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Trzy oblicza samuraja. Filmowe 
adaptacje powieści Musashi Eijiego Yoshikawy

W powieści Kazuo Ishiguro Malarz świata ułudy, której akcja rozgrywa się w po-
wojennej Japonii, znajduje się pewna interesująca scena. Otóż tytułowy bohater 
Masuji Ono – człowiek do niedawna zajmujący się sztuką propagandową – ze 
zdumieniem odkrywa, że tematem zabaw jego kilkuletniego wnuczka są kow-
bojskie strzelaniny i galopady, które chłopiec podpatrzył w amerykańskim fi lmie. 
Nieco później bohater rozmawia o tym z córką:

– A swoją drogą – westchnąłem – jeszcze parę lat temu nie pozwolono by chłopcu oglą-
dać czegoś takiego, jak kowbojski fi lm. 

Setsuko, nie odwracając twarzy od ogrodu, powiedziała – Suichi [postępowy zięć Ma-
sujiego – M.B.] uważa, że lepiej żeby lubił kowbojów, niż robił sobie idoli z takich ludzi jak 
Miyamoto Musashi. Suichi sądzi, że amerykańscy bohaterowie są dziś dla dzieci lepszymi 
wzorcami1.

Nieprzypadkowo za przykład idola minionej epoki posłużył Suichiemu właś-
nie Musashi Miyamoto – bodaj najsłynniejszy z japońskich samurajów, jeden 
z najważniejszych bohaterów narodowych Japonii. W drugiej połowie lat czter-
dziestych ubiegłego wieku postać Musashiego jednoznacznie kojarzyła się Japoń-
czykom z nacjonalistyczną, militarystyczną indoktrynacją. Ideolodzy panującego 
w latach 1936–1945 wojskowego reżimu odwoływali się do zakorzenionej w tra-
dycji samurajskiej mistyki miecza, kreując żołnierzy armii cesarskiej na spad-

1 Kazuo Ishiguro, Malarz świata ułudy, przeł. M. Skroczyńska-Miklaszewska, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2000, s. 47.
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kobierców dawnych japońskich wojowników. Neokonfucjańska etyka lojalności 
i samopoświęcenia, leżąca u podstaw kodeksu bushidō, a także zenistyczna idea 
„miecza dającego życie”2, legitymizująca używanie przez samurajów przemocy, 
zostały wchłonięte przez dyskurs ultranacjonalistyczny, który propagował całko-
wite podporządkowanie jednostki ojczyźnie i uzasadnioną, sprawiedliwą wojnę. 
Filmy jidaigeki i powieści historyczne, jakie powstały w odpowiedzi na zaistniałą 
koniunkturę ideologiczną, tylko w niewielkim stopniu prowadziły bezpośred-
nią agitację prowojenną czy imperialną. Ich głównym zadaniem było krzewienie 
wśród Japończyków wspólnego systemu światopoglądowego. Utwory tego typu 
afi rmowały wartości konserwatyzmu i patriotyzmu, budowały poczucie wspólno-
ty narodowej i dumy z bogatego dziedzictwa kulturowego. 

1. Musashi w służbie retoryki nacjonalistycznej

Powieść Musashi Eijiego Yoshikawy, która ukazywała się w odcinkach w latach 
1935–1939 na łamach poczytnego dziennika „Asahi Shinbun”, stanowi przykład 
dzieła o wyraźnej funkcji dydaktyczno-perswazyjnej, którego wymowa ideolo-
giczna pozostaje zgodna z doktryną władzy militarnej. Opowieść jest głęboko 
zakorzeniona w rodzimej tradycji heroicznej i zawiera czytelne przesłanie glory-
fi kujące klasyczne cnoty samurajskie. Yoshikawa pisał z myślą o szerokiej rzeszy 
odbiorców, toteż z założenia unikał zbyt wygórowanych ambicji artystycznych czy 
elitaryzmu – za naczelny cel stawiał sobie opowiedzenie atrakcyjnej, zrozumiałej 
dla każdego historii pełnej niebezpiecznych przygód, malowniczych pojedynków 
i gorących namiętności. Nie sposób jednak odmówić tej powieści pewnej wartości 
artystycznej. Do jej atutów należą barwne sylwetki charakterologiczne o stosun-
kowo dużym pogłębieniu psychologicznym, naszkicowany z rozmachem kontekst 
historyczny, wiarygodny obraz obyczajowości i stosunków społecznych panują-
cych w feudalnej Japonii, a także przedstawione w sposób przystępny (ale i ten-
dencyjny) odwołania do japońskiej tradycji fi lozofi cznej, artystycznej i religijnej. 
Wszystkie te elementy sprawiają, że popularna epopeja Yoshikawy do dziś po-
zostaje kanoniczną wersją przygód najsławniejszego szermierza Nipponu. W za-
chodniej literaturze przedmiotu przyjęło się przemawiające do wyobraźni amery-
kańskiego czytelnika określenie Musashiego „japońskim Przeminęło z wiatrem”3, 
choć na naszym gruncie co najmniej równie adekwatne byłoby porównanie do 
Trylogii Henryka Sienkiewicza – wszystkie trzy powieści prezentują jednostkowe 

2 Szerzej na ten temat piszą: Winston L. King, Zen and the Way of the Sword. Arming the Samurai 
Psyche, Oxford, New York 1993; Brian Victoria, Zen na wojnie, przeł. Maciej Kanert, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

3 Wprowadzone przez Edwina O. Reischauera w jego przedmowie do angielskiego tłumaczenia 
powieści Yoshikawy.
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losy bohaterów na tle wielkich wydarzeń dziejowych o fundamentalnym znacze-
niu dla historii poszczególnych krajów i tożsamości narodowej ich mieszkańców. 

Musashi Miyamoto to postać autentyczna, ale dysponujemy bardzo ograni-
czoną wiedzą biografi czną na jego temat. Przyszedł na świat w 1584 roku, naj-
prawdopodobniej we wsi Miyamoto, w prowincji Mimasaka (obecnie prefektura 
Okayama). Jego ojcem był samuraj Takehito Hirata (znany także pod honorowym 
nazwiskiem Munisai Shimmen), wasal rodu Shimmen. W roku 1596 Musashi 
– znany wtedy jako Takezō albo Bennosuke – stoczył swój pierwszy pojedynek, 
podczas którego pozbawił życia adepta szermierczej szkoły Shintō, Kihei’a Arimę. 
W roku 1600 wziął udział w wielkiej bitwie pod Sekigaharą, gdzie potęga rodu 
Tokugawa rozgromiła armię rodu Toyotomi, ustalając swoją hegemonię w Japo-
nii, która trwała do roku 1868. Muasahi walczył po stronie pokonanej. Po klęsce 
stał się roninem (bezpańskim samurajem), którym pozostał przez większość ży-
cia. W roku 1604 stoczył serię zwycięskich pojedynków z mistrzami szkoły rodu 
Yoshioka – najpierw z braćmi Seijurō i Denshichirō, synami słynnego mistrza 
Kenpō, który piastował stanowisko instruktora szermierki na dworze szoguna 
Yoshiaki Ashikagi, a następnie z nieletnim sukcesorem rodu, Ganjirō, które-
mu asystowało kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu uczniów szkoły Yoshioka. 
Mniej więcej w tym czasie Musashi wynalazł technikę niten’ichi-ryū, polegającą 
na jednoczesnym użyciu miecza długiego (katana) i krótkiego (wakizashi), któ-
rą doskonalił w następnych latach i którą uważa się za jego najważniejszy wkład 
w rozwój kenjitsu (sztuka walki mieczem). Rok 1612 okazał się przełomowy w ży-
ciu Musashiego. Zmierzył się on wtedy z wybitnie utalentowanym szermierzem 
Kojirō Sasakim, znanym też pod pseudonimem Ganryū (dosł. „wierzba z zakola 
rzeki”). Musashi wyszedł z walki zwycięsko, ale potyczkę tę zwykło się uważać za 
najtrudniejszą w jego karierze. Trzy lata później prawdopodobnie wziął udział 
w ostatniej odsłonie konfl iktu między rodami Tokugawa i Toyotomi – bitwie o za-
mek w Osace. W następnych latach zrezygnował z walki, aby oddać się studiom 
fi lologicznym, praktyce zen, wszechstronnej działalności artystycznej (rzeźba, 
malarstwo tuszem, kaligrafi a, poezja, projektowanie ogrodów) oraz kształceniu 
uczniów. Pod koniec życia Musashi zamieszkał w pustelni na górze Iwato, gdzie 
kontemplował naturę, medytował, snuł refl eksje na temat sensu i znaczenia drogi 
samuraja. Ich owocem stał się traktat poświęcony strategii wojennej i teorii kenjit-
su, zatytułowany Księga pięciu kręgów (Gorin no sho), w którym Musashi zsumo-
wał swe bogate doświadczenie wojownika. Zmarł w 1645 roku. 

Eiji Yoshikawa powiedział podobno, że „gdyby spisać wszystko, co na pewno 
wiemy o Musashim, zmieściłoby się to na niespełna siedemdziesięciu linijkach 
tekstu”4. Deklaracja ta brzmi niemalże prowokacyjnie w kontekście monumen-

4 Cyt za: Arkadiusz Izdebski, Witold Nowakowski, Życie Musashiego Miyamoto (1584–1645), 
w: Musashi Miyamoto, Księga pięciu kręgów. Gorin-no sho, przeł. Agnieszka Żuławska-Umeda, 
Bydgoszcz 2004, s. 11.
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talnych rozmiarów jego powieści, której angielski przekład liczy blisko tysiąc 
stron. Należy jednak pamiętać, że legenda Musashiego przez wieki pozostawa-
ła żywa i jako taka inspirowała sztukę folklorystyczną. Dzielny wojownik został 
bohaterem licznych, zarówno spisywanych, jak i przekazywanych ustnie podań 
(kōdan), anegdot, przypowieści zen, a także popularnych piosenek i spektakli 
teatralnych. 

Witalna siła legendy Musashiego nie wyczerpała się także w epoce nowożytnej. 
Pogromca Kojirō Sasakiego należy do najczęściej eksploatowanych bohaterów 
kina popularnego. Na ekran trafi ł już w roku 1914 w krótkim fi lmie w reżyserii 
Shōzō Makino. W roli głównej wystąpił ówczesny gwiazdor Matsunosuke Onoe, 
który potem jeszcze trzy razy wcielił się w postać słynnego wojownika (1918, 
1921, 1924). Kolejnym etatowym wykonawcą ról Musahiego został Chiezo Ka-
taoka, który w latach 1929–1943 zagrał go w dziewięciu fi lmach. W późniejszych 
okresach postać ronina z Miyamoto odtwarzali między innymi Toshirō Mifune, 
Kinnosuke Nakamura, Tatsuya Nakadai czy Ken Ogata. Do legendy Musashie-
go nawiązał także Kinji Fukasaku w ekscentrycznym Zmartwychwstaniu samu-
raja (Makai tenshō, 1981), fi lmie będącym hybrydą gatunkową łączącą jidaigeki 
z fantasy i horrorem satanicznym. W równie nieszablonowy sposób potraktował 
temat Mizuho Nishikubo, którego Musashi: sen ostatniego samuraja (Miyamoto 
Musashi: sōken ni haseru yume, 2009) jest historycznym paradokumentem utrzy-
manym w estetyce anime. 

Fabuła powieści Eijiego Yoshikawy stanowi kompilację znanych faktów z bio-
grafi i historycznego pierwowzoru tytułowego bohatera, opowieści legendarnych 
oraz wątków, które w całości zrodziły się w wyobraźni pisarza. Pośród bohate-
rów pojawiają się liczne postaci historyczne, których związki z Musashim pozo-
stają jednak zwykle częścią legendy lub wytworem literackiej fi kcji. Do najważ-
niejszych należą mnich zen Takuan Sōhō (1573–1645), artysta Kōetsu Hon’ami 
(1558–1637) oraz słynny mistrz miecza Sekishusai Yagyū (1529–1606). Czas akcji 
obejmuje lata 1600–1612 – książka rozpoczyna się opisem pobojowiska po bitwie 
pod Sekigaharą, a kończy pokonaniem przez Musashiego Kojirō Sasakiego. Moty-
wem przewodnim stała się wędrówka głównego bohatera przez kraj, której celem 
jest doskonalenie techniki fechtunku i nierozerwalnie z nim związana edukacja 
duchowa. Ów zasadniczy wątek dojrzewania wewnętrznego głównego bohatera 
rozwija się w rytmie wytyczonym przez liczne potyczki i okresy, w których Mu-
sashi przygotowuje się do kolejnych wyzwań. Wątek ten został dopełniony intry-
gą miłosną, opowiadającą o tragicznym uczuciu protagonisty i Otsū – pięknej 
i szlachetnej dziewicy, która bezwarunkowo oddała mu serce i przez całą powieść 
wiernie podąża jego tropem w nadziei, że ich związek będzie mógł się wreszcie 
spełnić. Uczucie to staje się źródłem rozterek i dylematów Musashiego, jako że jest 
on przekonany, iż dla osiągnięcia doskonałości w sztuce bojowej musi wyrzec się 
namiętności na rzecz samotnego, ascetycznego trybu życia, sprzyjającego koncen-
tracji i wewnętrznemu zharmonizowaniu. 
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Historia opowiedziana w powieści jest niezwykle skondensowana, obfi tująca 
w wydarzenia i wielowątkowa. Oprócz wątków Musashiego i Otsū mamy do czy-
nienia z licznymi, przebiegającymi równolegle wątkami pobocznymi, które rów-
nież cechuje duże zagęszczenie fabularne. Czytelnik śledzi perypetie co najmniej 
szóstki postaci drugoplanowych. Należą do nich: Matahachi, przyjaciel protago-
nisty z lat dziecięcych i towarzysz broni spod Sekigahary, którego słaby charak-
ter, w połączeniu z niepohamowaną ambicją, ściąga nań liczne nieszczęścia; jego 
matka Osugi, która ściga po całej Japonii głównego bohatera, aby pomścić hańbę, 
jaką według niej ściągnął na jej rodzinę; krzywdzona i wykorzystywana przez ok-
rutnych mężczyzn Akemi, która w skrytości serca kocha Musashiego; jej matka 
Ōko – cyniczna modliszka, niszcząca życie swych licznych kochanków; Jōtarō 
i Iori – nastoletni adepci drogi samuraja, którzy w różnych okresach pobierali 
nauki u Musashiego. Oprócz tego, Yoshikawa szeroko rozpisuje się na temat lo-
sów głównych antagonistów Musashiego – najpierw braci Yoshioka, potem Kojirō 
Sasakiego – jak również wprowadza szereg mniej lub bardziej rozbudowanych 
wątków trzecioplanowych i epizodycznych. Wszystkie one odznaczają się sporą 
autonomią, toczą się w dużym stopniu niezależnie, zarówno od siebie nawzajem, 
jak i od wątku głównego. W wielu rozdziałach Musashi w ogóle nie występuje, 
kilkakrotnie zdarza się, że jego absencja przedłuża się na fragmenty obejmujące 
nawet po pięć czy sześć rozdziałów.

Owa autonomia fabularna poszczególnych wątków nie oznacza rzecz jasna, że 
rozwijają się one w zupełnym oderwaniu od pozostałych. Wręcz przeciwnie – nie-
ustannie łączą się z sobą i rozdzielają, wzajemnie na siebie oddziałują, przeplatają 
się i krzyżują. Liczne punkty, w których linie narracyjne przecinają się, stano-
wią ogniskowe momenty fabuły, są brzemienne w niespodziewane komplikacje 
i nieoczekiwane zwroty akcji, napędzają motorykę opowieści. Zgodnie z tą logiką 
narracyjną do spotkania większej liczby wątków dochodzi w punktach kulminacji 
dramaturgicznej, które następują zazwyczaj pod koniec każdej z siedmiu ksiąg, na 
jakie została podzielona powieść. 

Dochodzimy tu do kwestii, która może u czytelnika spowodować rodzaj dy-
skomfortu odbiorczego i w konsekwencji zostać poczytana za mankament po-
wieści Yoshikawy. Otóż pisarz, piętrząc niezliczone zbiegi okoliczności i niezwy-
kłe zrządzenia losu, wydaje się zupełnie ignorować zasady prawdopodobieństwa. 
W opuszczonych świątyniach, przydrożnych gospodach czy na zatłoczonych uli-
cach wielkich miast co rusz dochodzi do przypadkowych spotkań krewniaków, 
dawnych przyjaciół albo zajadłych wrogów, którzy często ostatni raz widzieli się 
przed wielu laty, a i to w miejscach oddalonych o wiele kilometrów. Wielokrotnie 
dochodzi także do incydentalnych interakcji między bohaterami nieznającymi się 
osobiście, ale uwikłanymi we wspólny splot wydarzeń, będącymi nieświadomymi 
sojusznikami lub adwersarzami czy nawet członkami jednej rodziny. Wydaje się, że 
przyczyną tego nawarstwienia zbiegów okoliczności jest osnucie przez Yoshikawę 
fabuły wokół narzucającego epizodyczną konstrukcję narracyjną motywu podró-
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ży, przy jednoczesnej niechęci autora do rezygnacji z wprowadzonych wcześniej 
postaci (z zamkniętego kręgu bohaterów wyklucza właściwie tylko śmierć). Inny-
mi słowy, odrzucenie zasady jedności miejsca przy zachowaniu jedności postaci 
zaowocowało koniecznością wykreowania przez autora niezliczonych koincyden-
cji i synchroniczności umożliwiających połączenie tej wielowątkowej opowieści 
w jedną koherentną całość. 

Sytuacja ta wymusza na czytelniku wybór nastawienia odbiorczego: albo zdys-
kredytuje wartość Musashiego jako powieści o zupełnie niewiarygodnej fabule, 
albo też zaakceptuje umowność przedstawionego w niej świata, który rządzi się 
suwerenną logiką przypominającą logikę baśni czy opowieści mitologicznej. Aby 
przeczytać Musashiego z przyjemnością, to jest aby zaangażować się w przedsta-
wione tam wątki, nieodzowne staje się potraktowanie tej powieści jako manife-
stacji określonego paradygmatu narracyjno-estetycznego, charakteryzującego się 
daleko idącą konwencjonalizacją. Pomimo że Yoshikawa wykazał się dużą dbałoś-
cią o rzetelne odzwierciedlenie kontekstu historyczno-społecznego oraz iż uka-
zał motywacje bohaterów z zachowaniem zasad autentyzmu psychologicznego, 
z pewnością nie starał się jednak napisać powieści realistycznej. Jego celem było 
raczej stworzenie nowego ujęcia jednego z najważniejszych mitów narodowych 
swego kręgu kulturowego – ujęcia, które miało nie tylko potwierdzić nieustającą 
nośność i żywotność legendy Musashiego, ale przede wszystkim dostosować ją do 
współczesnej sytuacji polityczno-społecznej.

Dzisiejszy czytelnik Musashiego może łatwo zbagatelizować siłę zawartych tam 
treści propagandowych. Trudno uwierzyć, że ta w istocie naiwna i błaha opowieść 
przygodowa stanowiła medium indoktrynacji ideologicznej w służbie potężnej 
machiny totalitarnej manipulacji. Z pewnością nadużyciem byłoby doszukiwa-
nie się w powieści Yoshikawy choćby aluzyjnych nawiązań do idei japońskiego 
imperializmu, a tym bardziej bezpośredniej perswazji prowojennej. Cała fabuła 
powieści toczy się w granicach Japonii, a wszyscy jej bohaterowie są rodowitymi 
mieszkańcami tego kraju. Ślady istnienia innych państw czy narodowości, jakie 
pojawiają się na kartach powieści, ograniczają się do rozlicznych, zwłaszcza chiń-
skich, ale także europejskich naleciałości kulturowych i zapożyczeń technolo-
gicznych. Kwestie z dziedziny polityki zagranicznej są prawie w ogóle nieobecne 
– Yoshikawa dość dużo miejsca poświęca na szczegółowe wyjaśnienia skompliko-
wanej sytuacji politycznej w kraju, ale zupełnie pomija kontekst międzynarodowy.

Zaprezentowana w powieści ocena wewnętrznej sytuacji politycznej począt-
ków okresu Tokugawa pokrywa się z ofi cjalną wykładnią historii narodowej, 
obowiązującą po reformacji Meiji. Jeśli chodzi o wciąż jeszcze nie całkiem roz-
strzygnięty konfl ikt o władzę, sympatie i antypatie Yoshikawy są czytelne, acz 
przedstawione bez przesadnej emfazy. Yoshikawa wydaje się opowiadać po stro-
nie rodu Toyotomi i jednocześnie dość nieufnie odnosi się do dyktatury Toku-
gawów, którzy przedkładają, w jego mniemaniu, dobro klanu nad dobro narodu. 
Niemniej jednak pisarz dostrzega dziejowy progres – epoka Edo jawi się w powie-
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ści jako dalece szczęśliwsza niż poprzednie dwa niespokojne stulecia. Oczywiste 
korzyści centralizacji i unifi kacji państwa to uregulowana dystrybucja dóbr, roz-
wój kulturalny, a przede wszystkim pokój. Głównym przewinieniem rządu baku-
fu staje się – w ujęciu Yoshikawy – marginalizacja znaczenia urzędu cesarskiego 
(arystokracja i dwór cesarski jako „ornamenty” wojskowej dyktatury)5. Element 
ten pozostaje zgodny z dominującą ideologią – w totalitarnej Japonii cesarz był 
obiektem kultu religijnego, zaś rządy szogunatu Tokugawa poddawano krytyce 
jako system korupcjogenny i sprzeniewierzający się duchowi japońskiego patrio-
tyzmu, w odróżnieniu od ustroju zaprowadzonego po reformacji Meiji i doskona-
lącego się w latach trzydziestych XX wieku.

Ukazana przez Yoshikawę wizja sytuacji politycznej początku XVII wieku, 
choć pozostaje zgodna z dominującą linią ideologiczną, nie stanowi wszakże 
głównego pola, na jakim autor poprowadził retorykę perswazyjną. Jak już wspo-
minałem, naczelnym zadaniem, jakie ustrój totalitarnej Japonii stawiał przed 
utworami historycznymi, było wspomaganie konsolidacji tożsamości narodowej 
poprzez wpajanie odbiorcom szacunku do ojczystej tradycji i dziedzictwa kultu-
rowego. Yoshikawa skrupulatnie spełnił ten postulat. Łatwo dostrzec, jak dużą 
wagę pisarz przykładał do funkcji dydaktycznej swego dzieła, które – zwłaszcza 
dla młodych czytelników – spełniało rolę kursu tradycji kulturalnej Kraju Kwit-
nącej Wiśni, upowszechniającego ojczystą symbolikę i ikonografi ę. Apologetycz-
ny ton, jaki Yoshikawa przyjmuje, poruszając tę problematykę, miał rozbudzać 
w Japończykach dumę z wyjątkowości rodzimej kultury, łączącej duchową siłę 
z wyrafi nowaniem estetycznym i bogatą refl eksją fi lozofi czną. 

Ze szczególną estymą Yoshikawa obrazuje rozkwit kultury wczesnego okre-
su Tokugawa, obfi tującej w wielorakie prądy religijno-fi lozofi czne i artystyczne. 
W rozlicznych uczonych debatach, jakie toczą bohaterowie, a także w przemy-
śleniach Musashiego, pobrzmiewają echa neokonfucjańskiej myśli etyczno-spo-
łecznej i zakorzenionego w niej organicznego wyobrażenia państwa, zgodnie 
z którym ściśle zhierarchizowana struktura społeczna stanowi odzwierciedlanie 
naturalnego ładu kosmicznego. Koncepcja ta doskonale współgrała z ideologią 
krzewioną przez system Japonii lat trzydziestych, który wprawdzie dopuszczał 
możliwość społecznego awansu, ale jednocześnie kładł duży nacisk na postulat 
„znajomości swego miejsca w szeregu” – sumiennego wypełniania przez jednost-
kę obowiązków, jakie przypadły jej w udziale, przy rezygnacji z osobistych korzy-
ści czy ambicji. Patriotyczny przekaz powieści wzmacniają odwołania do religii 
sintoistycznej – rdzennie japońskiego systemu wierzeń. Eksploatacja narodowej 
symboliki odnosi się także do góry Fuji. Powieść zawiera kilka scen, w których 
Musashi, na widok majestatu świętej góry, doznaje uczuć wahających się mię-
dzy głębokim poruszeniem estetycznym a metafi zyczną trwogą6. Monumentalna 

5 Eiji Yoshikawa, Musashi, przeł. Charles S. Terry, Tokyo, New York 1995, s. 459.
6 Tamże, s. 583.
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podniosłość stylu owych fragmentów świadczy o tym, że Yoshikawa pragnął, aby 
emocje bohatera stały się udziałem czytelników.

Najistotniejszą tradycją religijno-fi lozofi czną, do jakiej odwołuje się Musashi, 
pozostaje jednak buddyzm zen, który – w sposób mniej lub bardziej zdeklaro-
wany – praktykują liczni bohaterowie powieści, wśród nich mnisi, wędrowni ro-
nini, panowie feudalni oraz artyści. W powieści pojawiają się także nawiązania 
do świeckiej działalności artystycznej związanej z kulturą mieszczańską (chōnin), 
która charakteryzowała się wystawnością i frywolnością. Zdecydowanie najwię-
cej uwagi autor poświęca jednak sztuce zen – kontemplacyjnej, wyciszonej, ope-
rującej elegancką prostotą, której osiągnięcie wymaga od artysty głębokiej kon-
centracji i oczyszczenia umysłu. Autor prezentuje całe spektrum dziedzin sztuki, 
na których odcisnął się ślad zenistycznego światoodczucia – począwszy od sztuk 
plastycznych, takich jak kaligrafi a, malarstwo tuszem i rzeźba, poprzez poezję, 
muzykę, ceremonię parzenia herbaty, ikebanę, ceramikę aż po rzemiosło płatner-
skie. Kwestia ta nie jest ideologicznie obojętna. Sztuka akcentująca iluzoryczność 
świata i efemeryczność ludzkich namiętności sprzyjała stoickiej akceptacji rzeczy-
wistości, w tym także polityczno-społecznego status quo.

W przypadku Musashiego najistotniejszym aspektem fi lozofi i zen jest jej zwią-
zek z drogą samuraja. W feudalnej Japonii trening bushi nierozerwalnie połą-
czył się z praktyką zen. Wierzono, że na drodze do osiągnięcia perfekcji bojowej 
pierwszorzędne znaczenie ma doskonalenie duchowe. Mistrz fechtunku, podob-
nie jak artysta zen, potrafi ł osiągnąć stan nieskazitelnej koncentracji, w którym 
dochodzi do anihilacji ego i rozróżnienia na przedmiot i podmiot poznania. Ów 
szczególny stan ducha był następstwem oświecenia satori, polegającego na otwar-
ciu się na świat w jego „takości” – otwarciu niezapośredniczonemu przez fi ltry na-
wyków epistemologicznych czy dualizmy intelektualne. W tradycji samurajskiej 
doświadczenie satori miało charakter silnie umoralniający – wiązało się z diame-
tralnym przewartościowaniem w postrzeganiu świata i samego siebie, przekro-
czeniem egocentrycznej, subiektywnej perspektywy, a także akceptacją śmierci. 
Zgodnie z propagowaną zwłaszcza przez sektę rinzai zen doktryną jedności zen 
i miecza (zen to ken), oświecony wojownik wolny od pobudek osobistych miał 
prawo używać przemocy w imię wyższego dobra. Jego oręż nie był już wtedy mie-
czem niosącym śmierć, ale dającym życie. 

Historia Musashiego Miyamoto stała się w interpretacji Yoshikawy wzorcową 
opowieścią o edukacji w duchu samurajskiego zen, o istotnym walorze dydaktycz-
nym. W pierwszych rozdziałach bohater jest nieokrzesanym dzikusem, walczącym 
przy użyciu brutalnej siły, która ma niewiele wspólnego ze szlachetną sztuką bo-
jową. W fi nale bohater jest już zrównoważonym mistrzem miecza, emanującym 
dostojeństwem oraz duchową siłą. Jego nauka rozpoczęła się od okrutnej lekcji po-
kory, jaką odebrał od mnicha rinzai zen, Takuana. Następnie Musashi spędza trzy 
lata w odosobnieniu, studiując teksty fi lozofi czne. Dopiero po zdobyciu podstaw 
klasycznego wykształcenia staje się gotowy na obranie ubogiej, zdyscyplinowanej 
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drogi shugyōshy – wojownika-pielgrzyma, który wędruje, by zdobywać doświad-
czenie, szlifować technikę szermierczą, a przede wszystkim doskonalić się we-
wnętrznie. Poszukując oświecenia, Musashi medytuje, szuka inspiracji w kontakcie 
z przyrodą, uprawia sztukę. Stopniowo odkrywa, że prawdziwy bushi powinien 
odznaczać się nie tylko męstwem połączonym z biegłością szermierczą, ale nade 
wszystko poczuciem sprawiedliwości, miłosierdziem i empatią7. Rozumie, że ciąży 
na nim tragiczny obowiązek walki, ale wolno mu zabijać tylko w razie zagrożenia 
harmonii społecznej odzwierciedlającej naturalny porządek. W takim przypadku 
jego śmiercionośna katana zmienia się w miecz niosący życie. 

Podsumowując, tytułowy bohater powieści Musashi uosabia głęboko zakorze-
niony w kulturze japońskiej etos samuraja jako wybitnej jednostki o nadludzkich 
kwalifi kacjach moralnych i duchowych, zdolnej do pogodzenia sprzeczności mię-
dzy miłosierdziem a przemocą. Co ważne, gloryfi kacja tradycji samurajskiej łączy 
się w powieści z przesłaniem egalitarnym. Musashi jest samurajem ze zubożałe-
go rodu, pozbawionym majątku i pozycji, a więc do pewnego stopnia pozostaje 
przedstawicielem prostego ludu, co czyni go idolem atrakcyjnym dla masowego 
odbiorcy, idealnie nadającym się na użytek populistycznej propagandy. 

Militaryzm lat trzydziestych wspierał się na opisanych powyżej elementach 
tradycji samurajskiej: doktryna jedności zen i miecza posłużyła uzasadnieniu im-
perialnej agresji, a elementy szkolenia samurajskiego wykorzystywano w przy-
gotowaniu żołnierzy do działań wojennych. Widać zatem wyraźnie, że choć 
Yoshikawa nie zawarł w Musashim bezpośredniej gloryfi kacji japońskiego ultra-
nacjonalizmu lat trzydziestych ani też nie prowadził otwartej agitacji wojennej, 
to jednak pośrednio wspierał obydwa przesłania. Urzeczywistniał indoktrynację 
ideologiczną poprzez wpisanie swego dzieła w kontekst określonego paradygmatu 
światopoglądowego, jaki w czasie powstania powieści związał się w sposób jedno-
znaczny i bezsprzeczny z dogmatycznym systemem wartości, na którym wsparł 
się system totalitarny.

* * *

Przechodzę teraz do zasadniczego tematu niniejszego szkicu, czyli do omówienia 
najważniejszych ekranizacji powieści Eijiego Yoshikawy. Tę część rozważań roz-
pocznę od przytoczenia fragmentu książki Twórcza zdrada Alicji Helman, który 
znakomicie eksplikuje przyjęte przeze mnie nastawienie badawcze. 

7 Wprawdzie dla samuraja, o jakim traktuje Hagakure – czyli samuraja pozostającego w służbie 
klanu – najważniejsze powinno być giri (lojalność, obowiązkowość), które w sytuacji zagrożenia kla-
nu wymagało odrzucenia litości i wszelkich emocji (ninjō), to jednak w przypadku Musashiego 
klasyczny konfl ikt w zasadzie nie występuje. Bohater do końca akcji powieści pozostaje z własnego 
wyboru shugyōshą. 
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Adaptacje – pisze autorka – mogłyby być badane jako świadectwa odbioru dzieł li-
terackich. Zwłaszcza gdyby poparcie zyskała teza, iż adaptacja nie jest świadectwem rze-
czywistego, indywidualnego aktu lektury, lecz świadectwem jej wirtualnego typu, lektury 
określonej zbiorowości (...). [Ś]wiadectwo tego rodzaju wiele mówiłoby badaczowi kultury 
fi lmowej, wskazywałoby bowiem na dominujący typ lektury w określonym środowisku, 
miejscu i czasie8.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że takie ujęcie problematyki związanej z ad-
aptacją fi lmową opiera się na modelowym uproszczeniu, naświetleniu tylko nie-
których, wybranych aspektów zjawiska i zaciemnieniu pozostałych. Model ten, 
traktując adaptację jako świadectwo zbiorowej lektury dzieła literackiego, uznaje 
ją za wypadkową wyobrażeń i oczekiwań publiczności, swego rodzaju wirtualną 
hiperkonkretyzację. Oczywiście, na kształt poszczególnych adaptacji Musashiego 
miały wpływ także inne czynniki, których nie sposób pominąć, jak osobowość 
twórców czy kontrola cenzorska. Wychodzę jednak z założenia, że przyjęcie op-
tyki, z której kolejne ekranizacje powieści Yoshikawy jawią się jako świadectwa 
dominującego typu jej lektury, umożliwi uchwycenie zmian w spojrzeniu Japoń-
czyków na własną tradycję i historię (także najnowszą).

Podejście takie wydaje się tym bardziej uprawomocnione, że adaptacje powie-
ści Yoshikawy są dziełami stricte gatunkowymi, spełniającymi wyznaczniki sa-
murajskiego kina jidaigeki. Ideologiczne i estetyczne różnice między kolejnymi 
wersjami wyraziście ilustrują przemiany, jakim gatunek podlegał na przestrzeni 
trzech dekad. A skoro – jak przekonują liczni fi lmoznawcy o zacięciu socjologicz-
nym – gatunek fi lmowy, poddany umiejętnej analizie, może stać się precyzyjnym 
barometrem nastrojów społecznych, to z rozbieżności pomiędzy poszczególny-
mi ekranizacjami przygód Musashiego można wyczytać zmiany, jakie zachodziły 
w tym czasie w mentalności Japończyków. 

Pierwsze adaptacje powieści Yoshikawy zrealizowano, jeszcze zanim pisarz ją 
ukończył, w latach 1936–1937, wkrótce potem powstała seria w reżyserii Hiros-
hiego Inagakiego (Miyamoto Musashi – Daiichibu: Kusawake no hitobito – Dai-
nibu: Eitatsu no mon, 1940; Miyamoto Musashi – Daisanbu: Kenshin ichiro, 1940; 
Miyamoto Musashi: Ichijōji kettō, 1942), którą kontynuował Daisuke Itō (Nitōryū 
kaigen, 1943; Kettō Hannyazaka, 1943). Żaden z tych fi lmów nie jest niestety do-
stępny w międzynarodowej dystrybucji. Godny ubolewania jest zwłaszcza brak 
wersji Inagakiego – przyszłego twórcy najsłynniejszej fi lmowej wersji historii Mu-
sashiego, o której mowa będzie dalej. Opierając się na literaturze fi lmoznawczej 
i wiedzy na temat panującej wówczas w japońskim kinie kontroli produkcji fi lmo-
wej, można domniemywać, że zawarty w nich przekaz ideologiczny nie odbiegał 
w swej wymowie od pierwowzoru literackiego (co najwyżej potęgował go). 

Zaistniałą lukę w materiale badawczym może do pewnego stopnia wypełnić 
fi lm Miyamoto Musashi (1944, reż. Kenji Mizoguchi), chociaż nie można uznać go 

8 Alicja Helman, Twórcza zdrada, Ars Nova, Poznań 1998, s. 12.



119

Trzy oblicza samuraja. Filmowe adaptacje powieści Musashi Eijiego Yoshikawy 

za substytut w pełni zadowalający, jako że nie jest pełnoprawną adaptacją powie-
ści Yoshikawy, ale raczej dziełem swobodnie do niej nawiązującym. Niemniej jed-
nak fi lm Mizoguchiego podejmuje interesujący nas temat, a zarazem – zarówno 
pod względem estetycznym, jak i światopoglądowym – stanowi reprezentatywny 
przykład heroicznego jidaigeki okresu wojennego. Oto jak Krzysztof Loska opisu-
je wymagania, jakie ustrój stawiał przed tego rodzaju fi lmami: 

Podstawowym zadaniem było przekształcenie japońskiej tradycji z żywego dziedzictwa 
przeszłości w sakrament, coś niezmiennego i uświęconego, szczególnie chronionego i nie-
podlegającego krytyce, przypominającego obrzęd religijny. Równocześnie chodziło o wal-
kę z kosmopolityzmem, amerykanizacją rodzimej kultury oraz wizerunkiem nowoczesnej, 
niezależnej kobiety – jaki pojawił się we wczesnych fi lmach Mizoguchiego i Ozu – będącej 
zagrożeniem dla patriarchalnego modelu rodziny9. 

Mizoguchi perfekcyjnie wypełnił wszystkie te postulaty. Temat został potrak-
towany ze śmiertelną powagą, bohaterowie przypominają raczej pomniki niż lu-
dzi z krwi i kości. Uroczysta celebracja fi lmowej opowieści została roztoczona 
z namaszczeniem kojarzącym się z rytuałem religijnym, który przez mnogość po-
wtórzeń uległ ścisłemu skodyfi kowaniu. Pompatyczność i ceremonialne dostojeń-
stwo stały się też dominantą w budowaniu wizerunku głównego bohatera. „Mu-
sashi Mizoguchiego – pisze Alain Silver – nie jest ani człowiekiem gwałtownym, 
ani zarozumiałym, ale pobożnym buddystą o łagodnym głosie. (...) W niczym 
nie przypomina dręczonego poczuciem winy młodziana z trylogii Inagakiego”10. 
Mizoguchi przedstawił poddany daleko idącej idealizacji wizerunek Musashiego, 
który jawi się w tym ujęciu jako wojownik-mędrzec, w sposób doskonały realizu-
jący ideał jedności zen i miecza. Charakterystyczna jest scena rozgromienia przez 
Musashiego szkoły Yoshioka, podczas której protagonista w sposób metodyczny 
i beznamiętny kładzie trupem kolejnych napastników. Wyraźnie widać, że cho-
reografi a starcia została precyzyjnie rozplanowana. Sekwencję sfi lmowano przy 
użyciu jednej, długiej jazdy kamery, poruszającej się ruchem jednostajnym. Styl 
walki Musashiego jest majestatyczny i harmonijny, odznacza się surową ekono-
miką ruchów, brak w nim miejsca na przypadek czy najdrobniejszy błąd. Widz 
nie odnosi wrażenia, że ogląda autentyczną potyczkę, a raczej, iż jest świadkiem 
rytualnego, w pełni skonwencjonalizowanego spektaklu.

W przypadku fi lmów utrzymanych w formule heroicznej sposób ukazywania 
bohaterów i świata przedstawionego, a nawet wykorzystanie fi lmowych środków 
wyrazu, pozostaje w bliskiej relacji z ideologią dzieła. Zwraca na to uwagę Darrel 
William Davis, który stawia tezę, że w powstałych w sytuacji japońskiego totalita-
ryzmu fi lmach jidaigeki nośnikiem przekazów perswazyjnych jest nie tylko war-
stwa treściowa, ale również sfera estetyczna. W odniesieniu do tej kwestii Davis 
wprowadza kategorię stylu monumentalnego. 

 9 Krzysztof Loska, Poetyka fi lmu japońskiego, Rabid, Kraków 2009, t. 1, s. 301.
10 Alain Silver, Th e Samurai Film, Duckworth, Woodstock, New York 2004, s. 137.
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Typowy zestaw środków technicznych tego stylu, jak długie ujęcia, poruszająca się 
kamera czy spektakularne scenerie i kostiumy, nie może służyć za wyłączne wyznaczniki 
stylistyczne. Podobnie jak typowe tematy, takie jak przywiązanie do kodeksu bushidō oraz 
uświęcenie japońskich tradycji estetycznych. Od innych stylistyk odróżnia go specyfi czny 
sposób, w jaki elementy te zostają zaanektowane, połączone i podporządkowane konkret-
nemu celowi. [Styl monumentalny] polega na przejęciu klasycznego dziedzictwa kulturo-
wego na użytek upowszechniania apoteozy japońskiej tożsamości narodowej11.

Krzysztof Loska doprecyzowuje:

Przekonujemy się, że styl monumentalny nie miał być ilustracją tradycji japońskiej, 
ale jej ucieleśnieniem (...) był nie tylko wyrazem określonych tendencji estetycznych, ale 
posiadał także wymiar społeczny, był realizacją celów ideologicznych, zgodnych z ofi cjal-
ną wykładnią władz zawłaszczających tradycję w celu wytworzenia jednolitej tożsamości 
japońskiej12. 

W fi nale fi lmu przekaz ideologiczny ulega znaczącemu nasileniu. Sekwencja 
pojedynku Musashiego z Kojirō Sasakim została zrealizowana z absolutną ry-
gorystycznością w wypełnianiu założeń stylu monumentalnego. Już sceny bez-
pośrednio poprzedzające walkę są utrzymane w tonacji wzniosłej i patetycznej, 
antycypującej wydarzenia o wiekopomnym znaczeniu. Sama walka została ro-
zegrana bez nadmiernego dynamizmu, który zburzyłby sakramentalny nastrój 
sceny. Zaakcentowane zostały natomiast zakorzenione w samurajskim kodeksie 
postępowania, szlachetne uczucia wzajemnego szacunku, jakim darzą się anta-
goniści oraz – już po zakończeniu pojedynku – niekłamanego współczucia, które 
Musashi żywi wobec poległego przeciwnika.

Miyamoto Musashi z pewnością nie należy do udanych fi lmów Mizoguchiego. 
Nie oznacza to jednak, że podporządkowanie ideologii musi skutkować niskim po-
ziomem artystycznym dzieła. W okresie wojennym reżyser ten zrealizował dwu-
częściowy fi lm 47 wiernych samurajów (Genroku chūshingura, 1941–1942), który, 
podobnie jak Miyamoto Musashi, jest utworem o silnym ładunku ideologicznym, 
opartym na kanonicznej opowieści kultury samurajskiej. Pomimo wyraźnej obec-
ności elementów indoktrynacji światopoglądowej fi lm ten powszechnie uważa się 
za arcydzieło, będące bodaj najwybitniejszą realizacją formuły stylu monumental-
nego. Po wojnie Mizoguchi zarzekał się, że kręcił fi lmy historyczne, aby uniknąć 
tematów związanych z ówczesną sytuacją polityczną, które służyły za kanwę dzieł 
propagandowych. Wystarczy jednak dysponować choćby powierzchowną znajo-
mością kontekstu historycznego i historyczno-fi lmowego, aby zdemaskować po-
łowiczność prawdy zawartej w tej deklaracji. Owa próba umniejszenia wkładu, 
jaki reżyser wniósł w upowszechnianie reżimowej ideologii, stanowi znamienny 

11 Darrel William Davies, Picturing Japaneseness: Monumental Style, National Identity, Japanese 
Film, New York 1996, s. 45.

12 Krzysztof Loska, dz. cyt., s. 304
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przejaw większej tendencji. Wiąże się z właściwym całemu społeczeństwu powo-
jennej Japonii mechanizmem wyparcia winy i przerzucania odpowiedzialności. 

2. Rehabilitacja etosu samurajskiego

Pisząc o najnowszych dziejach Japonii, historycy jednogłośnie podkreślają za-
wrotność tempa, z jakim kraj ten podźwignął się po druzgocącej klęsce wojennej, 
oraz bezprecedensową skuteczność w przyswojeniu i zaadaptowaniu narzucone-
go siłą ustroju politycznego. Japończycy z entuzjazmem rozpoczęli dzieło budowy 
nowej, wolnej ojczyzny, wykazując się przy tym żarliwością neofi tów, nawróco-
nych na system wartości demokracji liberalnej, opartej na poszanowaniu praw 
i swobód jednostki. Szybko okazało się także, że zakorzeniona w ich narodowej 
mentalności konfucjańska etyka obowiązku i zdyscyplinowania stanowi nadspo-
dziewanie podatny grunt dla rozwoju gospodarki kapitalistycznej. 

Niezwykle ważną rolę w propagowaniu nowych wzorców odegrało kino. 
W okresie powojennym fi lmy samurajskie zyskały sobie zasłużoną opinię na-
rzędzia, za pomocą którego poprzedni system sterował zbiorową świadomością 
w stronę szowinizmu i narodowej megalomanii. Amerykańscy cenzorzy nieufnie 
podchodzili do jidaigeki, obawiając się tkwiącego w tym gatunku potencjału roz-
budzania postaw nacjonalistycznych. Wszelkiego rodzaju motywy czy symbole, 
które chociażby pośrednio kojarzyły się ze zdezaktualizowaną ideologią, były su-
rowo zabronione. Chociaż sama tematyka historyczna nie została objęta zakazem, 
to jednak wprowadzono liczne ograniczenia szczegółowe, które nierzadko doty-
czyły podstawowych konwencji konstytuujących gatunek. Przede wszystkim nie 
wolno było pokazywać scen walk na miecze (chanbara), jak również rytualnych 
samobójstw (seppuku), chociaż w późniejszym okresie okupacji sporadycznie ze-
zwalano na odstępstwa od tych zakazów. 

W roku 1954 wytwórnia Tōhō wyprodukowała dwie superprodukcje – Siedmiu 
samurajów (Shichinin no samurai) Akiry Kurosawy oraz pierwszą część trylogii 
Miyamoto Musashi Hiroshiego Inagakiego. Miały one rozpocząć nowy rozdział 
w historii jidaigeki, przystosowując gatunek do zmienionych realiów społeczno-
politycznych. Intencją twórców było przywrócenie współczesnej kulturze japoń-
skiej schedy samurajskiej. Usiłowali oni sięgnąć do źródeł etyki i fi lozofi i życia 
kodeksu bushidō, zanim zostały one przywłaszczone i wypaczone przez ideologię 
totalitarną. U podstaw obu fi lmów legło więc przekonanie, że choć tradycja sa-
murajska została przejęta przez dyskurs nacjonalistyczny, to jednak tych dwóch 
systemów światopoglądowych nie powinno się z sobą utożsamiać.

O ile pod względem estetycznym fi lmy Kurosawy i Inagakiego różnią się od 
siebie wyraźnie, o tyle ich przesłanie ideologiczne jest pokrewne – oba niosą po-
chwałę równości i mobilności społecznej. Awans społeczny jest tu jednak rozu-
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miany jako coś więcej niż tylko swoboda ekspansji majątkowej, jaką akcentuje 
kapitalizm. Kwestią centralną pozostaje proces edukacji bohaterów, ich uszla-
chetniania duchowego, ale i dojrzewania do przyjęcia współodpowiedzialności za 
stan, w jakim znajduje się społeczeństwo. Zgodnie ze zrewitalizowaną przez twór-
ców wersją etosu samuraja bushi kierują się w swym postępowaniu poczuciem 
solidaryzmu społecznego i humanitaryzmem. Stanowią elitę skupiającą jednostki 
odznaczające się określonymi przymiotami duchowymi i moralnymi. Zależno-
ści między przedstawicielami elity a reprezentantami nizin siłą rzeczy przyjmują 
przebieg wertykalny, ale powinny realizować wzorzec uczeń – mistrz – wyznacza-
jący relację opartą na wzajemnym szacunku, która samoistnie zmierza do osta-
tecznego zrównania stron. 

Filmy Kurosawy i Inagakiego nie tyle sprzeniewierzają się pierwotnym zało-
żeniom kodeksu bushidō, ile raczej pomijają pewne skrajne aspekty tego systemu 
światopoglądowego, jak choćby antyindywidualistyczną zasadę bezwzględnego 
podporządkowania jednostki zbiorowości, której nie da się pogodzić z doktryną 
liberalną. Dokonują zatem daleko idącej reinterpretacji etyki samurajskiej, w któ-
rej poszukują elementów kompatybilnych z kontekstem aksjologicznym, jaki 
zapanował wskutek niedawnych przekształceń ustrojowych. W oparciu o postę-
pową wykładnię światopoglądową kreują wzorce osobowościowe, które są w rów-
nym stopniu zakorzenione w tradycji Nipponu, co uniwersalne. Nowe odczytanie 
dziedzictwa japońskiego rycerstwa przekonuje, że zakorzeniony w konfucjańskiej 
myśli społecznej samurajski system wartości nie musi stać w sprzeczności z pro-
jektem społeczeństwa otwartego i promocją postaw obywatelskich. 

Fabuła powieści została poddana licznym modyfi kacjom, jednak przeważają-
ca większość z nich wynikła z koniecznej obróbki tekstu na potrzeby adaptacji. 
Scenariusz Inagakiego został oparty nie tylko na prozie Yoshikawy, ale także na 
sztuce Hidejiego Hōjō, będącej sceniczną przeróbką powieści. Film koncentruje 
się przede wszystkim na losach głównego bohatera i postaci bezpośrednio z nim 
związanych. Wątki poboczne uległy okrojeniu – wiele z nich zupełnie pominięto, 
inne zostały uszczuplone do jednej czy dwóch krótkich scen. Pojawia się także 
kilka nieznacznych zmian w chronologii wydarzeń. Niewątpliwie jednak, pośród 
licznych zmian neutralnych znaczeniowo, pojawiają się także modyfi kacje kory-
gujące zawartość ideologiczną pierwowzoru. Poniżej zamieszczam krótkie stresz-
czenie kolejnych części trylogii Inagakiego, wraz z zasygnalizowaniem niektórych 
rozbieżności między adaptacją a powieścią. 

Rok 1600. Toczy się konfl ikt zbrojny. Dwóch młodzieńców ze wsi Miyamoto 
wyrusza na wojnę, marząc o zdobyciu sławy. Pierwszy z nich, Takezō, wykazuje 
się zapałem i walecznością. Drugi natomiast, Matahachi, który pozostawił we wsi 
piękną narzeczoną Otsū, nie wydaje się nadawać na wojownika. Po klęsce pod 
Sekigaharą bohaterowie znajdują schronienie w chacie dwóch kobiet, matki Okō 
i córki Akemi. Trudnią się one handlem uzbrojeniem zrabowanym zabitym sa-
murajom. Akemi zakochuje się w Takezō, ten jednak nie odwzajemnia jej uczuć. 
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Z kolei Matahachi zapomina o Otsū i wiąże się z Okō. Takezō wraca do rodzin-
nej wioski. Po drodze wdaje się w utarczkę z grupą strażników granicznych, któ-
rzy czyhają na niedobitków spod Sekigahary. Zostaje uznany za niebezpiecznego 
przestępcę, a jego śladem rusza grupa pościgowa. Próby ujęcia uciekiniera nie 
przynoszą jednak rezultatu. W końcu Takezō oddaje się w ręce mnicha Takuana. 
Od tego momentu rozpoczyna bezwzględnie surowy trening bushi. Aby poskro-
mić jego butność, duchowny zawiesza skrępowanego Takezō na gałęzi olbrzymie-
go drzewa szydlicy. Po trzech dniach uwalnia go Otsū. Bohaterka, wiedząc już 
o niewierności Matahachiego, oddaje serce Takezō. Para zostaje jednak rozdzie-
lona przez Takuana, który na trzy lata zamyka Takezō w miejscu odosobnienia, 
zapewniając mu przy tym dostęp do bogatego księgozbioru. Uzupełniwszy luki 
w wykształceniu, Takezō przyjmuje nazwisko Musashi Miyamoto i wyrusza na 
wędrówkę, której celem ma być dalsza nauka poprzez konfrontację zdobytej wie-
dzy z empirią. Bohater spotyka wiernie czekającą Otsū, musi jednak ją opuścić, 
aby samotnie kroczyć drogą shugyōshy. 

Pomijając skróty adaptacyjne, pierwsza część trylogii dość wiernie odtwarza 
przebieg wydarzeń opisanych w powieści. Zarysowują się jednak różnice w spo-
sobie przedstawienia głównego bohatera. Pierwsza z nich dotyczy jego statusu 
społecznego. Yoshikawa wyraźnie zaznaczył przynależność klasową Takezō. Nie 
posiada on wprawdzie majątku, ale szczyci się swym szlachetnym pochodzeniem 
i kultywuje pamięć przodków. Jego młodzieńcze marzenia o żołnierskiej chwale 
zrodziły się z pragnienia, by dorównać ojcu, który był szanowanym samurajem. 
W fi lmie Inagakiego kwestia ta zostaje pominięta. Choć oczywiście nie dopisał 
on bohaterowi chłopskiego pochodzenia, to jednak obdarzył go rysami człowieka 
z gminu. Takezō ubiera się, zachowuje i myśli jak plebejusz, a u boku nosi tylko 
jeden miecz, w dodatku drewniany (choć akurat ten element pokrywa się z po-
wieścią). Warto dodać, że kiedy w części trzeciej Musashi osiedla się na wsi, by 
podjąć pracę na roli, zabiera się do tego w sposób umiejętny, a nawet wspomina 
czasy, kiedy zajęcie to było częścią jego codzienności. Epizod, w którym Musashi 
postanawia zająć się uprawą ziemi, pojawia się także w powieści, jednak u Yoshi-
kawy wszystko wskazuje na to, że bohater wcześniej nie trudnił się rolnictwem. 

Istotna różnica zachodzi też na poziomie konstrukcji psychologicznej boha-
tera. W powieści silnie podkreślona została jego skłonność do przemocy i ok-
rucieństwa. Podczas walki budzą się w nim atawistyczne, mordercze instynkty. 
Yoshikawa pisze wręcz o „zwierzęcej ekstazie”, jakiej Takezō doznaje, zabijając 
przeciwników. Inagaki wyraźnie złagodził charakter bohatera, minimalizując ele-
menty moralnej czy psychologicznej ambiwalencji. Filmowy Takezō bywa brutal-
ny, ale tylko wtedy, gdy zmuszają go do tego okoliczności, a zabijanie z pewnością 
nie sprawia mu przyjemności. 

W części drugiej Musashi doskonali swe umiejętności, pojedynkując się ze 
słynnymi szermierzami. Przybywa do Kioto, aby rzucić wyzwanie znanej szkole 
fechtunku, prowadzonej przez ród Yoshioka. Z łatwością pokonuje wytypowanych 
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do walki z nim uczniów, po czym nalega, by zmierzyć się z mistrzem Seijurō Yos-
hioką. Zrządzenie losu sprawiło, że Seijurō zapałał namiętnością do Akemi, która 
wraz z matką i Matahachim zawędrowała do Kioto. Instruktorzy szkoły Yoshioka, 
w przeświadczeniu, że Seijurō nie jest w stanie sprostać Musashiemu, organizują 
zamach na jego życie. Bohater wychodzi ze starcia obronną ręką, ginie w nim na-
tomiast Denshichirō Yoshioka – brat Seijurō. Zajściu przygląda się tajemniczy sa-
muraj, Kojirō Sasaki. Kilka następnych dni Musashi spędza w domu pięknej gejszy 
Yoshino. Świadomy, że jego charakter ciągle jeszcze cechuje brak zrównoważenia 
i ogłady, pragnie wyrobić w sobie wrażliwość estetyczną. Tymczasem Seijurō, od-
krywszy, że Akemi wciąż jeszcze pała miłością do tytułowego bohatera, gwałci ją. 
Instruktorzy obmyślają kolejny plan napaści na Musashiego. Zwabiają go w pułapkę 
i atakują siłą kilkudziesięciu ludzi. Dzielny szermierz wychodzi z walki zwycięsko. 
Następnie stacza pojedynek z Seijurō – powala go na ziemię, lecz wspaniałomyśl-
nie daruje mu życie. Znów spotyka Otsū i jeszcze raz pozostawia ją. Ona jednak 
postanawia podążać śladem bohatera. Okazuje się, że Kojirō Sasaki postawił sobie 
za cel stoczenie z Musashim pojedynku, który ma mu przynieść sławę. 

W przebiegu konfl iktu Musashiego ze szkołą Yoshioka zaznaczają się istotne 
różnice między fi lmem a powieścią. U Yoshikawy najpierw dochodzi do pojedyn-
ku z Seijurō, w wyniku którego mistrz traci rękę. Załamany porażką wstępuje do 
klasztoru. Zwierzchnictwo nad szkołą obejmuje Denshichirō, który wyzywa Mu-
sashiego, aby pomścić brata i zmazać hańbę, jaką okryło się nazwisko Yoshioka. 
Pojedynek okazuje się jednak dla niego fatalny. Sukcesję obejmuje trzynastoletni 
Genjirō, w którego imieniu instruktorzy szkoły rzucają wyzwanie Musashiemu. 
Ten ma świadomość, że przyjdzie mu zmierzyć się z całym oddziałem szermie-
rzy, ale mimo to przystaje na ich warunki. Walkę rozpoczyna od zabicia Genjirō, 
co w miażdżący sposób wpływa na morale przeciwników i umożliwia mu zwy-
cięstwo. Musashi nie tylko nie łamie w ten sposób zasad kodeksu bojowego, ale 
wręcz stosuje się do myśli strategicznej Sun Tzu.

Różnica między wersją literacką a ujęciem fi lmowym jest zatem olbrzymia. 
Przykład ten znakomicie ilustruje zmienną funkcję etosu samuraja w przeobra-
żeniach światopoglądowych narodu japońskiego. W odpowiedzi na koniunktu-
rę ideologiczną lat trzydziestych powstał wizerunek idealnego wojownika, który 
tłumi w sobie wszelkie ludzkie uczucia, jakie mogłyby zaszkodzić jego biegłości 
w sztuce wojennej. Z kolei kontekst lat pięćdziesiątych przyniósł zapotrzebowanie 
na wizerunek szlachetnego rycerza, który mężnie broni się przed nieuczciwą na-
paścią, a następnie okazuje miłosierdzie swemu głównemu oponentowi. 

W części trzeciej Musashi jest już dojrzałym wojownikiem, pokornym i we-
wnętrznie zharmonizowanym. Trafi a do Edo, gdzie wpływowy klan Hosokawa 
poszukuje samuraja na prestiżowe stanowisko mistrza szermierki. Rozważane 
są kandydatury Musashiego i Kojirō. Sasaki wyzywa protagonistę na pojedynek, 
ten jednak rezygnuje z perspektywy objęcia pozycji i odracza termin konfronta-
cji o rok. Wraz z dwoma uczniami udaje się na wieś, aby zająć się pracą na roli. 
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Odnajduje go Otsū i nareszcie dochodzi do połączenia kochanków. Równolegle 
Kojirō odnajduje Akemi w domu publicznym. Pod wpływem spontanicznego im-
pulsu wykupuje ją z niewoli i informuje o miejscu pobytu Musashiego. Akemi 
odkrywa, że jej wybranek kocha Otsū i w przypływie zazdrości doprowadza do 
najazdu bandytów na osadę, w której przebywają bohaterowie. Dochodzi do bitwy 
zakończonej zwycięstwem chłopów dowodzonych przez Musashiego. Podczas 
walki Akemi ratuje życie Otsū, w konsekwencji czego sama ginie. Nadchodzi ter-
min pojedynku z Kojirō. Musashi stawia się na miejscu ze sporym opóźnieniem, 
uzbrojony w drewniany miecz, który wystrugał z wiosła. Po wyrównanej walce 
zabija przeciwnika. 

W trzeciej części mamy do czynienia z daleko posuniętą ingerencją w prze-
bieg wątku miłosnego. W wersji literackiej pojawia się co prawda epizod wiejski, 
zawierający motywy uprawy roli i obrony osady przed bandytami, ale nie uczest-
niczy w nim żadna z bohaterek. Tymczasem u Inagakiego w sielankowej atmo-
sferze kwitnie miłość Otsū i Musashiego (choć oczywiście nie dochodzi do jej 
skonsumowania). Finał fi lmu pozostaje wierny literze powieści, a więc widz nie 
dowiaduje się, czy Musashi zdecyduje się związać z Otsū, lecz fakt, że bohaterowie 
zakosztowali namiastki szczęścia rodzinnego, wydaje się sugerować, iż wątek ich 
miłości prędzej lub później rozstrzygnie się pomyślnie. Zgoła inaczej zwieńczył 
też Yoshikawa wątek Akemi, która podobnie jak w fi lmie prostytuuje się, ale po 
wielu perypetiach podnosi się z upadku i zostaje żoną Matahachiego. Silny roz-
dźwięk pomiędzy powieściowym a fi lmowym przebiegiem wątku romantycznego 
można wytłumaczyć dążeniem Inagakiego – choćby intuicyjnym – do wtłoczenia 
go w ramy hollywoodzkiego kina gatunkowego. Warto w tym kontekście nawią-
zać do klasycznego tekstu André Bazina, w którym ten znakomity znawca kultury 
fi lmowej próbuje dotrzeć do istoty gatunkowej westernu, konstruując modelowy 
„western idealny (...) składający się z mitów w stanie czystym”13. Bazin opisuje 
przebieg wątku miłosnego idealnego westernu, który bezbłędnie odzwiercied-
la historię trójkąta Otsū–Musashi–Akemi. Oto „prostytutka o wielkim sercu” 
i „szlachetna dziewica” rywalizują o względy „dobrego kowboja”. W fi nale grzesz-
nica ponosi heroiczną śmierć, poprzez którą odkupuje winy i umożliwia spełnie-
nie miłości bohatera i kobiety czystej. 

Trylogia Inagakiego stanowi modelowy przykład klasycznej, rozrywkowej pro-
dukcji samurajskiej, wypełnionej licznymi scenami walk na miecze, o rozbudo-
wanym wątku miłosnym. Nie jest być może dziełem o szczególnie wysokim po-
ziomie zawartości intelektualnej, ale broni się jako atrakcyjny fi lm rozrywkowy, 
wyróżniający się fachową realizacją. Na szczególną uwagę zasługuje warstwa pla-
styczna, silnie akcentująca umowność ukazywanej rzeczywistości. Jun Yasumoto 
starannie wystylizował fotosy na tradycyjne malarstwo japońskie, wykazując się 

13 André Bazin, Western, czyli fi lm amerykański par excellence, w: tegoż, Film i rzeczywistość, 
przeł. Bolesław Michałek, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1963, s. 147.
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przy tym wręcz pedantyczną dbałością o kompozycję kadru. W najistotniejszych 
znaczeniowo scenach zastosował różnokolorowe oświetlenie wyśmienicie podkre-
ślające nastroje i emocje bohaterów. Skonwencjonalizowana, odrealniona estetyka 
fi lmu sprzyja mitologizacji przeszłości. Dawna Japonia została przedstawiona jako 
kraina niezwykle piękna, zamieszkana przez ludzi często okrutnych, ale zawsze 
bezwzględnie honorowych. Zmitologizowaniu uległy także osoby dramatu, które 
zostały skonstruowane w oparciu o eufemizmy psychologiczne, zaś ich wzajem-
ne relacje składają się na wyidealizowaną wizję organizacji społecznej. Dotyczy to 
w szczególności Musashiego, który stał się w interpretacji Inagakiego ikoną herosa 
o krystalicznie czystej motywacji. Jego przeobrażenie z dzikiego prostaka w dostoj-
nego wojownika-mędrca realizuje schemat opowieści inicjacyjnej, nie ma jednak 
charakteru dynamicznego, gdyż bohater nie zmaga się z wewnętrznymi sprzecz-
nościami, a jedynie rozwija swe naturalne predyspozycje. Jawi się on zatem jako 
bohater w pełni mityczny – archetyp szlachetnego wojownika słusznej sprawy.

W odróżnieniu od fi lmów stylu monumentalnego mitologizacja w fi lmie Ina-
gakiego nie buduje w odbiorcach poczucia wyższości nad innymi kulturami, lecz 
wspólnoty z nimi. Akcent nie został bowiem położony na rysy specyfi cznie ja-
pońskie, ale na wzorce uniwersalne. Czerpiąc z tradycji opowieści samurajskich, 
wykorzystując elementy kodu gatunkowego i ikonografi i wcześniejszego kina 
jidaigeki, Inagaki uwypuklił zawarte tam aspekty uniwersalne, wyrugował zaś ele-
menty ideologicznie niewygodne – odnoszące się do feudalizmu czy nacjonali-
zmu. Znamienne, że w porównaniu do powieści reżyser poświęcił kontekstowi hi-
storycznemu bardzo niewiele uwagi. Jego fi lm rozgrywa się niejako poza czasem 
historycznym, w przestrzeni mitycznej, będącej projekcją zbiorowej wyobraźni. 
Wydaje się, że historię Musashiego można by z powodzeniem przenieść w realia 
średniowiecznej Europy czy amerykańskiego Dzikiego Zachodu. Odtwarza ona 
bowiem uniwersalne wzorce narracyjne, niesie przekaz etyczny, będący apoteozą 
wartości gloryfi kowanych przez opowieści heroiczne wszystkich kręgów kultu-
rowych, takich jak honor, męstwo czy umiłowanie sprawiedliwości. Symptoma-
tyczne, że fi lm Inagakiego spotkał się z pozytywnym przyjęciem po drugiej stro-
nie Pacyfi ku: w roku 1956 otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej 
w kategorii najlepszego fi lmu nieanglojęzycznego.

3. Rewizja mitologii samurajskiej

Na zakończenie proponuję krótkie omówienie adaptacji powieści Eijiego Yoshi-
kawy w reżyserii Tomu Uchidy, który odbrązowił wizerunek Musashiego i kry-
tycznie odniósł się do przeszłości swego kraju. Pentalogia Uchidy jest późniejsza 
od trylogii Inagakiego zaledwie o niespełna dekadę, jednak w czasie dzielącym 
premiery pierwszych części obu cykli kinematografi a japońska zdążyła ulec ra-
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Trzy oblicza samuraja. Filmowe adaptacje powieści Musashi Eijiego Yoshikawy 

dykalnej metamorfozie. Kryzys wielkich wytwórni, jaki nastąpił na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, zaowocował rozwojem niezależnej pro-
dukcji fi lmowej. Do głosu doszło młode pokolenie twórców określane mianem 
japońskiej Nowej Fali (nūberu bāgu). Wizytówką nurtu stał się nieprzejednany 
krytycyzm wobec tradycyjnych japońskich wartości etycznych, a co za tym idzie 
– ostra polemika z mitologizującymi samurajską schedę Nipponu fi lmami w ro-
dzaju trylogii Inagakiego. 

Nowe tendencje przeniknęły także do jidaigeki. Powstałe na początku lat 
sześćdziesiątych fi lmy Straż przyboczna (Yōjinbō, 1961) Akiry Kurosawy i Hara-
kiri (1962) Masakiego Kobayashiego zmieniły oblicze gatunku. Pierwszy z nich 
wprowadził nowy typ bohatera – cynicznego ronina, outsidera i nihilisty, drugi 
natomiast w sposób niezwykle sugestywny zaatakował okrucieństwo feudalnego 
systemu wartości. Utwory te stały się inspiracją dla twórców młodszej generacji, 
jak Kihachi Okamoto czy Hideo Gosha, których pełne przemocy, antyheroicz-
ne fi lmy przekształciły paradygmat gatunku. Rewizja obrazu historii szła w parze 
z potrzebą rozliczenia historii najnowszej. Dochodząca do głosu tendencja świa-
topoglądowa nie rozgraniczała ideologii feudalizmu od ideologii nacjonalizmu 
– jak czynił to Inagaki – ale postrzegała doktrynę totalitarną jako logiczną konty-
nuację etyki bushidō.

Tomu Uchida nie był wprawdzie reżyserem Nowej Fali (urodził się w roku 
1898), a fi lm swój nakręcił w sposób raczej konwencjonalny, ale echa nastrojów, 
jakie ogarnęły ówczesne kino japońskie, wyraźnie wybrzmiewają w jego wersji 
historii Musashiego. Zasadniczy zarys fabuły tylko nieznacznie różni się od fi lmu 
wcześniejszego. Film Uchidy jest dłuższy, a ponadto szybciej opowiadany, dzięki 
czemu reżyser nie musiał rezygnować z obszerniejszego rozwinięcia wątków po-
bocznych (jak historia Osugi, matki Matahachiego) oraz znaczących epizodów 
(pojedynek w świątyni Hōzōin). Istotne różnice dotyczą zresztą nie tyle samej 
historii, ile sposobu jej ujęcia. W porównaniu do poprzedniej seria Uchidy jest 
o wiele bardziej realistyczna, zarówno pod względem wiarygodności psycholo-
gicznej, jak i prawdy historycznej. Nowe wcielenie Musashiego daleko odbiega 
od hagiografi cznej jednoznaczności wcześniejszego ujęcia. Jest on wprawdzie 
człowiekiem honoru, postępującym zgodnie ze swoiście rozumianym kodeksem 
samurajskim, ale chwilami jawi się jako bezduszny niewolnik sztuki wojennej, 
ogarnięty zaślepiającą obsesją doskonalenia umiejętności. W ferworze walki daje 
upust zbrodniczym popędom, zmieniając się w krwiożerczą bestię (drastyczna 
scena zabójstwa małoletniego Genjirō i rzezi szkoły Yoshioka). W przeciwień-
stwie do bohatera Inagakiego, który do końca pozostał w pokornym przeświad-
czeniu, że wciąż daleko mu do ideału, bohater Uchidy uważa się za wybitnego wo-
jownika i przekonanie to stara się narzucić otoczeniu. Chorobliwie przerośnięta 
ambicja połączyła się w jego osobie z megalomanią ocierającą się o mizantropię.

Demitologizacja legendy Musashiego nie ogranicza się w fi lmie Uchidy 
do zmian w charakterystyce postaci. Przewartościowaniu uległ również obraz 



Michał Bobrowski

128

kontekstu dziejowego, jaki zrodził tak brutalnego idola. Otwierająca pierwszą 
część serii panorama ukazuje zasłane trupami pobojowisko pod Sekigaharą. Po 
chwili w kadrze pojawia się samotna postać wyczerpanego Takezō, który brodzi 
po kolana we krwi i błocie. Jak to często bywa, pierwsza scena zapowiada wymo-
wę całości dzieła. Japonia początku XVII wieku została ukazana jako kraj pełen 
przemocy, gdzie życie ludzkie ceni się bardzo nisko. Zakończył się właśnie trwają-
cy od półtora wieku okres wojen domowych (Sengoku), co jednak nie oznacza, że 
wszechobecna brutalność zniknie z życia Japończyków. Ustanowienie militarnej 
dyktatury szogunatu Tokugawa uspokoiło wprawdzie sytuację polityczną, ale zro-
dziło też nowe zagrożenia. Ubocznym skutkiem zakończenia działań wojennych 
stał się problem tysięcy zdziczałych roninów – do niedawna samurajów służących 
w rozgromionych klanach – którzy utraciwszy środki do życia, łączyli się w zbó-
jeckie hordy. Trwająca od pokoleń eskalacja agresji przyczyniła się do zakorzenie-
nia w mentalności Japończyków pragmatycznego kodeksu postępowania, który 
sankcjonował stosowanie przemocy. Znakomicie ilustruje to sekwencja z fi lmu 
Uchidy, w której buddyjscy mnisi z klasztoru Hōzōin w Narze, zwabiwszy w pu-
łapkę grupę roninów nękających okolicę, bezlitośnie ich mordują, po czym odpra-
wiają obrzęd mający przynieść spokój duszom zabitych.

Brutalny zabójca Musashi jest więc w interpretacji Uchidy wytworem okrut-
nych wzorców kulturowych, dostosowanych do równie okrutnych czasów. Prze-
lewa litry krwi, ponieważ stara się urzeczywistnić owe wzorce, do czego skłaniają 
go znane mu autorytety (Takuan raczej zwodzi go, niż wiedzie ku oświeceniu14). 
Z tej perspektywy Musashi jawi się jako ortodoksyjny wyznawca destrukcyjnego 
systemu światopoglądowego, który szerzy krzywdę i nieszczęście w przekonaniu 
o bezwarunkowej słuszności swego postępowania. Nietrudno doszukać się analo-
gii między postawą Musashiego a stanowiskiem entuzjastów japońskiej hegemo-
nii na kontynencie azjatyckim. 

W fi nałowej sekwencji ostatniej części pentalogii, już po pokonaniu Kojirō na 
wyspie Ganryū, pojawia się niezwykle ważna scena, której brak u Yoshikawy. Oto 
Musashi, wracając łodzią na ląd, zagłębia się w gorzkiej autorefl eksji. Po chwili 
wyrzuca do morza drewniany miecz, którym zwyciężył swego najpotężniejszego 
przeciwnika, i wypowiada przy tym znamienne słowa: „Poświęciłem życie drodze 
miecza, a teraz czuję pustkę”. 

14 Gregory Barrett, Archetypes in Japanese Film. Th e Sociopolitical and Religious Signifi cance of 
the Principal Heroes and Heroines, Associated University Presses, London–Toronto 1989, s. 52.


