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Rozdział 1

NARODZINY WYOBRAŹNI 
MELODRAMATYCZNEJ

Melodramat nie jest pojęciem silnie zakorzenionym w japońskiej estety-
ce czy teorii literatury, a jednak wyobraźnia melodramatyczna odgrywała 
szczególną rolę w tradycyjnych sztukach – najpierw w teatrze lalkowym 
bunraku, a później w modernizującej się powieści przełomu XIX i XX wie-
ku, która wywarła znaczny wpływ na ukształtowanie się konwencji gatun-
kowych w pierwszych dekadach rozwoju kinematografi i. Twórcy fi lmowi 
z Kraju Kwitnącej Wiśni z przekonaniem sięgali do rodzimej literatury 
romantycznej i realistycznej, podobnie jak pisarze postrzegali świat przez 
pryzmat moralnego rozdarcia, walki dobra ze złem, poszukiwali przy tym 
odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne, jakie pojawiały się 
w epoce gwałtownych przeobrażeń gospodarczych i obyczajowych wywo-
łanych otwarciem na świat oraz przyjęciem zachodnich wzorców postępo-
wania. 

Stopniowy odwrót od tradycji, spowodowany koniecznością zerwania 
z feudalną przeszłością, oznaczał w istocie utratę ciągłości. W tej sytua-
cji zrodziło się pragnienie zastąpienia dawnego systemu wartości nowym, 
który ułatwiłby oswojenie zmieniającej się rzeczywistości. Szybko postę-
pująca urbanizacja oraz rewolucja przemysłowa towarzyszyły narodzinom 
społeczeństwa nowoczesnego, melodramat wyrażał zaś obawy i nadzieje 
związane z zachodzącymi wówczas procesami, był odzwierciedleniem dy-
lematów moralnych oraz sporów dotyczących kwestii politycznych. 

Wyobraźnia melodramatyczna nie sprowadza się wyłącznie do senty-
mentalnych historii miłosnych i sensacyjnych fabuł, nie służy prezentowa-
niu uproszczonej wizji świata, ale wyraża głębszą tęsknotę za utraconymi 
wartościami, ukazuje bowiem etyczne konsekwencje ludzkich uczynków 
oraz odzwierciedla zasadnicze problemy życia codziennego, wynikające 
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zazwyczaj z nierówności ekonomicznych1. W dziewiętnastowiecznej lite-
raturze europejskiej melodramat stał się głównym sposobem odkrywania 
ładu moralnego w zdesakralizowanych czasach, skupiał się na ukazywaniu 
dramatycznych wyborów, jakich musieli dokonywać powieściowi bohate-
rowie, zawieszeni między odkupieniem i potępieniem, światłem i ciem-
nością. Porządek etyczny, jaki wyłania się z literackiej wizji świata, ukryty 
pod powierzchnią niezwykłych zdarzeń, nie jest zakorzeniony w metafi -
zycznym systemie wierzeń, wydaje się raczej pozostałością po utraconej 
jedności doświadczenia, którą na powrót usiłuje się odzyskać, by nadać 
życiu jakiś sens. 

Melodramat nie musi być narzędziem eskapistycznej przyjemności, 
ucieczką przed cierpieniem i troskami w marzenie o miłości niemożliwej, 
ale sposobem na zmierzenie się z wyzwaniami procesu modernizacji oraz 
próbą znalezienia oparcia w płynnej i szybko zmieniającej się rzeczywisto-
ści, w której człowiek skazany jest na samodzielne podejmowanie decyzji 
bez wyraźnych wskazówek moralnych. W melodramatach wszystkie czy-
ny, słowa i gesty nabierają dodatkowego znaczenia, wyrażają bowiem za-
sadniczy konfl ikt rozgrywający się na płaszczyźnie etycznej, przekonujący 
o istnieniu dobra i zła. Wyobraźnia melodramatyczna funkcjonuje w świe-
cie, w którym tradycyjny system przekonań uległ podważeniu, na gruzach 
dawnego porządku zaś narodził się nowy, który nie wykształcił jeszcze 
w pełni zasad niezbędnych do swojego funkcjonowania. W okresie prze-
łomowym społeczeństwo potrzebuje drogowskazów, może ich dostarczyć 
literatura potwierdzająca istnienie świata wartości oraz fundamentalnych 
prawd (nawet jeśli w rzeczywistości uległy one relatywizacji). 

Melodramat wydaje się odzwierciedleniem lęku przed zmieniającym 
się otoczeniem, przed nowoczesnością ze wszystkimi jej konsekwencjami, 
ale jest jednocześnie odmową uznania świata pozbawionego transcenden-
talnego wymiaru. Powieściopisarze uporczywie poszukują więc ukrytego 
porządku moralnego pod powierzchnią codzienności. Mimo odmien-
nego kontekstu historycznego można zauważyć wyraźne podobieństwo 
melodramatu japońskiego do europejskiego. W obu wypadkach gatunek 
ten rozwinął się pod wpływem zachodzących przemian kulturowych, był 

1 Pojęcie „wyobraźni melodramatycznej” wprowadził Peter Brooks w swej przełomowej 
książce Th e Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of 
Excess, Yale University Press, New Haven 1995. 
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odbiciem kryzysu duchowego, a przy tym sposobem na podjęcie tematu 
nierówności klasowych, płciowych oraz wyłaniania się nowych wzorców 
życia rodzinnego. 

Wzrostowi społecznej mobilności i niezależności towarzyszyła rosnąca 
niepewność w obszarze wyborów moralnych, pragnieniu odniesienia in-
dywidualnego sukcesu (risshin shusse) zaś potrzeba podporządkowania się 
wspólnocie. Melodramat stał się narzędziem pozwalającym uchwycić licz-
ne sprzeczności, a choć przedstawiał je nierzadko w sposób uproszczony, 
to jego twórcy pragnęli połączyć krytykę społeczną z romantyczną fabu-
łą. Z jednej strony ukazywali niesprawiedliwość obowiązującego systemu, 
z drugiej zaś zmierzali do uprawomocnienia istniejącego stanu rzeczy. Po-
wieściowi bohaterowie musieli się mierzyć z zagrożeniami ze strony świata 
zewnętrznego i innych ludzi, opierać się pokusom oraz ponosić konieczne 
ofi ary, by ocalić cnotę albo zachować honor. 

Na początku dziewiętnastego wieku w literaturze japońskiej nastąpił 
wyraźny zwrot w stronę wyobraźni melodramatycznej, wówczas to poja-
wiła się powieść sentymentalna (ninjōbon), wydobywająca ukryte namięt-
ności oraz podkreślająca moralny dualizm świata. Do pewnego stopnia 
nurt ten wyrastał z tradycji sewamono – sztuk obyczajowych wystawianych 
przez teatry kabuki i bunraku, opowiadających o życiu codziennym miesz-
czaństwa2. W warstwie fabularnej były to zazwyczaj opowieści o trójką-
cie miłosnym, w którym dwie kobiety kochały tego samego mężczyznę, 
perypetie bohaterów zaś rozgrywały się na tle współczesnych wydarzeń. 
Niewątpliwie wciąż była to literatura tkwiąca korzeniami we wcześniejszej 
epoce, jako że prawdziwy przełom dokonał się dopiero wraz z przemia-
nami politycznymi i gospodarczymi po upadku szogunatu w 1868 roku. 
Nowy kierunek rozwoju wyznaczył Shōyō Tsubouchi (1859–1935) w słyn-
nym eseju Istota powieści (Shōsetsu shinzui, 1885). Przyszły reformator te-
atru pisał o porzuceniu dydaktycznych celów literatury i zachęcał do rea-
listycznego przedstawiania ludzkich uczuć (ninjō) oraz obrazowania życia 
społecznego3. 

2 Por. Ken K. Ito, An Age of Melodrama: Family, Gender, and Social History in the Turn-of-
-the-Century  Japanese Novel, Stanford University Press, Stanford 2008, s. 12–13.

3 Szczegółowe omówienie poglądów Tsubouchiego uzupełnione tłumaczeniem frag-
mentów jego eseju Istota powieści można znaleźć w monumentalnej pracy Donalda 
Keene’a Dawn to the West: Japanese Literature of the Modern Era, Columbia University Press, 
New York 1998, s. 96–107.
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Nowa powieść była związana z narodzinami społeczeństwa masowego 
(taishū shakai) i kultury popularnej. Autorzy najpierw publikowali swoje 
utwory w wysokonakładowych czasopismach, a dopiero później wydawali 
je w wersji książkowej i przerabiali na sztuki teatralne (te z kolei adaptowa-
no na użytek kina). Najpoczytniejsze dzieła zawierały wątki melodrama-
tyczne, opowiadały o niespełnionej miłości oraz konfl ikcie między osobi-
stymi pragnieniami a wymogami narzuconymi przez życie wspólnotowe. 
W dużym stopniu treść tych utworów stanowiła odbicie debaty nad kon-
dycją rodziny w czasach przemian obyczajowych. Jej zwieńczeniem było 
uchwalenie w 1898 roku nowego Kodeksu Cywilnego potwierdzającego 
patriarchalny model społeczeństwa. Struktura rodzinna (ie) opierała się na 
ciągłości międzypokoleniowej, tradycji przekazywanej z pokolenia na po-
kolenie oraz autorytarnie sprawowanej władzy, w której interes jednostki 
został całkowicie podporządkowany dobru zbiorowości. Model ten, wyro-
sły na gruncie konfucjanizmu, przedstawiano jako odwieczny, zakorzenio-
ny w zamierzchłej przeszłości i odziedziczony po przodkach, był on jed-
nak w istocie wytworem nowoczesności, odpowiedzią na zapotrzebowanie 
społeczeństwa szukającego ciągłości. Rychło stał się też podstawą nowej 
ideologii państwowej, w której cesarza przedstawiano jako ojca wielkiej 
rodziny, wymagającego posłuszeństwa i lojalności4.

Melodramat ukazywał nieskuteczność dotychczasowych struktur, pod-
kreślał nieciągłość i niepewność oraz proces wyłaniania się nowego po-
rządku, w którym człowiek nie zawsze potrafi ł się odnaleźć. W dodatku 
przekonywał, że kobiety poddane są tym samym naciskom co mężczyźni 
– zmuszone do szukania własnej drogi oraz potwierdzenia tożsamości po-
przez zdobycie pozycji w świecie (najczęściej dzięki małżeństwu), i to po-
mimo wykluczenia ze sfery publicznej za sprawą ograniczonego dostępu 
do wykształcenia i większości zawodów. Wiara w możliwość osiągnięcia 
szczęścia i sukcesu życiowego była głównym mechanizmem napędowym 
nowoczesności. Przekonująco potwierdzały to teksty artystyczne. Bohate-
rami utworów literackich są zwykle ludzie młodzi, rozpoczynający życie, 
wkraczający na drogę prowadzącą do samospełnienia. Często próbują po-

4 Mimo zniesienia feudalnych przywilejów i zależności struktura rodzinna pozostała hie-
rarchiczna i patrylinearna. Więcej informacji na temat zmian w życiu rodzinnym na przeło-
mie XIX i XX wieku podaje Elżbieta Kostowska w artykule Kształtowanie się nowoczesnego 
wzoru życia rodzinnego w Japonii okresu Meiji, [w:] Japonia okresu Meiji. Od tradycji do no-
woczesności, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa 2006, s. 102–118.
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prawić swój status poprzez małżeństwo, przekonując się niejednokrotnie, 
że rozwój kapitalizmu stworzył możliwości awansu społecznego, ale dopro-
wadził też do nowych podziałów klasowych. 

Modelowym wariantem japońskiego melodramatu jest powieść Kukuł-
ka (Hototogisu, 1898–1899) Roki Tokutomiego (1868–1927), wielokrotnie 
przenoszona na ekran (tylko w czasach kina niemego powstało piętnaście 
adaptacji). Dzieło to zapowiadało narodziny „powieści domowej” (katei 
shōsetsu), adresowanej głównie do młodych kobiet, ale zarazem stanowiło 
głos w debacie nad ideą rodziny. Yoshiharu Iwamoto i Kanzō Uchimura 
zaproponowali utopijną ideę domu (katei) jako schronienia przed świa-
tem zewnętrznym i pracą, w którym rządziłyby nie tyle lojalność czy po-
słuszeństwo, ile miłość wzajemna oraz bliskość emocjonalna5. Wizja ta 
niewątpliwie zainspirowała wielu pisarzy romantycznych, w tym również 
Tokutomiego, który w Kukułce zestawił dwa modele struktur rodzinnych, 
ukazując destrukcyjny wpływ ideologii głoszącej absolutną wyższość rodu 
nad jednostkowymi pragnieniami. 

Bohaterką Kukułki jest Namiko, kobieta piękna i wrażliwa, głębo-
ko kochająca swego męża Takeo, którą rodzina zmusza do rozwodu po 
tym, jak wychodzi na jaw, że cierpi ona na suchoty. Motyw choroby jest 
wyraźnym nawiązaniem do literatury europejskiej. W licznych utworach 
gruźlica wskazuje na przynależność do sfery artystycznej lub symbolizuje 
uduchowienie – bo choć osłabia ciało, to pogłębia świadomość6. Przyczyną 
nieszczęścia nie jest wszak choroba, ale system rodzinny ie, który niszczy 
miłość i odbiera nadzieję na szczęście. Z pozoru żona wydaje się ucieleś-
nieniem tradycyjnych wartości, kobietą bierną i podporządkowaną zasa-
dom, ograniczoną do przypisanego jej miejsca w systemie, wszelako z dru-
giej strony zaskakuje bezpośredniością i umiejętnością wyrażania uczuć. 
Takeo pochodzi ze zubożałej rodziny o arystokratycznych korzeniach, jego 
postawa ucieleśnia samurajskie cnoty – wierność, honor, poczucie obo-
wiązku – w nowoczesnym wydaniu, gdyż nie akceptuje on zasad zmusza-
jących człowieka do rezygnacji z miłości. Małżonkowie zostają rozdzieleni 

5 Dyskusję wokół wartości rodzinnych, jaka toczyła się na przełomie stuleci, omawia Ken 
K. Ito w książce An Age of Melodrama, s. 52–54. Autor zwraca uwagę na próbę przeszczepie-
nia zachodnich koncepcji małżeństwa i domu przez japońskich myślicieli wywodzących się 
z kręgów fi lozofi i chrześcijańskiej.

6 Por. Susan Sontag, Choroba jako metafora, tłum. Jarosław Anders, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1999, s. 23.
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– najpierw przez wojnę, później chorobę, wreszcie przez rodzinę – oboje 
są ofi arami systemu, jednak to kobieta musi umrzeć. Jej cierpienie zostaje 
wszelako uwznioślone i przedstawione jako coś szlachetnego, co umacnia 
pozycję męskiego podmiotu i uwalnia go od odpowiedzialności7. 

Drugim charakterystycznym przykładem działania wyobraźni me-
lodramatycznej była niedokończona powieść Kōyō Ozakiego (1867–
–1903) Złoty demon (Konjiki yasha), publikowana w odcinkach przez bli-
sko sześć lat aż do przedwczesnej śmierci autora. Para bohaterów, Miya 
i Kan’ichi, była znana niemal wszystkim Japończykom, jako że książka do-
czekała się licznych przeróbek scenicznych na użytek teatru shinpa, któ-
rego twórcy chętnie czerpali pomysły fabularne z literatury popularnej8. 
Również wytwórnie fi lmowe prześcigały się w niezliczonych adaptacjach, 
których od 1911 roku powstało ponad dwadzieścia. Tytuł utworu zapowia-
dał zasadniczy konfl ikt, a mianowicie przeciwstawienie czystego uczucia 
chciwości i pogoni za majątkiem. Główna bohaterka wyrzeka się szczęś-
cia i poślubia dziedzica fortuny, mimo miłości do ubogiego młodzieńca. 
W ten sposób skazuje siebie i ukochanego nie tylko na tęsknotę, lecz także 
na upadek moralny, gdyż oboje przechodzą negatywną przemianę, stają się 
wyrachowani, a nawet zepsuci. 

Podstawowym zadaniem powieści była chęć przekonania czytelników 
o destrukcyjnej sile pieniądza oraz zgubnych skutkach rezygnacji z uczuć. 
Nie znaczy to jednak, że Miya i Kan’ichi zostają potępieni, autorowi cho-
dziło raczej o ukazanie zgubnego wpływu środowiska, a zwłaszcza presji 
rodzącego się kapitalizmu. Bohaterowie marzą o zdobyciu pozycji spo-
łecznej, ale osiągają to na różne sposoby – kobieta wykorzystuje w tym 
celu urodę, mężczyzna zaś pracowitość i inteligencję. Rozchodzą się, gdy 
pojawia się Tomiyama, człowiek zamożny, posiadający wszystko, czego 
pragnie Miya. Dopiero po rozstaniu uświadamiają sobie znaczenie praw-

7 Powieść Roki Tokutomiego dostępna jest w wersji elektronicznej w angielskim prze-
kładzie Isaaca Goldbegra (http://www.archive.org/details/heartofnamisanho00tokuiala). 
Wydanie książkowe ukazało się w 1914 roku pod tytułem Th e Heart of Nami-San. 

8 Teatr shinpa („nowa szkoła”) narodził się w ostatnich latach XIX wieku w wyniku połą-
czenia konwencji scenicznych kabuki z wpływami zachodniego teatru realistycznego. Za pre-
kursora nowego ruchu uchodził Otojirō Kawakami (1864–1911), założyciel sławnego zespo-
łu Kawakami-za, który wraz ze swymi aktorami odbył wielkie tournée po Europie i Stanach 
Zjednoczonych (m.in. odwiedził Polskę). Tematyka wystawianych sztuk była współczesna, 
z silnie zaznaczonym tłem obyczajowym, w sposobie gry aktorskiej zaś większy nacisk poło-
żono na naturalność (choć role kobiece wciąż odgrywali mężczyźni – onnagata).
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dziwej miłości, która nie sprowadza się do umowy małżeńskiej, ale polega 
na bliskości dwojga ludzi. Oboje przekonują się, że nie potrafi ą żyć bez 
siebie. Dawne uczucie zmienia się w obsesję, a niewinny romans w chorą 
namiętność, która staje się dla nich udręką.

Pisarzem, który na przełomie stuleci mógł rywalizować 
z Tokutomim i Ozakim, był Yūhō Kikuchi (1870–1947), autor dwóch 
niezwykle popularnych powieści, których wersje sceniczne przenoszono 
później na ekran kinowy. Pierwsza z nich, Mój grzech (Ono ga tsumi, 1899–
–1900), prezentuje klasyczny wariant fabularny melodramatu, a mianowi-
cie opowieść o nieszczęśliwej miłości na tle szybko zmieniającej się rze-
czywistości społecznej9. Tamaki jest dziewczyną ze wsi, która przyjechała 
do wielkiego miasta, by zdobyć wykształcenie. Na uczelni poznaje Kenzō, 
studenta medycyny. Oboje spotykają się przez jakiś czas i kobieta zachodzi 
w ciążę. Młodzi kochankowie pobierają się, mimo że mężczyzna ma już 
narzeczoną, która bynajmniej nie zamierza zrezygnować ze swych planów 
i niebawem przekonuje Kenzō do rozwodu. Porzucona bohaterka posta-
nawia popełnić samobójstwo, zostaje jednak uratowana, jej dziecko zaś 
oddane do adopcji. Tamaki powtórnie wychodzi za mąż, ale i ten związek 
jest nieudany. Jej życie przypomina niekończące się pasmo cierpień, które 
przerywa wyjazd za granicę z zamiarem poświęcenia się pracy dla dobra 
innych ludzi. 

W późniejszej o kilka lat powieści Siostry (Chikyōdai, 1903) Yūhō Kiku-
chi posłużył się jednym z ulubionych motywów japońskiego melodramatu, 
czyli przeciwstawieniem dwóch wersji kobiecości – dobrej i złej siostry. 
Fusae wydaje się uosobieniem wszelkich cnót, istotą szlachetną, gotową do 
poświęceń, uczciwą i współczującą. Kimie jest próżna i powierzchowna, 
myśli wyłącznie o zaspokojeniu własnych pragnień, czas spędza na ma-
rzeniach o bogactwie, które pragnie zdobyć dzięki udanemu małżeństwu. 
Obie postacie wyrażają zasadniczy dualizm melodramatycznej wyobraźni, 
w której nie ma miejsca na półśrodki, a dylematy moralne rozstrzygane 
są na zasadzie wyboru między tym, co słuszne, a tym, co godne pogar-
dy10. Może właśnie dlatego to Kimie, negatywna bohaterka, skupia na sobie 
uwagę czytelników, jest w centrum wydarzeń, podejmuje najtrudniejsze 

9 Kenji Mizoguchi nakręcił w 1926 roku uwspółcześnioną wersję Mojego grzechu 
z Kumako Sanadą i Eiji Tagakim w rolach głównych (niestety, kopia fi lmu zaginęła).

10 Bohaterowie i antagoniści melodramatu zawsze znajdują się po przeciwnych stronach, 
dokonują bowiem odmiennych wyborów i przez to ucieleśniają sprzeczne wartości, na co 
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decyzje, przez które cierpi najwięcej. Fusae jest zbyt doskonała, postępuje 
w sposób przewidywalny i nie schodzi z obranej ścieżki. 

Jeśli spojrzeć na melodramat jako gatunek ukazujący zasadnicze 
sprzeczności w procesie modernizacji życia, zwłaszcza w zakresie wyła-
niania się nowych wzorów zachowania kobiet, to Kimie wydaje się osobą, 
która ucieleśnia owe zmiany, przekracza bowiem narzucone im ogranicze-
nia, podważa patriarchalne struktury społeczne i pragnie osiągnąć sukces 
w świecie rządzonym przez mężczyzn11. Nie znaczy to, że powieść zawiera 
wywrotowe przesłanie, autor przekonuje bowiem czytelników, że to raczej 
akceptacja zastanego porządku, a nie jego kontestacja, stanowi wartość po-
żądaną. W melodramacie złoczyńca zawsze jest postacią bardziej aktywną 
i dominującą, nierzadko fascynującą, ale występek musi w końcu zostać 
ukarany, a cnota nagrodzona. 

Obie powieści odegrały kluczową rolę nie tylko w kształtowaniu kon-
wencji gatunkowych japońskich opowieści o miłości, lecz także wpłynę-
ły na rozwój przemysłu fi lmowego, gdyż ich ekranizacje były pierwszymi 
produkcjami zrealizowanymi w nowo wybudowanym atelier tokijskim 
należącym do wytwórni Yoshizawa. Uroczysta premiera Mojego grzechu 
(reż. Kichizō Chiba) odbyła się w grudniu 1908 roku z udziałem narratora 
(benshi) oraz towarzyszącego mu zespołu muzycznego (narimono). Twór-
cy dokonali drastycznych skrótów, ale zachowali sceny rozgrywające się 
w nadmorskiej scenerii. Całość nakręcono nieruchomą kamerą ustawioną 
w pewnej odległości od wydarzeń, a pojedyncze epizody fi lmowano w jed-
nym ujęciu. Podobny sposób przedstawiania obowiązywał w zrealizowanej 
kilka miesięcy później przez Kichizō Chibę adaptacji Sióstr, w której po-
nownie wzięli udział członkowie zespołu aktorskiego kierowanego przez 
Nobuchika Nakano (1866–1932), specjalizującego się w kreowaniu żeń-
skich ról w spektaklach teatru shinpa12. 

Struktury melodramatyczne można odnaleźć w fi lmach najwybitniej-
szych reżyserów japońskich pierwszej połowy ubiegłego stulecia, choć 

zwraca uwagę Peter Brooks w Th e Melodramatic Imagination, s. 36. Przeciwstawienie nie-
winnej ofi ary i łotra było typowym chwytem fabularnym w literaturze melodramatycznej.

11 Ken K. Ito w An Age of Melodrama (s. 158–159) stwierdza, że sposób postępowania 
Kimie przypomina żeński odpowiednik risshin shusse.

12 Kopie obu fi lmów zaginęły, recenzję z premiery Mojego grzechu przytacza Keiko
I. McDonald w książce From Book to Screen: Modern Japanese Literature in Films,
M.E. Sharpe, Armonk 2000, s. 7.
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w twórczości Yasujirō Ozu, Heinosuke Gosho, Mikio Naruse i Kenji Mi-
zoguchiego konwencje służyły raczej wyrażeniu autorskiej wizji świata. 
Schematy gatunkowe ulegały też przekształceniu dzięki zastosowaniu mo-
dernistycznej estetyki, co zresztą było w pełni uzasadnione, jako że melo-
dramat pozwalał na uchwycenie zmieniającej się rzeczywistości i podję-
cie problemu kryzysu wartości, a przez to na analizę nowych form życia 
społecznego oraz zagrożeń z tym związanych. Nie sposób więc oddzielić 
wyobraźni melodramatycznej od modernizmu i jego uwarunkowań spo-
łecznych.

Posługując się pojęciem nowoczesności, należy mieć świadomość kon-
tekstu historyczno-kulturowego. Termin ten wskazuje bowiem na przyję-
cie całościowej wizji postępu związanego z procesami uprzemysłowienia 
i urbanizacji, a także na obecność ubocznych skutków w postaci zerwania 
z tradycyjnymi wartościami i wzorami zachowania oraz podważenia do-
tychczasowej moralności13. Przemiany zachodzące w sferze gospodarczej 
czy obyczajowej tylko do pewnego stopnia można uznać za rozwinięcie 
tendencji przejętych z krajów zachodnich, gdyż pomimo wyraźnego po-
dobieństwa, wynikającego z fragmentaryzacji życia codziennego i wzrostu 
mobilności społecznej, ważną rolę odgrywają czynniki lokalne, świadczące 
o specyfi ce japońskiej nowoczesności. Potwierdzeniem tego jest obecność 
różnych słów używanych na wyrażenie pojęcia nowoczesności w języku, 
począwszy od określenia kindai, które pojawiło się we wczesnym średnio-
wieczu (epoka Heian) i posiada etymologię zbliżoną do łacińskiego słowa 
modernus, przez gendai – odnoszące się do współczesności, aż po modan 
– słowo przejęte z języka angielskiego, podobnie jak pokrewny termin 
modanizumu, wskazujący na pozytywne i negatywne aspekty przemian 
obyczajowych oraz wyłanianie się kultury popularnej, nowych wzorców 
konsumpcji i sposobów spędzania wolnego czasu14. 

Proces modernizacji rozpoczął się wraz z reformami rządu Meiji 
(1868–1912), których celem było zbudowanie gospodarki kapitalistycznej 
opartej na racjonalnych podstawach i naukowym zarządzaniu. Zmiany 

13 Obszerną charakterystykę procesów modernizacyjnych w kontekście narodzin i roz-
woju japońskiego przemysłu fi lmowego przedstawiam w trzecim rozdziale książki Poetyka 
fi lmu japońskiego, tom 1, Rabid, Kraków 2009, s. 53–84.

14 Więcej informacji na temat wieloznaczności japońskiego modernizmu podaje Seiji
M. Lippit w pracy Topographies of Japanese Modernism, Columbia University Press, New York 
2002.
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te przyczyniły się do zerwania ciągłości oraz poczucia utraty tożsamo-
ści kulturowej, którą należało odzyskać. Nowe idee spotkały się zarówno 
z entuzjastycznym przyjęciem, jak i zasadniczymi wątpliwościami, czego 
dowodem była ożywiona debata prowadzona przez japońskich intelektua-
listów w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku. Jej punktem 
kulminacyjnym okazała się seria artykułów opublikowanych w 1942 roku 
na łamach czasopisma „Bungakukai” pod wspólnym hasłem „przezwycię-
żenia modernizmu” (kindai no chōkoku)15. Fusao Hayashi (1903–1975), pi-
sarz i krytyk literacki, zwrócił uwagę na to, że narzędziem odnowy ducho-
wej powinna się stać sztuka zrywająca z zachodnimi wzorcami, sięgająca 
do rodzimej estetyki. Stosunek do przeszłości był wszak niejednoznaczny, 
o czym świadczą głosy konserwatywnych obrońców modernizmu, którzy 
sugerowali możliwość włączenia tradycji do współczesności i wkroczenia 
na drogę prowadzącą do zniesienia zasadniczych sprzeczności16. 

Melodramat literacki i fi lmowy był odzwierciedleniem ówczesnych na-
pięć, świadczył o problematycznym stosunku do nowoczesności, ale rów-
nocześnie potwierdzał rozpad dawnego systemu wartości i potrzebę stwo-
rzenia nowego ładu moralnego. Fabuły romantycznych opowieści dotyczą 
nie tylko miłosnych uniesień, lecz także mrocznych stron życia rodzin-
nego – nietrwałości związków małżeńskich, winy i odkupienia, odpowie-
dzialności i kary za naruszenie zakazów. Bohaterowie czują się zamknięci 
w pułapce, bezradni i pozbawieni nadziei, cierpią i rezygnują ze szczęścia, 
prawie zawsze są prześladowani, gdyż „jedną z zasadniczych cech melo-

15 W tłumaczeniu angielskim ukazały się najważniejsze artykuły napisane przez uczestni-
ków tej dyskusji (m.in. Fusao Hayashi, Mitsuo Nakamura, Katsuichirō Kamei, Keiji Nishitani, 
Saburō Mori), zob. Overcoming Modernity: Cultural Identity in Wartime Japan, red. Richard 
Calichman, Columbia University Press, New York 2008. Zdecydowana większość autorów 
wyrażała niechęć wobec modernizmu jako zjawiska tożsamego z westernizacją. Ich celem 
było odrodzenie ducha narodowego poprzez zerwanie z materialistycznymi i konsumpcyjny-
mi postawami społeczeństwa japońskiego. Idea „przezwyciężenia” nie była całkowicie nowa, 
gdyż w 1902 roku pojawiła się w eseju Chogyū Takayamy O życiu estetycznym (Biteki no 
seikatsu ronzu). 

16 Zwolennicy tego poglądu sięgali do przykładów z klasycznej literatury japońskiej, 
zwłaszcza do Opowieści o księciu Genji (Genji monogatari), by pokazać, w jaki sposób prze-
zwyciężyć nieciągłość i zintegrować przeszłość z teraźniejszością. W tym ujęciu nowoczes-
ność była pojmowana jako zmienność i płynność, a więc zgodnie z buddyjską koncepcją 
przygodności ludzkiego istnienia. Pisze o tym Dennis Washburn w Dilemma of Modern in 
Japanese Fiction, Yale University Press, New Haven 1995. 
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dramatu jest przyjęcie punktu widzenia ofi ary”17. Przyczyny nieszczęścia 
są zazwyczaj złożone, ale najczęściej zakorzenione w układzie społecznym, 
w nierównościach klasowych lub ekonomicznych. Rodzina wydaje się do-
skonałym miejscem do rozgrywania melodramatycznych konfl iktów i to 
z kilku oczywistych powodów. Po pierwsze, uczestnicy dramatu wchodzą 
w wyraźnie określone role, po drugie, pojawia się napięcie między sferą 
publiczną a prywatną, wreszcie po trzecie, udaje się wyjaśnić charakter 
zmian zachodzących w stosunkach międzyludzkich oraz ukazać rozpad 
życia wspólnotowego18. 

Opowieści o miłości mogą również dotyczyć problematyki niezwiąza-
nej bezpośrednio ze zmysłowością i cielesnym pożądaniem, czego przykła-
dem jest melodramat macierzyński, szczególnie ważny w tradycji japoń-
skiej ze względu na popularność odmiany gatunkowej określanej mianem 
haha mono (historie o matkach). Bohaterkami są tu zwykle kobiety wal-
czące z przeciwnościami losu, cierpiące, zajmujące pozycję niewinnych 
ofi ar, zmuszone do porzucenia ukochanego dziecka, czasem napiętnowa-
ne i zmagające się z traumatycznymi przeżyciami. Przesłanie ideologiczne 
łączy się z podkreśleniem roli instynktu macierzyńskiego, który sprawia, 
że kobiety są gotowe do najwyższych poświęceń dla dobra swego dziecka. 
Czasem miłość matki ogranicza się do wysiłku wkładanego w jego wycho-
wanie i edukację, częściej jednak wiąże się z koniecznością pokonywania 
niezliczonych przeszkód.

Należy zauważyć, że melodramat potwierdza wyobrażenia na temat ko-
biet oraz ich pozycji w nowoczesnym społeczeństwie, w którym muszą się 
zmierzyć ze szczególnymi wyzwaniami. Bohaterki fi lmów z okresu mię-
dzywojennego występują w nowych rolach – sekretarek, nauczycielek, eks-
pedientek i kelnerek – charakteryzują się niezależnością oraz aktywnością 
w przestrzeni publicznej. Pojęcie shokugyō fujin przestało się odnosić wy-
łącznie do kobiet pracujących fi zycznie, a zaczęło być kojarzone z proce-
sem kształtowania osobowości (shūjō), z upływem czasu nawet z walką 
o godność i równouprawnienie19. Zgodnie z polityką wielkich wytwórni 

17 Th omas Elsaesser, Tales of Sound and Fury: Observations on Family Melodrama, [w:] 
Imitations of Life. A Reader on Film & Television Melodrama, red. Marcia Landy, Wayne State 
University Press, Detroit 1991, s. 86.

18 Por. Th omas Schatz, Th e Family Melodrama, [w:] Imitations of Life, s. 153.
19 Więcej na ten temat pisze Barbara Sato w książce Th e New Japanese Woman: Modernity, 

Media, and Women in Interwar Japan, Duke University Press, Durham 2003, s. 134–135.
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melodramaty kierowane były przede wszystkim do żeńskiej publiczności, 
toteż często używano terminu josei eiga (fi lm kobiecy), co w kontekście 
japońskiego modernizmu wiązało się z obecnością dyskursu na temat pod-
miotowości oraz przyjęciem realistycznych sposobów przedstawiania20. 

Filmy kobiece odzwierciedlały prowadzoną w środkach masowego 
przekazu debatę na temat konsekwencji nowoczesności, a zwłaszcza jej 
wpływu na charakter tożsamości narodowej – z jednej strony sugerowa-
ły konieczność odrzucenia feudalnej przeszłości, z drugiej zaś przestrze-
gały przed zgubnymi skutkami ślepego naśladowania wzorców zachod-
nich. Podstawowym zadaniem melodramatów było więc „godzenie z sobą 
sprzecznych oczekiwań widowni, która pragnęła być zarazem nowoczesna, 
jak i specyfi cznie japońska”21. Na płaszczyźnie fabularnej sprowadzało się 
to do przeciwstawienia dwóch typów osobowości – jedna z bohaterek była 
kobietą wyzwoloną i niezależną, druga pozostawała ucieleśnieniem tra-
dycyjnych wartości. Zazwyczaj były siostrami lub rywalkami walczącymi 
o względy tego samego mężczyzny. Przyjęcie takiego sposobu przedsta-
wiania wynikało z zasadniczego celu ideologicznego japońskiego melodra-
matu, jakim było pogodzenie procesu modernizacji z polityką nacjonali-
styczną. Chodziło mianowicie o włączenie obcych elementów (kapitalizm, 
postęp technologiczny) w organizm społeczny, bez konieczności jego 
całkowitej przebudowy. Widać to w fi lmowym wizerunku rodziny, która 
z jednej strony oparta jest na bliskości między małżonkami oraz uczuciu 
łączącym rodziców i dzieci, z drugiej zaś jawi się jako przedłużenie idei sy-
stemu rodowego (ie) ze względu na obecność zasady posłuszeństwa czy ak-
centowanie ciągłości pokoleniowej. Może dlatego pozycja kobiety w sferze 
domowej wydaje się konsekwencją tradycyjnego sposobu myślenia, nawet 
w nowym modelu rodziny pozostaje ona bowiem strażniczką domowego 
ogniska, żywą ilustracją idei ryōsai kenbo (dobrej żony, mądrej matki).

20 Zwraca na to uwagę Catherine Russell w książce Th e Cinema of Naruse Mikio: Women 
and Japanese Modernity, Duke University Press, Durham 2008, s. 27. W okresie międzywo-
jennym kobiety stanowiły liczną grupę konsumentów kultury popularnej, toteż ukazywało 
się coraz więcej czasopism, książek i fi lmów adresowanych wyłącznie do nich.

21 Mitsuyo Wada-Marciano, Imaging Modern Girls in the Japanese Woman’s Film, „Camera 
Obscura” 2005, vol. 20, nr 3, s. 22. Autorka przedstawia wieloaspektową analizę japońskiego 
„kina kobiecego” – zwłaszcza fi lmów realizowanych przez wytwórnię Shōchiku – oraz zwraca 
uwagę na związek melodramatów z procesem modernizacji życia społecznego.
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Nowy styl życia, większa swoboda obyczajowa oraz nastawienie na kon-
sumpcję musiały zostać uzgodnione z dotychczasowymi sposobami za-
chowania, o czym przekonują fi lmy z wytwórni Shōchiku, realizowane na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych przez Yasujirō Shimazu (1897–
–1945), Heinosuke Gosho (1902–1981) i Hiroshiego Shimizu (1903–1966). 
Nawet przyjęcie lub odrzucenie klasycznych reguł kina hollywoodzkiego 
wyrażało do pewnego stopnia stosunek twórców do procesu modernizacji. 
Zmianie uległy również wzory męskości, zwłaszcza w obliczu postępującej 
feminizacji kultury, której skutkiem ubocznym był narastający lęk przed 
kobiecością oraz przyjmowanie przez mężczyzn postawy zachowawczej, 
cechującej się biernością i niezdecydowaniem22. 

Pierwszoplanowa rola w melodramatach przypada zdecydowanie po-
staciom kobiecym, gdyż to na nich skupia się uwaga widzów, zadaniem re-
żysera staje się zaś zaproponowanie nowoczesnego wizerunku tożsamości, 
który uwzględniałby wymogi tradycji, ale zarazem pozostawał w zgodzie 
z duchem czasu. Mitsuyo Wada-Marciano zauważyła, że fi lmy należące do 
tego gatunku stanowią doskonały punkt wyjścia do skonstruowania przez 
kobiety własnego wyobrażenia o aktywnej podmiotowości. Nawet jeśli 
aktywność ta sprowadza się wyłącznie do obszaru konsumpcji towarowej 
i w konsekwencji jest złudzeniem, gdyż zmusza do zajęcia właściwego miej-
sca w systemie oraz potwierdzenia istniejącego porządku społecznego23.

Kulturowa analiza melodramatu wydaje się niezwykle użyteczna 
w przypadku kinematografi i japońskiej, która narodziła się wraz z prze-
mianami polityczno-gospodarczymi końca XIX wieku, odzwierciedlała 
stosunek do procesu modernizacji oraz demokratyzacji kraju, podkre-
ślała przy tym szczególne miejsce kultury popularnej we współczesnym 
społeczeństwie. Pozostaje oczywiście pytanie, w jaki sposób wyobraźnia 
melodramatyczna pozwala na ukazanie zasadniczych sprzeczności między 
tradycją a nowoczesnością, przeszłością i teraźniejszością? Do pewnego 

22 Wcieleniem zmysłowości, ale i powodem męskich lęków, była postać „nowoczesnej 
dziewczyny” (modan gāru), pojawiająca się w fi lmach Yasujirō Ozu (Kobieta z obławy, 1933) 
i Heinosuke Gosho (Sąsiadka i żona, 1931). Japoński wariant femme fatale postrzegano jako 
zagrożenie dla systemu patriarchalnego ze względu na jej niezależność i nadmierną swobo-
dę obyczajową. Więcej na temat ekranowych wizerunków „nowoczesnych dziewcząt” piszę 
w trzecim rozdziale Poetyki fi lmu japońskiego, s. 53–84.

23 Por. Mitsuyo Wada-Marciano, Nippon Modern: Japanese Cinema of the 1920s and 
1930s, University of Hawai’i Press, Honolulu 2008, s. 109.
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stopnia można się zgodzić z tezą Mitsuhiro Yoshimoto, który utrzymywał, 
że japoński melodramat narodził się w wyniku poczucia niższości spo-
wodowanego brakiem rozwiniętej fi lozofi i świadomości, będącej wszak 
fundamentem społeczeństwa zachodniego24. Podstawowym celem tego 
gatunku było więc stworzenie przestrzeni dla nowoczesnego człowieka, 
zwłaszcza że jego pozycja była ograniczona wskutek negatywnej charak-
terystyki wynikającej ze statusu bohatera jako niewinnej ofi ary. Wyraźnie 
widać ową strategię prezentacji w fi lmach powojennych, w których silnie 
zaznacza się nostalgiczny wymiar fabuł wyrażających tęsknotę za utraconą 
przeszłością oraz niechęć do przyjęcia odpowiedzialności za wcześniejsze 
wydarzenia związane z militaryzmem lat trzydziestych i czterdziestych. 

W tym kontekście należy pamiętać o konieczności uwzględnienia 
ideologicznych uwarunkowań gatunku oraz uchwycenia specyfi cznej sy-
tuacji politycznej i kulturowej Kraju Kwitnącej Wiśni w epoce rodzącego 
się nacjonalizmu oraz później, w okresie postępującej demokratyzacji. Pi-
sząc o melodramacie, zazwyczaj przeciwstawia się go z jednej strony reali-
stycznym sposobom przedstawiania, podkreśla się jego utopijny charakter, 
eksponowanie silnych emocji oraz częste unikanie rzeczywistych proble-
mów ukrywanych pod maską eskapistycznych fantazji. Ale z drugiej strony 
zwraca się jednak uwagę na jego uwikłanie w kontekst historyczny oraz 
wykorzystanie modernistycznej estetyki, dzięki której ograniczenia gatun-
kowe zostają przekroczone, a konwencje uwznioślone25. W fi lmach najwy-
bitniejszych reżyserów, zwłaszcza w twórczości Mizoguchiego, przejawia 
się to w przeniesieniu akcentu z płaszczyzny fabularnej na stylistyczną oraz 
zastosowaniu różnorodnych zabiegów formalnych odwracających uwagę 
widza od opowiadanej historii. 

Wyróżnikiem japońskiego melodramatu nie jest tylko podważenie 
realizmu, ale powiązanie stłumionego obszaru pożądania z kwestią toż-
samości narodowej oraz problematyką społeczną26. Bohaterki fi lmowe 
buntują się przeciwko obowiązującemu porządkowi, szukają własnej dro-
gi, próbują osiągnąć niezależność, jednak nierzadko muszą przypłacić to 

24 Mitsuhiro Yoshimoto, Melodrama, Postmodernism, and the Japanese Cinema, [w:] 
Melodrama and Asian Cinema, red. Wimal Dissanayake, Cambridge University Press, 
Cambridge 1993, s. 108.

25 Por. Catherine Russell, Insides and Outsides: Cross-Cultural and Japanese Film 
Melodrama, [w:] Melodrama and Asian Cinema, s. 143–145.

26 Tamże, s. 144.
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życiem, przegrywając nierówną walkę z systemem. Potwierdza to diagno-
zę niektórych krytyków, którzy widzą w melodramacie przykład działania 
strategii ofi ary, którą może także przyjąć widz. Utożsamienie się z posta-
cią cierpiącej kobiety umacnia masochistyczną postawę żeńskiej publicz-
ności, u mężczyzn zaś wywołuje pragnienie odpokutowania za winy, jakie 
obciążają ich sumienia27. 

27 Por. Freda Freiberg, Women in Mizoguchi’s Films, Th e Japanese Studies Centre, 
Melbourne 1981, s. 11–12.
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Rozdział 2

MIŁOŚĆ W CZASACH PRZEMIAN

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Kenji Mizoguchi należał do gro-
na japońskich reżyserów najczęściej nagradzanych na międzynarodowych 
festiwalach, krytycy francuscy widzieli w nim prekursora kina autorskiego 
i porównywali do wielkich artystów europejskich, w jego fi lmach dostrze-
gali ucieleśnienie zasad dalekowschodniej estetyki, pisali o niepowtarzal-
nym stylu i wyrafi nowanym pięknie kadrów28. Uprzywilejowana pozycja 
późnych dzieł Mizoguchiego wynikała w dużym stopniu z nieznajomości 
jego wcześniejszych dokonań, choć przecież miał on w swoim dorobku 
osiemdziesiąt fi lmów, z których znakomita część powstała jeszcze w epoce 
kina niemego. Niestety, większość jego młodzieńczych utworów zaginę-
ła bezpowrotnie, co znacznie utrudnia charakterystykę jego twórczości. 
Spośród ponad czterdziestu fi lmów nakręconych w latach dwudziestych 
w całości zachował się tylko jeden, Pieśń rodzinnego kraju (Furusato no 
uta, 1925), drugi zaś – Tokijski marsz (Tōkyō kōshinkyoku, 1929) – ocalał 
jedynie we fragmentach.

Kenji Mizoguchi urodził się 18 maja 1898 roku w tokijskiej dzielnicy 
Hongō. Pochodził z ubogiej rodziny, miał starszą siostrę i młodszego bra-
ta. Ich ojciec stracił skromny majątek podczas wojny rosyjsko-japońskiej, 
wskutek czego chłopiec szybko przerwał edukację, jego ukochana siostra 
zaś została oddana do domu gejsz. Oprócz pracy zarobkowej młody Kenji 

28 Jean Douchet pisał w tekście Złudzenie i prawda w fi lmach Mizoguchiego (tłum. 
I. Dembowski, „Film na Świecie” 1987, nr 345–346, s. 74): „Kenji Mizoguchi jest tym dla 
historii kina, kim Bach dla muzyki, Cervantes dla literatury, Szekspir dla teatru, Tycjan dla 
malarstwa – tym największym”. W latach 1952–1956 cztery jego fi lmy wyróżniono na MFF 
w Wenecji: Życie Oharu (Saikaku ichidai onna, 1952), Opowieści księżycowe (Ugetsu monoga-
tari, 1953), Zarządca Sanshō (Sanshō dayū, 1954), Ulica hańby (Akasen chitai, 1956). W la-
tach 1957–1958 na łamach „Cahiers du Cinéma” ukazywały się na jego temat artykuły Jeana-
-Luca Godarda, Jacques’a Rivette’a i André Bazina.



Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna

24

uczył się rysunku i malarstwa, czytał współczes-
ną literaturę japońską i europejską, chodził do 
opery i teatru. W wieku dwudziestu lat otrzymał 
posadę rysownika w jednej z gazet codziennych 
w Kobe, zajmował się w niej także współredago-
waniem działu społeczno-politycznego i zapewne 
wtedy zetknął się z ruchem lewicowym. W tym 
czasie zaprzyjaźnił się z początkującym aktorem 
Tadashim Tomioką, który w 1920 roku zaprosił go 
do wytwórni Nikkatsu. Zupełny brak doświadcze-
nia w branży fi lmowej nie przeszkodził Mizogu-
chiemu w objęciu posady asystenta reżysera Ta-

dashiego Oguchi. W tokijskim atelier Mukojima pracował do 1923 roku, 
kiedy to budynki uległy zniszczeniu wskutek wielkiego trzęsienia ziemi, po 
którym wytwórnia przeniosła się do Kioto29. 

Początek lat dwudziestych był okresem przełomowym w historii kine-
matografi i japońskiej, gdyż wówczas kształtowały się konwencje gatunko-
we, rozpoczął się proces uniezależniania od teatru, widoczny w rezygnacji 
z obsadzania mężczyzn w rolach kobiecych (onnagata) oraz w skłonności 
do realistycznego przedstawiania wydarzeń fabularnych, wtedy też zwró-
cono uwagę na uprzywilejowaną pozycję reżysera w procesie twórczym30. 
W 1923 roku Mizoguchi debiutował Powrotem miłości (Ai ni yomigaeru 
hi, 1923), fi lmem wpisującym się w schematy gatunkowe obowiązujące 
w wytwórni Nikkatsu, a wywodzące się z tradycji shinpa. Sentymentalna 
opowieść o miłości i śmierci została niezbyt przychylnie przyjęta przez 
krytyków, co do pewnego stopnia było winą cenzorów, którzy dokonali 
drastycznych skrótów. Do końca 1923 roku młody reżyser nakręcił jeszcze 
dziesięć fi lmów. Większość z nich stanowiły melodramaty rozgrywające 
się we współczesnej scenerii, w środowisku ludzi ubogich lub pochodzą-
cych z nizin społecznych: Marzenia młodości (Seishun no yumeji) to histo-
ria studenta zmuszonego do poślubienia niekochanej przez siebie kobiety, 

29 Wiele ważnych informacji biografi cznych przynoszą wspomnienia Yoshikatsu Yody 
(1909–1991), wieloletniego współpracownika Mizoguchiego, których fragmenty w przekła-
dzie Ireneusza Dembowskiego ukazały się w monografi cznym numerze „Filmu na Świecie” 
z 1987 roku (nr 345–346, s. 5–72).

30 Pierwszym twórcą, który w 1919 roku użył w napisach fi lmowych określenia kantoku 
(reżyser), był Eizō Tanaka, z którym kilka lat później współpracował Mizoguchi.

Kenji Mizoguchi
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Ulica żarliwej miłości (Jōen no chimata) opowiada o gejszy zakochanej bez 
wzajemności w przystojnym ofi cerze, Smutna pieśń zwycięstwa (Haizan no 
uta wa kanashi) – o losach dziewczyny ze wsi, która ucieka z narzeczonym, 
a następnie wraz z dzieckiem zostaje przez niego porzucona.

Mimo że w opinii historyków Mizoguchi uchodził za prekursora no-
woczesnego realizmu w kinie japońskim, to jednak konwencjonalne roz-
wiązania stosowane w jego wczesnych fi lmach wywodzą się z teatru shin-
pa, podobnie jak romantyczna atmosfera oraz charakterystyka postaci31. 
Innym źródłem inspiracji była literatura europejska, zwłaszcza melodra-
matyczna, choć należy zaznaczyć, że zachodnie schematy fabularne ule-
gły przetworzeniu i przystosowaniu do japońskiej wrażliwości (o czym 
świadczą liczne adaptacje Zmartwychwstania Lwa Tołstoja), stąd szcze-
gólna popularność opowieści o młodych kobietach poświęcających się dla 
dobra ukochanych mężczyzn, którzy zazwyczaj przysparzają im cierpień, 
a czasem mimowolnie przyczyniają się do ich śmierci. Wynika to ponie-
kąd z odmiennej wizji miłości, która w japońskich fi lmach kobiecych (josei 
eiga) nie musi się wiązać z cielesnym pożądaniem. Pokrewna jest raczej 
miłości siostrzanej, będącej dla mężczyzny źródłem siły duchowej – bliska 
więź ze starszą siostrą stanowiła dla niego w dzieciństwie oparcie pozwala-
jące na przezwyciężenie przeszkód32. W propagandowych melodramatach 
wojennych wprowadzano wątek siostry wspominającej młodszego brata 
walczącego za ojczyznę. W twórczości Mizoguchiego nie zawsze chodzi 
o rzeczywiste pokrewieństwo, częściej pojawia się motyw kobiety opieku-
jącej się młodym i zdolnym mężczyzną, która poświęca się, by mógł on 
zdobyć wykształcenie oraz pozycję społeczną. Przekonują o tym pierwsze 
zachowane fi lmy tego reżysera z początku lat trzydziestych: Biała nić wo-
dospadu (Taki no shiraito, 1933) i Osen – papierowy ptak (Orizuru Osen, 
1935). Nierzadko kobiety zostają gejszami lub nawet prostytutkami, jak 
w Ulicy żarliwej miłości, Kobiecie publicznej (Kanraku no onna, 1924) i Oki-
chi – kochance cudzoziemca (Tōjin Okichi, 1930). 

Miłość we wczesnych utworach Mizoguchiego miała zazwyczaj tra-
giczne konsekwencje, bohaterowie ginęli śmiercią samobójczą lub bywali 

31 Por. Tadao Sato, Kenji Mizoguchi and the Art of Japanese Cinema, Berg, New York 2008, 
s. 22.

32 Kunio Yanagita (1875–1962), jeden z czołowych japońskich antropologów i krytyków 
kultury ubiegłego stulecia, zwrócił uwagę na niezwykłe znaczenie miłości siostrzanej w eseju 
Władza sióstr (Imōto no chikara) [w:] Yanagita Kunio zenshū 11, Chikuma shobō, Tōkyō 1990). 
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zabijani przez zdradzonego kochanka. W Skardze białej lilii (Shirayuri no 
nageku, 1925) oboje rzucają się do morza po tym, jak znaleźli się w sytua-
cji bez wyjścia, w Sercu ulotnego ptaka (Jihishinchō, 1927) przyczyną nie-
szczęścia stała się rywalizacja o względy pięknej dziewczyny. W tym czasie 
powstawało wiele historii o nieślubnych dzieciach, występnym uczuciu 
czy żonach opuszczonych przez mężów, toteż fi lmowa wyobraźnia melo-
dramatyczna oznaczała wyłącznie upodobanie do sensacyjnych lub sen-
tymentalnych fabuł. Trudno w nich odnaleźć krytyczny obraz współczes-
ności, scenariusze bywały banalne, a sposób przedstawiania pozbawiony 
indywidualnego charakteru. 

Pewnym odstępstwem od dominującego schematu fabularnego, a za-
razem potwierdzeniem uwikłania japońskiego melodramatu w dyskurs 
nacjonalistyczny, były fi lmy mające w założeniu wspierać ideologię pań-
stwową oraz uczestniczyć w procesie kształtowania tożsamości narodowej 
w epoce podbojów kolonialnych. Przykładów realizowania powyższej stra-
tegii dostarcza również twórczości Mizoguchiego, m.in. zaginiony melo-
dramat szpiegowski W czerwonych promieniach zachodzącego słońca (Akai 
yūhi ni terasarete, 1925), rozgrywający się w zagrożonej wojną Mandżurii, 
czy Obowiązek wobec cesarza (Kōon, 1927) – propagandowa agitka nakrę-
cona na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej, a nawet Pieśń rodzin-
nego kraju, jedyny zachowany w całości fi lm Mizoguchiego z tamtych lat. 

Ostatni ze wspomnianych utworów świadczy o znajomości klasycz-
nych reguł montażu i kompozycji kadru, odrzuconych przez reżysera 
w okresie późniejszym. Sceny fi lmowane są w krótkich ujęciach, w pla-
nach średnich i amerykańskich, z użyciem montażu równoległego, gdyż 
w warstwie fabularnej wszystko opiera się na przeciwstawieniach miasta 
i wsi, nowoczesności i tradycji, wykształcenia i jego braku. Wyróżnikiem 
stylistycznym są retrospekcje, zobrazowane marzenia oraz ujęcia z punk-
tu widzenia postaci. Przesłanie tego dzieła jest jednoznaczne, zmierza do 
potwierdzenia odwiecznych wartości, czyli miłości do ziemi, rodziny i oj-
czyzny. Bohaterami są uczniowie tokijskiej szkoły średniej wracający na 
wakacje do rodzinnej wioski. Na dworcu kolejowym spotykają Naotarō 
(Shigeru Mokudō), przyjaciela z dzieciństwa, który zrezygnował z nauki, 
by pomóc ojcu w gospodarstwie. Jego postawa dowodzi, że uroki życia 
w wielkim mieście, swoboda obyczajowa i modne rozrywki nie dla wszyst-
kich są przedmiotem marzeń. Mizoguchi krytycznie odnosi się do procesu 
modernizacji, wyraźnie utożsamia go z westernizacją, czyli ślepym naśla-
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downictwem obcych wzorców. Przykładem 
tego jest działalność klubu młodzieżowego, 
w którym bohaterowie spędzają większość 
czasu na słuchaniu zachodniej muzyki 
i nauce tańca towarzyskiego. W płomien-
nej mowie Naotarō przekonuje kolegów, że 
praca na roli może być bardziej wartościo-
wa niż zdobycie wykształcenia, świadczy 
bowiem o prawdziwej miłości do ojczy-
stego kraju. W ostatnich ujęciach reżyser 
pokazuje łany zbóż i ludzi pracujących w polu, zaś w napisach końcowych 
pojawia się tekst tytułowej Pieśni rodzinnego kraju, potwierdzający wymo-
wę ideologiczną dzieła.

Pod koniec lat dwudziestych, zapewne za sprawą dawnych sympatii 
lewicowych, Mizoguchi nawiązał współpracę z ruchem Prokino (kino 
proletariackie), którego członkowie inspirowali się radziecką awangar-
dą i przeszczepiali na rodzimy grunt koncepcje Wsiewołoda Pudowkina 
i Dzigi Wiertowa33. W tym okresie ukazały się pierwsze teksty teoretycz-
ne, między innymi japońskie wydanie książki Siemiona Timoszenki Sztu-
ka fi lmowa i montaż z 1926 roku, będącej przykładem podejścia formali-
stycznego i konstruktywistycznego34, oraz artykuły Siergieja Eisensteina 
zamieszczane na łamach „Kinema junpō” (m.in. Film czwartego wymia-
ru), a także fragmenty jego scenariusza do Października (Oktiabr’, 1928). 
W 1930 roku opublikowano przekład Reżyserii fi lmowej i scenariopisar-
stwa Wsiewołoda Pudowkina, a na ekranach kin wyświetlano radzie-

33 Stowarzyszenie Nippon Puroretaria Eiga Dōmei, zwane w skrócie Purokino (Prokino), 
zostało zarejestrowane 2 lutego 1929 roku, jednak już rok wcześniej zaczęło się ukazywać 
pismo „Puroretaria eiga”. W tym czasie na rynku pojawiły się broszury wydawane przez sym-
patyków idei kina zaangażowanego: Perspektywy rozwoju fi lmu proletariackiego (Puroretaria 
eiga undō no tenbō, Daihōkaku, Tōkyō 1930) oraz Film proletariacki i poznanie (Puroretaria 
eiga no chishiki, Naigaisha, Tōkyō 1932), których autorzy dokonywali krytycznej reinterpre-
tacji historii kina i wytyczali przyszłe kierunki rozwoju. Obszerną charakterystykę tego ruchu 
przedstawia Abé Mark Nornes w książce Japanese Documentary Film: Th e Meiji Era Th rough 
Hiroshima, University of Minnesota Press, Minneapolis 2003.

34 Akira Iwasaki przetłumaczył rozprawę Timoszenki z wydania niemieckiego, trzy roz-
działy z oryginalnej edycji są dostępne w polskim przekładzie w antologii Cudowny Kinemo. 
Rosyjska myśl fi lmowa, red. Tadeusz Szczepański, Bogusław Żyłko, słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2002.

Naotarō (Shigeru Mokudō) 
– z prawej
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ckie produkcje fi lmowe: Burzę nad Azją (Potomok Czingis-chana, 1928) 
Pudowkina, Stare i nowe (Staroje i nowoje, 1929) Eisensteina, Człowieka 
z kamerą (Czełowiek s kinoaparatom, 1929) Wiertowa oraz Ziemię (Zem-
la, 1930) Aleksandra Dowżenki. 

Wpływ radzieckich teorii montażu oraz rewolucyjnej wizji kina można 
dostrzec w japońskich fi lmach określanych mianem „kina tendencyjnego” 
(keikō eiga): Żywa marionetka (Ikeru ningyō, 1929) Tomu Uchidy, Miecz 
rozcinający ludzi i konie (Zanjin zanbaken, 1929) Daisuke Itō, Dlaczego 
to zrobiła? (Nani ga kanojo o sō saseta ka, 1930) Shigeyoshi Suzukiego. 
Ostatni z wymienionych fi lmów należy do najciekawszych przykładów 
oddziaływania nowych idei. Od pierwszych scen reżyser posługuje się dy-
namicznym montażem, zarówno analitycznym, jak i skojarzeniowym, sto-
suje zdjęcia nakładane i przenikanie, wykorzystuje możliwości ruchomej 
kamery, wprowadza zbliżenia i odjazdy, panoramy oraz zdjęcia odchylone 
od pionu, dzięki czemu powstaje niezwykle przekonująca wizja ekrano-
wa. W 1929 roku Kenji Mizoguchi również nakręcił dwa fi lmy zaliczane 
do tego nurtu, świadczące o jego zaangażowaniu politycznym i społecznej 
wrażliwości, a zarazem o rozwoju wyobraźni melodramatycznej. Pierwszy 
z nich, Tokijski marsz (Tōkyō kōshinkyoku), powstał na podstawie powieści 
Kana Kikuchiego (1888–1948) publikowanej w odcinkach na przełomie 
1928 i 1929 roku w miesięczniku „Kingu”35. Tytuł przywołuje popularną 
piosenkę, skomponowaną przez Yasao Saijō do tekstu Shinpeia Nakayamy, 
opiewającą uroki stolicy w epoce przełomu modernistycznego. 

W warstwie fabularnej autor powieści oraz twórca adaptacji fi lmowej 
sięgają do sprawdzonych schematów melodramatycznych. Bohaterką jest 
piękna, lecz uboga dziewczyna o imieniu Michiyo (Shizue Natsukawa), 
osierocona w dzieciństwie i wychowywana przez wujostwo. Pragnąc po-
móc swym opiekunom, idzie do pracy w fabryce, a później zostaje gej-
szą. Od początku interesuje się nią zamożny przedsiębiorca Fujimoto (Eiji 
Takagi), bezskutecznie próbując ją uwieść. W młodej kobiecie zakochuje 
się z wzajemnością jego syn Yoshiki (Kōji Shima). Przed ślubem wychodzi 
jednak na jaw prawda o pochodzeniu Michiyo, która okazuje się nieślub-
ną córką Fujimoto. Niedoszły pan młody postanawia wyjechać z kraju za 

35 Kan Kikuchi, autor powieści, był przez całe życie związany z przemysłem fi lmowym, 
w latach 1926–1931 pracował w redakcji czasopisma „Eiga jidai”, należał do Stowarzyszenia 
Filmowców Japońskich, a w czasie drugiej wojny światowej pełnił funkcję honorowego pre-
zesa wytwórni Daiei.
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ocean, zaś bohaterka wychodzi za mąż za jego przyjaciela, Sakumę (Isamu 
Kosugi)36. 

Równolegle rozwija się inny wątek fi lmu – nieobecny w zachowanych 
fragmentach – świadczący o charakterystycznym dla japońskich opowieści 
romantycznych przeciwstawieniu dwóch typów kobiecości oraz zderzeniu 
tradycji z nowoczesnością. System opozycji służy także podkreśleniu róż-
nic klasowych i ekonomicznych, gdyż zgodnie ze scenariuszem fi lm rozpo-
czynał się od skontrastowania dwóch scenerii wydarzeń – drobnomiesz-
czańskiego salonu i robotniczej dzielnicy, zbytku i ubóstwa. Michiyo jest 
ucieleśnieniem klasycznych cnót – uczciwości, dobroci oraz gotowości do 
poświęceń, symbolem nowego stylu zaś jest Sayuri (Takako Irie), siostra 
Yoshikiego, elegancka, inteligentna i spragniona rozrywek. W scenach z jej 
udziałem reżyser mógł przedstawić obraz wielkomiejskiego życia, naro-
dzin kultury popularnej i społeczeństwa masowego, a równocześnie zapo-
wiedź emancypacji kobiet, zmiany ról płciowych, podważenia patriarchal-
nego systemu społecznego. Wyróżnikiem stylistycznym są otwierające fi lm 
zdjęcia dokumentalne portretujące nowoczesne Tokio, z ruchem ulicznym 
i tłumem przechodniów, a także migawki z modnych dzielnic, Ginzy i Asa-
kusy, z ich sklepami, kinami i kawiarniami.

Symfonia metropolitarna (Tokai kōkyōgaku, 1929), drugi z „fi lmów ten-
dencyjnych” Mizoguchiego, niestety nie zachował się do naszych czasów, 

36 W pierwowzorze literackim wątek ten został rozwiązany w odmienny sposób – 
Michiyo towarzyszy przyrodniemu bratu w jego podróży do Ameryki, a Sayuri wychodzi za 
mąż za jego najlepszego przyjaciela. Z oryginalnego fi lmu zachowały się tylko dwie z dzie-
sięciu rolek (24 minuty), choć istnieją różne wersje tego materiału – jedna w posiadaniu 
Filmoteki Francuskiej i druga wydana na DVD w Japonii.

Yoshiki (Kōji Shima) i Michiyo 
(Shizue Natsukawa)

Sakuma (Isamu Kosugi
– przyjaciel Yoshikiego 
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może dlatego, że wymowa ideologiczna tego dzieła była zbyt radykalna ze 
względu na potępienie kapitalizmu oraz pochwałę proletariatu37. Jun’ichirō 
Tomada w recenzji zamieszczonej na łamach „Kinema junpō” pisał o inge-
rencjach cenzury, która próbowała złagodzić wizerunek zamożnej burżua-
zji utożsamionej z wyzyskiem, korupcją i próżniaczym życiem. Bez zmian 
pozostawiono natomiast obraz prostych i uczciwych robotników, przez co 
tylko w nielicznych scenach można było zauważyć obecność konfl iktu kla-
sowego38. Scenariusz fi lmu powstał na podstawie opowiadań napisanych 
przez kilku autorów należących do kręgu literatury proletariackiej (m.in. 
Rokurō Asahara, Fusao Hayashi, Teppei Kataoka), a zdjęcia plenerowe 
kręcono ukradkiem w robotniczej dzielnicy Fukagawa. 

W warstwie fabularnej Symfonia metropolitarna, podobnie jak Tokijski 
marsz, stanowi przykład melodramatu z przesłaniem ideologicznym, opo-
wiada o miłości i polityce. W głównych rolach wystąpiły te same aktorki: 
Takako Irie (1911–1995) i Shizue Natsukawa (1909–1999). Pierwsza z nich 
zagrała córkę zamożnego bankiera, Reiko, którą zamierza poślubić Fujii, 
syn właściciela wielkiego przedsiębiorstwa, druga zaś wcieliła się w postać 
biednej dziewczyny o imieniu Osome, pracującej w kawiarni jako kelner-
ka, w której kochał się niegdyś Fujii. Małżeństwo z rozsądku ma uratować 
fi rmę budowlaną jego ojca przed bankructwem, jednak Reiko zrywa zarę-
czyny, gdy dowiaduje się o ciąży Osome i rzeczywistych powodach ślubu. 
Przeciwieństwem niezbyt sympatycznego narzeczonego jest Genzō (Isamu 
Kosugi), bezrobotny, walczący z niesprawiedliwością i wyzyskiem. To jego 
działalność prowadzi do upadku fi rmy rodzinnej Fujii oraz banku, którym 
zarządzał ojciec Reiko. Sposób przedstawiania odpowiadał treści fi lmu, 
opierał się na zasadzie kontrastu, zderzeniu mroku i światła, co udało się 
osiągnąć dzięki ekspresjonistycznemu oświetleniu oraz montażowi rów-
noległemu.

W 1930 roku wytwórnia Nikkatsu przygotowywała się do wyprodukowa-
nia pierwszego fi lmu „częściowo mówionego” (hassei eiga), czyli łączącego 
dialogi i muzykę ze scenami niemymi oraz napisami. Rok wcześniej Masao 

37 Kenji Iwamoto opublikował tekst poświęcony temu fi lmowi pt. Tokai kōkyōgaku: 
Mizoguchi Kenji to akai senpō, [w:] Nihon eiga to modanizumu, 1920–1930, red. Kenji 
Iwamoto, Riburopōto, Tōkyō 1991, s. 150–153.

38 Recenzję Jun’ichirō Tomady przytacza Tadao Sato w książce Kenji Mizoguchi and the 
Art of Japanese Cinema, s. 44.
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Tōjō nakręcił pięć krótkometrażówek z wykorzystaniem nowo opracowa-
nego systemu Eastaphone, w którym dźwięk był zapisywany na płytach, 
ale tym razem postanowiono wypróbować amerykański wynalazek Lee 
de Foresta (1873–1961) nazwany Phonofi lmem39. Zgodnie z hollywoodz-
kimi wzorcami atutem Rodzinnego kraju (Furusato) miały być piosenki 
wykonywane przez głównego bohaterka, toteż do roli Fujimury, młode-
go i utalentowanego śpiewaka, który marzy o wielkiej karierze scenicznej, 
zaangażowano sławnego tenora operowego Yoshie Fujiwarę (1898–1976). 
Jego partnerką została ulubiona wówczas aktorka Mizoguchiego, Shizue 
Natsukawa, wcielając się w postać Ayako, skromnej dziewczyny sprzątają-
cej w hotelu. Jej przeciwieństwem jest zamożna i kapryśna Natsue (Fujiko 
Hamaguchi). Kobieta początkowo, gdy odnosi on pierwsze sukcesy, wspie-
ra Fujimurę, jednak odwraca się od niego po wypadku samochodowym, 
który przerywa jego karierę. Natsue nie jest wszak typową modan gāru 
(nowoczesną dziewczyną), zainteresowaną wyłącznie modą i zakupami, 
posiada bowiem wykształcenie, studiowała w Paryżu i zna się na sztuce. 

W pierwszych scenach reżyser charakteryzuje obie kobiety oraz 
wprowadza postacie drugoplanowe (m.in. kierownika hotelu próbujące-
go uwieść Ayako oraz kelnera ratującego ją z opresji). Niejednoznaczny 
jest wizerunek głównego bohatera, który łatwo ulega pokusie światowe-
go życia, bierze udział w wytwornych przyjęciach i spędza wolny czas na 
grze w golfa. Mężczyzna musi jednak dokonać wyboru między szczerym 
uczuciem a blichtrem wyższych sfer, co jest poniekąd odbiciem opozycji 
klasowej znanej z wcześniejszych fi lmów tendencyjnych Mizoguchiego – 
między kapitalistami, kojarzonymi z wyzyskiem i życiem próżniaczym, 
a prostymi ludźmi, czyli przedstawicielami proletariatu, ubogimi, ale 
uczciwymi. Może dlatego też w sposobie prezentacji przeważają kontrasty 
i paralelizmy, montaż jest nieco mniej dynamiczny, w zamian pojawiają się 
ujęcia subiektywne, oddające stany psychiczne postaci, ale także sugerują-
ce obecność pożądania, zwłaszcza w scenach, w których kobieta (Natsue) 
patrzy na mężczyznę. 

Od pierwszych ujęć ważną funkcję pełni ścieżka dźwiękowa, fi lm roz-
poczyna się bowiem od piosenki śpiewanej przez Fujimurę podczas podró-

39 System zapisu dźwięku opatentowany przez Lee de Foresta zastosowano wcześniej 
w dwóch innych fi lmach japońskich zrealizowanych w wytwórni Hassei: Córka kapitana (Taii 
no musume, 1929, reż. Namio Ochiai) i Kanaya Koume (1930, reż. Takeo Tsutaya). W drugim 
z wymienionych fi lmów dźwięk pojawiał się wyłącznie w scenach dialogowych.
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ży statkiem, a kończy się jego występem na otwartym powietrzu w Parku 
Hibiya. Sposób realizacji i rozwiązania techniczne przypominają amery-
kańskie fi lmy dźwiękowe z udziałem Ala Jolsona: Śpiewaka jazzbandu (Th e 
Jazz Singer, 1927, reż. Alan Crosland) i Śpiewającego błazna (Th e Singing 
Fool, 1928, reż. Lloyd Bacon). Muzyka towarzyszy scenom mówionym, któ-
re pojawiają się również w postaci napisów, kluczową rolę pełnią natomiast 
piosenki40. O powinowactwie fabularnym Kraju rodzinnego i Śpiewającego 
błazna świadczy nie tyle wykorzystanie konwencji melodramatycznych, ile 
zbliżona charakterystyka postaci, wyrażająca się w opozycji dobrej i złej 
kobiety, a także obecność wątku biednego, choć zdolnego śpiewaka, który 
zasłużenie zdobywa sławę i pieniądze.

Muzyka jest tu czynnikiem łączącym skłócone sfery, przemawia za-
razem do biednych, jak i bogatych, pełni funkcję integrującą, o czym 
przekonują obrazy towarzyszące tytułowej piosence, w których idyllicz-
na sceneria podkreśla nostalgiczny charakter tekstu. Akira Iwasaki, je-
den z czołowych krytyków tamtych czasów, negatywnie wypowiadał się 
o fi lmach tendencyjnych Mizoguchiego, zarzucając im łzawy sentymen-
talizm, schematyzm oraz bajkowe rozwiązania fabularne, dzięki czemu 
wszystkie problemy znajdują cudowne rozwiązanie41. Z pewnością ideo-
logiczne przesłanie Kraju rodzinnego pozbawione jest wywrotowego po-
tencjału, reżyser sięga bowiem do sprawdzonych struktur melodrama-
tycznych, w których istotną rolę odgrywa konieczność dokonania wyboru 
moralnego, w tle zaś toczy się walka o zachowanie tożsamości w nowo-
czesnym społeczeństwie. W pewnym sensie fi lm ten można uznać za ale-
gorię risshin shusse, czyli wysiłku zmierzającego do osiągnięcia sukcesu 
i zdobycia pozycji w świecie przez mężczyznę, który korzysta z pomocy 
kobiet. Warto jednak zwrócić uwagę na fragmenty świadczące o politycz-
nych sympatiach reżysera, jak chociażby scena w kawiarni, w której stu-

40 Na podobieństwo Kraju rodzinnego do Śpiewaka jazzbandu zwrócił uwagę Kenji 
Iwamoto w tekście Sound in the Early Japanese Talkies, [w:] Reframing Japanese Cinema: 
Authorship, Genre, History, red. Arthur Nolletti Jr., David Desser, Indiana University Press, 
Bloomington 1992, s. 317–318. Należy jednak zauważyć, że Śpiewaka jazzbandu wyświet-
lono w japońskich kinach dopiero w sierpniu 1930 roku, czyli pół roku po premierze fi lmu 
Mizoguchiego, natomiast wcześniej pokazano Śpiewającego błazna. Pierwszy seans amery-
kańskich fi lmów dźwiękowych odbył się w Japonii 9 marca 1929 roku.

41 Opinię Akiry Iwasakiego przywołuję za niepublikowaną rozprawą doktorską Chiki 
Kinoshity Mise-en-scène of desire: Th e Films of Mizoguchi Kenji, University of Chicago, 
Chicago 2007, s. 190.
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denci i proletariusze, słuchając nadawanej 
w radiu piosenki Fujimury, wykrzykują, że 
„muszą uwolnić go z rąk burżujów”. 

Na początku lat trzydziestych sytuacja po-
lityczna w Japonii ulega wyraźnej zmianie, 
skończył się czas względnie swobodnych 
wypowiedzi artystycznych, zmieniła się 
też postawa ideologiczna twórców, których 
zachęcano lub zmuszano do odrzucenia 
lewicowych poglądów i przyjęcia nowych, zdecydowanie prawicowych42. 
Punktem przełomowym były wydarzenia z września 1931 roku, określane 
mianem „incydentu mandżurskiego”, po których nastąpił wyraźny zwrot 
w stronę ekspansjonistycznej polityki rządu tokijskiego. W kraju rozpo-
częły się masowe aresztowania członków komunistycznych organizacji, 
przerwano produkcję „fi lmów tendencyjnych”, zamknięto niektóre czaso-
pisma fi lmowe. Podstawowym celem władz było stworzenie „kina naro-
dowego” (kokumin eiga), nieskażonego zachodnimi wpływami i zdolnego 
do oddania „ducha narodu”. Wytwórnie przystąpiły ochoczo do realizacji 
fi lmów uprawomocniających nacjonalistyczną i militarystyczną ideologię, 
powstało wiele dzieł o dydaktycznym charakterze, z wyraźnym przesła-
niem, promujących pożądane postawy lub wzorce do naśladowania.

Wśród twórców, którzy szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości 
i porzucili wcześniejsze poglądy, znalazł się również Kenji Mizoguchi, któ-
ry wiosną 1932 roku odszedł z Nikkatsu i przeniósł się do założonej kilka 
miesięcy wcześniej wytwórni Shinkō Kinema. Pierwszym fi lmem zreali-
zowanym z nowymi współpracownikami był propagandowy melodramat 
Świt Mandżurii (Manmō kenkoku no reimei). Scenariusz, napisany przez 
zespół autorów, powstał na podstawie cyklu reportaży politycznych Mi-
kamiego Otokichi i Misugō Naoki. Produkcję sfi nansował rząd japoński, 
a w głównej roli „szpiega w spódnicy” wystąpiła Takako Irie. Sentymen-
talną opowieść osadzono w kontekście historycznych wydarzeń – wkro-

42 Wielu twórców oraz intelektualistów zostało zmuszonych do złożenia samokrytyki 
i wyparcia się dotychczasowych poglądów. Ideologiczną apostazję nazywano słowem tenkō. 
Shunsuke Tsurumi zdefi niował to pojęcie jako „konwersję dokonaną pod naciskiem władz, 
w której wyróżnia się dwa czynniki – siłę i spontaniczność”. Cyt. za Abé Mark Nornes, 
Japanese Documentary Film, s. 124.

Yoshie Fujiwara jako śpiewak 
Fujimura (z prawej)
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czenia Armii Kwantuńskiej do Chin. Niebawem nakręcono całą serię 
fi lmów rozgrywających się w Mandżurii, które zachęcały do kolonizacji 
i przedstawiały podbity region jako krainę marzeń, otwartą dla wszyst-
kich szukających szczęścia. Przekonują o tym: Mandżurski marsz (Manshū 
kōshinkyoku, 1932, reż. Hiroshi Shimizu), Nowa ziemia (Atarashiku tsuchi, 
1937, reż. Mansaku Itami, Arnold Fanck) czy znacznie późniejsza Zielona 
ziemia (Midori no daichi, 1942, reż. Yasujirō Shimazu)43. Kenji Mizogu-
chi nie należał wszak do reżyserów skłonnych do zawrócenia z obranej 
drogi artystycznej, toteż w kolejnych latach raczej unikał kręcenia pro-
pagandowych agitek powstających na zamówienie władz – do wyjątków 
należy Pieśń na biwaku (Roei no uta, 1938) – zamiast tego poświęcił się 
adaptacjom literatury okresu Meiji (Meiji mono) oraz opowieściom z życia 
artystów (geidōmono).

43 Na temat ekranowego wizerunku Mandżurii i ideologicznych uwarunkowań produk-
cji fi lmowej w latach trzydziestych i czterdziestych pisze Michael Baskett w Th e Attractive 
Empire: Transnational Film Culture in Imperial Japan, University of Hawai’i Press, Honolulu 
2008.
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Rozdział 3

LITERATURA I FILM

Krytycy piszący o twórczości Kenji Mizoguchiego zazwyczaj podkreślają 
fakt, że pierwszymi dziełami, w których widać znamiona niepowtarzalne-
go stylu, są adaptacje utworów Kyōki Izumiego (1873–1939): Biała nić wo-
dospadu (Taki no shiraito, 1933) i Osen – papierowy ptak (Orizuru Osen, 
1935)44. W obu fi lmach japońskiemu reżyserowi udało się wydobyć podsta-
wowe składniki wyobraźni melodramatycznej, czyli istnienie ładu moralne-
go ukrytego pod powierzchnią życia codziennego, wyraziste przeciwstawie-
nie dobra i zła, obecność wzniosłości oraz pewnego nadmiaru wynikającego 
z charakteru opisywanych wydarzeń, a wreszcie przedstawić panoramę spo-
łeczeństwa w epoce gwałtownych przemian i upadku tradycyjnego systemu 
wartości. W utworach tych utrwalony został wzorzec kobiecości, którego 
wyróżnikami były wytrwałość, gotowość do poświęceń oraz szczerość uczu-
cia, podczas gdy mężczyznę charakteryzowała raczej skłonność do korzy-
stania z pomocy kobiet, słabość lub niezdecydowanie przy równoczesnym 
pragnieniu osiągnięcia sukcesu życiowego. 

Opowiadania i powieści Kyōki Izumiego można zaliczyć do modnej na 
przełomie stuleci japońskiej literatury romantycznej (rōmanshugi). Wyra-
żała ona zasadnicze sprzeczności między uczuciami (ninjō) a powinnoś-
ciami (giri), wokół których zbudowany był konfl ikt fabularny. Schemat ten 
pojawiał się nie tylko w jego utworach, ale i w sztukach teatru kabuki czy 
bunraku. Młody pisarz, uczeń Kōyō Ozakiego, debiutował w 1893 roku, 
rok później odniósł pierwszy sukces nowelą Wierność i rycerskość (Giketsu 
kyōketsu), na podstawie której powstała Biała nić wodospadu. Nie była to 
zresztą pierwsza ekranizacja tego popularnego utworu – a raczej przerób-
ki scenicznej przygotowanej na użytek teatru shinpa – gdyż dwadzieścia 

44 Omówienie twórczości Kyōki Izumiego można znaleźć w książce Donalda 
Keene’a Dawn to the West: Japanese Literature of the Modern Era, s. 202–219.
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lat wcześniej powstał fi lm na jego podstawie45. Wytwórnie chętnie szukały 
inspiracji w tekstach Izumiego – Jun’ichirō Tanizaki napisał scenariusz na 
motywach Piasków Katsushiki (Katsushika no sunago, 1920, reż. Th omas 
Kurihara), Kenji Mizoguchi wyreżyserował Nihonbashi (1929), Hotei No-
mura Rodowód kobiety (Onna keizu, 1934), a Mikio Naruse Pieśń lampionu 
(Uta andon, 1943). Jun Izawa, pisząc o stylu literackim ostatniego z wymie-
nionych utworów, zwracał uwagę na podobieństwo do technik fi lmowych 
(eigateki), obrazowość, posługiwanie się przez autora montażem, czyli łą-
czeniem scen i eliminowaniem niepotrzebnych elementów46.

Nie przypadkiem Mizoguchi trzykrotnie sięgał do utworów Kyōki 
Izumiego, widział w nich bowiem odbicie własnych zainteresowań i wizji 
świata. Ich akcja rozgrywała się często w środowisku gejsz i prostytutek, 
ważną rolę odgrywał koloryt lokalny. Kobiety musiały się zmagać z prze-
ciwnościami losu, nierzadko kończyły tragicznie, mężczyźni zaś – stereo-
typowi i sentymentalni – nie stanowili dla nich wystarczającego oparcia. 
W postaci Shiraito (Takako Irie) reżyser stworzył modelowy wariant boha-
terki wielu swych późniejszych utworów, czyli kobiety niezależnej, szuka-
jącej własnego miejsca w społeczeństwie patriarchalnym, a przy tym zako-
chanej oraz gotowej do najwyższych poświęceń. Zmuszona do dokonania 
wyboru między honorem a miłością, zawsze kieruje się uczuciem, choć 
to nie uchroni jej przed nieszczęściem. Wybranek jest bowiem mężczy-
zną słabym i niezdecydowanym, opowiadającym się po stronie obowiązku 
i norm społecznych. 

Pierwowzór literacki Białej nici wodospadu rozpoczyna się od opisu wy-
ścigu rykszy i dyliżansu, którym powozi Kin’ya Murakoshi (Tokihiko Oka-
da), potomek zubożałej rodziny samurajskiej. Dopiero następna scena roz-
grywa się w namiocie teatralnym, gdzie trwają pokazy sztuk magicznych 
wykonywanych przez artystkę o pseudonimie Taki no Shiraito (naprawdę 
nazywa się Tomo Mizushima). Natomiast Mizoguchi odwrócił kolejność 

45 Sztukę zatytułowaną Taki no shiraito wystawił po raz pierwszy na scenie Otojirō 
Kawakami w 1896 roku (choć wówczas nie podano autora pierwowzoru literackiego). Tytuł 
sztuki, podobnie jak pseudonim bohaterki, pochodzi od nazwy malowniczych wodospadów 
Shiraito położonych w pobliżu góry Fuji. Za życia pisarza aż 16 jego dzieł doczekało się sce-
nicznych przeróbek.

46 Jun Izawa, Uta andon ni okeru eigateki hyogen, „Kokubungaku: Kaishaku to kansho” 
1949, vol. 14, nr 5, s. 80–82, cyt. za: Chiyoko Kawakami, Izumi Kyōka’s Uta Andon: Between 
Anachronism and the Avant-Garde, „Monumenta Nipponica” 1999, vol. 54, nr 2, s. 204.
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Shiraito (Takako Irie) w czasie 
występów scenicznych

Kin’ya (Tokihiko Okada)
– młody woźnica

scen, rozpoczął od występów, wprowadzając widza w świat objazdowych 
teatrzyków, podróż dyliżansem zaś przedstawił jako wspomnienie głów-
nej bohaterki. Sposób łączenia różnych planów czasowych był szczególny, 
gdyż reżyser zrezygnował z miękkiego montażu na rzecz szybkich cięć, 
konsekwentnie posługiwał się krótkimi ujęciami oraz zmiennymi usta-
wieniami kamery, z upodobaniem wykorzystywał zbliżenia przedmiotów 
i twarzy w celu wydobycia emocji czy zbudowania napięcia. 

Bohaterowie spotykają się jeszcze tej samej nocy, kiedy po spektaklu ar-
tystka spaceruje przy świetle księżyca nieopodal mostu Utatsubashi (w no-
weli – Tenjinbashi), na którym śpi Kin’ya, wyrzucony z pracy z powodu 
uszkodzenia zaprzęgu. Piękna kobieta postanawia zaopiekować się mło-
dym mężczyzną, subtelnie uwodzi go, a w końcu proponuje, że pomoże 
mu w ukończeniu studiów prawniczych, które przerwał z powodu braku 
pieniędzy. Od początku bohaterka występuje w podwójnej roli – poten-
cjalnej kochanki, świadomej swej urody i spragnionej miłości, oraz star-
szej siostry (choć jest rok młodsza), poświęcającej się dla brata marzące-
go o zdobyciu pozycji w świecie (risshin shusse)47. Nie ma wątpliwości, że 
w warstwie fabularnej reżyser sięgnął do schematów melodramatycznych 
rodem z shinpa, posłużył się motywem miłości od pierwszego wejrzenia, 
znaczącego spotkania zakochanych na moście, który symbolizuje przejście 
między dwoma światami, następnie pokazał chwilę rozstania oraz okres 
bolesnej rozłąki, a wreszcie wprowadził nieszczęśliwe zakończenie i śmierć 
pary bohaterów.

47 Mężczyzna zwraca się do niej słowem nēsan, czyli „starsza siostro”, co jeszcze bardziej 
podkreśla dwuznaczny charakter łączącej ich więzi. Niewątpliwie miłość siostrzana splata się 
z erotyczną, na co wyraźnie wskazują niektóre sceny.
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Mijają lata, młody człowiek studiuje na 
jednym z uniwersytetów tokijskich, korzy-
stając z fi nansowej pomocy kochającej go 
kobiety. Egzystencja wędrownej artystki 
jest niepewna i pozbawiona stabilności, to-
też pewnego dnia bohaterka zostaje zmu-
szona do zaciągnięcia pożyczki. Najpierw 
próbuje zdobyć pieniądze od zamożnego 
kupca, wielbiciela jej talentu, później udaje 
się do Iwabuchiego (Ichirō Sugai), przed-
stawiciela miejscowego półświatka. Nieste-
ty, w drodze do domu zostaje okradziona 
przez bandę rzezimieszków nasłanych 
przez lichwiarza. Szukając zemsty, Shiraito 
włamuje się do jego mieszkania i podczas 
szamotaniny zadaje mu śmiertelny cios 
nożem. Od tej chwili wszystko w jej życiu 

ulega zmianie – przez wiele miesięcy ucieka przed ścigającymi ją policjan-
tami, wpada jednak w zastawioną pułapkę i zostaje aresztowana. Niespo-
dziewanie okazuje się, że oskarżycielem publicznym jest młody absolwent 
prawa Kin’ya Murakoshi, który – zmuszony do dokonania wyboru między 
powinnościami (giri) a osobistymi pragnieniami (ninjō) – postępuje zgod-
nie z poczuciem obowiązku. Podczas przesłuchania aresztowana nie po-
trafi  spojrzeć w twarz swemu ukochanemu, przyznaje się jednak do winy, 
a następnie wyjaśnia prawdziwe motywy swojego postępowania (choć 
ukrywa związek z Kin’yą). Nie czekając na wyrok sądu, kobieta popełnia 
samobójstwo, odgryzając sobie język. Zrozpaczony mężczyzna idzie w jej 
ślady i odbiera sobie życie strzałem z pistoletu (w pobliżu mostu, na któ-
rym połączyło ich przeznaczenie)48. 

Ostatnie sceny rozgrywające się w celi więziennej i na sali sądowej na-
leżą do najbardziej udanych w całym fi lmie, reżyser nie stroni w nich od 
eksperymentów formalnych, ustawia kamerę pod zaskakującymi kątami, 
wydarzenia fi lmuje zza krat, posługuje się ekspresjonistycznym oświetle-

48 W zależności od wersji fi lmu końcowe sceny różnią się nieco od siebie – w kopii od-
restaurowanej przez Matsudę (i wydanej na DVD) pojawia się seria nieruchomych kadrów 
sugerujących nieszczęśliwe zakończenie, w wersji przechowywanej w tokijskiej Filmotece 
Narodowej zaś zachowało się kilka ujęć potwierdzających samobójczą śmierć bohaterów. 

Shiraito w więzieniu

Kin’ya jako oskarzyciel
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niem, wprowadza nawet sekwencję marzenia sennego, w której udręczona 
kobieta widzi zakochaną parę z małym dzieckiem i karpie pływające w sta-
wie. Sama rozprawa została nakręcona przy wykorzystaniu montażu ujęć 
i przeciwujęć, co podkreślało opozycję góry i dołu, spojrzenia dominują-
cego i podporządkowanego. Końcowe sceny fi lmu wydają się nawiązaniem 
do sztuk Monzaemona Chikamatsu (1653–1724), w których para bohate-
rów wyrusza w ostatnią podróż przed samobójczą śmiercią (michiyuki)49. 
Bohater dręczony wyrzutami sumienia, świadomy tego, że sukces zawodo-
wy zawdzięczał poświęceniu kobiety, która popełniła dla niego zbrodnię, 
musi odebrać sobie życie, by zachować honor.

Wymowa melodramatów Mizoguchiego była zwykle pesymistyczna, 
nie inaczej jest w wypadku Białej nici wodospadu. Światem przedstawio-
nym rządzi fatalizm przeznaczenia, każda z postaci kończy tragicznie, za 
chwile szczęścia bowiem musi zapłacić wysoką cenę. Nie po raz pierw-
szy reżyser przekonuje, że motywem przewodnim w jego twórczości jest 
kobiece cierpienie, bo choć bohaterka wydaje się postacią o niezwykłych 
walorach osobistych, odważną i zdecydowaną, to jednak zostaje ukarana 
za postępowanie zgodne z nakazami uczucia oraz naruszenie porządku 
moralnego. Dobroć i gotowość do poświęceń nie chronią jej przed zgubą. 
Film opiera się na dwuznacznej symbolice oraz łączeniu sprzeczności – 
nadziei towarzyszy rozpacz, a miłości śmierć. Znakomitym przykładem 
owej nierozstrzygalności może być motyw mostu, na którym spotykają się 
kochankowie i w pobliżu którego mężczyzna popełnia samobójstwo. Most 
ten wydaje się równocześnie symbolem przejścia do lepszego świata, jak 
i kresu marzeń o wspólnym życiu50. 

Należy przypomnieć, że wyobraźnia melodramatyczna zmierza do 
ukazania ładu moralnego, jego ucieleśnieniem w fi lmie Mizoguchiego by-
najmniej nie jest mężczyzna – przedstawiciel prawa, ale kobieta – jako siła 
pośrednicząca między sztuką i sprawiedliwością, uczuciami i rozumem. 

49 Monzaemon Chikamatsu był autorem wielu sztuk pisanych dla teatrów kabuki i bun-
raku, których fabuły stanowiły wariant shinjū mono, czyli opowieści o podwójnym samo-
bójstwie pary bohaterów, m.in. Samobójstwo kochanków w Sonezaki (Sonezaki shinjū, 1703), 
Samobójstwo kochanków w niebiańskiej Amijimie (Shinjū ten no Amijima, 1720).

50 Na szczególne znaczenie motywu mostu oraz rolę symboliki wodnej, związaną 
z cykliczną koncepcją życia oraz kobiecością, zwraca uwagę Antonio Santos w tekście Th ree 
Mizoguchi Films, [w:] Mizoguchi the Master, red. Gerald O’Grady, Cinémathèque Ontario, 
Toronto 1997, s. 53.
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Mimo że Shiraito popełniła przestępstwo, to ona będzie głosem wewnętrz-
nej prawdy oraz wyższej moralności. Nie znaczy to jednak, że jej status 
nie pozostawia wątpliwości, bo przecież od początku była związana z sym-
boliką wodną, na co wskazuje nie tylko jej pseudonim sceniczny (nazwa 
wodospadu), ale również prawdziwe nazwisko (Mizushima). Za pomocą 
wody wykonuje magiczne sztuki, przekonuje wszystkich o tym, że posiada 
władzę nad siłami natury, ale równocześnie pozbawiona jest możliwości 
panowania nad własnym losem. Woda podkreśla płynność i ulotność ży-
cia, co pozostaje w zgodzie z buddyjskim przekonaniem o przemijalności 
wszechrzeczy (mūjo)51. 

Niewątpliwie to do postaci kobiecej należy inicjatywa – najpierw Shira-
ito postanawia zaopiekować się młodym i zdolnym mężczyzną, a później 
pomaga w ucieczce zakochanej parze z trupy aktorskiej. Jest czynnikiem 
sprawczym wszystkich wydarzeń fabularnych, to z jej punktu widzenia 
reżyser pokazuje scenę wyścigu dorożki z rykszą. Dzięki oddaniu subiek-
tywnych stanów emocjonalnych (np. marzenia senne) widz konsekwen-
tnie identyfi kuje się z bohaterką, do której należy władza nad światem 
przedstawionym (choć większość epizodów przedstawiona została z per-
spektywy bezosobowego narratora)52. Utożsamienie się z postacią cierpią-
cej kobiety jest typowe dla japońskich melodramatów, umacnia bowiem 
masochistyczną postawę żeńskiej publiczności, a równocześnie wywołuje 
wyrzuty sumienia u mężczyzn.

Osen – papierowy ptak to kolejna adaptacja Kyōki Izumiego, tym razem 
jego noweli Osen i Sōkichi (Baishoku kamonanban) z 1920 roku. Film po-
wstał w wytwórni Daiichi Eigasha, z którą Mizoguchi współpracował przez 
dwa lata, zanim wrócił do Shinkō Kinema53. Podobnie jak w przypadku 
Białej nici wodospadu reżyser dość wiernie przeniósł na ekran materiał 
fabularny, charakter obu utworów był bowiem zbliżony ze względu na pe-

51 W początkowych fragmentach fi lmu, w scenie spaceru przy blasku księżyca, bohaterka 
przystaje przed posągiem Buddy. 

52 Na uprzywilejowaną pozycję postaci kobiecej w strukturze narracyjnej fi lmu zwraca 
uwagę Robert Cohen w niepublikowanej rozprawie doktorskiej Textual Poetics in the Films 
of Kenji Mizoguchi: A Structural Semiotics of Japanese Narrative, University of California, Los 
Angeles 1983, s. 159–160.

53 Tytuł oryginalny fi lmu Orizuru Osen nawiązuje do papierowych żurawi, które wyrabia 
bohaterka, symbolizują one marzenia i jej miłość do Sōkichiego. 
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symistyczne spojrzenie na świat oraz wpro-
wadzenie postaci kobiety poświęcającej się 
dla ukochanego, który nie potrafi  odwza-
jemnić jej miłości. Akcja rozgrywa się na 
przełomie dziewiętnastego i dwudzieste-
go wieku, rozpoczyna się i kończy zaś na 
dworcu kolejowym Manseibashi w Tokio, 
na którym tłum ludzi czeka na spóźniony 
pociąg. Wśród pasażerów znajduje się para 
bohaterów, Osen (Isuzu Yamada) i Sōkichi 
Hata (Daijirō Natsukawa). Początkowo 
widzowie nie dostrzegają bezpośredniego 
związku między postacią elegancko ubra-
nego mężczyzny w meloniku, do którego 
wszyscy zwracają się z szacunkiem, a ubo-
gą kobietą siedzącą w poczekalni. Nie wy-
jaśniają tego również pierwsze retrospekcje 
– choć przecież wszystkie informacje na te-
mat bohaterów pochodzą z ich wspomnień. 

Ze scen rozgrywających się w prze-
szłości można wnosić, że Sōkichi opuścił 
rodzinne strony z zamiarem rozpoczęcia 
studiów medycznych w stolicy, jednak brak 
środków do życia skłonił go do przyłącze-
nia się do bandy rzezimieszków, w której 
został chłopcem na posyłki jej szefa Kuma-
zawy (Shin Shibata). W tym czasie poznał 
też piękną kurtyzanę Osen, należącą do tej 
samej szajki drobnych oszustów. Oboje byli wyrzutkami społecznymi, żyli 
na marginesie, ale za wszelką cenę próbowali zachować resztki godności. 
Młoda kobieta postanowiła zaopiekować się biednym studentem, któremu 
wcześniej ocaliła życie – zamierzał popełnić samobójstwo – i pomóc mu 
w zdobyciu upragnionego wykształcenia. Całkowite oddanie nie uchroni 
jej jednak przez nieszczęściem, o czym przekonuje teraźniejszy wątek fi l-
mu. Niemożność zdobycia pieniędzy na czesne popycha Osen do kradzie-
ży, za którą zostaje ukarana więzieniem. 

Osen (Isuzu Yamada)

Sōkichi (Daijirō Natsukawa)
– ubogi student

Kumazawa (Shin Shibata)
– szef gangu
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Sōkichi jest mężczyzną wrażliwym i delikatnym, niepotrafi ącym obro-
nić ukochanej kobiety, to on potrzebuje jej wsparcia – co wydaje się cha-
rakterystyczne dla bohaterów wywodzących się z tradycji kabuki i shinpa, 
a zaliczanych do kategorii nimaime. Osen, podobnie jak Shiraito, okazuje 
się ucieleśnieniem kobiecości postrzeganej nie tyle w kategoriach fi zycznej 
atrakcyjności – choć obie są piękne – ile wartości duchowych, i to pomi-
mo dwuznacznego statusu wynikającego z ich niskiej pozycji społecznej. To 
przecież Osen nazwana jest przez ukochanego bodhisattwą – istotą oświe-
coną, do niej też odnoszą się słowa Namu Amida Butsu wyrażające wdzięcz-
ność i nadzieję na odrodzenie. Należy pamiętać, że w wielu melodramatach 
bohaterki wytrwale dążą do celu, są odważne oraz gotowe do poświęceń, 
ale to one muszą zapłacić cenę za sukces życiowy osiągnięty przez ukocha-
nych mężczyzn. Ich cierpienie staje się potwierdzeniem heroicznych cnót, 
ale równocześnie prowadzi do utrwalania istniejącego stanu rzeczy przez 
pogodzenie się z rolą niewinnej ofi ary i zaakceptowanie swojego losu54. 

Struktura fabularna pierwowzoru literackiego oraz jego ekranizacji 
opiera się na wielopoziomowych retrospekcjach, elipsach i epizodycznej 
narracji, a wydarzenia rozgrywające się w różnych planach czasowych są 
połączone za pomocą kompozycji klamrowej55. Mizoguchi posłużył się 
narracją perspektywiczną, ale zrezygnował z uprzywilejowania ujęć subiek-
tywnych, zamiast tego oparł się na paralelizmach budujących zależności 
między postaciami. Sposób przedstawiania materiału fabularnego jest dość 
niezwykły, reżyser zwleka bowiem z przekazaniem kluczowych wskazówek 
i opóźnia prezentację wydarzeń. Dzięki temu powstaje napięcie, widz jest 
zmuszony do weryfi kowania hipotez dotyczących nie tylko teraźniejszości, 
ale i przeszłości, a także rozważenia przyczyn, z jakich doszło do rozstania 
pary bohaterów. 

Prawidłowe uporządkowanie materiału fabularnego utrudnia rów-
nież obecność retrospekcji wewnętrznych – kilkakrotnie wprowadzanych 
w obrębie wspomnień Sōkichiego, który wraca pamięcią do lat młodo-
ści, domu rodzinnego i ukochanej babci. Równoległe prowadzenie wąt-

54 Na temat ideału kobiecości oraz specyfi cznego rozumienia pojęcia feminizmu w twór-
czości Mizoguchiego pisze Freda Freiberg w pracy Women in Mizoguchi’s Films, Th e Japanese 
Studies Centre, Melbourne 1981, s. 8–9.

55 Szczegółową analizę struktury narracyjnej fi lmu oraz zależności czasowych prezen-
tuje Donald Kirihara w książce Patterns of Time: Mizoguchi and the 1930s, University of 
Wisconsin Press, Madison 1992, s. 71–95. 
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ków oraz zmiany perspektywy narracyjnej 
wymagały zastosowania jeszcze jednego 
chwytu formalnego, a mianowicie obecno-
ści benshi – komentatora wyjaśniającego 
przebieg akcji oraz tłumaczącego zależno-
ści między postaciami56. Jego umiejętności 
i talent prowadziły widzów przez labiryn-
tową strukturę fi lmu, to on łączył pozornie 
niezależne strumienie narracyjne w spójną 
całość, słowami wyrażał stany psychiczne i emocje bohaterów.

Można stwierdzić, że twórca z rozmysłem ogranicza wiedzę na temat 
motywów, jakimi kierują się Sōkichi i Osen. Nawet kamera wydaje się nie-
zależna od wydarzeń, nie podąża za postaciami, które nie zajmują central-
nej pozycji w kadrze, ale stoją z boku, gdzieś w głębi, czasami zwrócone 
tyłem, zasłonięte parawanem (byōbu) lub przesuwnymi drzwiami (shōji), 
co sprawia, że uwaga widza jest kierowana ku innym obiektom. Mizoguchi 
w szczególny sposób posługuje się perspektywą równoległą, charaktery-
styczną dla tradycyjnego malarstwa japońskiego, z wykorzystaniem dwóch 
punktów zbiegu – co stanie się wyróżnikiem jego późniejszych fi lmów – 
podkreśla rolę linii ukośnych, przenosi akcent na scenografi ę, oświetlenie, 
kąty widzenia oraz ustawienia kamery, która buduje relacje przestrzenne 
w kadrze. Po raz pierwszy zaznacza się tu skłonność reżysera do kręcenia 
scen w dłuższych ujęciach, co stało się możliwe dzięki wykorzystaniu mon-
tażu wewnątrzkadrowego, kompozycji z głębią ostrości oraz konsekwen-
tnego stosowania jazd z panoramowaniem pozwalających na zachowanie 
ciągłości przestrzennej.

Osen – papierowy ptak to ostatnie nieme arcydzieło Mizoguchiego, dwa 
kolejne fi lmy, nakręcone w 1935 roku dla wytwórni Daiichi Eigasha, po-
wstały w wersji dźwiękowej, ale nie spotkały się z przychylnym przyjęciem 
krytyki ani publiczności, mimo że były adaptacjami literatury pięknej i za-
chowały schemat gatunkowy melodramatu. Scenariusz Oyuki jako Maria 
Panna (Maria no Oyuki), napisany przez Matsutarō Kawaguchiego i Tatsu-

56 Na temat roli benshi w japońskim fi lmie niemym zob. Krzysztof Loska, Benshi jako 
współautor fi lmu, „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 59, s. 59–66. Japońska edycja wczesnych 
dzieł Mizoguchiego na płytach DVD (m.in. Biała nić wodospadu i Osen – papierowy ptak) 
zawiera komentarz nagrany przez najwybitniejszą żyjącą benshi – Midori Sawato.

Sōkichi i Osen
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nosuke Takashimę, był dość wierną przeróbką noweli Guy de Maupassanta 
(1850–1893) Baryłeczka, zmieniono jedynie miejsce wydarzeń i tło histo-
ryczne. Zamiast wojny francusko-pruskiej i oblężenia Rouen wprowadzo-
no motyw konfl iktów wewnętrznych, jakie dotknęły Japonię we wczesnym 
okresie Meiji. Punktem odniesienia uczyniono Bunt Satsumy w 1877 roku, 
którego krwawe stłumienie przypieczętowało ostateczny koniec obrońców 
feudalnego porządku i pogrzebało nadzieję na przywrócenie szogunatu. 
Horyzont interpretacyjny obu utworów jest bardzo zbliżony, twórcom 
chodziło bowiem o ukazanie moralnego bankructwa mieszczaństwa i ary-
stokracji, obnażenie hipokryzji wyższych warstw społeczeństwa, a przy 
tym uchwycenie procesu powstawania nowego porządku na gruzach daw-
nego systemu.

Podobnie jak w pierwowzorze literackim, wydarzenia rozpoczynają 
się od sceny w oblężonym mieście, z którego uciekają ostatni mieszkańcy, 
korzystający z nadarzającej się okazji, by wydostać się z pułapki. Wśród 
pasażerów dyliżansu znaleźli się nie tylko ludzie zamożni i szanowani, ale 
również dwie gejsze, a raczej kurtyzany – Oyuki (Isuzu Yamada) i Okin 
(Komako Hara). Woźnica cudem przewozi wszystkich za linię frontu, jed-
nak w pośpiechu uszkadza tylne koło, co oznacza przymusowy postój. Po-
dróżujący dzielą się na grupy w zależności od pochodzenia – obie kurtyza-
ny trzymają się na uboczu, traktowane z jawną niechęcią, a nawet pogardą 
(ale tylko one wykazały się zapobiegliwością, zabierając z sobą prowiant). 
W pobliżu ich obozowiska stacjonują wojska rządowe ścigające zbiegłych 
buntowników, którzy przegrali ostatnią bitwę – schwytanym grozi kara 
śmierci. Oddziałem dowodzi przystojny, choć bezwzględny ofi cer Asakura 
(Daijirō Natsukawa), podejrzewający pasażerów dyliżansu o szpiegostwo 
oraz milczące poparcie udzielane uciekinierom. Wykorzystując uprzywile-

Oyuki (Isuzu Yamada) Okin (Komako Hara)
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jowaną pozycję, mężczyzna domaga się, by 
wieczorem odwiedziła go młoda dziewczy-
na, córka burmistrza zdobytego przez żoł-
nierzy miasta. Oyuki proponuje mu własne 
towarzystwo, jednak spotkanie z Asakurą 
przerywa niespodziewany sygnał do wy-
marszu. W dalszą drogę wyruszają również 
pozostali bohaterowie, wsiadając na odpły-
wającą z przystani barkę – jedynie obie kur-
tyzany nie zostają wpuszczone na pokład. 

Druga część fi lmu jest bardziej kameralna, a zarazem spójna stylistycz-
nie i fabularnie, skupia się bowiem na uczuciu Oyuki do Asakury, który 
po przegranej bitwie musi się ukrywać, a później uciekać do stolicy. Rów-
nolegle toczy się rywalizacja między gejszami, które różnią się nie tylko 
charakterami, ale przede wszystkim stosunkiem do innych ludzi – jedna 
jest wcieleniem dobroci i uczciwości, druga zaś zaś egoizmu i złośliwo-
ści. Scenarzyści rozpisali rolę tytułowej bohaterki Baryłeczki na dwa głosy 
z zamiarem wydobycia różnych aspektów kobiecości. Przeciwstawienie to 
stanie się jednym z ulubionych motywów w twórczości Mizoguchiego – 
choć tym razem nie sprowadza się do opozycji między tradycją i nowo-
czesnością, ale służy charakterystyce odmiennych postaw życiowych. Okin 
reprezentuje drapieżną i zmysłową stronę kobiecości, świadomie wykorzy-
stuje swoją urodę, jest zdolna do zemsty, a nawet zbrodni, podczas gdy 
Oyuki uosabia gotowość do poświęceń, altruizm i wierność. Obie prze-
grywają jednak walkę o szczęście osobiste czy zmianę pozycji w społeczeń-
stwie, muszą bowiem podporządkować się systemowi, który odbiera im 
godność; obie są też z równą niechęcią traktowane przez współpasażerów, 
choć to raczej oni przedstawieni zostali jako tchórzliwi, głupi i godni po-
gardy („Zwierzęta mają w sobie więcej ludzkich uczuć niż wy” – zwraca się 
do nich woźnica w jednej ze scen).

W płaszczyznach stylistycznej i narracyjnej fi lm Oyuki jako Maria Pan-
na pozbawiony jest nowatorskich rozwiązań wprowadzonych przez Mizo-
guchiego w Osen – papierowy ptak, ale nie znaczy to, że powstało dzieło 
całkowicie chybione, jak uważał sam reżyser oraz większość krytyków. 
Pojawiają się w nim bowiem sceny rozwijające pomysły zastosowane we 
wcześniejszych fi lmach, oparte na kompozycji z głębią ostrości i montażu 
wewnątrzkadrowym (zwłaszcza scena pierwszego spotkania Oyuki i Asa-

Asakura (Daijirō Natsukawa)
– dowódca oddziału
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kury), oraz ujęcia subiektywne z punktu widzenia postaci. Uderza większy 
dystans kamery do przedstawianych wydarzeń, zbliżenia są rzadsze, a bo-
haterowie fi lmowani zza krat, często w niskim kluczu, gdyż wiele sekwen-
cji rozgrywa się nocą. Od pierwszych ujęć reżyser wykorzystuje natomiast 
możliwości taśmy dźwiękowej do budowania przestrzeni pozakadrowej – 
nie pokazuje na przykład bitwy, ale pozwala usłyszeć jej odgłosy, również 
scenę egzekucji szpiega schwytanego przez żołnierzy przedstawia za po-
mocą środków akustycznych.

Polne maki (Gubijinsō, 1935) powstały na motywach powieści Sōsekiego 
Natsume (1867–1916), jednego z najwybitniejszych pisarzy japońskich 
ubiegłego stulecia, autora wielu dzieł przenoszonych później na ekran (m.in. 
Jestem kotem, Panicz oraz Sedno rzeczy)57. Pierwowzór literacki, podobnie 
jak adaptacja fi lmowa, jest wytworem wyobraźni melodramatycznej w jej 
najdoskonalszej postaci, skupia się bowiem na konfl ikcie moralnym oraz 
konieczności dokonywania wyborów w czasach zmieniających się warto-
ści. Głównym bohaterem jest Seizō Ono (Ichirō Tsukida), absolwent pre-
stiżowego uniwersytetu, który pracuje nad doktoratem i dorabia jako kore-
petytor języka angielskiego. Przystojny mężczyzna, pochodzący z ubogiej 
rodziny i osierocony w dzieciństwie, wychowywany był przez nauczyciela 
prowincjonalnego gimnazjum Kodō Inoue (Yūkichi Iwata), który przygar-
nął go i wykształcił z nadzieją, że kiedyś poślubi jego ukochaną córkę Say-
oko (Chiyoko Ōkura). Niestety, wyjazd do stolicy zmienił młodego czło-
wieka, otworzył przed nim możliwości awansu społecznego, a wraz z tym 
nadzieję na małżeństwo z przedstawicielką zamożnego rodu Kōno. Fujio 
(Kuniko Miyake) jest kobietą nowoczesną i elegancką, znającą języki obce, 
ale rozpieszczoną oraz nazbyt pewną siebie, a raczej własnej atrakcyjności. 
Jej przyrodni brat, Kingo (Kazuyoshie Takeda), wydaje się nieco zagubio-
ny, pochłonięty fi lozofi cznymi rozważaniami, opanowany i powściągliwy, 
jakby skrywał jakąś mroczną tajemnicę. Mężczyzna zamierza zrezygnować 
z majątku i przekazać go przyszłemu mężowi Fujio, gdy ten wejdzie do ro-
dziny jako adoptowany syn (mukoyōshi). Ostatnią parę stanowi rodzeństwo 
Munechika – Hajime (Daijirō Natsukawa) jest niedoszłym narzeczonym 

57 Wszystkie trzy wymienione powieści zostały zekranizowane przez Kona Ichikawę: 
Sedno rzeczy (Kokoro, 1955), Panicz (Bonchi, 1960), Jestem kotem (Wagahai wa neko de aru, 
1975). Zgodnie z japońską tradycją autor podpisywał się pseudonimem literackim Sōseki, 
zamiast prawdziwym imieniem Kinnosuke.
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Fujio i niespełnionym dyplomatą, jego sio-
stra Itoko (Ayako Nijō), będąca wzorem 
klasycznych cnót, marzy o poślubieniu Kin-
go (jej wątek w fi lmie został zepchnięty na 
dalszy plan). W pierwowzorze literackim 
wydarzenia fabularne zbudowane są wokół 
przedmałżeńskich planów i spotkań (miai), 
w adaptacji fi lmowej jednak w znacznym 
stopniu ograniczono ich funkcję.

Z pobieżnej charakterystyki postaci wyłania się zasadniczy schemat 
utworu oparty na opozycjach binarnych, przeciwstawieniu tradycji i no-
woczesności, Wschodu i Zachodu, co było typowe nie tylko dla wczes-
nych powieści Sōsekiego, ale całej literatury japońskiej początku ubiegłego 
stulecia. Dydaktyczny wymiar dzieła wyraża się w potwierdzeniu zasady 
kanzen chōaku („cnota nagrodzona, występek ukarany”), obowiązującej 
w dawnych moralitetach58. Podstawowym celem autora stało się określe-
nie horyzontu moralnego dla człowieka żyjącego w modernizującym się 
społeczeństwie, ale jednocześnie uwikłanego w dawne zobowiązania wo-
bec opiekunów lub rodziców. Seizō Ono przypomina typowego bohatera 
tamtych czasów, mężczyznę pochodzącego z prowincji, zdolnego i ambit-
nego, który dzięki wykształceniu pragnie zmienić swoje położenie i status 
zgodnie z ideałem risshin shusse. Czy marzenia o sukcesie życiowym nie 
są zagrożeniem dla istniejącego porządku społecznego? – zastanawia się 
Sōseki. Odpowiedzią na to pytanie jest konfrontacja postaw dwóch rywa-
li – Seizō i Munechiki. Pierwszy z nich jest ucieleśnieniem pracowitości 
i wytrwałości, drugi zaś symbolizuje prawość i honor, to on przypomi-
na o potrzebie wypełniania powinności wobec bliźnich oraz żyje zgodnie 
z zasadami uczciwości (majime). 

Seizō jawi się jako postać naruszająca ład, jego status moralny jest nie-
jednoznaczny, początkowo ulega zgubnym wpływom oraz urokom życia 
w wielkim mieście, próbuje się dostosować do oczekiwań otoczenia i przy-
jąć zwyczaje klasy społecznej, do której nie należy. Mimikra nie jest jednak 
w pełni udana, gdyż z jego zachowania przebija sztuczność. Mężczyzna 
dostrzega różnicę między sobą a przedstawicielami wyższych sfer, jako 

58 Por. Angela Yui, Chaos and Order in the Works of Natsume Sōseki, University of 
Hawai’i Press, Honolulu 1998, s. 28. 

Seizō Ono (Ichirō Tsukida)
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jedyny zajmuje się pracą zarobkową, pozostali zarządzają jedynie odzie-
dziczonymi majątkami i należą do klasy próżniaczej. Jego status wynika 
z posiadanego wykształcenia, ale nie rekompensuje rzeczywistych bra-
ków wynikających z pochodzenia, czyli przeszłości, która go prześladuje59. 
Może dlatego bohater nie jest ucieleśnieniem prawdziwej cnoty ani wy-
stępku, posiada skazę, pragnie od życia zbyt wiele, jego porażka nie wy-
wołuje więc poczucia niesprawiedliwości społecznej, a jedynie zmusza do 
zakwestionowania moralnej wyższości tych, którzy go oskarżali. Wbrew 
pozorom przesłanie ideologiczne Polnych maków jest konserwatywne, au-
tor przekonuje bowiem do pogodzenia się z zajmowanym miejscem w hie-
rarchii oraz spełnienia obowiązku wobec otoczenia, czyli poślubienia oso-
by należącej do tej samej klasy.

Ważne miejsce w strukturze fabularnej utworu zajmują postacie ko-
biece – Sayoko, Fujio oraz jej matka (Yōko Umemura). Mimo że powieść 
oraz jej ekranizacja rozpoczynają się w odmienny sposób, w obu wypad-
kach Sayoko pojawia się jako pierwsza. W pierwowzorze literackim młoda 
dziewczyna podróżuje pociągiem, w którym poznaje Munechikę i Kingo, 
w adaptacji fi lmowej zaś widzimy ją w otoczeniu domowym, grającą na 
koto, klasycznym instrumencie strunowym, symbolizującym związek z tra-
dycją oraz sztuką wysoką. Od początku przedstawiana jest jako wcielenie 
dobroci i łagodności, ale równocześnie wydaje się postacią całkowicie bez-
barwną, pozbawioną wpływu na przebieg wydarzeń, biernie oczekującą na 
decyzje podejmowane przez innych. Jej przeciwieństwem jest Fujio, nieza-
leżna i zdecydowana, naruszająca zasady społeczeństwa patriarchalnego, 
bawiąca się mężczyznami, ale przez to zasługująca na potępienie, które ją 
spotyka. Do pewnego stopnia stanowi ona urzeczywistnienie wzorca fem-
me fatale w japońskim wydaniu – określanego jako dokufu (zła kobieta) 
– wydaje się bowiem zdolna do podstępnej gry lub kłamstwa w celu za-
spokojenia własnych zachcianek. W realizacji planów pomaga jej matka, 
pragnąca po śmierci męża zachować kontrolę nad rodziną dzięki małżeń-
stwu córki z mężczyzną pochodzącym z niższej warstwy społecznej, który 
z wdzięczności przyjąłby pozycję adoptowanego syna, oraz przekonać pa-
sierba do opuszczenia domu i rezygnacji z majątku. 

W pierwowzorze literackim – znacznie wyraźniej niż w fi lmie – Fujio 
jawi się jako zagrożenie dla porządku społecznego, jest bowiem kobietą 

59 Por. Ken K. Ito, An Age of Melodramat, s. 216.
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zepsutą i pozbawioną moralności, otaczającą się zbytkiem, myślącą wy-
łącznie o sobie. Nie wydaje się nawet w połowie tak uwodzicielska jak 
u Mizoguchiego, raczej zniechęca do siebie wyniosłością i dumą, stając 
się uosobieniem pychy. Jej atrybutem jest złoty zegarek pełniący funkcję 
pierścionka zaręczynowego – przekazany mężczyźnie sugeruje wzięcie go 
w posiadanie, a zarazem oddanie mu się. W pierwszych scenach rozgry-
wających się w posiadłości Kōno przedmiot ten służy jako narzędzie uwo-
dzenia Seizō, ale jednocześnie określa pozycję kobiety jako obiektu wy-
miany między mężczyznami – zegarek ten otrzymał wcześniej Munechika 
na znak przymierza między dwiema rodzinami, którego potwierdzeniem 
miało być małżeństwo z Fujio. 

Kenji Mizoguchi znakomicie uchwycił wieloznaczny status luksuso-
wego przedmiotu, wykorzystał go w kilku scenach na zasadzie motywu 
przewodniego, ale wydobył również jego ukryte znaczenie, wskazujące 
na ambiwalentny stosunek do kultury zachodniej i procesu modernizacji. 
Zegarek funkcjonował bowiem w określonym kontekście historycznym 
i kulturowym, symbolizował nowoczesność oraz kapitalizm, a zarazem 
przynależność do elity, gdyż niewiele osób mogło sobie pozwolić na jego 
zakup60. Obecność zegara w przestrzeni publicznej oznaczała przyjęcie za-
sad podziału pracy oraz dokładnego mierzenia efektywności, wprowadze-

60 Zegarek kieszonkowy, w przeciwieństwie do popularnych pod koniec XIX wieku zega-
rów ściennych, należał w Japonii do rzadkości, w 1879 roku posiadało go tylko 0,3% miesz-
kańców, ale liczba ta wzrosła do 10% w 1907, czyli w chwili publikacji Polnych maków. Do 
1872 roku obowiązywał w Kraju Kwitnącej Wiśni czas księżycowy, który zastąpiono kalen-
darzem gregoriańskim – wtedy też sprowadzono siedem i pół tysiąca zegarów ściennych, ale 
już kilkanaście lat później importowano ich rocznie sto tysięcy, zawieszając je w szkołach, 
urzędach, sklepach i zakładach pracy. 

Sayoko (Chiyoko Ōkura) i jej 
ojciec (Yūkichi Iwata)

Fujio (Kuniko Miyake)
– japońska femme fatale
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nie do przestrzeni prywatnej zaś spełniało funkcję prestiżową, wręczano 
go bowiem jako wyróżnienie za szczególne zasługi (Seizō otrzymał srebrny 
zegarek jako wybitny absolwent uczelni tokijskiej).

Sōseki przekonuje, że wszelka ułomność moralna, egoizm i próżność 
muszą zostać ukarane, o czym świadczy zakończenie – w powieści Fujio 
traci życie, w fi lmie nadzieję na szczęście małżeńskie. W ten sposób po-
rządek zostaje przywrócony, bohater oddaje złoty zegarek i żeni się z Say-
oko, ma jednak świadomość, że wybór takiego rozwiązania jest wymuszo-
ny przez otoczenie, które nie akceptuje przekraczania granic społecznych 
oraz naruszania istniejącego ładu. W fi nale fi lmu pojawia się jednak wy-
raźna sugestia, że dotychczasowy stan rzeczy musi ulec zmianie, że zwycię-
stwo tradycyjnych wartości jest chwilowe, a nowoczesność nieuchronnie 
zniszczy dawną moralność.

W ukształtowaniu japońskiej wyobraźni melodramatycznej zasadni-
czą rolę odegrało tłumaczenie Zmartwychwstania Lwa Tołstoja. Opowieść 
o Katiuszy Masłowej, prostej dziewczynie ze wsi, uwiedzionej przez zamoż-
nego arystokratę Niechludowa, który – znudzony kochanką – porzucił ją 
po kilku miesiącach, zostawiając z dzieckiem, wywarła przemożny wpływ 
na literaturę i kinematografi ę japońską. Pierwsze przeróbki sceniczne po-
jawiły się na początku ubiegłego stulecia – do najsłynniejszych należała 
wersja przygotowana przez zespół teatralny Hōgetsu Shimamury (1871–
1918) z udziałem Sumako Matsui (1886–1919). W 1914 roku Kiyomatsu 
Hosoyama (1888–1941) nakręcił udaną adaptację tej sztuki, niezwykle re-
alistyczną, z wykorzystaniem kostiumów stylizowanych na rosyjskie, choć 
w głównej roli żeńskiej wystąpił – zgodnie z obowiązującą wówczas trady-
cją – mężczyzna, czyli onnagata. 

Scenariusz fi lmu Mizoguchiego, napisany przez Yoshikatę Yodę, rów-
nież oparto na scenicznej wersji Zmartwychwstania, zmieniono jednak 
tło wydarzeń i zrezygnowano z przyjętego w Japonii tytułu Katiusza 
(Kachūsha) – wybrano bardziej sensacyjny i melodramatyczny w wymo-
wie – Zaułek miłości i nienawiści (Aienkyō, 1937). Niewiele pozostało 
z literackiego pierwowzoru, przede wszystkim brak jest przemiany, jaką 
przechodzi główny bohater Tołstoja, który po skazaniu przez sąd swej nie-
gdysiejszej kochanki na wieloletnią katorgę rozdaje cały majątek i rozpo-
czyna nowe życie, moralny upadek kobiety zaś nie jest tak głęboki ani jej 
los tak tragiczny jak w Zmartwychwstaniu. Nie ma również przepaści kla-
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sowej dzielącej bohaterów, bo choć mężczyzna pochodzi z zamożniejszej 
rodziny, a dziewczyna jest jedynie służącą w zajeździe, to oboje należą do 
niższych warstw społecznych. 

Początkowo wydaje się, że tematem fi lmu Mizoguchiego będzie kon-
fl ikt między uczuciami (ninjō) a powinnościami wobec bliskich (giri), 
gdyż akcja rozpoczyna się od sporu Kenkichiego (Masao Shimizu), syna 
właścicieli gospody, z rodzicami. Przyczyną kłótni jest jego romans z po-
kojówką Ofumi (Fumiko Yamaji), która spodziewa się dziecka. Młodzi lu-
dzie wyjeżdżają z górskiej wioski, by szukać szczęścia w wielkim mieście, 
jednak mężczyzna nie radzi sobie z nowymi obowiązkami ani nie potrafi  
utrzymać rodziny. Po kilku miesiącach opuszcza ukochaną, zostawiając 
tylko pożegnalny list. Zrozpaczona kobieta postanawia oddać dziecko pod 
opiekę starszego małżeństwa i poszukać pracy. Brak wykształcenia i umie-
jętności zawodowych sprawiają, że zgadza się zostać kelnerką w nocnym 
klubie, gdzie poznaje wędrownego grajka Yoshitarō (Seizaburō Kawazu), 
swego przyszłego męża. Za jego namową przyłącza się do trupy aktorskiej 
wystawiającej krótkie sztuki komiczne (manzai). Ich przedstawienia cie-
szą się zmiennym powodzeniem, czasami na widowni zasiada tylko kilku 
znudzonych widzów, jednak z upływem czasu występy z udziałem Ofumi 
przyciągają coraz większą publiczność. Wędrując od miasteczka do mia-
steczka, trupa dociera do wioski, w której mieszka dawny kochanek ak-
torki. Nieświadoma jego obecności, podczas spektaklu odgrywa zabawną 
scenkę o pannie z dzieckiem porzuconej przez uwodziciela. Po przedsta-
wieniu Kenkichi postanawia spotkać się z Ofumi, by najpierw prosić ją 
o przebaczenie, a później o rękę. Bohaterka odrzuca jednak jego oświad-
czyny, gdyż kocha innego i nie zamierza rezygnować z kariery aktorskiej. 

Ofumi (Fumiko Yamaji) Yoshitarō (Seizaburō Kawazu) – 
wędrowny grajek
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Podobnie jak we wcześniejszych melodramatach Mizoguchi opowiada 
historię kobiety upadłej, opuszczonej przez słabego i niezdecydowanego 
mężczyznę, tym razem jednak pozwala jej zachować tożsamość, a nawet 
odzyskać godność. Nie zmienia to całościowej wymowy dzieła zanurzone-
go w melancholijnej atmosferze. Życie w wędrownym zespole aktorskim 
nie jest łatwe, reżyser znakomicie uchwycił jego blaski i cienie, zmaganie 
się z trudnościami fi nansowymi oraz niechęcią społeczeństwa, ale zła-
godził ten obraz, wprowadzając elementy komiczne, tak rzadkie w jego 
twórczości. W płaszczyźnie stylistycznej Zaułek miłości i nienawiści sta-
nowi rozwinięcie wcześniejszych pomysłów – sceny we wnętrzach kręco-
ne są z wykorzystaniem głębi ostrości, akcja rozgrywa się na kilku pla-
nach, z użyciem wewnętrznych ram (drzwi, okien), oddzielających kamerę 
od postaci pozostających w ukryciu. Mizoguchi nie rozbija już sceny na 
mniejsze fragmenty, posługuje się raczej montażem wewnątrzkadrowym, 
pokazuje wydarzenia w długich ujęciach i planach ogólnych, ogranicza też 
zbliżenia do szczególnych momentów, jak chociażby w sekwencji scenicz-
nych występów, podczas których wprowadza nawet ujęcia z punktu widze-
nia bohatera zasiadającego w bocznej loży.

Filmowe adaptacje literatury współczesnej pozwoliły Mizoguchie-
mu na określenie swego stosunku do przemian zachodzących w Japonii 
na początku ubiegłego stulecia oraz wydobycie ukrytego przesłania, jakie 
zostało zawarte w melodramatycznych strukturach tych dzieł. Zasadnicza 
sprzeczność między tradycją a nowoczesnością, wyrażana zazwyczaj za 
pomocą przeciwstawienia różnych odmian kobiecości, służyła krytycznej 
ocenie porządku społecznego, w którym człowiek zapomina o wartościach 
moralnych i ulega pokusie łatwego życia. Japoński reżyser nie proponował 
prostych rozwiązań, bohaterowie jego fi lmów zmuszani byli do dokonywa-
nia dramatycznych wyborów, romantyczna miłość nie przynosiła im oca-
lenia, za wierność i poświęcenie nie spotykała ich nagroda, często kończyli 
tragicznie, przegrywając walkę ze złem, choć za wszelką cenę próbowali 
zachować swą tożsamość. 
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Rozdział 4

REALIZM I WRAŻLIWOŚĆ 
MELODRAMATYCZNA

Początek lat trzydziestych przyniósł zwrot w stronę kina narodowego (ko-
kumin eiga), poszukującego więzi z przeszłością, ale w tym samym czasie 
rozpoczęła się też debata nad zjawiskiem realizmu (riarizumu) w fi lmie 
japońskim. Realizm, podobnie jak wcześniej modernizm, postrzegano 
jako oznakę wpływu zachodnich tendencji, zwłaszcza ideologii humani-
zmu i indywidualizmu61. Oba pojęcia przeszczepiono na japoński grunt 
jednocześnie, pomijając fakt, że europejski modernizm wyrastał ze sprze-
ciwu wobec humanistycznej tradycji oświeceniowej i często podważał rea-
listyczne sposoby przedstawiania rzeczywistości. 

W japońskiej literaturze pięknej początek realizmu przypadł na prze-
łom XIX i XX wieku, kiedy to ukazały się pierwsze ważne utwory Doppo 
Kunikidy (1871–1908) – Równina Musashi (Musashino, 1898) i Niezapo-
mniani ludzie (Wasureenu hitobito, 1898) – napisane pod wpływem lektur 
Emila Zoli i Guy de Maupassanta, łączące tendencje romantyczne z natura-
listycznymi. Zapowiedź zmian przyniósł już opublikowany kilkanaście lat 
wcześniej esej Shōyo Tsubouchiego Istota powieści, którego autor postawił 
przed literaturą nowe cele, przede wszystkim ukazanie życia prostych ludzi 
oraz przyjęcie zasad realizmu psychologicznego. Naśladowanie rzeczywi-
stości, czyli shajitsushugi, wiązało się z odkrywaniem świata zewnętrznego 
oraz szkicowością (shasei). Nie chodziło przy tym o beznamiętny opis, ale 
zaangażowanie twórcy i wewnętrzne skupienie62. 

61 Na specyfi czne powiązanie humanizmu i indywidualizmu zwrócił uwagę Scott 
Nygren w książce Time Frames: Japanese Cinema and the Unfolding of History, University of 
Minnesota Press, Minneapolis 2007, s. 36.

62 „Źródłem realizmu musi być prawdziwa pasja – pisał Tōkoku Kitamura w 1894 roku – 
bez niej pozostaje wyłącznie pusty opis”. Cyt. za: Kōjin Karatani, Origins of Modern Japanese 
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Trudność ze zrozumieniem specyfi ki japońskiego realizmu wynika 
z jego pokrewieństwa z literaturą romantyczną, zwłaszcza że niektórzy 
krytycy podkreślali obecność pierwiastków romantycznych w prozie na-
turalistycznej i bezzasadność przeciwstawiania obu kategorii pojęciowych, 
zwracali też uwagę na podobne źródła inspiracji oraz zbliżony czas po-
wstania63. Wyraźny rozłam między reprezentantami obu nurtów nastąpił 
dopiero w okresie międzywojennym, co było wynikiem sprzeczności we-
wnątrz procesu modernizacji64. Debata nad kondycją realizmu (riarizumu 
ronsō) rozkwitła na powrót w czasach okupacji amerykańskiej za sprawą 
Fumio Hayashiego i Akiry Iwasakiego.

Wśród japońskich teoretyków fi lmu panowało przekonanie, że rea-
lizm jest wytworem nowoczesności, odrzucano tym samym przeważające 
w zachodniej krytyce stanowisko (m.in. Noëla Burcha), zgodnie z którym 
arcydzieła przedwojennej kinematografi i Kraju Kwitnącej Wiśni były wy-
razem antyrealistycznych tendencji65. Odmienne podejście do zagadnienia 
wynikało z pytania o możliwość wiarygodnego przedstawiania świata ze-
wnętrznego – w koncepcjach Juna Tosaki i Kōzō Ueno realizm był narzę-
dziem poznania, miał więc charakter epistemologiczny, podczas gdy dla 
Heiichiego Sugiyamy i Hideo Tsumury posiadał przede wszystkim wymiar 
estetyczny66. 

Literature, Duke University Press, Durham 1993, s. 30. Koncepcję „szkicowości” rozwinął 
pod koniec XIX wieku japoński poeta Shiki Masaoki (1867–1907), który uważał, że pisanie 
powinno być podobne do szkicowania z natury. Jego pomysły wywarły wpływ na rozwój 
powieściowego realizmu (shajitsu), co widać zwłaszcza u Doppo Kunikidy.

63 Takie stanowisko prezentuje m.in. Mitsuo Nakamura w rozprawie Historia literatu-
ry okresu Meiji (Meiji bungakushi) oraz Jun Etō, autor eseju Źródła realizmu (Riarizumu no 
genryū) zamieszczonego w październikowym numerze czasopisma „Shinchō” z 1971 roku. 
Na obu krytyków powołuje się Kōjin Karatani, dz. cyt., s. 30.

64 Por. Susan C. Townsend, Kiyoshi Miki 1897–1945: Japan’s Itinerant Philosopher, Brill, 
Leiden 2009, s. 199.

65 W lipcowym numerze czasopisma „Eiga hyōron” z 1936 roku (vol. 18, nr 7) opubliko-
wano kilkanaście tekstów poświęconych kwestii realizmu w kinie (m.in. Teiheia Imamury, 
Yukio Kuroshimy, Michitarō Nagae, Kōzō Ueno). W tym samym czasie na łamach „Eiga 
sōzō” Jun Tosaka kładł podwaliny pod realistyczną teorię fi lmu. W okresie powojennym uka-
zała się interesująca książka Tadao Uryū O fi lmie realistycznym (Riarizumi eigaron, 1949). 

66 Jun Tosaka, Eiga no ninshikironteki kachi to fūzoku byōsha, „Nihon eiga” 1937, vol. 2,
nr 6, s. 13–19. Kōzō Ueno, Hōhō to shiteno riarizumu, „Eiga hyōron” 1936, vol. 18, nr 7,
s. 38–41. Hideo Tsumura, Eiga to hyōron, Koyama shōten, Tōkyō 1939. Heiichi Sugiyama, 
Eiga hyōronshū, Daiichi geibunsha, Kyōto 1941. 
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Filmoznawcze koncepcje rozwijały się zarówno pod wpływem litera-
turoznawczych sporów, jak i w opozycji wobec nich, czego najlepszym 
przykładem jest odrzucenie przez Taiheia Imamurę zasad powieściowe-
go naturalizmu jako nieadekwatnych dla nowego medium ze względu na 
powierzchowność opisu oraz nadmierne skupianie się na szczegółach67. 
Wierne odwzorowanie świata i upragniona przez naturalistów szkicowość 
(shasei) nie są wystarczającymi środkami do wytworzenia realistycznego 
obrazu świata – twierdził japoński krytyk. Chcąc przedstawić rzeczywi-
stość, należy uchwycić prawdziwy strumień życia, czyli pokazać człowieka 
w jego naturalnym otoczeniu oraz w związku z przyrodą (jak to uczynił 
w swoich przedwojennych fi lmach Hiroshi Shimizu). 

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, mianowicie specyfi cz-
ny związek realizmu z wyobraźnią melodramatyczną, o czym przekonuje 
twórczość nie tylko Kenji Mizoguchiego, lecz również reżyserów pracują-
cych dla wytwórni Shōchiku, zwłaszcza Heinosuke Gosho. Na pozór re-
alizm wydaje się zaprzeczeniem konwencji melodramatycznych, jednak 
w japońskiej kinematografi i doszło do swoistego zniesienia sprzeczności 
między tymi pojęciami. Sentymentalną fabułę przedstawiano zazwyczaj 
w realistyczny sposób, jako że melodramat jest gatunkiem pozwalającym 
uchwycić szybko zmieniającą się rzeczywistość i narodziny nowego po-
rządku społecznego, ukazać negatywne skutki rewolucji przemysłowej 
oraz procesu urbanizacji. Bohaterowie fi lmów Mizoguchiego działają 
w określonym kontekście historycznym, są świadkami przeobrażeń ekono-
micznych i politycznych. Nasycenie realistycznego opisu melodramatycz-
nymi epizodami ułatwia reżyserowi wydobycie moralnego charakteru tych 
opowieści. Podobne zabiegi można odnaleźć w twórczości Yasujirō Ozu, 
będącej przecież ucieleśnieniem japońskiego realizmu psychologicznego 
(shinkyō eiga), z jego kontemplacyjnym i osobistym wymiarem, wyrosłym 
z pragnienia wiarygodnego oddania stanów emocjonalnych bohaterów68.

Ożywiona debata nad perspektywami oraz ograniczeniami realistycz-
nego przedstawiania, prowadzona w 1936 roku na łamach fi lmoznawczych 
czasopism, znalazła poniekąd odzwierciedlenie w twórczości Mizoguchie-

67 Taihei Imamura, Eiga no natorarizumu, „Eiga shūdan” 1937, nr 7. Krytyczną opinię 
Imamury na temat literackiego naturalizmu przywołuje Sharon H. Hayashi w niepubliko-
wanej pracy doktorskiej Traveling Film History. Language and Landscape in the Japanese 
Cinema, 1931–1945, University of Chicago 2003, s. 105–106, 233–234.

68 Por. Sharon H. Hayashi, Traveling Film History, s. 232.
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go, który nieoczekiwanie porzucił historyczną scenerię okresu Meiji i zre-
alizował dwa dramaty współczesne (gendaigeki), które w zgodnej opinii 
krytyków oraz publiczności uchodziły za jego pierwsze arcydzieła69. Elegia 
Naniwy (Naniwa erejii) i Siostry z Gionu (Gion no shimai) powstały przy 
współpracy z początkującym scenarzystą Yoshikatą Yodą (1909–1991), 
który został bliskim przyjacielem reżysera, a nawet autorem wspomnień 
o nim. Pierwszy z fi lmów powstał na podstawie noweli Saburō Okady 
(1869–1939) Mieko, opublikowanej w odcinkach na łamach czasopisma 
„Shinchō”, drugi na motywach naturalistycznej powieści rosyjskiego pisa-
rza Aleksandra Kuprina (1870–1938) Jama wydanej w 1915 roku. 

Oba dzieła przypominają o społecznym zaangażowaniu twórcy i związ-
ku Mizoguchiego z kinem tendencyjnym na przełomie lat dwudziestych 
i trzydziestych, jednak sposób obrazowania oraz struktury narracyjne 
bliższe są konwencjom melodramatu, którym twórca pozostał wierny aż 
do śmierci. Ayako (Isuzu Yamada), bohaterka Elegii Naniwy70, mimo po-
wierzchownego przyswojenia nowoczesności, przypomina charakterem 
postacie cierpiących i gotowych do poświęcenia kobiet z dramatów shinpa, 
pragnie bowiem pomóc rodzinie i znaleźć szczęście w małżeństwie, jednak 
okoliczności zewnętrzne przyczyniają się do jej upadku. 

Wyobraźnia melodramatyczna łączy się tym razem z poszukiwaniem 
realizmu, jako że twórca zamierzał przedstawić obraz Osaki, miasta kupiec-
kiego, całkowicie podporządkowanego logice kapitalizmu, z jego pogonią 
za zyskiem oraz przyjemnością konsumpcji. Chciał także ukazać sytuację 
kobiet w nowej rzeczywistości, w której nadal obowiązują podwójne stan-
dardy moralności, jako że mężczyźni wykorzystują swoją uprzywilejowaną 
pozycję i utrzymują kochanki będące symbolem ich statusu majątkowego71. 
Elegia jest w istocie opowieścią o kobietach, ich poniżeniu, opresji oraz 
ograniczonych sposobach działania w przestrzeni publicznej. 

69 David Bordwell podzielił wczesną twórczość Mizoguchiego na okres przed nakręce-
niem i po nakręceniu Elegii Naniwy. W tym czasie reżyser rozpoczął bowiem poszukiwania 
czystości i prostoty stylu. Por. D. Bordwell, Mizoguchi, or Modulation, [w:] Figures Traced 
in Light: On Cinematic Staging, University of California Press, Berkeley 2005, s. 98. Oba fi l-
my przyniosły mu uznanie krytyki – Elegia Naniwy zajęła trzecie miejsce, a Siostry z Gionu 
pierwsze na liście miesięcznika „Kinema junpō”.

70 Naniwa to starożytna nazwa miasta Osaka.
71 Por. Keiko I. McDonald, Form and Function in Osaka Elegy, „Film Criticism” 1982, 

vol. 6, nr 2, s. 35.
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Wydarzenia fabularne rozpoczynają się od wątku pobocznego, roz-
grywającego się w domu państwa Asai. Sonosuke (Benkei Shiganoya) jest 
dyrektorem fi rmy farmaceutycznej, w której pracuje Ayako, mężczyzną 
w średnim wieku, niezbyt atrakcyjnym, ale zamożnym. Jego żona Sumiko 
(Yōko Umemura) jest przykładem nowoczesnej kobiety (atarashii onna), 
niezależnej i mającej własne życie – także erotyczne. Z łatwością wyko-
rzystuje swobodę, jaką dają pieniądze, by zdobyć wszystko i wszystkich 
(nawet kochanków). Jej korzystna sytuacja wynika poniekąd z obowiązu-
jącego systemu rodowego (ie), w którym mąż, zgadzając się na przyjęcie 
nazwiska żony oraz rolę adoptowanego syna, zostaje pozbawiony pełni 
władzy tak charakterystycznej dla systemu patriarchalnego72. 

W drugiej sekwencji reżyser przenosi akcję z przestrzeni domowej do 
sfery publicznej, miejsca pracy głównej bohaterki, telefonistki w koncer-
nie Asai. Ayako jest dziewczyną skromną, ale atrakcyjną i pełną uroku 
osobistego, toteż nieustannie narażoną na niedwuznaczne propozycje ze 
strony przełożonych. Sytuacja kobiet pracujących zarobkowo (shokugyō 
fujin) nie była wówczas zbyt łatwa, miały bowiem ograniczony dostęp 
do wykształcenia, dyskryminowano je w miejscu pracy, otrzymywały też 
znacznie niższe wynagrodzenie niż mężczyźni zatrudnieni na podobnych 
stanowiskach. W latach trzydziestych ich aktywność zawodowa nie wyni-
kała bynajmniej z pragnienia zdobycia niezależności, ale była wymuszona 
sytuacją ekonomiczną w rodzinach japońskich73. Pieniądze – a raczej ich 
brak – są motywem przewodnim fi lmu oraz przyczyną nieszczęścia. Ayako 
dowiaduje się, że jej ojciec zdefraudował znaczną sumę, by opłacić czesne 
za studia syna. Dziewczyna próbuje pożyczyć pieniądze od kolegi z pracy, 
a zarazem swego narzeczonego, Nishimury (Kensaku Hara). Kiedy męż-
czyzna nie chce jej pomóc, postanawia zwrócić się z prośbą do dyrektora, 

72 Niezwykle interesujące odczytanie Elegii Naniwy w kontekście sytuacji kobiet w mię-
dzywojennej Japonii proponuje Carole Cavanaugh w tekście Unwriting the Female Persona 
in Osaka Elegy and the Life of Oharu, [w:] Mizoguchi the Master, red. Gerald O’Grady, 
Cinémathèque Ontario, Toronto 1997, s. 64–65.

73 Barbara Sato (Th e New Japanese Woman: Modernity, Media, and Women in Interwar 
Japan, Duke University Press, Durham and London 2003, s. 132) podaje, że w 1931 roku aż 
trzy czwarte kobiet było zmuszonych do podjęcia pracy zarobkowej wskutek trudnej sytuacji 
domowej, tylko nieliczne z nich (3%) świadomie wybierały karierę zawodową jako sposób 
na poprawę własnej pozycji społecznej i rozwój osobowości (shūyō), 10% zaś marzyło o sa-
modzielności.



Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna

58

który skwapliwie korzysta z nadarzającej 
się okazji i proponuje pokrycie długu, jeśli 
zostanie jego kochanką.

Po powrocie do domu Ayako przekonu-
je się, że ojciec znalazł podobne rozwiąza-
nie trudnej sytuacji fi nansowej – postano-
wił wydać córkę za starszego i zamożnego 
człowieka. Kobieta w systemie patriarchal-
nym okazuje się jedynie przedmiotem 
pozbawionym autonomii, posiadającym 
wyłącznie wartość wymienną. Małżeństwo 
postrzegane jest jak umowa handlowa, po-
dobnie jak utrzymywanie kochanki lub gej-
szy, będące symbolem statusu społecznego. 
Ayako odrzuca propozycję ojca, sprzeciwia 
się jego woli, a tym samym podważa auto-
rytet, nie chce bowiem poślubić nieznajo-
mego. W okresie międzywojennym stop-
niowo narastała niechęć dziewcząt wobec 
zwyczaju zawierania związków aranżowa-
nych, coraz bardziej liczyła się więź emo-
cjonalna i duchowa między partnerami, 
o czym przekonują eseje Hyakuzō Kuraty 
zebrane w tomie Źródła miłości i zrozumie-
nia (Ai to ninshiki no shuppatsu, 1921)74.

W Elegii Naniwy Mizoguchi ukazuje 
rozpad tradycyjnego modelu rodziny oraz 
wizji domu jako bezpiecznego schronienia, 
jako że bohaterka zostaje potępiona przez 
bliskich i zmuszona do życia na własny 
rachunek. Podobnie jak w pierwszej sek-

wencji, rozgrywającej się w mieszkaniu państwa Asai, reżyser skupia się na 
scenach posiłku, które nie służą pokazaniu bliskości, lecz raczej napiętych 
stosunków między członkami rodziny. Ayako rezygnuje niebawem z pracy 
i przenosi się do eleganckiego apartamentu urządzonego w zachodnim sty-

74 Książkę Hyakuzō Kuraty przywołuje Barbara Sato, dz. cyt., s. 144.

Asai (Benkei Shiganoya) – dyrek-
tor przedsiębiorstwa

Ayako (Isuzu Yamada)

Nishimura (Kensaku Hara) – 
narzeczony Ayako
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lu i wynajętego przez jej kochanka Sonosuke, który pewnego dnia zaprasza 
ją na przedstawienie teatru bunraku. W przerwie spektaklu dochodzi do 
nieoczekiwanego spotkania wiarołomnych małżonków: Sumiko bawi się 
w towarzystwie Nishimury, jej mąż zaś przebywa z Ayako. Z kłopotliwej 
sytuacji próbuje wybawić ich Fujino (Eitarō Shindō), przyjaciel Sonosuke, 
sugerując, że to on zaprosił młodą kobietę. Wydaje się, że wzajemne re-
lacje między bohaterami są jedynie powtórzeniem sztuki, jaką wcześniej 
oglądali. Na scenie teatru lalkowego wystawiano bowiem Samobójstwo 
z miłości w niebiańskiej Amijimie (Shinjū ten no Amijima) Monzaemona 
Chikamatsu (1654–1724), historię niewiernego męża, kupca Jiheia z Osa-
ki, zakochanego w pięknej kurtyzanie Koharu75. 

Rzeczywistość jest jednak znacznie mniej romantyczna i bardziej bru-
talna niż sztuka w teatrze, nie ma w niej miejsca na prawdziwe uczucie, 
gdyż za miłość płaci się pieniędzmi. Przekonuje się o tym główna boha-
terka, która stopniowo przyjmuje narzucone reguły gry i uczy się wyko-
rzystywać mężczyzn. Zmiana w jej zachowaniu zostaje uzewnętrzniona
– przestaje nosić tradycyjne kimono, ubiera się zgodnie z zachodnią modą, 
inaczej czesze włosy, staje się ucieleśnieniem nowoczesnej dziewczyny 
(modan gāru), obiektem męskiego pożądania, a równocześnie zagroże-
niem dla porządku społecznego ze względu na zbyt daleko posuniętą nie-
zależność (zwłaszcza w sferze seksualnej). Konsumpcyjny styl życia, jaki 
wybrała, tylko z pozoru oznacza porzucenie dawnych wartości, Ayako nie 
potrafi  bowiem zapomnieć o rodzinie, poświęca się dla jej dobra, choć wie, 
że spotyka ją tylko potępienie. 

Mizoguchi nie pozostawia wątpliwości, że to niesprawiedliwy system 
społeczny wymusił na dziewczynie przyjęcie takiej postawy, bohaterka nie 
chciała bowiem przekraczać istniejących barier ani łamać zasad. Wcho-
dząc w rolę kochanki zamożnego i żonatego mężczyzny, musiała jednak 
zmienić się z modan gāru w klasyczną mekake (utrzymankę), zależną fi -
nansowo od swojego opiekuna. Reżyser wykorzystuje motyw kobiety 
upadłej (furyō shojo) w celu przedstawienia własnego wariantu „opowieści 
umoralniających”, tak charakterystycznych dla japońskich melodramatów, 
przestrzegających przed zgubnymi skutkami naruszania granic i ukazują-
cych dramatyczne konsekwencje dokonywanych wyborów moralnych.

75 Sztuka Chikamatsu doczekała się znakomitej adaptacji fi lmowej przygotowanej przez 
Masahiro Shinodę w 1969 roku, a wyświetlanej w Polsce pod tytułem Podwójne samobójstwo.
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Tragiczny los bohaterki zostaje przypieczętowany w dniu, w którym 
próbuje wyłudzić pieniądze od jednego z poznanych mężczyzn. Ten oskar-
ża ją o kradzież i zgłasza sprawę na komisariacie. Ayako, zatrzymana przez 
policję i przesłuchana, zostaje warunkowo zwolniona, nie ma jednak do-
kąd wrócić. Krótka wizyta w domu rodzinnym potwierdza jej obawy – 
nikt z bliskich nie zamierza jej pomóc, zdana jest na własne siły. Opuszcza 
mieszkanie późnym wieczorem, wsiada do autobusu pogrążona w myślach, 
skazana na samotność, ale równocześnie zbuntowana przeciwko porządko-
wi patriarchalnemu. Ostatnia sekwencja, rozgrywająca się nocą na ulicach 
Osaki, należy do najbardziej przejmujących w dotychczasowej karierze 
reżysera – rozpoczyna się od ujęcia sylwetki bohaterki w planie ogólnym, 
stojącej na moście Ebisu w pobliżu latarni, a kończy zbliżeniem jej twarzy, 
jednym z niewielu w tym fi lmie. Całość, nakręcona w niskim kluczu, z wy-
sokiego kąta, z użyciem ekspresjonistycznych kontrastów światła i cienia, 
wydaje się swoistym wariantem japońskiego realizmu poetyckiego. 

Realistyczny obraz życia kobiety w wielkim mieście, zmuszonej do sa-
modzielności, ale posiadającej ograniczone możliwości działania w prze-
strzeni publicznej, staje się oskarżeniem systemu społecznego, kapitalizmu, 
z jego pogonią za zyskiem i podporządkowaniem wszystkiego logice to-
warowej. Mizoguchi skupia się na mrocznej stronie procesu modernizacji 
życia codziennego, ukazuje konsekwencje kryzysu ekonomicznego (także 
w przestrzeni prywatnej) oraz zgubne skutki związku pieniędzy z władzą. 
Wielkomiejska sceneria jest tłem dla narodzin kultury masowej. Przeko-
nują o tym dźwięki muzyki jazzowej, rozbrzmiewające w trakcie napisów 
początkowych. Od pierwszych scen ważną rolę pełnią także nagłówki pra-
sowe, które zapowiadają nieszczęśliwy los bohaterki. W jednym z czaso-
pism pojawia się artykuł pod znamiennym tytułem „Kobieta zrujnowana 

– wszystko z powodu pieniędzy”. Kultura 
popularna wiąże się z wszechobecną kon-
sumpcją, co potwierdzają sceny w kawiar-
niach i na ulicach Osaki, zwłaszcza ujęcia 
witryn sklepowych.

Wrażenie realności w fi lmie Mizo-
guchiego wynika nie tylko ze sposobu 
przedstawiania, lecz także wykorzystania 
dialektu (kansaiben), którym posługują 
się mieszkańcy Osaki, co było charaktery-

Ayako opuszczona przez
wszystkich
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stycznym zabiegiem, chwalonym przez współczesnych reżyserowi kryty-
ków japońskich (m.in. Juna Kizawę)76. Dbałość o najdrobniejsze szczegóły 
wyrastała z pragnienia stworzenia wiarygodnego obrazu świata. Na pozio-
mie struktur fabularnych Elegia Naniwy nawiązuje jednak do konwencji 
melodramatu, z postaciami męskimi wywodzącymi się z tradycji shinpa 
(np. słaby i niezdecydowany narzeczony, w którym kobieta nie znajduje 
oparcia) oraz przesłaniem ideologicznym typowym dla tego gatunku, wy-
rażającym się w poszukiwaniu ukrytego porządku moralnego w świecie 
upadających lub szybko zmieniających się wartości. Kryzys tradycyjnego 
modelu rodziny i struktur patriarchalnych dostrzec można w przepaści 
dzielącej mitologię ie, podkreślającą wzajemne zobowiązania krewnych, 
od rzeczywistości. Dom przestał być bezpiecznym schronieniem dla jego 
mieszkańców, więzi między członkami rodziny stały się nad wyraz kruche. 
Kształtowanie się nowych wzorców zachowania w powiązaniu z rozpadem 
dotychczasowych mechanizmów regulujących życie społeczne zmusiły bo-
haterów do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, własnej ścieżki, która 
nie zawsze prowadzi do upragnionego celu. W relacjach międzyludzkich 
przeważa brak szczerości i zrozumienia, zamiast wsparcia pojawiają się 
postawy egoistyczne. Nishimura myśli wyłącznie o własnej karierze i zdo-
byciu pozycji społecznej, ojciec Ayako przepuszcza pieniądze przeznaczo-
ne na czesne syna. Mężczyźni w świecie przedstawionym są słabi i zepsuci, 
niezdolni do zapewnia bytu rodzinie, kobiety zaś stają się ofi arami systemu 
z ograniczonymi możliwościami wyboru.

Reżyser wielokrotnie sięga do melodramatycznych rozwiązań fabular-
nych – unika jednak łzawego sentymentalizmu – począwszy od sekwencji 
rozgrywających się w domu bohaterki, przez jej dramatyczne rozmowy 
z narzeczonym, po fi nałową sekwencję na moście. We wszystkich scenach 
chodzi o ukazanie wewnętrznych rozterek kobiety, jej uczuć oraz świa-
domości dokonywanych wyborów moralnych, choć bez odwoływania się 
do monologów wewnętrznych czy narracji perspektywicznej. Wbrew po-
zorom fabuła nie skupia się wyłącznie na postaci Ayako, gdyż Mizoguchi 
wprowadza motywy równoległe, opóźnia przekazywanie kluczowych in-
formacji oraz wskazówek interpretacyjnych. Mimo że system oczekiwania 
jest typowy dla melodramatu, to – jak zauważył Donald Kirihara – nar-

76 Por. Sharon H. Hayashi, Traveling Film History, s. 28.
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racja posiada znacznie niższy stopień komunikatywności77. Sposób opo-
wiadania wydarzeń jest eliptyczny, główny wątek pojawia się ze znacznym 
opóźnieniem, początkowo wydaje się nawet, że historia dotyczy innej ro-
dziny, pary małżeńskiej w średnim wieku, znudzonej sobą i oszukującej się 
wzajemnie. Dopiero z upływem czasu widz zaczyna dostrzegać także inne 
relacje między postaciami oraz poszczególnymi strumieniami wydarzeń.

Struktura dramatyczna oparta jest na schemacie trzyczęściowym, przy 
czym części skrajne posiadają budowę zwartą, rozgrywają się w ciągu jed-
nego dnia, podczas gdy środkowa jest nad wyraz epizodyczna i nieciągła, 
pełna niejasności, o zmiennym rytmie opartym na powtórzeniach i para-
lelizmach. Wydaje się, że między kolejnymi scenami w tej części nie ma 
związku przyczynowo-skutkowego, co potęguje wrażenie przypadkowości, 
ale znakomicie oddaje fragmentaryczny charakter nowoczesnego życia. Na 
poziomie stylistycznym widać jeszcze pewne niezdecydowanie reżysera, 
który stopniowo odchodzi od klasycznego schematu opartego na ujęciach 
i przeciwujęciach, a zamiast tego buduje jednolitą przestrzeń dzięki wyko-
rzystaniu montażu wewnątrzkadrowego, płynnych ruchów kamery i cią-
głości czasoprzestrzennej. W scenach rozgrywających się we wnętrzach 
dominuje kompozycja z głębią ostrości, akcja prowadzona jest na kilku 
planach, podczas rozmów bohaterowie zazwyczaj nie patrzą na siebie, 
przez co ich spojrzenia nie dostarczają żadnych wskazówek, w dodatku 
zajmują miejsce w głębi lub z boku kadru, co prowadzi do decentralizacji 
przestrzeni wizualnej. 

Realistyczny obraz życia w połączeniu z wyobraźnią melodramatyczną, 
wyczuloną na problematykę moralną, powraca w Siostrach z Gionu, ostat-
nim fi lmie nakręconym dla wytwórni Daiichi (ze stałym zespołem współ-
pracowników, do którego należeli m.in. scenarzysta Yoshikatsu Yoda, ope-
rator Minoru Miki i dźwiękowiec Kase Hisashi). W przeciwieństwie do 
Elegii Naniwy konfl ikt dramatyczny został tu rozpisany na dwa głosy, po-
dobnie jak w adaptacji Baryłeczki, co poniekąd sprawiło, że bohaterki nie 
przechodzą przemiany, pozostają takie same, i to pomimo nieszczęść, jakie 

77 Por. Donald Kirihara, Patterns of Time: Mizoguchi and the 1930s, s. 99. Autor książki 
proponuje szczegółową analizę stylu i struktur narracyjnych Elegii Naniwy utrzymaną w du-
chu neoformalistycznym, charakterystycznym dla podejścia wypracowanego wcześniej przez 
Davida Bordwella. 



Realizm i wrażliwość melodramatyczna 

63

je spotykają78. Akcja rozgrywa się we współczesnym Kioto, w środowisku 
gejsz pracujących w mniej prestiżowej i uboższej części Gionu zwanej otsu. 
Bohaterkami są dwie siostry – jedna z nich, Umekichi (Yōko Umemura), 
jest ucieleśnieniem tradycji wymuszającej posłuszeństwo i podporząd-
kowanie kobiet, która sprawia, że zawsze postępują zgodnie z poczuciem 
obowiązku (giri) i pozostają wierne mężczyznom nawet w trudnych chwi-
lach. Młodsza, Omocha (Isuzu Yamada), jest lepiej wykształcona i pozba-
wiona złudzeń, odrzuca przesądy, gdyż wie, jakie miejsce zajmują gejsze 
w systemie patriarchalnym. 

Zgodnie ze strategią przedstawiania przyjętą we wcześniejszym fi l-
mie, Mizoguchi opóźnia wprowadzenie głównego wątku i rozpoczyna ak-
cję od sceny rozgrywającej się podczas licytacji przedmiotów należących 
do właściciela upadłego sklepu tekstylnego. Dopiero później okazuje się, 
że bankrutem jest Furusawa (Benkei Shiganoya), stały klient Umekichi, 
którym gejsza postanawia się zaopiekować po tym, jak został wyrzuco-
ny z domu przez żonę. Sekwencja inicjalna zapowiada zasadnicze tematy 
fi lmu, a mianowicie utowarowienie stosunków międzyludzkich, podpo-
rządkowanie życia regułom gospodarki kapitalistycznej oraz znaczenie 
pieniądza określającego pozycję człowieka w społeczeństwie. Od począt-
ku uderza niezwykła dbałość o szczegóły i uprzywilejowana rola kamery, 
której płynne jazdy z panoramowaniem wyznaczają styl fi lmu oparty na 
głębi ostrości, długich ujęciach i montażu wewnątrzkadrowym. Na uwagę 

78 Na brak rozwoju psychologicznego postaci zwraca uwagę Keiko I. McDonald w arty-
kule Synergy of Th eme, Style, and Dialogue: Kenji Mizoguchi’s Sisters of the Gion, [w:] tejże, 
Reading a Japanese Film: Cinema in Context, University of Hawai’i Press, Honolulu 2005, s. 20.

Omocha (Isuzu Yamada)
i Umekichi (Yōko Umemura)

– dwa wzorce kobiecości

Furusawa (Benkei Shiganoya)
– zrujnowany kupiec
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zasługuje również sposób budowania przestrzeni diegetycznej – nie tylko 
za pomocą środków obrazowych, lecz również akustycznych, gdyż w uję-
ciu otwierającym widać puste pomieszczenia i słychać jedynie głosy do-
biegające spoza kadru. W pierwszej scenie można dostrzec nawiązanie do 
kompozycji plastycznych przypominających średniowieczne ilustracje na 
zwojach – emakimono – ze względu na horyzontalny układ przestrzenny 
uwarunkowany ruchami kamery oraz wrażenie jedności sceny, nierozbija-
nej tutaj na mniejsze fragmenty79.

 Główne bohaterki zostają wprowadzone w drugiej sekwencji i od 
razu reżyser wskazuje na odmienność ich charakterów, jako że podczas 
porannej toalety dochodzi między dziewczynami do sprzeczki z powodu 
Furusawy, który zamierza wprowadzić się do ich domu. Młodsza siostra 
wyśmiewa stosunek starszej do mężczyzn oraz wyjaśnia jej, na czym po-
winny polegać ich obowiązki wobec klientów, którzy płacą za towarzystwo 
i pragną jedynie dobrej zabawy, a nie opieki. Zgodnie z przyjętymi w latach 
trzydziestych sposobami przedstawiania, różnicę między kobietami widać 
w stroju oraz sposobach zachowania. Umekichi przed wyjściem z domu 
zakłada eleganckie kimono i tradycyjne sandały, Omocha ubiera modną 
sukienkę, buty na obcasie i kapelusz w zachodnim stylu, co podkreśla jej 
swobodny stosunek do norm obyczajowych i moralności80. 

Mizoguchi po raz kolejny obwinia system społeczny o nieszczęścia, ja-
kie spotykają kobiety, które w przestrzeni publicznej muszą podporządko-
wać się regułom stworzonym przez mężczyzn, mimo że nie posiadają ich 
praw ani możliwości działania. Bohaterki wybierają odmienne strategie 
życiowe, jedna pozostaje bierna i akceptuje porządek patriarchalny, licząc 
na zasadę wzajemności, druga buntuje się, pragnie wykorzystać system dla 
własnych korzyści, by zdobyć pieniądze zapewniające niezależność. W tym 
celu uwodzi pojawiających się w herbaciarni klientów – najpierw Kimu-
rę (Taizo Fukami), subiekta pracującego w sklepie z tkaninami, później 
znacznie zamożniejszego i starszego Jurakudō (Fumio Okura), właściciela 

79 Na uprzywilejowaną rolę tego typu kompozycji kadru w fi lmach Mizoguchiego z koń-
ca lat trzydziestych i początku czterdziestych zwrócił uwagę Noël Burch w książce To the 
Distant Observer: Form and Meaning in Japanese Cinema, University of California Press, 
Berkeley–Los Angeles 1979, s. 228–229. 

80 Przeciwstawienie dwóch wersji kobiecości, uzewnętrznione w stroju, pojawiało się 
w wielu fi lmach z lat trzydziestych, m.in. Sąsiadka i żona (Madamu to nyōbō, 1931, Heinosuke 
Gosho) i Kobieta z obławy (Hijōsen no onna, 1933, Yasujirō Ozu).
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antykwariatu. Niezależnie od sposobu po-
stępowania obie kobiety spotyka podobny 
los, zostają skrzywdzone i porzucone: Fu-
rusawa wraca do żony, Kimura zaś mści 
się na Omochy, wypychając ją z pędzącego 
samochodu. 

Końcowe sceny fi lmu, przez ówczesna 
krytykę uznane za zbyt przesadne, należą 
do bardzo dramatycznych. Poturbowana 
Omocha, leżąc w szpitalnym łóżku, formu-
łuje oskarżenie przeciwko patriarchatowi, 
zarzuca mężczyznom skrajny egoizm i nie-
odpowiedzialność.

„Bez względu na to, jak wiele dla nich zro-
bimy – mówi do starszej siostry – i tak nas 
porzucą wtedy, gdy ich najbardziej potrzebu-
jemy. (…) Dlaczego musimy tak cierpieć? To 
niesprawiedliwe!”.

Podobnie jak we wcześniejszym fi lmie 
mężczyźni zostali sportretowani bez cie-
nia sympatii, jako słabi lub okrutni, nawet 
godni pogardy, bo skłonni do wykorzy-
stywania swej uprzywilejowanej pozycji 
w przestrzeni publicznej. Ostatnie ujęcie 
należy do najdłuższych w całym fi lmie, 
trwa ponad trzy minuty i kończy się zbli-
żeniem twarzy rannej kobiety, które przez 
niektórych uznane zostało za odchylenie od dominującego stylu opartego 
na dystansie wobec postaci, ich decentralizacji w kadrze i przedstawianiu 
wydarzeń w planach ogólnych81. Należy jednak zwrócić uwagę na sposób 
realizacji tej sceny, gdyż praca kamery, oparta na płynnych jazdach z pano-
ramowaniem, stanowi wyraźne nawiązanie do pierwszego ujęcia fi lmu, co 
świadczy o charakterystycznym dla tego reżysera upodobaniu do symetrii 
i budowy klamrowej.

81 Por. Noël Burch, To the Distant Observer, s. 227–229.

Omocha w szpitalu

Umekichi w towarzystwie klien-
tów herbaciarni

Omocha i biznesmen Kimura 
(Taizo Fukami)
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W Siostrach z Gionu, podobnie jak w Elegii Naniwy, Kenji Mizoguchi 
skupia się na tych samych problemach, czyli utowarowieniu stosunków 
międzyludzkich oraz wpływie pieniądza na wszystkie sfery życia codzien-
nego, włączając w to płaszczyznę emocjonalną, jako że związki między 
mężczyznami i kobietami oparte są na systemie wymiany (Kimura prze-
kazuje jednej z bohaterek materiał na kimono, licząc na jej wdzięczność, 
Jurakudō próbuje wkupić się w łaski starszej z sióstr, Omocha wręcza zaś 
Furusawie pieniądze w zamian za opuszczenie domu). Struktury fabularne 
melodramatu zostały wykorzystane dla ukazania dylematów moralnych, 
a przede wszystkim upadku norm obyczajowych w zmieniającym się świe-
cie, przechodzącym przyspieszony proces modernizacji. 

Mizoguchi wykorzystuje konwencje gatunkowe, ale robi to w sposób 
przewrotny, gdyż podważa budowany przez nie system oczekiwań i rezyg-
nuje z klasycznego uporządkowania materiału fabularnego. Wprowadzenie 
wątku równoległego w melodramacie hollywoodzkim służyło zazwyczaj 
pokazaniu reakcji bohaterów na wydarzenia, które znane już były widzowi, 
podczas gdy w fi lmach japońskiego reżysera kluczowe wskazówki narracyj-
ne prezentowane są z opóźnieniem ze względu na konsekwentnie stosowaną 
strategię odwlekania oraz blokowania informacji wizualnych82. Mizoguchi 
zachęca widza do stawiania hipotez i wyciągania wniosków interpretacyj-
nych wyłącznie po to, by natychmiast je podważyć, co osiąga dzięki manipu-
lacji stosunkami czasoprzestrzennymi (elipsy, fragmentaryczność narracji) 
oraz wprowadzaniu zaskakujących zwrotów akcji (np. porwanie Omochy 
przez Kimurę). 

Nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków o radykalnym ze-
rwaniu z klasycznymi sposobami przedstawiania, gdyż oba fi lmy stanowią 
znakomity przykład działania wyobraźni melodramatycznej. Udało się dla 
niej znaleźć niepowtarzalną formę oraz nieoczekiwanego sprzymierzeń-
ca w postaci poetyckiego realizmu, pozwalającego na połączenie społecz-
nej wrażliwości charakterystycznej dla fi lmów tendencyjnych (keikō eiga) 
z konwencjami kina kobiecego (josei eiga) oraz jego postaciami cierpią-
cych bohaterek, ofi ar patriarchalnego systemu. Po premierze Elegii Naniwy 
i Sióstr z Gionu krytycy pisali o nowym realizmie jako metodzie twórczej 

82 Na temat specyfi cznej organizacji materiału fabularnego, zmierzającej do podważenia 
klasycznych struktur narracyjnych melodramatu, pisze Donald Kirihara w książce Patterns of 
Time: Mizoguchi and the 1930s, s. 118–120.
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otwierającej drogę do ukazania prawdy o otaczającym świecie83. W nieco 
innym świetle problem ten widzieli twórcy nowofalowi, Yasuzō Masumu-
ra zwrócił bowiem uwagę na odmienność japońskiego realizmu, który od 
zachodniego różni się tym, że reżyserzy nie szukają sposobu na wierne 
opisanie świata, ale chcą stworzyć wrażenie realności rozumiane jako od-
zwierciedlenie uniwersalnego odczucia podzielanego przez japońską pub-
liczność84. 

83 Por. Michitarō Nagae, Mizoguchi Kenji ron no danshō, „Eiga Hyōron” 1936, nr 12, 
90–95. 

84 Por. Yasuzō Masumura, Watashi no eiga shūgyō: Mizoguchi ni okeru riarizu-
mu, „Kinema junpō” 1967, nr 499, s. 78–80. Jeszcze inaczej ujmuje zagadnienie realizmu 
w fi lmach Mizoguchiego jeden z najwybitniejszych japońskich krytyków Akira Iwasaki 
(Mizoguchi Kenji no riarizumu, „Kinema junpō” 1961, nr 294, s. 56–58), który widzi w jego 
fi lmach z lat trzydziestych przykład naturalistycznego podejścia odzwierciedlającego deter-
minizm społeczny. Krótkie omówienie różnych koncepcji realizmu u Mizoguchiego można 
znaleźć w tekście Keiko McDanald, Form and Function in Osaka Elegy, s. 44.
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Rozdział 5 

W STRONĘ KINA NARODOWEGO

Od 1937 roku zaznacza się wyraźna zmiana podejścia cenzury japoń-
skiej do kinematografi i, co było spowodowane narastającym konfl iktem 
zbrojnym w południowo-wschodnich Chinach, a pośrednio pragnieniem 
stworzenia kulturowego zaplecza uprawomocniającego kolonialną polity-
kę rządu tokijskiego. W tym czasie nastąpiła też reorganizacja przemysłu 
fi lmowego, polegająca na konsolidacji wytwórni oraz opracowaniu spe-
cjalnej strategii promocyjnej dla kina narodowego (kokumin eiga). W pew-
nym stopniu doprowadziło to do ograniczenia swobody artystycznej, jako 
że reżyserzy musieli zrezygnować z realizacji fi lmów krytycznie nastawio-
nych do rzeczywistości, przedstawiających trudności ekonomiczne lub 
nierówności klasowe, producenci zaś z niechęcią przyglądali się kolejnym 
projektom realistycznym i odrzucali nawet popularne w pierwszej połowie 
lat trzydziestych fi lmy shomingeki, dramaty rodzinne z życia prostych lu-
dzi, w których specjalizowali się Yasujirō Ozu i Mikio Naruse. 

Uprzywilejowana pozycja Mizoguchiego w środowisku fi lmowym nie 
zapewniała mu bynajmniej twórczej niezależności. Scenariusze musiały 
zyskać przecież akceptację władz, a ukończone dzieła zgodę na rozpo-
wszechnianie, toteż reżyser świadomie zrezygnował z podejmowania kon-
trowersyjnych tematów85. W dodatku wskutek likwidacji studia Daiichi 
Eiga, a raczej włączenia go do nowo powstałej wytwórni Tōhō, Mizoguchi 
musiał szukać pracy, zwłaszcza że odrzucił propozycję przedłużenia kon-
traktu. Na krótko postanowił wrócić do Shinkō Kinema, dla której w 1938 
roku zrealizował dwa zniszczone po wojnie fi lmy propagandowe, życzliwie 

85 W 1939 roku aż 105 wyprodukowanych fi lmów nie zostało dopuszczonych do rozpo-
wszechniania, podobnie zresztą było w wypadku produkcji zagranicznych, które coraz rza-
dziej gościły na japońskich ekranach (z wyjątkiem fi lmów niemieckich i włoskich).
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przyjęte przez rządową prasę, ale w opinii krytyków pozbawione szczegól-
nych walorów artystycznych. 

Pierwszy z nich, Pieśń na biwaku (Roei no uta), nawiązywał do sche-
matów gatunkowych melodramatu macierzyńskiego (haha-mono). Opo-
wiadał o miłości matki do dziecka, ale rozgrywał się na tle przygotowań 
do wojny. Scenariusz fi lmu miał duży ładunek emocjonalny, jednak cała 
historia była zbyt sentymentalna i schematyczna. Hideo (Seizaburō Ka-
wazu), przystojny młodzieniec pochodzący z rodziny o samurajskich tra-
dycjach, postanowił poślubić kobietę (Fumiko Yamaji) z niższych warstw 
społecznych. Małżeństwo to nie spotkało się ze zrozumieniem ze strony 
ojca (Ichirō Sugai), który nie zaakceptował synowej, nawet po urodzeniu 
przez nią dziecka. Po wybuchu wojny mąż otrzymuje powołanie do woj-
ska, ale przed wyruszeniem na front próbuje jeszcze przekonać ojca, by za-
opiekował się młodą żoną pod jego nieobecność. Niedługo później starszy 
mężczyzna zabiera wnuka i wyjeżdża na wieś. Opuszczona kobieta, pozba-
wiona środków do życia, popada w rozpacz i skrajną nędzę. Tymczasem 
kilkuletni chłopczyk szuka sposobu, by wrócić do matki, w czym pomaga 
mu dobroduszny lekarz wiejski. W końcu dochodzi do konfrontacji mię-
dzy bohaterką i bezwzględnym teściem, wówczas jednak posłaniec przy-
nosi wiadomość o śmierci Hideo, co całkowicie zmienia sytuację. Starszy 
człowiek błaga kobietę o przebaczenie i zaprasza ją do swego domu wraz 
z dzieckiem86. 

Mimo że propagandowe przesłanie fi lmu było oczywiste, to Mizogu-
chiemu nie chodziło wcale o pochwałę patriotycznego ducha ani zaprezen-
towanie problematyki wojennej, ale raczej o uczucia. Postać cierpiącej ko-
biety można zaliczyć do typowych dla jego wcześniejszych melodramatów, 
jednak rozwiązania formalne i fabularne nie należały do udanych, a opty-
mistyczne zakończenie, ukazujące zaskakującą przemianę ojca, wyśmie-
wano w recenzjach jako zbyt nieprawdopodobne. Wybitny reżyser nie po-
trafi ł się odnaleźć w tematyce wojennej, dwie krótkie scenki batalistyczne 
wydawały się całkowicie chybione i niepotrzebne, choć przecież opowieści 
o miłości z wojną w tle należały do niezwykle popularnych w tamtych cza-
sach, gdyż pozwalały na łączenie rozrywki z „polityką narodową” (kokusa-

86 Streszczenie fi lmu oraz reakcje ówczesnej krytyki podaje Peter B. High w książce Th e 
Imperial Screen: Japanese Film Culture in the Fift een Years’ War, 1931–1945, University of 
Wisconsin Press, Madison 1995, s. 185–186.
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ku). W tym samym 1938 roku Hiromasa Nomura nakręcił Drzewo miłości 
(Aizen katsura) z Kinuyo Tanaką i Kenem Ueharą, fi lm opowiadający o mi-
łości pielęgniarki do lekarza, na początku lat czterdziestych zaś powstała 
seria melodramatów rozgrywających się w egzotycznej scenerii chińskiej 
z udziałem Kōran Ri (ur. 1920, właśc. Yoshiko Yamaguchi). 

Bohaterki powstających w tamtym czasie fi lmów reprezentowały wzor-
cowe, stereotypowe postawy. Przeważały portrety dziewczyn opiekujących 
się rannymi, poświęcających się dla ojczyzny oraz matek wysyłających 
synów na wojnę (gunkoku no haha), będących ucieleśnieniem nienagan-
nej postawy moralnej. Władzom chodziło o przekonanie kobiet, by włą-
czały się w działalność narodową, a nawet przejęły męskie obowiązki pod 
nieobecność mężów. Wzruszający portret matki samotnie wychowującej 
dwóch synów, którzy pragną służyć w wojskach lotniczych, przedstawił 
Satsuo Yamamoto w Skrzydlatym zwycięstwie (Tsubasa no gaika, 1942, 
scen. Akira Kurosawa). 

W 1938 roku Mizoguchi podjął jeszcze jedną próbę zrealizowania fi lmu 
współczesnego (gendaigeki) wpisującego się w ideologię nacjonalistyczną. 
Ach, ten rodzinny kraj (Aa furusato) został nieco lepiej przyjęty przez kry-
tyków, znalazł się też w dziesiątce najlepszych fi lmów roku, jednak i tym 
razem powstało dzieło chybione pod względem artystycznym, choć z nie-
co lepszym scenariuszem napisanym przez Yoshikatę Yodę. Zaskakujący 
wydawał się sam wybór miejsca akcji, gdyż historia walki z kapitalistami 
nie rozgrywała się w mieście, ale na prowincji. Bohaterką jest młoda kobie-
ta (Fumiko Yamaji), która postanawia przeciwstawić się polityce lokalnych 
władz oraz dyrektorów wielkich koncernów i uratować przed upadkiem 
małe przedsiębiorstwa, które przegrywają walkę z silniejszą konkurencją. 
Po premierze tego dzieła Mizoguchi rozstał się z Shinkō Kinema i prze-
niósł się do Shōchiku, jednej z największych wytwórni, a raczej do jej od-
działu uruchomionego w Kioto, gdzie kręcono fi lmy historyczne (jidaige-
ki) i opowieści z życia artystów (geidōmono), które w czasach wojny stały 
się jego specjalnością. 

Filmy historyczne odgrywały szczególną rolę w nowym kinie narodowym 
(kokumin eiga), gdyż służyły budowaniu tożsamości zbiorowej oraz umac-
niały więź z tradycją. Opowieści o bohaterskich czynach, wielkich wo-
dzach i bitwach pozwalały na celebrację przeszłości, pochwałę patriarchal-
nych struktur społecznych oraz feudalnego systemu państwa, a zarazem 
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urzeczywistniały pewien ideał estetyczny, który za Darrellem Williamem 
Davisem można nazwać „stylem monumentalnym”87. Podstawowym ce-
lem wielkich wytwórni realizujących fi lmy samurajskie było wykorzysta-
nie historii w celu uprawomocnienia polityki nieograniczonego podboju 
oraz wypromowania właściwych postaw etycznych opartych na absolutnej 
wierności i posłuszeństwie, ale także pozwalających na wykazanie się od-
wagą i pogardą śmierci.

W 1941 roku wytwórnia Shōchiku postanowiła wyprodukować nową 
wersję opowieści o zemście oraz samobójczej śmierci czterdziestu siedmiu 
samurajów, znaną chyba wszystkim Japończykom, bo wielokrotnie prze-
noszoną na ekran kinowy. Tym razem jednak podstawą scenariusza nie 
był kanoniczny wariant tej historii, dramat wystawiony dwieście lat wcześ-
niej na deskach teatru lalkowego bunraku i znany pod tytułem Kanadehon 
chūshingura (Wzór liter, czyli skarbiec wiernych wasali), ale współczes-
na wersja sceniczna napisana przez Seika Mayamę (1878–1948), autora 
związanego niegdyś z literaturą naturalistyczną, zatytułowana Genroku 
chūshingura. 

Punktem wyjścia dla narodowego mitu były autentyczne wydarzenia, 
jakie rozegrały się w latach 1701–1703. Naganori Asano, pan hanu Akō, 
został wyznaczony przez szoguna na mistrza ceremonii podczas dorocznej 
wizyty panów feudalnych, co nie spodobało się Yoshinace Kirze, odpowie-
dzialnemu za dworską etykietę, który uważał, że młodemu człowiekowi 
brak odpowiednich kwalifi kacji i przygotowania. Urażona duma spowo-
dowała gwałtowną reakcję ze strony arystokraty, który wbrew zakazowi 
obowiązującemu w pałacu, dobył miecza i zaatakował Kirę. Straż natych-
miast zatrzymała napastnika i jeszcze tego samego dnia, 21 kwietnia, po 
przesłuchaniu obu stron, ogłoszono, że wyłączna odpowiedzialność za 
naruszenie prawa spoczywa na Asano, który tym samym został zmuszony 
do odebrania sobie życia. Samobójcza śmierć nie zakończyła jednak spra-
wy, gdyż zgodnie z decyzją sądu rodzina przestępcy utraciła posiadłości 
rodowe, wasale z hanu Akō zaś stali się roninami. Ich przywódca, Kurano-
suke Ōishi, niegdyś najbliższy doradca zmarłego, postanowił wprowadzić 
w życie skomplikowany plan zemsty mający oczyścić dobre imię jego pana. 
Nie mogąc otwarcie wystąpić przeciw Kirze – oznaczałoby to wypowie-

87 Darrell William Davis, Picturing Japaneseness: Monumental Style, National Identity, 
Japanese Film, Columbia University Press, New York 1996.
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dzenie posłuszeństwa szogunowi – ukrywał prawdziwe motywy swojego 
postępowania, dopiero po pewnym czasie zgodził się na zawiązanie sprzy-
siężenia czterdziestu siedmiu roninów pod warunkiem, że po dokonaniu 
zemsty oddadzą się w ręce władz. Po blisko dwuletnich przygotowaniach, 
30 stycznia 1703 roku, oddział pod dowództwem Ōishiego wdarł się do 
posiadłości Kiry i zabił starca, odcinając mu głowę. Dwa miesiące później 
wszyscy uczestnicy tych wydarzeń odebrali sobie życie, popełniając hara-
kiri.

Fakty historyczne niemal od razu przekształciły się w narodową legen-
dę (kokumin densetsu), stając się przykładem absolutnego oddania oraz 
gotowości do poświęcenia życia dla obrony honoru. Pierwsze literackie 
opisy tych wydarzeń pojawiły się kilka lat po śmierci ich bohaterów, jednak 
już wówczas z trudem przychodziło oddzielić fakty od mitów, zwłaszcza że 
autorzy tekstów z upodobaniem idealizowali sylwetkę zmarłego Asano, wi-
dząc w nim wzorzec cnót samurajskich, jego antagonistę zaś przedstawiali 
jako człowieka tchórzliwego i podstępnego, co nie do końca odpowiada-
ło prawdzie88. W ciągu trzech stuleci powstało ponad dwieście dramatów 
i powieści, z których najsłynniejszą jest zapewne wspomniana wcześniej 
sztuka teatralna napisana w 1748 roku przez Izumo Takedę (1691–1756), 
Shōraku Miyoshiego (1696–1772) i Senryū Nemikiego (1695–1751). Ze 
względów politycznych akcję przeniesiono we wcześniejszą epokę Muro-
machi (1333–1568) oraz zmieniono imiona bohaterów, jednak zasadniczy 
motyw fabularny, czyli opowieść o zemście dokonanej przez czterdziestu 

88 Szczegółowe informacje na temat rzeczywistego przebiegu wydarzeń oparte na histo-
rycznych źródłach i dokumentach można znaleźć w tekście Masahide Bitō, Th e Akō Incident 
of 1701–1703, „Monumenta Nipponica” 2003, vol. 58, nr 2, s. 149–170. 

Przesłuchanie pana Asano 
(Yoshisaburō Arashi – z lewej)

Przygotowanie do rytualnego 
samobójstwa 
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siedmiu roninów, pozostał ten sam. Wprowadzono również wiele wąt-
ków pobocznych, epizody komiczne i romantyczne, a zwłaszcza cieszącą 
się szczególnym powodzeniem historię tragicznej miłości pary drugopla-
nowych postaci. W ten sposób powstała kanoniczna wersja przeszłości, 
w której najważniejszą rolę odegrał Kuranosuke Ōishi, wyróżniający się 
wytrwałością, konsekwencją i opanowaniem, jego sprzymierzeńcy zaś 
zostali pozbawieni indywidualności oraz odmalowani jako zbiorowość 
o wspólnej tożsamości ze względu na podobieństwo motywów, jakimi się 
kierują. 

W późniejszych wersjach sławnej historii, a zwłaszcza w ustnych opo-
wieściach kōdan oraz naniwabushi, przeważał wydźwięk dydaktyczny 
i moralizatorska tonacja. Wyraźnie podkreślano w nich heroiczne aspek-
ty legendy, spychając na dalszy plan miłosne perypetie, które odgrywały 
ważną rolę w przedstawieniach bunraku i kabuki. Stopniowo rozwijano też 
wątki poboczne, dotyczące życia poszczególnych uczestników wydarzeń 
sprzed lat, dzięki czemu powstał odrębny podgatunek, określany jako gishi 
meimeiden (biografi e wiernych wasali)89. Pod koniec XIX wieku nastąpił 
renesans popularności Chūshingura, co w dużym stopniu było ubocznym 
skutkiem budowania nowoczesnego państwa szukającego zakorzenienia 
w tradycji, która dałaby poczucie przynależności narodowej. Wówczas to 
ukazały się liczne prace naukowe, m.in. pionierska rozprawa Yasutsugu 
Shigeno (1827–1910) Prawdziwa historia wiernych wasali z Akō (Akō gis-
hi jitsuwa, 1889), powstały towarzystwa miłośników przeszłości, pisarze 
publikowali nowe wersje legendy, uzupełniając ją o tło psychologiczne lub 
oryginalną wykładnię90. 

Od początku ubiegłego stulecia japońska kinematografi a z dużym po-
wodzeniem sięgała do historii o czterdziestu siedmiu wiernych wasalach, 
twórcy adaptowali zazwyczaj wybrane fragmenty tekstów scenicznych, 
jak to czynił Ryō Konishi w latach 1907–1908, przenosząc na ekran szó-
sty akt klasycznej sztuki Kanadehon chūshingura, opowiadający o miłości 

89 Więcej na temat wersji kōdan pisze Henry D. Smith, Chūshingura in the 1980s: 
Rethinking the Story of the Forty-Seven Rōnin, [w:] Revenge Drama in European Renaissance 
and Japanese Th eatre: From Hamlet to Madame Butterfl y, red. Kelvin J. Wetmore Jr., Palgrave 
Macmillan, New York 2008, s. 193–194.

90 Wiele interesujących informacji na temat nowoczesnych wersji legendy przynosi ob-
szerny artykuł Henry’ego D. Smitha, Th e Capacity of Chūshingura, „Monumenta Nipponica” 
2003, vol. 58, nr 1, s. 1–42.
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Kanpeia i Okaru, dwóch pobocznych postaci, oraz konieczności odzy-
skania dobrego imienia przez samuraja, który uciekł w chwili próby. Od 
1910 roku Shōzō Makino (1878–1929) realizował kolejne części opowieści 
o zemście z udziałem największej gwiazdy kina niemego, Matsunosuke 
Onoe (1875–1926), który zgodnie z tradycją kabuki odgrywał różne role, 
zazwyczaj pana Asano i Kuranosuke Ōishiego91. Z licznych wersji wyreży-
serowanych przez pioniera kina samurajskiego zachowała się tylko ostat-
nia, pochodząca z 1928 roku, zatytułowana Prawdziwa historia zemsty 47 
wiernych samurajów (Jitsuroku chūshingura), nakręcona przy dużych na-
kładach fi nansowych i w sposób odległy od wcześniejszych prób ze wzglę-
du na możliwość wykorzystania nowych środków technicznych, zwłaszcza 
ruchomej kamery umieszczonej na wysięgniku92. Pod koniec lat dwudzie-
stych do rywalizacji z Makino włączył się Tomiyasu Ikeda (1892–1968), 
autor Jitsuroku chūshingura (1926) i Dai chūshingura (1930), a następnie 
wytwórnia Shōchiku, dla której Teinosuke Kunigasa (1896–1982) w 1932 
roku przygotował jedną z najbardziej udanych adaptacji sztuki Kanadehon 
chūshingura. Dwa lata później Nikkatsu wyprodukowała pierwszą dźwięko-
wą wersję klasycznej opowieści wyreżyserowaną przez Daisuke Itō (1898–
–1981), mistrza kina jidaigeki. Okres przedwojenny zamyka wysokobudże-
towa produkcja Masahiro Makino (1908–1993) z udziałem Tsumasaburō 
Bandō (1901–1953), najpopularniejszego wówczas aktora występującego 
w fi lmach samurajskich, który zagrał Kuranosuke Ōishiego93.

91 W latach 1910–1912 powstały trzy fi lmy noszące tytuł Chūshingura i wyreżyse-
rowane przez Shōzō Makino, w 1913 zrealizowano Dzień z życia Kuranosuke Ōishiego 
(Ōishi Kuranosuke ichidaiki), w 1917 nakręcono kolejne produkcje: Ganroku kaikyo: jūnij 
chūshingura i Kanadehon chūshingura, które skupiają się na losach poszczególnych samura-
jów. Podsumowaniem wieloletniej współpracy z Matsunosuke Onoe były dwa fi lmy o tym 
samym tytule Prawdziwa historia zemsty 47 wiernych samurajów (Jitsuroku chūshingura) po-
chodzące z 1921 i 1922 roku. 

92 Negatyw fi lmu uległ zniszczeniu wskutek pożaru, jednak w ostatnich latach udało się 
zrekonstruować większość materiałów i opublikować na DVD (całość trwa blisko 70 minut).

93 Masahiro Makino był synem Shōzō, wspomniany powyżej fi lm nosił tytuł Chūshingura: 
boski zwój (Chūshingura: ten no maki, 1938). Tadao Satō opublikował książkę poświęconą 
kinowym wersjom opowieści o 47 samurajach (Chūshingura: iji no keifu, Asahi Shinbunsha, 
Tōkyō 1976). Wiele ważnych informacji faktografi cznych podaje Keiko I. McDonald w pierw-
szej części książki Japanese Classical Th eater in Films, Fairleigh Dickinson Univeristy Press, 
Rutherford 1994, s. 44–47, 61–69.
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Pod koniec lat trzydziestych, wraz z rozkwitem postaw nacjonalistycz-
nych i militarystycznych, Chūshingura stała się narodową epopeją, ze 
względu na wartości, które celebrowała – poczucie obowiązku i lojalności 
wobec cesarza oraz gotowość do poświęcenia życia (kenshin) dla wyższego 
dobra. W ten sposób narodowy mit został włączony w ideologię imperialną 
(tennōsei ideorogī), choć zasadniczy motyw zemsty wykorzystano dopiero 
w ostatnich latach wojny, przekuwając go w ideę „wielkiego narodowego 
odwetu” (kokuminteki ōadauchi)94. W tym kontekście historycznym sytu-
uje się ekranizacja Mizoguchiego, przygotowana z niezwykłą starannością, 
zaplanowana na dwuczęściowe i czterogodzinne widowisko, w którym wa-
lory rozrywkowe zostały podporządkowane duchowym. Z jednej strony 
wersja ta wydawała się staroświecka, ze względu na dydaktyczny charakter, 
moralizatorską tonację oraz sposób opowiadania historii wzorowany na 
tradycyjnych recytacjach (katari), z drugiej strony ukończone dzieło było 
niezwykłym eksperymentem formalnym za sprawą konsekwentnie stoso-
wanych ujęć sekwencyjnych, płynnych ruchów kamery oraz wyrafi nowa-
nej kompozycji plastycznej kadrów. Scenariusz napisany przez Yoshikatę 
Yodę i Ken’ichirō Harę był wierną adaptacją sztuki Seika Mayamy, choć na 
życzenie reżysera autorzy dokonali pewnych skrótów i wprowadzili scenę 
początkową, nieobecną w pierwowzorze scenicznym95. 

Pierwsze ujęcia przedstawiające dziedziniec pałacowy określają styl fi l-
mu – i to nie tylko ze względu na walory wizualne, lecz również sposób 
wykorzystania warstwy akustycznej dla zbudowania przestrzeni diegetycz-
nej. Kamera skupia się bowiem na elementach architektonicznych, zwłasz-
cza drewnianych fi larach tworzących wewnętrzne ramy obrazu, podczas 
gdy spoza kadru dochodzą odgłosy rozmowy, jaką prowadzą z sobą dwaj 
urzędnicy dworscy. Tematem ironicznych uwag starszego mężczyzny, 
Kiry (Yutaka Mimasu), jest niedoświadczenie nowego mistrza ceremonii, 
pana Asano (Yoshisaburō Arashi), który przysłuchuje się temu z oddali. 
Nieoczekiwanie młody człowiek podrywa się i podbiega do mówiącego 
z obnażonym mieczem, zostaje jednak pochwycony przez straże pałacowe, 

94 Por. Seiichi Miyazawa, Kindai Nihon to Chūshingura gensō, Aoki Shoten 2001, s. 221–
–222, cyt. za: Henry’ego D. Smitha, Th e Capacity of Chūshingura, s. 27.

95 Premiera pierwszej części 47 wiernych samurajów (Genroku chūshingura) odbyła się 
1 grudnia 1941 roku, tydzień przed japońskim atakiem na Pearl Harbor, drugą część wy-
świetlono dwa miesiące później, 11 lutego 1942 roku. Krytycy z miesięcznika „Kinema 
junpō” uznali dzieło Mizoguchiego za drugi fi lm roku.
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a następnie doprowadzony na przesłucha-
nie. 

Od początku reżyser nie pozostawia 
wątpliwości co do tego, że zasadniczą rolę 
w jego fi lmie odgrywają nie tyle obiekty 
czy ludzie, ale przestrzeń pomiędzy nimi, 
interwały określane w klasycznej estetyce 
jako ma. Długie i płynne ruchy kamery 
podkreślają brak przestrzeni negatywnej 
oraz podziału na plan pierwszy i tło. Nieobecność zbliżeń, a także prze-
waga planów średnich i ogólnych utrudniają identyfi kację z postaciami. 
Następująca po ataku na Kirę scena przesłuchania napastnika powstała 
przy użyciu perspektywy równoległej z dwoma punktami zbiegu. Całość 
nakręcono kamerą ustawioną powyżej linii wzroku, spoglądającą na wy-
darzenia z góry, pod pewnym kątem, co służyło wydobyciu modularnego 
charakteru japońskiej architektury (zdominowanej przez przesuwne drzwi 
oraz ozdobne parawany) oraz podkreśleniu nieobecności perspektywy 
centralnej czy jednego punktu zbiegu96. „Stosunkowo wysokie ustawienie 
kamery, które daje efekt zanurzenia w perspektywie, zapewniając rozwi-
nięcie sceny na ograniczonej powierzchni”, pozwala na połączenie frag-
mentów przestrzeni, zaś „utrzymanie tego samego kąta w odniesieniu do 
ujęć przyległych daje efekt przemknięcia ponad cięciami; reguła dystansu, 
który nie pozwala przekraczać planu średniego i umożliwia koliste ruchy 
kamery, nie neutralizuje sceny, lecz przeciwnie – podtrzymuje i przedłuża 
do samego końca intensywność w przestrzeni”97. W 47 wiernych samura-
jach reżyser wykorzystał jeszcze jedną z rodzimych technik malarskich, 
określaną jako fukinuki-yatai (zasada „zdmuchniętego dachu”), która po-

96 Wnikliwą analizę stosunków przestrzennych w 47 wiernych samurajach, ze szczegól-
nym uwzględnieniem wpływu tradycyjnej estetyki i systemów perspektywicznych malarstwa 
średniowiecznego, przedstawia Darrell William Davis w artykule Genroku Chūshingura and 
the Primacy of Perception, [w:] Cinematic Landscapes: Observations on the Visual Arts and 
Cinema of China and Japan, red. Linda C. Ehrlich, University of Texas Press, Austin 1994, 
s. 187–217. 

97 Gilles Deleuze, Kino, tłum. Janusz Margański, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, 
s. 205.

Kira (Yutaka Mimasu)
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zwalała na przedstawianie wnętrz pałacowych poprzez usunięcie dachu 
lub sufi tu pomieszczenia mieszkalnego98. 

Mizoguchi dzieli przestrzeń – zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną 
– na segmenty przez wprowadzenie różnorodnych elementów grafi cznych 
(słupów, fi larów i parawanów) ograniczających widoczność i utrudnia-
jących identyfi kację postaci, które ukrywają się za nimi. David Bordwell 
zauważył, że w utworach japońskiego reżysera dominuje myślenie archi-
tektoniczne, jako że bohaterowie podporządkowani są ruchom kamery, 
wykorzystane są przekątne ekranu oraz przestrzeń pozakadrowa99. Postaci 
ludzkie w jego fi lmach nie poruszają się ani w przód, ani w tył, ale zwykle 
na boki, podobnie jak kamera, unikająca najazdów i odjazdów. „U Mizo-
guchiego boczny ruch stopniowo zmierza w określonym, lecz ograniczo-
nym kierunku, który stwarza przestrzeń, zamiast ją zakładać”100. Twórca 
konsekwentnie sugeruje istnienie świata poza ramą, wskazuje na czaso-
przestrzenne kontinuum, czasem wyobrażeniowe i niedookreślone, innym 
razem konkretne i namacalne. 

Struktura dramaturgiczna odległa jest od typowych wzorców znanych 
z fi lmów samurajskich, brak tu bowiem dynamicznej akcji oraz scen poje-
dynków na miecze, kluczowe wydarzenia nie są pokazane wprost, a widz 
dowiaduje się o nich z relacji pośrednich. Nawet długo oczekiwana chwi-
la zemsty i ataku czterdziestu siedmiu wasali na zamek Kiry nie została 
przedstawiona bezpośrednio, podobnie jak samobójcza śmierć głównych 
bohaterów. Wybrana przez reżysera strategia prezentacji materiału fabu-
larnego wynikała z założenia, że ważniejsze od samych wydarzeń są re-
akcje ich uczestników. Mizoguchi przenosi uwagę z historii na sposób jej 
opowiadania, opóźnia przekazywanie ważnych informacji oraz wymaga 
od widza wiedzy na temat przeszłości. W przeciwieństwie do klasycznych 
produkcji jidaigeki fi lm japońskiego mistrza nie opiera się w zasadzie na 
rozwoju fabularnym – ze względu na uprzywilejowanie stylu kosztem nar-
racji – jest raczej „doświadczeniem percepcyjnym”, w którym pierwszopla-

98 O technice fukinuki-yatai pisał Hideo Okudaira w Emaki jako forma sztuki, 
przeł. Wioletta Laskowska, [w:] Estetyka japońska, tom 2. Słowa i obrazy, red. Krystyna 
Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2005, s. 176.

99 Por. David Bordwell, Mizoguchi and the Evolution of Film Language, [w:] Cinema and 
Language, red. Stephen Heath, Patricia Mellencamp, University Publications of America, 
Frederick 1983, s. 107–117.

100 Gilles Deleuze, Kino, s. 205.
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nową rolę odgrywają stosunki przestrzen-
ne, zaś istotne wydarzenia rozgrywają się 
poza zasięgiem kamery101. W ten sposób 
twórca zmusza widza, by zwrócił uwagę 
na składniki drugorzędne, wskazuje też na 
wątki pozornie nieistotne dla zrozumienia 
historii.

Postać głównego bohatera, Kuranosuke 
Ōishiego (Chōjūrō Kawarazaki), pojawia 
się dopiero po pół godzinie, pozostali sa-
murajowie stanowią jedynie tło i pozbawieni są cech indywidualnych. Od 
początku uderza wyraźna stylizacji dialogów i ruchów poszczególnych po-
staci, przez co całość przypomina spektakl teatru nō102. Każdy gest posiada 
znaczenie symboliczne, nie służy przeto rozwojowi fabuły, ale wydobyciu 
zasadniczego przesłania ideologicznego, jakim było przekonanie społe-
czeństwa do konieczności spełnienia obowiązku wobec cesarza i poświę-
cenia życia. Dydaktyczny i moralizatorski charakter poszczególnych scen 
nie pozostawia wątpliwości co do intencji reżysera, ważną rolę odgrywają 
monologi Ōishiego skierowane bezpośrednio do publiczności, przekonu-
jące o słuszności wybranej drogi. Mimo że bohater stoi przed dylematem 
moralnym – wie, że dokonanie zemsty oznacza naruszenie prawa i może 
być odebrane jako wyraz nielojalności wobec szoguna – nie ma jednak wąt-
pliwości, musi zachować spokój i przekonać do swego pomysłu pozosta-
łych wasali. W jego planie brak miejsca na heroiczne czyny pojedynczych 
wojowników, liczy się jedynie zbiorowy wysiłek, dyscyplina i posłuszeń-
stwo. Kolejne sceny służą niemal wyłącznie podkreśleniu niekończącego 
się oczekiwania spiskowców na sprzyjający moment, przy czym bierna po-
stawa Ōishiego ukazana jest jako konsekwencja przyjętego modelu zacho-
wania tatemae – honne, w którym prawdziwe motywy pozostają ukryte za 
fasadą zewnętrznej obojętności i dobrych manier. 

Dramaturgia wydarzeń oraz charakterystyka postaci opierają się na 
opozycji między realnością a pozorem, szczerością (makoto) a udawaniem, 
o czym przekonują niemal wszystkie sceny. W świecie przedstawionym po-

101 Por. Davis William Darrell, Picturing Japaneseness: Monumental Style, National 
Identity, Japanese Film, Columbia University Press, New York 1996, s. 148, 159.

102 Druga część fi lmu rozpoczyna się od przygotowań do spektaklu nō w pałacu szoguna. 

 Kuranosuke Ōishi (Chōjūrō Ka-
warasaki) – przywódca wiernych 

wasali
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staciami działającymi są również kobiety. 
W pierwszej części jest to żona pana Asa-
no (Mitsuko Muira), która na znak żałoby 
ścina długi warkocz, choć nie pogrąża się 
w rozpaczy i nie zapomina o powinnoś-
ciach wobec rodu. W drugiej części pojawia 
się Omino (Mieko Takamine), córka Oto-
medy, która w przebraniu samuraja dociera 
do zamku, gdzie przetrzymywano spiskow-
ców po zabójstwie Kiry. Młoda kobieta 

pragnie zobaczyć się z ukochanym (Kunitarō Kawarazaki), który porzucił 
ją w przeddzień ślubu i wrócił do towarzyszy oczekujących na śmierć. Po 
chwili wahania Ōishi wyraża zgodę na spotkanie, jednak narzeczony udaje 
obojętność i dopiero w ostatniej chwili zapewnia ją o swym uczuciu. 

Zgodnie z oczekiwaniem, końcowe fragmenty fi lmu dotyczą rytualne-
go samobójstwa czterdziestu siedmiu samurajów, jednak reżyser ponow-
nie rezygnuje z bezpośredniego przedstawienia na rzecz opisu słownego, 
w zamian zaś pokazuje scenę śmierci Omino, która odbiera sobie życie, 
gdyż najważniejszy jest dla niej honor. Istota kodeksu bushidō nie zawiera 
się bowiem w bohaterskich czynach, ale w poświęceniu i cierpieniu, które 
łatwiej spersonifi kować w postaciach kobiecych. Marie Th orsten Morimo-
to sugeruje nawet, że wersja wydarzeń opowiedziana przez Mizoguchiego 
jest przykładem „narracji sfeminizowanej”, ze względu na nacisk położony 
na cierpienie i wiktymizację oraz celebrację biernego oczekiwania103. Per-
spektywa ofi arnicza odgrywała szczególnie ważną rolę nie tylko w fi lmach 
wojennych, ale również rozrachunkowych, które pokazywały Japończy-
ków nie tyle jako sprawców nieszczęść i najeźdźców, ile niewinne ofi ary 
zewnętrznych okoliczności. 

Uprzywilejowana pozycja postaci kobiecych w melodramatach Mizo-
guchiego wydaje się czymś oczywistym, jednak w wypadku kina samu-

103 Por. Marie Th orsten Morimoto, Th e „Peace Dividend” in Japanese Cinema: Metaphors 
of a Demilitarized Nation, [w:] Colonialism and Nationalism in Asian Cinema, red. Wimal 
Dissanayake, Indiana University Press, Bloomington 1994, s. 16. Perspektywa feministyczna 
w krytycznych odczytaniach 47 wiernych samurajów pojawiła się wcześniej w książce Joan 
Mellen Waves at Genji’s Door: Japan Th rough its Cinema, Pantheon, New York 1976, s. 34. 
Autorka umieściła swoją interpretację fi lmu Mizoguchiego w rozdziale o japońskich kobie-
tach.

Omino (Mieko Takamine) 
w przebraniu samuraja
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rajskiego ich szczególna rola uwarunkowana jest najczęściej obecnością 
wątku romantycznego, którego wprowadzeniem reżyser nie był zaintere-
sowany ani w 47 wiernych samurajach, ani w następnych fi lmach jidaigeki 
zrealizowanych dla wytwórni Shōchiku z udziałem dwóch znakomitych 
aktorek, Kinuyo Tanaki i Isuzu Yamady. Pierwsza z nich wystąpiła u boku 
Chōjūrō Kawarazakiego w Musashim Miyamoto (Miyamoto Musashi, 
1944) jako młoda kobieta szukająca zemsty na zabójcach ojca, druga za-
grała w Mieczu Bijomaru (Meitō bijomaru, 1945) córkę sławnego płatne-
rza, który stracił honor, wykuwając wadliwy miecz. Oba fi lmy powstały 
w końcowym okresie wojny i należały do typowych przedsięwzięć pro-
pagandowych opowiadających o walce duchowej, drodze do doskonało-
ści i konieczności poświęcenia osobistych pragnień dla wyższego dobra. 
Neokonfucjańska ideologia nakazująca posłuszeństwo oraz lojalność 
w połączeniu z buddyjską ścieżką prowadzącą do oświecenia stały się fun-
damentem polityki nacjonalistycznej i szybko znalazły odzwierciedlenie 
w produkcjach fi lmowych.

Musashi Miyamoto (1584–1645) jest postacią autentyczną, należał do 
najsławniejszych wojowników w historii, ale był jednocześnie artystą i mi-
strzem zen. Ostatnie lata życia spędził w pustelni na medytacjach i pisaniu 
traktatów fi lozofi cznych na temat drogi miecza. Podobnie jak w wypadku 
opowieści o zemście czterdziestu siedmiu samurajów kinematografi a ja-
pońska od początku interesowała się postacią Musashiego. W czasach kina 
niemego z powodzeniem odtwarzał go najpierw Matsunosuke Onoe w se-
rii fi lmów (1914–1924) wyreżyserowanych przez Shōzō Makino, a później 
Chiezō Kataoka (1903–1983), który w latach 1929–1943 wystąpił w dzie-
więciu utworach104. 

Wersja przygotowana przez Mizoguchiego powstała na podstawie krót-
kiej powieści Kana Kikuchiego (1888–1948) i skupiła się na dwóch klu-
czowych epizodach z życia Musashiego – pojedynku z mistrzami szkoły 
Yoshioka oraz rywalizacji z Kojirō Saskim (Kanemon Nakamura). Na hi-
storyczne wydarzenia nakłada się fi kcyjna historia rodzeństwa pragnącego 

104 W zachodnich opracowaniach poświęconych kinu samurajskiemu zwraca się uwagę 
raczej na powojenne produkcje opowiadające o przygodach sławnego wojownika, zwłaszcza 
cykle wyreżyserowane przez Hiroshiego Inagakiego i Tomu Uchidę na podstawie popularnej 
powieści Eijiego Yoshikawy. Pierwszy z nich nakręcił trylogię o Musashim w latach 1954–
–1956 z udziałem Toshirō Mifune, drugi zaś pięcioczęściową serię (1961–1965) z Kinnosuke 
Nakamurą w roli tytułowej.
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pomścić śmierć ojca zamordowanego przez 
braci Samoto. Shinobu (Kinuyo Tanaka) 
i Gen’ichirō (Kigorō Ikushima) zwracają 
się z prośbą o pomoc do głównego boha-
tera, który próbuje przekonać ich, że miecz 
nie jest narzędziem zemsty, ale drogą do 
duchowej doskonałości, którą można 
osiągnąć, tylko wyrzekając się doczesnych 
pragnień. Wszystko rozpoczyna się od 
zwycięskiej walki stoczonej w pobliżu świą-

tyni Ichijōji, w której pokonani po raz kolejny przekonują się o wyższości 
techniki dwóch mieczy (niten’ichi-ryū) udoskonalonej przez Musashiego. 

W fi lmie Mizoguchiego to nie sceny pojedynków są najważniejsze, 
ale przygotowanie do walki, ćwiczenia fi zyczne i umysłowe, kontempla-
cja piękna przyrody oraz rozważania nad sensem życia. Pierwszoplanową 
rolę odgrywają ujęcia przedstawiające bohatera pogrążonego w modlitwie, 
medytującego, rzeźbiącego posąg Buddy i malującego tuszem. Klasyczne 
sztuki odgrywają równie ważną rolę w rozwoju duchowym – a tym sa-
mym w ideologicznym projekcie wytwarzania tożsamości narodowej – co 
obrazy przedstawiające człowieka wtopionego w naturę (np. scena przy 
wodospadzie). Japoński reżyser wielokrotnie pokazuje sylwetki ludz-
kie na tle górskich pejzaży, podkreśla tym samym majestatyczne piękno 
przyrody. W warstwie fabularnej wydarzenia podporządkowane są celom 
dydaktycznym i moralizatorskim. Musashi postanawia zaopiekować się 
rodzeństwem, by wskazać mu właściwą ścieżkę i uświadomić, że w wal-
ce nie chodzi zwycięstwo nad przeciwnikiem, ale osiągnięcie równowagi 
wewnętrznej, dlatego też pierwsze lekcje dotyczą opanowania i cierpliwo-
ści. Potwierdzeniem słuszności przyjętej strategii jest fi nałowy pojedynek 
z Kojirō Saskim, wygrany przez bohatera jeszcze przed rozpoczęciem wal-
ki, w dodatku nie przy użyciu miecza, lecz drewnianego wiosła.

Scenariusz Miecza Bijomaru, podobnie jak opowieści o Musashim, na-
pisał Matsutarō Kawaguchi (1899–1985), wykorzystując jako punkt wyj-
ścia historię życia sławnego płatnerza z Edo. Fabuła fi lmu jest w zasadzie 
pretekstem do pokazania szczególnego znaczenia miecza jako symbolu 
duszy wojownika. Wykuwanie broni nie jest wyłącznie rzemiosłem, ale 
sztuką, może nawet czymś więcej – jak powiada jeden z płatnerzy – do-
świadczeniem duchowym wypływającym z boskiego natchnienia. Wy-

Chōjūrō Kawarasaki jako
Musashi Miyamoto
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darzenia rozgrywają się w czasach zamętu 
poprzedzającego restaurację monarchii, 
a określanego mianem bakumatsu. Kon-
tekst historyczny odgrywa zresztą ważną 
rolę, jako że w połowie XIX wieku narastał 
spór między obrońcami dawnego porząd-
ku a zwolennikami przywrócenia władzy 
cesarskiej. Do rywalizacji włączają się 
również bohaterowie, opowiadając się po 
stronie zmian i głosząc potrzebę wierności 
wobec najwyższego władcy. 

Od pierwszych scen nacisk położono 
na fi zyczne oraz duchowe przygotowa-
nie, zaskoczeniem jest natomiast fakt, że 
w ćwiczeniach tych uczestniczy kobieta, Sa-
sae (Isuzu Yamada), córka mistrza Onody 
(Ichijirō Ōya). Wykuwaniem mieczy zaj-
mują się jego uczniowie, spośród których 
najzdolniejszy jest Kiyone (Shōtarō Hanay-
agi), traktowany przez Onodę jak przybrany 
syn. Ale to właśnie wykonana przez niego 
broń pęka podczas napaści przeciwników 
szoguna na orszak dworski, przez co sędzi-
wy mistrz zostaje zhańbiony, gdyż „dusza 
wojownika nie może być przepołowiona”. 
Druga część fi lmu poświęcona jest bez-
owocnym próbom wykucia miecza dosko-
nałego, co pozwoliłoby uczniom odzyskać 
honor i pomścić śmierć mistrza. W końcu 
wysiłek zostaje uwieńczony powodzeniem, pośrednio dzięki pomocy Sasae, 
która choć przebywa w świątyni buddyjskiej, wspiera ich duchowo (reżyser 
pokazuje jej udział w wykuwaniu miecza, wykorzystując w tym celu zdjęcia 
nakładane). 

Film powstał w ostatnich miesiącach wojny, toteż jego przesłanie ideo-
logiczne było skierowane do tych, którzy pozostali w ojczyźnie, zwłaszcza 
do kobiet zaangażowanych w obronę cywilną, zmuszonych do walki lub 
poświęcenia życia. Może dlatego właśnie w końcowej bitwie uczestniczy 

Mistrz Onoda (Ichijirō Ōya)

Sasae (Isuzu Yamada) – córka 
Onody

Ostatnia scena Miecza Bijomaru
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Sasae i to ona przebija mieczem przeciwnika, który wcześniej podstępem 
pozbawił życia jej ojca. Miecz Bijomaru z pewnością nie należy do najwy-
bitniejszych osiągnięć Mizoguchiego, na próżno szukać w nim przykładów 
mistrzowskiej kompozycji kadru czy płynnych ruchów kamery, do wyjąt-
ków należy ostatnia scena, którą rozpoczyna piękne ujęcie łódki widzianej 
z oddali, z wysokiego kąta, w której płyną główni bohaterowie. Podobnie 
jak we wcześniejszym fi lmie reżyser skupia się na celebrowaniu tradycyj-
nych wartości, nie interesują go żywi ludzie, ale idee, stąd postacie wyda-
ją się koturnowe i pozbawione słabości (jak Musashi), a stosunki między 
nimi oparte na swoiście rozumianym rytualizmie.

Ostatnim dziełem zrealizowanym przez Mizoguchiego w czasie wojny 
była Pieśń zwycięstwa (Hisshōka, 1945), propagandowa agitka nakręcona 
we współpracy z trzema wybitnymi reżyserami: Hiroshim Shimizu (1903–
–1966), Tomotaką Tasaką (1902–1974) i Masahiro Makino (1908–1993)105. 
Film ten pozbawiony jest szczególnych walorów artystycznych, stanowi 
natomiast znakomity przykład zastosowania instrukcji rządowych doty-
czących treści, jakie powinny być obecne w dziele, a nawet sposobów ich 
prezentacji. Wytyczne nakazywały umieszczanie obrazów z fl agę narodo-
wą w tle, ujęć ludzi pogrążonych w modlitwie, kontemplujących piękno 
przyrody, przedstawiających domowe ołtarze ze zdjęciami patriarchów lub 
synów walczących na wojnie, pomniki bohaterów narodowych, na ścieżce 
dźwiękowej zaś powinny dominować patriotyczne utwory. 

Pieśń zwycięstwa przypomina swoiste połączenie fi lmu fabularnego 
z dokumentem, ze względu na początkowe i końcowe sekwencje, w któ-
rych pojawiają się fragmenty kronik pokazujących różne oblicza armii, po-
cząwszy od okrętów wojennych na pełnym morzu, przez brygady pancer-
ne i wojska lotnicze, po piechotę maszerującą w szyku bojowym. Podobnie 
jak w wielu standardowych produkcjach z tego okresu, próżno szukać tu 

105 Hiroshi Shimizu specjalizował się przede wszystkim w fi lmach z dziecięcymi bohate-
rami, sławę przyniosły mu Dzieci na wietrze (Kaze no naka no kodomo, 1937) i Dziecięce pory 
roku (Kodomo no shiki, 1939), z kolei Tomotaka Tasaka zrealizował dwa głośne dzieła wojen-
ne: Pięciu zwiadowców (Gonin no sekkō hei, 1938) oraz Ziemia i żołnierze (Tsuchi to heitai, 
1939), natomiast Masahiro Makino, podobnie jak jego ojciec, rozpoczynał karierę od fi lmów 
samurajskich: Ulica roninów (Rōningai: daiichiwa, 1928), by później kręcić fi lmy należące do 
różnych gatunków, począwszy od musicali w rodzaju Śpiewających ptaszków (Oshidori uta 
gassen, 1939) po kino gangsterskie – np. cykl Japońska yakuza (Nihon kyōkakuden, 1964–
–1969).
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jednostkowych bohaterów, zadaniem twór-
ców było bowiem przedstawienie portre-
tu zbiorowości, czyli żołnierzy na froncie, 
tworzących wielką rodzinę, którzy nie tylko 
walczą z wrogiem, ale spędzają razem czas 
wolny i przeżywają krótkie chwile radości. 
Najważniejsza jest oczywiście warstwa dy-
daktyczna, czyli konieczność zachowania 
rozwagi, dyscypliny i posłuszeństwa. War-
tości te mają szczególne znaczenie nie tylko dla wojskowych, ale również 
dla tych, którzy pozostali w ojczyźnie, czyli kobiet, dzieci i starców. 

Środkowa część fi lmu rozgrywa się właśnie na tyłach frontu, w rodzin-
nej wiosce jednego z żołnierzy, gdzieś na północy Japonii, w krainie śniegu, 
gdzie życie toczy się w cieniu nalotów bombowych, dorośli służą w obronie 
cywilnej, zaś dzieci uczestniczą w ćwiczeniach zorganizowanych przez na-
uczycieli w czasie zajęć szkolnych. Fabuła jest wielowątkowa, ma charak-
ter epizodyczny, skupia się nie na poszczególnych postaciach, ale na życiu 
zbiorowości – pracy w fabryce, śpiewaniu patriotycznych pieśni, udziale 
w występach zespołów folklorystycznych oraz na alarmach bombowych, 
przez co ma się wrażenie oglądania fi lmu instruktażowego, pokazującego, 
w jaki sposób należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Wymowa ideo-
logiczna jest wyraźna i jednoznaczna, w dziele tym nie chodzi wyłącznie 
o doskonalenie duchowe czy fi zyczne, ale o przygotowanie obywateli na 
najgorsze, zjednoczenie wszystkich w obliczu zagrożenia ojczyzny, zacho-
wanie porządku i zwiększenie wysiłków na rzecz obronności kraju.

Nieobecność wątków miłosnych w fi lmach kręconych przez Mizogu-
chiego w latach wojny nie oznaczała całkowitego odejścia od melodra-
matycznej wrażliwości, gdyż wierność, oddanie i poświęcenie należały do 
cnót szczególnie wartościowych. Zasadnicze przesłanie nadal wypływa-
ło z potrzeby stworzenia ładu moralnego w czasach chaosu, pogodzenia 
tradycji z nowoczesnością, z tą wszak różnicą, że zamiast poszukiwania 
szczęścia osobistego i kształtowania indywidualnego charakteru chodziło 
o realizację celów ideologicznych i budowanie tożsamości narodowej.

Pieśń zwycięstwa
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Rozdział 6

SZTUKA, MIŁOŚĆ I POLITYKA

Pod koniec lat trzydziestych w Japonii nastąpił zmierzch popularności 
fi lmów krytycznie pokazujących rzeczywistość lub promujących indywi-
dualizm. Władze zaczęły wymagać od twórców większego zaangażowania 
w kreowanie pozytywnego wizerunku społeczeństwa jako zbiorowości, 
by w ten sposób wzmocnić ducha bojowego i wspierać tożsamość naro-
dową. Kinematografi a stała się jednym z narzędzi kształtowania prawid-
łowych postaw, a fabuły nabrały charakteru dydaktycznego, co wynikało 
ze świadomie prowadzonej polityki kulturalnej. Nie wszyscy potrafi li się 
odnaleźć w nowej sytuacji, często więc rezygnowali z realizowania projek-
tów o jednoznacznej wymowie ideologicznej, jak chociażby Yasujirō Ozu, 
który w czasie wojny nakręcił tylko dwa utwory: Bracia i siostry z rodzi-
ny Toda (Toda-ke no kyōdai, 1941) oraz Ojciec (Chichi ariki, 1942). Inni 
próbowali zachować względną niezależność, wybierając kino gatunkowe 
i szukając możliwości reżyserowania fi lmów zgodnych z ich artystyczną 
wizją, a jednocześnie z obowiązującymi nakazami czy wymogami polityki 
nacjonalistycznej (kokusaku). W istocie niemal zawsze oznaczało to pod-
porządkowanie się dominującej ideologii, gdyż właściciele wytwórni pro-
dukowali tylko takie fi lmy, które miały szanse uzyskać zezwolenie cenzury 
na rozpowszechnianie. 

Wśród gatunków akceptowanych przez władzę – obok propagando-
wych dramatów wojennych – znajdowały się przede wszystkim fi lmy opo-
wiadające o przeszłości (jidaigeki), ukazujące historyczne wydarzenia oraz 
portretujące życie sławnych ludzi, nie tylko wielkich wodzów i odważnych 
samurajów, lecz również artystów związanych z tradycyjnymi sztukami 
narodowymi – teatrem, malarstwem i tańcem. Opowieści o artystach 
(geidōmono) cieszyły się szczególnym powodzeniem, gdyż pozwalały na 
prezentację wartości ważnych z punktu widzenia interesów państwowych, 
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a więc gotowości do poświęcenia szczęścia osobistego dla wyższego dobra 
– na przykład sztuki – wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu, wier-
ności zasadom moralnym oraz szacunku dla przeszłości106. Filmy o sztuce, 
służące celebrowaniu przeszłości, powstawały w dużych ilościach, kręcili 
je wówczas niemal wszyscy reżyserzy, nawet Mikio Naruse i Heinosuke 
Gosho, niekojarzeni wcześniej z taką problematyką107.

W wypadku Mizoguchiego tematyka artystyczna wydawała się natu-
ralnym wyborem, gdyż reżyser miał już w swoim dorobku podobne fi lmy, 
jak chociażby Białą nić wodospadu, specjalizował się też w adaptacjach li-
terackich z epoki Meiji, dlatego w czasie wojny oraz w okresie okupacji 
amerykańskiej mógł z powodzeniem realizować dzieła z życia artystów, 
które – w zależności od sytuacji politycznej – były pochwałą konserwatyw-
nych wartości lub demokratycznych swobód. Ze względu na to, że fi lmy 
należące do tego gatunku odzwierciedlały dominującą ideologię, ich wy-
mowa ulegała zmianie. Na poziomie struktur fabularnych japoński reżyser 
z upodobaniem sięgał jednak po sprawdzone konwencje melodramatu, 
nawet jeśli historia miłosna podporządkowana była opowieści o sile woli, 
jak w pierwszym – i zdaniem krytyków najwybitniejszym – tego typu dzie-
le, Opowieści o późnych chryzantemach (Zangiku monogatari, 1939), któ-
rego scenariusz powstał na podstawie krótkiej powieści Shōfū Muramatsu 
(1889–1961) oraz jej scenicznej przeróbki przygotowanej na użytek teatru 
shinpa. 

Film Mizoguchiego rozgrywa się w środowisku aktorów kabuki i to 
świat teatru określa jego tematykę, o czym przekonują pierwsze ujęcia 
przedstawiające garderobę oraz scenę, na której trwa przedstawienie 
z udziałem młodego Kikunosuke (Shōtarō Hanayagi), przybranego syna 
wielkiego aktora Kikugorō Onoe V (Gonjūrō Kawarasaki). Niestety, wy-
stęp okazuje się nieudany, za kulisami członkowie zespołu wyśmiewają 

106 Por. Tadao Sato, Kenji Mizoguchi and the Art of Japanese Cinema, s. 77.
107 Heinosuke Gosho zrealizował tylko jeden fi lm należący do tego gatunku, 

Pięciopiętrową pagodę (Gojū no tō, 1944), natomiast Miko Naruse nakręcił ich więcej, m.in. 
Tsuruhachi i Tsurujirō (Tsuruhachi Tsurujirō, 1938) – o popularnych wykonawcach ballad 
ludowych, Wędrowni aktorzy (Tabi yakusha, 1940) – o aktorach kabuki występujących na 
prowincji, Pieśń lampionu (Uta andon, 1943) – o małym zespole wystawiającym sztuki nō, 
Sztuka dramatu (Shibaidō, 1944). Więcej na temat tych dzieł oraz konwencji gatunkowych 
geidōmono pisze Catherine Russell w trzecim rozdziale książki Th e Cinema of Naruse Mikio: 
Women and Japanese Modernity, Duke University Press, Durham 2008, s. 137–148.
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debiutanta, ojciec zaś otwarcie mówi o braku talentu, jedynie zakochana 
w nim Otoku (Kakuo Mori), służąca rodziny Onoe i opiekunka do dzie-
cka, wierzy w jego zdolności aktorskie. Romantyczna miłość jest jednak 
zagrożeniem dla integralności rodu, a wzajemne oddanie pary bohaterów 
podważa obowiązujące podziały klasowe oraz powinności synowskie, dla-
tego też Osato (Yōko Umemura), żona Kikugorō, postanawia pozbyć się 
kobiety, zarzucając jej niemoralność i próbę uwiedzenia syna. 

Spór Kikunosuke z przybranymi rodzicami dotyczy zarówno sfery 
uczuciowej, jak i artystycznej, młody człowiek pragnie bowiem przekonać 
wszystkich o swej wartości. Natomiast Otoku jest nie tylko wzorem od-
dania i bezinteresownej miłości, ale również wytrwałości i zdecydowania, 
jako że dla dobra ukochanego odrzuca zasady etyczne, kroczy własną dro-
gą, wierząc w słuszność dokonanego wyboru. Od początku czuwa też nad 
rozwojem talentu ukochanego, wspiera go w trudnych chwilach oraz do-
daje otuchy, kiedy po opuszczeniu domu rodzinnego i zerwaniu z zespo-
łem aktorskim ojca mężczyzna musi szukać szczęścia w prowincjonalnych 
teatrach, gdzie stopniowo nabiera doświadczenia i pewności siebie. Boha-
terka przypomina postacie kobiece z wcześniejszych fi lmów Mizoguchie-
go, podobnie jak Shiraito i Osen pochodzi z niższych warstw społecznych, 
jest skłonna do poświęcenia, gotowa uczynić wszystko, by wybranek serca 
mógł urzeczywistnić swoje marzenia o karierze. Za lata wyrzeczeń spotka 
ją nagroda dopiero na łożu śmierci, kiedy to przybrani rodzice Kikunoske 
uznają ich małżeństwo, on sam zrozumie zaś sens prawdziwej miłości108. 

108 Finałowa sekwencja spotkania pary bohaterów należy do najpiękniejszych w całej 
twórczości Mizoguchiego. Została zrealizowana przy zastosowaniu montażu równoległego, 
z niezwykle pomysłowym wykorzystaniem ścieżki dźwiękowej, która służy nie tylko budo-

Osato (Yōko Umemura, z prawej) 
w rozmowie ze służącą Otoku 

(Kakuo Mori)

Kikunosuke (Shōtarō Hanayagi) 
w dniu debiutu scenicznego
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Otoku jest typową bohaterką dramatów shinpa – zakochaną i cierpiącą – 
ale w fi lmie Mizoguchiego to ona jest postacią działającą i do niej należy 
inicjatywa. Jej pragnienia nie mają wszak osobistego charakteru, nie kie-
ruje się egoistycznymi pobudkami, lecz wyższą koniecznością wynikają-
cą z głębokiego przeświadczenia o niezwykłych zdolnościach mężczyzny, 
którego otoczyła opieką.

Zgodnie z oczekiwaniem, melodramatyczny wymiar Opowieści o póź-
nych chryzantemach wyraża się w jednoznacznym przesłaniu moralnym. 
Początkowy bunt przeciw porządkowi społecznemu i obowiązkom kończy 
się powrotem syna marnotrawnego do rodziny oraz potwierdzeniem tra-
dycyjnych wartości. W świecie klasycznego teatru kabuki obowiązywały 
ścisłe reguły. Od młodych adeptów wymagano całkowitego oddania, nie 
było więc miejsca na artystyczną niezależność, wszelkie nieposłuszeństwo 
karano natychmiastowym wykluczeniem. Opuszczenie zespołu można 
potraktować jako próbę charakteru, gdyż wytrwałość w dążeniu do celu 
zasługiwała na pochwałę, sukces gwarantował odzyskanie pozycji w środo-
wisku aktorskim, a nawet uzyskanie przebaczenia. Motywem przewodnim 
– także w warstwie wizualnej – jest upadek i odrodzenie. Wiąże się z tym 
rozwój duchowy i artystyczny prowadzący do uznania obowiązujących za-
sad oraz przyjęcia dziedzictwa kulturowego. Bohater od początku znajduje 
się w niewoli sprzecznych wymagań, z jednej strony poddany jest nacisko-
wi rodziców żądających podporządkowania się systemowi (również w sfe-
rze zawodowej), z drugiej zaś – osobistych pragnień związanych z miłością 
do kobiety oraz chęcią znalezienia własnej drogi twórczej. 

W warstwie narracyjnej Mizoguchi nawiązuje do klasycznego schema-
tu monogatari, opowieści rozwijającej się w porządku chronologicznym, 
ale wielowątkowej i epizodycznej. Począwszy od drugiego aktu, wydarze-
nia fabularne podporządkowane są schematowi rozstań i powrotów oraz 
procesowi odzyskiwania tego, co zostało wcześniej utracone przez bohate-
rów109. Natomiast środkowa część fi lmu przypomina historie pikarejskie ze 
względu na wszechobecny motyw tułaczki. Bohaterowie wędrują z miasta 
do miasta w poszukiwaniu pracy, a młody człowiek zmuszony jest do wy-
stępów przed prowincjonalną publicznością, nie traci jednak nadziei na 

waniu nastroju, ale i subiektywizacji obrazu, podkreśla bowiem płynną granicę między rze-
czywistością a iluzją, teraźniejszością a przeszłością (dobiegająca z oddali muzyka towarzy-
sząca obchodom święta rzeki wywołuje wspomnienia u umierającej bohaterki). 

109 Por. Donald Kirihara, Patterns of Time, s. 140.
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końcowy sukces. Od początku przeważają 
długie ujęcia sekwencyjne w planach ogól-
nych lub średnich, dzięki którym powsta-
je wrażenie ciągłości czasoprzestrzennej, 
pomimo fragmentarycznego charakteru 
narracji110. Kamera podąża za postacia-
mi, ale prezentuje je w sposób nietypowy, 
spogląda z oddali, z wysokiego lub niskie-
go kąta. Akcja rozgrywa się w głębi sceny, 
w wewnętrznych pomieszczeniach, w których siedzą bohaterowie odwró-
ceni do siebie bokiem, patrząc gdzieś na zewnątrz. Podobnie jak we wcześ-
niejszych fi lmach Mizoguchiego, ważną rolę odgrywa przestrzeń pozaka-
drowa, tworzona nie tylko za pomocą środków obrazowych, lecz przede 
wszystkim akustycznych, za sprawą obecności dźwięku diegetycznego, 
dobiegającego spoza kadru.

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują trzy sekwencje wystę-
pów scenicznych Kikunosuke, pomyślane i zmontowane inaczej niż reszta 
fi lmu, zbudowane bowiem z szeregu krótkich ujęć111. Ich wprowadzenie 
służyło przede wszystkim wydobyciu różnicy między przestrzenią teatral-
ną a fi lmową. Do pewnego stopnia można w nich dostrzec autotematyczną 
wypowiedź reżysera na temat sztuki, jednak nie należy postrzegać ich jako 
całkowicie odmiennych stylistycznie od pozostałych części fi lmu. Mizogu-
chi wykorzystał w nich stosowaną niejednokrotnie strategię ograniczania 
informacji wizualnych oraz pomijania kluczowych elementów po to, by 
zwrócić uwagę widzów na sprawy pozornie nieistotne dla rozwoju fabuły. 

Na sekwencję początkową składa się sześć ujęć przedstawiających 
fragmenty ze sławnej sztuki Tōkaidō Yotsuya kaidan (Opowieść o duchach 
z Yotsuya), napisanej w 1825 roku przez Nanboku Tsuruyę (1755–1829). 

110 Mimo że fi lm trwa blisko dwie i pół godziny, to składa się zaledwie ze 144 ujęć, co 
oznacza, że średnia długość ujęcia wynosi powyżej minuty. Warto jednak zaznaczyć, że poja-
wia się wiele ujęć kilkuminutowych, połączonych z płynnymi ruchami kamery towarzyszącej 
postaciom, jak chociażby w scenie pierwszego spotkania pary bohaterów podczas ich nocne-
go spaceru ulicami Tokio. 

111 W trzech sekwencjach teatralnych trwających łącznie kilkanaście minut reżyser 
wykorzystał aż 48 ujęć, czyli ponad 35%. Szczegółową analizę tych sekwencji można zna-
leźć w znakomitym artykule Donalda Kirihary Kabuki, Cinema, and Mizoguchi Kenji, [w:] 
Cinema and Language, red. Stephen Heath, Patricia Mellencamp, University Publications of 
America, Frederick 1983, s. 97–106.

Wyklęci kochankowie
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Występ jest sprawdzianem umiejętności aktorskich młodego Kikunosuke, 
który odgrywa – zgodnie z tradycją kabuki – kilka różnych ról. Całość, zbu-
dowana symetrycznie, podzielona została na trzy ujęcia nakręcone w pla-
nach średnich – skupione na postaciach aktorów – oraz trzy pokazujące 
scenę ze znacznej odległości. Wybór tekstu dramatu nie jest przypadkowy, 
gdyż zapowiada podstawowe tematy fi lmu, zwłaszcza problem wierności 
oraz sprzeczności między powinnościami (giri) i uczuciami (ninjō), a tak-
że dominujący sposób prezentacji, w którym wszystko podporządkowane 
zostało napięciu między płaszczyzną wertykalną a horyzontalną112. 

W drugiej sekwencji Mizoguchi wykorzystał sztukę Juraia Takarady 
(1740–1796), należącą do gatunku dramatów tanecznych (shosagoto), by 
pokazać, że główny bohater rozwinął swoje umiejętności (gra rolę żeńską 
– jako onnagata) i może wystąpić w rodzinnym mieście. Tym razem akcja 
rozpoczyna się od ujęcia z końca sali i spojrzenia na scenę teatralną z góry, 
całość przedstawienia przerywają zaś wstawki pokazujące członków jego 
rodziny, którzy zza kulis przyglądają się występowi. Zmieniające się punkty 
widzenia pozwalają na zbudowanie przestrzeni kolistej, charakterystycznej 
dla japońskiego kina. Ostatnia sekwencja sceniczna, złożona z jedenastu 
ujęć, wyróżnia się jednością czasoprzestrzenną, dzięki czemu popisowy 
występ Kikunosuke w tańcu lwa (wywodzący się z teatru nō) może być 
zaprezentowany w całości. Reżyser odbiera jednak widzowi przyjemność 
delektowania się spektaklem, gdyż pokazuje go ze znacznej odległości, 
podczas gdy w kabuki liczyła się bliskość sceny i widowni.

Ukazanie rzeczywistości scenicznej oraz życia aktorów nie służyło by-
najmniej ucieczce przed współczesną problematyką, jako że świat teatru 
u progu drugiej wojny światowej ucieleśniał wszystkie wartości pożądane 
przez władze, stał bowiem w sprzeczności z modernizacyjnymi tendencja-
mi wcześniejszej epoki. Sztywny system norm obowiązujących w rodzinie 

112 Na szczególne znaczenie linii wertykalnych zwrócił uwagę Robert Cohen (Textual 
Poetics in the Films of Kenji Mizoguchi, s. 328) – to one od pierwszych ujęć tworzą fi lmową 
mise-en-scène, przede wszystkim dzięki kamerze poruszającej się z góry do dołu, zapowiada-
jącej upadek bohaterów, ale także częstemu przywoływaniu motywu schodów, które symbo-
lizują hierarchiczną strukturę rodziny aktorskiej. Linda C. Ehrlich odczytuje znaczenie scho-
dów nie tylko w kontekście stylistycznym, ale i fabularnym, zauważa bowiem, że pojawiają 
się one w scenach o szczególnym ładunku emocjonalnym i zwykle wskazują na udrękę lub 
poniżenie bohatera. Por. Linda C. Ehrlich, Th e Artist’s Desire: Eight Films of Mizoguchi Kenji, 
University of Hawai’i, Honolulu 1989, s. 160 (niepublikowana rozprawa doktorska).
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Onoe, sposób przekazywania wiedzy oraz 
wymóg absolutnego posłuszeństwa służy-
ły umacnianiu konserwatywnych postaw, 
niechętnych wszelkim eksperymentom ar-
tystycznym. Teatr kabuki – obok nō, ogro-
dów zen, kaligrafi i i klasycznego malarstwa 
tuszem – symbolizował znakomitą prze-
szłość, do której zamierzano się odwołać, 
chcąc podkreślić związek teraźniejszości 
z tradycją, a równocześnie uchronić kulturę przed zgubnym wpływem 
sztuki zachodniej, odciskającej piętno na innych formach dramatycznych 
– teatrze shinpa i shingeki. Odwołanie się do dziedzictwa narodowego, czyli 
tego wszystkiego, co uchodziło za uświęcone, miało wyrazić ideał estetycz-
ny oraz potwierdzić określone wartości społeczne wyrastające z ideologii 
konfucjańskiej, jak choćby kult cesarza i związany z nim wzorzec rodziny 
opartej na zasadzie zenryō na katei no fūshū, czyli uznania hierarchii po-
koleniowej oraz autorytetu patriarchy rodu113. Początkowy bunt bohaterów 
przeciwko normom społecznym nie prowadzi do podważenia istniejące-
go porządku, ale raczej do jego umocnienia w końcowych scenach fi lmu, 
które potwierdzają stabilność tradycyjnych struktur rodzinnych i zasady 
dziedziczenia.

Na początku lat czterdziestych Mizoguchi zrealizował jeszcze trzy fi lmy 
(wszystkie zaginęły) rozgrywające się w środowisku aktorskim i należące 
do gatunku geidōmono. Po sukcesie Opowieści o późnych chryzantemach 
japoński reżyser zamierzał, co prawda, nakręcić fi lm na temat życia Ka-
zuo Watanabe, dziewiętnastowiecznego uczonego, pisarza i malarza. Jego 
propozycja została jednak odrzucona przez wytwórnię Shōchiku. Zamiast 
niej akceptację zyskał projekt historii o aktorach teatru lalkowego bunra-
ku114. Kobieta z Naniwy (Naniwa onna, 1940) opowiada o Danpeiu Toyo-

113 Por. Darrell William Davis, Picturing Japaneseness: Monumental Style, National 
Identity, Japanese Film, s. 119. Jedynie Joan Mellen (Waves at Genji’s Door, s. 160–162), na 
przekór wszystkim historykom kina, widziała w fi lmie Mizoguchiego satyryczny obraz tra-
dycyjnej rodziny japońskiej oraz krytykę struktur patriarchalnych.

114 O okolicznościach powstania tego fi lmu pisze w swych wspomnieniach Yoshikata 
Yoda, dz. cyt., s. 32–34.

Występy sceniczne Kikunosuke
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zawie (Kōtarō Bandō), słynnym wirtuozie gry na shamisenie115, oraz jego 
scenicznym partnerze, a później rywalu, Koshijim (Asaka Shinbachirō), 
recytatorze i śpiewaku (gidayū). Prawdziwymi bohaterkami fi lmu są jed-
nak kobiety z ich otoczenia: Ochika (Kinuyo Tanaka) – córka właściciela 
herbaciarni i żona Danpeia, Otaka (Yōko Umemura) – żona Koshijiego, in-
trygantka przekonana o wyższości talentu męża, oraz piękna gejsza Okuni 
(Yoshiko Nakamura), skromna i wierna, darząca uczuciem Danpeia. 

Na poziomie struktur fabularnych można dostrzec wyraźne nawiązanie 
do konwencji melodramatu, ze względu na motyw rywalizacji między ko-
bietami, która tym razem rozgrywa się na płaszczyźnie zawodowej. Głów-
ny bohater jest wdowcem. O jego względy zabiegają wszystkie niezamężne 
kobiety, choć tylko jednej udaje się osiągnąć upragniony cel. Ochika jest 
wykształcona i zdeterminowana, potrafi  stworzyć mężowi korzystne wa-
runki do pracy, zwłaszcza że sama również okazuje się zdolną artystką. 
Rosnącej popularności Danpeia z zazdrością przygląda się żona Koshijie-
go. Przez wiele lat mężczyźni występowali razem, łączyły ich silne więzi 
przyjaźni, jednak za namową żon postanowili rozpocząć samodzielne ka-
riery sceniczne. Życie w objazdowym teatrze okazuje się niełatwe i dopiero 
wówczas bohater uświadamia sobie, że tylko we współpracy z wybitnym 
kantorem (gidayū) jego talent może rozkwitnąć. Zgodnie z oczekiwaniem, 
wszystko zmierza do pogodzenia zwaśnionych stron, do czego okazją staje 
się wystawienie sztuki Tsubosaka reikenki z muzyką napisaną przez Dan-
peia i tekstem śpiewanym przez Koshijiego116. 

W przeciwieństwie do wcześniejszego fi lmu Mizoguchi mniej skupia 
się na dydaktycznym przesłaniu i zgodności z konserwatywną ideologią 
państwową, a bardziej na relacjach między postaciami, ich oddaniu sztuce 
oraz dokonywanych wyborach moralnych i artystycznych, korzysta też ze 
sprawdzonego schematu fabularnego opartego na przeciwstawieniu róż-
nych wersji kobiecości. Bohaterki wyróżniają się wiernością i gotowością 
do poświęcenia, z tym, że aby osiągnąć upragnione cele, sięgają po od-
mienne środki: Ochika wykorzystuje inteligencję, Otaka – przebiegłość, 
Okuni zaś – urodę. 

115 Danpei Toyozawa (1827–1898) jest postacią historyczną, przez wielu artystów z epoki 
Meiji uznawany za wzór oddania sztuce oraz prawdziwego spadkobiercę tradycji scenicznych 
bunraku, był nie tylko wykonawcą, ale również kompozytorem i autorem tekstów scenicznych.

116 Obszerne streszczenie fi lmu podaje Tadao Sato w książce Kenji Mizoguchi, and the Art 
of Japanese Cinema, s. 82–83.



Sztuka, miłość i polityka

95

Związek sztuki i miłości jest tematem kolejnego fi lmu geidōmono opo-
wiadającego o początkach kariery sławnego aktora kabuki Ganjirō Naka-
mury (1860–1935). Scenariusz Życia aktora (Geidō ichidai otoko, 1941), 
napisany przez Yoshikatę Yodę, powstał na podstawie noweli Matsutarō 
Kawaguchiego, w głównej roli wystąpił Senjaku Nakamura (1902–1983), 
aktor z dużym doświadczeniem scenicznym. Bohater urodził się w schył-
kowym okresie szogunatu, jego matka, Otae (Yōko Umemura), pochodziła 
z zamożnej rodziny właścicieli domów schadzek, którzy nie akceptowa-
li związku z ubogim artystą. Po dekrecie zakazującym czerpania zysków 
z prostytucji jej rodzina została pozbawiona środków do życia, a chłopiec 
musiał szukać pracy jako pomocnik kupca tekstylnego, wkrótce jednak 
porzucił to nudne zajęcie i przyłączył się z matką do objazdowej trupy ak-
torskiej. Podczas występów na prowincji dołączył na krótko do zespołu 
ojca, a po jego śmierci związał się z piękną kobietą, Onami (Yoshiko Naka-
mura), która urodziła mu syna. Początkowo Mizoguchi zamierzał zreali-
zować fi lm o konfl ikcie między ojcem a synem, jednak takie ujęcie tematu 
było nie do przyjęcia dla cenzury wymagającej od reżysera pochwały więzi 
rodzinnych oraz gloryfi kacji tradycji. W ten sposób powstało dzieło znacz-
nie bardziej schematyczne, wpisujące się w melodramatyczne konwencje 
i zgodne z nacjonalistyczną polityką, ale za to wyróżnione przez kryty-
ków z prestiżowego miesięcznika „Kinema junpō”, którzy uznali je za jeden 
z najlepszych fi lmów roku (zajęło czwarte miejsce). Znacznie mniejszym 
powodzeniem cieszył się ostatni z wojennych obrazów geidōmono, nakrę-
cony na podstawie opowiadania Naozō Kagayamy (1909–1978). W Trzech 
pokoleniach Danjūrō (Danjūrō sandai, 1944) reżyser postanowił przedsta-
wić losy jednego z najsłynniejszych rodów aktorskich, którego korzenie 
sięgały XVII wieku, w głównych rolach wystąpili Gonjūrō Kawarazaki, To-
shiko Iizuka, Kotarō Bandō i Kinuyo Tanaka117.

Bezpośrednio w okresie powojennym Mizoguchi zrealizował dwa kolejne 
fi lmy dla wytwórni Shōchiku, opowiadające o artystach – Pięć kobiet wokół 
Utamaro (Utamaro o meguru gonin no onna, 1946) i Miłość aktorki Sumako 

117 Ród Danjūrō Ichikawa należy do najstarszych rodów aktorskich w teatrze kabuki, jego 
założycielem był Mimayasu Hyōgo (1660–1704), dramaturg oraz twórca stylu gry aragoto 
(„szorstki”, „gwałtowny”), charakterystycznego dla ról wojowników lub bogów w sztukach 
jidaimono. Jego potomkowie – występujący niemal wyłącznie na scenach tokijskich – konty-
nuowali stworzoną przez niego technikę gry. 
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(Joyū Sumako no koi, 1947). Nie były one pochwałą tradycyjnych wartości 
rodzinnych czy nacjonalistycznej ideologii, wyrastały bowiem z nowego 
ducha demokratycznego i zapotrzebowania na indywidualizm. Pierwszy 
opowiadał historię życia wybitnego malarza, twórcy drzeworytów, Utama-
ro Kitagawy (1754–1806), oraz kobiet z jego otoczenia, zwykle kurtyzan lub 
gejsz, które były jego muzami i pozowały do wielu erotycznych obrazów. 
Scenariusz Yoshikaty Yody powstał na motywach powieści Kanji Kuniedy 
(1893–1956), opublikowanej kilka lat wcześniej, jednak pisarz nie był zado-
wolony z ekranizacji ze względu na zbyt zachowawcze podejście do proble-
matyki seksualnej.

Zasadniczym tematem fi lmu Mizoguchi uczynił spór między tradycją 
a nowoczesnością, czy może inaczej, między kompromisem a swobodą ar-
tystyczną, co w dużym stopniu odzwierciedlało ówczesne dylematy reży-
sera zmuszonego do krytycznego spojrzenia na własną twórczość, a także 
zmiany nastawienia do rzeczywistości. W pewnym sensie jego koncepcja 
wyrosła z romantycznej wizji artysty jako człowieka samotnego, szukają-
cego prawdy czy autentyczności przeżyć, często nierozumianego i udrę-
czonego, zepchniętego na margines życia społecznego. Pierwsze sceny fi l-
mu dotyczą rywalizacji między starą szkołą malarstwa dworskiego Kanō 
a nową sztuką mieszczańską, bardziej realistyczną, bo wykorzystującą 
perspektywę centralną dla ukazania piękna ulotnego świata (ukiyoe)118. 
Utamaro (Minosuke Bandō) wychodzi zwycięsko z pojedynku na pędzle, 
a nawet zdobywa nowego ucznia, Seinosuke (Kotarō Bandō), który porzu-
ca dawnego mistrza, a tym samym rezygnuje z uprzywilejowanej pozycji 
i stabilności fi nansowej. Mizoguchi przedstawia całą sekwencję w charak-
terystyczny dla siebie sposób, czyli odbiera widzowi przyjemność bezpo-
średniej obserwacji i ogranicza się wyłącznie do pokazania reakcji otocze-
nia (rywalizacja rozgrywa się w przestrzeni pozakadrowej). 

Mimo że w centrum wydarzeń znajduje się artysta, to jednak główny 
bohater często spychany jest na dalszy plan przez postacie kobiece, które 
wydają się bardziej aktywne i zdeterminowane w poszukiwaniu szczęścia 
w świecie rządzonym przez mężczyzn. Utamaro jest człowiekiem całko-

118 Twórcy fi lmu pozwolili sobie na znaczną swobodę w przedstawianiu życia historycz-
nej postaci, w istocie bowiem Utamaro nie należał do artystów tak nowatorskich, nie zrywał 
z klasycznymi kanonami piękna, nie był też przeciwnikiem szkoły Kanō. Jego malarstwo wy-
dawało się mocno zakorzenione w rodzimej tradycji estetycznej, nowością był raczej reali-
styczny sposób prezentowania tematyki erotycznej oraz portretów sławnych aktorów kabuki.
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wicie skupionym na swej sztuce, piękno 
ciała interesuje go wyłącznie jako temat 
artystyczny, podczas gdy modelki pragną 
prawdziwej miłości. Dwie kurtyzany z jego 
otoczenia – Okita (Kinuyo Tanaka), dawna 
przyjaciółka i powierniczka, oraz Takasode 
(Toshiko Iizuka), na której plecach malarz 
wytatuował jedno ze swych najpiękniej-
szych dzieł – zakochane są w tym samym 
mężczyźnie. Shōzaburō (Shōtarō Nakamu-
ra) związał się najpierw z pierwszą z nich, 
a później uciekł z drugą. Rywalizacja mię-
dzy kobietami kończy się tragicznie, gdyż 
silna i zdeterminowana Okita zabija wia-
rołomnego kochanka oraz jego nową wy-
brankę. Sceny z udziałem tych postaci na-
leżą do najbardziej dramatycznych w całym 
fi lmie, zwłaszcza wydarzenia następujące 
po popełnieniu zbrodni, pokazane w spo-
sób charakterystyczny dla Mizoguchiego, 
z wykorzystaniem ujęć sekwencyjnych i ru-
chomej kamery, która krąży wokół zrozpa-
czonej morderczyni, pragnącej przyznać 
się do wszystkiego przed Utamaro. 

Wątki fabularne dotyczące pozosta-
łych kobiet również są silnie zakorzenio-
ne w wyobraźni melodramatycznej, choć 
mają mniej sensacyjny charakter. Jedna 
z bohaterek, Yukie (Eiko Ohara), jest cór-
ką mistrza szkoły Kanō, zakochaną w jego 
byłym uczniu Seinosuke. Piękna dziewczy-
na opuszcza rodzinę, by połączyć się z na-
rzeczonym, ten jednak, oczarowany uro-
kami „ulotnego świata”, wiąże się z gejszą 
Oran (Hiroko Kawasaki). Porzucona przez 
mężczyznę, Yukie znajduje schronienie 
w domu Utamaro, który otacza ją ojcowską 

Utamaro (Minosuke Bandō) 
i Takasode (Toshiko Izuka)

Okita (Kinuyo Tanaka) 
i Shōzaburō (Shōtarō Nakamura)

Oran (Hiroko Kawasaki)

Seinosuke (Kotarō Bandō)
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opieką. Oshin (Kimiko Shiratao), ostat-
nia z tytułowych „pięciu kobiet”, wydaje 
się najbardziej stereotypowa i pozbawiona 
osobowości. Wszystkie kierują się w życiu 
uczuciami – jedne miłością, inne zazdroś-
cią – nie uznają kompromisów, są silniejsze 
od mężczyzn, nad którymi mają specyfi cz-
ną władzę. Wybór tak dużej liczby postaci 
i wątków sprawił, że struktura fabularna fi l-
mu stała się nad wyraz epizodyczna, oparta 
na ciągłych zmianach perspektyw narra-
cyjnych, co utrudnia widzowi identyfi ka-
cję. W pewnym sensie perypetie bohaterów 
są drugorzędne, jako że fi lm Mizoguchie-
go jest przede wszystkim doświadczeniem 
percepcyjnym.

Podobnie jak w Opowieści o późnych 
chryzantemach, wydarzenia fabularne zo-

stały pokazane w planach pełnych lub średnich, z wykorzystaniem para-
wanów, przesuwanych drzwi i ścianek działowych dzielących przestrzeń. 
Doskonałym przykładem oryginalnego rozwiązania formalnego jest sek-
wencja początkowa przedstawiająca pochód gejsz w dniu święta kwitnie-
nia wiśni, a zwłaszcza sposób, w jaki kamera wyławia z tłumu kobiet jedną 
z bohaterek. Do najpiękniejszych fragmentów należy scena, w której arty-
sta przygląda się półnagim pięknościom łowiącym ryby w morzu. Kobie-
ty oddają się tej czynności ze zmysłową rozkoszą, wydają się pogrążone 
w marzeniach, niezależne i samowystarczalne, jakby obojętne na męskie 
spojrzenia (co było typowe dla drzeworytów Utamaro). Sztuka powstaje 
na skutek sublimacji popędów – wydaje się sugerować Mizoguchi – a wów-
czas fetyszystyczna czy voyeurystyczna przyjemność może się stać pożyw-
ką dla artystycznych obsesji119. Zmysłowe obrazy japońskiego malarza nie 
były przykładem sztuki wywrotowej, miały raczej charakter eskapistyczny, 

119 Wbrew oczekiwaniom w fi lmie Mizoguchiego niewiele jest fragmentów nawiązują-
cych do zmysłowego piękna drzeworytów Utamaro, reżyser rzadko stylizuje ujęcia na obra-
zy malarskie, do wyjątków należy wspomniana scena z kąpiącymi się kobietami czy ujęcie 
przedstawiające Oshin palącą długą fajkę. Zamiast erotycznego napięcia Mizoguchi wybiera 
nastrój kontemplacyjny, czyni bowiem z malarza biernego obserwatora wydarzeń, prawie 

Pływające dziewczęta

Oshin (Kimiko Shiratao)



Sztuka, miłość i polityka

99

podobnie jak dzielnica czerwonych latarni, w której żył i tworzył główny 
bohater. W pewnym sensie status tej części miasta był wyjątkowy, gdyż 
odwiedzający ją mieszczanie i samuraje mogli cieszyć się względną swobo-
dą oraz czerpać przyjemność z chwilowego zawieszenia norm społecznych 
i obyczajowych.

Można zauważyć, że Pięć kobiet wokół Utamaro to nie tylko opowieść 
o namiętnych uczuciach, ale przede wszystkim o związku sztuki i eroty-
ki, o ciele jako obiekcie estetycznym wystawionym na pokaz, a także wy-
powiedź na temat kobiet modelek, które traktowane są przez artystów 
jako tworzywo, pozbawione podmiotowości. Obrazy Utamaro powstają 
w domu publicznym, który dla bohatera jest pracownią i miejscem scha-
dzek. Niektórzy krytycy zwracali uwagę na autotematyczny wymiar fi lmu, 
widzieli w nim głębszą refl eksję reżysera na temat dzieła sztuki w epoce 
reprodukcji technologicznej120. Drzeworyty, podobnie jak fi lmy, związane 
były z popularnym wymiarem twórczości artystycznej, co wynikało z ich 
dostępności, masowego sposobu produkcji i dystrybucji. Sztuka pozba-
wiona została aury, piętna oryginalności, związku z sakralnym wymiarem, 
jej tematem stała się codzienność oraz zmysłowe piękno kobiecego ciała, 
w którym artysta poszukuje wzniosłości121. Od początku Mizoguchi przy-
pomina też, że sztuka nie powstaje w próżni, uwikłana jest w politykę i dys-
kurs władzy, o czym świadczyły nie tylko propagandowe fi lmy realizowane 
przez niego na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych, lecz również 
te powojenne, powstające pod nadzorem cenzury amerykańskiej, równie 
mocno ograniczającej niezależność artystyczną jak wcześniejszy reżim 
nacjonalistyczny. Główny bohater, będący do pewnego stopnia alter ego 
reżysera, musi się zmagać z ograniczeniami zewnętrznymi, oskarżeniami 
o obsceniczność, a nawet zakazem prowadzenia działalności artystycznej 
oraz publikowania drzeworytów. Sztuka jednak zwycięża, jest nieśmiertel-
na, podczas gdy systemy polityczne ciągle się zmieniają.

zawsze opanowanego i spoglądającego na wszystko z dystansem, gdyż zbliżenia są w fi lmie 
nieliczne.

120 Na analogię między kinem a sztuką drzeworytniczą zwróciła uwagę Angela Dalle 
Vacche w tekście Film Between Woodblock Printing and Tattooing. Kenji Mizoguchi’s Five 
Women around Utamaro, [w:] tejże, Cinema and Painting: How Art is Used in Film, Athlone, 
London 1996, s. 197–220. 

121 Por. Dudley Andrew, Ways of Seeing Japanese Prints and Films: Mizoguchi’s Utamaro, 
[w:] Cinematic Landscapes, s. 217–240.
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Ostatnim fi lmem należącym do gatunku geidōmono jest Miłość aktorki 
Sumako, w którym równie ważną rolę jak w poprzednim dziele odgrywał 
konfl ikt wynikający z konieczności dokonania wyboru pomiędzy postępo-
waniem zgodnym z nakazami tradycji a sprzeciwem wobec nich. Fabuła, 
oparta na historycznych wydarzeniach, rozgrywa się na początku ubie-
głego stulecia, czyli w okresie przemian związanych z procesem moder-
nizacji życia codziennego, ale zachodzących także w sztuce pod wpływem 
zachodniej estetyki. W pewnym sensie tematem fi lmu jest wielka refor-
ma dramatu, jako że bohaterami są współtwórcy nowego ruchu, zwanego 
shingeki (nowy teatr) – Shōyō Tsubouchi (1859–1935), Hōgetsu Shimamu-
ra (1871–1918) i Sumako Matsui (1886–1919). Prawdziwą rewolucję na 
scenach japońskich przyniosły premiery sztuk europejskich dramaturgów, 
zwłaszcza Henryka Ibsena, Maurycego Maeterlincka, Lwa Tołstoja i Mak-
syma Gorkiego, będące odpowiedzią na skostniałe konwencje teatralne nō 
i kabuki122. 

W scenariuszu Yoshikaty Yody, napisanym na podstawie powieści 
Hideo Osady (1885–1949) Carmen nie żyje (Karumen yukinu), nie mniej 
ważny od tła historycznego jest wątek melodramatyczny, ukazujący dzie-
je miłości aktorki Sumako (Kinuyo Tanaka) do dyrektora teatru, pisarza 
i reżysera, Hōgetsu Shimamury (Sō Yamamura), dzięki czemu decyzje ar-
tystyczne wiążą się z wyborami osobistymi. W ten sposób problem wier-
ności własnym ideałom łączy się z odpowiedzialnością moralną, jako że 
kontrowersje i sprzeciwy budzą nie tylko występy sceniczne bohaterki – 
zwłaszcza jej kreacja Nory w Domu lalki – ale też romans z mężczyzną, 
który porzuca dla niej żonę i dzieci, a tym samym rezygnuje z pozycji zaj-
mowanej w świecie. Od pierwszych scen reżyser nie pozostawia wątpliwo-
ści w kwestii zasadniczego przesłania dzieła – sztuka wymaga poświęce-
nia oraz całkowitego oddania. Potwierdzają to słowa Hōgetsu wygłoszone 
podczas wykładu na temat teatru: „Walka między uczciwym życiem a real-
nością społeczeństwa ludzkiego jest istotą nowoczesnego dramatu”. Postać 
reformatora teatru nie wzbudza jednak sympatii widza, gdyż – jak zauważa 

122 Narodziny nowego ruchu związane są z założeniem w 1909 roku przez Shōyō 
Tsubouchiego stowarzyszenia literackiego Bungei kyōkai oraz powstaniem zespołu Jiyū-
gekijō (Wolny Teatr), kierowanego przez Kaoru Osanaia i Sandaji Ichikawę II, którzy na in-
augurację działalności wystawili sztukę Ibsena Jan Gabriel Borkman. W 1913 roku Hōgetsu 
Shimamura i Sumako Matsui zorganizowali własny zespół Geijutsu-za (Teatr Artystyczny), 
który występował również poza granicami kraju.
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Linda Ehrlich – jest on mężczyzną zbyt po-
dobnym do Utamaro, kieruje się egoistycz-
nymi pobudkami, zapatrzony w siebie123.

Bezkompromisowa postawa pary bo-
haterów prowadzi do konfl iktu wewnątrz 
zespołu, toteż pomimo początkowych suk-
cesów dochodzi do jego rozpadu, odszcze-
pieńcy zaś zakładają własną trupę aktorską, 
z którą wyruszają w objazdową trasę po ca-
łym kraju, docierając nawet do Mandżurii. 
Mizoguchi nie poświęca jednak szczególnej uwagi przyczynom i skutkom 
ich decyzji artystycznych. Znacznie lepiej kontrowersje wokół postaci Su-
mako uchwycił Teinosuke Kinugasa (1896–1982) w fi lmie Aktorka (Joyū, 
1947), nakręconym dla wytwórni Tōhō, który również opowiadał o tych 
samych wydarzeniach (główną rolę zagrała Isuzu Yamada), w zgodnej opi-
nii krytyków uczynił to jednak w znacznie ciekawszy sposób. Obaj twór-
cy podkreślali determinację bohaterki i jej oddanie sztuce, ale Kinugasa 
zwrócił uwagę na niechęć, jaką darzyli ją pozostali aktorzy, zazdrośni o sła-
wę oraz uprzywilejowaną pozycję wynikającą z bliskiego związku z reżyse-
rem124. Motyw zawiści i rywalizacji o pozycję w świecie odegrał szczegól-
ną rolę po śmierci Hōgetsu, wraz ze sporami o przywództwo i przyszłość 
zespołu. W fi lmie Mizoguchiego przeważają dylematy moralne związane 
ze sprzecznymi powinnościami wobec rodziny i sztuki, a społeczny ostra-
cyzm wobec pary bohaterów wynika głównie z naruszenia przez nich 
norm obyczajowych.

123 Por. Linda C. Ehrlich, Woman as Performer, [w:] Mizoguchi the Master, red. Gerald 
O’Grady, Cinémathèque Ontario, Toronto 1997, s. 63.

124 Sumako Matsui (właśc. nazwisko Masako Kobayashi) urodziła się w rodzinie miesz-
czańskiej, choć ojciec pochodził z warstwy samurajskiej. W młodym wieku została wydana 
za mąż, jednak małżeństwo szybko się rozpadło. Od początku obracała się w kręgach lite-
rackich; zauroczona współczesnym teatrem, postanowiła zostać aktorką. Punktem zwrot-
nym w jej karierze scenicznej było poznanie założycieli stowarzyszenia Bungei kyōkai, któ-
rzy zaproponowali jej rolę Ofelii w inscenizacji Hamleta. Niebawem wystąpiła w kolejnych 
spektaklach szekspirowskich: Kupcu weneckim oraz Antoniuszu i Kleopatrze. W 1911 roku 
zagrała Norę w sztuce Ibsena wystawionej na deskach Teatru Cesarskiego. Po założeniu ze-
społu Geijutsu-za odnosiła sukcesy w dramatach Maurycego Maeterlincka (Monna Vanna, 
Wnętrze), Oscara Wilde’a (Salome) oraz w scenicznej przeróbce Zmartwychwstania Lwa 
Tołstoja – rola Katiuszy przyniosła jej największą popularność.

Sumako (Kinuyo Tanaka) jako 
Nora w Domu lalki
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W warstwie fabularnej można do-
strzec nawiązanie do Opowieści o późnych 
chryzantemach, jako że kariera scenicz-
na Sumako rozpoczyna się od tułaczki po 
prowincjonalnych teatrach, a kończy się 
triumfalnym powrotem do stolicy. Wystę-
py w zespole Geijutsu-za (Teatr Artystycz-
ny) przynoszą jej uwielbienie publiczności, 
reżyserowi zaś uznanie dawnych współ-

pracowników. Mizoguchi przekonuje jednak, że sława ma swoją cenę, 
gdyż została okupiona ciężką chorobą Shimamury. Dwa miesiące po jego 
śmierci zrozpaczona Sumako, zgodnie z melodramatycznymi schematami, 
popełniła samobójstwo, co miało daleko idące konsekwencje dla dalszego 
rozwoju teatru shingeki. Ostatnie sceny przedstawiające dzień pogrzebu 
wielkiej aktorki pełne są patosu i łzawego sentymentalizmu, co było dość 
zaskakujące w kontekście wcześniejszej twórczości Mizoguchiego.

Mimo że dzieło Mizoguchiego opowiada o karierze scenicznej najsłyn-
niejszej japońskiej aktorki początku ubiegłego stulecia, to występy teatral-
ne nie są w nim tak ważne, nie stanowią też kontrapunktu dla reszty fi lmu. 
Większość ujęć kręcono w planach średnich i pełnych, a jedyne zbliżenie 
twarzy pojawiło się w ostatnim występie Sumako w roli Carmen, jako 
zapowiedź jej przedwczesnej śmierci. Konwencjonalny sposób przedsta-
wiania widać zwłaszcza we fragmentach Domu lalki i Zmartwychwstania, 
fi lmowanych nieruchomą kamerą. W niektórych scenach Mizoguchi wy-
korzystał jednak ujęcia sekwencyjne, choć nie stosował ich zbyt rygory-
stycznie, posługiwał się kompozycją z dużą głębią ostrości, rozmieszczając 
postaci na brzegach kadru. Przekonuje o tym jedna z najlepszych scen – 
miłosnego spotkania pary bohaterów – nakręcona w sposób charaktery-
styczny dla tego reżysera, z ograniczeniem pola percepcyjnego, napięciem 
budowanym za pomocą ruchu wewnątrzkadrowego, który służy wyraże-
niu kobiecego pożądania125. Od początku reżyser sugeruje zresztą, że to 
Sumako, pomimo zajmowanej przez nią niższej pozycji w hierarchii spo-

125 Interesujące odczytanie scen uwodzenia w kilku fi lmach Mizoguchiego (m.in. Miłość 
aktorki Sumako, Opowieść o późnych chryzantemach, Siostry z Gionu) przedstawia Chika 
Kinoshita w artykule Choreography of Desire: Analysing Kinuyo Tanaka’s Acting in Mizoguchi’s 
Films, „Screening the Past: An International Electronic Journal of Visual Media and History” 
2001, nr 13.

Sumako w czasie prób
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łecznej i zawodowej, jest postacią aktywną, 
świadomą własnych pragnień i zdecydo-
waną na wszystko. Wymowa ideologiczna 
pozostaje więc w zgodzie z innymi fi lmami 
z tego okresu, przedstawiającymi postacie 
kobiece walczące o godność i niezależność.

Opowieści z życia artystów stały się dla 
Mizoguchiego jeszcze jednym sposobem 
przeniesienia na ekran wyobraźni melo-
dramatycznej, pierwszoplanowe były w nich bowiem wybory moralne, 
konieczność pogodzenia sprzecznych pragnień i uzgodnienia tradycji 
z nowoczesnością. W swoich fi lmach z lat czterdziestych wskazywał na 
podwójne uwikłanie sztuki, najpierw w dyskurs miłosny, prowadzący do 
połączenia płaszczyzny osobistej z zawodową, później w dyskurs władzy, 
zagrażający wolności artystycznej. Całkowita swoboda jest jednak złudze-
niem – wydaje się przekonywać reżyser – człowiek zawsze pozostaje ogra-
niczony przez wiele czynników zewnętrznych, podporządkowany obowią-
zującej ideologii lub uzależniony od dziedzictwa przeszłości.

Sumako na łożu śmierci
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Rozdział 7

KOBIETY W POSZUKIWANIU NIEZALEŻNOŚCI

Po zakończeniu drugiej wojny światowej i ogłoszeniu kapitulacji roz-
począł się okres rozrachunku z militaryzmem poprzedniej epoki, a jed-
nocześnie proces wyłaniania się nowego ładu społecznego, do pewnego 
stopnia narzuconego przez amerykańskie władze okupacyjne, w którego 
budowie współuczestniczyła także kinematografi a. Krytyczne spojrzenie 
na niezbyt odległą przeszłość, wyrażające się w potępieniu wojny i ideolo-
gii nacjonalistycznej, łączyło się z propagowaniem demokratycznych swo-
bód, zwłaszcza równouprawnienia, tolerancji i indywidualizmu. Twórcy 
fi lmowi zostali postawieni przed podwójnie trudnym zadaniem, zmuszeni 
do potępienia wcześniejszych postaw, a jednocześnie promowania nowych 
wartości. 

W połowie lat czterdziestych powstało wiele fi lmów zaangażowanych, 
obrazujących walkę z przeżytkami feudalizmu, nierównością czy nie-
sprawiedliwością społeczną, jak chociażby Wróg ludu (Minshu no teki, 
1946, reż. Tadashi Imai), Dopóki żyję (Inochi aru kagiri, 1946, reż. Kiy-
oshi Kusuda), Świt w domu Ōsone (Ōsone-ke no asa, 1946, reż. Keisuke 
Kinoshita), Nie żałujcie naszej młodości (Waga seishun ni kuinashi, 1946, 
reż. Akira Kurosawa). Pierwsze powojenne dzieło Kurosawy było nie tyl-
ko próbą rozliczenia się z najnowszą historią, lecz również spojrzeniem 
w przyszłość, wskazaniem drogi, jaką należy podążać, zwłaszcza w kwestii 
emancypacji kobiet, ich miejsca w świecie. Bohaterka fi lmu, Yukie Yagiha-
ra (Setsuko Hara), przechodzi bowiem przemianę z naiwnej i rozpieszczo-
nej córki profesora uniwersytetu w dziewczynę świadomą własnych celów 
życiowych.

Tematyce kobiecej została poświęcona znaczna część powojennej twór-
czości Kenji Mizoguchiego, który bez problemów odnalazł się w nowej 
rzeczywistości po objęciu funkcji przewodniczącego związków zawodo-
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wych w wytwórni Shōchiku. Najmniej udane pod względem artystycznym 
były jego fi lmy uwikłane w ideologię feministyczną, Zwycięstwo kobiet (Jo-
sei no shōri, 1946) oraz Płomień mojej miłości (Waga koi wa moenu, 1949), 
które powstały we współpracy z młodym scenarzystą, a później wybitnym 
reżyserem Kaneto Shindō (1912–2012). W obu dziełach płaszczyzna po-
lityczna mieszała się z romantyczną, a doświadczenia z życia prywatne-
go wpływały na działalność publiczną głównych bohaterek. Niewątpliwie 
w charakterystyce postaci reżyser nadal sięgał po sprawdzone już schema-
ty melodramatyczne, przedstawiał portrety cierpiących kobiet, walczących 
z przeciwnościami losu i niesprawiedliwością systemu. W przeciwieństwie 
do fi lmów z lat trzydziestych nie stawiał jednak bohaterek w sytuacji bez 
wyjścia, wierzył bowiem w możliwość zmiany na lepsze, w to, że cierpienie 
jest warunkiem potrzebnym do przezwyciężenia ograniczeń i odbudowa-
nia tożsamości. 

Warstwa dydaktyczna nie pozostawia tu złudzeń co do ideologicznej 
wymowy obu dzieł, które zachęcają do poparcia reform społecznych oraz 
zaangażowania się w pracę na rzecz równouprawnienia. Zakorzenienie 
w wyobraźni melodramatycznej pozwalało na sformułowanie przesłania 
moralnego, wyrażającego się w przekonaniu o konieczności poświęcenia 
szczęścia osobistego dla osiągnięcia prawdy. We wszystkich fi lmach z okre-
su okupacji amerykańskiej powracał temat niemożności pogodzenia życia 
prywatnego i publicznego. Z upływem czasu przepaść między tymi sferami 
pogłębiała się, co sprawiało, że bohaterowie musieli dokonywać wyborów 
i rezygnować z własnych pragnień na rzecz wyższego dobra. Motyw stra-
ty wydawał się odzwierciedleniem ówczesnej sytuacji kraju pogrążonego 
w kryzysie ekonomicznym i walczącego z ubóstwem, w którym jednostka 
próbowała przetrwać za wszelką cenę.

Bohaterką Zwycięstwa kobiet jest Hiroko Hosokawa (Kinuyo Tanaka), 
absolwentka prawa, rzeczniczka polityki równouprawnienia kobiet, prag-
nąca zmienić otaczający świat i ludzką mentalność. Pewnego dnia odwie-
dza ją koleżanka ze szkoły, Asakura (Mitsuko Miura), oskarżona o dziecio-
bójstwo, prosząc o pomoc w przygotowaniu obrony. Zrozpaczona kobieta 
opowiada o beznadziejnej sytuacji fi nansowej i śmiertelnej chorobie męża, 
niemożności utrzymania rodziny oraz braku wsparcia ze strony otoczenia. 
Sprawę przed sądem prowadzi Shuichirō Kōno (Katsuhira Matsumoto), 
szwagier Hiroko, ambitny prokurator, wrogo nastawiony do postępowych 
zmian, zwolennik tradycyjnego systemu patriarchalnego i feudalnego po-
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rządku, który w czasie wojny był oskarżycielem w wielu procesach człon-
ków lewicowych organizacji i przeciwników nacjonalistycznej polityki 
rządu. Jedną z jego ofi ar był narzeczony bohaterki, Yamaoka (Shin To-
kudaira), niegdyś profesor uniwersytetu, skazany na długoletnie więzienie 
za przekonania polityczne (shisō kenji), zwolniony dopiero po kapitulacji 
z powodu złego stanu zdrowia. Mężczyzna ten przypomina innych dru-
goplanowych bohaterów fi lmowych z lat czterdziestych, pacyfi stów wal-
czących z militaryzmem i snujących marzenia o ustanowieniu prawdziwej 
demokracji, ale powstrzymanych przez reżim. Mimo że jego bezkompro-
misowa postawa była drogowskazem dla narzeczonej, to jednak reżyser 
nie idealizuje go, widzi w nim człowieka słabego, bardziej intelektualistę 
niż działacza. 

Prawdziwym ucieleśnieniem cnót demokratycznych oraz wartości mo-
ralnych jest niewątpliwie Hiroko. Młoda bohaterka, podobnie jak Yukie 
w Nie żałujcie naszej młodości, pochodzi z zamożnej rodziny i mieszka 
z matką (Toyōko Takahashi) w wygodnym, eleganckim domu, który wy-
daje się bezpiecznym schronieniem przed światem zewnętrznym. Prze-
ciwieństwem niezależnej kobiety, walczącej w obronie pokrzywdzonych, 
jest jej siostra, Michiko (Michiko Kuwano), początkowo bierna i całkowi-
cie podporządkowana mężowi. W niej to jednak dokonuje się zasadnicza 
przemiana spowodowana łańcuchem dramatycznych wydarzeń. W sek-
wencji poprzedzającej ogłoszenie wyroku dochodzi do zwrotu świadczące-
go o triumfi e uczuć (ninjō) nad obowiązkami (giri). Żona nieoczekiwanie 
przeciwstawia się mężowi i popiera siostrę, wypowiadając przy tym zasad-
niczą myśl fi lmu: „Najszczęśliwszą kobietą na świecie jest ta, która może 

Hiroko Hosokawa (Kinuyo Tana-
ka) przy łóżku chorego Yamaoki 

(Shin Tokudaira)

Yamaoka – dysydent i więzień 
polityczny
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postępować zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie jestem już przedsta-
wicielką słabszej płci, nie jestem zależna od mężczyzn”. 

Struktura fabularna fi lmu jest dość schematyczna, przypomina senty-
mentalne opowieści w tradycji shinpa, pełne zaskakujących zwrotów akcji 
i sensacyjnych elementów, z wyraźnie zaznaczonym przesłaniem moral-
nym, głoszącym, że odpowiedzialność za nieszczęścia kobiet ponosi sy-
stem społeczny. Na poziomie stylistycznym widać pewne niezdecydowanie 
reżysera, który chętnie korzysta z tradycyjnych rozwiązań technicznych, 
opiera się na zbliżeniach, montażu ujęć i przeciwujęć oraz klasycznych 
sposobach organizacji przestrzeni, z postaciami umieszczonymi pośrod-
ku kadru. Można jednak zwrócić uwagę na wiele charakterystycznych 
wyznaczników stylu autorskiego, jak na przykład obecność ujęć sekwen-
cyjnych, kręconych z wykorzystaniem płynnych ruchów kamery, a na-
wet odniesień do eksperymentów formalnych z lat trzydziestych, o czym 
wspomina Robert Cohen, wskazując na kompozycję niektórych scen126.

W 1949 roku Mizoguchi przystąpił do realizacji fi lmu na temat życia 
jednej z pierwszych działaczek ruchu wyzwolenia kobiet, Hideko Kageya-
my (1865–1927), jednak dydaktyczny charakter fabuły w powiązaniu 
z melodramatycznymi strukturami nie przyniósł zadowalających rezulta-
tów. Scenariusz Płomienia mojej miłości, napisany przez Kaneto Shindō na 
podstawie powieści Kōgo Nody (1893–1968), pomijał bowiem kontrower-
syjne treści zarówno z życia osobistego (późno uświadomiona kobiecość, 
męski sposób zachowania), jak i publicznego (udział w nacjonalistycznym 
spisku), zamiast tego uwypuklił sentymentalne aspekty, co zresztą zapo-
wiadał tytuł fi lmu, odnoszący się mniej do walki politycznej, a bardziej do 
romantycznych przeżyć. 

Wydarzenia fabularne rozpoczynają się na początku lat osiemdziesiątych 
XIX wieku w Okayamie, w południowo-zachodniej części wyspy Honsiu, 
gdzie mieszka Eiko Hirayama (Kinuyo Tanaka), młoda idealistka i nauczy-
cielka wiejska, która pod wpływem spotkania ze znaną sufrażystką Toshiko 
Kishidą (Kuniko Miyake) postanawia opuścić rodzinne strony i wyjechać 
do Tokio, by tam prowadzić działalność na rzecz równouprawnienia kobiet. 
Jeden z dawnych przyjaciół, Hayase (Eitarō Ozawa), wprowadza ją w szere-
gi radykalnej organizacji, jednak ich drogi rozchodzą się po tym, jak męż-

126 Por. Robert Cohen, Textual Poetics in the Films of Kenji Mizoguchi: A Structural 
Semiotics of Japanese Narrative, s. 476.
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czyzna zostaje tajnym współpracownikiem 
policji politycznej. Niedługo później boha-
terka wstępuje do utworzonej w 1881 roku 
Partii Liberalnej (Jiyūtō), gdzie poznaje jed-
nego z liderów, Kentarō Ōe (Ichirō Sugai), 
który proponuje jej pracę w gazecie par-
tyjnej. Eiko podziwia zaangażowanie mło-
dego przywódcy, zwraca uwagę nie tylko 
na jego uczciwość i szczerość, ale również 
atrakcyjność fi zyczną. Oboje zakochują się 
w sobie, ale wskutek represji politycznych 
trafi ają na kilka lat do więzienia. Po wyjściu 
na wolność pobierają się, jednak ich szczęś-
cie nie trwa długo, gdyż Kentarō zdradza 
żonę z inną kobietą (Mitsuko Mito), przed 
laty służącą w domu Hirayamów. Rozczaro-
wana bohaterka postanawia opuścić męża 
i wrócić do rodzinnej wioski. Zostawia je-
dynie pożegnalny list wyjaśniający motywy 
jej decyzji: „Dopóki mężczyźni nie dostrze-
gą w kobiecie istoty ludzkiej, a wyłącznie 
narzędzie przedłużenia gatunku, dopóty 
nie będzie można mówić o prawdziwej wol-
ności i prawach człowieka”.

Twórcy fi lmu wykorzystali nie tylko 
powieść Kōgo Nody, ale również wspo-
mnienia Hideko Kageyamy opublikowane 
w 1904 roku pod tytułem Połowa mojego 
życia (Warawa no hanseigai), dokonując w nich koniecznych zmian na 
użytek dramaturgii dzieła, chcąc uwypuklić wrażliwość bohaterki i go-
towość do poświęcenia szczęścia osobistego dla dobra sprawy. Punktem 
zwrotnym w życiu młodej nauczycielki, zarówno rzeczywistej, jak i fi lmo-
wej, było spotkanie z Toshiko Kishidą (1864–1901), zwolenniczką rów-
nouprawnienia kobiet oraz członkinią Ruchu Praw Obywatelskich (Jiyū 
Minken Undō), która jeździła po kraju z odczytami poświęconymi eman-
cypacji, dostępności edukacji, kwestii praw wyborczych i niezależności 
ekonomicznej. Po wysłuchaniu jej wykładu Kageyama założyła prywatną 

Toshiko Kishida (Kuniko 
Miyake)

Eiko (Kinuyo Tanaka)

Kentarō Ōe (Ichirō Sugai)
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szkołę dla dziewcząt, którą zamknięto natychmiast po tym, jak młoda ak-
tywistka została zatrzymana przez policję za udział w spisku określanym 
mianem „incydentu koreańskiego”127. 

Po zwolnieniu z więzienia bohaterka postanowiła zakończyć dotych-
czasową działalność i zaangażować się przede wszystkim w walkę o rów-
nouprawnienie, co było niezwykle istotne ze względu na regulacje prawne 
ograniczające aktywność kobiet w sferze publicznej. W 1900 roku parla-
ment przyjął ustawę zakazującą kobietom udziału w zgromadzeniach, 
zapisywania się do organizacji politycznych, wygłaszania wykładów oraz 
prowadzenia zebrań, pozbawiając ich tym samym jakichkolwiek praw. Po-
mimo tych ograniczeń oraz represji ze strony policji udało jej się w 1907 
roku wydać pierwszy numer czasopisma „Sekai fujin” (Świat kobiet), adre-
sowanego nie tyle do nowoczesnych kobiet sukcesu albo „dobrych żon 
i mądrych matek” (ryōsai kenbo), ile do „słabych, przegranych i pochodzą-
cych z marginesu społecznego”128. Przez resztę życia zmagała się z prześla-
dowaniami oraz trudnościami fi nansowymi, gdyż skromne dochody nie 
pozwalały jej na utrzymanie rodziców oraz własnych dzieci (mąż zmarł na 
syfi lis po kilku latach małżeństwa).

Mimo że scenariusz wzorowany był na autentycznych wydarzeniach, 
to jego autorzy zmienili wizerunek Kageyamy, zrezygnowali z jej prawdzi-
wego nazwiska i uporządkowali historyczne wydarzenia zgodnie z logi-
ką melodramatu, dzięki czemu rozwój osobowości bohaterki zyskał inną 
motywację, raczej uczuciową niż polityczną129. Opowieść o dyskryminacji 
kobiet w społeczeństwie patriarchalnym i pragnieniu niezależności zna-
komicie wpisywała się w charakter powojennych produkcji fi lmowych, 
mających na celu wspieranie demokratycznych swobód. Poetycki tytuł su-
gerował jednak jeszcze inny jej wymiar, związany z namiętnością, roman-

127 W 1885 roku grupa działaczy liberalnych o nacjonalistycznych poglądach zamierzała 
przeszkodzić w podpisaniu traktatu japońsko-chińskiego, zgodnie z którym obie strony kon-
fl iktu miały wycofać swoje wojska z Półwyspu Koreańskiego. 

128 Por. Mioko Fujieda, Japan’s First Phase of Feminism, [w:] Transforming Japan: How 
Feminism and Diversity Are Making a Diff erence, red. Kumiko Fujimura-Fanselow, Feminist 
Press, New York 2011, s. 321. 

129 Krytyczne odczytanie Płomienia mojej miłości proponuje Freda Freiberg w książce 
Women in Mizoguchi’s Films, s. 18–21. Autorka zwraca uwagę na sposób, w jaki historyczne 
wydarzenia ulegają zniekształceniu, wizerunek zaś głównej postaci zmienia się, gdyż Eiko 
z aktywistki społecznej i politycznej staje się bohaterką melodramatu.
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tycznym uczuciem i seksualnością, nie całkiem zgodny z propagandowym 
przesłaniem dotyczącym emancypacji. 

Przenikanie się sfery prywatnej i publicznej można dostrzec nie tyl-
ko w historii o intymnym związku pary bohaterów, lecz również w wątku 
drugoplanowym, dotyczącym przyjaźni i zdrady. Chiyo (Mitsuko Mito), 
podobnie jak Eiko, pochodzi z Okayamy, ale urodziła się w ubogiej ro-
dzinie i została sprzedana przez ojca na służbę, przez co jej droga do nie-
zależności stała się znacznie trudniejsza. Po kilku latach kobiety spotkały 
się ponownie – jedna walczy z niesprawiedliwością i wyzyskiem, druga 
pracuje w ciężkich warunkach przy produkcji jedwabiu, w towarzystwie 
mężczyzn skłonnych do stosowania przemocy. Gdy w okolicy dochodzi 
do buntu robotników, obie przyłączają się do protestujących, co kończy 
się ich aresztowaniem i oskarżeniem o podpalenie młyna. Podczas pobytu 
w więzieniu bohaterka styka się z okrucieństwem strażników i seksualnym 
wykorzystywaniem skazanych kobiet, wówczas uświadamia sobie, że łączy 
je wszystkie wspólny los – są ofi arami systemu patriarchalnego. 

W najbardziej dramatycznych momentach Mizoguchi zachowuje wi-
zualny dystans wobec postaci i przedstawianych wydarzeń, nie stroni przy 
tym – co zaskakujące w kontekście jego wcześniejszej twórczości – od po-
kazywania przemocy, czego najlepszym przykładem jest scena, w której 
robotnicy biją i gwałcą jedną z kobiet na oczach bezsilnej Eiko. Spojrzenie 
odgrywa zresztą w tym fi lmie rolę szczególną, nie tylko dlatego, że jest 
to spojrzenie kobiece, ale że ma charakter edukacyjny, a nie erotyczny. 
Bohaterka poznaje prawdę o otaczającym ją świecie, potrafi  dostrzec rze-
czy, które umykają uwagi innych, choć niszczy to jej wiarę w człowieka130. 
Zdobywając wiedzę, kobieta wyzwala się z ograniczeń narzuconych przez 
społeczną konstrukcję płci, z roli wyznaczonej jej przez patriarchalne 
struktury, ale dzieje się tak – wydaje się przekonywać reżyser – za cenę 
szczęścia osobistego, czy może raczej utraty złudzeń. Struktura dramatur-
giczna fi lmu w dużej mierze potwierdza pesymistyczne diagnozy Mizogu-
chiego. Kolejne epizody z życia Eiko rozpoczynają się od scen wyrażają-
cych nadzieję na przyszłość (spotkanie z sufrażystką, przyjazd do stolicy, 
ogłoszenie amnestii dla więźniów politycznych), kończą się zaś w tonacji 
mrocznej, ukazując rozczarowanie, a nawet rozpacz z powodu zdrady bli-

130 Na kluczową rolę spojrzenia zwrócił uwagę Jim Leach w artykule Mizoguchi and 
Ideology, „Film Criticism” 1983, vol. 8, nr 1, s. 66–78.
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skich osób (najpierw przyjaciela z młodo-
ści, później męża i przyjaciółki). 

Znacznie bardziej przygnębiający obraz 
rzeczywistości wyłania się z wcześniejszego 
fi lmu Mizoguchiego, Kobiet nocy (Yoru no 
onnatachi, 1948). Po kilkuletniej przerwie 
reżyser postanowił wrócić do tematyki 
współczesnej, chciał nakręcić fi lm w auten-
tycznych plenerach, nawiązujący do naj-

lepszych swych dzieł z połowy lat trzydziestych, Sióstr z Gionu i Elegii 
Naniwy, ukazujących krytyczny obraz społeczeństwa. Scenariusz powstał 
na podstawie powieści Eijirō Hisaity (1898–1976), który współpracował 
przy realizacji głośnych dzieł rozrachunkowych czy politycznie zaanga-
żowanych: Nie żałujcie naszej młodości oraz Świt w domu Ōsone. Akcja 
rozgrywa się na tle powojennej scenerii Osaki – miasta przemysłowego, 
zniszczonego w czasie nalotów bombowych, w którym ludzie cierpią głód 
i nędzę. Bohaterkami są młode kobiety zmagające się z przeciwnościami 
losu, zmuszone przez okoliczności do wyrzeczenia się honoru i sprzeda-
wania się za pieniądze. 

W sposobie przedstawiania fi lm Mizoguchiego znacznie różni się od 
wcześniejszych jego dokonań ze względu na wizualizację scen przemocy 
oraz realistyczne pokazanie miasta w ruinach, którego mieszkańcy od-
noszą się do siebie z wrogością, bezlitośnie wykorzystując słabość dru-
giego człowieka. Można się zgodzić z opinią Marka Le Fanu, który za-
uważył, że japoński reżyser zaproponował z jednej strony naturalistyczny 
dramat złożony ze „skrawków życia”, utrzymany w paradokumentalnej 
poetyce, z drugiej zaś podporządkował wydarzenia fabularne ideologicz-
nemu przesłaniu, manipulując obrazami w taki sposób, by pasowały do 
przyjętej wcześniej tezy dydaktycznej131. Narracja jest epizodyczna i po-
zbawiona ciągłości czasoprzestrzennej, ale skupiona na losach głównych 
postaci.

Bohaterkami fi lmu są trzy kobiety, które straciły mężów na wojnie, 
przez co zostały zmuszone do samodzielnego życia i utrzymywania ro-
dziny. Fusako (Kinuyo Tanaka) mieszka z teściową i wychowuje dziecko 
chore na gruźlicę. Pewnego dnia spotyka na ulicy siostrę, Natsuko (Sanae 

131 Zob. Mark Le Fanu, Mizoguchi and Japan, s. 82.

ChiyŌ (Mitsuko Mito)
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Takasugi), elegancko ubraną, która wró-
ciła właśnie z zagranicy po śmierci męża 
i syna. Kobieta pracuje w nocnym lokalu 
jako fordanserka, ale naprawdę utrzymuje 
się z pieniędzy kochanka, Kuriyamy (Mit-
suo Nagata), z którym zachodzi w ciążę. 
Najmłodsza z nich, Kumiko (Tomie Tsuno-
da), opuszcza dom rodzinny i zamierza żyć 
na własny rachunek. Naiwna, młoda kobie-
ta pada ofi arą stręczyciela, który najpierw 
gwałci ją, a później przekazuje w ręce pra-
cujących dla niego prostytutek. Wszystkie 
trzy pragną zachować godność i utrzymać 
się bez pomocy otoczenia. 

Melodramatyczny stereotyp kobiety 
upadłej widać najlepiej na przykładzie po-
staci Fusako, która początkowo wydaje się 
wzorem matki, jednak po śmierci dziecka 
odrzuca zasady moralne i zostaje prostytut-
ką. Nie znaczy to bynajmniej, że bohaterka 
zasługuje na potępienie, wprost przeciwnie, 
to dzięki jej sile charakteru i wytrwałości 
pozostałe kobiety zostają uratowane przed 
zgubą. Motyw upadku sugeruje pewne po-
dobieństwo do Elegii Naniwy. W obu fi l-
mach przyczyną nieszczęścia są pieniądze, 
które można zdobyć, sprzedając własne 
ciało. W charakterystyce postaci Mizoguchi sięga do symboliki religijnej, 
zarówno buddyjskiej – ze względu na podobieństwo Fusako do „bogini” 
miłosierdzia (Kannon), odkupicielki poświęcającej się dla innych – jak 
i chrześcijańskiej, o czym świadczy ostatnia, ośmiominutowa sekwencja 
rozgrywająca się w ruinach zbombardowanego kościoła, u stóp witraża 
przedstawiającego Matkę Boską z Dzieciątkiem. Pełne dramatyzmu sceny 
końcowe należą do najpiękniejszych w całym fi lmie, nie tylko za sprawą 
ekspresjonistycznej scenerii, ale dzięki wykorzystaniu światłocienia oraz 
znaczących zbliżeń kobiecych twarzy. Fusako przypomina męczennicę, 
z rękami rozłożonymi jak Chrystus na krzyżu, biczowana i bita przez przy-

Natsuko (Sanae Takasugi)

Kumiko (Tomie Tsunoda)
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wódczynię ulicznego gangu prostytutek nie poddaje się, jest gotowa oddać 
życie, by uratować swoją szwagierkę Kumiko132.

Podobnie jak w fi lmach z lat trzydziestych Mizoguchi przekonuje, że 
odpowiedzialność za nieszczęścia kobiet ponoszą mężczyźni, bezwzględ-
nie wykorzystujący uprzywilejowaną pozycję, jaką daje im system pa-
triarchalny. Ocena sytuacji jest tym razem bardziej pesymistyczna, gdyż 
w powojennej rzeczywistości brakuje solidarności między kobietami – one 
również są zdolne do najgorszych postępków. Walka o przetrwanie na 
przekór wszystkiemu wydaje się jednym z podstawowych tematów tego 
fi lmu. Ludzie kierują się wyłącznie najniższymi instynktami, skłonni są 
do stosowania przemocy, stają się podejrzliwi wobec bliźnich. Od pierw-
szych scen reżyser pozbawia widzów jakichkolwiek złudzeń – świat przed-
stawiony to dżungla, w której nie obowiązują żadne zasady, a najbardziej 
prześladowani są najsłabsi, niezdolni do sprzeciwu. Nawet dom nie jest 
już bezpiecznym schronieniem, szczęście rodzinne stało się złudzeniem, 
doszło bowiem do rozkładu tradycyjnych wartości. Mizoguchi przekonuje, 
że kobiety, będące niegdyś żonami, matkami czy siostrami, zostały uliczni-
cami, zamykanymi w więzieniach lub schroniskach dla bezdomnych. 

Począwszy od ujęcia inicjalnego, przedstawiającego widok wielkiego 
miasta z lotu ptaka, przez kolejne, ukazujące dzielnice nędzy, aż po koń-
cowe sceny w ruinach kościoła, dominuje mroczna tonacja, czasem tylko 
przerywana obrazami ulic tętniących życiem, witryn sklepowych, kawiarń 
i nocnych lokali, w których ludzie zamożni spędzają wolny czas. Ocena 
powojennych przemian oraz procesu demokratyzacji daleka jest od opty-
mistycznej, przez co fi lm Mizoguchiego można zaliczyć do nurtu krytycz-
nego, którego najlepszym przykładem jest nakręcona po okupacji amery-
kańskiej Tragedia japońska (Nihon no higeki, 1953, reż. Keisuke Kinoshita), 
opowieść o tragicznych losach wdowy wychowującej dwójkę dzieci. 

W latach pięćdziesiątych Kenji Mizoguchi trzykrotnie wrócił do tematu 
gejsz lub prostytutek we współczesnej Japonii, przedstawił obraz kobiet 
pozornie niezależnych, żyjących poza systemem rodzinnym, ale ograni-

132 Robert Cohen (Textual Poetics in the Films of Kenji Mizoguchi, s. 514–515) zauwa-
żył, że cała sekwencja zbudowana jest z trzech segmentów, podział ten wynika zaś z ruchu 
w przestrzeni – przemieszczanie się bohaterek z jednej części kościoła do drugiej – co od-
powiada konstrukcji dramaturgicznej rozpoczynającej się od konfrontacji, a kończącej się 
pogodzeniem. 
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czonych przez struktury patriarchalne, często nieszczęśliwych i szukają-
cych miłości. Muzycy z Gionu (Gion bayashi, 1953) i Naznaczona (Uwasa 
no onna, 1954) przypominają fi lmy Mikio Naruse z tego samego okresu, 
nie tylko ze względu na portretowane środowisko czy realistyczny obraz 
rzeczywistości, lecz także wykorzystanie konwencji melodramatycznych. 
Twórców tych łączy przekonanie, że reformy polityczne nie poprawiły sy-
tuacji kobiet w okresie powojennym, ich pozycję społeczną nadal określa 
płeć, a jedynym czynnikiem wpływającym na odmianę losu są pieniądze. 
Walka o przetrwanie toczy się zarówno na płaszczyźnie seksualnej, jak 
i ekonomicznej. Bohaterki muszą się nauczyć żyć w trudnych warunkach 
i pogodzić z samotnością. 

Niektórzy krytycy szukali w nowych fi lmach Mizoguchiego odnie-
sień do Sióstr z Gionu. Podobieństwo do arcydzieła sprzed lat wydaje się 
raczej powierzchowne, wynika bowiem z zastosowania takiego samego 
chwytu fabularnego, czyli przeciwstawienia dwóch typów kobiecości, na-
tomiast sposób prezentacji oraz wymowa ideologiczna wyraźnie się róż-
nią. O powinowactwie świadczy jedynie mroczna tonacja oraz pesymizm 
w ocenie wydarzeń. Muzyków z Gionu i Naznaczoną rozpoczyna podobne 
ujęcie przedstawiające wąską uliczkę w dzielnicy gejsz, w której pojawia 
się młoda kobieta, odrobinę naiwna i niedoświadczona, wystawiona przez 
życie na ciężką próbę. W pierwszym fi lmie bohaterką jest Eiko (Ayako 
Wakao), córka gejszy, która po śmierci matki zamierza pójść w jej ślady, 
nieświadoma skutków takiego wyboru. Dziewczyną opiekuje się starsza 
i doświadczona Miyoharu (Michiyo Kogure), będąca ucieleśnieniem tra-
dycyjnych wartości. To ona wprowadza ją w tajniki zawodu. Początkowe 
sekwencje ilustrują zwyczaje i metody kształcenia dziewcząt, które uczą się 
tańca, śpiewu, gry na instrumentach strunowych oraz sztuki konwersacji. 
Zgodnie z dawnymi wzorcami gejsza powinna nie tylko uosabiać zmysło-
we piękno, ale wyróżniać się wrażliwością artystyczną i dowcipem, czyli 
być przeciwieństwem idealnej żony, od której wymaga się powściągliwości 
oraz rozsądku133.

133 Por. Liza Dalby, Gejsza, tłum. Ewa Pałasz-Rutkowska, Albatros, Warszawa 2003, s. 8. 
Gejsze pojawiły się dopiero w XVIII wieku, wcześniej rolę tę pełnili mężczyźni zwani otoko 
geisha. W 1712 roku władze zezwoliły na otwarcie pierwszej herbaciarni w Pontochô, później 
pojawiły się podobne lokale w Gionie. W dzielnicach rozkoszy panowała atmosfera rozwią-
złości i swobody, toteż często odwiedzali je artyści. W 1872 roku rząd Meiji przyjął uchwałę 
o „wyzwoleniu” gejsz, jednak większość kobiet nie skorzystała z nowego przywileju i pozosta-
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Po zakończeniu nauki młoda dziewczy-
na zostaje maiko – praktykantką mogącą 
nosić eleganckie kimono i zabawiać klien-
tów, którzy płacą za jej towarzystwo. Wśród 
mężczyzn odwiedzających herbaciarnię są 
zamożni biznesmeni, Kusuda (Seizaburō 
Kawazu) i Kanzaki (Kanji Koshiba), pierw-
szy z nich interesuje się młodszą, drugi zaś 
starszą z kobiet. Bohaterki otrzymują za-
proszenie na przyjęcie w Tokio, będące wy-
łącznie pretekstem do ich uwiedzenia. Obie 
opierają się i odrzucają niedwuznaczne 
propozycje, co najpierw wywołuje niezado-
wolenie klientów, a później reperkusje za-
wodowe, gdyż właścicielka domu gejsz re-
zygnuje z ich usług. Postawione w sytuacji 
bez wyjścia muszą się zgodzić na spełnienie 
męskich zachcianek. Miyoharu poświęca 
się dla dobra swej podopiecznej i zgadza 
się spędzić noc z Kanzakim, co wywołuje 
gniew Eiko. Dziewczyna zarzuca „starszej 
siostrze” nieuczciwość i brak honoru. Sen-
tymentalny fi nał prowadzi do pogodzenia 
obu skłóconych kobiet, które płaczą i wy-
baczają sobie krzywdzące słowa. 

Naznaczona także rozgrywa się w śro-
dowisku gejsz, choć nie pracujących w Gio-
nie, lecz w sąsiedniej Shimabarze. Fabular-
ny punkt wyjścia jest podobny – przybycie 

osoby z zewnątrz narusza istniejący porządek, nie zna ona zasad panują-
cych w tym świecie i nie akceptuje zależności między płaszczyzną ekono-
miczną i seksualną. Mizoguchi ponownie wykorzystuje opozycję między 
starszą i młodszą kobietą – tym razem matką i córką – by następnie pod-
ważyć to przeciwstawienie. Yukiko (Yoshiko Kuga) wraca do domu ro-

ła w dotychczasowych miejscach pracy. Na początku ubiegłego stulecia powstało Narodowe 
Stowarzyszenie Domów Gejsz, będące rodzajem związku zawodowego. 

Kanzaki (Kanji Koshiba) 
i Miyoharu

Miyoharu (Michiyo Kogure)

Eiko (Ayako Wakao)
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dzinnego po nieudanej próbie samobójczej 
spowodowanej zawodem miłosnym (uko-
chany zrezygnował z planów małżeńskich, 
gdy dowiedział się o pochodzeniu społecz-
nym narzeczonej). Dziewczyna buntuje się 
i obwinia najbliższych o swoje nieszczęście. 
Pogrążona w rozpaczy, niebawem znajduje 
pocieszenie w ramionach innego mężczy-
zny, doktora Matoby (Tomoemon Ota-
ni). Nie wie wszelako, że młody lekarz od 
dłuższego czasu jest kochankiem jej matki, 
Hatsuko (Kinuyo Tanaka), która zamierza 
sfi nansować jego plany zawodowe i pomóc 
w otwarciu prywatnej praktyki. 

Rywalizacja między kobietami jest 
w gruncie rzeczy pozorna, jako że Yukiko 
pozostaje nieświadoma uczuciowego zaan-
gażowania swej matki. Obie dość szybko 
przekonują się, że mężczyzna nie jest god-
ny ich miłości, zależało mu bowiem tylko na pieniądzach i karierze. Kolej-
ne rozczarowanie nie prowadzi jednak do katastrofy, ale zbliżenia między 
kobietami, zwłaszcza że podczas nagłej choroby matki to córka przejmuje 
obowiązki zarządzania domem gejsz. Na uwagę zasługuje sekwencja roz-
grywająca się w teatrze, podczas której bohaterowie oglądają krótką farsę 
kyōgen – przerywnik między dramatami nō – opowiadającą o starszej da-
mie zakochanej w młodszym mężczyźnie. Podobnie jak w Elegii Naniwy pe-
rypetie sceniczne są odzwierciedleniem wydarzeń fabularnych, pełnią też 
zbliżoną funkcję, służą odsłonięciu prawdy o relacjach między postaciami.

W przeciwieństwie do Muzyków z Gionu, fi lmu o rozwichrzonej i epi-
zodycznej fabule, konstrukcja dramaturgiczna Naznaczonej jest klasyczna, 
oparta na narracji przyczynowo-skutkowej, jednak obraz świata pozostaje 
w nim bez zmian. Reżyser pokazuje fragmenty życia codziennego gejsz, ich 
zmagania z pijanymi i agresywnymi klientami, przygotowania do wieczor-
nych spotkań z mężczyznami, którzy wykorzystują swą uprzywilejowaną 
pozycję wynikającą z posiadania pieniędzy i statusu społecznego. W obu 
fi lmach pojawiają się podobne obrazy, zwłaszcza że wizualnym motywem 
przewodnim jest ciasna uliczka prowadząca do herbaciarni, będąca miej-

Hatsuko (Kinuyo Tanaka)
w towarzystwie Matoby

Doktor Matoba (Tomoemon 
Otani) i Yukiko (Yoshiko Kuga)
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scem przejściowym, łączącym dwa różne światy. Niepowtarzalny sposób 
konstruowania przestrzeni diegetycznej jest, według Gilles’a Deleuze’a, 
jednym z wyróżników późnej twórczości Mizoguchiego. „Nawet w domu 
uruchomiony zostaje cały system połączeń – dzięki ruchomym, przesuw-
nym przepierzeniom. Problem połączenia fragmentów przestrzeni zostaje 
jednak postawiony w związku z ulicą, a ogólniej – między dwoma frag-
mentami przestrzeni pojawia się wiele luk, gdy postać wychodzi z kadru 
albo gdy porzuca ją kamera”134. Pomimo wszystko styl Naznaczonej wydaje 
się mniej wyrafi nowany, podporządkowany fabule, służy bowiem uwydat-
nieniu realistycznego obrazu życia gejsz, ich codzienności, zmagania się 
z chorobami, biedą i pogardą otoczenia. 

Wbrew intencjom reżysera przesłanie ideologiczne obu dzieł jest kon-
serwatywne, odległe od fi lmów tendencyjnych (keikō eiga) z końca lat 
dwudziestych, twórca wybiera bowiem kobiety, które stopniowo uświada-
miają sobie bezcelowość wszelkiego sprzeciwu i zamierzają pogodzić się 
z sytuacją. Mizoguchi okazuje się mniej zainteresowany przeciwstawia-
niem różnych postaw i wyborów moralnych bohaterek, bardziej zaś opo-
zycją świata kobiet i mężczyzn, skutkami wielowiekowej opresji czy braku 
wolności, która jawi się jako nieosiągalna pomimo wielu reform społecz-
nych oraz procesu modernizacji. W fi lmach z lat pięćdziesiątych, podob-
nie jak w Płomieniu mojej miłości, młode bohaterki poznają świat dzięki 
obserwacji, przyglądają się otoczeniu i wyciągają wnioski, które zmuszają 
je do zrewidowania wcześniejszych poglądów. Struktura fabularna służy 
uprawomocnieniu drogi do wiedzy i dojrzałości, choć ta oznacza jedynie 
akceptację wyznaczonego miejsca w świecie.

Ulica hańby (Akasen chitai, 1956), ostatni fi lm nakręcony przez Mizo-
guchiego przed śmiercią, również jest poświęcony dyskryminacji kobiet, 
tym razem prostytutek pracujących w domach publicznych Yoshiwary, 
tokijskiej dzielnicy czerwonych latarni135. Akcja rozgrywa się w okresie 
powojennym, pod koniec okupacji amerykańskiej, w czasie trwania deba-

134 Gilles Deleuze, Kino, tłum. Janusz Margański, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, 
s. 205.

135 W okresie szogunatu prostytucja była legalna i koncesjonowana, pierwsze zezwole-
nie (w 1617 roku) na prowadzenie działalności otrzymały domy publiczne w Yoshiwarze, 
dzielnicy położonej na przedmieściach Edo (Tokio), nieopodal Nihonbashi, przy trakcie 
prowadzącym do Kioto. W XVIII wieku ponad połowa legalnie zatrudnionych prostytutek 
pracowała w tej dzielnicy, często były to dziewczyny sprzedawane przez rodziców w dzieciń-



Kobiety w poszukiwaniu niezależności

119

ty parlamentarnej nad ustawą zakazującą 
prostytucji (przyjęto ją dwa lata po pre-
mierze fi lmu), o której rozmawiają także 
klienci i właściciele burdeli. Naturalistycz-
ny obraz z życia kobiet pracujących w jed-
nym z domów rozkoszy pozbawiony jest 
fabuły w tradycyjnym rozumieniu, brak 
tu bowiem rozwoju dramaturgicznego, za-
miast tego reżyser zaproponował łańcuch 
luźno powiązanych epizodów utrzyma-
nych w poetyce paradokumentalnej, na-
wiązującej do europejskiego neorealizmu. 
Publicystyczny i dydaktyczny charakter nie 
wpłynął negatywnie na siłę i wymowę arty-
styczną dzieła, którego zasadniczym celem 
było oskarżenie sytemu politycznego tole-
rującego zniewolenie i wyzysk kobiet zmu-
szonych przez okoliczności do prostytucji. 
Po raz pierwszy Mizoguchi zrezygnował 
z użycia konwencji melodramatycznych, 
przez co powstał fi lm wyjątkowo mrocz-
ny i pesymistyczny, niezwykle prawdziwy, 
głównie dzięki surowej kompozycji pla-
stycznej kadru.

Film rozpoczyna się, podobnie jak 
wcześniejsze dzieła, od przybycia do domu 
publicznego nowej dziewczyny, która naru-
sza zastany porządek i normy panujące w świecie tokijskich prostytutek. 
Mickey (Machiko Kyō) jest wcieleniem nowoczesności, ubiera się zgodnie 
z zachodnią modą, jest wyzywająca i zmysłowa, potrafi  skutecznie wyko-
rzystać swą młodość i urodę, by zwabić klientów. Dopiero później okazuje 
się, że pochodzi z mieszczańskiej rodziny i jest córką szanowanego kupca 
z Kobe. Nie zamierza jednak wracać do domu, zwłaszcza że jej ojciec (To-
ranosuke Ogawa) znalazł sobie nową żonę. W przeciwieństwie do loka-

stwie i szybko przyuczane do zawodu, pod koniec XIX wieku większość z nich chorowała na 
choroby weneryczne.

Mickey (Machiko Kyō)

Yasumi (Ayako Wakao)

Hanae (Michiyo Kogure)
z mężem
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lu, w którym rozgrywała się akcja Muzyków z Gionu, herbaciarnia „Yume 
no sato” nie wydaje się bezpiecznym schronieniem, gdyż stosunki między 
dziewczętami uległy utowarowieniu, w ich życiu liczą się tylko pieniądze 
i świadomość, że wszystko jest na sprzedaż, także przyjaźń i miłość. Skraj-
nym przykładem merkantylnej postawy jest demonicznie piękna Yasumi 
(Ayako Wakao), najbardziej bezwzględna z wszystkich kobiet, która poży-
cza koleżankom drobne sumy na wysoki procent, chcąc zdobyć fi nansową 
niezależność. W tym celu wykorzystuje namiętne uczucie jednego z klien-
tów i wyłudza od niego pieniądze na otwarcie własnego sklepu, co nieomal 
kończy się tragedią, jako że zakochany mężczyzna liczył na małżeństwo, 
a został oszukany. Przeciwieństwem chciwej Yasumi jest dobroduszna Ha-
nae (Michiyo Kogure), zawsze skora do pomocy, utrzymująca chorego na 
gruźlicę męża i małe dziecko. 

Niektóre kobiety ciągle żyją marzeniami o szczęściu małżeńskim i wy-
zwoleniu się od przeszłości, jednak uzyskana w ten sposób wolność staje się 
złudzeniem, o czym boleśnie przekonuje się Yorie (Hiroko Machida), któ-
rej mąż okazuje się okrutnikiem. Małżeństwo w patriarchalnym systemie 
społecznym jest – jak sugeruje reżyser – jedynie alternatywną formą znie-
wolenia, różni się od innych tym, że nie daje kobietom niczego w zamian, 
nawet poczucia bezpieczeństwa, wymaga natomiast całkowitego oddania. 
Najstarsza z prostytutek, Yumeko (Aiko Mimasu), ma dorosłego syna, 
któremu chciała zapewnić wykształcenie i lepsze życie. Młody człowiek 
wstydzi się jednak matki prostytutki i ucieka z domu rodzinnego. W dra-
matycznej scenie konfrontacji Shuichi (Yosuke Irie) wyrzeka się matki, co 
doprowadza ją do załamania nerwowego. Mizoguchi pokazuje rzeczywi-
stość w stanie rozkładu społecznego i moralnego – więzi rodzinne okazują 
się kruche, tradycyjne wartości uległy degradacji, nowe zaś odzwiercied-
lają konsumpcyjne zasady społeczeństwa kapitalistycznego z jego pogonią 
za zyskiem. W powojennym świecie mężczyźni pozbawieni zostali autory-

tetu, wydają się słabsi od kobiet, tchórzli-
wi i niezdolni do pokonywania trudności, 
zbyt łatwo poddają się lub ulegają pokusie 
ucieczki przed problemami, jak mąż Ha-
nae, próbujący popełnić samobójstwo, czy 
ojciec Mickey, myślący wyłącznie o sobie, 
pozostali są przedsiębiorcami szukającymi 
łatwego zarobku i beztroskiej rozrywki.Yumeko (Aiko Mimasu)
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Powojenne fi lmy kobiece (josei eiga) Mizoguchiego wyrastają z tradycji 
realistycznej, reżyser przedstawia w nich niejednoznaczny obraz rzeczy-
wistości, z jednej strony wskazuje na korzyści płynące z procesu demo-
kratyzacji życia i umacniania nowych wartości (np. równouprawnienia), 
z drugiej zaś strony – krytycznie ocenia proces przemian, ukazuje nega-
tywne skutki przenikania się płaszczyzny prywatnej i publicznej oraz nie-
sprawiedliwość istniejącego porządku. Przekonuje widzów, że płeć nadal 
pozostaje czynnikiem określającym pozycję społeczną i determinuje losy 
bohaterów. Pomimo upływu lat realizm nadal łączy się u niego z wyob-
raźnią melodramatyczną, Mizoguchi opowiada bowiem o losach kobiet 
cierpiących, ofi arach systemu patriarchalnego, napiętnowanych przez oto-
czenie, które szukają własnego miejsca w świecie.
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Rozdział 8

ŚWIAT UMIERAJĄCYCH WARTOŚCI

Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku kojarzony jest przez 
krytyków z początkiem międzynarodowych sukcesów kinematografi i ja-
pońskiej, których potwierdzeniem były liczne nagrody przyznawane na 
europejskich festiwalach Kenji Mizoguchiemu i Akirze Kurosawie. W du-
żej mierze wynikało to z poprawy sytuacji ekonomicznej i politycznej, 
zakończenia okupacji amerykańskiej oraz ustabilizowania systemu pro-
dukcji w wielkich wytwórniach. Największym powodzeniem u zachodniej 
publiczności cieszyły się fi lmy kostiumowe i historyczne (jidaigeki), opo-
wiadające o zamierzchłej przeszłości, znacznie mniejsze zainteresowanie 
wzbudzała natomiast problematyka współczesna, toteż na próżno wśród 
nagradzanych fi lmów szukać dzieł Yasujirō Ozu, Mikio Naruse czy Hei-
nosuke Gosho. Wielu reżyserów z upodobaniem sięgało do rodzimej li-
teratury i konsekwentnie przenosiło na ekran popularne powieści. Może 
dlatego historycy kina pisali o okresie świetności w dziejach adaptacji 
(bungei eiga). Rozpoczął się on wraz z premierą Rashomona (Rashōmon, 
1950, Akira Kurosawa), którego scenariusz został oparty na opowiada-
niach Ryūnosuke Akutagawy136.

W przypadku Mizoguchiego korzystanie ze źródeł literackich nie było 
czymś zaskakującym ani wymuszonym, gdyż w latach trzydziestych twór-
ca ten uchodził za mistrza adaptacji, o czym świadczyły fi lmy zrealizowa-
ne na podstawie dzieł Kyōki Izumiego i Sōsekiego Natsume. W ostatnim 
okresie życia wszystkie jego najwybitniejsze dokonania były adaptacja-
mi, zarówno powieści współczesnych, jak i utworów klasycznych, dzięki 
czemu można wyodrębnić dwa nurty w późnej twórczości tego reżysera. 
Pierwszy związany jest z krytycznym spojrzeniem na powojenną rzeczywi-

136 Por. Keiko I. McDonald, From Book to Screen: Modern Japanese Literature in Film, 
M.E. Sharpe, Armonk 2000, s. 47.
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stość oraz przyjęciem nostalgicznej postawy wobec przeszłości, drugi zaś 
wynika z chęci powiązania perspektywy historycznej z teraźniejszością. 
W fi lmach rozgrywających się we współczesnej scenerii przeważały kon-
wencje melodramatyczne, jednak w najbardziej wzniosłym ich wariancie, 
zmierzającym do podkreślenia napięcia między rozpadem dotychczaso-
wych wartości a potrzebą ustanowienia nowego ładu moralnego. Wyob-
raźnia melodramatyczna żywi się przekonaniem, że prawda i etyka istnieją 
ukryte pod powierzchnią rzeczy, wymagają jedynie odsłonięcia, a człowiek 
zanurzony w szybko zmieniającej się rzeczywistości, żyjący w świecie ode-
rwanym od tradycji, musi znaleźć sposób pogodzenia osobistego doświad-
czenia z wymiarem społecznym137.

W fi lmach nakręconych w ostatnich miesiącach okupacji amerykań-
skiej Mizoguchi postawił swoich bohaterów w obliczu konieczności udzie-
lenia odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne oraz dokonania 
zasadniczych wyborów moralnych. Ich tragiczna sytuacja wynika z poczu-
cia zerwania ciągłości z przeszłością, czasem z traumatycznego przeżycia 
związanego z doświadczeniami wojennymi. Przyczyną niepewności jest 
rozkład obowiązującego niegdyś systemu wartości – zarówno rodzinnych, 
jak i społecznych – spowodowany rozwojem gospodarki kapitalistycznej 
oraz wzrostem postaw konsumpcyjnych.

 W adaptacjach utworów Seiichiego Funabashi (1904–1976), Jun’ichirō 
Tanizakiego (1886–1965) i Shōheia Ōoki (1909–1988) reżyser skupiał się 
na konsekwencjach braku wiążących decyzji, zaskakującej bierności po-
staci, które nie potrafi ą się odnaleźć w nowej rzeczywistości, czują się za-
gubione i pozbawione pewności siebie (dotyczy to w większym stopniu 
mężczyzn niż kobiet). Bohaterowie doznają poczucia straty i klęski życio-
wej, ich świadomość naznaczona jest ukrytą tęsknotą za utraconymi war-
tościami: klasycznym pięknem, wiernością czy honorem. Przyczyną sła-
bości jest odrzucenie zasad panujących w powojennym świecie, co widać 
na przykład w braku akceptacji dla swobody obyczajowej i podporządko-
wania wszystkiego pogoni za zyskiem. Ich postawa jest odzwierciedleniem 
zasadniczego dualizmu świata, który wyraża głębszą opozycję dobra i zła, 
konstytutywną dla wyobraźni melodramatycznej.

137 W ten sposób naturę wyobraźni melodramatycznej rozumie Peter Brooks, autor fun-
damentalnej rozprawy Th e Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and 
the Mode of Excess.
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Przeznaczenie pani Yuki (Yuki fujin ezu, 1950), pierwszy fi lm nakręcony 
przez Mizoguchiego po opuszczeniu wytwórni Shōchiku, powstał na pod-
stawie krótkiej powieści Seiichiego Funabashi, opublikowanej w 1948 roku 
na łamach czasopisma „Shōsetsu shinchō”138. Scenariusz, napisany przez 
Yoshikatę Yodę we współpracy z bratem pisarza, Kazuo Funabashim, po-
zbawiony był zmysłowej atmosfery wyróżniającej pierwowzór literacki139. 
Film ten jest znakomitym przykładem twórczej zdrady, zniekształcenia 
powieści, której nadano nowy kształt. Reżyserowi nie chodziło zresztą 
o sensacyjne treści czy szokujące sceny z oryginału, ale stworzenie napię-
cia między kontemplacyjnym pięknem przyrody a cielesną namiętnością 
oraz ukazanie nostalgicznego obrazu świata odchodzącego w zapomnie-
nie. Może też dlatego fi lm rozpoczyna się od ujęć utrzymanych w poetyce 
marzenia sennego, będących projekcją wspomnień drugoplanowej boha-
terki, młodej służącej Hamako (Yoshiko Kuga), której spojrzenie odgrywa 
szczególną rolę w konstrukcji dramaturgicznej dzieła. Nie znaczy to, że 
Mizoguchi postanowił konsekwentnie stosować narrację perspektywiczną 
– monolog wewnętrzny pojawia się tylko w pierwszych ujęciach – świad-
czy jedynie o uprzywilejowaniu kobiecego punktu widzenia w fabule fi l-
mowej. Początkowe sceny dowodzą niezdecydowania reżysera, który naj-
pierw postanowił zderzyć z sobą różne perspektywy, zbudować narrację 
epizodyczną o nieco rozwichrzonej strukturze, później zaś zrezygnował 
z nieciągłości na rzecz klasycznej konstrukcji, z zachowaniem chronologii 
i motywacji przyczynowo-skutkowej. 

Tytułowa bohaterka jest zubożałą dziedziczką arystokratycznego rodu, 
osobą o niezwykłej urodzie, podziwianą przez wszystkich, zwłaszcza przez 
służącą Hamako, która darzy ją bezgranicznym uwielbieniem. Yuki (Mi-
chiyo Kogure) jest żoną starszego od siebie mężczyzny (Eijirō Yanagi), 
brutalnego i prymitywnego, który zdradza ją z innymi kobietami. Jedną 
z kochanek, śpiewaczkę kabaretową Ayako (Yuriko Hamada), zaprasza 

138 Seiichi Funabashi jest dziś pisarzem nieco zapomnianym, karierę rozpoczął w latach 
trzydziestych, kiedy to opublikował kilka znaczących utworów na łamach czasopisma „Kōdō”, 
przyłączając się w ten sposób na krótko do „szkoły czynu”. Niebawem porzucił jednak ide-
ały głoszone przez zwolenników tej grupy i zaczął pisać powieści i opowiadania erotyczne, 
z wyraźnie zaznaczonym tłem obyczajowym, które przyniosły mu popularność w okresie 
powojennym, m.in. Gęsi puch (Gamō, 1947).

139 O okolicznościach powstawania tego scenariusza pisze we wspomnieniach Yoshikata 
Yoda, dz. cyt., s. 49–51. 
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nawet, ku rozpaczy żony, do domu. Oboje 
mieszkają w dużej posiadłości, zmienio-
nej po wojnie w elegancki pensjonat dla 
zamożnych klientów szukających spokoju 
w otoczeniu przyrody. Od pierwszych ujęć 
reżyser podkreśla malowniczość scenerii, 
wydobywa ukryte piękno natury, zestawia 
je z ciemnymi wnętrzami pomieszczeń 
mieszkalnych, z upływem czasu stających 
się dla bohaterki więzieniem. 

W fi lmie Mizoguchiego Yuki jest ucie-
leśnieniem tradycji, odrzuca wartości re-
prezentowane przez nowe społeczeństwo, 
z jego materializmem i bezdusznością, 
szuka czegoś wzniosłego i szlachetnego 
(jej imię oznacza „śnieg” symbolizujący 
czystość). Ucieczką od szarej rzeczywisto-
ści są dla niej rozmowy z sąsiadem, Ma-
sayą (Ken Uehara), muzykiem grającym 
na koto – instrumencie strunowym przy-
pominającym cytrę – który podziwia ją 
skrycie i darzy platonicznym uczuciem. 
Ich związek wydaje się klasycznym przy-
kładem dramatu niespełnionej miłości, 
której przyczyną jest wahanie mężczyzny, 
zbyt biernego, żyjącego sztuką introwerty-
ka, niezdolnego do działania. Jego przeci-

wieństwem jest Naoyuki, mąż bohaterki, nowoczesny kapitalista, pozba-
wiony życia duchowego i niezdolny do głębszej refl eksji. Żona nie wydaje 
się skłonna do otwartego sprzeciwu, nie może odejść od męża, od którego 
jest uzależniona w sferze emocjonalnej i fi zycznej. Nie potrafi  – a może 
też nie chce – oprzeć się jego brutalnej sile, oddaje mu się z rozkoszą, 
czemu z przerażeniem przygląda się służąca. Osobowość głównej boha-
terki została ukształtowana przez wielowiekową tradycję nakazującą ule-
głość wobec mężczyzn oraz znoszenie z pokorą zniewag ze strony tych, 
którym winna jest posłuszeństwo. W ten sposób małżeństwo niczym nie 
różni się od prostytucji – stwierdza Joan Mellen – obie instytucje traktują 

Yuki 

Yuki (Michiyo Kogure) z mężem 
(Eijirō Yanagi)

Hamako (Yoshiko Kuga)
i Masaya (Ken Uehara)



Świat umierających wartości

127

kobiety jak niewolnice140. Na słowa przyja-
ciela, który z troską udziela jej rad – „Mu-
sisz przeciwstawić się temu wszystkiemu. 
Jesteś istotą ludzką. Powinnaś nauczyć się 
żyć jak człowiek” – bohaterka odpowia-
da jedynie: „Każesz mi zrobić coś, czego 
nie mogę uczynić”. Może dlatego wybiera 
samobójczą śmierć jako ucieczkę przed 
własną słabością i poniżeniem. 

Finałowa sekwencja należy do najpiękniejszych przykładów dojrzałe-
go stylu Mizoguchiego, pozbawiona jest sentymentalizmu czy zbędnego 
patosu. Rozpoczyna się zbliżeniem twarzy Yuki, ubranej w odświętne ki-
mono, jakby wyruszającej w daleką podróż. Kamera podąża za nią wzdłuż 
drogi prowadzącej obok malowniczego jeziora. Po pewnym czasie kobieta 
dociera do pobliskiego zajazdu, siada przy stoliku i zamawia herbatę. Nie-
oczekiwanie reżyser przenosi uwagę na postać kelnera, który udaje się na 
zaplecze, po chwili wraca z tacą i zastaje puste krzesło. Kamera natych-
miast rusza na poszukiwanie bohaterki. Zatrzymuje się dopiero w pobliżu 
jeziora – w ten sposób przekazując informację o samobójstwie Yuki. 

Melodramatyczna opowieść o nieszczęśliwej miłości oraz wyrzeczeniu 
się szczęścia została przedstawiona w sposób szczególny nie tylko za spra-
wą obecności ujęć sekwencyjnych, płynnych ruchów kamery czy kompo-
zycji plastycznej kadru powstałej przy wykorzystaniu zasłon, parawanów 
(byōbu), przesuwnych drzwi (shōji) i ścianek działowych (fusuma), ale 
dzięki wprowadzeniu postaci świadka, Hamako – to z jej punktu widzenia 
oglądamy część wydarzeń, także tych najbardziej intymnych, erotycznych 
zbliżeń małżonków, przez co obraz rzeczywistości ulega subiektywizacji, 
a wszystko zostaje nasycone emocjami. Spojrzenie służącej nie jest całkowi-
cie bierne i bezkrytyczne, jako że młoda kobieta surowo ocenia wybory mo-
ralne swej pani, a jej śmierć traktuje jako formę zdrady albo tchórzostwa. 

W melodramatach z początku lat pięćdziesiątych Mizoguchi zrezygno-
wał z charakterystycznego dla siebie przeciwstawienia dwóch typów ko-
biecości na rzecz układów triadycznych, które stały się dla niego podstawą 
konstrukcji dramaturgicznej. Pragnienie trójkątne lepiej wyraża złożony 
charakter stosunków międzyludzkich panujących w świecie przedstawio-

140 Por. Joan Mellen, Th e Waves at Genji Door, s. 258.

Sekwencja poprzedzająca samo-
bójczą śmierć bohaterki
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nym, w pełni pokazuje uwikłanie bohaterów w sprzeczne powinności, cza-
sem odzwierciedla też niemożność ich działania czy znalezienia wyjścia 
z beznadziejnej sytuacji. Bohaterowie tych fi lmów zmagają się nie tylko 
z własnymi słabościami, lecz także naciskami ze strony otoczenia, nie 
umieją się bowiem przystosować do nowej rzeczywistości, pozbawieni są 
zakorzenienia w tradycyjnych wartościach określających horyzont moral-
ny, obawiają się więc przekroczenia niewidzialnej granicy, która dla innych 
dawno utraciła jakiekolwiek znaczenie. 

Poczucie straty oraz świadomość przemijania wszystkiego to motywy 
przewodnie obecne w fi lmie Pani Oyū (Oyū sama, 1951), którego scena-
riusz powstał na motywach noweli Ashikari napisanej przez Jun’ichirō Tani-
zakiego w 1932 roku, doskonale wyrażającej poglądy i wrażliwość estetycz-
ną Mizoguchiego. Twórczość tego pisarza była wielokrotnie przenoszona 
na ekran przez najwybitniejszych reżyserów, począwszy od Yasujirō Shi-
mazu (1897–1945) po Kona Ichikawę (1915–2008) i Yasuzō Masumurę 
(1924–1986)141. W młodości Tanizaki zdradzał zresztą duże zainteresowa-
nie kinem, był współtwórcą ruchu jun’eigageki (czysty fi lm), autorem kilku 
scenariuszy oraz tekstów teoretycznych, później jednak odwrócił się od 
nowoczesności w jej zachodnim wydaniu i zaczął szukać wzorców w ro-
dzimej tradycji literackiej142. Nowela Ashikari stanowi znakomity przykład 
zwrotu ku przeszłości, zawiera przy tym podstawowe tematy całej twór-
czości pisarza. Przede wszystkim motyw pogoni za pięknem i doskonałoś-
cią – zarówno na poziomie duchowym, jak i cielesnym – oraz zamiłowanie 
do szczegółowego opisu połączonego z ironicznym dystansem. Nie mniej 
istotny był w jego utworach związek między sztuką a życiem. Bohaterowie 
przyjmowali zazwyczaj postawę estetyczną, wyrażającą ich całościowe na-
stawienie do otaczającej rzeczywistości. Subtelnie zaznaczona zostaje rola 
gestów wskazujących na wrażliwość postaci, widoczną w ich stosunku do 
przedmiotów codziennego użytku. Niewątpliwie najważniejszym z tema-

141 Yasujirō Shimazu nakręcił w 1935 roku fi lm Okoto i Sasuke (Okoto to Sasuke) na pod-
stawie noweli Shunkinshō, czyli rozmyślania nad życiem Wiosennej Harfy, Kon Ichikawa wy-
reżyserował Klucz (Kagi, 1959), Yasuzō Masumura zaś Tatuaż (Irezumi, 1966) i Manji (1964).

142 W latach 1920–1921 Tanizaki napisał kilka scenariuszy do fi lmów Th omasa Kurihary 
(1895–1926): Blask księżyca (Tsuki no kagayaki, 1920), Noc święta lalek (Hinamatsuri no yoru, 
1921), Pożądliwość żmii (Jasei no in, 1921).
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tów jego dojrzałych powieści jest opis świata upadających wartości – miło-
ści, honoru i powinności – które wymagają ocalenia143. 

Nastrój nostalgii lub melancholii, dominujący w wielu utworach Ta-
nizakiego, wynika z zastosowanych przez pisarza chwytów formalnych, 
a zwłaszcza wprowadzenia postaci pierwszoosobowego narratora, któ-
ry z perspektywy czasu opowiada o minionych wydarzeniach, podkreśla 
związek między przeszłością i teraźniejszością oraz wydobywa na pierw-
szy plan tęsknotę za tym, co bezpowrotnie utracone. W noweli Ashikari 
pojawia się postać mężczyzny w średnim wieku, który podczas samotnej 
wycieczki za miasto spotyka nieznajomego o podobnym typie wrażliwości. 
Podczas krótkiego spaceru opowiada mu on o pięknej kobiecie mieszkają-
cej przed laty w okolicy. 

Wielogłosowa, polifoniczna narracja pierwowzoru literackiego uległa 
w fi lmie znacznemu uproszczeniu, sprowadzona do schematu melodra-
matycznego. Autor scenariusza, Yoshikata Yoda, zrezygnował z łańcucha 
zapośredniczonych relacji oraz perspektywy wskazującej na upływ czasu, 
pominął też rozważania na tematy estetyczne i fi lozofi czne, a zwłaszcza 
wiele odniesień do klasycznej literatury japońskiej, świadczących o erudy-
cji oraz dobrym smaku narratora. Jego uwagi na temat piękna i sztuki, po-
dobnie jak opowieść przywołująca wspomnienia z dzieciństwa, pozwoliły 
autorowi na wyeksponowanie tematu ulotności rzeczy oraz konieczności 
pogodzenia się z przemijalnością (mono no aware). 

Z przypadkowego spotkania i rozmowy dwóch mężczyzn wyłania się 
szczególna słabość jednego z nich, mianowicie jego przywiązanie do prze-
szłości, będące symptomem przymusu powtarzania, swoistego uwięzienia 
w rytuale świadczącym o niemożności wyzwolenia się spod władzy mi-
nionych wydarzeń. Nieustannie wraca on pamięcią do dnia, w którym to-
warzysząc ojcu, po raz pierwszy ujrzał panią Oyū. Elegancka kobieta grała 
wówczas na koto dla gości zgromadzonych w małym salonie. Obraz ten 
prześladuje go przez całe życie, choć przecież bohaterem tragicznej histo-
rii o niespełnionej miłości nie jest on sam, lecz jego ojciec, zakochany od 
pierwszego wejrzenia. 

143 Główne motywy twórczości Tanizakiego wyodrębniła Gwenn Bordman Petersen 
w książce Th e Moon in the Water: Understanding Tanizaki, Kawabata, and Mishima, 
University of Hawai’s Press, Honolulu 1979, s. 52.
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Tytułowa bohaterka fi lmu, podobnie 
jak pierwowzoru literackiego, jest ucieleś-
nieniem piękna doskonałego, ale też niedo-
stępnego. W ten sposób życie zauroczonego 
nią mężczyzny podporządkowane zostało 
tęsknocie za ideałem. Pani Oyū (Kinuyo 
Tanaka) pochodzi z zamożnej rodziny ku-
pieckiej, w młodym wieku wyszła za mąż 
i urodziła dziecko, jednak po kilku latach 
mąż zmarł, a ona sama – zgodnie z feu-
dalnymi zwyczajami – została skazana na 
samotność. Jako wdowa wiodła życie mo-
notonne, aczkolwiek wygodne i beztroskie, 
otoczona zbytkiem i liczną służbą. Po kilku 
latach w sąsiedztwie zamieszkał przystoj-
ny mężczyzna szukający żony. Shinnosuke 
(Yūji Hori) – w noweli ojciec nieznajome-
go, który opowiada narratorowi ową histo-
rię – był człowiekiem o arystokratycznych 
upodobaniach, wychowanym w podziwie 
dla zamierzchłej przeszłości i dawnych ide-
ałów estetycznych, dlatego za żonę pragnął 
wziąć „kobietę szlachetną, pełną wdzię-
ku i dostojeństwa, w typie dawnych dam 
dworu, taką, która mogłaby z powodze-
niem siedzieć za parawanem kichō w dłu-
giej ceremonialnej szacie uchikake i czytać 
klasyków”144. Nie mogąc poślubić Oyū ze 
względu na jej zobowiązania wobec rodzi-
ny zmarłego męża, postanowił ożenić się 

z jej młodszą siostrą, Oshizu (Nobuko Otowa), która darzyła go nieodwza-
jemnionym uczuciem. Młodzi małżonkowie w tajemnicy podjęli decyzję, 
że ich związek pozostanie czystą formalnością, dzięki czemu będą mogli 

144 Jun’ichirō Tanizaki, Ashikari, czyli źle mi bez ciebie, [w:] tegoż, Dwie opowieści o mi-
łości okrutnej, przeł. Mikołaj Melanowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, 
s. 41.

Pani Oyū (Kinuyo Tanaka) 
grająca na koto 

Shinnosuke (Yūji Hori)

Oyū i jej siostra Oshizu (Nobuko 
Otowa – z lewej)
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spędzać więcej czasu w trójkę, nie wzbudzając niczyich podejrzeń. Sekret-
ne porozumienie nie pozostało bez wpływu na psychikę młodej żony, któ-
ra biernie przyglądała się rozkwitowi platonicznej miłości męża i siostry 
podczas wspólnych wycieczek za miasto czy przejażdżek łódką. Skompli-
kowany układ przerywa śmiertelna choroba synka Oyū i jej wymuszone 
przez rodzinę małżeństwo z kupcem sake. Jakiś czas po wyjeździe siostry, 
Oshizu zachodzi w ciążę, ale umiera tuż po porodzie, Shinnosuke zaś po-
stanawia opuścić posiadłość i oddać nowo narodzone dziecko krewnym. 

Porównując adaptację fi lmową z oryginałem, można zauważyć, że Mi-
zoguchi skupił się zaledwie na kilku epizodach, zwłaszcza na spotkaniach 
pary niespełnionych kochanków. Shinnosuke i Oyū poznali się na ofi cjal-
nej ceremonii herbacianej, później zetknęli się podczas występu muzycz-
nego. Pierwsza sekwencja nakręcona została w planach ogólnych i śred-
nich, z wykorzystaniem kompozycji diagonalnej, sugerującej nawiązanie 
do klasycznych ilustracji na zwojach (emakimono), druga zaś, wyjątkowo, 
z zastosowaniem krótszych ujęć pokazujących na przemian artystkę i słu-
chaczy. Metoda ta pozwoliła na stworzenie napięcia między postaciami 
oraz uchwycenie reakcji mężczyzny na urodę oraz elegancję kobiety grają-
cej na koto. Do trzeciego spotkania doszło przypadkiem, kiedy Shinnosuke 
znalazł omdlałą bohaterkę i zaniósł do domu. „Kobieta taka jak Oyū – my-
ślał – powinna zachować swą świeżość i dziewczęcość po wsze czasy”145. 
To podczas czuwania przy łóżku chorej oboje podejmują życiowe decyzje, 
w wyniku których mężczyzna zgadza się na poślubienie Oshizu, a tym sa-
mym traci jedyną szansę na zdobycie upragnionego szczęścia. 

Od pierwszych scen Mizoguchi stwarza nastrój wszechogarniającego 
smutku i niespełnienia, poczucia tęsknoty za tym, co utracone, a czego tak 
naprawdę nigdy się nie posiadało. Kompozycja plastyczna kadru, obecność 
ujęć sekwencyjnych, głębi ostrości oraz perspektywy ukośnej pozwoliły 
Mizoguchiemu na oddanie urody języka pierwowzoru za pomocą środ-
ków czysto fi lmowych. Podobnie jak we wcześniejszym dziele szczególna 
rola przypadła zdjęciom plenerowym, nie tylko podkreślającym roman-
tyczną atmosferę, ale oddającym stany emocjonalne bohaterów. Wykorzy-
stanie przez reżysera obrazów natury w adaptacjach fi lmowych z początku 
lat pięćdziesiątych wynika w pewnym sensie z uprzywilejowanej funkcji 
krajobrazu w literaturze japońskiej. 

145 Tamże, s. 72.
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Kōjin Karatani pisał niegdyś, że narodzi-
ny prozy modernistycznej wiązały się właś-
nie z odkryciem „pejzażu”, czyli zasadniczą 
zmianą w sposobie postrzegania świata. Nie 
chodziło bynajmniej o zwrócenie uwagi na 
piękno przyrody, ale uchwycenie związku 
między krajobrazem a sytuacją osobistą 
człowieka, czyli wniknięcie w jego pejzaż 
wewnętrzny 146. Szczyty górskie, wodospady 

i rwące potoki nie służyły przedstawianiu malowniczej scenerii, ale wydo-
byciu tego, co wzniosłe, nieosiągalne dla człowieka, co budzi podziw i prze-
rażenie zarazem. Wydaje się jednak, że w fi lmach Mizoguchiego estetyka 
wzniosłości podporządkowana została estetyce piękna, nawet jeśli bowiem 
w końcowych scenach obrazy natury łączą się ze śmiercią lub przemijaniem 
– jak w Przeznaczeniu pani Yuki i Pani Oyū – to posiadają zdecydowanie 
charakter liryczny, wyrażają uczucie nostalgii lub melancholii147.

Tragiczna historia miłości niemożliwej, rozgrywająca się tym razem na 
tle przemian w powojennej rzeczywistości, powraca jako temat kolejnego 
fi lmu japońskiego reżysera, Pani na Musashino (Musashino fujin, 1951), 
opartego na motywach powieści Shōheia Ōoki (1909–1988). W pierwo-
wzorze literackim, opublikowanym kilka miesięcy przed powstaniem 
scenariusza Yoshikaty Yody, uderza obecność licznych wątków autobio-
grafi cznych. Pisarz, podobnie jak mąż tytułowej bohaterki, studiował li-
teraturę francuską na uniwersytecie w Kioto, interesował się twórczością 
Stendhala, a zwłaszcza jego Pustelnią parmeńską. W swoich utworach zaj-
mował się kwestiami egzystencjalnymi, zadawał pytania o sens życia, istotę 
człowieczeństwa, granice odpowiedzialności i przyczynę upadku moral-
ności. W postaci wracającego z wojennej tułaczki młodego kuzyna można 
natomiast dostrzec echa osobistych doświadczeń pisarza z pola walki oraz 
pobytu w niewoli amerykańskiej148. 

146 Por. Kōjin Karatani, Discovery of Landscape, [w:] tegoż, Origins of Modern Japanese 
Literature, s. 11–44.

147 Por. Dudley Andrew, Th e Passion of Identifi cation in the Late Films of Kenji Mizoguchi, 
[w:] tegoż, Film in the Aura of Art, Princeton University Press, Princeton 1984, s. 189.

148 Pisarz otrzymał powołanie do wojska w ostatnim roku wojny, służył na Filipinach, 
przez kilka miesięcy był więziony w amerykańskim obozie, do kraju wrócił w grudniu 1945 

Chora Oyū 
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Proza Shōheia Ōoki wyrastała z trady-
cji naturalistycznej, choć autor nie należał 
do żadnej z grup literackich. W swej twór-
czości skupiał się na obserwacji życia we-
wnętrznego bohaterów. Mizoguchi posia-
dał inną wrażliwość estetyczną, nie wnikał 
w psychologiczną motywację postaci, kon-
centrował się raczej na melodramatycznych 
perypetiach, nieco mniej interesował go też 
problem rozrachunku z przeszłością czy 
proces kształtowania się demokratycznego 
porządku. Twórca pierwowzoru literackie-
go wyraźnie zaznaczył obecność instancji 
autorskiej, wprowadził wszechwiedzącego 
narratora, moralistę i obiektywnego ob-
serwatora wydarzeń, oceniającego postę-
powanie bohaterów, do którego należało 
ukazanie konfl iktu między zasadami spo-
łecznymi i wolnością osobistą. Największe 
odstępstwo od oryginału widać w sposobie 
poprowadzenia głównego wątku fabularnego, czyli platonicznej miłości 
Michiko (Kinuyo Tanaka) i jej kuzyna Tsutomu (Akihiko Katayama). 

W fi lmie Mizoguchiego kobieta jest ucieleśnieniem wielowiekowej 
tradycji, istotą doskonałą i szlachetną, zdolną do wyrzeczeń, mężczyzna 
zaś to typowy przykład niezdecydowanego słabeusza, dla którego jedyną 
szansą staje się poświęcenie kobiety. Tadao Akiyama (Masayuki Mori), 
mąż Michiko, jest wykładowcą i tłumaczem literatury francuskiej, rzecz-
nikiem postępowych zmian oraz krytykiem dawnego systemu wartości. 
Mimo że oskarża żonę o niewierność, to sam nie ma czystego sumienia, 
gdyż romansuje z piękną sąsiadką. Tomiko (Yukiko Todoroki) jest kobietą 
zamężną, ale wyzwoloną seksualnie, otwarcie kokietuje mężczyzn, uwodzi 
ich dla zabawy. Małżeństwo okazuje się dla niej wyłącznie fasadą, przeżyt-
kiem minionych czasów. Niewierność i zdrada prowadzą do tragicznego 

roku i wkrótce potem opublikował Pamiętniki jeńca wojennego (Furyoki), które przyniosły 
mu nieoczekiwany rozgłos. Największym sukcesem literackim są niewątpliwie Ognie polne 
(Nobi) – dzieło oskarżycielskie w wymowie politycznej, o wyraźnie antywojennym przesła-
niu, które w 1959 roku doczekało się znakomitej adaptacji w reżyserii Kona Ichikawy.

Tsutomu (Akihiko Katayama) 
i Michiko (Kinuyo Tanaka)

Eiji (Sō Yamamura) i Akiyama 
(Masayuki Mori)
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fi nału. Michiko, opuszczona przez męża, popełnia samobójstwo. W powie-
ści zasadniczą rolę odgrywał obraz życia w powojennej Japonii, konfl ikt 
sprzecznych wartości i postaw, w adaptacji akcent przesunięto na wątek 
romantyczny, obnażenie iluzoryczności zasad moralnych, według których 
postępują bohaterowie149. 

Wydarzenia fabularne rozpoczynają się w ostatnich miesiącach woj-
ny, w cieniu śmierci. Zewsząd słychać alarmy przeciwlotnicze i odgłosy 
bombowców amerykańskich lecących w stronę pobliskiego Tokio. W tym 
czasie mężczyźni rozmawiają o skutkach bomby atomowej zrzuconej na 
Hiroszimę oraz o nadchodzących zmianach. W pierwszych scenach fi lmu 
ważną rolę odgrywa motyw zderzenia tradycji z nowoczesnością, zmierz-
chu dawnych wartości. Przeszłość symbolizują rodzice bohaterki, którzy 
przed śmiercią przekazują jej majątek. Michiko jest ostatnią przedstawi-
cielką starego rodu Miyaji i do niej należą okoliczne łąki oraz pięknie poło-
żona posiadłość, ale również obowiązek zachowania pamięci o przodkach, 
życia zgodnego z wpojonymi zasadami moralnymi. 

Sytuacja ulega zmianie po powrocie ukochanego kuzyna Tsutomu, 
który postanowił zatrzymać się w domu bohaterki. Traumatyczne do-
świadczenia wojenne odcisnęły swe piętno na jego psychice. Pewnego 
dnia zwierza się, że przy życiu trzymało go jedynie marzenie o powrocie 
do rodzinnych stron i nadzieja, że ponownie ujrzy miejsca zapamiętane 
w dzieciństwie, zwłaszcza zagajniki będące ucieleśnieniem piękna dosko-
nałego, tego wszystkiego, co najlepsze w kulturze narodowej. Krajobraz nie 
jest tu wyłącznie tłem dla melodramatycznych wydarzeń, stanowi bowiem 
odzwierciedlenie zasadniczych zmian zachodzących w otoczeniu (wiejskie 
tereny zostają wchłonięte przez stolicę) oraz w samych ludziach (przyro-
da jako odbicie stosunków między postaciami). W powieści Shōheia Ōoki 
pejzaż pełni także funkcję symboliczną. Stopniowa degradacja natury, 
o której pisarz wspomina w pierwszym rozdziale, stanowi zapowiedź przy-
szłych losów rodziny Michiko, jej tragicznego upadku. 

W pierwowzorze literackim mamy wyraziście nakreślony podział na 
zwolenników i przeciwników tradycyjnej moralności – do dawnych war-
tości przywiązani są wyłącznie potomkowie rodu Miyaji. Ich przeciwień-

149 Szczegółowe porównanie powieści do jej fi lmowej adaptacji można znaleźć w tekście 
Keiko I. McDonald Freedom to Stray from the Straight and Narrow: Kenji Mizoguchi’s Lady of 
Musashino, [w:] tejże, From Book to Screen, s. 99–116.
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stwem są drugoplanowi bohaterowie, myślący wyłącznie o sobie, nasta-
wieni na konsumpcję i przelotne przyjemności, całkowicie oderwani od 
korzeni. Tomiko ubiera się zgodnie z zachodnią modą, odrzuca wszelkie 
zasady i zobowiązania, także wobec męża nieudacznika (Sō Yamamura), 
który prowadzi upadające przedsiębiorstwo i woli nie dostrzegać niewier-
ności żony (pomimo deklarowanego przywiązania do patriarchalnych za-
sad). Temat cudzołóstwa powraca wielokrotnie w różnych formach, za-
równo przy okazji wykładu Akiyamy poświęconego twórczości Stendhala, 
jak i w późniejszych dyskusjach przy stole, dotyczących równouprawnie-
nia oraz proponowanej przez parlament ustawy o zniesieniu kar dla kobiet 
za niewierność małżeńską. Mizoguchi z niepokojem zauważa, że zmiany 
społeczne ograniczają się niemal wyłącznie do sfery obyczajowej i etycznej, 
co pokazuje na przykładzie wyzwolonej seksualnie Tomiko, ale również 
Tsutomu, który waha się między tradycyjnymi wartościami, pielęgnowa-
nymi przez kuzynkę Michiko, a nową moralnością bez zobowiązań. O jego 
niedecydowaniu przekonują sceny z życia studenckiego w wielkim mie-
ście, eskapady do klubów tanecznych z muzyką jazzową i noce spędzane 
z poznanymi tam dziewczynami. 

Mizoguchi w znacznym stopniu zrezygnował z wielokrotnie podkre-
ślanej przez pisarza niejednoznaczności w charakterystyce pary głównych 
bohaterów. Filmowa Michiko stała się wcieleniem doskonałości, istotą 
bez skazy, gotową do oddania życia za wyższe wartości, z kolei Tsutomu 
– pomimo owych chwil słabości, wynikających z utraty wiary w człowieka 
– przechodzi przemianę pod wpływem tragicznych wydarzeń i samobój-
czej śmierci kuzynki. Mężczyzna przypomina innych młodych ludzi z ja-
pońskich melodramatów, ocalonych dzięki poświęceniu kochających ich 

Michiko na łożu śmierciKonfl ikt tradycji z nowoczesnoś-
cią – Michiko i Tomiko (Yukiko 

Todoroki)
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kobiet. W pewnym sensie można się zgodzić z Keiko I. McDonald, która 
pisze, że postacie w fi lmie Mizoguchiego nie przypominają żywych ludzi, 
reprezentują raczej pewne typy oraz związane z nimi wybory moralne150. 
Taki sposób przedstawiania wynikał z przyjętej przez reżysera wizji świata 
zgodnej z wyobraźnią melodramatyczną, w której losy bohaterów podpo-
rządkowane są wyrazistemu przesłaniu ideologicznemu, a także służą ar-
tykulacji prostych prawd, na przykład opozycji dobra i zła. 

Melodramat przedstawia konsekwencje wyłaniania się nowego porząd-
ku na gruzach dawnych wartości, wskazuje przy tym na konieczność odzy-
skania tego, co utracone, czyli moralności. W fi lmowych adaptacjach Mi-
zoguchiego z początku lat pięćdziesiątych krytycznej ocenie powojennych 
przemian towarzyszy wyraziście zarysowana perspektywa nostalgiczna, 
świadcząca o tęsknocie za przeszłością i dawnymi wartościami. Bohate-
rowie nie potrafi ą znaleźć oparcia ani w tradycji, ani w drugim człowieku, 
przekonują się, że romantyczna miłość nie przynosi ocalenia, uczucia po-
zostają bowiem niespełnione i przyczyniają się do rozwoju melancholii.

150 Tamże, s. 110.
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Rozdział 9

W POGONI ZA ZŁUDZENIAMI

W licznych opracowaniach historycznych poświęconych kinematogra-
fi i japońskiej oraz w przekonaniu większości krytyków to właśnie późna 
twórczość Kenji Mizoguchiego zasługuje na szczególne uznanie, o czym 
świadczą nagrody przyznawane na międzynarodowych festiwalach, 
zwłaszcza w Wenecji, gdzie kolejne jego dzieła wyróżniano Srebrnymi 
Lwami151. Niewątpliwie fi lmy z lat pięćdziesiątych przyniosły sławę reży-
serowi i przyczyniły się do wzrostu zainteresowania jego wcześniejszymi 
dokonaniami, ale jednocześnie były potwierdzeniem orientalistycznych 
wyobrażeń zachodniej publiczności na temat sztuki Dalekiego Wschodu. 
Większość dzieł z tego okresu – zwłaszcza te nagradzane – nie dotyczy-
ła problematyki współczesnej, gdyż wydarzenia fabularne osadzone były 
w zamierzchłej przeszłości. Dzięki temu widzowie europejscy otrzymywali 
to, na co czekali, czyli egzotyczną scenerię, nieznane obyczaje i odmienny 
system wartości, tak odległy od zachodnich standardów. Na próżno szu-
kać wśród festiwalowych tytułów znakomitych dzieł Yasujirō Ozu, Mikio 
Naruse i Heinosuke Gosho, którzy nie zajmowali się kinem historycznym 
(jidaigeki), ale skupiali się na dramatach rodzinnych z życia prostych ludzi 
(shomingeki)152.

151 W latach 1952–1954 Srebrnego Lwa na MFF w Wenecji otrzymały następujące fi lmy 
Mizoguchiego: Życie Oharu (1952), Opowieści księżycowe (1953) i Zarządca Sanshō (1954). 
Każdy z nich został doceniony także przez japońskich krytyków z miesięcznika „Kinema 
junpō”, którzy przyznali im miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych fi lmów roku.

152 Potwierdzeniem upodobania zachodnich krytyków i jurorów festiwalowych do fi l-
mów kostiumowych i historycznych są nagrody przyznane dziełom innych reżyserów japoń-
skich: Akira Kurosawa dwukrotnie został wyróżniony w Wenecji za Rashomona i Siedmiu 
samurajów (Shichinin no samurai, 1954), Teinosuke Kinugasa zdobył Oscara i Złotą Palmę na 
MFF w Cannes za Wrota piekieł (Jigokumon, 1953), zaś Hiroshi Inagaki otrzymał Złotego Lwa 
w Wenecji za Rykszarza (Muhō Matsu no isshō, 1958). 
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Nie znaczy to bynajmniej, że najsławniejsze fi lmy Mizoguchiego – Ży-
cie Oharu (Saikaku ichidai onna, 1952) czy Opowieści księżycowe (Ugetsu 
monogatari, 1953) – nie zasługują na wspomniane wyróżnienia, należy je-
dynie zauważyć, że stanowią one przykład stylu ukształtowanego znacznie 
wcześniej, bo pod koniec lat trzydziestych, nie zawsze też w pełni ukazują 
nowatorski charakter dawnych rozwiązań formalnych, świadczą bowiem 
o pewnej stagnacji, a może raczej – osiągnięciu doskonałej harmonii153. 
Do najciekawszych fi lmów z początku lat pięćdziesiątych należą adaptacje 
arcydzieł literatury japońskiej z okresu Edo: Życie Oharu powstało na pod-
stawie klasycznej powieści Saikaku Ihary (1642–1693) Życie miłosne pew-
nej kobiety (Kōshoku ichidai onna, 1686), Opowieści księżycowe na moty-
wach opowiadań Akinariego Uedy (1734–1809) ze zbioru Po deszczu przy 
księżycu, zaś Ukrzyżowani kochankowie (Chikamatsu monogatari, 1954) to 
ekranizacja sztuki Monzaemona Chikamatsu (1653–1724) napisanej dla 
teatru lalkowego.

Życie Oharu było ostatnim fi lmem zrealizowanym przez Mizoguchiego 
dla Shintōhō przed nawiązaniem współpracy z wytwórnią Daiei, dla której 
nakręcił wszystkie pozostałe dzieła. Scenariusz Yoshikaty Yody miał być 
w zamierzeniu wierną adaptacją utworu Saikaku Ihary, jednego z najpo-
pularniejszych pisarzy epoki Edo, autora erotycznych powieści w rodzaju 
Życia miłosnego pewnego mężczyzny (Kōshoku ichidai otoko, 1682) oraz 
zbioru opowiadań Pięć kobiet, które żyły dla miłości (Kōshoku gonin onna, 
1686). Pomimo tego, że reżyser wykorzystał główne wątki fabularne, to 
ukończony fi lm odbiegał znacząco od pierwowzoru literackiego, przede 
wszystkim ze względu na odmienną tonację i nieobecność zmysłowej at-
mosfery. W oryginale przeważa pogodny nastrój, wynikający z lekkiego 
i żartobliwego stylu oraz dystansu wobec świata przedstawionego. Obraz 
życia w dzielnicy rozkoszy pokazany z punktu widzenia kurtyzany, któ-
ra w młodości cieszyła się wielkim powodzeniem, z upływem lat straciła 
zaś uprzywilejowaną pozycję, a nawet została zmuszona do wybrania ży-
cia mniszki, nie jest tak przygnębiający, ani tak tragiczny w wymowie, jak 
w wersji fi lmowej.

153 Noël Burch, autor książki To the Distant Observer, należy do nielicznych historyków, 
którzy uznają wczesną twórczość Mizoguchiego za znacznie ciekawszą i bardziej wartościową 
pod względem artystycznym.
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„Saikaku w tym utworze powstrzymuje się od typowych dla niego ironicznych 
komentarzy, a ukazując rozwiązłość i zło, nikogo nie potępia ani nie poucza. Daje 
jednak do zrozumienia, że erotyczne skłonności bohaterki były zapewne głównym 
i pierwszym powodem jej niepowodzeń życiowych”154.

Powieściopisarz posłużył się pierwszoosobową narracją – kobieta 
opowiada o swej przeszłości, uczuciach, nieudanym małżeństwie, licz-
nych kochankach, karierze kurtyzany (co ma swój fi lmowy odpowiednik 
w retrospekcjach). Fabuła przypomina opowieści pikarejskie, gdyż autor 
opisuje przygody i perypetie miłosne, czego nie znajdziemy w ekranizacji. 
Mizoguchi skupia się na wybranych epizodach z życia Oharu (Kinuyo Ta-
naka), która z istoty płochej i bezdusznej stała się u niego postacią pełną 
godności, tragiczną, nieszczęśliwie zakochaną, a wreszcie okrutnie ukara-
ną za zbrodnię miłości. W żadnym razie nie jest prototypem kobiety fa-
talnej, która wodzi mężczyzn na pokuszenie, przyczyniając się do ich zgu-
by. Reżyser uwzniośla jej cierpienie, podkreśla macierzyńskie instynkty, 
zwłaszcza więź z synem, którego nie mogła wychowywać. Cała opowieść 
pozbawiona została erotycznej atmosfery oryginału, zamiast tego zyskała 
ascetyczną oprawę oraz pełną patosu tonację155. 

Smutek i nostalgię udało się wydobyć za sprawą szczególnego rytmu 
narracji, malarskości ujęć, w których dominują plany ogólne i płynne ru-
chy kamery, umieszczonej na żurawiu, spoglądającej na wszystko z góry, 
pod pewnym kątem (jak w 47 wiernych samurajach). Na uwagę zasługuje 
umiejętnie wykorzystana ścieżka dźwiękowa, o czym świadczy przejmują-
ca scena spotkania z synem po latach rozłąki: „Z ciszy wyłaniają się delikat-
ne tony melodii i pieśni, czasem jednak – czyniąc tym silniejsze wrażenie 
– wybucha agresywny zgiełk lub dodany zostaje ekspresyjny komentarz 
instrumentalny”156. Rygoryzm formalny jest widoczny w konsekwentnie 
stosowanych ujęciach sekwencyjnych, mistrzowskim operowaniu głębią 
ostrości i ruchem wewnątrzkadrowym, natomiast kompozycja plastyczna 
kadru, przejęta z japońskiego malarstwa, oparta na liniach ukośnych, po-

154 Mikołaj Melanowicz, Literatura japońska. Od VI do połowy XIX wieku, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994, s. 388.

155 Por. Mark Le Fanu, Mizoguchi and Japan, BFI Publishing, London 2005, s. 50–51.
156 Adam Garbicz, Jacek Klinowski, Kino – wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć fi lmu 

fabularnego. Podróż druga 1950–1959, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 115.
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zwoliła na wykorzystanie modularnej architektury wnętrz, z ich parawana-
mi i przesuwnymi ściankami.

Zgodnie ze schematem narzuconym przez powieściopisarza, wydarze-
nia fabularne przedstawione są w formie retrospekcji z punktu widzenia 
tytułowej bohaterki, kurtyzany w podeszłym wieku, wciąż próbującej wa-
bić klientów. Spacerując w pobliżu świątyni buddyjskiej, Oharu wchodzi 
do jej wnętrza i przygląda się zgromadzonym tam posążkom. W twarzy 
jednej z rzeźb dostrzega uderzające podobieństwo do mężczyzny poznane-
go przed laty. Obraz ten uruchamia łańcuch wspomnień. Kobieta przypo-
mina sobie czasy młodości, kiedy to była damą dworu w pałacu cesarskim. 
Pewnego dnia spotyka młodego samuraja, Katsunosuke (Toshirō Mifune), 
zakochanego w niej bez pamięci. Niestety, na przeszkodzie ich miłości sto-
ją podziały klasowe i różnice pochodzenia – ona należy do arystokracji, 
on zaś do niższego stanu – co zgodnie z etykietą dworską uniemożliwia 
jakiekolwiek kontakty. Mężczyzna nie dba jednak o sztywne zasady spo-
łeczne, jest zwolennikiem egalitaryzmu, uważa przy tym, że w sferze uczu-
ciowej należy dokonywać samodzielnych wyborów, gdyż tylko wówczas 
ludzi może połączyć prawdziwa bliskość. Oharu zgadza się na potajemną 
schadzkę w miejscowym zajeździe. Kochankowie zostają jednak odkryci 
i ujęci przez dworskich urzędników. Zgodnie z obowiązującym prawem 
Katsunosuke zostaje skazany na śmierć, a Oharu z rodziną na wygnanie157. 

157 W pierwowzorze literackim bohaterka przeżywa swą pierwszą miłość w wieku zale-
dwie dwunastu lat, od tego też zaczyna swoje wspomnienia: „Był natomiast pewien samu-
raj niskiego stanu na służbie u jednego z dworzan. Człowiek ten nie miał wysokiej pozycji 
i należał do mężczyzn, na których kobiety patrzą z ukosa. Jednak już pierwszy list, jaki do 
mnie napisał, był przepełniony namiętnością zdolną zabić. (…) Trudno było nam się spotkać, 
ale przy odrobinie sprytu udało mi się zaaranżować schadzkę i wtedy oddałam mu swoje 

Katsunosuke
(Toshirō Mifune)

Oharu (Kinuyo Tanaka) jako 
żebraczka
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W ten sposób rozpoczyna się wieloletnia tułaczka i powolny upadek 
bohaterki. Najpierw zostaje nałożnicą możnego pana feudalnego, Matsu-
dairy (Toshiaki Konoe), któremu rodzi syna, po czym zostaje odesłana do 
domu wskutek intryg pałacowych. Niezadowoleni z takiego obrotu spraw 
rodzice postanawiają sprzedać córkę do domu publicznego w Shimabarze. 
Tam poznaje zamożnego kupca (Eitarō Shindō), który zabiera ją z sobą 
jako służącą, czemu z niepokojem przygląda się zazdrosna żona. Wypę-
dzona ponownie, spotyka na ulicy sympatycznego człowieka, handlarza 
wachlarzami, Ogiyę (Jūkichi Uno), który pragnie ją poślubić. Szczęś-
cie małżeńskie nie trwa jednak długo, gdyż mężczyzna ginie tragicznie 
z rąk bandytów, zrozpaczona żona postanawia zaś wstąpić do klasztoru. 
Niesłusznie podejrzewana o niemoralne prowadzenie, musi opuścić i to 
schronienie, by udać się w dalszą wędrówkę. Pozbawiona środków do ży-
cia, zostaje żebraczką. Pewnego dnia, przechodząc w pobliżu orszaku 
miejscowego władcy, rozpoznaje w nim swojego syna. Młody człowiek nie 
może jej pomóc ani przyznać się do pokrewieństwa, gdyż splamiłby honor 
swego rodu. Oharu pozostaje już tylko czekać na śmierć.

Kenji Mizoguchi nadał powieści Saikaku Ihary zupełnie nowy wymiar, 
zrezygnował z żartobliwej tonacji oraz wydobył pierwiastki humanistycz-
ne, zwłaszcza buddyjskie, podkreślając temat nieuchronności przeznacze-
nia (gō) oraz zaniechania działań prowadzących do nieszczęścia. Tytułowa 
bohaterka zostaje poddana licznym próbom, cierpi niezasłużenie, wydaje 
się bezbronna wobec podłości świata, ale za wszelką cenę pragnie zacho-
wać godność. Poszukiwanie miłości prowadzi ją do upadku i wyniszczenia 

ciało”. Cyt. za: Paul Varley, Kultura japońska, tłum. Magdalena Komorowska, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 182–183.

Rodzina Oharu skazana na 
wygnanie

Oharu jako nałożnica pana 
feudalnego
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fi zycznego, pośrednio jednak przyczynia się do osiągnięcia duchowego 
oświecenia. Potwierdzają to końcowe sceny, w których reżyser za pomocą 
środków obrazowych i akustycznych ukazał jej uwznioślenie. Robert Co-
hen pisze nawet o wniebowstąpieniu, ze względu na obecność wertykalne-
go ruchu kamery zwracającej się w stronę nieba oraz chórów rozbrzmiewa-
jących na ścieżce dźwiękowej158. Chcąc dostąpić zbawienia, człowiek musi 
się wyrzec wszystkiego, zwłaszcza cielesnych żądz i pragnień, oddzielić się 
od świata i innych ludzi. 

Niewątpliwie proces przemiany wewnętrznej wydaje się sprawą zasad-
niczej wagi, jednak należy zaznaczyć, że fi lm zanurzony jest w subiektyw-
nej perspektywie, wydarzenia opowiedziane są z punktu widzenia nar-
ratorki i bohaterki zarazem. Czy w takim razie można w pełni zaufać jej 
wspomnieniom? Czy nie są one skutkiem halucynacji lub projekcją ży-
czeniową (Oharu na początku mdleje w świątyni i osuwa się na podłogę), 
wyrazem romantycznej tęsknoty za niespełnioną miłością lub lepszym 
życiem? Czy późniejsze wycofanie się ze świata nie jest jedynie mecha-
nizmem obronnym przed melancholią i odrzuceniem?159 Niekończące się 
pasmo nieszczęść być może zmieniło jej świadomość, wspomnienie do-
znanych krzywd zaś stworzyło ramy dla pamięci traumatycznej, w której 
rzeczywistość uległa przekształceniu. 

Wydarzenia fabularne nie służą wyłącznie pokazaniu tragicznego losu 
bohaterki i jej zmagań z przeznaczeniem, ale zbudowaniu metafory świata, 
w którym szczęście człowieka podporządkowane jest interesom zbiorowo-
ści. „Ukazując ciernistą drogę prześladowanej kobiety, chciałem pokazać 
niesprawiedliwość społeczną w feudalnej i podzielonej na klasy Japonii” 
– tłumaczył scenarzysta fi lmu Yoshikata Yoda160. Przesłanie ideologiczne 
zawarte jest w ostatnich słowach Katsunosuke, skierowanych do Oharu: 
„Mam nadzieję, że nadejdzie taki dzień, w którym można będzie kochać 
drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie i pozycję”. Przelot-
ny romans stał się punktem zwrotnym w życiu bohaterki oraz płaszczy-
zną łączącą przeszłość z teraźniejszością, rzeczywistość z wyobrażeniem. 
W przeciwieństwie do pierwowzoru literackiego w adaptacji fi lmowej 
mniej widoczny jest dydaktyczny charakter opowieści o miłosnych upad-

158 Por. Robert Cohen, Textual Poetics in the Films of Kenji Mizoguchi, s. 596.
159 Tamże, s. 599.
160 Yoshikata Yoda, Wspomnienia o Mizoguchim, s. 54.
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kach kobiety, które w założeniu miały być ostrzeżeniem przed zgubnymi 
skutkami pogoni za szczęściem. Jej historia nie posiada charakteru wyzna-
nia czy spowiedzi, tak istotnego w powieści Saikaku. Tematem fi lmu nie 
jest życie erotyczne ani romantyczne przygody Oharu, lecz niezasłużone 
cierpienie spowodowane przez system społeczny, który odmawia kobiecie 
prawa do podmiotowości i wolnej woli, wyklucza z przestrzeni publicznej, 
ogranicza jej rolę do przedmiotu wymiany między mężczyznami, czyli to-
waru wystawionego na sprzedaż161.

Na początku 1953 roku, tuż po zakończeniu okupacji amerykańskiej, Kenji 
Mizoguchi przystąpił do realizacji dzieła, które przyniosło mu uznanie 
zachodniej publiczności festiwalowej, przy umiarkowanym entuzjazmie 
rodzimej krytyki, zachwycającej się innymi fi lmami nakręconymi w tym 
samym czasie i podejmującymi współczesną problematykę, jak Tokijska 
opowieść (Tōkyō monogatari, reż. Yasujirō Ozu) czy Losy kobiet (Nigorie, 
reż. Tadashi Imai). Scenariusz Opowieści księżycowych (Ugetsu mono-
gatari, 1953) powstał na podstawie dwóch opowiadań Akinariego Uedy 
(1743–1809) ze zbioru Po deszczu przy księżycu oraz krótkiej noweli Order 
(Décoré) Guy de Maupassanta (1850–1893), które zostały przez reżysera 
połączone w spójną całość162. 

Zapuszczona zagroda to historia Katsushirō, właściciela gospodarstwa, 
który pewnego dnia zostawił młodą żonę i wyruszył do stolicy, by sprzedać 
jedwab. W drodze powrotnej został napadnięty i ograbiony, podupadł też 
na zdrowiu. Chorym zaopiekował się zamożny przyjaciel, u którego boha-
ter zatrzymał się na dłużej. Po siedmiu latach nieobecności wrócił do domu 
i ze zdumieniem odkrył, że żona ciągle czeka na niego z utęsknieniem. Na-
stępnego ranka nie zastał jednak nikogo w zapuszczonym mieszkaniu, a od 
sąsiadów z wioski dowiedział się, że kobieta zmarła, on zaś spotkał jej du-
cha. Zasadniczy wątek fabularny nie uległ zmianie, Mizoguchi rozwinął je-
dynie motyw wojny domowej, zasygnalizowany przez autora pierwowzoru,

161 Por. Robert Cohen, Why Does Oharu Faint? Mizoguchi’s Th e Life of Oharu and 
Patriarchal Discourse, [w:] Reframing Japanese Cinema: Authorship, Genre, History, red. 
Arthur Nolletti, Jr., David Desser, Indiana University Press, Bloomington 1992, s. 41, 45.

162 Oba opowiadania Akinariego Uedy, czyli Zapuszczona zagroda i Pożądliwość żmii, 
ukazały się w polskim przekładzie Wiesława Kotańskiego w zbiorze Po deszczu przy księży-
cu, Ossolineum, Wrocław 1968. Order Guy de Maupassanta został opublikowany w tomie 
Baryłeczka i inne opowiadania, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005.
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który przedstawił „ponury obraz nieszczęść, jakie spadają na ludność 
cywilną, zwłaszcza wieśniaków”163. W lepszej sytuacji byli mieszczanie – 
rzemieślnicy oraz kupcy – i zapewne dlatego Katsushirō zdecydował się 
na ryzykowne przedsięwzięcie handlowe. Akcja opowiadania rozgrywa 
się w połowie XVI wieku, czasach zamętu i niepokoju, w których ludzie 
myśleli o szybkim wzbogaceniu się kosztem innych. Ukrytym tematem 
jest kryzys rodziny i upadek wartości, choć Ueda unika moralizatorskiego 
tonu, „a nawet tak konstruuje fabułę, że tendencje krytyczno-reformator-
skie wobec społeczeństwa są trudne do dostrzeżenia”164. 

Nieco inny charakter ma Pożądliwość żmii, opowieść o młodzieńcu, 
który podczas wędrówki spotyka tajemniczą kobietę i pożycza jej para-
solkę, by mogła się schronić przed deszczem. Gdy następnego dnia Toyoo 
wyrusza do posiadłości pani Manago, dowiaduje się, że piękna właściciel-
ka jest samotną wdową, spragnioną męskiego towarzystwa. Dopiero póź-
niej przekonuje się, że kobieta jest demonem, któremu dał się uwieść165. 
W opowiadaniu tym Ueda zręcznie przeplata rzeczywistość z fantazją, tak 
że trudno oddzielić oba plany fabularne, ale odrealnienie jest dla pisarza 
„środkiem odwrócenia uwagi czytelnika i podsunięcia mu możliwości in-
nego, przenośnego spojrzenia na treść”166. 

Do motywów zaczerpniętych ze zbioru Po deszczu przy księżycu Mi-
zoguchi dodał jeszcze jeden, tym razem przejęty z tomu opowiadań Les 
soeurs rondoli (1884) Guy de Maupassanta. Order to historia urzędnika 
w średnim wieku, pana Caillarda, który od dzieciństwa marzył o otrzyma-
niu Legii Honorowej, choć w życiu zawodowym nie osiągnął niczego wy-
jątkowego. Niewierna żona, pragnąc ukryć swą zdradę, przekonuje męża, 
że jej kochanek przyszedł w sekrecie wręczyć mu upragnione odznaczenie.

W fi lmie Mizoguchi połączył różne wątki w mistrzowski sposób, uka-
zał historie dwóch wieśniaków, Genjūrō (Masayuki Mori) i Tobeia (Sakae 

163 Wiesław Kotański, Posłowie, [w:] Akinari Ueda, Po deszczu przy księżycu, s. 277.
164 Tamże, s. 277.
165 W opracowaniach krytycznych poświęconych historii japońskiego kina grozy pod-

kreśla się szczególne znaczenie Opowieści księżycowych dla ukształtowania poetyki gatun-
ku. Motyw kobiecego ducha, który nie może zaznać spokoju w zaświatach i uwolnić się od 
ziemskich spraw, należy do najchętniej wykorzystywanych przez twórców horrorów. Upiory 
zwykle nie atakują otwarcie, ale zwodzą swe ofi ary, usypiają ich czujność i wykorzystują sła-
bość. Por. Colette Balmain, Introduction to Japanese Horror Film, Edinburgh University Press, 
Edinburgh 2008, s. 43–49.

166 Wiesław Kotański, Posłowie, [w:] Akinari Ueda, Po deszczu przy księżycu, s. 277.
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Ozawa), którzy porzucili swoje rodziny, by 
urzeczywistnić marzenia o bogactwie i sła-
wie. Film został zbudowany na opozycjach 
fabularnych i wizualnych, służących ukaza-
niu różnych dróg życiowych. Jedną z nich 
podążają mężczyźni, drugą zaś ich żony, 
Miyagi (Kinuyo Tanaka) i Ohama (Mitsuko 
Mito), zwłaszcza pierwsza z nich, wierna 
i roztropna, będąca ucieleśnieniem trady-
cyjnych wartości. Obie kobiety nie pragną 
zmian, wystarczy im szczęście rodzinne, lecz to nie uchroni ich przed tra-
gicznym losem. Miyagi, napadnięta przez wygłodzonych żołnierzy, zostaje 
zabita, Ohama zaś zgwałcona przez oddział zbłąkanych dezerterów. 

Kenji Mizoguchi ukazuje dwa światy, realny i fantastyczny, prawdziwy 
i nadprzyrodzony, ale – podobnie jak Akinari Ueda – nie rozdziela ich 
wyraźnie. Pierwsza część, trwająca pół godziny, jest zdecydowanie bardziej 
realistyczna, fi lmowana w niskim kluczu, w planach pełnych i średnich, 
pozbawiona zbliżeń. Opowiada o rozpadzie rodziny, chciwości i wojnie, 
przez co zyskuje bardziej współczesną wymowę, zbliżoną do oskarżyciel-
skich, rozrachunkowych fi lmów z lat pięćdziesiątych. Przesłanie ideolo-
giczne wyraźnie formułuje sam reżyser w liście do scenarzysty:

„Okropności wojny wywołanej przez tych, którzy mają władzę, pod pretekstem 
wypełniania narodowej misji albo załatwiania prywatnej sprawy – oto przyczyna 
strasznych cierpień fi zycznych i moralnych ludu. Ale nawet w takiej sytuacji, pod-
czas wojny, życie chłopów musi się toczyć w sposób naturalny i normalny. Nieza-
leżnie od okoliczności chłopi muszą pracować i zdobywać żywność. Chciałbym 
szczególnie wydobyć ten kontekst, traktując go jako temat główny aż do sceny 
ucieczki łódką”167. 

Mizoguchi skupia się na codziennym życiu ludzi w obliczu zagrożenia, 
myślących nie tylko o przetrwaniu, ale i skorzystaniu z nadarzającej się 
okazji, jaką stwarza czas chaosu.

„Wojna jest więc iluzoryczną obietnicą szczęścia, które z ogromną siłą i nadzieją 
jawi się w umysłach biednych ludzi. (…) Biedny chłop marzy o świecie sukcesu 

167 Wypowiedź reżysera przytacza Yoshikata Yoda we Wspomnieniach o Mizoguchim,
s. 57.

Miyagi (Kinuyo Tanaka) 
i Genjūrō (Masayuki Mori)
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i bogactwa. W wojnie zawsze tkwi ów element szaleństwa, który ukazuje miraże 
rozkoszy egzystencji”168.

Mężczyźni podejmują ryzyko, postanawiają dorobić się na sprzedaży 
wyrobów garncarskich. W tym celu opuszczają wioskę i wyruszają do mia-
sta. Scena rozstania, jedna z najpiękniejszych w całej twórczości reżysera, 
przypomina marzenie senne – z mgły wyłania się mała łódka, którą we 
czwórkę płyną na drugi brzeg jeziora169. Bohaterowie przekraczają grani-
ce swego świata, wyruszają w nieznane. W tym miejscu rozpoczyna się 
druga część fi lmu, wyróżniająca się wyrafi nowanym pięknem, opowiada-
jąca o obsesji i pogoni za złudzeniem, o życiu we śnie. Konstrukcja dra-
maturgiczna ulega zmianie, reżyser przeplata wątki równoległe, pokazuje 
na przemian historię Genjūrō, sprzedającego na placu targowym swoje 
wyroby garncarskie, który ulega czarowi pięknej księżniczki Wakasy (Ma-
chiko Kyō), jego brata Tobeia, realizującego swe marzenie o zdobyciu sa-
murajskiej zbroi i sławy wojownika, oraz ich żon, samotnie zmagających 
się z przeciwnościami losu170. 

168 Tamże, s. 63.
169 W opowiadaniu Uedy chwila rozstania, choć rozgrywa się w innej scenerii, również 

wyróżnia się niezwykłą urodą za sprawą słów bohaterki: „Zostawiasz mnie – rzekła – tak 
zupełnie samą, nie mam przy sobie nikogo życzliwego. Kobiece serce moje będzie odtąd błą-
dzić po pustkowiach i laskach, pogrążone w gorzkim smutku. Nie zapominaj o mnie ni rano, 
ni wieczorem i czym prędzej wracaj! Wiem, że jeśli tylko będziemy przy życiu, to się jeszcze 
spotkamy, ale taki już jest nasz świat, że nikt nie może być pewien jutra” (Zapuszczona za-
groda, s. 72).

170 Catherine Russell porównuje konstrukcję dramaturgiczną Opowieści księżycowych do 
struktury narracyjnej Rashomona. Catherine Russell, Kenji Mizoguchi and his Women, [w:] 
tejże, Classical Japanese Cinema Revisited, Continuum, New York 2011, s. 55.

Scena rozstania Spotkanie na placu targowym
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Donald Richie, jeden z najwybitniejszych znawców kina japońskiego, 
zwrócił niegdyś uwagę na wiele tematów czy idei, które składają się na 
Opowieści księżycowe: wojna jako przyczyna wszelkich nieszczęść, ambicja 
jako źródło upadku człowieka, fatalizm przeznaczenia, porzucenie myśli 
o wszelkiej zmianie i związana z tym akceptacja własnego miejsca w świe-
cie, wreszcie pochwała kobiecości171. Mizoguchi zderza z sobą różne wizje 
miłości – jedna opiera się na wzajemnym oddaniu i poświęceniu, druga 
jest jej przeciwieństwem, ucieleśnia zaborczość i egoizm. Uczucie Miyagi 
wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa oraz wiarą w istnienie szczęścia 
małżeńskiego. Miłość Wakasy symbolizuje natomiast zmysłową żądzę, po-
szukiwanie cielesnych przyjemności. Czy jednak obie postawy wykluczają 
się wzajemnie, czy może raczej są dopełnieniem, realizacją różnych aspek-
tów kobiecości? Genjūrō ucieka od rzeczywistości w erotyczną fantazję, 
pożądanie staje się dla niego ważniejsze od poczucia obowiązku, zapomina 
o dotychczasowym życiu, w którym nie mógłby zostać kochankiem kobie-
ty z wysokiego rodu, i wybiera fantazmat. 

Najpiękniejsze sekwencje fi lmu, inspirowane teatrem nō, rozgrywają 
się w posiadłości Wakasy – twarz kobiety przypomina maskę, jej ruchy 
i gesty są teatralne, pełne wystudiowanej elegancji. Na szczególną uwagę 
zasługują pełne erotycznego napięcia sceny kąpieli kochanków w gorących 
źródłach oraz pikniku nad brzegiem rzeki, podczas którego mężczyzna jest 
uwodzony przez nieznajomą. Mizoguchi wykorzystuje w nich oryginalne 
rozwiązania kompozycyjne służące takiej konstrukcji przestrzeni, by za-
miast jej rozczłonkowania pojawiło się wrażenie płynności i jedności cza-
sowej172. Pierwszorzędne znaczenie ma przemiana porośniętych chaszcza-
mi ruin w przepiękną siedzibę przypominającą pałac cesarski, powtórzona 
później w końcowych fragmentach fi lmu. Dopiero za dnia bohater prze-
konuje się, że malownicza sceneria była złudzeniem, mającym omamić go 
i uwięzić w ramionach ducha.

171 Donald Richie, Distance and Beauty in the Films of Mizoguchi, [w:] Ugetsu, red. Keiko 
I. McDonald, Rutgers University Press, New Brunswick 1992, s. 139.

172 Gilles Deleuze w uwagach na temat Mizoguchiego wspomina o „paradoksie przestrze-
ni sukcesywnej jako przestrzeni, w której czas zostaje w pełni potwierdzony, lecz w formie 
zmiennych tej przestrzeni – toteż w Ugetsu monogatari widzimy bohatera kąpiącego się z cza-
rownicą, następnie przepełnienie tworzące strumień na polach, potem pola i równinę, a wresz-
cie ogród, w którym ponownie odnajdujemy parę spożywającą kolację kilka miesięcy później”. 
G. Deleuze, Kino, tłum. Janusz Margański, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 205.
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„Woda ze stawu wyparowała, a rośliny wodne wszystkie poschły. Wśród zdzicza-
łych krzewów, które tak gęsto wybujały, że aż pochylały się od swego ciężaru, zwa-
lona wichrem olbrzymia sosna przedstawiała upiorny widok. Gdy otworzyli okra-
towane drzwi prowadzące do pokoju gościnnego, buchnął w nich nagle powiew 
stęchlizny, tak że wszyscy w popłochu cofnęli się do tyłu”173.

Mizoguchi łagodzi charakter kobiecego upiora, współczuje mu, ale nie 
usprawiedliwia mężczyzny, który „daje się uwieść kobiecie, a potem jej 
podlega tylko przez brak stanowczości i hartu ducha, przez zbytnią ustę-
pliwość i czułość na wdzięki czy lamenty”174.

Bohater budzi się z urokliwego snu – choć tylko na chwilę – i wraca do 
domu, gdzie czeka na niego żona, a właściwie jej duch. Nie wie, podob-
nie jak nie wiedzą tego widzowie, że kobieta zmarła przed laty. Mizoguchi 
w niezwykły sposób przedstawił ów powrót niewiernego męża w jednym 
ujęciu sekwencyjnym175. Przez chwilę kamera pokazuje opuszczony dom, 
ale gdy Genjūrō wchodzi tylnym wejściem, wszystko ulega cudownej prze-
mianie. W środku czeka na niego ukochana żona, przygotowuje posiłek 
i ścieli posłanie. Scena przejścia od rzeczywistości do złudzenia rozgry-
wa się na oczach widzów, bez cięć montażowych, jak gdyby dwa światy, 
prawdziwy i nadprzyrodzony, przenikały się wzajemnie lub z sobą sąsia-
dowały. Wydaje się, że rodzina została ocalona, a jedność przywrócona, 
jednak wszystko jest złudzeniem, ucieczką przed prawdą i zwycięstwem 
wyobraźni fantazmatycznej. 

173 Akinari Ueda, Pożądliwość żmii, [w:] Po deszczu przy księżycu, s. 178.
174 Wiesław Kotański, Posłowie, [w:] Akinari Ueda, Po deszczu przy księżycu, s. 280.
175 Interesujące odczytanie tych sekwencji proponuje Daniel Serceau w książce Kenji 

Mizoguchi – de la révolte aux songes, Les Editions de Cerf, Paris 1983, s. 40–49. 

Zmysłowa miłość w świecie iluzji Księżniczka Wakasa (Machiko 
Kyō)
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„O piątej straży, gdy niebo zaczęło się przejaśniać, poczuł przez sen bardziej doj-
mujące zimno; sięgnął nie budząc się ręką w poszukiwaniu przykrycia, gdy coś 
zaszeleściło i wtedy otworzył oczy. (…) Spojrzał w górę: pokrycie zerwał wiatr, 
tak że widać było nawet księżyc, bielejący jeszcze na tle rozjaśnionego nieba. Ro-
zejrzał się dookoła: przejścia, które powinny być zasłonięte, stały otworem. Przez 
szczeliny w przegniłej i zrujnowanej podłodze z bambusu rosły w górę balda-
chy miskantów i eulalii. Po ścianach piął się bluszcz i maranta. Cały ogród tonął 
w gąszczu przytulij, a choć nie było jeszcze jesieni całe obejście przypominało ra-
czej zachwaszczone pole po żniwach”176.

W Opowieściach księżycowych Mizoguchi zwraca uwagę na jeszcze je-
den wymiar, tym razem autotematyczny, związany z wypowiedzą na temat 
sztuki i miejsca artysty w świecie, poszukiwaniem własnej drogi twórczej, 
albo raczej błądzeniem po manowcach. Genjūrō ulega pokusie stania się 
artystą, przekonany o wyjątkowości swych wyrobów zapomina o użytko-
wym charakterze garncarskiego rzemiosła, którego głównym celem nie 
jest osiągnięcie walorów dekoracyjnych. Zdaniem reżysera

„sztuka powinna służyć człowiekowi, pomagać mu w odnalezieniu swego miejsca. 
Nie może ograniczać się do funkcji estetycznej, do roli dostarczycielki przyjem-
ności, jakże często fałszywej i złudnej, do zewnętrznej urody, która najczęściej jest 
w gruncie rzeczy jedynie grą pozorów. Garncarz u kresu swej szalonej przygody 
uświadamia sobie tę prawdę”177.

Robin Wood wyróżnił trzy rodzaje wyrobów garncarskich, które ilu-
strują życiową drogę, wybory moralne i rozwój duchowy artysty, bohatera 
fi lmu Mizoguchiego. Do pierwszej kategorii można zaliczyć naczynia pro-
dukowane w pośpiechu i dużych ilościach, mające przynieść łatwy dochód 
ich wytwórcy – sztuka jest tu wyłącznie środkiem do osiągnięcia zewnętrz-
nego celu. Do drugiej kategorii należą wazy i czarki, które garncarz po-
kazuje księżniczce, przynależące do innego świata, wskazujące na fakt, że 
sztuka jest oderwana od rzeczywistości i służy wytwarzaniu iluzji. Wresz-
cie w ostatniej grupie pojawiają się naczynia wytworzone przez Genjūrō 
po powrocie do rodzinnej wioski, ukazujące prawdziwą wrażliwość do-

176 Akinari Ueda, Zapuszczona zagroda, [w:] Po deszczu przy księżycu, s. 81.
177 Jean Douchet, Złudzenie i prawda w fi lmach Mizoguchiego, tłum. Ireneusz Dembowski, 

„Film na Świecie” 1987, nr 345–346, s. 80.
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skonałego rzemieślnika, a nie tylko marzyciela – na tym poziomie sztuka 
odsłania prawdę o rzeczywistości178.

Ukrzyżowani kochankowie (Chikamatsu monogatari, 1954) – opowieść 
o tragicznej miłości oraz uwikłaniu w sieć sprzecznych zobowiązań – to 
ostatnia adaptacja klasycznego utworu z okresu Edo (1600–1868). Tym ra-
zem podstawą scenariusza była sztuka napisana dla teatru bunraku przez 
najwybitniejszego dramaturga tamtych czasów, Monzaemona Chikamatsu 
(1653–1724). Opowieść o wytwórcy kalendarzy (Daikyōji mukashi goyomi), 
wystawiona po raz pierwszy w 1715 roku, powstała na motywach inne-
go dzieła, mianowicie jednego z opowiadań Saikaku Ihary ze zbioru Pięć 
kobiet, które żyły dla miłości (Kōshoku gonin ona, 1686), zainspirowanego 
autentycznymi wydarzeniami. Dramat ten należy do sztuk obyczajowych 
(sewamono), w których specjalizował się Chikamatsu, ich akcja rozgrywała 
się w środowisku mieszczańskim, a bohaterami byli zazwyczaj nieszczę-
śliwie zakochani młodzi ludzie postawieni w sytuacji bez wyjścia, a na-
stępnie zmuszeni do odebrania sobie życia (shinjū). Do najwybitniejszych 
przykładów można zaliczyć Samobójstwo kochanków z Sonezaki (Sonezaki 
shinjū, 1703) i Samobójstwo z miłości w niebiańskiej Amijimie (Shinjū ten 
no Amijima, 1720). 

W porównaniu z równie popularnymi dramatami historycznymi (jida-
imono) sztuki obyczajowe mają charakter realistyczny. „Dominują w nich 
codzienne problemy przeciętnych mieszczan, zmuszanych często przez 
okoliczności zewnętrzne do dokonywania wyboru między obowiązkiem 
(giri) a głosem serca (ninjō)”179. Temat podwójnego samobójstwa nie był 
całkowitą nowością w japońskim teatrze, wcześniej wystawiano już dra-
maty kabuki wykorzystujące ten motyw fabularny, ale dopiero Chikamatsu 
nadał bohaterom rys tragiczny, ukazał ich zarówno w chwilach słabości, 
jak i duchowego zwycięstwa. Jego sztuki nasycone były dużym ładunkiem 
emocjonalnym, zawierały nie tylko sceny liryczne, ale też pełne brutal-
ności, „zostały w nich przedstawione ambicje i troski ludzi znajdujących 
się na granicy śmierci, ludzi borykających się z koniecznością tłumienia 
własnych pragnień w imię obowiązków wynikających z odgrywania okre-

178 Por. Robin Wood, Th e Ghost Princess and the Seaweed Gatherer, „Film Comment” 
1973, vol. 9, nr 2, s. 32–40.

179 Estera Żeromska, Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy, tom 2, 
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, s. 220.
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ślonych ról w feudalnym społeczeństwie okresu Edo”180. Bohater wybierał 
zazwyczaj drogę uczuć, co prowadzi go do nieuchronnej zguby, nie mógł 
bowiem zapomnieć o powinnościach wobec rodziny ani o granicy oddzie-
lającej dobro od zła.

Opowieść o wytwórcy kalendarzy była typową sztuką obyczajową, skon-
struowaną według wypracowanych wcześniej wzorców, zgodnie z który-
mi akt pierwszy służył przedstawieniu zasadniczego problemu – w tym 
wypadku cudzołóstwa popełnionego nieświadomie, wskutek zamiany 
tożsamości. W drugim akcie następowało rozwinięcie akcji – bohatero-
wie uciekają w obawie przed zemstą, zaś ich wspólnicy zostają oskarżeni 
o współudział w zbrodni. W akcie trzecim ukazana jest przemiana ducho-
wa, oboje uświadamiają sobie naturę własnych uczuć, pragną żyć i kochać 
się wzajemnie. Scenariusz napisany przez Yoshikatę Yodę i Matsutarō Ka-
waguchiego zachował konstrukcję dramatu, ale autorzy zmienili zakoń-
czenie. Wykorzystali pomysły z opowiadania Saikaku Ihary, w którym 
śmierć czeka na dwoje kochanków (u Chikamatsu ginie tylko mężczyzna). 
Nieco mniejsze znaczenie w adaptacji fi lmowej ma fatum, przeznaczenie 
kierujące poczynaniami bohaterów. Mizoguchi wolał, by zgodnie z inten-
cją powieściopisarza, przyczyną tragedii były sztywne struktury społeczne, 
narzucające określone normy zachowania181. 

W prozie Saikaku głównymi motywami są miłość i pieniądze, co wyda-
wało się szczególnie bliskie problematyce podejmowanej przez japońskiego 
reżysera w Ukrzyżowanych kochankach. Prawdziwym powodem nieszczęś-
cia głównej bohaterki, Osan (Kyōko Kagawa), żony wytwórcy kalendarzy 
Ishuna (Eitarō Shindō), nie są uczucia, ale kłopoty fi nansowe jej brata (Ha-
ruo Tanaka), utracjusza, który chcąc spłacić wierzycieli, zwraca się z prośbą 
do siostry. Pożyczenie pieniędzy od męża, liczącego się z każdym groszem 
skąpca, nie wchodzi w rachubę, pozostaje więc użyć podstępu. Z pomocą 
przychodzi jej jeden z pracowników drukarni, Mohei (Kazuo Hasegawa), 
zdolny rzemieślnik, podziwiający urodę swej pani. Młody człowiek wyko-
rzystuje okazję do sfałszowania polecenia wypłaty, ale zostaje przyłapany 
na gorącym uczynku. Z opresji ratuje go służąca Otoma (Yōko Minami-

180 Tamże, s. 212.
181 Wnikliwą analizę metody adaptacji sztuki Chikamatsu przez Mizoguchiego, z uwzględ-

nieniem różnic między oryginałem a wersją fi lmową, przedstawiła Keiko I. McDonald w arty-
kule Th e Crucifi ed Lovers: Kabuki, Bunraku, and Issues of Female Freedom, [w:] tejże, Japanese 
Classical Th eater in Films, Fairleigh Dickinson Univeristy Press, Rutherford 1994, s. 181–194. 
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da), zakochana w nim bez pamięci. Fatal-
ny zbieg okoliczności sprawia, że sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, zazdrosny 
mąż podejrzewa bowiem, że piękna żona 
zdradza go z Moheiem. W rzeczy samej 
dochodzi do schadzki, ale jest ona dziełem 
przypadku, gdyż pani domu zamieniła się 
pokojami ze służącą i to do niej zamierzał 
zakraść się bohater. Ishun nie wierzy w nie-
winność obojga podejrzanych o cudzołó-
stwo. 

Niesłusznie oskarżona Osan i jej rzeko-
my kochanek postanawiają uciec z domu 
w obawie przed karą. Pierwszej nocy za-
trzymują się w zajeździe na przedmieściach 
Kioto, następnego dnia wyruszają w stronę 
Osaki, ścigani przez wysłanników męża 
oraz straż cesarską. Zbiegowie ukrywają się 
w górach, tam też po raz pierwszy wyznają 
sobie miłość. Wówczas dopiero pojmują, 
że połączyło ich przeznaczenie, ale wiedzą 
też, że nie zaznają szczęścia na tym świecie. 
Niebawem zostają otoczeni przez policję 
i schwytani, a później – zgodnie z obo-
wiązującym prawem – ukrzyżowani przy 
murach miasta. Ich ostatnia wędrówka 
(michiyuki) jest powtórzeniem sceny, jaka 
rozegrała się na początku fi lmu – przywią-
zani do konia wiarołomni kochankowie 
jadą ulicami miasta na spotkanie śmierci. 
Drodze krzyżowej przyglądają się okolicz-
ni mieszkańcy – jedna z mijanych kobiet 
zauważa, że „pani nigdy nie wyglądała na 
szczęśliwszą, a jej twarz promienieje bla-
skiem”.

W przeciwieństwie do najsłynniejszych 
sztuk Chikamatsu bohaterowie nie odbie-

Osan (Kyōko Kagawa) i Mohei 
(Kazuo Hasegawa)

Ishun (Eitarō Shindō) – wytwór-
ca kalendarzy

Osan – wcielenie niewinności

Ostatnia podróż kochanków 
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rają sobie życia, lecz zostają skazani na śmierć. Mizoguchi zapragnął też 
pokazać przemianę, jaka w nich zaszła pod wpływem nagłego uczucia.

„Inaczej niż w melodramatach, gdzie kilka chwil skradzionych śmierci to najpięk-
niejsze i najsłodsze chwile, jakich im życie dotąd nigdy nie dało, tutaj pragnienie 
śmierci rozwiewa się, ponieważ dociera do nich świadomość, że się kochają, bar-
dziej i mocniej niż śmierć”182.

Reżysera mniej interesuje konfl ikt między zobowiązaniami a uczu-
ciami, bardziej zaś pokazanie rzeczywistych przyczyn nieszczęścia pary 
kochanków, obnażenie nieludzkiego prawa, hipokryzji czy podwójnej 
moralności (mężowie mają prawo do wzięcia sobie kochanki), czyli tego 
wszystkiego, co składało się na struktury społeczeństwa feudalnego, pod-
danego wnikliwej krytyce.

Ukrzyżowani kochankowie, podobnie jak Opowieści księżycowe, wydo-
bywają temat zderzenia rzeczywistości ze światem pozorów, wiary w złu-
dzenia i niemożność dostrzeżenia prawdziwego obrazu rzeczy. Większość 
drugoplanowych postaci żyje w fałszu, poświęcając szczęście osobiste 
nie tyle dla wyższego dobra, ile dla wygody lub uznania otoczenia. Ka-
meralny dramat, pozbawiony rozwichrzonej i wielowątkowej struktury, 
wyróżniającej niektóre wczesne dzieła Mizoguchiego, jest przykładem mi-
strzowskiej inscenizacji opartej na wzorach estetycznych przejętych z tea-
tru bunraku. Przekonuje o tym ścieżka dźwiękowa, na której rozbrzmie-
wa muzyka grana na shamisenie, bambusowym fl ecie i bębenkach, oraz 
konstrukcja dramaturgiczna z wyeksponowanym motywem podróży ku 
śmierci (michiyuki), a także teatralne gesty aktorów, zakłócające wraże-
nie realności. W pierwszych ujęciach reżyser posługuje się perspektywą 
równoległą zaczerpniętą z klasycznego malarstwa japońskiego, umieszcza 
kamerę wysoko, pod kątem, przez co w kadrze przeważają linie ukośne, 
w późniejszych scenach rezygnuje jednak z takiej kompozycji, by wrócić 
do niej w fi nale. Realistyczny charakter początkowych fragmentów fi lmu 
ustępuje miejsca subtelnej stylizacji. Punktem zwrotnym, zarówno na po-
ziomie fabularnym, jak i stylistycznym, jest sekwencja podróży łódką, na-
kręcona w trzech długich ujęciach trwających blisko pięć minut, obrazują-
ca przemianę bohaterów i narodziny ich miłości.

182 Wypowiedź reżysera przytacza Yoshikata Yoda we Wspomnieniach o Mizoguchim,
s. 69 (tłumaczenie poprawione).
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Późne fi lmy Mizoguchiego, powstałe na motywach klasycznych utwo-
rów literackich lub dramaturgicznych, można uznać za zwieńczenie ar-
tystycznej drogi reżysera, a zarazem najdoskonalsze wcielenie wyobraź-
ni melodramatycznej w jej tragicznym wydaniu, pozbawionym łzawego 
sentymentalizmu oraz moralizatorskiego tonu, charakterystycznego dla 
romantycznych historii miłosnych opowiadających o cierpieniach kobiet, 
które poświęcają się dla ukochanych mężczyzn.
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Rozdział 10

OPOWIEŚCI Z DAWNYCH CZASÓW

W kinematografi i japońskiej od początku ubiegłego stulecia obowiązywał 
podział na dwie podstawowe odmiany: fi lmy historyczne (jidaigeki) oraz 
dramaty współczesne (gendaigeki). Obie kategorie miały charakter opiso-
wy i tematyczny, wskazywały na czas wydarzeń, typ postaci oraz środowi-
sko, z którego wywodzili się bohaterowie, posiadały również charaktery-
styczną ikonografi ę i sposób prowadzenia narracji. Wyrazistość podziału 
gatunkowego wynikała początkowo ze ścisłej specjalizacji poszczególnych 
wytwórni – w jednych (np. Nikkatsu) powstawały produkcje kostiumo-
we, w innych zaś (Shōchiku) opowieści z życia prostych ludzi. Nieczęsto 
się zdarzało, by reżyserzy z równym powodzeniem odnajdywali się w obu 
odmianach, do wyjątków należeli najwybitniejsi autorzy z Kraju Kwitną-
cej Wiśni – Akira Kurosawa i Kenji Mizoguchi. W przypadku twórczości 
tego drugiego zwrot w stronę kina historycznego, dokonany na początku 
lat czterdziestych, był pochodną nacjonalistycznej polityki władz. W okre-
sie powojennym wynikał zaś z pragnienia zakorzenienia w tradycji demo-
kratycznych przemian, a pośrednio ze strategii przyjętej przez wytwórnię 
Daiei, nastawionej wówczas na produkcję fi lmów samurajskich oraz adap-
tacje klasyki183. 

Akcja większości dzieł nakręconych przez Mizoguchiego w ostatnich 
latach życia osadzona jest w feudalnej przeszłości, scenariusze oparte są 
na tekstach literackich, co nie oznacza bynajmniej, że japoński reżyser 
odwrócił się od współczesności i zaczął realizować eskapistyczne utwory 
rozrywkowe. W jego fi lmach na próżno szukać bohaterskich wojowników, 

183 Na początku lat pięćdziesiątych w wytwórni Daiei powstały m.in. Opowieści o księciu 
Genji (Genji monogatari, 1951, reż. Kozaburō Yoshimura), Wrota piekieł (Jigokumon, 1953, 
reż. Teinosuke Kinugasa) oraz udane ekranizacje prozy: Dzika gęś (Gan, 1953, reż. Shirō 
Toyoda) i Złoty demon (Konjiki yasha, 1954, reż. Kōji Shima).
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walk na miecze czy scen batalistycznych, których oczekiwała publiczność. 
Nie zapomniał natomiast o melodramatycznej wrażliwości, pozwalającej 
na wyrażenie konfl iktu sprzecznych wartości i ukazanie potrzeby uprawo-
mocnienia działań ludzkich przez wyższą moralność.

Zarządca Sanshō (Sanshō dayū, 1954) rozgrywa się w epoce Heian 
(794–1185) i opowiada o wpływie przeszłości na teraźniejszość oraz o du-
chowym zwycięstwie nad złem, własnymi słabościami, o cierpieniu i wier-
ności ideałom. Scenariusz powstał na podstawie noweli Ōgaia Moriego 
(1862–1922), a właściwie ludowego podania, które spisał naczelny chirurg 
armii cesarskiej, a zarazem wybitny pisarz i zwolennik neokonfucjańskich 
wartości. W młodości zaangażował się w proces przemian zapoczątkowa-
nych niedługo po jego urodzeniu, jednak w późniejszym okresie życia za-
czął podważać słuszność obranej drogi do nowoczesności. Zwrot ku prze-
szłości nie oznaczał dla niego ucieczki przed teraźniejszością, ale wynikał 
z przeświadczenia, że historia jest źródłem mądrości, w której moralność 
powinna szukać uprawomocnienia. Pomimo przynależności do nurtu mo-
dernistycznego, 

„odrzucił naturalistyczną egzaltację, pochwałę czy choćby akceptację nieokiełz-
nanych instynktów, skłonność do opisu ludzkich słabości, chorób i zła. Był w tym 
czasie zwolennikiem rozumnej dyscypliny w życiu, a także w świecie przedstawio-
nym w literaturze. Wedle niego bohaterowie winni być wzorami zachęcającymi do 
wysiłku i kształtowania silnej woli”184. 

W pewnym sensie jego twórczość stanowiła zapowiedź nacjonalistycz-
nego przełomu, jaki dokonał się po jego śmierci. Pisarza nie interesowała 
jednak polityka, ale zachowanie człowieka w określonym systemie norm 
etycznych, dlatego wybierał różne epoki dla pokazania zasadniczych dyle-
matów moralnych. 

Nowela Sanshō dayū powstała w 1915 roku i zalicza się do opowieści hi-
storycznych (rekishi monogatari). Źródłem inspiracji była średniowieczna 
legenda należąca do gatunku sekkyōbushi, ballad wykonywanych przez wę-
drownych mnichów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie i zawiera-
jących moralne przesłanie. Najstarszy zachowany jej zapis pochodzi z 1639 
roku, w późniejszych latach powstały liczne wersje sceniczne wystawiane 

184 Mikołaj Melanowicz, Literatura japońska. Proza XX wieku, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1994, s. 74.
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na deskach teatrów kabuki i bunraku185. 
W warstwie fabularnej fi lm Mizoguchiego 
jest opowieścią o rozbiciu rodziny, rozłące 
oraz próbach jej odnalezienia. Gubernator 
prowincji z rodu Taira (Masao Shimizu) 
zostaje pozbawiony stanowiska i majątku 
oraz skazany na wygnanie za zbyt liberal-
ne poglądy. Tamaki (Kinuyo Tanaka), jego 
żona, wraz z dziećmi wyrusza na przy-
musową tułaczkę z północnych krańców 
wyspy Honsiu na południe. Już na począt-
ku ich drogi rozchodzą się – córka Anju 
(Kyōko Kagawa) i syn Zushiō (Yoshiaki 
Hanayaki) zostają porwani przez handla-
rzy niewolników, a następnie sprzedani 
zarządcy wielkiego majątku, tytułowemu 
Sanshō (Eitarō Shindō), człowiekowi bez-
względnemu i okrutnemu. Życie w obozie 
pracy jest niełatwe, wszelkie próby ucieczki 
karane są przez strażników ze szczególną 
surowością. Tylko jedna osoba odnosi się 
życzliwie do nowo przybyłych, jest nią syn 
zarządcy, Tarō (Akitake Kōno), młodzie-
niec o łagodnym usposobieniu, niezdol-
ny do przemocy, który postanawia zostać 
mnichem. Po latach niewoli Zushiō zapo-
mina o wpajanych mu przez ojca zasadach 
moralnych – „człowiek pozbawiony współ-
czucia nie jest istotą ludzką, bądź surowy 
dla siebie, a łaskawy dla innych”. Stopniowo przystosowuje się do życia 
w świecie, w którym dobro i miłosierdzie nie mają żadnej wartości. „Pa-
radoksalnie właśnie poprzez tę zdradę i poddanie się duchowemu zniewo-
leniu Zushiō po raz pierwszy staje się bohaterem nowoczesnym, postacią 
w pełni ludzką i obdarzoną psychologiczną głębią – przestaje być jedynie 

185 Por. Aleksandra Szczechla, „Zarządca Sanshō” (Sanshō dayū) – polityka, rodzina i ko-
bieta, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. Krzysztof Loska (w druku).

Taira (Masao Shimizu) – guber-
nator prowincji

Tamaki (Kinuyo Tanaka)

Zarządca Sanshō
(Eitarō Shindō)
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typem prawego, bajkowego bohatera”186. Wierna naukom z dzieciństwa 
pozostaje jego młodsza siostra, Anju, która stopniowo uświadamia sobie, 
że ostatnią szansą na ocalenie duszy brata jest ucieczka z obozu. To właśnie 
ona w fi lmie Mizoguchiego jest symbolem wierności i wytrwałości (stąd jej 
nowe imię – Shinobu), niezachwianej wiary oraz mądrości. 

Pomimo fi zycznej nieobecności postać ojca odgrywa szczególną rolę 
w życiu bohaterów. Potwierdzają to krótkie przebitki z przeszłości, mię-
dzy innymi ujęcie, w którym Taira daje synowi na pożegnanie fi gurkę 
bodhisattwy Kannon, symbolizującej współczucie. Jego przeciwieństwem 
jest tytułowy Sanshō, również przedstawiciel władzy patriarchalnej, ucie-
leśnienie „złego ojca”, nadużywającego autorytetu, surowo karzącego za 
nieposłuszeństwo i zmuszającego do całkowitego oddania. Postępowanie 
„dobrego ojca” opiera się na odmiennych zasadach, znajduje swoje upra-
womocnienie w oświeconej władzy konfucjańskiej. Taira ma tylko jedną 
słabość, mianowicie nieumiejętność wyrazistego oddzielenia życia osobi-
stego od działalności publicznej, co wynika z jego wiary w możliwość po-
godzenia szczęścia z obowiązkami. 

Dla Mizoguchiego ważniejszy wydaje się wątek matki, drugorzędny 
w pierwowzorze literackim, przez co fi lm nawiązuje do szlachetniejszej 
odmiany melodramatu macierzyńskiego. Tamaki po porwaniu dzieci zo-
staje sprzedana do domu publicznego na wyspie Sado, nie może jednak 
pogodzić się ze stratą rodziny, powoli wpada w obłęd i traci resztki sił. O ile 
fi gura ojcowska wskazuje na znaczenie prawa i moralności, o tyle postać 
matki sugeruje więź emocjonalną oraz potrzebę bliskości, ale także pamięć 
o pochodzeniu. Nie mogąc towarzyszyć dzieciom w ich wędrówce, staje się 
ich duchem opiekuńczym. Piosenka śpiewana przez nią – jeden z moty-
wów przewodnich fi lmu – w niezwykły sposób dociera do córki, najpierw 

186 Aleksandra Szczechla, dz. cyt. Autorka tekstu zauważa, że dzięki takiemu przedsta-
wieniu postaci bohatera fi lm zyskuje kolejną możliwość interpretacji. „Można w nim zoba-
czyć próbę osobistego rozrachunku reżysera z japońską historią lat militaryzmu i wojny na 
Pacyfi ku. Majątek Sanshō, w którym niewielka liczba nadzorców pilnuje dużej grupy wynisz-
czonych, nieludzko eksploatowanych niewolników, nietrudno skojarzyć z obozami jeniecki-
mi. Wewnętrzna przemiana Zushiō i przyjęcie przez niego roli oprawcy jest w tym kontekście 
bardzo znacząca. (…) Mizoguchi pokazuje w ten sposób, że nawet najszlachetniejsze jednos-
tki poddały się nieludzkiej indoktrynacji, i udowadnia, że w powojennej Japonii nikt nie jest 
bez winy”.
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dzięki pośrednictwu dziewczyny, która trafi ła do niewoli z wyspy Sado, 
później za sprawą potęgi wyobraźni lub łączności duchowej187. 

Mary Ann Doan pisała o głosie macierzyńskim jako „dźwiękowej po-
włoce” otaczającej niemowlę, natomiast Kaja Silverman zauważyła, że głos 
ten jest nie tylko pierwszym dźwiękiem, jakie słyszy dziecko, ale również 
pierwszym wyodrębnionym z akustycznego chaosu i to dzięki niemu po-
wstaje pierwotna więź pełniąca w późniejszym życiu funkcję „nici Ariad-
ny”, wskazującej właściwą drogę. Śpiew nie jest wyłącznie narzędziem 
porozumiewania się, ale służy odbudowywaniu tożsamości dziecka, które 
może rozpoznać się w głosie matki jak w „akustycznym zwierciadle”188. 
Tamaki po rozstaniu z dziećmi pojawia się w trzech krótkich epizodach, 
z których pierwszy przedstawia jej nieudaną próbę ucieczki z domu pub-
licznego, drugi – moment oślepienia, trzeci zaś spotkanie z synem, symboli-
zujące połączenie rozbitej rodziny oraz przywrócenie utraconej równowagi. 
W ostatniej scenie raz jeszcze rozbrzmiewa pieśń matki, ale i tym razem jej 
głos wydaje się nierealny, jakby dochodził z zaświatów, stając się źródłem 
siły duchowej pozwalającej na przezwyciężenie wszelkich trudności.

Punktem zwrotnym w niewolniczym życiu rodzeństwa była niewąt-
pliwie decyzja o ucieczce z obozu. Chcąc opóźnić pościg, Anju poświę-
ca własne życie. Scena samobójczej śmierci została pokazana w sposób 
niepowtarzalny, służyła bowiem potwierdzeniu czystości intencji i statusu 
bohaterki jako archetypu starszej siostry roztaczającej opiekę nad bratem, 
który od lat funkcjonował w kulturze japońskiej. Dziewczyna zdejmuje 
sandały, zostawia je na brzegu i powoli wchodzi do wody, zanurzając się 
w mglistej i odrealnionej przestrzeni, jakby przenosiła się w zaświaty. Re-
ligijną funkcję tych scen potwierdzają następne ujęcia, przedstawiające 
modlącą się niewolnicę oraz posąg Buddy w świątyni, w której Zushiō 
schronił się przed pościgiem. Symbolika sakralna pojawiła się również 
we wcześniejszych scenach za sprawą wizerunków buddyjskich świętych 

187 W pierwowzorze literackim także pojawia się motyw piosenki, choć oba teksty nie-
znacznie się różnią: „Anju, ach, tęsknię za tobą, leć sobie, leć, / Zushiō, ach, tęsknię (za tobą), 
leć sobie, leć / Małe ptaszki, jeśli jest w was życie / Ulatujcie daleko, nie będę was gonić”. 
W wersji Mizoguchiego znikają aluzje do odstraszania ptaków, a matka śpiewa po prostu: 
„Zushiō, tęsknię za tobą... ach, jak mi źle. Anju, tęsknię za tobą... ach, jak mi źle…”. Por. 
Aleksandra Szczechla, dz. cyt.

188 Por. Kaja Silverman, Acoustic Mirror: Th e Female Voice in Psychoanalysis and Cinema, 
Indiana University Press, Bloomington 1988 (zwłaszcza rozdz. 3 i 4).
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(bodhisattwów) – Jizō i Kannon – któ-
rych fi gurki dzieci otrzymały od ojca na 
pamiątkę. Zushiō postanawia dostać się 
przed oblicze władcy. Cesarz w zamian za 
niezasłużone cierpienie ofi aruje mu stano-
wisko gubernatora prowincji Tango, gdzie 
znajduje się posiadłość zarządzana przez 
Sanshō. Bohater rozpoczyna swe rządy od 
zniesienia niewolnictwa, które było po-
wszechne we wszystkich regionach kraju, 
jednak na wieść o śmierci siostry rezyg-
nuje z urzędu i wyrusza na poszukiwanie 
matki. Do szczęśliwego spotkania z nie-
widomą i na wpół obłąkaną Tamaki do-
chodzi na nadmorskiej plaży. Połączenie 
rozbitej rodziny stało się możliwe dzięki 
cierpliwości, wytrwałości i poświęceniu, 
cnotom szczególnie cenionym przez feu-
dalne społeczeństwo.

Mimo że Mizoguchi inspirował się no-
welą Ōgaia Moriego, to jego spojrzenie na 
historię i tradycję było zasadniczo odmien-
nie. W pierwowzorze literackim wszystko 
kończyło się szczęśliwie, syn nie tylko od-
nalazł matkę, ale odzyskał pozycję społecz-
ną i władzę. Wcześniejsze losy rodzeństwa 
przypominały bajkę o Jasiu i Małgosi, gdyż 
ważną rolę odgrywały w nim elementy ma-
giczne. Ōgai Mori unikał przedstawiania 

scen przemocy i cierpienia, które pojawiło się jedynie w koszmarnym śnie 
Zushiō. Mizoguchi podkreśla natomiast nieludzkie zasady systemu spo-
łecznego, w którym nie ma miejsca na miłosierdzie, szacunek dla drugiego 
człowieka i czyste uczucia. Brak też w wersji fi lmowej magicznych pomoc-
ników, proroczych snów, przebierania się Anju w strój chłopca. W prze-
ciwieństwie do średniowiecznych wersji legendy w tekście współczesnym 
nie pojawiają się sceny o szczególnym okrucieństwie, jak chociażby krwa-
wa zemsta, jakiej dokonuje Zushiō na znienawidzonym zarządcy.

Anju (Kyōko Kagawa)
w niewoli

Zushiō (Yoshiaki Hanayaki) po 
odzyskaniu pozycji społecznej

Spotkanie z matką
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Można zauważyć, że historia Sanshō jest w zasadzie opowieścią o losach 
rodzeństwa, zdecydowaniu i gotowości do poświęcenia ze strony dziewczy-
ny, dzięki której mężczyzna odzyskuje wolność. Dlaczego więc legenda nie 
nazywa się Anju i Zushiō – zastanawia się Dudley Andrew? Gdyż zgodnie 
z logiką narracji jedyną postacią, która się nie zmienia i nie traci tożsamo-
ści, jest tytułowy zarządca. Młodzi bohaterowie, by przeżyć i ocalić resztki 
godności, muszą zapomnieć o swej przeszłości, zmienić imiona na Shinobu 
i Mutsu189. Powierniczką tradycyjnych wartości jest – co typowe dla Mizo-
guchiego – kobieta, to ona słyszy głos matki, przygotowuje plan ucieczki 
i popełnia samobójstwo, by ocalić brata. Odkupienie staje się możliwe tylko 
dzięki śmierci ukochanej osoby. Mimo że japońska opowieść o miłosier-
dziu, niesprawiedliwości i potrzebie przeciwstawienia się złu wyrasta z tra-
dycji buddyjskiej i konfucjańskiej, to posiada uniwersalną, humanistyczną 
wymowę. Całość stanowiła zwieńczenie artystycznej drogi reżysera nie tyl-
ko w warstwie tematycznej – jako swoiste wyznanie wiary – ale i wizualnej, 
gdyż wszystkie sceny były przykładem mistrzowskiej kompozycji kadru, 
z zastosowaniem głębi ostrości, powolnych i płynnych ruchów kamery, 
z umiejętnym wykorzystaniem ścieżki dźwiękowej oraz wprowadzeniem 
retrospekcji, które przypominały o zasadniczym przesłaniu dzieła.

W 1955 roku powstały dwa kolejne fi lmy historyczne osadzone w za-
mierzchłej przeszłości, tym razem jednak nakręcone w kolorze. Mimo że 
Mizoguchi nie miał szczególnego przekonania do artystycznych walorów 
taśmy barwnej, to właśnie one w znacznym stopniu zadecydowały o war-
tości tych dzieł190. Pierwszy z nich, Cesarzowa Jang Kuei-Fei (Yōkihi), jest 
wyjątkowy z jeszcze jednego powodu, była to bowiem wspólna produkcja 
japońsko-hongkońska, a wydarzenia fabularne rozgrywały się na dworze 
cesarzy z chińskiej dynastii Tang. Za podstawę scenariusza posłużyły nie 
tyle źródła historyczne, ile sławny poemat, Pieśń o nieskończonym żalu, na-

189 Dudley Andrew, Carole Cavanaugh, Sanshō dayū, BFI, London 2000, s. 24–25.
190 Adam Garbicz tak oto charakteryzuje walory plastyczne pierwszego barwnego fi lmu 

Mizoguchiego: „Gama kolorystyczna została dobrana pod kątem wyrażenia ekwiwalentu 
emocjonalnego, przy czym najpierw tony są słabo nasycone, mgliste, by w partiach fi nało-
wych oddać miejsce smutnym i ciemnym. W głównych sekwencjach fi lmu pojawiają się do-
minanty bordowe, wiśniowe, uzupełnione walorami złotymi i żółtokremowymi i kontrasto-
wane tonami szarego błękitu (…); w tragicznym fi nale króluje brąz i czerń” (Kino – wehikuł 
magiczny. Podróż druga, s. 226).
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pisany siedmiozgłoskowcem w IX wieku przez jednego z najwybitniejszych 
autorów tamtych czasów, Po Chü-I (Bai Jūyi, 772–846). Chiński poeta opi-
sał dzieje miłości cesarza Süan-cunga (Xuanzong, 685–762) do pięknej Jang 
Kuei-Fei (Yang Guifei, 719–756), a ich losy przedstawił na tle burzliwych 
wydarzeń politycznych, które doprowadziły do powstania pod przywódz-
twem An Lu-szana (703–757), abdykacji władcy oraz śmierci jego żony. 

Treść liczącego 120 wersów poematu pozostaje zasadniczo zgodna z fak-
tami, autor wspomina bowiem o smutku cesarza po stracie pierwszej żony 
oraz poszukiwaniach nowej konkubiny, na którą urzędnicy dworscy wy-
bierają przedstawicielkę zamożnego niegdyś rodu Jangów. Poeta zapomina 
natomiast o tym, że kobieta nie była bynajmniej ubogą krewną ani pomo-
cą kuchenną (jak w fi lmowej adaptacji), ale żoną następcy tronu, z którym 
musiała się wcześniej rozwieść. Wszystko to nie przeszkodziło Ju-huan 
(Machiko Kyō) w zostaniu cesarską faworytą, a później prawowitą małżon-
ką. Chiński poemat wywarł wpływ na estetyczną wrażliwość mieszkańców 
Kraju Kwitnącej Wiśni, w piętnastym wieku popularnością cieszyła sztuka 
Yōhiki napisana przez Zenchiku Konparu (1405–1470), ucznia Motokiyo 
Zeamiego (1363–1443), najwybitniejszego twórcy teatru nō. W utworze 
tym pojawiły się liczne motywy baśniowe i magiczne, jako że cesarz wezwał 
czarnoksiężnika, by ten odnalazł w zaświatach jego zmarłą ukochaną (kiedy 
mag spotyka ducha, prosi go o przedmiot, który mógłby pokazać władcy, 
wówczas Jang Kuei-Fei wręcza mu ozdobną szpilkę do włosów i wykonu-
je taniec będący odbiciem jej smutku po stracie męża)191. Podstawowym 
celem dramatu nō było wydobycie tajemnej głębi, niewidocznego gołym 
okiem piękna yūgen, którego nie sposób wyrazić słowami, gdyż może być 
odczuwalne jedynie intuicyjnie. Ta klasyczna kategoria estetyczna, przeję-
ta z tekstów buddyjskich i taoistycznych, łączyła się z niedopowiedzeniem 
i dworską elegancją, ale także ze smutkiem oraz ludzkim cierpieniem192.

Kenji Mizoguchi zamierzał opowiedzieć całą historię w podobny spo-
sób jak w Życiu Oharu, czyli za pomocą rozbudowanych retrospekcji, dla-
tego rozpoczął fi lm od sceny ukazującej starego władcę przyglądającego 
się posągowi zmarłej cesarzowej. Süan-cung (Masayuki Mori) wspomina 

191 Sztuka Zenchiku Konparu zachowała się do naszych czasów i ukazała się w angielskim 
przekładzie Donalda Keene’a, jej streszczenie podaje Estera Żeromska w pierwszym tomie 
książki Japoński teatr klasyczny, s. 498–499.

192 Pełniejszą charakterystykę kategorii yūgen można znaleźć w książce Beaty Kubiak
Ho-Chi Estetyka i sztuka japońska, Universitas, Kraków 2009, s. 59–62.
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dawne czasy, zwłaszcza lata spędzone z Ju-
-huan, piękną nałożnicą, która nie tylko po-
trafi ła docenić jego kunszt artystyczny, ale 
posiadała również inteligencję ułatwiającą 
poruszanie się wśród intryg pałacowych. 
W rzeczywistości to dzięki jej wstawien-
nictwu krewni otrzymali przywileje oraz 
upragnioną pozycję na dworze, a kuzyn 
Jang Czao (Sakae Ozawa) został kancle-
rzem. Rosnącym wypływom rodziny Jan-
gów z niepokojem przygląda się ich dawny 
sojusznik, generał An Lu-szan (Sō Yama-
mura), wysłany przez władcę na prowincję. 
W istocie napięcie polityczne w kraju wzro-
sło nie tylko z powodu zachłanności krew-
nych Ju-huan i ich okrucieństwa, ale także 
klęsk żywiołowych, które doprowadziły do 
głodu i nędzy, a w konsekwencji do buntu 
przeciw młodej cesarzowej obarczanej od-
powiedzialnością za wszelkie nieszczęścia. 
Na czele powstania stanął An Lu-szan i to 
jego wojska najszybciej dotarły do stolicy, 
zmuszając władcę do ucieczki. Do bun-
towników przyłączyła się również gwardia 
pałacowa, która najpierw wymordowała 
członków znienawidzonej rodziny Jang, 
a następnie skłoniła cesarza do odprawie-
nia żony, natychmiast zabitej w pobliskiej 
świątyni. Süan-cungowi udało się stłumić 
rewoltę, jej przywódca zginął rok póź-
niej, władca musiał jednak abdykować na rzecz syna, co zapoczątkowało 
zmierzch potęgi dynastii Tang193.

193 Powstanie wybuchło w 755 roku, rok później cesarz przekazał tron swemu następcy, 
Suzongowi, który panował w latach 756–762. An Lu-szan został zdradzony i zamordowany 
przez własnego syna w 757 roku.

Cesarz Süan-cung (Masayuki 
Mori)

Ju-huan (Machiko Kyō) – póź-
niejsza cesarzowa

Jang Kuei-Fei

Intrygi dworskie
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Kenji Mizoguchi, zgodnie z pierwowzorem literackim, nakreślił wyide-
alizowany portret pięknej cesarzowej, która stała się dla niego ucieleśnie-
niem wierności oraz gotowości do poświęcenia. Nie ponosiła też żadnej 
odpowiedzialności za intrygi dworskie, w których uczestniczyli jej sko-
rumpowani krewni, wyróżniała ją bowiem uczciwość i bezinteresowność. 
Prawdziwe uczucie, jakim obdarzyła cesarza, uwolniło go od żałoby po 
śmierci pierwszej żony. Filmowy wizerunek Süan-cunga w niczym nie 
przypomina historycznego władcy, który z powodzeniem rządził krajem 
przez blisko pół wieku i przyczynił się do rozkwitu jego potęgi. U Mi-
zoguchiego stał się człowiekiem słabym, o artystycznych skłonnościach, 
pogrążonym w melancholii i tęsknocie za tym, co bezpowrotnie utracił. 
Ostatnie sceny potwierdzają, że wspomnienia są dla niego cenniejsze niż 
rzeczywistość. Cesarz uważa, że tylko potęga wyobraźni może zatrzymać 
upływ czasu. Ucieczka w przeszłość jest dla niego wynikiem niespełnienia, 
może pustki życiowej. Od początku fi lmu przeważa nastrój nostalgiczny, 
co podkreślają ujęcia kwitnących wiśni, które symbolizują kruchość życia 
oraz ulotność ziemskich przyjemności.

Melodramatyczna historia opowiedziana została w zaskakująco prosty 
sposób, bez wprowadzania wątków równoległych. Styl wydaje się podpo-
rządkowany fabule, co było nietypowe dla Mizoguchiego, który tym ra-
zem całkowicie zrezygnował ze zdjęć w naturalnych plenerach, a nawet 
charakterystycznego dystansu wobec przedstawianych wydarzeń, zamiast 
tego posłużył się planami bliskimi oraz dokonał drobiazgowej rekonstruk-
cji wnętrz pałacowych194. Kontemplacyjny rytm narracji przerywają nie-
liczne sceny świadczące o przebłyskach geniuszu reżysera, jak chociażby 
kilka ujęć poprzedzających śmierć tytułowej bohaterki, niepokazanej wi-
dzowi bezpośrednio. Postać cesarzowej jest zresztą jedyną, która zasłu-
guje na bliższą uwagę, gdyż w jej charakterystyce pojawią się rysy istotne 
dla późnej twórczości Mizoguchiego, a mianowicie pytanie o tożsamość 
oraz poszukiwanie własnego miejsca w świecie. Młoda kobieta stopniowo 
uświadamia sobie, że jest wyłącznie marionetką w rękach członków swojej 
rodziny, wie jednak, że dzięki determinacji może uratować władcę za cenę 
własnego życia.

194 Przed rozpoczęciem zdjęć Mizoguchi wraz z pomocnikami udał się do muzeum 
Hakutsuru, skąd wypożyczył kilkadziesiąt oryginalnych przedmiotów, wiele książek histo-
rycznych i ilustracji przedstawiających kostiumy z epoki, konsultował się też z profesorem 
Haradą z Muzeum Narodowego w Tokio.
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Saga rodu Taira (Shin Heike monogatari, 1955), ostatni wielki fresk 
epicki Mizoguchiego, nie jest wyłącznie opowieścią o narodzinach potęgi 
wielkiego rodu samurajskiego i wydarzeniach, jakie rozegrały się blisko 
tysiąc lat temu u schyłku epoki Heian, ale dramatem psychologicznym 
o kształtowaniu się osobowości młodego człowieka, poszukiwaniu tożsa-
mości i odkrywaniu własnej drogi życiowej. Scenariusz nie powstał by-
najmniej na podstawie sławnego eposu historycznego Heike monogatari, 
pochodzącego z początku XIII wieku, ale w oparciu o jego uwspółcześnio-
ną wersję napisaną po drugiej wojnie światowej przez Eijiego Yoshikawę 
(1892–1962), opublikowaną w odcinkach na łamach „Asahi shinbun”195. 
Popularny pisarz, autor Musashiego, skupił się przede wszystkim na wczes-
nych epizodach z życia Kiyomoriego (1118–1181), który został przywód-
cą klanu Taira (Heike) po śmierci swego ojca Tadamoriego (1096–1153). 
W konsekwencji na dalszy plan przesunął dzieje wyniszczającego konfl iktu 
z rodem Minamoto, co było głównym tematem średniowiecznego utworu. 
W klasycznym tekście trudno wyróżnić jednego bohatera, postacie nie są 
zindywidualizowane, narracja jest epizodyczna i wielowątkowa, ale mate-
riał fabularny został uporządkowany chronologicznie, dzięki czemu całość 
można podzielić na trzy zasadnicze części, z których pierwsza poświęco-
na jest Kiyomoriemu i narodzinom potęgi Tairów, a dwie następne – od-
powiednio Yoshinace (1154–1184) i Yoshitsune (1159–1189), kuzynom 
z rodu Minamoto196. 

Z fi lmu Mizoguchiego niewiele się dowiemy na temat przyczyn sporu 
między klanami, gdyż reżyser pragnął opowiedzieć o czasach młodości bo-
hatera, dlatego akcję rozpoczął w 1137 roku, a zakończył dwadzieścia lat 
później, na chwilę przed wybuchem wojny domowej. Znajomość konteks-
tu historycznego wydaje się tu niezbędna, jako że scenarzyści ograniczyli 

195 W 1956 roku powstały dwa kolejne fi lmy poświęcone upadkowi rodu Taira: Shin Heike 
monogatari: Yoshinaka o meguru sannin no onna (reż. Teinosuke Kinugasa) i Shin Heike mo-
nogatari: Shizuka to Yoshitsune (reż. Kōji Shima).

196 Heike monogatari „opisuje, jak dumni i pyszni Tairowie z Ise wdarli się pod przywódz-
twem Kiyomoriego na szczyty władzy tylko po to, by spotkała ich dotkliwa klęska i zagłada 
w pięcioletniej wojnie z odzyskującymi siłę Minamotami. (…) Czytając pierwszą połowę 
Heike monogatari, odnosimy wrażenie, że tytułowi bohaterowie w pełni zasłużyli na to, co ich 
spotkało. (…) Kiedy jednak zaczyna się walka, sympatia zwraca się ku Tairom” (Paul Varley, 
Kultura japońska, s. 81). „Upadek rodu Taira jest traktowany – zgodnie z koncepcją karmy 
buddyjskiej – jako zapłata za złe czyny popełnione przez Kiyomoriego” (Mikołaj Melanowicz, 
Literatura japońska. Od VI do połowy XIX wieku, s. 217).
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się do informacji wstępnych poprzedzają-
cych przedstawione wydarzenia. Z napisów 
początkowych widzowie dowiadują się je-
dynie, że od początku XII wieku narastały 
niepokoje społeczne oraz trwały rozgrywki 
polityczne między zwaśnionymi stron-
nictwami. Niewiele wiadomo natomiast 
o rzeczywistych powodach napiętej sytua-
cji w kraju. Jedną z przyczyn była słabną-
ca pozycja rodu Fujiwara, który od stuleci 

kontrolował dwór cesarski, toteż kolejni władcy mogli skutecznie przeciw-
stawić się ich monopolowi. 

Zgodnie z obowiązującym zwyczajem po kilkuletnim okresie pano-
wania cesarz przechodził w stan spoczynku i przekazywał tron swemu 
następcy, często małoletniemu, dzięki czemu realną władzę przejmowali 
regenci. Panującemu w latach 1073–1087 cesarzowi Shirakawie (zm. 1129) 
udało się ograniczyć wpływy arystokratów i umocnić swoją pozycję, zaś 
po abdykacji na rzecz syna Toby i wstąpieniu do klasztoru, rozbudował 
własną strukturę władzy oraz stworzył niezależny ośrodek administracyj-
ny. Rozkład dawnego sytemu politycznego był coraz bardziej widoczny, 
o przywileje walczyły różne grupy interesów – ambitni przełożeni świą-
tyń i mnisi ścierali się ze skłóconymi z sobą przedstawicielami arystokracji 
dworskiej. 

W tym czasie do walki o władzę włączyła się jeszcze jedna grupa – przy-
wódcy wojowników, nowej klasy społecznej, która pojawiła się dwieście lat 
wcześniej i służyła do tłumienia buntów lub zamieszek w poszczególnych 
prowincjach. Stopniowo członkowie zbrojnych oddziałów samurajskich 
zyskiwali świadomość własnej odrębności, wykształcili też niezależny sy-
stem wartości będący przeciwieństwem zasad, jakim hołdowali dworzanie. 
Cenili „przede wszystkim odwagę, biegłość w walce, niezachwianą lojal-
ność wobec suwerena i wojowniczą dumę z rodowego pochodzenia”197. 
Z upływem czasu wyłoniły się dwa wielkie klany wojowników, w których 
żyłach płynęła arystokratyczna krew, ród Minamoto panował w regionie 
Kantō, Tairowie zaś, wywodzący się z prowincji Ise, zajmowali środkową 
i zachodnią część kraju. Cesarze w stanie spoczynku, dążąc do osłabie-

197 Paul Varley, Kultura japońska, s. 78.

Młody cesarz Toba (Shunji 
Natsumi)
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nia władzy Fujiwarów, zawierali na przemian sojusze z przedstawicielami 
obu rodów, ale to Tairowie jako pierwsi uzyskali dostęp do dworu oraz 
otrzymali rozległe nadania, co wywołało zawiść ze strony konkurentów, 
a w konsekwencji doprowadziło do wojny198. 

Mizoguchi wybrał jeszcze inny wątek historyczny, a mianowicie ry-
walizację między władzą świecką – reprezentowaną przez dwór cesarski 
i samurajów – a władzą duchową, którą sprawowali opaci klasztorów bud-
dyjskich oraz wspierający ich mnisi wojownicy, rekrutujący się z różnych 
środowisk, w tym arystokratycznych. Od czasów panowania cesarza Shira-
kawy ich siła urosła do tego stopnia, że organizowali marsze na stolicę, by 
wymóc na urzędnikach dworskich specjalne przywileje. Największe wpły-
wy mieli niewątpliwie mnisi z góry Hiei, członkowie sekty Tendai, odnogi 
buddyzmu ezoterycznego, w których posiadaniu były święte relikwie oraz 
palankiny sintoistycznego bóstwa Sannō199. 

Punktem zwrotnym w karierze Kiyomoriego (Raizō Ichikawa), młode-
go wojownika z rodu Taira, był spór z przedstawicielami władz klasztor-
nych, który w fi nale przekształcił się w otwarty konfl ikt zbrojny. Reżyser 
jednoznacznie opowiada się po stronie bohatera, nie tylko ze względu na 
pochwałę indywidualizmu i niezależności, ale przede wszystkim z powo-
dów ideologicznych. Chodziło o rozrachunek z religią jako narzędziem 
sprawowania władzy politycznej, wykorzystywanym do manipulowania 
nastrojami społecznymi w czasach nacjonalizmu oraz militaryzmu lat 
trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Mizoguchi wyraża przekonanie, 
że sojusz tronu i ołtarza służył usprawiedliwieniu zbrodni wojennych, 
a także licznych nadużyć władzy. Powstanie stronnictwa wojujących mni-
chów było oznaką degeneracji życia duchowego i konsekwencją procesu 
instytucjonalizacji religii.

198 W początkowej fazie przeważali Tairowie, odnosząc w 1159 roku spektakularne zwy-
cięstwo nad swym rywalem. Wówczas to rozpoczął się okres ich krótkotrwałej dominacji na 
dworze w Kioto, który zakończył się wraz ze śmiercią Kiyomoriego i upadkiem rodu kilka lat 
później, w 1185 roku. 

199 Informacje na temat narodzin potęgi militarnej klasztorów buddyjskich, rywaliza-
cji między poszczególnymi sektami oraz doktryn religijnych można znaleźć w Sources of 
Japanese Tradition: From Earliest Times through the Sixteenth Century, red. William Th eodore 
De Bary, Yoshiko Kurata Dykstra, Donald Keene, Columbia University Press, New York 2001, 
s. 178–179.
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Na tle historycznych wydarzeń rozgry-
wa się dramat psychologiczny, opowieść 
o rozwoju osobowości oraz dojrzewaniu 
głównego bohatera, Kiyomoriego, który 
pragnie odkryć prawdę o swym pochodze-
niu i odzyskać utraconą tożsamość. Powo-
dem niepewności jest historia przekazana 
mu przez kupca Bankoku (Eitarō Shindō), 
pełna aluzji i niedopowiedzeń, a dotycząca 
wydarzeń sprzed dwudziestu lat, w które 
zamieszana była jego matka, Yasuko (Mi-
chiyo Kogure), niegdyś kurtyzana z Gionu, 
a także kochanka cesarza Shirikawy (Eijirō 
Yanagi). Na prośbę starego władcy piękną 
kobietę poślubił jego sojusznik, Tadamori 
Taira (Ichijirō Ōya). Kilka miesięcy później 
urodziło się dziecko, Kiyomori, zapew-
ne cesarski bękart. Wątpliwości młodego 
człowieka pogłębia kolejna opowieść, tym 
razem jednego ze służących ojca, który pa-
mięta o potajemnych schadzkach Yasuko 
z przystojnym mnichem buddyjskim. Mat-
ka bohatera nie była przykładem wiernej 
żony, swoje małżeństwo uważała za pomył-
kę i czuła się nieszczęśliwa w związku z pro-
stym wojownikiem nieznającym dworskiej 
etykiety. Należała do kobiet ambitnych 
i pragmatycznych, niezdolnych do wyrze-
czeń, szukających w życiu przyjemności. 
Dopiero po śmierci ojca Kiyomori poznaje 
prawdę. Matka wyznaje mu, że przed laty 

była konkubiną władcy i urodziła mu nieślubnego syna200. Odkrycie to 
zmieniło stosunek młodego człowieka do dworu cesarskiego i klasztorów, 
umocniło też w nim przekonanie o własnej wartości. 

200 Mark Le Fanu (Mizoguchi and Japan, s. 125) interpretuje poszukiwania prawdy o po-
chodzeniu w kontekście psychoanalitycznym, widząc w wątpliwościach i wahaniach główne-
go bohatera przykład konfl iktu edypowego.

Kiyomori Taira
(Raizō Ichikawa)

Tadamori Taira (Ichijirō Ōya) – 
na pierwszym planie

Yasuko (Michiyo Kogure) – 
cesarska nałożnica i matka 

Kiyomoriego
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Mizoguchi przedstawił Tairów oraz ich sojuszników z bocznej gałę-
zi rodu Fujiwara, z którego pochodziła między innymi Tokiko (Yoshiko 
Kuga), żona Kiyomoriego, jako ludzi prostych, uczciwych i honorowych, 
będących przeciwieństwem dworzan – skłonnych do intryg, łatwo ulegają-
cych zmysłowym pokusom. Reżyser wyraźnie idealizuje rodzinę bohatera, 
o czym świadczy scena początkowa, w której Tadamori po zwycięskiej bi-
twie nie został dopuszczony przed oblicze władcy ani nagrodzony za wier-
ną służbę. Dygnitarze pałacowi patrzą na niego z wyższością – podobnie 
jak na całą kastę samurajów – i traktują jak służącego, który ma do wy-
konania określone zadanie. Poczucie niesprawiedliwości doprowadzi jego 
syna do otwartego buntu przeciw systemowi społecznemu. W fi nałowej 
scenie Kiyomori zapowiada, że nie spocznie w walce z arystokracją: „Baw-
cie się, panowie, wasz koniec jest bliski, przyszłość należy do mnie”.

Mizoguchiemu udało się znakomicie wyważyć proporcje między po-
szczególnymi wątkami, połączyć problematykę polityczną i społeczną 
z motywem poszukiwania samego siebie, czyli opowieścią o dojrzewaniu. 
Nie chodzi przy tym wyłącznie o problem tożsamości rozważany w aspek-
cie jednostkowym, ale również w wymiarze zbiorowym. To właśnie dzięki 
temu fi lm nie jest wyrazem nostalgicznej postawy reżysera uciekającego 
od współczesności, ale sposobem na włączenie się w dyskusję na temat 
odbudowywania integralności narodu i jego związku z przeszłością. Re-
żyserowi udało się też znaleźć właściwą oprawę plastyczną dla widowisko-
wego eposu, lepiej niż poprzednio wykorzystał możliwości taśmy barwnej, 
zastosowanej nie tylko dla stworzenia całościowego efektu estetycznego, 
ale i podkreślenia tonacji poszczególnych scen201. 

Mizoguchi szukał źródeł inspiracji w klasycznym malarstwie japoń-
skim, o czym przekonuje ujęcie otwierające, w którym widać panoramę 
placu targowego pokazywanego z kamery umieszczonej wysoko, pod ką-
tem, co sprawia, że w kadrze dominują spojrzenia ukośne (shasenbyō), 
tak charakterystyczne dla sposobu przedstawiania w średniowiecznych 
ilustracjach na zwojach (emaki), między innymi w Heike monogatari. Or-
ganizacja przestrzeni podporządkowana jest systemowi perspektywiczne-
mu, w którym linie tworzą układ równoległy i nie zbiegają się w jednym 
punkcie, biegną od prawego górnego rogu ku lewemu dolnemu (zmiana 

201 Adam Garbicz zauważa, że „wyraźniej niż w Cesarzowej Jang Kuei-Fei, dominują żywe 
barwy z akcentami czerwonymi, żółtymi i błękitnymi; nastrój kształtuje kolor, ruch i efekty 
kostiumu” (Kino – wehikuł magiczny. Podróż druga, s. 195).
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kierunku sugeruje zazwyczaj napięcie lub niepokój). Drugim charakte-
rystycznym elementem kompozycyjnym, wprowadzanym przez reżysera 
w scenach rozgrywających się we wnętrzach, jest obecność drewnianych 
fi larów dzielących przestrzeń na mniejsze fragmenty. W klasycznym bu-
downictwie japońskim kolumny pełniły rolę pierwszoplanową, to one or-
ganizowały plan architektoniczny, a odległość między nimi była główną 
miarą przestrzeni, w której liczyło się przede wszystkim to, co pomiędzy 
(ma), co tworzy wrażenie harmonii202. Pomimo obecności pionowych ko-
lumn, przestrzeń rozciąga się horyzontalnie, co widać również w fi lmie 
Mizoguchiego za sprawą konsekwentnie stosowanych jazd z panoramo-
waniem, które pozwalają na zmianę punktu widzenia. Ciągły ruch obser-
watora, który nigdy nie pozostaje w jednym miejscu, jest jednym z wyróż-
ników malarstwa japońskiego, „dzięki temu poszczególne części mogą być 
oglądane niezależnie”, bez postrzegania całości203.

Twórczość Kenji Mizoguchiego, podobnie jak Yasujirō Ozu, wyróżnia 
się rzadko spotykaną jednością tematyczną i stylistyczną, odzwiercied-
la przy tym zasadnicze zmiany zachodzące w społeczeństwie japońskim 
w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Konstrukcja dramaturgiczna, cha-
rakterystyka postaci oraz wizja świata były pochodną działania wyobraźni 
melodramatycznej, z jej wyrazistą opozycją dobra i zła, upodobaniem do 
dychotomicznych podziałów oraz wiarą w istnienie ładu moralnego upra-
womocniającego ludzkie uczynki. Z upływem czasu w jego fi lmach zaczęła 
przeważać perspektywa nostalgiczna, wyrażająca tęsknotę za utraconymi 
wartościami, co wynikało z krytycznej oceny rzeczywistości, zwłaszcza 
niedokończonego procesu modernizacji, która nie doprowadziła do znie-
sienia nierówności ani nie zlikwidowała przeżytków feudalizmu (zwłasz-
cza patriarchalnych struktur społecznych). 

202 Ching-Yu Chang, Japońskie pojęcie przestrzeni, tłum. Dariusz Juruś, [w:] Estetyka ja-
pońska, tom 1. Wymiary przestrzeni, red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2008, 
s. 206–208. 

203 Tamże, s. 215. Jeszcze lepiej klasyczne wzorce estetyczne i sposoby organizacji prze-
strzeni uchwycił Masaki Kobayashi w jednym z epizodów fi lmu Kwaidan (Kaidan, 1964), 
w którym przywoływał wydarzenia opisywane w Heike monogatari. Kompozycja kadru – 
zwłaszcza w scenach pałacowych – jest podobna do stosowanej przez Mizoguchiego, jednak 
wykorzystanie obrazu panoramicznego pozwoliło na pełniejsze oddanie szczególnego piękna 
ilustracji na zwojach (emaki).
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Kenji Mizoguchi od początku lat trzydziestych szukał formy odpowia-
dającej współczesnej wrażliwości, zrozumiałej dla odbiorców, ale zarazem 
kunsztownej. Schemat fabularny oparł na strukturach melodramatu, które 
pozwalały mu wyrazić niepewność zrodzoną z konfl iktu między tradycją 
i nowoczesnością. Konwencje gatunkowe nie przeszkadzały japońskiemu 
reżyserowi w posługiwaniu się realistycznymi sposobami przedstawiania, 
potrafi ł bowiem w umiejętny sposób łączyć różne środki wyrazu, tak by 
służyły one wyznaczonemu celowi i odzwierciedlały jego wizję świata. 
W twórczości Mizoguchiego poglądy etyczne i estetyczne były nieroze-
rwalnie z sobą splecione, co widać nie tylko w fi lmach, których bohatera-
mi są artyści, lecz także w utworach historycznych (jidaigeki), zwłaszcza 
w Opowieściach księżycowych i Zarządcy Sanshō, uważanych przez kryty-
ków za zwieńczenie jego artystycznych poszukiwań.

Niezaprzeczalnym walorem dzieł japońskiego mistrza pozostaje ich 
związek ze współczesnością – nawet wówczas, gdy opowiada o zamierzch-
łej przeszłości. Mizoguchi przekonuje, że kino może być jednocześnie na-
rzędziem krytycznej analizy, jak i wypowiedzią artystyczną współtworzącą 
świadomość społeczną, a nawet wyrazem pamięci zbiorowej. Posługując 
się melodramatycznymi strukturami, przedstawia mechanizmy zależności, 
wyłanianie się nowoczesnego porządku, narodziny demokracji oraz nega-
tywne skutki działania systemu kapitalistycznego. Dzieło sztuki powstaje 
bowiem w konkretnym miejscu i czasie, zawsze osadzone jest w kontek-
ście historycznym, nierzadko uwikłane w spory ideologiczne czy dyskurs 
władzy, która wykorzystuje je dla doraźnych celów. Mizoguchi nie był wol-
ny od tych wpływów, czasem rezygnował z niezależności, dzięki czemu 
w jego fi lmach można dostrzec odzwierciedlenie ówczesnych dylematów 
politycznych i kulturowych. Najczęściej udawało mu się przekroczyć te 
ograniczenia i stworzyć utwór na wskroś oryginalny, niepozbawiony wy-
razistych postaci i jednoznacznego przesłania moralnego, ponadczasowy, 
a zarazem oddający klimat epoki, dlatego do dziś uznawany jest za jednego 
z najwybitniejszych twórców światowego kina.
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FILMOGRAFIA

FILMY ZACHOWANE

Pieśń rodzinnego kraju 
(Furusato no uta, 1925)
Scenariusz: Ryūnosuke Shimizu na podstawie opowiadania Chōjiego Mat-
sui
Zdjęcia: Tatsuyuki Yokota
Obsada: Shigeru Mokudō (Naotarō), Matsujirō Takagi (ojciec Naotarō), 
Sueko Itō (matka Naotarō), Mineko Tsuji (Okinu), Kentarō Kawamata 
(Jun’ichi), Shirō Katō (ojciec Jun’ichiego), Michiko Tachibana (Maesake), 
Yutaka Mimau (amerykański profesor)
Czas projekcji: 45 min
Produkcja: Nikkatsu, atelier Taishōgun w Kioto
Premiera: 3.12.1925

Tokijski marsz
(Tōkyō kōshinkyoku, 1929)
Scenariusz: Chiio Kimura, Shuichi Hatamoto na podstawie powieści Kana 
Kikuchiego pod tym samym tytułem
Zdjęcia: Tatsuyuki Yokota
Obsada: Shizue Natsukawa (Michiyo/Orie), Takako Irie (Sayuri), Kōji Shi-
ma (Yoshiki Fujimoto), Eiji Takagi (ojciec Yashikiego), Isamu Kosugi (Yu-
kichi Sakuma), Hisako Takihana (Sumie), Takeo Sakuma (Natsuko)
Czas projekcji: 80 min (zachował się dwudziestominutowy fragment)
Produkcja: Nikkatsu, atelier Uzumasa w Kioto
Premiera: 31.05.1929

Rodzinny kraj 
(Furusato, 1930)
Scenariusz: Satoshi Kisaragi, Shuichi Hatamato i Masashi Kobayashi 
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Zdjęcia: Tatsuyuki Yokota
Muzyka: Toyoaki Tanaka 
Obsada: Yoshie Fujiwara (Fujimura), Shizue Natsukawa (Ayako), Fujiko 
Hamaguchi (Natsue), Kunio Tamora (Sankichi), Heitarō Doi (Hattori) 
Czas projekcji: 107 min 
Produkcja: Nikkatsu, atelier Uzumasa w Kioto
Premiera: 14.03.1930
Biała nić wodospadu 
(Taki no shiraito, 1933)
Scenariusz: Yasunaga Higashibōjō, Shinji Masuda, Kennosuke Tateo-
ka na podstawie noweli Kyōki Izumiego Wierność i rycerskość (Giketsu 
kyōketsu)
Zdjęcia: Shigeru (Minoru) Miki
Obsada: Takako Irie (Taki no Shiraito), Tokihiko Okada (Kin’ya Murako-
shi), Ichirō Sugai (Iwabuchi), Bontarō Miake (Shinzō), Suzuko Taki (Na-
deshiko), Kōju Murata (Minami), Kumeko Urabe (Ogin), Minoru Oharu 
(Tanjirō)
Czas projekcji: 110 min
Produkcja: Irie Production, atelier Shinkō Kinema Uzumasa w Kioto
Premiera: 1.06.1933
Nagrody i wyróżnienia: drugie miejsce na liście „Kinema junpō”
Osen – papierowy ptak 
(Orizuru Osen, 1935) 
Scenariusz: Tatsunosuke Takashima na podstawie noweli Kyōki Izumiego 
Osen i Sōkichi (Baishoku kamonanban)
Zdjęcia: Shigeru (Minoru) Miki
Muzyka: Akitada Matsui
Kostiumy: Sajirō Ogasa
Obsada: Daijirō Natsukawa (Sōkichi), Isuzu Yamada (Osen), Shin Shi-
bata (Kumazawa), Gen’ichi Fujii (Matsuda), Ichirō Yoshizawa (Fuboku), 
Jun’ichi Katamura (Sakazuki), Shizuko Takizawa (Osode)
Czas projekcji: 78 min
Producent: Masaichi Nagata
Produkcja: Daiichi Eiga, atelier Daiichi Sagano w Kioto
Premiera: 20.01.1935
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Oyuki jako Maria Panna 
(Maria no Oyuki, 1935)
Scenariusz: Matsutarō Kawaguchi i Tatsunosuke Takashima na podstawie 
noweli Baryłeczka Guy de Maupassanta 
Zdjęcia: Minoru Miki
Muzyka: Kōichi Takagi
Obsada: Isuzu Yamada (Oyuki), Komako Hara (Okin), Daijirō Natsuka-
wa (Asakura), Keiji Oizumi (handlarz ryżem), Kinue Utagawa (jego cór-
ka), Shin Shibata (Keishirō), Yōko Umemura (Michiko), Tōichirō Nagishi 
(Gonda), Shizuko Takizawa (Oise)
Czas projekcji: 78 min
Producent: Masaichi Nagata
Produkcja: Daiichi Eiga, atelier Daiichi Sagano w Kioto
Premiera: 30.05.1935

Polne maki 
(Gubijinsō, 1935) 
Scenariusz: Haruo Takayagi, Daisuke Itō na podstawie powieści Sōsekiego 
Natsume pod tym samym tytułem
Zdjęcia: Minoru Miki
Muzyka: Ryūho Sakai
Montaż: Tatsuko Sakane
Obsada: Ichirō Tsukida (Seizō Ono), Chiyoko Ōkura (Sayoko), Yūkichi 
Iwata (Kodō Inoue, ojciec Sayoko), Kuniko Miyake (Fujio), Yōko Ume-
mura (matka Fujio), Kazuyoshie Takeda (Kingo Kōno), Daijirō Natsukawa 
(Hajime Munechika), Ayako Nijō (Itoko)
Czas projekcji: 72 min
Producent: Masaichi Nagata
Produkcja: Daiichi Eiga, atelier Daiichi Sagano w Kioto
Premiera: 31.10.1935

Elegia Naniwy 
(Naniwa erejii, 1936) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie noweli Saburō Okady Mieko
Zdjęcia: Minoru Miki
Muzyka: Kōichi Takagi



Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna

176

Obsada: Isuzu Yamada (Ayako), Benkei Shiganoya (Sonosuke Asai), Yōko 
Umemura (Sumiko Asai), Kensaku Hara (Nishimura), Eitarō Shindō (Fu-
jino), Seichi Takegawa (ojciec Ayako), Takashi Shimura (inspektor policji)
Czas projekcji: 66 min
Producent: Masaichi Nagata
Produkcja: Daiichi Eiga, atelier Daiichi Sagano w Kioto
Premiera: 28.05.1936
Nagrody i wyróżnienia: trzecie miejsce na liście najlepszych fi lmów roku 
przyznane przez czasopismo „Kinema junpō”

Siostry z Gionu 
(Gion no shimai, 1936) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie powieści Aleksandra Kuprina 
Jama
Zdjęcia: Minoru Miki
Montaż: Tatsuko Sakane 
Dźwięk: Kase Hisashi
Obsada: Isuzu Yamada (Omocha), Yōko Umemura (Umekichi), Benkei 
Shiganoya (Furusawa), Taizo Fukami (Kimura), Fumio Okura (Jurakudō), 
Eitarō Shindō (Kudō), Kazuko Hisano (żona Furusawy)
Czas projekcji: 69 min
Producent: Masaichi Nagata
Produkcja: Daiichi Eiga, atelier Daiichi Sagano w Kioto
Premiera: 15.10.1936
Nagrody i wyróżnienia: najlepszy fi lm roku według krytyków „Kinema 
junpō”

Zaułek miłości i nienawiści 
(Aienkyō, 1937)
Scenariusz: Yoshikata Yoda, Matsutarō Kawaguchi na motywach Zmar-
twychwstania Lwa Tołstoja
Zdjęcia: Minoru Miki
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Muzyka: Mizuo Ukagimi
Montaż: Tatsuko Sakane 
Obsada: Fumiko Yamaji (Ofumi), Masao Shimizu (Kenkichi), Yutaka Mi-
masu (jego ojciec), Seizaburō Kawazu (Yoshitarō), Seiichi Katō (wujek 
Ofumi), Haruo Tanaka (Hirose), Kaoru Nobe (jego żona)
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Czas projekcji: 88 min
Producent: Masaichi Nagata
Produkcja: Shinkō Kinema, atelier Oizumi w Tokio
Premiera: 17.06.1937

Opowieść o późnych chryzantemach 
(Zangiku monogatari, 1939) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda, Matsutarō Kawaguchi na podstawie powieści 
Shōfū Muramatsu
Zdjęcia: Minoru Miki
Muzyka: Shirō Fukai
Kostiumy: Seizō Yamaguchi
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Shōtarō Hanayagi (Kikunosuke), Kakuo Mori (Otoku), Gonjūrō 
Kawarasaki (Kikugorō Onoe V), Yōko Umemura (Osato, jego żona), 
Kōkichi Takada (Fukusuke Nakamura), Ryōtarō Kawanami (Dayū), Yōko 
Umemura (Osato)
Czas projekcji: 142 min
Producent: Nobutarō Shirai
Produkcja: Shōchiku, atelier Shōchiku Shimokama w Tokio
Premiera: 13.10.1939

47 wiernych samurajów 
(Genroku chūshingura, 1941–1942)
Scenariusz: Yoshikata Yoda, Kenichirō Hara na podstawie sztuki Seika 
Mayamy
Zdjęcia: Kōhei Sugiyama
Scenografi a: Hiroshi Mizutani, Kaneto Shindō
Kostiumy: Ryūzō Kawada, Kisaburō Okamura
Muzyka: Shirō Fukai
Obsada: Chōjūrō Kawarazaki (Kuranosuke Ōishi), Yoshisaburō Arashi 
(Asano), Mitsuko Muira (pani Asano), Yutaka Mimasu (Kira), Shizue Ya-
magichi (Oriku, żona pana Ōishi), Kunitarō Kawarazaki (Jūrōzaemon), 
Utaemon Ichikawa (Tokugawa), Mieko Takamine (Omino)
Czas projekcji: 222 min (cz. 1 – 110, cz. 2 – 112)
Producent: Nobutarō Shirai
Produkcja: Koa Eiga, atelier Koa Uzumasa, Kioto (cz. 1) i Shōchiku, Kioto 
(cz. 2)
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Premiera: 1.12.1941 (cz. 1), 1.02.1942 (cz. 2)
Nagrody i wyróżnienia: drugi fi lm roku według krytyków „Kinema junpō”

Musashi Miyamoto
(Miyamoto Musashi 1944)
Scenariusz: Matsutarō Kawaguchi na podstawie powieści Kana Kikuchi
Zdjęcia: Minoru Miki
Obsada: Chōjūrō Kawarazaki (Musashi Miyamoto), Kanemon Nakamura 
(Kojirō Saski), Kinuyo Tanaka (Shinobu), Kigorō Ikushima (Gen’ichirō)
Czas projekcji: 53 min
Produkcja: Shōchiku
Premiera: 28.12.1944

Miecz Bijomaru 
(Meitō bijomaru, 1945)
Scenariusz: Matsutarō Kawaguchi
Zdjęcia: Minoru Miki, Haruo Takeno
Obsada: Isuzu Yamada (Sasae), Ichijirō Ōya (Onoda), Shōtarō Hanayagi 
(Kiyone), Eijirō Yanagi (Kiyohide), Kan Ishii (Kiyotsugu)
Czas projekcji: 65 min
Produkcja: Shōchiku
Premiera: 8.02.1945

Pieśń zwycięstwa 
(Hisshōka, 1945)
Współreżyseria: Hiroshi Shimizu, Tomotaka Tasaka i Masahiro Makino
Scenariusz: Hiroshi Shimizu, Matsuo Kishi, Tomotaka Tasaka
Zdjęcia: Minoru Miki, Haruo Takeno, Kōichi Yukiyama
Obsada: Shōji Sano, Ichijirō Ōya, Sadako Sawamura, Terū Shimada, Isamu 
Kosugi, Hideo Mitsui, Kōkichi Takada, Kinuyo Tanaka, Yukiko Todoroki, 
Ken Uehara
Czas projekcji: 117 min
Producent: Masahiro Makino
Produkcja: Shōchiku
Premiera: 22.02.1945
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Zwycięstwo kobiet
(Josei no shōri, 1946)
Scenariusz: Kōgo Noda, Kaneto Shindō
Zdjęcia: Toshio Ubukata
Muzyka: Kozoaki Asai
Montaż: Yoshiko Sugihara
Obsada: Kinuyo Tanaka (Hiroko Hosokawa), Michiko Kuwano (Michiko), 
Mitsuko Miura (Asakura), Katsuhira Matsumoto (Shuichirō Kōno), Shin 
Tokudaira (Yamaoka), Eiko Uchimura (Yukiko), Toyoko Takahashi (matka 
Hiroko)
Czas projekcji: 84 min
Producent: Kenichirō Yasuda
Produkcja: Shōchiku, atelier Ōfuna, Tokio
Premiera: 18.04.1946

Pięć kobiet wokół Utamaro 
(Utamaro o meguru gonin no onna, 1946) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie powieści Kanji Kuniedy
Zdjęcia: Minoru Miki
Muzyka: Hisato Osawa, Tamezō Mochizuki
Scenografi a: Isamu Motoki
Obsada: Minosuke Bandō (Utamaro), Kinuyo Tanaka (Okita), Toshiko 
Iizuka (Takasode), Shōtarō Nakamura (Shōzaburō), Eiko Ohara (Yukie), 
Kotarō Bandō (Seinosuke), Kimiko Shiratao (Oshin), Hiroko Kawasaki 
(Oran)
Czas projekcji: 106 min
Produkcja: Shōchiku
Premiera: 17.12.1946

Miłość aktorki Sumako 
(Jōyu Sumako no koi, 1947) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie powieści Hideo Osady Carmen 
nie żyje (Karumen yukinu) 
Zdjęcia: Minoru Miki
Muzyka: Hisato Osawa
Scenografi a: Isamu Motoki
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Obsada: Kinuyo Tanaka (Sumako), Sō Yamamura (Hōgetsu Shimamura), 
Eijirō Tōno (Shōyō Tsubouchi), Eitarō Ozawa (Nakamura), Kikue Mori 
(Ichiko Shimamura)
Czas projekcji: 96 min
Producenci: Toshio Itoya, Tazuko Sakane
Produkcja: Shōchiku
Premiera: 16.08.1947

Kobiety nocy 
(Yoru no onnatachi, 1948) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie powieści Eijirō Hisaity
Zdjęcia: Kōhei Sugiyama
Muzyka: Hisato Osawa
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Kinuyo Tanaka (Fusako), Sanae Takasugi (Natsuko), Mitsuo Na-
gata (Kuriyama), Tomie Tsunoda (Kumiko), Minpei Tomomoto (Owada, 
szwagier Fusuko)
Czas projekcji: 75 min
Producenci: Toshio Itoya, Mitsuhio Shimizu
Produkcja: Shōchiku (zdjęcia plenerowe kręcono w regionie Kansai)
Premiera: 28.05.1948
Nagroda: dla Kinuyo Tanaki za najlepszą rolę żeńską przyznana przez 
„Mainichi shinbun”

Płomień mojej miłości 
(Waga koi wa moenu, 1949) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda, Kaneto Shindō na podstawie powieści Kōgo 
Nody i wspomnień Hideko Kageyamy 
Zdjęcia: Kōhei Sugiyama
Muzyka: Senji Itō
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Kinuyo Tanaka (Eiko Hirayama), Ichirō Sugai (Kentarō Ōe), Ku-
niko Miyake (Toshiko Kishida), Eitarō Ozawa (Hayase), Mitsuko Mito 
(Chiyo), Shinobu Araki (ojciec Eiko), Ikuko Hirano (matka Eiko)
Czas projekcji: 96 min
Producenci: Toshio Itoya
Produkcja: Shōchiku
Premiera: 13.02.1949
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Przeznaczenie pani Yuki 
(Yuki fujin ezu, 1950) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda, Kazuo Funabashi na podstawie powieści Sei-
ichi Funabashiego
Zdjęcia: Jōji Ohara
Muzyka: Fumio Hayasaka
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Michiyo Kogure (Yuki), Yoshiko Kuga (Hamako), Eijarō Yanagi 
(Naoyuki), Yuriko Hamada (Ayako), Ken Uehara (Masaya), Haruya Katō 
(Seitarō)
Czas projekcji: 88 min
Producenci: Kazuo Takimura, Ryōhei Arai
Produkcja: Shōchiku
Premiera: 14.10.1950

Pani Ōyu 
(Ōyu sama, 1951) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie noweli Ashikari Jun’ichirō Tani-
zakiego
Zdjęcia: Kazuo Miyagawa
Muzyka: Fumio Hayasaka
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Kinuyo Tanaka (Oyū), Yūji Hori (Shinnosuke), Nobuko Otowa 
(Oshizu), Kiyoko Hirai (Osumi), Eijarō Yanagi (Eitarō), Eitarō Shindō 
(Kusaemon)
Czas projekcji: 96 min
Producenci: Hideo Koi, Teruo Maki
Produkcja: Daiei
Premiera: 22.06.1951

Pani na Musashino 
(Musashino fujin, 1951) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie powieści Shōhei Ōoki
Zdjęcia: Masao Tamai
Muzyka: Fumio Hayasaka
Scenografi a: Takashi Matsuyama
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Obsada: Kinuyo Tanaka (Michiko Akiyama), Akihiko Katayama (Tsuto-
mu Miyaji), Masayuki Mori (Tadao Akiyama), Yukiko Todoroki (Tomiko), 
Sō Yamamura (Eiji, mąż Tomiko), Minako Nakamura (Yukiko, ich córka), 
Eitarō Shindō (Shinzaburō Miyaji)
Czas projekcji: 88 min
Producenci: Masaichi Nagata, Matsutarō Kawaguchi
Produkcja: Tōhō
Premiera: 14.09.1951

Życie Oharu 
(Saikaku ichidai onna, 1952) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie powieści Saikaku Ihary Życie mi-
łosne pewnej kobiety (Kōshoku ichidai onna)
Zdjęcia: Yoshimi Hirano
Muzyka: Ichirō Saitō
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Kinuyo Tanaka (Oharu), Tsukie Matsura (matka Oharu), Ichirō 
Sugai (ojciec Oharu), Toshirō Mifune (Katsunosuke), Toshiaki Konoe 
(Matsudaira), Eitarō Shindō (kupiec Sasaya), Sadako Sawamura (Owasa, 
żona kupca), Jūkichi Uno (Ogiya), Yuriko Hamada (Otsubone Yoshioka)
Czas projekcji: 148 min 
Producent: Hideo Koi
Produkcja: Shintōhō
Premiera: 3.04.1952
Nagrody i wyróżnienia: Srebrny Lew na MFF w Wenecji, dziewiąte miejsce 
na liście „Kinema junpō“ 

Opowieści księżycowe 
(Ugetsu monogatari, 1953) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na motywach opowiadań Akinariego Uedy ze 
zbioru Po deszczu przy księżycu oraz noweli Order Guy de Maupassanta
Zdjęcia: Kazuo Miyagawa
Muzyka: Fumio Hayasaka
Scenografi a: Kisaku Itō
Obsada: Masayuki Mori (Genjūrō), Sakae Ozawa (Tobei), Kinuyo Tana-
ka (Miyagi), Mitsuko Mito (Ohama), Machiko Kyō (Wakasa), Kikue Mori 
(służąca Wakasy)
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Czas projekcji: 97 min
Producenci: Masaichi Nagata, Hisakazu Tsuji
Produkcja: Daiei (zdjęcia plenerowe kręcono w okolicach jeziora Biwa)
Premiera: 23.03.1953
Nagrody i wyróżnienia: Srebrny Lew na MFF w Wenecji, trzecie miejsce na 
liście „Kinema junpō“ 

Muzycy z Gionu 
(Gion bayashi, 1953)
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie opowiadania Matsutarō Kawa-
guchiego 
Zdjęcia: Kazuo Miyagawa
Muzyka: Ichirō Saitō
Scenografi a: Kazume Koike
Obsada: Ayako Wakao (Eiko), Michiyo Kogure (Miyoharu), Seizaburō 
Kawazu (Kusuda), Kanji Koshiba (Kanzaki), Eitarō Shindō (Sawamoto), 
Ichirō Sugai (Saeki)
Czas projekcji: 85 min
Producenci: Masaichi Nagata, Masatsugu Hashimoto, Hisakazu Tsuji
Produkcja: Daiei
Premiera: 12.08.1953

Zarządca Sanshō 
(Sanshō dayū, 1954) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda i Fuji Yahiro na podstawie noweli Ōgaia Mo-
riego
Zdjęcia: Kazuo Miyagawa
Muzyka: Fumio Hayasaka 
Scenografi a: Hiromoto Itō, Shōzaburō Nakajima, Hisakazu Tsuji
Obsada: Kyōko Kagawa (Anju), Yoshiaki Hanayaki (Zushiō), Kinuyo Tana-
ka (Tamaki, ich matka), Masao Shimizu (Masauji Taira, ich ojciec), Eitarō 
Shindō (Sanshō), Akitake Kōno (Tarō), Chieko Naniwa (stara służąca), 
Kimiko Tachibana (Namiji), Ichirō Sugai (minister sprawiedliwości), Ma-
sahiko Katō (Zushiō jako chłopiec), Keiko Enami (Anju jako dziewczynka)
Czas projekcji: 123 min
Producenci: Masaichi Nagata, Masatsugu Hashimoto, Hisakazu Tsuji
Produkcja: Daiei
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Premiera: 31.03.1954
Nagrody i wyróżnienia: Srebrny Lew na MFF w Wenecji, dziewiąte miejsce 
na liście „Kinema junpō“ 

Naznaczona
(Uwasa no onna, 1954) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda, Masahige Narusawa
Zdjęcia: Kazuo Miyagawa
Muzyka: Toshirō Mayuzumi
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Kinuyo Tanaka (Hatsuko Mabuchi), Yoshiko Kuga (Yukiko), To-
moemon Otani (doktor Matoba), Eitarō Shindō (Harada), Bontarō Miyake 
(Kobayashi), Chieko Naniwa (Osaki), Hisao Toake (Yamada)
Czas projekcji: 83 min
Producenci: Masaichi Nagata, Masatsugu Hashimoto, Hisakazu Tsuji
Produkcja: Daiei
Premiera: 20.06.1954

Ukrzyżowani kochankowie 
(Chikamatsu monogatari, 1954) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie sztuki Monzaemona Chikamatsu 
i opowiadania Saikaku Ihary ze zbioru Pięć kobiet, które żyły dla miłości 
(Kōshoku gonin onna) 
Zdjęcia: Kazuo Miyagawa
Muzyka: Fumio Hayasaka
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Kyōko Kagawa (Osan), Eitarō Shindō (Ishun), Kazuo Hasegawa 
(Mohei), Haruo Tanaka (brat Osan), Yōko Minamida (Otoma), Sakae Oza-
wa (Sukeyemon), Haruo Tanaka (Doki), Ichirō Sugai (ojciec Moheia)
Czas projekcji: 102 min
Producenci: Masaichi Nagata, Masatsugu Hashimoto, Hisakazu Tsuji
Produkcja: Daiei
Premiera: 23.11.1954
Nagrody i wyróżnienia: piąte miejsce na liście „Kinema junpō“ 

Cesarzowa Jang Kuei-Fei 
(Yōkihi, 1955) 
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Scenariusz: Yoshikata Yoda, Matsutarō Kawaguchi, Masahige Narusawa na 
podstawie poematu Pieśń o nieskończonym żalu Po Chü-I
Zdjęcia: Kōhei Sugiyama
Muzyka: Fumio Hayasaka
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Masayuki Mori (cesarz Süan-cung), Machiko Kyō (Jang Kuei-
Fei), Sakae Ozawa (Jang Czao), Sō Yamamura (An Lu-szan), Eitarō Shindō 
(Kao), Tatsuya Ishigurō (kanclerz Li), Yōko Minamida (Hung-tao)
Czas projekcji: 98 min
Producenci: Masaichi Nagata, Run Run Shaw, Hisakazu Tsuji
Produkcja: Daiei
Premiera: 03.05.1955

Saga rodu Taira 
(Shin Heike monogatari, 1955) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie powieści Eiji Yoshikawy
Zdjęcia: Kazuo Miyagawa
Muzyka: Fumio Hayasaka
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Raizō Ichikawa (Kiyomori Taira), Eitarō Shindō (kupiec Banko-
ku), Michiyo Kogure (Yasuko), Ichijirō Ōya (Tadamori Taira), Eijirō Yana-
gi (cesarz Shirikawa), Yoshiko Kuga (Tokiko), Narutoshi Hayashi (Tokita-
da, brat Tokiko), Shunji Natsumi (cesarz Toba)
Czas projekcji: 108 min
Producenci: Masaichi Nagata, Matsutarō Kawaguchi, Hideo Matsuyama
Produkcja: Daiei
Premiera: 21.09.1955

Ulica hańby 
(Akasen chitai, 1956) 
Scenariusz: Yoshikata Yoda na podstawie opowiadania Yoshiko Shibaki 
Susaki no onna 
Zdjęcia: Kazuo Miyagawa
Muzyka: Toshirō Mayuzumi
Scenografi a: Hiroshi Mizutani
Obsada: Michiyo Kogure (Hanae), Machiko Kyō (Mickey), Toranosuke 
Ogawa (ojciec Mickey), Ayako Wakao (Yasumi), Hiroko Machida (Yorie), 
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Aiko Mimasu (Yumeko), Yosuke Irie (Shuichi), Eitarō Shindō (Taya), Sa-
dako Sawamura (jego żona)
Czas projekcji: 94 min
Producenci: Masaichi Nagata, Hisao Ichikawa, Keiichi Sakane
Produkcja: Daiei
Premiera: 18.03.1956

FILMY ZAGINIONE

Powrót miłości (Ai no yomigaeru hi, 1923)
Kraj rodzinny (Kokyō, 1923)
Marzenia młodości (Seishun no yumeji, 1923)
Ulica żarliwej miłości (Jōen no chimata, 1923)
Smutna pieśń zwycięstwa (Haizan no uta wa kanashi, 1923)
813 – Przygody Arsène’a Lupina (813: Rupimono, 1923)
Port mgieł (Kiri no minato, 1923)
Noc (Yoru, 1923)
W ruinach (Haikyo no naka, 1923)
Krew i dusza (Chi to rei, 1923)
Pieśń przełęczy (Tōge no uta, 1924)
Biedny dureń (Kanashiki hakuchi, 1924)
Śmierć o świcie (Akatsuki no shi, 1924)
Królowa nowych czasów (Gendai no joō, 1924)
Kobiety są silne (Josei wa tsuyoshi, 1924)
Brudny świat (Jinkyō, 1924)
Gdzie podział się indyk? (Shichimenchō no yukue, 1924)
Majowy deszcz i jedwabny papier (Samidare zōshi, 1924)
Kobieta publiczna (Kanraku no onna, 1924)
Królowa cyrku (Kyokubadan no joō, 1924)
Uchien Puchan (1925)
Koniec szkoły (Gakusō o idete, 1925)
Uśmiech ziemi (Daichi wa hohoemu, 1925)
Skarga białej lilii (Shirayuri wa nageku, 1925)
W czerwonych promieniach zachodzącego słońca (Akai yūhi ni terasarete, 
1925)
Człowiek (Ningen, 1925)
Sceny uliczne (Machi no sukechi, 1925)
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Generał Nogi i pan Kuma (Nogi Taishō to Kuma-san, 1925)
Król miedziaków (Dōkaō, 1926)
Wiosenny szept papierowej lalki (Kaminingyō haru no sasayaki, 1926)
Mój grzech (Shinsetsu ono ga tsumi, 1926)
Szalona miłość nauczycielki śpiewu (Kyōren no onna shishō, 1926)
Człowiek z nadmorskiej krainy (Kaikoku danji, 1926)
Pieniądze (Kane, 1926)
Obowiązek wobec cesarza (Kōon, 1927)
Kukułka (Jihishinchō, 1927)
Życie mężczyzny (Hito no isshō, 1928)
Urocza córka (Musume kawaiya, 1928)
Nihonbashi (1929)
Blask Asahi (Asahi wa kagayaku, 1929)
Symfonia metropolitarna (Tokai kōkyōgaku, 1929)
Okichi – kochanka cudzoziemca (Tōjin Okichi, 1930)
A jednak idą naprzód (Shikamo karera wa yuku, 1931)
Bogowie naszych czasów (Toki no ujigami, 1932)
Świt Mandżurii (Manmō kenkoku no reimei, 1932)
Święto Gionu (Gion matsuri, 1933)
Załoga Boskiego Wiatru (Jinpūren, 1933)
Przełęcz miłości i nienawiści (Aizō tōge, 1934)
Pieśń na biwaku (Roei no uta, 1938)
Ach, ten rodzinny kraj (Ā, furusato, 1938)
Kobieta z Osaki (Naniwa onna, 1940)
Życie aktora (Geidō ichidai otoko, 1941)
Trzy pokolenia Danjurō (Danjurō sandai, 1944)
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