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Ogród był pusty. Honda pomyślał, że dotarł do 
miejsca, gdzie nie było pamięci, gdzie niczego 
nie było. Milczący ogród tonął w południowych 
promieniach letniego słońca. 

Yukio Mishima, Tennin gosui 
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Nota redakcyjna 
 
Nazwy i terminy japońskie podaję w transkrypcji Jamesa Curtisa Hepburna, z wy-
jątkiem nazw, które weszły na trwałe do użytku w języku polskim, np. Tokio, Joko-
hama.  

Wyrazy pochodzenia obcego zapisuję kursywą, z wyjątkiem określeń, które 
funkcjonują w języku polskim od dawna, np. kimono, zen.  

Nazwiska i imiona podaję zgodnie ze zwyczajem europejskim, czyli najpierw 
imię (Yukio), potem nazwisko (Mishima), pomimo że w kulturze japońskiej obo-
wiązuje odwrotna zasada, to jest najpierw nazwisko, potem imię (Mishima Yukio). 

Tytuły książek, esejów itp. pojawiają się w moim przekładzie, z wyjątkiem ofi-
cjalnie wydanych przekładów książek, co zaznaczam w tekście, np. Manatsu no shi 
(Śmierć w środku lata), przekł. H. Lipszyc. 

Cytaty oraz fragmenty wykorzystanych książek są również w moim przekładzie, 
chyba że podaję nazwisko innego tłumacza. 
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1. Wstęp 
 

Książka poświęcona jest tetralogii Hōjō no umi (Morze płodności 豊饒の海、1970) 
Yukio Mishimy (prawdziwe nazwisko Kimitake Hiraoka, 1925–1970), znanego 
i cenionego na całym świecie wybitnego pisarza japońskiego, któremu rozgłos przy-
niosła również niezwykle kontrowersyjna, samobójcza śmierć w 1970 roku.  

Analizując tekst tetralogii, autorka próbuje zdefiniować kanon estetyczno-etyczny 
pisarza wpisany w tekst jego ostatniej powieści. 
  

1.1. Yukio Mishima – biografia i stan badań nad jego twórczością 
 

Yukio Mishima jest postacią niezwykłą w historii literatury japońskiej. Jest powieścio-
pisarzem, dramaturgiem, eseistą, krytykiem literackim, reżyserem filmowym 
i teatralnym. Na dorobek jego, zaledwie czterdziestopięcioletniego, życia składają się 
42 tomy Mishima Yukio zenshū (Yukio Mishima. Dzieła zebrane)1, które ukazują nie-
zwykłą płodność i różnorodność jego twórczości oraz jego wyjątkowy talent pisarski 
i rozległe zainteresowania pozaliterackie. Mishima jest bowiem nie tylko autorem po-
wieści, nowel, wierszy i sztuk teatralnych, ale także niezliczonej liczby esejów kry-
tycznych i autobiograficznych oraz artykułów prasowych. Z powodzeniem reżysero-
wał również sztuki teatralne oraz przenosił na ekran swoje utwory literackie, często 
wcielając się w role książkowych bohaterów2. Co więcej, jego nieprzeciętny intelekt, 

                                                   
1 Mishima Yukio zenshū (Yukio Mishima. Dzieła zebrane) ukazało się po raz pierwszy drukiem nakła-

dem wydawnictwa Shinchōsha (1973–1976). Zbiór składał się z 35 tomów z dziełami Mishimy (tomy od 
1 do 19 zawierały powieści; 20–24 – sztuki; 25–34 – eseje krytyczne; 35 tom – między innymi najróż-
niejsze opracowania, poematy haiku i tanka) oraz z suplementu, zawierającego zapis rozmów, wykładów, 
wywiadów itd. W latach 2000–2006 pojawiło się nowe wydanie, uzupełnione o niepublikowane dotych-
czas utwory, składające się już z 42 tomów, suplementu i tomu dodatkowego (wydanie to opublikowało 
również wydawnictwo Shinchōsha). 

2 Chyba najsłynniejsza jest rola Shinjiego Takeyamy, młodego porucznika Gwardii Cesarskiej z noweli 
Yūkoku (Umiłowanie ojczyzny, 1960), w którego wcielił się Mishima. Napisał również scenariusz na 
podstawie tego opowiadania oraz wyreżyserował film, któremu – na użytek zachodniej publiczności – 
nadał nieco bardziej dramatyczny tytuł Les rites de l’amour et de la mort (Rytuały miłości i śmierci).  

W filmie, podobnie jak w książce, Mishima poświęcił szczególną uwagę rytualnemu samobójstwu, 
które popełnia główny bohater. Rola ta stanowiła preludium do tragicznych wydarzeń mających nastąpić 
w 1970 roku. 
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błyskotliwość i wiedza na temat literatury, którą pogłębiał z pokorą każdego dnia3, 
sprawiły, że Mishima zaliczany był nie tylko do najznakomitszych pisarzy japońskich 
XX wieku, ale także do elity intelektualnej kraju.  

Z drugiej strony Yukio Mishima znany był ze swoich licznych dziwactw – po-
mimo że opowiadał się za tradycją, mieszkał w nieco kiczowatej willi w stylu za-
chodnim, której wnętrze wypełnione było meblami i bibelotami sprowadzonymi 
z Europy. Na co dzień również zamiast tradycyjnego kimona wybierał zachodni styl 
– koszulę odsłaniającą tors, złoty łańcuch, skórzaną kurtkę – i tak „przebrany” czę-
sto pojawia się na zdjęciach. Pisarz lubił przybierać pozy – zarówno w życiu pry-
watnym, jak i literackim. Swoją pierwszą, najsłynniejszą powieść Kamen no koku-
haku (Wyznania maski, 1949) napisał w pierwszej osobie, dając czytelnikowi do 
zrozumienia, że główny bohater – ogarnięty obsesją śmierci młodzieniec o skłonno-
ściach homoseksualnych – to jego alter ego.  

Mishima był jednak przykładnym mężem i ojcem dwójki dzieci, dlatego jego 
sugerowany od czasu publikacji Kamen no kokuhaku homoseksualizm zdaje się nie 
do końca potwierdzony4. Trudno również wyciągnąć jeden, jednoznaczny wniosek 
płynący z obsesji Mishimy na punkcie własnej fizyczności. Z jednej strony istnieje 
bowiem wizerunek poważnego, nominowanego kilkukrotnie do literackiej Nagrody 
Nobla pisarza i intelektualisty, z drugiej natomiast obraz narcyza chełpiącego się 
swoimi „wyrzeźbionymi” na siłowni mięśniami5. Mishima otwarcie przyznawał, że 
ćwiczenia na siłowni były lekarstwem na głębokie kompleksy, wypływające z jego 

                                                   
3 Zgodnie z radą starego przyjaciela ojca (chodzi tutaj o Ryūichiego Kaji (1896–1978), komentatora 

politycznego, a od 1947 roku szefa wydawnictwa Asahi), iż pisarz zobowiązany jest krok po kroku, dzień 
po dniu sięgać po coraz to trudniejsze dzieła klasyczne. Zob. Watakushi no henreki jidai (Czas moich 
wędrówek, Chikuma bunko, Tokio 1995, s. 143). 

4 Co prawda Mishima przyznał się do skłonności homoseksualnej w jednym z listów adresowanych do 
psychologa Ryūzaburō Shikiby (1898–1965), wyznając, że Kamen no kokuhaku stanowi jego „dokładną 
autobiografię seksualną”, jednak odpowiedź na pytanie, czy w rzeczywistości miał tego typu doświad-
czenia, pozostaje nieznana. Redaktorzy Mishima Yukio jiten (Yukio Mishima. Słownik, red. T. Matsumoto, 
H. Satō, T. Inoue, Bensei shuppan, Tokio 2000, s. 533–534) sugerują w rozdziale poświęconym temu 
problemowi, iż wyznanie Mishimy mogło mieć związek z promocją książki lub też z perwersyjną przy-
jemnością, jaką pisarz czerpał z ukrywania swego prawdziwego „ja”. Osobiście skłonna jestem przy-
puszczać, iż Mishima mógł specjalnie wykreować swój homoseksualny wizerunek na podobieństwo tak 
podziwianych przez siebie Verlaine’a, Rimbauda i przede wszystkim Radigueta, których ho-
mo/biseksualizm był ogólnie znany. Co więcej, o skłonnościach homoseksualnych samurajów wspomina 
również Hagakure (Ukryte wśród liści, 1710–1716) Tsunetomo Yamamoto (imię „Tsunetomo” 常朝

bywa też w niektórych źródłach czytane po chińsku jako „Jōchō”; zob. J. Yamamoto, Hagakure (Ukryte 
wśród liści) (fragmenty), przekł. K. Okazaki [w:] Estetyka japońska. Tom III. Estetyka życia i piękno 
umierania, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2005, s. 109–126; T. Yamamoto, Hagakure. The 
Book of Samurai, przekł. W.S. Wilson, Kōdansha International, Tokio 1979), jedna z najbardziej cenio-
nych pozycji książkowych Mishimy. Wątek miłości między kobietami ukazany jest również w ostatnim 
tomie tetralogii Akatsuki no tera.  

5 W 1963 roku ukazał się Barakei (Kara róży) – album ze zdjęciami nagiego Mishimy opatrzony ko-
mentarzem pisarza. Autorem zdjęć był Eikō Hosoe, a album wydało wydawnictwo Shūeisha.  
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chorowitej i mizernej postury, dlatego też równolegle do niezwykle urozmaiconej 
działalności na polu literacko-artystycznym z żelazną konsekwencją pracował nad 
swoją fizycznością – między innymi uprawiał kulturystykę (trening, w którym pisarz 
brał udział dwa razy w tygodniu, był dla niego „rzeczą świętą” – kontynuował go 
nieprzerwanie przez piętnaście lat aż do chwili swojej śmierci), jeździł konno, pły-
wał, uprawiał boks, kendō, iaidō. Mishima – admirator greckiego kanonu piękna, 
wierny zasadzie, iż ten, kto tworzy rzeczy piękne, sam musi być piękny – własnym 
życiem świadczył o słuszności wyznawanych poglądów. Trzeba przyznać, iż trudno 
spotkać tego rodzaju postawę wśród literatów zarówno w czasach mu współcze-
snych, jak i obecnie. Obie drogi – droga pióra i droga ciała – którymi przez swoje 
dorosłe życie podążał, były tworem jego świadomej kreacji. Zdawał się niczego nie 
pozostawiać przypadkowi.  

Nic dziwnego, że życie tak nietuzinkowej osobowości, jaką niewątpliwie był 
Mishima, stało się także tematem filmu. W 1985 roku Amerykanin Paul Schrader, 
między innymi autor scenariusza do słynnego Taksówkarza Martina Scorsese, na-
kręcił film zatytułowany Mishima. Life in Four Chapters (Mishima. Życie w czte-
rech rozdziałach), nominowany do Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym w Cannes.  

Niewątpliwie tym, co przyciąga uwagę zagranicznych czytelników oraz ludzi li-
teratury i sztuki, jest – obok twórczości Mishimy – jego niezwykle spektakularna 
śmierć (seppuku, czyli samobójstwo przez rozcięcie trzewi), która w owych czasach 
(rok 1970) wywołała w Japonii skandal. Na krótko bowiem przed śmiercią Mishima 
utworzył z młodych prawicowych zapaleńców prywatną armię nazwaną Stowarzy-
szeniem Tarcz (Tate no kai). Armię wyposażył w specjalnie dla niej zaprojektowane 
mundury i flagę6, a jej celem była obrona tożsamości kraju, której gwarantem był 
cesarz. Wielu kolegów po fachu oraz jego znajomych podśmiewało się z tej mario-
netkowej armii, uważając pomysł Mishimy za niegroźną fanaberię bogatego pisarza- 
-ekscentryka. W praktyce działalność Tate no kai sprowadzała się wyłącznie do 
uczestnictwa w obozach treningowych Oddziałów Samoobrony (Jieitai) i głoszenia 
górnolotnych haseł. Pomimo że Stowarzyszenie powstało dopiero w 1968 roku, na 
dwa lata przed śmiercią Mishimy, postać pisarza bardzo często bywa oceniana wła-
śnie przez pryzmat działalności Stowarzyszenia i głoszonych przez nie skrajnie pra-
wicowych haseł. Prawdą jest natomiast to, że Mishima gloryfikował osobę cesarza 
i otwarcie potępiał „uczłowieczenie” Hirohito w 1946 roku, nigdy jednak nie był 
członkiem żadnej partii ultranacjonalistycznej, dlatego wartościowanie jego twór-
czości w kontekście haseł głoszonych przez Tate no kai jest niesprawiedliwe.  

Działalność Stowarzyszenia znalazła zresztą bardzo szybko swój finał. 25 listo-
pada 1970 roku Mishima w towarzystwie czterech członków Stowarzyszenia pró-
bował zaapelować do żołnierzy Japońskich Sił Samoobrony zebranych w koszarach 
wojskowych w Ichigaya, aby postąpili jak prawdziwi wojownicy i popełnili trady-
                                                   

6 Koszty związane z utrzymaniem Tate no kai ponosił Mishima. 
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cyjne seppuku na znak protestu przeciwko powojennemu ładowi i powojennej kon-
stytucji, ograniczającej władzę cesarza. Apel Mishimy nie przyniósł zamierzonego 
rezultatu, co zresztą nie było dla niego zaskoczeniem. Nie powstrzymało to jednak 
pisarza przed popełnieniem seppuku (jego śladem podążył jeden z czterech towa-
rzyszących mu członków Stowarzyszenia). Wydarzenie to, które nazwano później 
incydentem Mishimy (Mishima jiken), interpretowano najczęściej jako atak szału 
geniusza, który wewnętrznie się wypalił, lub też jako polityczny manifest skrajnie 
prawicowych sympatii bogatego pisarza-ekscentryka. Rodacy Mishimy, dla których 
seppuku stanowiło jedynie symbol feudalnego zacofania, poczuli się zażenowani 
tym incydentem, liberalny Zachód natomiast taktownie powstrzymał się od potępie-
nia tego zupełnie niezrozumiałego dla niego czynu.  

Niewątpliwie niełatwo znaleźć jedno zadowalające wyjaśnienie tego, co nastąpi-
ło 25 listopada 1970 roku w koszarach Ichigaya.  

Z pewnością jednak rozwiązania zagadki nie należy szukać wyłącznie w poglą-
dach politycznych Mishimy. Faktem jest natomiast, że Mishimę przez całe życie 
dręczyła obsesja śmierci – jej motyw pojawia się nieustannie na kartach jego opo-
wiadań i powieści. Była to śmierć specyficzna – piękna i czysta, zabarwiona eroty-
zmem połączonym z ekstremalnym cierpieniem ciała. Jej źródłem etycznym było 
dla Mishimy przede wszystkim bushidō i miłość do cesarza, stojącego na straży 
tożsamości kulturowej narodu, a także nauki yōmeigaku – neokonfucjańskiej szkoły 
filozoficznej założonej przez Wang Yangminga, kładącej nacisk na koncepcję „jed-
ności świadomości i działania” (chikō gōitsu).  

Co więcej, umierający musiał być godny pięknej śmierci – jego ciało musiało 
być tak piękne, jak sam akt umierania.  

Przykład takiej pięknej śmierci odnajdujemy w Umiłowaniu ojczyzny – to w tym 
utworze, a potem w filmie, Mishima miał możliwość po raz pierwszy „przećwiczyć” 
swoją własną śmierć. Kolejnym dziełem, w którym mamy do czynienia z wyideali-
zowaną wizją śmierci, jest powieść Homba – drugi tom tetralogii. W tej powieści 
młody i piękny bohater w imię miłości do cesarza w finałowej scenie rozpruwa so-
bie trzewia. Tennin gosui – ostatni tom tetralogii, w którym dominuje motyw śmierci, 
trafił do wydawcy 25 listopada 1970 roku, w dniu samobójstwa Mishimy. Tym sa-
mym pisarz zakończył literackie przygotowania do „wielkiego finału”, zgodnie 
zresztą z wcześniejszą zapowiedzią: „Największym nieszczęściem człowieka czynu 
byłoby nie umrzeć po zamknięciu ostatniego rozdziału swoich dokonań”7 – napisał 
w 1967 roku w Hagakure nyūmon (Wprowadzenie do Hagakure).  

Pomimo zgiełku i wrzawy, jakie wywołał incydent Mishimy, sam pisarz zalicza 
się nadal do najbardziej poczytnych autorów w swoim kraju, jego sztuki są nie-
przerwanie wystawiane w teatrach, a telewizja publiczna wznawia je od czasu do 

                                                   
7 Y. Mishima, [w:] J. Tubielewicz, Kultura Japonii. Słownik [hasło: „Hagakure”], WSiP, Warszawa 

1996, s. 89.  
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czasu. Ponadto w 1999 roku w wiosce Yamanakako w sąsiedztwie majestatycznej 
góry Fuji rozpoczęło swoją działalność Muzeum Literatury Yukio Mishimy (Mishi-
ma Yukio Bungakukan), które w aktywny sposób zajmuje się popularyzacją twór-
czości i sylwetki pisarza8. Mishima pozostaje również jednym z najchętniej i naj-
częściej tłumaczonych współczesnych pisarzy japońskich na świecie. Jego twór-
czość jest także od lat doceniana w Polsce, o czym świadczą chociażby liczne prze-
kłady jego książek na język polski. Do tej pory ukazały się następujące utwory  
Mishimy: Ballada o miłości9, Drzewo tropików10, Pani Aoi11, Umiłowanie ojczyzny12, 
Wachlarz13, Złota Pagoda14, Śmierć w środku lata15, Zimny płomień16. W polskim 
tłumaczeniu ukazały się także Pawie17, Dom Kyōko18 oraz fragmenty Wprowadze-
nia do „Hagakure”19. 

Sztuki Mishimy cieszą się dużym powodzeniem w naszym kraju. W 1988 roku 
Aleksandra Śląska wyreżyserowała przedstawienie Madame de Sade w Teatrze Ate-
neum w Warszawie, w którym zagrała rolę Madame de Montreuil (była to zresztą 
ostatnia teatralna praca tej wybitnej aktorki). W 1994 roku Andrzej Wajda wyreży-
serował cztery jednoaktówki Mishimy ze zbioru Kindai nōgakushū (Współczesne 
dramaty nō, 1956): Szafę, Panią Aoi, Adamaszkowy bębenek i Wachlarz. Przedsta-
wienie, zatytułowane po prostu Mishima, zostało po raz pierwszy pokazane  
w Teatrze Stu w Krakowie. Teatr Współczesny w Warszawie wystawił natomiast 
dwukrotnie jednoaktówki Mishimy – po raz pierwszy w 1965 roku Tadeusz Łom-
nicki wyreżyserował Adamaszkowy bębenek, z kolei w 2007 roku odbył się debiut 
młodej adeptki sztuki filmowej, Natalii Sołtysik, która wyreżyserowała Szafę, Wa-
chlarz i Panią Aoi. W 2005 roku w Teatrze Ateneum (już po raz drugi w historii tego 
teatru) miała miejsce premiera spektaklu Madame de Sade w reżyserii Barbary Sass. 
                                                   

8 Oprócz odczytów i wystaw, upamiętniających ważne wydarzenia związane z życiem i twórczością 
Mishimy, Muzeum wydaje niepublikowane dotychczas książki Mishimy, np. Mishima Yukio shishū (Zbiór 
wierszy Yukio Mishimy, 2000) oraz prowadzi cykliczne spotkania z osobami, które znały pisarza, tak 
zwany „Reiku saron” („Salon nad jeziorem”), np. we wrześniu 2008 roku w ramach „Reiku saron” odby-
ło się spotkanie z Jinem Nakamurą, znanym aktorem teatralno-filmowym, który był członkiem utworzo-
nego w 1968 roku przez Mishimę i Takeo Matsuurę Rōman gekijō (Teatr Romantyczny; 1968–1972). 

9 Tytuł oryg. Shiosai, przekł. A. Demkowska-Bohdziewicz [w:] Mishima Yukio, Na uwięzi. Ballada 
o miłości, PIW, Warszawa 1972. 

10 Tytuł oryg. Nettaiju, przekł. B. Kubiak Ho-Chi i J. Filipek [w:] Moi bitelsi. Wybór dramatów japoń-
skich, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1998. 

11 Tytuł oryg. Aoi no ue, przekł. H. Lipszyc [w:] Moi bitelsi... 
12 Tytuł oryg. Yūkoku, przekł. H. Lipszyc [w:] Tydzień świętego mozołu. Opowiadania japońskie 

1945–1975, wybór, wstęp i noty M. Melanowicz, PIW, Warszawa 1986. 
13 Tytuł oryg. Hanjo, przekł. A. Zielińska-Elliott, „Japonica. Czasopismo Poświęcone Cywilizacji Ja-

pońskiej”, nr 3, 1994. 
14 Tytuł oryg. Kinkakuji, przekł. A. Zielińska-Elliott, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1997. 
15 Tytuł oryg. Manatsu no shi, przekł. H. Lipszyc, „Literatura na Świecie. Japonia”, nr 1, 2, 3, 2002. 
16 Tytuł oryg. Onnagata, przekł. H. Lipszyc, Świat Książki, Warszawa 2008. 
17 Tytuł oryg. Kujaku, przekł. E. Żeromska, „Literatura na Świecie”, nr 3, 1989. 
18 Tytuł oryg. Kyōko no ie, przekł. E. Żeromska, „Literatura na Świecie”, nr 3, 1989. 
19 Tytuł oryg. Hagakure nyūmon, przekł. B. Kubiak Ho-Chi [w:] Estetyka japońska. Tom III...  
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W ostatnich latach ukazały się także dwa, niezwykle cenne naukowe opracowa-
nia twórczości Mishimy. Pierwsze autorstwa Beaty Kubiak Ho-Chi, Mishima Yukio. 
Estetyka klasyczna w prozie i dramacie 1941–1960 20  oraz Mishima Yukio 
(1925–1970). Mała antologia dramatu japońskiego21 Beaty Bochorodycz i Estery 
Żeromskiej. 

Jak dotąd natomiast nie powstało w Polsce rzetelne, naukowe opracowanie te-
tralogii Hōjō no umi (Morze płodności), nie ma też przekładu tetralogii na język 
polski. Wiele artykułów na temat Hōjō no umi napisano jednak w Japonii. Artykuły 
te w większości skupiają się na problemach zawartych w poszczególnych tomach, 
ale nie przedstawiają całościowej analizy tetralogii. Ciągle pojawiają się także nowe 
pozycje poświęcone życiu i twórczości niezwykłego człowieka, jakim z pewnością 
był Yukio Mishima. Są to zazwyczaj wspomnienia osób, które miały możliwość 
współpracować z Mishimą22, bądź też opracowania młodych badaczy, proponują-
cych własne interpretacje znanych dzieł autora Kinkakuji lub – z perspektywy czasu – 
usiłujących rzucić nowe światło na incydent Mishimy i tym samym rozwikłać za-
gadkę jego życia i śmierci23. Na uwagę zasługuje wydana stosunkowo niedawno 
książka Takashiego Inoue zatytułowana Mishima Yukio. Kyomu no hikari to yami 
(Yukio Mishima. Jasność i mrok pustki, Shironsha, Tokio 2006), podejmująca mię-
dzy innymi trudny temat „tylko-świadomości” z Hōjō no umi.  
 
 
 

                                                   
20 Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004. 
21 Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008. 
22 W 2007 roku ukazały się wspomnienia aktorki teatralnej Eiko Muramatsu zatytułowane Mishima 

Yukio. Tsuisō no uta. Joyū to sodaterareta (Yukio Mishima. Pieśń o dawnych czasach. Wychowana jako 
aktorka, Hankyū komyunikeeshonzu, Tokio 2007), poświęcone jej współpracy z Mishimą; Muramatsu 
wystąpiła między innymi w Rokumeikan (Pawilon Ryczącego Jelenia, 1956), Sado kōshaku fujin (Mada-
me de Sade, 1965), Raiō no terasu (Taras trędowatego króla, 1969). Książka ta przełamuje ponad trzy-
dziestosiedmioletnie milczenie aktorki na temat jej znajomości z tragicznie zmarłym mistrzem.  

23 W 2010 roku ukazało się nakładem Wydawnictwa Kadokawa wznowienie książki Mishima Yukio to 
Tate no kai no jiken (Yukio Mishima i incydent Stowarzyszenia Tarcz, Kōdansha, Tokio 1980) Masayasu 
Hosakiego. Wcześniej opublikowano między innymi: Mishima Yukio to kabuki (Yukio Mishima i kabuki, 
Kanrin, Tokio 2007) Makiko Kitani (ur. 1973); Mishima Yukio. Hito to bungaku (Yukio Mishima. Czło-
wiek i litaratura, Wydawnictwo Bensei, Tokio 2006) Hideakiego Satō (ur. 1955); Mishima Yukio. Kami no 
kagebōshi (Yukio Mishima. Cień boga, Shinchōsha, Tokio 2006) Miyoko Tanaki (ur. 1936); Mishima 
Yukio to Fūkō. „Fuzai” no shikō (Yukio Mishima i Foucault. Idea „nieobecności”, Seidosha, Tokio 2004) 
Takashiego Nibui (ur. 1954). Na uwagę zasługuje również periodyk Mishima Yukio kenkyū (Badania nad 
twórczością Yukio Mishimy) redagowany przez Tōru Matsumoto, Hideakiego Satō i Takashiego Inoue 
poświęcony twórczości Mishimy. Periodyk ukazuje się od 2005 roku. Każde z wydań poświęcone jest 
innej dziedzinie działalności twórczej pisarza. Pierwsze wydanie zatytułowane Mishima Yukio no shup-
patsu (Początki Yukio Mishimy) traktuje o początkach drogi literackiej Mishimy, z kolei Mishima Yukio 
to kabuki (Yukio Mishima i kabuki) z 2010 roku (jak dotąd jest to ostatnie wydanie z tej serii) opisuje 
związki Mishimy z teatrem kabuki. Periodyk wydaje Wydawnictwo Kanae.  
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1.2. Charakterystyka Hōjō no umi 
 
Tetralogię Hōjō no umi (Morze płodności) można z powodzeniem nazwać literackim 
testamentem pisarza. Mishima zamierzał napisać długą powieść, która byłaby swego 
rodzaju interpretacją świata opartą na jego osobistych doświadczeniach i przemyśle-
niach. Pracę nad pierwszym tomem Haru no yuki (Wiosenny śnieg) rozpoczął 
w 1965 roku, pomysł na stworzenie długiej, aż czterotomowej powieści, narodził się 
jednak, kiedy miał zaledwie dwadzieścia pięć lat. Mishima pragnął napisać powieść 
różniącą się od XIX-wiecznych powieści europejskich sposobem zapisu zdarzeń. 
Chciał, aby czas narracji „przeskakiwał”, zataczając jednocześnie wielkie koło, a nie 
płynął w sposób linearny. W związku z tym postanowił oprzeć zarówno strukturę, 
jak i fabułę Hōjō no umi na buddyjskiej koncepcji transmigracji dusz (rinne tenshō), 
której dopełnieniem miał być wątek oniryczny. Literackim pierwowzorem tetralogii 
została XI-wieczna powieść dworska zatytułowana Hamamatsu chūnagon monoga-
tari (Opowieści o radcy Hamamatsu), prawdopodobnie autorstwa córki Sugawary 
Takasue24. 

Nieco dwuznaczny tytuł tetralogii Hōjō no umi nawiązywał do łacińskiej nazwy 
„Mare Fecunditatis”, przypisywanej jałowemu morzu, znajdującemu się gdzieś na 
powierzchni Książyca. 

Mishima podzielił Hōjō no umi na cztery części: 1) powieść miłosną w stylu 
dworskim pt. Haru no yuki (Wiosenny śnieg, 春の雪), 2) samurajską pt. Homba 
(Konie w galopie, 奔馬), 3) egzotyczną pt. Akatsuki no tera (Świątynia Brzasku, 
暁の寺), 4) sumującą pt. Tennin gosui (Pięć oznak upadku anioła, 天人五衰).  
Akcja Hōjō no umi jest rozciągnięta w czasie. Jej granice wytyczają lata 1912–1975. 
Kompozycja przypomina nieco dramat nō. Poszczególne tomy tetralogii posiadają 
własnych głównych bohaterów (odpowiednik shite w teatrze nō), wokół których 
zawiązuje się akcja (Kiyoaki, Isao, Jin Jan, Tōru), a także bohatera drugoplanowego 
(Honda), będącego biernym obserwatorem i komentatorem zdarzeń (odpowiednik 
waki w teatrze nō), a zarazem postacią łączącą wszystkie cztery powieści. Tetralogia 
oscyluje na pograniczu snu i jawy, podobnie jak dramat nō, a śmierć jest najważ-
niejszym jej wątkiem – pod tym względem tetralogia również przypomina dramat nō. 
W odróżnieniu jednak od dramatu nō akcja tetralogii toczy się na tle wydarzeń hi-
storycznych i obyczajowych, które miały miejsce w Japonii od 1912 roku (pierwszy 
rok ery Taishō) do roku 1975 (pięćdziesiąty rok ery Shōwa). 

Podstawowym wątkiem, decydującym o kompozycji tetralogii, jest transmigracja, 
co w oczywisty sposób przypomina koło niekończących się narodzin i śmierci, wi-
kłające głównych bohaterów, powiązanych z historią, na której tle rozgrywa się fa-
buła Hōjō no umi. Mishima sugeruje bowiem, że historia jest nieustannym procesem 

                                                   
24 Imię autorki, która żyła w latach 1008–1059, nie jest znane, w literaturze występuje ona natomiast 

jako Dama Sarashina (od nazwy dziennika Sarashina nikki, którego jest również autorką). 
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tworzenia i niszczenia. Pomimo że Mishima korzysta z koncepcji transmigracji, 
z jednej strony koniecznej do sformowania pewnej tajemnicy stanowiącej sedno 
fabuły, z drugiej natomiast – do podtrzymania konstrukcji całej tetralogii, w osta-
teczności jednak nie wyjawia przed czytelnikiem rozwiązania tej zagadki. Co więcej – 
w scenie finałowej neguje egzystencje wszystkich swoich bohaterów, włącznie 
z najbardziej realną z nich, to jest odgrywającego rolę obserwatora, Shigekuniego 
Hondy. Jednocześnie wszystkie wskazówki przedstawione czytelnikowi w toku nar-
racji są jasne, a mianowicie sugerują one, że współczesna Japonia to kraj pozba-
wiony moralności i tożsamości, a przewrót Meiji miał nie tylko dobre strony, po-
nieważ odebrał Japończykom dumę i honor, wypływające z przynależności do klasy 
wojowników. Wpływy Zachodu i okres demokratyzacji Taishō przyczyniły się na-
tomiast do powstania nowego podziału klasowego, co również zakończyło się fia-
skiem, ponieważ nie udało się połączyć wyrafinowanej kultury starej arystokracji 
rodowej z prostą, niewyszukaną filozofią życia dawnych samurajów – ów nieudany 
mariaż starej arystokracji (ród Ayakura) z nową (ród Matsugae) stanowi tło pierw-
szego tomu tetralogii Haru no yuki.  

Z kolei zapędy militarystyczne Japonii w okresie Shōwa pogłębiły chaos panu-
jący w kraju, doprowadzając do afer korupcyjnych, nadużyć finansowych, ogólnego 
zubożenia. Te trudne czasy przewrotów politycznych obrazuje drugi tom Homba. 
W trzecim tomie Akatsuki no tera na przykładzie zmanierowanego i zepsutego mo-
ralnie grona intelektualistów Mishima obnaża iluzoryczność sztuki, przedstawiając 
obraz lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, w których dobrobyt i demo-
kracja nie sprzyjają moralnej odnowie. Ostatni tom tetralogii Tennin gosui nie pozo-
stawia złudzeń: przekonuje, że tym, co czeka każdą jednostkę, jest choroba, ból, 
starcze zniedołężnienie i śmierć. Można więc twierdzić, że to świadomość przemija-
nia i śmierci są tematem przewodnim Tennin gosui. 

Jak już wcześniej zostało powiedziane, w Polsce jak dotąd nie ukazało się 
w druku żadne naukowe opracowanie lub analiza tetralogii. W Japonii natomiast 
powstały książki oraz opracowania naukowe na temat Hōjō no umi. Ich źródłem 
były tekst tetralogii oraz niezwykle cenne komentarze autora, dokumentujące proces 
powstawania książki, na przykład cykl esejów zatytułowanych Hōjō no umi ni tsuite 
(Na temat Morza płodności) publikowanych na łamach dziennika „Mainichi Shim-
bun” (1969)25, Haru no yuki ni tsuite (Na temat Wiosennego śniegu) wydane przez 
Shuppan nyūsu (1969)26 czy też Hōjō no umi nōto27 (Zapiski na temat Morza 
płodności, Shinchōsha, 1971). Wspomniane pozycje oraz inne komentarze autora 
dotyczące niektórych, ważniejszych wątków tetralogii (np. koncepcja chikō gōitsu 
                                                   

25 Również Shinchōsha opublikowała w 1969 roku Hōjō no umi ni tsuite. 
26 Haru no yuki ni tsuite wydane zostało również w „Geijutsuza puroguramu” (1969). 
27 Niepublikowane zapiski Hōjō no umi sōsaku nōto (Zapiski z powstawania Morza płodności), które 

znajdują się w posiadaniu Mishima Yukio Bungakukan, ukazały się również w druku w kolejnych wyda-
niach Mishima Yukio kenkyū nakładem wydawnictwa Kanae shobō. 
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Wang Yangminga, którą Mishima komentuje w swojej rozmowie z Mitsuo Naka-
murą28 bądź temat yuishiki poruszany w rozmowie z Takashim Furubayashim29) 
posłużyły do powstania wielu analiz i interpretacji Hōjō no umi w języku japońskim. 
Wśród nich na uwagę z pewnością zasługują wnikliwa analiza Hiroshiego Watanabe 
Hōjō no umi ron (Rozprawa na temat Morza płodności, Shimbisha, 1972) oraz 
wspomniane już wcześniej studium Takashiego Inoue Kyomu no hikari to yami 
(Shironsha, 2006). Jednakże stosunkowo niewiele jest pozycji podobnych do Hōjō 
no umi ron autorstwa Watanabe30, która stanowi próbę całościowej, rzetelnej inter-
pretacji tetralogii (chociaż należy dodać, iż Watanabe poświęca pierwszą część 
książki analizie Kinkakuji). Wiele opracowań w języku japońskim dotyczy wybra-
nych wątków Hōjō no umi, jak na przykład Kyomu no hikari to yami. W jednym 
z rozdziałów tej publikacji Inoue skupia się wyłącznie na wątku transmigracji 
i „tylko-świadomości” (yuishiki).  

W Stanach Zjednoczonych z kolei ukazały się dwie ciekawe pozycje poświęcone 
tetralogii: Escape from the Wasteland. Romanticism and Realism in the Fiction of 
Mishima Yukio and Ōe Kenzaburō31 Susan J. Napier (wydana przez the Council on 
East Asian Studies, Harvard University, 1991) – książka traktująca również o twór-
czości japońskiego noblisty Kenzaburō Ōe, oraz The Critique of Everything: Yukio 
Mishima’s The Sea of Fertility32 – artykuł Davida Pollacka33 (w książce: Reading 
against Culture: Ideology and Narrative in the Japanese Novel, Cornell University 
Press, 1992). 

Jeśli chodzi o przekłady tetralogii na języki obce, zgodnie z danymi opracowa-
nymi przez Mishima Yukio jiten (Yukio Mishima. Słownik), do tej pory ukazało się 
wyłącznie wydanie angielskie (Spring Snow34, przekł. Michael Gallagher; Runaway 
Horses35, przekł. Michael Gallagher; The Temple of Dawn36, przekł. E. Dale Saun-
                                                   

28 Taidan・Ningen to bungaku. Nakamura Mitsuo・Mishima Yukio (Rozmowy. Człowiek i literatura. 
Mitsuo Nakamura / Yukio Mishima), Kōdansha, Tokio 2003. 

29 Mishima Yukio wa kataru. Saigo no intabyū. Kikite: Furubayashi Takashi (Yukio Mishima opowiada. 
Ostatni wywiad. Pyta: Takashi Furubayashi) [w:] „Gunzō” („Grupa”): Nihon no sakka 18. Mishima Yukio 
(Pisarze Japonii. 18. Yukio Mishima), red. M. Ōoka, H. Takahashi, Y. Miyoshi, Shōgakukan, Tokio 1990. 

30 Inną książką podejmującą szczegółowo i dogłębnie temat Hōjō no umi jest Mishima Yukio ron (Roz-
prawa o twórczości Yukio Mishimy) autorstwa Tōru Matsumoto (Asahi shuppansha, Tokio 1973). 

31 Polskie tłumaczenie tytułu: Ucieczka z ziemi jałowej. Romantyzm i realizm w fikcji Yukio Mishimy 
i Kenzaburō Ōe. 

32 Polskie tłumaczenie tytułu: Krytyka wszystkiego. „Morze płodności” Yukio Mishimy. 
33 David Pollack jest również autorem interesującego artykułu na temat Haru no yuki zatytułowanego 

Wang Wei in Kamakura. A Consideration of the Structural Poetics of Mishima’s Spring Snow (Wang Wei 
w Kamakurze. Rozważania nad poetyką strukturalną Wiosennego śniegu), „Harvard Journal on Asiatic 
Studies”, t. 48, nr 2, 1988). 

34 Knopf, New York 1971; Tuttle, Tokio 1972; Secker and Warburg, London 1973; Pocket Books, New 
York 1973; Washington Square Press, New York 1975; Penquin Books, Harmondsworth 1976; Penquin 
Books, 1977; London: Vintage, 1990. 

35 Tuttle, Tokio 1973; Knopf, New York 1973; Secker and Warburg, London 1973; Pocket Books, New 
York 1975; Washington Square Press, New York 1975; Penquin Books, Harmondsworth 1977; Vintage, 
London 2000. 
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ders, Cecilia Segawa Seigle; The Decay of the Angel37, przekł. Edward G. Seiden-
sticker) oraz francuskie (La mer de la fertilité38, przekł. Tanguy Kenec’hdu). Istnieją 
natomiast wielojęzyczne przekłady pojedynczych tomów tetralogii, np. Haru no yuki 
przetłumaczono na języki angielski, włoski, niderlandzki, szwedzki, hiszpański, 
słowacki, niemiecki, norweski, francuski, portugalski, malajski, arabski i chiński, co 
z pewnością świadczy o bardzo dużej popularności tej powieści wśród czytelników 
na całym świecie (w Japonii powstał również serial telewizyjny i film fabularny na 
motywach tej słynnej powieści Mishimy39).  
 
1.3. Metodologia  
 
W analizie wykorzystano metodologię myśli poststrukturalistycznej, która zakłada, 
że „proces interpretacji, będący aktywnością nigdy ostatecznie niezamkniętą”40, 
opiera się na mnogości i różnorodności praktyk czytania oraz abstrahuje od poszu-
kiwania jednej, absolutnej prawdy (jednego, nadrzędnego sensu wskazanego przez 
autora).  

Spośród kilku metod poststrukturalistycznych autorka wybrała metodę „pięciu 
kodów”, którą Roland Barthes wykorzystał w procesie lektury-przepisania (lecture- 
-réécriture) S/Z (1970) – książki poświęconej noweli Balzaca Sarrasine (1830). 
Owe kody posłużyły Barthesowi do ponownego odczytania i przepisania całego 
tekstu noweli z uwzględnieniem licznych kontekstów, literackich i pozaliterackich, 
które miały istotny wpływ na tworzenie niezliczonych sensów dzieła. 

„Pojedynczy tekst nie prowadzi nas do Modelu, lecz otwiera wejście w sieć o ty-
siącach wejść. Wchodząc w nie, zmierzamy nie do Reguł (...), nie do Prawa narra-
cyjnego lub poetyckiego, ale ku perspektywie wyznaczonej przez głosy dobiegające 
z innych tekstów i kodów”41 – pisze Barthes w S/Z, dając jednocześnie czytelnikowi 
metodyczną wolność w ostatecznym wykreowaniu sensu dzieła, której z kolei od-
mawiała czytelnikowi strukturalna koncepcja odbioru. Rekonstrukcja Sarrasine sta-
nowi dla Barthesa swego rodzaju próbę „wytworzenia sensu w doświadczeniu czy-

                                                                                                                        
36 Knopf, New York 1973; Tuttle, Tokio 1974; Secker and Warburg, London 1974; Pocket Books, New 

York 1974; Penquin Books, New York 1977; Vintage, London 2001. 
37 Tuttle, Tokio 1974; Knopf, New York 1974; Washington Square Press, New York 1975; Pocket Books, 

New York 1975; Secker and Warburg, London 1975; Penquin Books, 1977; Vintage, London 2001. 
38 Gallimard, Paris 1988; Gallimard, Paris 2004. 
39 Wyreżyserowany przez Isao Yukisadę film pod tym samym tytułem co książka został po raz pierw-

szy pokazany w 2005 roku. Natomiast w 1970 roku telewizja japońska wyemitowała również sześcio- 
odcinkowy serial Haru no yuki oparty na motywach powieści Mishimy. 

40 A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Universitas, Kraków 2001, s. 24. 
41 R. Barthes, S/Z (przekł. M.P. Markowski, M. Gołębiowska; wstęp M.P. Markowski), Wydawnictwo 

KR, Warszawa 1999. Książka ta została również przetłumaczona pod tytułem S/Z. Baruzakku Sarajiinu 
no kōzō bunseki (S/Z. Analiza tekstualna Sarrasine Balzaca) na język japoński przez Kōhei’a Sawasakie-
go i wydana przez wydawnictwo Misuzu (Tokio 2004). 
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tającego”42 – w tym konkretnym przypadku – w doświadczeniu autorki książki. 
Należy jednak podkreślić, że nakreślone przez Barthesa w S/Z kody pełnią jedynie 
funkcję pomocniczą w wytyczeniu pewnego sensu. Kody sugerują „potencjalne 
kierunki lektury, jej głosy (voix)”43, nie gwarantują natomiast dotarcia do z góry 
założonego signifiance.  

W kontekście powyższego założenia można stwierdzić, iż książka, którą czytel-
nik otrzymuje do rąk, jest próbą rozszyfrowania całego morza sensów z punktu wi-
dzenia nie tylko rodzimej autorowi Hōjō no umi tradycji i kultury japońskiej, ale 
także z punktu widzenia autorki poniższej książki, czyli w kontekście kultury euro-
pejskiej (kultura ta nie była również obca autorowi Hōjō no umi). Dwoisty kontekst 
kulturowy procesu prze-pisania lub też, innymi słowy, ponownego odczytania od-
grywa istotną rolę w uniknięciu eksplikacji tekstu, czyli „odpowiedniości między 
tekstem eksplikowanym a eksplikującym”44 – tekst ucieka, aby „nie ograniczyć się 
do stwierdzenia tego, co skądinąd można przeczytać”45. 
 
1.4. „Pięć kodów” a lektura tekstu tetralogii 
 
Barthes wyodrębnia zatem pięć głosów/kodów. 
 

Każdej wypowiedzi towarzyszą głosy „z offu”; to właśnie splecione ze sobą kody, których początki 
„giną” w perspektywicznym ogromie tego, co już-napisane, kody, które pozbawiają początku akt 
wypowiadania; współdziałanie głosów (kodów) staje się pisaniem, przestrzenią stereograficzną, w 
której krzyżuje się pięć kodów, pięć głosów: Głos Empirii (proajretyczny), Głos Osoby (semy), Głos 
Nauki (kody kulturowe), Głos Prawdy (hermeneutyzmy), Głos Symbolu46. 

 

„Głos Empirii (proajretyczny), Głos Osoby (semy), Głos Nauki (kody kulturo-
we), Głos Prawdy (hermeneutyzmy), Głos Symbolu” – oto pięć głosów/kodów, któ-
re posłużyły Barthesowi do deszyfracji tekstu noweli, a autorce książki [...] do roz-
kodowania tekstu tetralogii. 

Pierwszy z pięciu kodów – Głos Empirii, czyli kod proajretyczny (zwany rów-
nież kodem działań narracyjnych) „pozwala na czytanie noweli jako pewnej histo-
rii”47; mamy zatem sekwencje zdarzeń, które układają się w pewną całość. Ponieważ 
poniższa książka poświęcona jest analizie tetralogii, a nie analizie noweli, jaką jest 
Sarrasine, każdy tom kieruje się swoimi, nazwijmy to, podsekwencjami zdarzeń, 
które z kolei łączą się w sekwencje z podsekwencjami kolejnych tomów. Z kolei 
Głos Osoby – kod semantyczny – „będzie się odnosił do znaczonych, które wytwa-
rzają atmosferę”48.  
                                                   

42 Z. Mitosek, Teoria badań literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 298. 
43 Ibid. 
44 R. Barthes, S/Z, s. 33. 
45 Ibid. 
46  Ibid., s. 55–56. 
47 Z. Mitosek, op.cit., s. 299. 
48 Ibid. 
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W tetralogii z pewnością rolę znaczonego będą odgrywały „morze” oraz „księ-
życ”, które w każdym tomie tworzą nastrój tajemniczości i niezbadanej głębi. Bar-
thes określa semy jako „cząsteczki pyłu, migoczącego sensu”49, co w tym wypadku 
można rozumieć bardzo dosłownie.  

Zadaniem kodu kulturowego – Głosu Nauki – jest natomiast „informowanie 
czytelnika o całości referencji historycznych i społecznych tekstu”50. Kod kulturowy 
to także „cytaty z nauki lub mądrości”51, słowem cały ogrom signifiés zaplątany 
w labiryncie sensu, który odnosi się do świata wiedzy. Kod kulturowy będzie otwie-
rał potencjalne możliwości odkrywania sensów we wszystkich czterech tomach te-
tralogii.  

Można śmiało stwierdzić, iż tym, co łączy wszystkie sekwencje kodu proajre-
tycznego, jest kod hermeneutyczny (Głos Prawdy), którego rolą jest sformułowanie 
pewnej tajemnicy, zagadki i wskazanie potencjalnej drogi wiodącej do jej rozwiąza-
nia.  

W tetralogii niewątpliwie w ramach tego kodu będzie funkcjonowała zagadka 
transmigracji (tenshō) oraz ściśle z nią związana koncepcja „tylko-świadomości” 
(yuishiki).  

Ostatni z kodów to kod symboliczny – Głos Symbolu. „Pole symboliczne na-
rzuca tekstowi logikę, która różni się radykalnie od logiki rozumowania czy do-
świadczenia. Określa się ona jako logika snu, poprzez achroniczność, zastępstwo, 
odwracalność”52. Symbolika snu (wątek oniryczny, będący zasadniczą częścią kon-
cepcji transmigracji) czy też symbolika „morza” i „księżyca” będą prowadziły rów-
nież do koncepcji transmigracji oraz kryjącej się w jej cieniu śmierci w całej rozcią-
głości tekstu tetralogii. 

Należy podkreślić, iż wytyczone przez Rolanda Barthesa kody – w jego tak 
ważnym dla historii poststrukturalizmu dziele – krzyżują się lub nakładają na siebie, 
tworząc wspomnianą „tkankę głosów”, co w konsekwencji pozwala odnaleźć pe-
wien53 sens dzieła, który stanowi rezultat pracy czytelnika – w tym wypadku autor-
ki książki – i tekstu – w tym wypadku tetralogii Hōjō no umi Yukio Mishimy.  
 

                                                   
49 R. Barthes, S/Z, s. 54. 
50 Z. Mitosek, op.cit., s. 299. 
51 R. Barthes, S/Z, s. 54. 
52 Z. Mitosek, op.cit., s. 299. 
53 Wyróżnienie J.W.-L. 
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2. Semantyka tytułów powieści składających się na tetralogię  
Hōjō no umi  
 

Tekst porównać można do nieba, zarazem płaskiego i głębokiego, gładkiego, bez krawędzi i bez 
punktów odniesienia; jak augur, który znaczy końcem kija wymyślony prostokąt, aby obserwować 
w nim wedle określonych reguł lot ptaków, tak komentator kreśli w tekście strefy lektury, by obser-
wować w nim wędrówkę sensów, rozkwitanie kodów, przebieg cytatów54. 

Roland Barthes, S/Z  
 
2.1. Wprowadzenie 
 
Poniższy rozdział książki poświęcony jest semantycznemu przenikaniu się materii 
języka z tekstem, będącym ową „mozaiką cytatów”55, splotem wielorakich sensów, 
kodów, asocjacji i aluzji, które tworzą „stereofoniczną wielość signifiants”56. W ob-
rębie owej „stereofonicznej wielości signifiants” autorka zastanawia się nad korela-
cją tytułu tetralogii (oraz tytułów poszczególnych powieści wchodzących w jej 
skład) i treści dzieła. 

„Tytuł stanowi integralną część utworu literackiego i służy nie tylko identyfikacji 
dzieła w spisach bibliograficznych, lecz także wskazuje kierunek oczekiwań co do 
treści lub »atrakcyjności« dzieła/tekstu”57, zatem można założyć, że wzajemny 
związek tytułu z treścią dzieła otworzy jedno z wielu możliwych wejść do tekstu, 
o których wspomina chociażby Roland Barthes w S/Z. „Funkacja tytułu polega na 
zaznaczeniu początku tekstu, czyli na tworzeniu tekstu pod postacią towaru” – pisze 
Barthes w Lekturach58, dodając:  
 
 

                                                   
54 R. Barthes, S/Z, s. 48. 
55 Ibid., s. 22. 
56 Ibid., s. 30. 
57 M. Melanowicz, Japońskie narracje. Studia o pisarzach współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 95.  
Punktem wyjścia analizy wzajemnej relacji tytułu i treści tetralogii był dla mnie rozdział powyższej 

książki zatytułowany Śnieg i wiśnia – semiotyka tytułu wobec świata przedstawionego w powieści Sasa-
meyuki Jun’ichirō Tanizakiego. 

58 R. Barthes, Lektury (przekł. K. Kłosiński, M.P. Markowski, E. Wieleżyńska, wybrał, opracował i po-
słowiem opatrzył M.P. Markowski), Wydawnictwo KR, Warszawa 2001, s. 137. W Lekturach (rozdział 
pt. Analiza tekstualna opowiadania Edgara Poego) dokonał Barthes bardzo interesującej analizy tekstu-
alnej wybranych fragmentów opowiadania Edgara Allana Poego Prawdziwy opis wypadku z p. Waldema-
rem, dzieląc tekst na leksje i używając – podobnie jak w S/Z – pól asocjacyjnych, czyli kodów. Mimo że 
nazwy kodów z Lektur (pojawia się np. kod naukowo-deontologiczny lub kod komunikacji) różnią się 
nieco od tych użytych przez Barthesa w S/Z, podstawy teoretyczne analizy są takie same w obu wypad-
kach. 
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Każdy tytuł posiada więc kilka znaczeń jednocześnie, z których dwa są szczególnie wyraźne: 1. od-
syła on do tego, co oznajmia i co wiąże się z tym, co po nim następuje; 2. wskazuje – jako oznajmie-

nie – na fakt, że jakiś tekst literacki po nim nastąpi (co stanowi właśnie o jego komercjalności). In-
nymi słowy, tytuł pełni zawsze dwie funkcje: wypowiadającą i deiktyczną59.  

 
Przyjmijmy więc, że tytuł – oznajmiając i wskazując – pełni funkcję efektowne-

go „opakowania”, które umożliwia czytelnikowi wstępną deszyfrację treści scho-
wanego za nim dzieła. Innymi słowy – tytuł stanowi „zaproszenie czytelnika do 
rozszyfrowania tekstu”60, „pobudza apetyt”61. Bądź też tytuł „zachęca do pytań”62, 
prowokuje: „Sarrasine, a co to takiego? Nazwa pospolita? Nazwa własna? Rzecz? 
Mężczyzna? Kobieta?”63  

Wspomnianą funkcję odgrywają poszczególne tytuły tetralogii – wprowadzają 
pytania, formułują zagadkę, konotują, np. tytuł Hōjō no umi: Morze płodności? Ja-
kie morze? Dlaczego morze płodności? – mógłby zapytać czytelnik, przystępując do 
lektury książki w celu odnalezienia odpowiedzi na zasugerowane przez tytuł pytania 
w „tkance językowej utworu, a także w »przestrzeni semiotycznej«, do jakiej się 
odwołują stereotypy i modele, utrwalone w tekście tego dzieła”64.  

Tytuł-pojęcie, jako jeden z signifié65, wskazuje na istnienie kodu hermeneutycz-
nego, kreującego pewną zagadkę, której rozwiązanie zdaje się skrywać treść powie-
ści. Jednocześnie rozwiązanie owej zagadki, rozszyfrowanie tekstu może się okazać 
dla czytelnika/badacza „niezwykłą przygodą”66 lub też „może zaprowadzić na skraj 
zguby”67, gdyż: „Tekst, utkany z substancji innorodnych, pochodzących skądinąd, 
tkanina niejednolita i nieprzenikliwa, nie jest konceptem, lecz figurą negatywnej 
epifanii, z której wyparowała obietnica rewelacji sensu i która nie odsłania pod-
szewki wszechświata”68.  

Zatem – jak zaznaczono na wstępie – rozważania nad związkiem tytułu z tek-
stem nie posłużą do odkrycia jednego, wszechogarniającego sensu, jednej, uniwer-

                                                   
59 Ibid., s. 137. 
60 J. Kristeva, Les Samourais we Wstępie M.P. Markowskiego do S/Z, s. 6. 
61 R. Barthes, Lektury, s. 138. 
62 Idem, S/Z, s. 51. 
63 Ibid.  
64 M. Melanowicz, Japońskie narracje..., s. 95. 
65 Signifié – inaczej „znaczone”; termin odnoszący się do definicji znaku językowego Ferdynanda de 

Saussure’a, zgodnie z którą wspomniany znak językowy stanowił połączenie obrazu akustycznego (signi-
fiant = znaczącego) i pojęcia (signifié = znaczonego). (Zob. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie lite-
ratury XX w. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 204). Z kolei Barthes określa signifié 
w S/Z jako „element wędrowny, który może wchodzić w relacje z innymi elementami tego samego ro-
dzaju i tworzyć postaci, atmosferę, figury, symbole” (R. Barthes, S/Z, s. 51–52). 

66 Zwrotu tego użył Michał Paweł Markowski w przedmowie do S/Z w odniesieniu do swojego tłuma-
czenia książki Barthesa (zob. S/Z, s. 6). 

67 R. Barthes, S/Z, s. 6. 
68 Ibid., s. 27. 
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salnej prawdy, lecz wskażą zaledwie jedno z możliwych rozwiązań, „wejść do tek-
stu”. W przypadku tetralogii Mishimy owo „wejście” jawi się jako epifania pustki 
i iluzji, werbalna gra pozorów, której rezultatem zdaje się wyrafinowana estetyka 
śmierci.  
 
2.2. Hōjō no umi  
 

Morze, twór pozbawiony imienia; Morze Śródziemne, Morze Japońskie, Zatoka Suruga, którą miał 

przed oczami; zjednoczone zaledwie pod nazwą „morze”, ale nigdy przez tę nazwę nieobłaskawione; 
bezimienne, żyzne – absolutna anarchia69. 

   Y. Mishima, Tennin gosui 
 

Zanim przejdziemy do semantyki poszczególnych tytułów tetralogii, zatrzymajmy 
się nad pytaniem, które postawił Mishima i na które odpowiedzi miała udzielić te-
tralogia, a mianowicie: „Czy współczesna powieść może być dziełem klasycznym”? 
(Gendai shōsetsu wa koten tariuru ka)70. Inaczej mówiąc – czy za pomocą klasycz-
nej formy możemy przekazać współczesność. Słuszne wydaje się twierdzenie, że 
tetralogię, a tym samym bezpośredni związek materii języka z fabułą powieści na-
leży interpretować w odniesieniu do postawionego tutaj pytania. Dla rozważań nad 
tym związkiem ważna jest także definicja powieści Mishimy, mówiąca, że „we-
wnątrz formy, czyli w stylu klasycznym, zawierał się romantyczny duch, w którego 
istnienie jako nieśmiertelnej istoty powieści Mishima ponad wszelką wątpliwość 
wierzył” (Sore wa kotenteki buntai to iu keishiki no naka ni, kare ga eien no roman 
no seizui to shinjite utagawanakatta romantiiku no seishin o morikomitsuzukeru koto 
de atta)71. Ta romantyczna natura powieści Mishimy widoczna jest już na pierwszy 
rzut oka w doborze środków stylistycznych – metafor i metonimii, za pomocą któ-
rych Mishima konstruuje zależność semantyczną między signifiant i signifié. Zna-
miennymi cechami tetralogii, nawiązującymi do ducha romantyzmu, są także: irra-
cjonalizm, zawarty chociażby w koncepcji transmigracji czy też w wątku onirycz-
nym, emocjonalność, patriotyzm oraz nieprzeciętność, wyobcowanie i postawa 
buntu wobec zewnętrznego świata, cechujące głównych bohaterów powieści.  

Rozpocznijmy nasze rozważania od analizy tytułu tetralogii Hōjō no umi (豊饒
の海, Morze płodności) i jego związku ze światem przedstawionym w tetralogii. 
Następnie zastanówmy się nad relacją semantyczną poszczególnych części tetralogii, 
zatytułowanych kolejno: Haru no yuki (春の雪, Wiosenny śnieg), Homba (奔馬, 
Konie w galopie), Akatsuki no tera (暁の寺, Świątynia Brzasku) i Tennin gosui  
(天人五衰, Pięć oznak upadku anioła). 

                                                   
69 Y. Mishima, Tennin gosui. Hōjō no umi. Daishikan (Pięć oznak upadku anioła. Morze płodności. 

Tom czwarty), Shinchō bunko, Shinchōsha, Tokio 1977, s. 7. 
70 Y. Mishima [w:] H. Watanabe, Hōjō no umi ron (Rozprawa na temat Morza płodności), s. 76. 
71 H. Watanabe, Hōjō no umi ron, s. 75. 
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Związek tytułu tetralogii Hōjō no umi z symboliką powieści. Antytetyczny 
wizerunek morza  
 
Początkowo tetralogia miała nosić tytuł Tsuki no utage (Księżycowy bankiet)72, tytuł 
ten wydał się jednak Mishimie zbyt prozaiczny, w związku z tym postanowił go 
zmienić na Hōjō no umi (Morze płodności). Dlaczego właśnie Morze płodności? 
W jednym z listów do Donalda Keene’a, wybitnego amerykańskiego tłumacza 
i znawcy literatury japońskiej, Mishima pisał: 
 

Tytuł Morze płodności nie ma specjalnego związku z czwartym tomem tetralogii, jednak to właśnie 
w czwartym tomie wizerunek morza pojawia się wprost po raz pierwszy. W rzeczywistości w moich 
powieściach zawsze tego morza jest za dużo, dlatego tym razem raczej ograniczyłem się i usunąłem 
obraz morza z pierwszej części pierwszego tomu73. 

 
Z powyższej wypowiedzi Mishimy można wnioskować, że od samego początku 

jego kariery literackiej morze odgrywało niezwykle ważną rolę w swoistej kosmolo-
gii pisarza: „Morze to najsilniejsza myśl przewodnia, płynąca na dnie twórczości 
literackiej Yukio Mishimy” (Umi wa, Mishima Yukio no bungaku no soko o nagareru 
mottomo tsuyoi shuchōon da) – pisał krytyk literacki Teruhiko Tsuge74, cytując rów-
nież między innymi matkę pisarza, Shizue, która wspominała: „Kimitake od dziecka 
uwielbiał zachody słońca, Fuji i morze”75.  

W rzeczywistości wizerunek morza występuje we wszystkich czterech tomach 
tetralogii. Jest także bardzo częstym motywem wcześniejszych utworów Mishimy; 
pojawia się między innymi w Manatsu no shi (Śmierć w środku lata, 1953), Shiosai 
(w polskim przekładzie Ballada o miłości, 1954), Kinkakuji (Złota Pagoda, 1956), 
a także w najwcześniejszym dziele – Hanazakari no mori (Las w pełni kwiecia, 
1941). W każdym z podanych tekstów wizerunek morza przedstawiony został jed-
nak inaczej – w Kinkakuji było ono wzburzone, ponure i wieszczące zagładę (to 
właśnie nad morzem główny bohater powieści doznaje „olśnienia” i postanawia spa-

                                                   
72 Zob. Y. Mishima, Hōjō no umi nōto (Zapiski na temat Morza płodności), „Shinchō” („Nowa Fala” – 

polski tytuł magazynu podaję za książką Beaty Bochorodycz i Estery Żeromskiej: Mishima Yukio 
(1925–1970). Mała antologia dramatu japońskiego, Wydawnictwo TRIO, Biblioteka Fundacji im. Takas-
himy, Warszawa 2008), wydanie czasopisma zatytułowane: Mishima Yukio tokuhon (Wypiski z Yukio 
Mishimy), Shinchōsha, Tokio 1971, s. 70. 

73 Y. Mishima, Mishima Yukio mihappyō shokan. Donarudo Kiin shi ate no 97 tsū (Niepublikowana 
korespondencja Yukio Mishimy. 97 listów adresowanych do Donalda Keene’a), Chūō kōronsha, Tokio 
1998, s. 206. 

74 T. Tsuge, Mishima Yukio e no apurōchi (Docieranie do Yukio Mishimy), „Kokubungaku. Kaisha-
ku to kanshō”, nr 12, 1972 („Literatura japońska. Interpretacje i oceny”), wydanie miesięcznika zaty-
tułowane: Bi to junkyō. Mishima Yukio (Piękno i męczeńska śmierć. Yukio Mishima), Shibundō, Tokio 
1972, s. 138. 

75 Ibid.  
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lić obiekt swego pożądania, tytułową Złotą Pagodę – Kinkakuji), w Manatsu no shi – 
tragiczne, skąpane w promieniach letniego słońca (w odmętach morza giną dzieci 
głównej bohaterki oraz jej szwagierka), w Shiosai – zwyczajne i pogodne, widziane 
oczyma prostych ludzi, w Hanazakari no mori – wyniosłe i wszechobecne, będące 
symbolem „pięknego marzenia” i zarazem przyczyną obłędu. Wizerunek morza 
w tetralogii jest natomiast bardzo specyficzny.  
 
Mare Fecunditatis – jałowe morze na Księżycu 
 
Zgodnie ze wstępnymi założeniami pisarza słowo „morze” miało posłużyć jako alu-
zja do nieregularnej i jałowej powierzchni morza księżycowego, zwanego po łacinie 
Mare Fecunditatis (mare – morze, fecundus – urodzajny, obfity, płodny, żyzny). 
Mishima zastosował więc synekdochę, zastępując słowem „morze” wizerunek księ-
życa. Jednocześnie dodał do „morza” słowo „płodność”, co z kolei, w odniesieniu 
do jałowości wspomnianego wcześniej księżycowego morza, nabrało ironicznego 
wydźwięku.  

W liście do Donalda Keene’a Mishima wyjaśniał: „Tytuł »Morze płodności« su-
geruje wyschnięte morze na Księżycu lub, idąc dalej, można powiedzieć, że nazwa 
ta łączy się z wyobrażeniem kosmicznej pustki i płodności morza”76. Wyjaśnienie to 
pozornie nie jest satysfakcjonujące, rozważając je jednak pod kątem treści tetralogii, 
można znaleźć w nim pewne wskazówki pomocne przy analizie wzajemnej relacji 
między tytułem Morze płodności a światem przedstawionym w tetralogii. Co więcej, 
wspomniana „kosmiczna pustka” oraz „morze płodności” nawiązują do antytetycz-
nego obrazu „morza”.  

W kulturze europejskiej77 „morze” z jednej strony symbolizuje (s)tworzenie 
świata, z drugiej – dzikość i zniszczenie; utożsamiane jest z „wiecznym dawcą” 
i jednocześnie „zaborcą”; oznacza niezmienność, jednocześnie sugerując zmienność. 
Ponadto „morze” to symbol płodności i bezpłodności, „wznoszenia się do Boga” 
i wrogości Boga, oczyszczenia i nieczystości, wspomnienia i zapomnienia, nie-
zmienności i zmienności.  

W mitologii japońskiej wizerunek „morza” pojawia się w podobnym kontekście – 
żywiołu, który niesie ze sobą życiodajną moc i jednocześnie zagładę. „Morze 
oczyszcza ze zmaz i żywi swymi płodami, lecz grozi śmiałkowi, który się w nie za-
puszcza”78 – pisze Wiesław Kotański, dodając: „Podobnie jak pozostałe duchy, bó-
stwa w mitologii japońskiej (słońce, księżyc, powietrze) morze ma dwie przeciw-
                                                   

76 Y. Mishima w liście do D. Keene’a [w:] H.S. Stokes, The Life and Death of Yukio Mishima (Życie 
i śmierć Yukio Mishimy), Charles E. Tuttle Company, Tokio 1990, s. 163. (Zob. też Mishima Yukio mi-
happyō shokan. Donarudo Kiin shi ate no 97 tsū, s. 206).  

77 Wszystkie przytoczone przykłady podaje Słownik symboli pod hasłem „morze” (W. Kopaliński, 
Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2006, s. 230–233). 

78 W. Kotański, Japońskie opowieści o bogach, ISKRY, Waszawa 1983, s. 95. 
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stawne sobie natury: łagodną i gwałtowną”79. Tak więc antytetyczność morza jest 
jego uniwersalną cechą, obecną zarówno w kulturze europejskiej, jak i japońskiej. 

W kontekście symboliki „morza” należy jeszcze wspomnieć o sintoistycznej bo-
gini Benten80 – opiekunce urody, bogactwa i muzyki, która uważana jest za córkę 
boga mórz81. Jej symbolem jest biały wąż, kojarzony w folklorze ze smokiem i wodą.  

Z kolei hinduskim odpowiednikiem Benten jest Saraswati – bogini nauki, litera-
tury i sztuk pięknych82.  

Przytoczone definicje odnoszą się w dużej mierze do tradycji folkloru, baśni 
i mitu funkcjonujących w literaturze, uniwersalność jednak symboliki „morza” daje 
się łatwo przełożyć na język tetralogii, odnajdujemy w niej bowiem przeciwstawną 
dwuwartościowość obecną również w fikcyjnym świecie powieści, a mianowicie: 
płodność i bezpłodność, życie i śmierć, niezmienność i zmienność, iluzję i rzeczy-
wistość, rozdzielność i jedność, potęgę sztuk i jej bezsilność.  

W kulturze europejskiej „morze” na poziomie symboliki łączy się nierozerwalnie  
z księżycem, podobnie jak słońce z ogniem83.  
 
Antyindywidualna natura księżyca  
 
Słownik symboli podaje, że „Księżyc” jest w kulturze europejskiej symbolem „ta-
jemnych, zakrytych stron Natury, niestałości, zła, śmierci, łącznikiem między nie-
zmiennym kosmosem a zmiennym życiem ziemskim, a także opiekunem snu i ma-
rzeń sennych”84. Z kolei w kulturze japońskiej księżyc łączy się nierozerwalnie 
z naturalnym pięknem czterech pór roku. Motyw księżyca, nierzadko z towarzyszą-
cymi mu dwoma innymi symbolami naturalnego piękna czterech pór roku, a mia-
nowicie z obrazem śniegu i kwiatów (setsugekka85), pojawia się niezwykle często 
w literaturze pięknej oraz sztuce japońskiej, symbolizując jeden z zasadniczych 
atrybutów naturalnego piękna, czyli jego efemeryczność.  
 

Niewielu japońskich twórców waka czy haiku nie poruszało tego [księżycowego – dop. J.W.-L.] te-

matu. Warunki meteorologiczne kraju miały na to duży wpływ. Japończycy kochają miękkość, ła-

                                                   
79 Ibid.  
80 Bogini Benten zaliczana jest (obok boga Daikoku, Bishamona, Ebisu, Fukurokuju, Hoteia i Jurōjina) 

do grona siedmiu bogów szczęścia (shichifukujin); znana jest też pod imieniem Benzaiten. 
81 J. Tubielewicz, Mitologia Japonii, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986, s. 270. 
82 Myślę, że na poziomie symbolicznym można połączyć jałowość sztuk pięknych – przesłanie, jakie 

niesie ze sobą Akatsuki no tera, z tytułowym morzem i jego asocjacjami z boginiami Benten i Saraswati 
(szczególnie Saraswati, kojarzonej często z natchnieniem twórczym, zwłaszcza poetyckim). 

83 W. Kopaliński, op.cit., s. 176. 
84 Ibid., s. 177.  
85 Setsugekka, czyli złożenie utworzone z trzech chińskich czytań następujących znaków: 雪 (śnieg), 

月(księżyc), 花 (kwiat). 
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godność, półmrok, subtelną sugestywność i inne podobne doznania. [...] Są raczej niechętnie nasta-
wieni do wszystkiego, co jest oślepiająco jasne, pobudzające i ma zbyt wyrazistą indywidualność. 

[...] wydaje się, że to, co oświetla [blask księżyca – dop. J.W.-L.], nie jest wystarczająco mocno zin-
dywidualizowane. Pozostaje pewna mistyczna nieokreśloność, co – jak się wydaje – bardzo przema-
wia do Japończyków.  

 
– tłumaczy Daisetsu T. Suzuki w odniesieniu do poezji słynnego XII-wiecznego 
poety Saigyō. Zatem efemeryczność i brak wyrazistej indywidualności oraz „mi-
styczna nieokreśloność” księżyca, o których wspomina Suzuki, kształtują wizerunek 
księżyca w kulturze japońskiej w ciągu wieków.  

Ponadto należy wspomnieć o zenistycznym wizerunku księżyca, funkcjonującym 
często jako metafora, która pomaga zobrazować relację „jaźni jednostkowej” (tego, co 
relatywne) i „stanu Buddy” (tego, co absolutne) z punktu widzenia „logiki paradoksu” 
Kitarō Nishidy86. Agnieszka Kozyra pisze, iż mistrzowie zen87 zwykli posługiwać się 
licznymi metaforami, aby przybliżyć niewtajemniczonym logikę „absolutnie sprzecz-
nej samotożsamości”, opartą na stwierdzeniu, iż dwa różne elementy, będąc tym sa-
mym, zachowują jednocześnie swoje indywidualne, unikatowe cechy.  

„Księżyc i woda są tym samym, chociaż księżyc odbijający się w wodzie nie 
staje się mokry, a woda, na której widać odbicie księżyca, nie ulega zmąceniu”88 – 
tłumaczy autorka Filozofii zen metaforykę księżyca w „logice paradoksu”. Podob-
nego rodzaju poetyckie przenośnie były również wykorzystywane do objaśnienia 
zenistycznej doktryny mushin („nie-umysłu”). Jeden z poematów cesarskich napi-
sanych nad stawem Hirosawa brzmi: 
 

Księżyc nie zamierza nigdzie rzucać swego odbicia 
Ani też staw nie chce dawać schronienia księżycowi: 
Jakże spokojna jest woda w stawie Hirosawa!89 

                                                   
86  „Logika paradoksu”, czyli „logika absolutnie sprzecznej samotożsamości” Kitarō Nishidy 

(1870–1945), najwybitniejszego japońskiego filozofa, twórcy filozofii nicości absolutnej zettaimu, to 
logika, zgodnie z którą „dwa różne elementy są tym samym, chociaż zachowują swoje odrębne cechy” 
(A. Kozyra, Filozofia zen, PWN, Warszawa 2004, s. 52). Zob również: eadem, Filozofia nicości Nishidy 
Kitarō, NOZOMI, Warszawa 2007.  

87 Również mnich Dōgen (1200–1253), założyciel sekty zen sōtō, odwoływał się do metaforyki księ-
życa i wody, często porównując oświecenie (jap. satori) do odbicia księżyca w kropli lub kałuży wody. 
Metaforyczny księżyc Dōgena przypomina w oczywisty sposób księżyc obrazujący „logikę paradoksu” 
Nishidy (A. Kozyra, Filozofia zen) w jego traktatach filozoficznych. Beata Szymańska pisze w eseju 
poświęconym Dōgenowi, iż właśnie „przekaz metaforyczny jest w stanie wyrazić to, co niewyrażalne, 
a twórcza kontemplacja artysty to przecież właśnie wgląd w istotę tego, co ma być przedstawione”, stąd 
bardzo naturalne wydają się odwołania w traktatach i naukach filozoficznych do języka poezji właśnie. 
Zob. Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 
s. 279.  

88 A. Kozyra, Filozofia zen, s. 52. 
89 D.T. Suzuki, Zen i kultura japońska (przekł. B. Szymańska, P. Mróz, A. Zalewska), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 73. 
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Daisetsu Suzuki również wykorzystuje wizerunek księżyca odbijającego się w wo-
dzie, tłumacząc związek „nie-umysłu” z operowaniem mieczem przez wojownika. 
„Gdy wojownik miecza porównuje swą sztukę (tak jak czyni to mistrz zen) do odbi-
cia księżyca w wodzie, to znaczy, że doświadcza tego stanu nieświadomości, w któ-
rym trzyma swój miecz tak, jakby go nie trzymał, i używa go tak, jakby go nie uży-
wał”90. 
 
Księżyc i morze synonimami kosmicznej pustki i śmierci 
 
Wymienione cechy „księżyca” odnajdujemy także w tetralogii – funkcjonują one na 
zasadzie symboli, metonimii, aluzji. Co jest niezwykle istotne, to wzajemnie prze-
nikające się wrażenie kosmicznej pustki91 i wizerunku morza oraz metonimiczne 
użycie tych zazębiających się dwóch słów.  

A zatem czy tytułowa „płodność” znajduje swój ekwiwalent w tkance powieści? 
Lektura tekstu wykazuje, że „płodność” konotuje antytetyczną bezpłodność – za-
równo w sferze erotycznej, jak i ideowej wszystkich czterech powieści. Przede 
wszystkim dlatego, iż w tetralogii nie mają miejsca żadne narodziny, czyli nie ma 
procesu zazwyczaj nierozerwalnie kojarzonego z płodnością. Co prawda nad brze-
giem morza dochodzi do aktu miłosnego pomiędzy Satoko a Kiyoakim, parą ko-
chanków z pierwszego tomu, poczęte jednak przez nich wówczas dziecko nigdy nie 
przychodzi na świat, gdyż Satoko zostaje zmuszona do aborcji. Można więc powie-
dzieć, iż aktowi prokreacji towarzyszy koncepcja pustki i śmierci, którą implikuje 
właśnie „morze”. 

 
Wszystko, co ich otaczało – księżycowe niebo, błyszcząca woda, wiatr muskający piasek i szum so-
snowego lasu w oddali... To wszystko było obietnicą zagłady. Spoza drobnych odłamków czasu parło 

potężne „nie”. Jego odgłos zdawał się unosić w szumie sosen. Satoko miała wrażenie, że są otoczeni, 
obserwowani i chronieni przez jakąś siłę, która im nigdy nie wybaczy. Byli niczym pojedyncza kro-
pla olejku, unosząca się bez niczyjej pomocy na powierzchni wody w płytkim naczyniu na kwiaty. 
Ale woda w naczyniu była czarna, przepastna i głucha, a kropla unosiła się samotnie na jej po-
wierzchni. „Nie” obejmowało wszystko w swoim uścisku92. 

 
 

                                                   
90 Ibid., s. 91. W kontekście sztuki władania mieczem Suzuki wspomina również o doktrynie mushin 

stosowanej przez pewną szkołę jako „Księżyc w Wodzie”. 
91 Miyoko Tanaka (ur. 1936; krytyk literacki, w latach 1971–1975 redaktorka Mishima Yukio zenshū) 

w posłowiu do Tennin gosui (Shinchōsha, Tokio 1977) pisze o tytułowym księżycowym morzu, które 
„powinno być płodne” (hōjō de aru beki), a w rzeczywistości jest „wyschniętą pustynią, na której nic nie 
ma” (nani mo nai karakara no sabaku). Zob. ibid., s. 309. 

92 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō no umi. Daiikkan (Wiosenny śnieg, Morze płodności. Tom pierw-
szy), Shinchō bunko, Shinchōsha, Tokio 1969, s. 261. 
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W tej scenie zarówno pozbawione życiodajnej płodności morze, jak i jałowy księżyc 
stanowią tło dla katastrofy czyhającej gdzieś w cieniu nocy.  
 

To nieoczekiwane poczucie bliskości, które zrodziło się z zetknięcia krańców ich cielesności, spra-
wiło, iż Satoko, mimo że miała zamknięte oczy, pomyślała o błyszczących gwiazdach wyglądających 
zza chmur. Stąd do radości podobnej do głębokiego morza była już prosta droga. Satoko, która pra-
wie rozpłynęła się we wszechogarniających ciemnościach, zlękła się, że owa ciemność to nic więcej, 
jak tylko cień łodzi rybackiej. Nie był to cień masywnej budowli ani skały, lecz ulotny kontur, który 
lada moment mógł wypłynąć w morze. To, że łódź znajdowała się na lądzie, nie było rzeczywiste, 
podobnie jej niezmienny cień – on również był iluzją. Nawet teraz czuła przerażenie na myśl o tym, 
że ta stara, olbrzymia łódź mogłaby zsunąć się bezszelestnie po piasku do wody i odpłynąć. Żeby 
pójść śladem cienia i zostać na zawsze w jego posiadaniu, musiałaby się sama stać morzem93. 

 
„Stać się morzem” to znaczy zostać w strefie cienia, w półmroku księżyca, czyli po 
prostu „umrzeć”.  
 

Obydwoje podnieśli się z piasku. Z ciemności wyłoniły się zaledwie ich twarze, na które padł blask 
zachodzącego księżyca. Satoko miała wrażenie, jakby ten okrągły księżyc był emblematem blasku na 
niebie i grzechu, którym zostali naznaczeni94.  
 
Ponownie księżyc ewokuje tajemnicę i śmierć. Chwilę potem, w drodze powrot-

nej z sekretnej schadzki z Kiyoakim, Satoko konstatuje w rozmowie z jego najlep-
szym przyjacielem, Shigekunim Hondą: „Gdybym nie mogła zakończyć tego 
i pozostać przy życiu, nie pozostałoby mi nic innego, jak tylko umrzeć”95 – nie jest 
jej pisany jednak taki los. W ostateczności dziewczyna wyzwala się z mocy śmierci 
– poddaje się aborcji, a następnie wstępuje do klasztoru.  

Michiko N. Wilson w artykule poświęconym kobietom w powieściach Mishimy, 
to jest Etsuko z Ai no kawaki (Pragnienie miłości, 1950), Kazu z Utage no ato (Po 
bankiecie, 1960) i Satoko, pisze: „W ogoleniu głowy przez Satoko wyraźnie widać 
głębsze znaczenie obrazu »kruczoczarne włosy« i jego związku z wizerunkiem 
księżyca. Te dwa obrazy połączone ze sobą sugerują rolę Satoko jako symbolu 
wiecznie cyklicznego czasu”96. „Kruczoczarne włosy” Satoko nawiązują na pozio-
mie werbalnym do czarnej powierzchni nieba/kosmosu, na której lśni ambiwalentny 
księżyc. „Pachnąca, misternie ułożona nad czołem fryzura Satoko lśniła aż po same 
koniuszki jej kruczoczarnych włosów. Kiedy Kiyoaki spojrzał na nie, odniósł wra-
żenie, że błądzi po lesie skąpanym w poświacie księżyca”97.  
                                                   

93 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 260. 
94 Ibid., s. 261. 
95 Ibid., s. 264. 
96 M.N. Wilson, Three Portraits of Women in Mishima’s Novels (Trzy portrety kobiet w powieściach 

Mishimy), „Journal of the Association of Teachers of Japanese”, University of Colorado, t. XIV, nr 2, 
Boulder 1979. 

97 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 203. 



 

 

38

Potwierdzenie tezy o symbolicznej roli Satoko w kontekście wizerunku księżyca 
odnajdujemy również w poniższym fragmencie Haru no yuki. 

 
Razem z puklami opadającymi na podłogę czaszkę Satoko przeniknął nieznany dotąd czysty chłód. 
Czarne pukle przesiąknięte mrokiem gorących ziemskich pragnień, które dzieliły ją od wszechświata, 
zostały zgolone, a nietknięty do tej pory ludzką ręką świat świeżej, lodowatej czystości stanął przed 
nią otworem. Ogolona skóra poszerzała swoje terytorium zupełnie niczym rozchodzący się po niej 
ostry chłód mięty. Satoko pomyślała, że chłód, jaki odczuwa na czaszce, musi być podobny do chło-

du emitowanego podczas bezpośredniego zetknięcia się powierzchni martwego ciała księżyca z bez-
miarem wszechświata. Pukle spływały z niej łagodnie niczym doczesne życie, niknąc w nieskończo-
ności98.  

 
Michiko N. Wilson pisze, iż dla podeszłego wiekiem Hondy Satoko, pełniąca 

funkcję przełożonej Gesshūji, jest „istotą zawieszoną w czasie”, która przekracza 
granicę nieodwołalnego [linearnego – dop. J.W.-L.] czasu, stając się „symbolem 
nieskończoności”99. 

 
Świątynia nieskończonej światłości, księżycowa świątynia [tsuki no tera] na krańcach krańców tego 
świata, która stanowiła pojedynczy punkcik zdobiący purpurową szatę leciwej, z wiekiem coraz 
drobniejszej, ale ciągle pięknej Satoko, zdawała się rzucać zimny blask, jakby wznosiła się na krańcu 

rozumu i świadomości100. 
 

Wizerunek księżyca, jego zimny blask, symbolizowany tutaj przez księżycową 
świątynię, jak Mishima określa świątynię Gesshūji101, w której nazwie 月修寺 
znajduje się również ideogram księżyca 月102, wyraźnie nawiązuje do tajemnicy 
transmigracji, a wspomniany w powyższym cytacie „kraniec rozumu i świadomo-
ści” zdaje się nawiązywać do koncepcji „tylko-świadomości” (yuishiki).  

„Tym, co przepływa przez zmysłowe ciało Satoko, nie jest nieodwołalny czas, 
lecz czas cykliczny, który zostaje unicestwiony w momencie swoich narodzin. Dla 
Mishimy czas nie może niszczyć wszystkiego – aby powstrzymać erozję czasu, 
Mishima unicestwia go poprzez nieustanne odrodzenie”103 – sugeruje amerykańska 
badaczka, dodając, iż w Mishimowskim świecie kobieta z definicji jest „skazana na 

                                                   
98

 Ibid., s. 358. 
99

 M.N. Wilson, op.cit., s. 171. 
100

 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 59. 
101

 Z kolei John Spurling zwraca uwagę na dosłowne znaczenie nazwy świątyni, które brzmi „księżyc 
do władania/porządkowania życia”. Tłumaczenie to w przekładzie na angielski brzmi: the moon for or-
dering one’s life. J. Spurling, Death in Hero’s Costume: The Meaning of Mishima (Śmierć w kostiumie 
bohatera: Znaczenie Mishimy), „Encounter”, maj 1975 [w:] M.N. Wilson, op.cit., s. 180. 

102 Japońskie czytanie tego znaku to tsuki, a chińskie – wykorzystane w złożeniu Gesshūji – getsu, 
gatsu. 

103 M.N. Wilson, op.cit., s. 170. 
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przetrwanie”104. W tym przypadku Mishima jednak czyni z Satoko bohaterkę wy-
jątkową, obdarzając ją znamiennymi dla jej imienia cechami105, które Mishima 
otwarcie przypisywał płci męskiej106.  

W odróżnieniu od Hondy, obarczonego wszystkimi grzechami życia w nowo-
czesnym świecie, Satoko jest bezpieczna w swojej fioletowej szacie mniszki niczym 
w zbroi: „W ciągu sześćdziesięciu lat przebyła drogę od kwiecia młodości do późnej 
starości. Mimo to udało jej się uniknąć wszystkich cierpień doczesnego życia”107. 
Pomimo podeszłego wieku pozostaje piękna, choć zmiany są wyraźnie widoczne na 
jej twarzy:  
  

Osoba, która przekracza mostek w ogrodzie i wychodzi z cienia na światło dzienne, wygląda jakby 
pod wpływem światła zmieniła wygląd. Jeśli w młodości twarz była piękna w cieniu, to kiedy się ze-
starzeje, zmieni się nie bardziej niż jakby wyszła na słońce. [...] Dla Hondy minęło sześćdziesiąt lat, 
lecz czy dla Satoko czas ten oznaczał tylko przejście przez mostek w ogrodzie pełnym światła i cie-
nia?108.  

                                                   
104 Ibid., s. 172. Wilson podaje jednocześnie trzy przykłady, w których bohaterka umiera przedwczesną 

śmiercią, są to: Yōko, bohaterka Tsubasa (Skrzydła, 1951), która ginie na wojnie, Akiko z Shizumeru taki 
(Zatopiony wodospad, 1955), która topi się na oczach swojej nieodwzajemnionej miłości, i Reiko 
z Yūkoku (Umiłowanie ojczyzny, 1961) – ta ostatnia odbiera sobie życie, podążając za mężem w po-
dwójnym samobójstwie. Ibid., s. 173. 

105 Satoi 聡い znaczy „mądry, bystry, inteligentny”. Co ciekawe, postać Satoko – przełożonej Gesshūji 
z drugiej części Haru no yuki – wzorowana jest, zgodnie ze słowami Mishimy, na postaci pewnej pięknej 
przełożonej jednego z żeńskich klasztorów w Nara, który pisarz odwiedził, zbierając materiały do tetralo-
gii. Mishima wspominał, że spotkanie odbyło się wczesną wiosną, kiedy padał lekki śnieg. Przełożona 
była ubrana w szatę w kolorze fioletu i ze względu na przeziębienie od czasu do czasu zasłaniała twarz jej 
rękawem. Wyglądała na zmęczoną i mówiła niewiele. Mishimie na tyle głęboko zapadł w serce obraz 
pięknej przełożonej, że postanowił uwiecznić ją na kartach powieści. Zob. Y. Mishima, Haru no yuki ni 
tsuite (Na temat Wiosennego śniegu) [w:] Mishima Yukio zenshū (Mishima Yukio. Dzieła zebrane), 
t. XXXIV, Shinchōsha, Tokio 1976, s. 114–115.  

106 Mishima dosyć ironicznie wypowiadał się o kobietach, twierdząc, że ze względu na swoje uwarun-
kowania fizjologiczne są one raczej przystosowane do reprodukcji niż do racjonalnego myślenia. Makoto 
Ueda pisze na temat podejścia Mishimy do kobiet w ten sposób: „Pod względem fizjologicznym, kobieta 
zawiera w sobie ciemny, nieuporządkowany świat, którego nie można spenetrować za pomocą intelektu, 
co wzbudzało w Mishimie strach” (M. Ueda, Modern Japanese Writers and the Nature of Literature 
(Współcześni pisarze japońscy i istota literatury), Stanford University Press, Stanford 1976, s. 226). Mi-
zoginię Mishimy i jego strach przed kobietami sugeruje również M.N. Wilson we wspomnianym wcze-
śniej artykule, cytując opinię psychiatry Wolfganga Lederera, mówiącą, iż źródeł tego strachu należy 
szukać w „zagadce macierzyństwa”. Jest to rzecz dyskusyjna, jednak wysoce prawdopodobna, zważając 
na specyficzne dzieciństwo Mishimy, to jest chociażby na fakt, iż matka zmuszona była oddać niemowlę 
tuż po urodzeniu apodyktycznej i schorowanej babce; o rodzinnych relacjach Mishimy wspominają rów-
nież między innymi jego trzy najgłośniejsze biografie: T. Okuno, Mishima Yukio densetsu (Legedna Yukio 
Mishimy), Shinchōsha, Tokio 1993; J. Nathan, Mishima. A Biography (Mishima. Biografia), Da Capo 
Press, NY–Boston 2000 (pierwsze wydanie Mishima. A Biography pochodzi z 1974 roku, istnieje też 
japońska wersja biografii Nathana w tłumaczeniu Takehiko Noguchiego: Mishima Yukio aru hyōden, 
Shinchōsha, Tokio 2000); H.S. Stokes, op.cit., Charles E. Tuttle Company, Tokio 1990 (pierwsze wydanie 
pochodzi z 1975 roku). 

107 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 297.  
108 Ibid.  



 

 

40

Ziemskie, zmysłowe piękno Satoko zniknęło, ustępując miejsca pięknu, które 
niesie z sobą blask księżycowej świątyni wznoszącej się gdzieś na „krańcu rozumu 
i świadomości”, co wydaje się aluzją do antyintelektualnej koncepcji transmigracji 
i idei „tylko-świadomości”. 

Oczywiste jest natomiast, że przedwczesna śmierć jest zarezerwowana dla pięk-
nego mężczyzny109, w tym wypadku jest nim Kiyoaki, który umiera na zapalenie 
płuc w wieku dwudziestu lat. Kiyoaki pozostaje pod wpływem destrukcyjnej „płod-
ności” księżycowego morza, a mianowicie znajduje się w kręgu transmigracji. To 
właśnie transmigracja „wydaje na świat” jego i jego dwa kolejne, karmiczne wciele-
nia – Isao Iinumę i księżniczkę Jin Jan (notabene, imię Jin Jan 月光姫 znaczy po 
tajsku „światło księżyca”). W ostateczności jednak nie daje karmicznego życia bo-
haterowi czwartej, ostatniej części tetralogii, Tōru Yasunadze, który okazuje się ni-
semono, czyli „fałszywym wcieleniem”.  

Tak więc karmiczny krąg zostaje przerwany, a tytułowe „morze płodności” 
i metonimiczny, jałowy księżyc przywodzą czytelnika nad „jałowy” brzeg koncepcji 
transmigracji. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy w ostatniej scenie Tennin gosui, 
w której Honda spotyka się z ponad osiemdziesięcioletnią Satoko. 

 
– Obawiam się, że nigdy nie słyszałam o Kiyoakim Matsugae. Czy nie wydaje się panu, że taka oso-
ba mogła w ogóle nie istnieć? Wydaje się pan przekonany o tym, że Kiyoaki Matsugae istniał na-
prawdę, ale czy nie uważa pan, że być może nie istniał on od samego początku? Nie mogę się po-
wstrzymać od takiego myślenia, kiedy pana słucham. 
– ... 
– Jednak, czy w istocie znał pan osobę o nazwisku Kiyoaki Matsugae, czy może pan bez wahania 
stwierdzić, że spotkaliśmy się już wcześniej? 
– Byłem tutaj sześćdziesiąt lat temu. 
– Pamięć jest jak złudne zwierciadło, czasami pokazuje rzeczy zbyt daleko, aby je można było do-
strzec, a czasami pokazuje je tak blisko, jak gdyby były tuż obok nas. 
– W takim razie, skoro Kiyoaki nie istniał od samego początku… Jeżeli nie było Kiyoakiego, nie 
mogło być także Isao ani Jin Jan. Kto wie, może nie było także żadnego „ja”?110 

                                                   
109 Świadczy o tym chociażby los niezwykle przystojnego Shinjiego Takeyamy, męża wspomnianej 

Reiko, bohatera bodajże najsłynniejszego opowiadania Mishimy Yūkoku. W 1966 roku Mishima wspólnie 
z Dōmoto Masakim wyreżyserował film pod tym samym tytułem i zagrał w nim główną rolę męską, 
młodego porucznika Armii Cesarskiej, który w obliczu buntu swoich żołnierzy przeciwko przełożonym 
i rozkazu dowództwa, aby krwawo rozprawić się z buntownikami, wybiera honorową śmierć, popełniając 
seppuku. Akcja opowiadania oparta jest na autentycznych wydarzeniach z 26 lutego 1936 roku, kiedy to 
młodzi oficerowie Armii Cesarskiej na czele tysiąca czterystu żołnierzy doprowadzili do zamachu stanu, 
w którym zginęło trzech przedstawicieli rządu i szwagier premiera. Doszło również do okupacji Tokio 
i wprowadzenia stanu wojennego. Mishima w idealistyczny sposób podchodził do lutowych wydarzeń, 
gloryfikując epos samurajski, zawartą w nim ideę pięknej śmierci i absolutnej miłości do cesarza. Po 
śmierci Mishimy jego żona, Yōko, zakazała pokazywania filmu, w 1997 roku film jednak udostępniono 
publiczności podczas pokazu wideo, a dwa lata później miała miejsce oficjalna premiera w Cannes. Zob. 
Mishima Yukio jiten. 

110 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 301–302.  



41 

 

Iluzja pochłania nie tylko szkielet powieści, którym jest koncepcja transmigracji, 
ale także prowadzi do intelektualnego rozczarowania, gdyż Honda, podobnie jak 
czytelnik, zamiast spodziewanego potwierdzenia swoich przypuszczeń na temat 
sansary, odnajduje ich całkowite zaprzeczenie – iluzoryczną pustkę, w której nie ma 
żadnych, nawet najmniejszych, okruchów pamięci. Towarzyszy temu niepewność 
własnej egzystencji Hondy – naznaczonego wiekiem i chorobą alter ego Mishimy, 
w której John Spurling111 dostrzega jednak pozytywny aspekt, a mianowicie pisze 
o pozytywnym doświadczeniu, wynikającym z „eschatologicznego powrotu Hondy 
do Księżycowej Świątyni i o uldze oraz ostatecznym pozbyciu się ciężaru »ja«”112.  

Ostatniemu spotkaniu Hondy i Satoko w Księżycowej Świątyni towarzyszy ja-
łowość takich pojęć ukochanych przez Mishimię113, jak „porządek, forma i przejrzy-
stość”114. Racjonalizm Hondy, dociekającego bezustannie prawdy o Kiyoakim i jego 
kolejnych wcieleniach, zostaje zanegowany za pośrednictwem „ekstremalnego ka-
tharsis” – jak Wilson określa rolę Satoko.  
 
Pusty ogród niepamięci 
 
Pozostawiony samemu sobie Honda znajduje się w przesiąkniętym głuchą ciszą 
przyświątynnym ogrodzie, którego pustka obejmuje również jego „ja”.  
 

Oblany światłem dostojny ogród nie odznaczał się niczym szczególnym. Królował w nim odgłos cy-
kad, który przypominał przesuwanie paciorków różańca. Nie było słychać żadnego dźwięku. Pano-
wała w nim przejmująca cisza. Ogród był pusty. Honda pomyślał, że dotarł do miejsca, gdzie nie by-
ło pamięci, gdzie niczego nie było. Milczący ogród tonął w południowych promieniach letniego 
słońca115.  
 
„Pamięć jest jak złudne zwierciadło”116 – mówi do Hondy chwilę wcześniej Sa-

toko, jednocześnie czyniąc tą uwagą aluzję do złudności i dwoistości księżyca. Sa-
                                                   

111 J. Spurling [w:] M.N. Wilson, op.cit., s. 174. 
112 Ibid.  
113 Hiroshi Watanabe pisze o koncepcji „jasności” (meisekisa) w swojej książce Hōjō no umi ron 

(op.cit., s. 89). Mowa tutaj głównie o znaczeniu klarowności formy i klarowności świadomości dla pisa-
rza. Watanabe pisze: „»Powiedzieć to, czego nie da się powiedzieć«. To fundamentalna sprzeczność osób, 
które stawiają na literaturę. Jak poważnie Mishima wpadł w tę pułapkę sprzeczności, świadczy o tym jego 
śmierć, w każdym razie jednak granica zwana słowami okazała się rzeczą trudną do przekroczenia za 
pomocą słów. W ten sposób Mishima nie uczynił nic innego, jak tylko poddał próbie dylemat klarowności 
swojego »ja«, w którym pokładał taką ufność, a dokładniej klarowności słów, którą próbował doprowa-
dzić do granic swojego »ja«”. 

114 Ibid., s.174. 
115 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 303. 
116 Ibid., s. 301. Mishima używa frazy maboroshi no megane, czyli dosłownie „złudne okulary”, jednak 

„złudne zwierciadło” – zwrot użyty przez E.E. Seidenstickera w jego angielskim tłumaczeniu powieści 
(Y. Mishima, The Sea of Fertility. A Cycle of Four Novels: The Decay of the Angel, Vintage, Londyn 
2001) – wydaje mi się wyjątkowo trafny, dlatego pozostanę przy tej wersji. 
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toko znika w ostatniej scenie niczym pozbawiony materii duch, pozostawiając 
oszołomionego Hondę w „milczącym ogrodzie”; traci w tym momencie w oczach 
Hondy swoją „formę i namacalność, zamieniając się w coś amorficznego”117. Po-
dobnie rzecz się ma z wizerunkiem księżyca, odbijającego się w wodzie niepewnym, 
rozedrganym blaskiem. Ten sam motyw odnajdujemy w pierwszej części tetralogii, 
Haru no yuki, gdzie Mishima opisuje zwyczaj otachimachi118. 

 
W ogrodzie wygaszono wszystki lampy. Okrągła tafla wody ograniczona przez krawędzie balii była 

napięta, jakby tworząc jedność ze scenerią, w której dominowały drzewa, dachówki i góry porośnięte 
klonami. Jasne krawędzie balii wykonanej z drzewa cedrowego wyznaczały granice tego świata i za-
razem stanowiły początek innego świata. Ponieważ od pomyślności wróżby zależało piętnastoletnie 
życie Kiyoakiego, chłopiec miał wrażenie, że to jego naga dusza stoi pośrodku tego pokrytego rosą 
trawnika.  
W balii znajdowało się jego wnętrze, a na zewnątrz krawędzi – jego zewnętrzna strona. Ponieważ 

nikt się nie odzywał, w uszach rozbrzmiewały wyraźnie odgłosy owadów. Wszyscy mieli wzrok 
skoncentrowany wyłącznie na wnętrzu balii. Na początku woda była ciemna, przysłonięta chmurą, 
która przypominała wodorosty. W pewnym momencie Kiyoaki odniósł wrażenie, że wodorosty stop-
niowo zaczynają się przerzedzać, a spoza nich wyłaniają się promienie księżyca. Jednak po chwili 
wrażenie znikło. Nie wie, jak długo czekał. Wreszcie niewyraźna ciemność, która zdawała się zasty-
gnąć w balii, została niespodziewanie zburzona i dokładnie pośrodku balii zagościł mały, okrągły 

księżyc. Wszyscy wydali okrzyki radości […]119. 
 

Wróżba jest jedynie pozornie pomyślna, jak się później okaże, a księżyc nie jest 
symbolem życia i płodności, lecz jałowości i śmierci. Kolejny obraz księżyca znaj-
dujemy w trzeciej części tetralogii, Akatsuki no tera, gdzie zwielokrotniony wizeru-
nek księżyca odbija się w zalanych monsunowym deszczem polach ryżowych Taj-
landii. Tutaj Mishima ponownie nawiązuje do przeciwstawnych pojęć utożsamia-
nych z księżycem-morzem, a mianowicie do podziału i jedności, rzeczywistości 
i iluzji, życia i śmierci, które charakteryzują związek trzech, z pozoru całkowicie 
odmiennych, istnień, to jest Kiyoakiego, Isao i Jin Jan, układających się w bardziej 
złożoną całość. 

 
Z nadejściem pory deszczowej rzeki Bangkoku wylewały, a podział pomiędzy drogami a biegiem 
rzek, biegiem rzek a polami ryżowymi znikał w mgnieniu oka. Bangkok – miasto, w którym drogi 
zamieniają się w rzeki, a rzeki w drogi. Nawet dla dziecka nie było niczym niezwykłym to, że nastę-
powała powódź snów, która burzyła rzeczywistość, a następny świat [raise] i przeszły [kakoze] prze-

                                                   
117 M.N. Wilson, op.cit., s. 174. 
118 Otachimachi (dosł. „stanie i czekanie”; słownik przytacza także termin tachimachizuki, czyli „stojąc 

i czekając na księżyc”) – pradawny zwyczaj wyczekiwania na mający się pojawić księżyc; według ka-
lendarza księżycowego rytuał ten przypada na noc 17 dnia miesiąca (zazwyczaj sierpnia). 

119 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 40–41. 
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łamywały swoje brzegi, zalewając ten świat [kono yo]. Jednak z zalanych pól ryżowych wyglądały 
zielone kłosy, a wody wezbranych rzek i pól opromienione były blaskiem tego samego słońca, w ich 

wodach odbijały się te same kłęby deszczowych chmur. Również w duszy Jin Jan nieświadomie do-
chodziło do powodzi przyszłego [raise] i przeszłego świata [kakoze], a ślady tego świata [gense albo 
genze] były gdzieniegdzie widoczne niczym wysepki rozsiane na rozległym akwenie, w którym wy-
raźnie odbijał się księżyc po deszczu – zjawisko to, wbrew pozorom, zdawało się trudniejsze do zro-
zumieniu od pozostałych dwóch120. 

 
Powyższy fragment, sugerujący skomplikowaną naturę tego świata, jest aluzją 

do zakończenia powieści, które nie wyjawia oczekiwanego rozwiązania ani nie od-
słania jednej, absolutnej prawdy. Wizerunek księżyca implikuje tutaj jednocześnie 
rzeczywistość i iluzję, a przeszłość i przyszłość, mimo iż odległe i niewyraźne, zo-
stają skonfrontowane z o wiele bardziej złudną naturą teraźniejszości.  

Inny iluzoryczny obraz księżyca odbijającego się w wodzie pojawia się w dru-
gim tomie tetralogii, przy okazji wizyty Hondy w teatrze. Honda ogląda słynny 
dramat nō Matsukaze (Wiatr w sosnach)121, w którym pojawiają się postacie Matsu-
kaze i Murasame oraz odbicie księżyca w słonej wodzie, ciągniętej przez nie na 
wózku. 

 
Shite: Również tutaj odbija się księżyc. 

Chór: Na szczęście tutaj też jest księżyc. 
Shite: Księżyc jest tylko jeden. 
Chór: Ma dwa wizerunki. Dzisiejszej nocy wieziemy księżyc odbijający się w morskiej wodzie na 
naszym wózku i nasza podróż nie jest już przepełniona smutkiem122. 

 
Scenie tej towarzyszą refleksje Hondy na temat transmigracji i istoty piękna – 

oba zjawiska charakteryzują się efemerycznością i złudnością, zbliżoną do ulotnych 
emocji wywoływanych przez blask księżyca. „Jakże krótko żyjemy na tym świecie, 
jakże ulotne jest nasze życie – zawodzą Matsukaze i Murasame – fale uderzają nie-

                                                   
120 Y. Mishima, Akatsuki no tera. Hōjō no umi. Daisankan (Świątynia Brzasku. Morze płodności. Tom 

trzeci), Shinchō bunko, Shinchōsha, Tokio 1977, s. 131. 
121 Matsukaze (Wiatr w sosnach) – słynny dramat nō autorstwa wybitnego autora klasycznego teatru nō 

Zeamiego (1363?–1443?). Uważa się, że Matsukaze stanowi przeróbkę dramatu o tym samym tytule 
Kan’amiego – ojca Zeamiego, jednak – na podstawie zapisków Zeamiego – badacze (między innymi 
Mikio Takemoto, Akira Omote) utrzymują, iż jedynie sekwencja sashi–sageuta–ageuta, otwierająca 
pierwszą część dramatu, może być kojarzona z nazwiskiem Kan’amiego. Treść sztuki stanowi historia 
dwóch sióstr, żyjących niegdyś na wyspie Suma – tytułowej Matsukaze i jej siostry Murasame (Jesienny 
Deszcz), które po śmierci ukochanego, zesłanego na Sumę dworzanina Ariwary no Yukihiry (starszego 
brata Narihiry), umarły z żalu po nim, aby później pokutować na ziemi pod postacią duchów. Zob. Japa-
nese Nō Dramas (Japońskie dramaty nō), red. i przekł. R. Tyler, Penguin Books, London 2004. 

122 Y. Mishima, Homba. Hōjō no umi. Dainikan (Konie w galopie, Morze płodności. Tom drugi), 
Shinchō bunko, Shinchōsha, Tokio 1977, s. 226. 
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daleko nas, tutaj w Zatoce Suma. Nawet księżyc porusza nas do łez, które zraszają 
rękawy naszych szat”123. Ponownie księżyc ujawnia tutaj swoje iluzoryczne, po-
dwójne znaczenie – scena z dramatu zdaje się potwierdzać jego dwoistość. 
 

To, co teraz wydawało dźwięki i poruszało się na scenie skąpanej w świetle księżyca, nie było już 
duchami dwóch pięknych kobiet, ale czymś, co wymykało się wszelkim opisom. Niektórzy mogli 
nazwać to istotą czasu, sednem emocji, snem, który uparcie nawiedza rzeczywistość. To coś było 
pozbawione celu i znaczenia, nieustannie podtrzymując proces tworzenia piękna nie z tego świata. 

Bo czyż jest sens w tym, aby po tym, co piękne, pojawiało się natychmiast inne piękno?124 
 

Honda, jakby pod hipnotycznym wpływem blasku iluzorycznego księżyca, nagle 
zamiast dwóch duchów kobiet dostrzega dwa karmiczne wcielenia – Kiyoakiego 
i Isao. Z oddali wyglądają podobnie, ale z bliska Honda od razu dostrzega różnicę 
w ich dłoniach – jeden ma ręce pokryte pęcherzami od trzymania miecza, skóra dru-
giego jest biała i gładka, pozbawiona oznak jakiegokolwiek wysiłku. Honda słyszy 
w tym samym momencie brzemienne dla niego słowa: „Sześć dróg do przejścia dla 
odrodzonej istoty rozumnej, niczym koło obracające się bez końca”125. 

Tak więc motyw księżyca prowadzi do buddyjskiej koncepcji transmigracji 
(tenshō), która jednak nie kończy się osiągnięciem stanu oświecenia, lecz znajduje 
swój finał w pustce. Dzieje się tak dlatego, że Mishima podaje w wątpliwość kon-
cepcję transmigracji, zarazem przeciwstawiając sobie nauki buddyzmu, symbolizo-
wane przez złudny wizerunek księżyca-morza, i filozofię sintoistyczną, którą sym-
bolizuje wszechobecne i wszechpotężne słońce, będące jednocześnie synonimem 
boskiego cesarza. Księżyc odbijający się w wodzie to księżyc-morze, będący syno-
nimem pustki, iluzji i antytezy. Oba te pojęcia wymiennie nawiązują do „innego 
świata” (betsu no sekai), który wcześniej Kiyoaki dostrzegł we wnętrzu balii126. Ten 
„inny świat” charakteryzuje także ciemność oraz gwałtowna zmiana, które ponow-
nie konotują obraz śmierci. Morze to zarazem wnętrze, dusza i świadomość, księżyc 
to niezmierzony kosmos i tajemnica. Tym, co stanowi umowną granicę pomiędzy 
dwoma światami – życiem i śmiercią, rzeczywistością i iluzją, jednością i dualnością, 
symbolizowanymi przez wizerunek morza-księżyca, są wcześniej wspomniane kra-
wędzie balii oraz linia brzegowa. 

 
Po jego lewej stronie siedział na piasku Honda ze skrzyżowanymi nogami i z twarzą zwróconą ku 
morzu. Pomimo że woda była spokojna, widok fal fascynował go. Miał wrażenie, że ich wysokość 
i linia jego wzroku stanowią jedność. Ze zdziwieniem pomyślał, że tuż przed jego oczyma kończy się 

                                                   
123 Ibid., s. 224.  
124 Ibid., s. 221. 
125 Ibid., s. 225. 
126 O „innym świecie” widzianym we wnętrzu balii pisze H. Watanabe w Hōjō no umi ron, s. 89.  
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morze i zarazem w tym samym miejscu bierze swój początek ląd. Honda przesypywał suchy piasek 
z ręki do ręki, raz po raz napełniając pustą dłoń nowym piaskiem, a jego wzrok i myśli były skoncen-

trowane wyłącznie na morzu, które kończyło się tuż obok niego. To morze, tak rozległe i tak potężne, 
miało swój kres dokładnie przed jego oczami. Nie istniało nic bardziej tajemniczego niż owa wyzna-
czona przez czas i przestrzeń granica127. 

 
Owa granica między lądem a morzem to zarazem przepaść, która dzieli rzeczywi-
stość od świata snów128. Im dalej w morze, tym bliżej do tego „innego świata”, po-
zornie „odległego i przepaścistego niczym kryształ” i zarazem ciemnego, intensyw-
nego, zagęszczonego i bezkresnego.  
 

Im dalej w morze, tym woda stawała się ciemniejsza. Rozrzedzone składniki przybrzeżnych wód 
ulegały koncentracji, stopniowemu zagęszczeniu, a skondensowana w nieskończoność zieleń sięgała 
ciemnozielonej linii horyzontu, tworząc jeden twardy kryształ. Właśnie ów kryształ, pomimo iż wy-

glądał na odległy i przepaścisty, stanowił istotę morza. Ta zakrzepła na zielono substancja, znajdująca 
się na krańcach rzadkich, pędzących w pośpiechu, nakładających się na siebie fal, to właśnie było 
morze129. 

 
Wizerunek morza i księżyca w tytule Hōjō no umi 
 
Jaką funkcję pod względem semantycznym spełnia więc tytuł Morze płodności? 
Przedstawione przykłady świadczą o tym, że obraz morza pojawia się w całej roz-
ciągłości tekstu: w pierwszym tomie młodzi kochankowie spotykają się po kryjomu 
nad brzegiem morza w Kamakurze; w drugim tomie główny bohater popełnia sa-
mobójstwo w kryjówce nad morzem; w trzecim tomie morze jest obecne wyłącznie 
symbolicznie pod postacią metonimicznego Blasku Księżyca (Jin Jan) oraz szma-
ragdowego pierścienia, dawniej należącego do ojca Jin Jan, księcia Pattanadida, 
który to pierścień Honda odnajduje przez przypadek w powojennym Tokio w anty-
kwariacie prowadzonym przez księcia Tōina – kolor szmaragdowy pierścienia na-
wiązuje do ciemnej zieleni morskiej otchłani, a motyw dwóch bóstw (jakszów)130, 
zdobiący pierścień, implikuje koncepcję transmigracji; w ostatnim tomie morze po-
jawia się już w pierwszym rozdziale powieści, ponieważ główny bohater jest sygna-
lizatorem w latarni morskiej na półwyspie Izu.  

                                                   
127 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 238. 
128 Taką interpretację tytułowego „Morza płodności” przytacza Katsuhito Okamoto (ur. w 1954 roku, 

poeta, krytyk sztuki i literatury) w swoim eseju zatytułowanym Mishima Yukio no bungaku to bukkyō. Hōjō 
no umi o chūshin ni (Literatura Yukio Mishimy i buddyzm. Koncentrując się na Morzu płodności) [w:] 
Gendai nihon to bukkyō. III (Współczesna Japonia i buddyzm, III): Gendai shisō. Bungaku no naka no 
bukkyō (Myśl współczesna. Buddyzm w literaturze), red. T. Kobayashi, Heibonsha, Tokio 2000, s. 308. 

129 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 240. 
130 Jaksza (odpowiedniki żeńskie jakszi lub jakszini) – w mitologii indyjskiej istota półboska, służąca 

bogu bogactwa Kuberze.  
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Morze występuje jako „odległy i przepaścisty kryształ”, a także pod postacią 
metonimicznego księżyca, w którego iluzorycznym półmroku mają miejsce sceny 
wieszczące śmierć. Tam też odbywa się akt „zapłodnienia”, który jednak wbrew 
pozorom nie oznacza wydania na świat dziecka, lecz śmierć Kiyoakiego i narodziny 
jego kolejnego wcielenia – Isao. To potwierdza również Honda, który po raz pierw-
szy nad brzegiem morza, tam, gdzie kochali się Kiyoaki i Satoko, dostrzega na ciele 
przyjaciela trzy pieprzyki – oznakę reinkarnacji (takie same pieprzyki Honda zau-
waża także na ciele Isao oraz Jin Jan). Co więcej, nad morzem, w świetle księżyca 
ma miejsce akt miłosny, dlatego scena ta sugeruje proces zapładniania morza przez 
księżyc, którego obraz każdej nocy zstępuje do wnętrza morskich głębin. Cyklicz-
ność tego procesu natychmiast przywodzi na myśl krąg buddyjskiej transmigracji, 
która – podobnie jak morze i księżyc – podtrzymuje strukturę całej tetralogii, zbu-
rzoną jednak w ostatnim tomie pojawieniem się „fałszywego wcielenia” Kiyoakiego. 
Tōru – adoptowany w wieku szesnastu lat syn Hondy – nie jest kolejnym wciele-
niem, a cały łańcuch odradzania nie kończy się oświeceniem, tylko zmierza ku pu-
stce. Wynika z tego zatem, że tytułowy jałowy księżyc/bezpłodne morze posiada 
iluzoryczną moc i dwoistą naturę, podobnie jak koncepcja transmigracji.  
 Co więcej, symboliczne jest również miejsce, gdzie spotykają się młodzi ko-
chankowie. Jest to nadmorska miejscowość Kamakura, gdzie znajduje się posąg 
Wielkiego Buddy131. Mishima zdaje się nie pozostawiać niczego przypadkowi – 
ironiczny i dwuznaczny tytuł prowadzi nas nad bezpłodne morze buddyjskiej idei 
transmigracji, które rozświetla sztuczne światło księżyca-iluzji. Nie takie jednak 
miało być pierwotne zakończenie książki. Mishima tak streszczał początkowy po-
mysł zakończenia: 

 
Honda, postać łącząca wszystkie tomy tetralogii, jest już stary. W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat 

znajduje się na granicy życia i śmierci. I właśnie wtedy ukazuje mu się osiemnastoletni młodzieniec, 
który przypomina wdzięcznego anioła, jaśniejącego w poświacie wiecznej młodości. Upatrując zna-
ku pod postacią młodzieńca, Honda przygląda mu się bez trwogi. Korzysta z okazji, aby osiągnąć 
nirwanę. Analizując tę scenę – młodzieniec zdaje się wcieleniem świadomości alaya, jej tworem. 
Z kolei alaya jest ziarnem należącym do Hondy. Stojąc na progu śmierci, Honda wkracza w stan 
nirwany – postać młodzieńca jest niczym statek mający doprowadzić go do Wiecznej Jasności. Hon-

da dostrzega to wszystko przez okno132. 
 
Osiągnięcie przez Hondę nirwany miało oddawać nastrój błogości i szczęśliwości, 

charakterystyczny dla sakimitama (według pierwotnej koncepcji Mishimy, mocy du-

                                                   
131 Mowa tutaj o słynnym trzynastowiecznym posągu Kamakura Daibutsu (Wielki Budda z Kamakury). 

O tej zbieżności wspomina również David Pollack w swoim eseju Wang Wei in Kamakura... 
132 Y. Mishima, Hōjō no umi ni tsuite (Na temat Morza płodności) [w:] T. Okuno, Mishima Yukio den-

setsu, s. 427. 
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chowej, sprawującej pieczę nad ostatnim tomem tetralogii), pisarz jednak zmienił zda-
nie, w ostateczności pozbawiając swego bohatera możliwości osiągnięcia nirwany 
i stawiając pod znakiem zapytania całą fabułę powieści opartą na transmigracji.  

W rzeczywistości obraz morza w tetralogii symbolizuje nieskończoność – twór 
bez początku i końca, koło, które nawiązuje w swej powtarzalności do nieustającego 
kręgu sansary. Jednocześnie Mishimowskie morze w tetralogii, idąc śladem myśli 
Yasumasy Satō133, to także „chaos życia oraz głębia ludzkiej egzystencji”134. 

 
Do tej pory nie przypatrzył się morzu, jednak w drodze powrotnej rzucił mu się w oczy prowincjo-
nalny róż kwiatu powoju rosnącego pod nasypem. Na piasku wzdłuż nasypu poniewierała się na 
morskim wietrze niezliczona ilość śmieci. Porzucone butelki po coca coli, puszki po jedzeniu, puste 
puszki po farbie, niezniszczalne reklamówki z supermarketów, opakowania po detergentach, pełno 
dachówek, opakowania po bentō135. Te wszystkie „odpady” ziemskiego życia stoczyły się aż do tego 
miejsca, żeby po raz pierwszy zetknąć się z „nieskończonością”. Tą nieskończonością, której do tej 

pory nigdy nie napotkały, było morze136.  
 

„Morze płodności” – przepełniona ironią metafora życia i śmierci 
 
„Morze płodności” zdaje się zatem pełną ironii metaforą życia i śmierci, symbolem 
kosmicznego chaosu i zarazem wielowarstwowej egzystencji ludzkiej, uosobieniem 
marzeń i strachu, a także niemożliwą do zgłębienia tajemnicą śmierci.  

Ironię zawartą w tytule tetralogii można spróbować też odczytać w odniesieniu 
do ówczesnej sytuacji społecznej Japonii, o czym pisze w swoim eseju poświęco-
nym Hōjō no umi, wspomniany wcześniej, Katsuhito Okamoto. 

 
Ironia zawarta w tytule Hōjō no umi wskazuje także na ironiczną istotę rozwoju powojennego społe-

czeństwa japońskiego, w którym zawarty był zarówno element spustoszenia [kōryōsa], jak i płodno-
ści [hōjōsa]. Japonia osadzona w ziemskiej rzeczywistości, niczym spalony Złoty Pawilon, znajdo-
wała się dokładnie pośrodku powojennej próżni, zarówno w sensie mentalnym, jak i materialnym. 
Okres powojenny odznaczał się dualizmem – z jednej strony była bieda, z drugiej bogactwo – bo-
gactwo materialne wiązało się z utratą tradycyjnego japońskiego piękna, co na wielu poziomach su-
gerował przekorny duch Mishimy137.  

 
 

                                                   
133 Yasumasa Satō – (ur. w 1917 roku) badacz współczesnej literatury japońskiej, długoletni profesor 

literatury na Baikō Gakuin University.  
134 Y. Satō, Mishima Yukio ni okeru „umi” („Morze” w twórczości Mishimy Yukio) [w:] Bungaku ni 

okeru „umi” („Morze” w literaturze), red. Y. Satō, Kasama shoin, Tokio 1983, s. 115. 
135 Bentō/obentō – rodzaj japońskiego lunchu często pakowanego do pudełka. 
136 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 10. 
137 K. Okamoto, Mishima Yukio no bungaku..., s. 310. 
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Mishima, pomimo iż sam nigdy nie służył w armii, pracował jako wolontariusz 
w fabryce amunicji oraz odbywał ćwiczenia wojskowe. Sam jednak nigdy nie był 
zmuszony do walki, chociaż – do czego Mishima przyznaje się chociażby w wy-
wiadzie, jakiego udzielił Takashiemu Furubayashiemu na trzy miesiące przed swoją 
śmiercią – niejednokrotnie był świadkiem śmierci swoich kolegów138, co świadczyło 
o tym, iż na własnej skórze doświadczył okrucieństwa, jakie niosła ze sobą wojna. 
Pomimo tego dla Mishimy wojna była swego rodzaju „błogosławieństwem” (on-
chō)139 – nastoletni Mishima „żył w symbiozie z wojną”140. Po latach pisarz pod-
sumował okres swojego dochodzenia do pełnoletności (w momencie zakończenia 
wojny Mishima miał dwadzieścia lat, czyli tyle, ile w Japonii uznaje się za osiągnię-
cie pełnoletności) stwierdzeniem, iż wojna oznaczała dla niego także „proces utraty 
transcendentalnych wartości – najwyższych wartości, które nadawały sens życiu 
w sezonie na śmierć zwanym wojną”141. Z pewnością tym, co zapoczątkowało 
ogromny kryzys wartości u nastoletniego Mishimy, był incydent 26 lutego (ni ni 
roku jiken)142, który Mishima wspomina następująco w epilogu napisanym do swo-
jej powieści Eirei no koe (Głosy umarłych bohaterów, 1966):  
 

Bez wątpienia z chwilą, kiedy wydarzył się incydent 26 lutego, umarł jakiś wielki bóg. Dla mnie – 
wówczas jedenastoletniego chłopca – było to zaledwie mgliste przeczucie, jednak kiedy w podatnym 
na wpływy wieku dwudziestu lat stanąłem w obliczu klęski wojennej, ponownie w przerażający 
i okrutny sposób doświadczyłem śmierci boga. Pomyślałem wówczas, że uczucie to łączy się niero-
zerwalnie w jakiś sposób z przeczuciem, które miałem jako jedenastolatek143. 

 
„Śmierć boga” (utrata boskości cesarza) u podstaw „koncepcji pustki”  
Mishimy symbolizowanej przez Hōjō no umi 
  
Właśnie owa „śmierć boga” (kami no shi), czyli utrata boskości cesarza, to funda-
ment, na którym Mishima zdaje się wznosić swoją, symbolizowaną przez oksymo-

                                                   
138 We wspomnianym wywiadzie Mishima, zagadnięty o Georges’a Bataille’a i rolę okrucieństwa 

w teorii erotyzmu tego francuskiego intelektualisty, przytacza jedno ze swoich wspomnień wojennych, 
gdzie był świadkiem śmierci swoich kolegów, którzy zginęli od serii z karabinu maszynowego. Mishima 
porównuje widok umierających rówieśników do widoku „ryby wypluwającej z siebie krew”. Zob. Mis-
hima Yukio wa kataru..., s. 209. 

139 Mishima Yukio jiten, s. 516. 
140 Ibid.  
141 Ibid. 
142 Incydent 26 lutego – zamach stanu dokonany 26 lutego 1936 roku w Tokio przez młodych oficerów 

należących do procesarskiego ugrupowania Kōdōha; zanim bunt został stłumiony, kilku wpływowych 
polityków straciło życie (między innymi minister finansów Korekiyo Takahashi i minister środka Makoto 
Saitō; premierowi jedynie przez pomyłkę udało się wyjść cało z opresji), a w Tokio wprowadzono stan 
wyjątkowy. Na kanwie tego wydarzenia powstały takie utwory Mishimy, jak między innymi: Yūkoku 
(Umiłowanie ojczyzny, 1960), Eirei no koe (Głosy umarłych bohaterów, 1966), Tōka no kiku (Dziesięcio-
dniowa chryzantema, 1961). 

143 Y. Mishima [w:] Mishima Yukio jiten, s. 517. 
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ron Mare Fecunditatis, koncepcję pustki i nihilizmu w nawiązaniu do powojennej 
rzeczywistości. Ową pustkę potwierdza wspomniana wcześniej końcowa scena te-
tralogii, której tłem jest pusty, tonący w ciszy letni ogród świątyni Gesshūji, gdzie 
Honda odnajduje ostateczne zaprzeczenie istnienia Kiyoakiego, Isao, Jin Jan, Tōru 
i swojej własnej egzystencji.  

Z drugiej strony blask bijący z księżycowego krateru Mare Fecunditatis to ilu-
zoryczny blask sztuki – taką interpretację tytułu sugeruje również w swoim eseju 
Katsuhito Okamoto. Księżyc pojawiający się w Hōjō no umi to, zgodnie z zamysłem 
Mishimy, metafora sztuki – pisze Okamoto144.  

„Jeśli chodzi o mnie, naprawdę nie wierzę w powojenny świat” – deklarował 
Mishima w rozmowie z Taijunem Takedą145. Jednocześnie ten powojenny świat, 
pomimo iż wyzbyty z moralnych i estetycznych wartości, był w stanie pobudzić 
bogatą wyobraźnię pisarza, który za pomocą opanowanej do mistrzostwa techniki 
stylizacji i instrumentarium godnego średniowiecznych mistrzów renga146 (księżyc, 
kwiaty, miłość, koncepcja „nietrwałości” mujō) stworzył powieściowy świat, zmie-
rzający w kierunku owej złudnej „płodności”, odbijającej się w księżycowym blasku 
powojennej pustki. Okamoto przytacza jeszcze jeden argument świadczący o owym 
metaforycznym nawiązaniu tytułu tetralogii do iluzji koncepcji sztuki. Otóż wska-
zuje on na niezwykłe przywiązanie Japończyków do wizerunku księżyca i jego bla-
sku, pisząc: „Ludy rolnicze darzyły księżycowy blask już od najdawniejszych cza-
sów niezwykłym uczuciem”147. I dalej Okamoto dodaje, powołując się na Takeo 
Okuno148:  
 

Od starożytności rozmiłowani w duchu literacko-artystycznym Japończycy, przedkładający blask 
księżyca nad blask słońca – począwszy już od Kokinshū149, po uroczysty wykład Kawabaty Yasuna-
riego z okazji przyznania mu Literackiej Nagrody Nobla – utożsamiali tradycyjne pojęcie piękna ze 
śniegem, księżycem i kwiatami150.  

 
Co więcej: „Ów blask księżyca, w przeciwieństwie do absolutnego, żarzącego 

się na czerwono blasku słońca – dla ludzi Wschodu – był relatywnym, łagodnym 
i opiekuńczym blaskiem”151. 

                                                   
144 K. Okamoto, Mishima Yukio no bungaku..., s. 311. 
145 Y. Mishima, Takeda Taijun to no taiwa. Bungaku wa kūkyo ka [w:] K. Okamoto, Mishima Yukio no 

bungaku..., s. 319. 
146 Renga – dosłownie „pieśń wiązana, łączona”; termin ten obejmuje „krótką pieśń łączoną” (tanren-

ga), popularną w epoce Heian (IX–XII wieku) oraz „długą pieśń łączoną” (chōrenga) uprawianą w okre-
sie Kamakura (XII wiek) do początku okresu Edo (XVII wiek). 

147 K. Okamoto, Mishima Yukio no bungaku..., s. 311. 
148 Takeo Okuno (1926–1997) – krytyk sztuki i literatury; honorowy profesor Uniwersytetu Sztuk 

Pięknych Tama w Tokio; autor między innymi Mishima Yukio densetsu (1993). 
149 Kokinshū (właściwie Kokin wakashū, Zbiór pieśni dawnych i dzisiejszych) – pierwsza antologia 

poezji japońskiej sporządzona na rozkaz cesarza Daigo ok. 905 roku.  
150 K. Okamoto, Mishima Yukio no bungaku..., s. 311. 
151 Ibid.  
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Ten „relatywny blask księżyca” może się odnosić zarówno do powojennej rze-
czywistości, jak i do roli, jaką spełniała w niej sztuka – iluzoryczny księżyc sztuki 
odbija się w sterylnym morzu powojennej pustki, tym natomiast, co pozostaje, jest 
absolutny blask wszechpotężnego cesarza-słońca – zdaje się przekonywać czytelni-
ka Mishima. 
 
2.3. Haru no yuki – tytuł wiersza czy poetycka metafora 
 
Pierwszy tom tetralogii jest zatytułowany Haru no yuki, czyli, w dosłownym prze-
kładzie, „Wiosenny śnieg”. Czy jednak tytuł ten można traktować dosłownie? Czy 
może jako metaforę, antytezę? Gdzie i kiedy pojawia się w tkance tekstu powieści 
tytułowy „wiosenny śnieg” i do jakich zjawisk, koncepcji się odwołuje? 

Czytelnik europejski prawdopodobnie odczyta to złożenie dwóch przeciwstaw-
nych określeń jako oksymoron, służący wydobyciu głębszego, bardziej skompliko-
wanego sensu na płaszczyźnie semantycznej. Osoba spoza japońskiego kręgu kultu-
rowego prawdopodobnie już na wstępie zauważy prowokującą nielogiczność tego 
tytułu, która wywoła u niego intelektualne zaciekawienie, zachęcając go jednocze-
śnie do podjęcia wyzwania rzuconego przez autora. Nie trudno będzie również zau-
ważyć europejskiemu czytelnikowi, że metaforyka tego semantycznego przekształ-
cenia odwoływać się będzie do rozległego kodu kulturowego, bez którego znajomo-
ści pełniejsze odczytanie tytułu będzie zadaniem raczej niemożliwym do wykonania. 
Jest natomiast prawdopodobne, że do tak sformułowanego wyrażenia inaczej odnie-
sie się Japończyk lub znawca kultury japońskiej, uznając mariaż śniegu z wiosną za 
całkowicie naturalny, gdyż wiosna w Japonii – według kalendarza księżycowego – 
rozpoczyna się już w lutym152, a kończy w marcu, zatem śnieg wiosną to związek 
całkowicie realny. Tak więc Japończyk nie odczyta tego połączenia semantycznego 
jako gestu prowokacji, jakim z pewnością jest tytuł S/Z Rolanda Barthesa, ale raczej 
jako poetycką metaforę, która, ponownie, będzie się odnosiła do określonego kodu 
kulturowego. Ów poetycki wymiar tytułu ma również inne wyjaśnienie, o czym pi-
sze między innymi wspomniany wcześniej Katsuhito Okamoto, sugerując, iż tytuł 
Wiosenny śnieg został przez Mishimę zapożyczony z poematu o tym samym tytule 
(Haru no yuki) autorstwa Shizuo Itō153 z jego zbioru poezji pt. Haru no isogi (Wio-
                                                   

152 Według kalendarza księżycowego taiinreki wiosnę rozpoczyna tzw. risshun, czyli pierwszy dzień 
wiosny, który przypada 24 lutego. Kalendarz księżycowy został zastąpiony w Japonii kalendarzem grego-
riańskim w 1873 roku, co było rezultatem reform restauracji Meiji (Meiji ishin) zapoczątkowanych 
w 1868 roku.  

153 Shizuo Itō (1906–1953) – poeta; należał do Japońskiej Szkoły Romantyków (Nihon Rōmanha); 
w młodzieńczych latach znajdował się pod wpływem twórczości Rilkego i Hölderlina. Jego poetyckim 
debiutem był tom wierszy zatytułowany Waga hito ni atauru aika (1935). W następnych latach wydał 
jeszcze: Natsuhana (1941), za którą otrzymał Nagrodę Tōkoku Kitamury, Haru no isogi (1943) i Hankyō 
(1947). Mishima po raz pierwszy spotkał się z twórczością Itō dzięki swojemu dobroczyńcy i nauczycie-
lowi z Gakushūin, Fumio Shimizu, który podobnie jak Itō, współpracował z czasopismem literackim 
„Bungei Bunka” („Literatura i Kultura”). 
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senny pośpiech, 1943). Mishima nigdy nie krył podziwu dla twórczości Itō, zresztą 
sam rozpoczynał swoją przygodę z literaturą właśnie od pisania wierszy154. Nie dzi-
wi zatem przypuszczenie, iż tytuł pierwszego tomu tetralogii mógł zostać zapoży-
czony właśnie od tytułu poematu jednego z ulubionych poetów Mishimy155.  
 
„Wiosenny śnieg” – chaos burzący odwieczny porządek rzeczy 
 
Na temat poetyckich konotacji tytułu Haru no yuki wspomina również Tōru Taka-
hashi w krótkim streszczeniu pierwszego tomu tetralogii156. Takahashi sugeruje 
związek tytułu z poematami z Kokin wakashū (Zbiór poezji dawnej i współczesnej, 
905), powołując się na słowa Mishimy, który twierdził, iż w Kokinshū wyróżniają 
się właśnie poematy opiewające „wiosenny śnieg” (haru no yuki). Z kolei w Bun-
gaku nabi. Mishima Yukio157 pojawia się adnotacja do rozdziału poświęconego te-
tralogii mówiąca, iż w marcu 1970 roku na jednym z ostatnich obozów treningo-
wych Tate no kai Mishima wspominał o następującym poemacie z Kokin wakashū:  

  
Kimi ga tame, 
haru no no ni idete  
wakana tsumu  

                                                   
154 Od najmłodszych lat zachęcany do twórczości poetyckiej, Mishima zadebiutował w 1933 roku 

w szkolnym czasopiśmie „Kozakura” („Wisienka”; swoje wiersze publikował na łamach tego czasopisma 
od grudnia 1933 do grudnia 1937 roku). Również w czasach gimnazjalnych i licealnych młodziutki Mi- 
shima kontynuował współpracę ze szkolnymi czasopismami, a jego twórczość poetycka z tego okresu 
została zebrana w 35. tomie Mishima Yukio zenshū. Pomimo jednak słów uznania ze strony otoczenia 
Gakushūin od 1945 roku zarzucił pisanie wierszy na rzecz innych form literackich. W autobiograficznej 
noweli Shi o kaku shōnen (Chłopiec, który pisze wiersze, 1954) Mishima przyznawał się do swojej wiel-
kiej fascynacji poezją, wynikającej przede wszystkim z wiary młodego chłopaka, jakim wówczas był, 
w niezwykłą moc poezji, potrafiącej za pomocą słów przeobrażać zewnętrzny świat. To romantyczne 
podejście Mishimy uległo jednak diametralnej zmianie w momencie, gdy pisarz przestał być nastolatkiem. 
Wtedy w niezwykle krytyczny sposób ustosunkował się do swojej młodzieńczej twórczości poetyckiej. 
(Zob. Mishima Yukio jiten, s. 494–495 i Shi o kaku shōnen [w:] Y. Mishima, Hanazakari no mori・Yūkoku, 
Shinchōsha, Tokio 1968).  

155 Podobną tezę wysuwa Okamoto w wypadku tytułu tetralogii. Pisze mianowicie, iż w wierszu Yot-
sugedori (Ptak oznajmiający nadejście nocy) napisanym przez Mishimę po stracie młodszej siostry Mit-
suko jesienią 1945 roku widać wpływy Hachigatsu no ishi ni sugarite Shizuo Itō. W Yotsugedori padają 
kluczowe dla dwuznacznego tytułu tetralogii słowa: sansara (rinne) i płodny (hōjō). (Zob. K. Okamoto, 
Mishima Yukio no bungaku..., s. 315–317). Z kolei Jirō Odakane w swoim eseju pt. Itō Shizuo to Mishima 
Yukio (Itō Shizuo i Yukio Mishima [w:] Mishima Yukio kenkyū (Badania nad twórczością Yukio Mishimy), 
red. J. Odakane i in., Yūbun shoin, Tokio 1970) analizuje wpływ Haru no yuki autorstwa Itō na poemat 
Mishimy zatytułowany Taishō (Edykt cesarski, 1945), odnajdując elementy wspólne dla obu dzieł. 

156 T. Takahashi [w:] Mishima Yukio. Kataru tekusuto (Yukio Mishima. Tekst, który opowiada), „Ko-
kubungaku” („Literatura Japońska”), nr 5, 1993, Gakutōsha, Tokio 1993, s. 133. 

157 Bungaku nabi. Mishima Yukio (Przewodnik po twórczości wielkich ludzi literatury. Yukio Mishima), 
red. S. Bunko, Shinchōsha, Tokio 2006, s. 32. 
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wa ga koromode ni  
yuki wa furitsutsu. 

 
„Pomimo że wyszedłem na wiosenną łąkę, aby nazrywać dla ciebie młodych ziół, 

śnieg pada do rękawa mej szaty”. Chaos, który uwidacznia się w poemacie, burzy 
odwieczny porządek rzeczy, stając się jednocześnie „źródłem poezji” dla literatury 
i „energią do działania” dla wojownika.  

Zatem tytuł Haru no yuki można odczytywać jako symbol owego chaosu nie-
zbędnego człowiekowi pióra do artystycznej (poetyckiej) kreacji, a człowiekowi 
czynu do działania.  
 
Deszyfracja tekstu 
 
Niemniej jednak, próbując odczytać wzajemne powiązania semantyczne pomiędzy 
tytułem pierwszego tomu tetralogii a jego treścią, odnosząc się do kodów Barthesa, 
można przyjąć, iż zamierzeniem Mishimy była ewokacja pewnych tradycyjnych 
wzorców i pojęć, których metaforą miał być właśnie tytułowy „wiosenny śnieg”.  

Tutaj jednak musimy się już zagłębić w czystą materię tekstu, podpierając się 
kodem kulturowym Barthesa, którego zadaniem jest „informowanie czytelnika 
o całości referencji historycznych i społecznych tekstu”158, aby spróbować odczytać 
przeplatające się sensy ukryte pod semantyczną maską „wiosennego śniegu”. 
W owej „deszyfracji” tytułu pomaga sam pisarz, podpowiadając, w jakim kierunku 
zmierzała jego pierwotna koncepcja strukturalna powieści: „Hōjō no umi (Morze 
płodności) składa się z czterech tomów, z których tom pierwszy zatytułowany Haru 
no yuki (Wiosenny śnieg) to powieść miłosna w stylu dworskim, inaczej mówiąc, 
powieść koncentrująca się wokół tawayameburi159  lub duszy nigimitama”160  – 
mówi Mishima o swoim pomyśle na pierwszy tom tetralogii.  

Co więcej, zamiarem Mishimy było przełamanie stereotypu królującego w ów-
czesnym świecie literatury, który zakładał, że „niemożliwe jest napisanie powieści 
miłosnej lub – jak to nazywał Mishima – literatury eleganckiej w stylu ōchō bunga-
ku [dosł. literatura dworska – dop. J.W.-L.] w epoce technologii”161. Mishima odci-
nał się od tego stwierdzenia, ripostując: „Nie wierzę w tego rodzaju intelektualną 
argumentację”162. 

                                                   
158 Z. Mitosek, Teorie badań literackich, s. 299. 
159 Tawayameburi (taoyameburi) – łagodny pierwiastek żeński; termin funkcjonujący w epoce Heian, 

głównie w odniesieniu do powieści Genji monogatari (Opowieść o księciu Genjiim, początek XI wieku). 
Na drugim biegunie tawayameburi znajduje się pierwiastek męski masuraoburi, dystynktywny dla zbioru 
poezji Man’yōshū. 

160 Y. Mishima [w:] T. Okuno, Mishima Yukio densetsu, s. 425. W budowaniu struktury tetralogii Mi- 
shima wykorzystał w nowatorski sposób koncepcję sintoistyczną, której głównym punktem odniesienia są 
cztery mitama (dusze, moce duchowe): nigimitama, aramitama, kushimitama i sakimitama. 

161 M.N. Wilson, op.cit., s. 172. 
162 Y. Mishima [w:] M.N. Wilson, op.cit., s. 172. 
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Tabu i złamanie sankcji cesarskiej  
 
Mishima uważał, że cały problem w napisaniu powieści miłosnej polega na braku 
tabu, absolutnego zakazu, który mógłby stanąć na przeszkodzie miłości. Dla Mishi-
my pełna dobrobytu współczesność była nijaka, a społeczeństwo – dzięki demokra-
cji, która zastąpiła absolutyzm władzy cesarskiej – „wyzwolone od wszystkiego”163. 
Stąd narodził się u Mishimy pomysł na tabu w powieści, którego osią stało się po-
gwałcenie sankcji cesarskiej właśnie w imię miłości.  
 

W tych czasach ciężko jest stworzyć powieść miłosną, ponieważ nie ma takich przeszkód, które mo-
głyby stanąć na drodze miłości. Dlatego przeniosłem akcję na początek ery Taishō i w ramach tej 
epoki umiejscowiłem największe i najpoważniejsze tabu, czyli problem „cesarskiej sankcji”. Po-
gwałcenie zaręczyn z księciem z cesarskiego rodu, po wcześniejszym uzyskaniu sankcji cesarskiej, 
równa się zbrodni na księżniczce z cesarskiego rodu. Nie ma dla poddanego większej i bardziej 

przerażającej hańby. Tylko prawdziwa miłość może doprowadzić swoim żarem do popełnienia takiej 
zbrodni. W tej sytuacji było prawdopodobne, że nawet niezdecydowany niczym Hamlet Kiyoaki, 
pragnąc zakosztować tej prawdziwej miłości, pogwałci tabu164. 

 
Tak więc punktem centralnym powieści stał się ów zakaz (i jego złamanie), 

a tłem – środowisko dworskiej arystokracji z początku okresu Taishō, kiedy to wła-
dza cesarska odgrywała wiodącą rolę w rządzeniu państwem. 
 
Estetyka dworska epoki Heian punktem odniesienia dla tytułu  
 
Powyższe wyjaśnienie wydaje się również pomocne przy rozszyfrowywaniu se-
mantycznej zależności pomiędzy tytułem a tkanką tekstu, gdyż naprowadza czytel-
nika na „trop”, wiodący ku wyrafinowanej estetyce dworskiej epoki Heian 
(794–1192) oraz dystynktywnym kategoriom estetycznym tego okresu. Można rów-
nież przypuszczać, że brzmiący niezwykle poetycko tytuł powieści nawiązuje swoją 
treścią do średniowiecznego poematu, opiewającego tradycyjne piękno japońskie 
wyrażone za pomocą wyobrażenia „wiosennego śniegu”. W obliczu tych faktów 
tytuł powieści zdaje się pełnić funkcję znaczącego (signifiant) w stosunku do treści 
powieści, czyli znaczonego (signifié). Jak zatem wygląda zależność pomiędzy tytu-
łem a żywą materią tekstu? 
 
 
 

                                                   
163 M.N. Wilson, op.cit., s. 172. 
164 Y. Mishima, Haru no yuki ni tsuite (Na temat Wiosennego śniegu) [w:] „Geijutsuza puroguramu”, 

wyd. teatr Geijutsuza, Tokio 1969. 
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Zarys fabuły 
 
Główny wątek powieści stanowi historia tragicznej miłości Kiyoakiego i Satoko, 
która rozgrywa się w środowisku wytwornej, tokijskiej arystokracji. Akcja książki 
rozpoczyna się w 1912 roku (pierwszy rok ery Taishō), a kończy dwa lata później. 
Tłem opowiadanej historii są dzieje dwóch rodów – rodu Ayakurów i rodu Matsugae, 
z których wywodzi się dwójka zakochanych, oraz przemiany społeczno-obyczajowe, 
które doprowadziły do wykształcenia się ówczesnego podziału klasowego. Kiyoaki 
Matsugae jest synem markiza Matsugae, zawdzięczającego swój tytuł reformie sys-
temu społecznego, która miała miejsce w Japonii na początku 1872 roku. W wyniku 
tej reformy społeczeństwo zostało podzielone na arystokrację, szlachtę oraz gmin. 
Arystokrację stanowili dawni panowie feudalni i arystokracja dworska – w powieści 
klasę tę reprezentuje ojciec Satoko, hrabia Ayakura, przedstawiciel starej, rodowej 
arystokracji, szlachtę natomiast tworzyli dawni samurajowie i urzędnicy siogunatu – 
w powieści reprezentantem szlachty jest nowobogacki markiz Matsugae, wywodzą-
cy się z rodu ubogich i prostych samurajów, z kolei ostatnią klasę – gmin – stanowili 
chłopi, mieszczanie i inni.  

Satoko Ayakura i Kiyoaki Matsugae znają się od dziecka, ponieważ Kiyoaki zo-
stał oddany na wychowanie do domu hrabiego, aby tam otrzymać tradycyjną eduka-
cję oraz nabyć manier typowych dla arystokracji. W rezultacie niezwykle urodziwy, 
a zarazem kapryśny i bezwolny chłopiec w bardzo łatwy sposób przyswaja sobie 
arystokratyczne obyczaje. Początkowo Kiyoaki nie zwraca uwagi na Satoko, złości 
go jej protekcjonalny ton, wynikający z dwuletniej różnicy ich wieku (dziewczyna 
ma dwadzieścia lat, a on osiemnaście). Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie.  

W momencie gdy Satoko zostaje narzeczoną członka rodziny cesarskiej, księcia 
Tōina, pojawia się tabu. Wówczas oziębłość Kiyoakiego zamienia się w namiętne, 
zaborcze uczucie, które dziewczyna odwzajemnia. Zawiązuje się między nimi se-
kretny romans, w którym pośredniczy Tadeshina, opiekunka Satoko. To ona właśnie, 
w rewanżu za krzywdę wyrządzoną jej przed laty przez ojca Satoko, hrabiego Aya-
kurę, knuje mroczną intrygę, która znajduje swój finał w wyjawieniu tajemnicy 
młodych kochanków, w chwili, gdy Satoko zachodzi nieświadomie w ciążę. W oba-
wie o reputację i ze strachu przed hańbą rodzice postanawiają wysłać Kiyoakiego do 
szkoły do Anglii, Satoko natomiast nakazują usunąć potajemnie ciążę, a potem 
wyjść za księcia. Zgodnie z wolą rodziców dziewczyna pozbywa się dziecka, kate-
gorycznie jednak odmawia poślubienia księcia Tōina. W zamian decyduje się wstą-
pić do klasztoru i zostać mniszką, przyrzekając, że już nigdy więcej nie spotka się 
z ukochanym. Zrozpaczony Kiyoaki po kilku bezowocnych wizytach w klasztorze 
Gesshūji, w którym przebywa Satoko, nabawia się zapalenia płuc i umiera w wieku 
dwudziestu lat.  
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Tak w skrócie przedstawia się treść książki. Powróćmy teraz do postawionego 
wcześniej pytania, a mianowicie, w jaki sposób tytuł Wiosenny śnieg wpływa i czy 
w ogóle wpływa na tkankę tekstu, czyli na opisaną powyżej fabułę romansu dwor-
skiego. 
 
Koncepcja piękna dworskiego we współczesnej powieści. Scena sanny jako 
bezpośrednie nawiązanie tytułu do tekstu Haru no yuki 
 
Gdzie w tekście znajdujemy bezpośrednie odniesienie do „wiosennego śniegu” 
i w jakim kontekście powinniśmy je odczytywać – dosłownym czy wyłącznie meta-
forycznym? Otóż w powieści opisana jest przejażdżka rykszą Satoko i Kiyoakiego 
w scenerii padającego śniegu. Można przypuszczać, że tytuł nawiązuje właśnie do 
tej konkretnej sceny, w której Kiyoaki i Satoko wymieniają pierwsze pocałunki. Ta 
scena przejażdżki rykszą przez zaśnieżone ulice Tokio wydaje się stanowić punkt 
zwrotny powieści, ponieważ od tego momentu rozpoczyna się nowe życie Satoko 
i Kiyoakiego, czyli miłość będąca zarazem początkiem ich końca, czyli śmierci165. 
Tytułowy „wiosenny śnieg” konotuje właśnie scenę, która pełni funkcję symbolicz-
nej granicy pomiędzy światem życia i śmierci. Podobną zresztą rolę możemy przy-
pisać w przyrodzie wiosennemu śniegowi, który łączy ze sobą dwie pory roku – 
zimę i wiosnę. Potwierdzenie połączenia tych dwóch światów znajdujemy w poniż-
szym opisie, w którym sielanka pierwszej zmysłowej ekscytacji głównych bohate-
rów zostaje skontrastowana ze wspomnieniem o żołnierzach poległych na wojnie 
rosyjsko-japońskiej. Delikatny, eteryczny śnieg scala w swoim estetycznym uścisku 
oba światy – żywych i umarłych.  
 

Niebo nad nimi było niczym otchłań kotłującego się śniegu, który spadał na ich twarze. Gdyby 

otworzyli usta, poczuliby jego smak na podniebieniu. Czyż nie byłoby cudownie zostać pogrzeba-
nym pod takim śniegiem? 
– Teraz śnieg napadał już do środka… – powiedziała rozmarzonym głosem Satoko. Pewnie miała na 
myśli to, że krople roztopionego śniegu spłynęły od miejsca, gdzie zaczynało się gardło aż na piersi. 
Jednak śnieg padał z rytualną powagą, nie wywołując przy tym najmniejszej dysharmonii. Kiyoaki 
czuł, jak wraz z chłodem na policzkach również do jego serca wkrada się ziąb. […] Nagle odniósł 

                                                   
165 Również Katsuhiko Takeda (ur. w 1929 roku, krytyk literacki i znawca literatury angielskiej) 

w swoim eseju zatytułowanym Hōjō no umi podkreśla wagę sceny przejażdżki rykszą oraz pisze 
o związku tytułu pierwszego tomu z tą właśnie sceną: „Pierwszy tom tetralogii zatytułowany jest Wio-
senny śnieg. Główny bohater, Kiyoaki, przyjmuje zaproszenie Satoko i wybiera się z nią na przejażdżkę 
rykszą po ośnieżonym mieście. Tego ranka Kiyoaki i Satoko całują się po raz pierwszy. Chwila, decydu-
jąca o ich losie, nabiera konkretnego kształtu właśnie owego ranka, kiedy pada wiosenny śnieg. Cho-
ciażby tylko z tego powodu tytuł powieści ma tak ogromne znaczenie” – K. Takeda, Hōjō no umi, „Ko-
kubungaku. Kaishaku to kanshō”, nr 2, 1976. Wydanie zatytułowane: Mishima Yukio to dekadansu (Mi- 
shima Yukio i dekadencja), s. 144.  
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wrażenie, że widzi zdjęcie z albumu z fotografiami z wojny japońsko-rosyjskiej, przedstawiające ce-
remonię pogrzebową ku czci ofiar poległych w wojnie w okolicach świątyni Tokuriji. Tysiące żoł-

nierzy stało w grupach, z opuszczonymi głowami, otaczając nagrobek z surowego, białego drewna 
i ołtarzyk, na którym powiewało białe płótno. W odróżnieniu od żołnierzy z tamtego zdjęcia, ci żoł-
nierze mieli na ramionach śnieg, a daszki ich żołnierskich czapek były całe białe.  
W chwili, kiedy Kiyoaki ujrzał w wyobraźni tę scenę, przyszło mu do głowy, że w rzeczywistości 
wszyscy byli martwi. Zbici w grupach żołnierze nie zgromadzili się po to, aby opłakiwać swoich po-
ległych towarzyszy, ale stali z opuszczonymi głowami, opłakując swoją własną śmierć166. 

 
Scena ta stanowi kontrast w stosunku do romantycznego obrazu pierwszego po-

całunku, niweczy bezpowrotnie nastrój „wcześniejszego upojenia” (mae no tōsui), 
sugeruje tajemnicę i czyhającą gdzieś w pobliżu śmierć.  
 
Mitate 
 
Padający w tej scenie śnieg przynosi również skojarzenia na gruncie poetyckim 
z opadającymi płatkami kwiatów wiśni (sakura) – drzewa postrzeganego tradycyjnie 
jako symbol ulotności, kruchości i piękna167. Pomimo że w powyższym fragmencie 
ani razu nie pojawia się fraza „haru no yuki”, motyw wiosny zasugerowany zostaje 
właśnie przez płatki śniegu-wiśni opadające na twarze zakochanych. Zabieg ten 
przywodzi na myśl technikę określaną w literaturze i sztuce japońskiej terminem 
mitate168, która polega na porównaniu dwóch całkowicie odmiennych i odległych 
czasowo rzeczy, np. rosy i łez, śniegu i wiśni. Można zasugerować zatem, że tytu-
łowy „wiosenny śnieg” jest metaforą, poetyckim ozdobnikiem, przyrównującym 
śnieg do kwitnącej wiśni.  
 
Kategorie estetyczne Heian w tekście Haru no yuki: mujōkan, yūgen 
 
Drzewa wiśni kwitną zwykle na początku kwietnia, gdy wiosna jest w pełni, a okres 
tzw. mankai, czyli moment, w którym kwiaty są w pełni kwiecia, jest niezwykle 
krótki. Ów aspekt nietrwałości i ulotności kwiatów wiśni oraz spadającego i na-
tychmiast topniejącego śniegu doskonale obrazuje buddyjska koncepcja „nietrwało-
ści” mujō169. Z drugiej strony śnieg można odczytywać jako uniwersalną metaforę 
                                                   

166 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 101–102. 
167 W języku japońskim istnieje fraza sakura fubuki (dosłownie „wiśniowa śnieżyca”) oznaczająca 

opadające niczym płatki śniegu kwiecie wiśni. 
168 Termin mitate wykorzystywany był w poezji, literaturze oraz sztuce, szczególnie drzeworytniczej 

(techniką mitate posługiwał się między innymi twórca drzeworytu ukiyoe Moronobu Hishikawa). Na 
temat mitate zob. również: M. Melanowicz, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011; 
B. Kubiak Ho-Chi, Estetyka i sztuka japońska. Wybrane zagadnienia, Universitas, Kraków 2009.  

169 Mujō („nietrwałość”, w sanskrycie anitya) albo mujōkan („poczucie nietrwałości”) – jedna z pod-
stawowych doktryn buddyjskich, mówiąca o tym, że wszelkiego rodzaju zjawiska są nietrwałe i podlegają 
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miłości niespełnionej, nieosiągalności, niemożliwości. Wyciągamy rękę i przez jed-
ną krótką chwilę stykamy się z doskonałym pięknem nieskazitelnie czystych, krysz-
tałowo-białych płatków śniegu, które jednak już po chwili wymykają się z naszej 
dłoni pod postacią strużki wody. To samo dzieje się z kwieciem wiśni. Możemy się 
cieszyć jego pięknem tylko przez moment.  

W Haru no yuki tę nieosiągalność, niemożliwość, a zarazem tabu, o którego 
nieodzowności dla konstrukcji powieści miłosnej wspominał Mishima, uosabia za-
ręczona z księciem Satoko. Nieosiągalność Satoko potęguje yūgen170 – tajemnicze, 
sugestywne piękno, którym emanuje dziewczyna, stanowiąca dla Kiyoakiego tajem-
niczy i kruchy obiekt pożądania, odległy niczym wibrujące w oddali dźwięki koto. 
Co należy podkreślić, słowo yūgen pada bezpośrednio w treści powieści. 
„W delikatnych promieniach zachodzącego słońca profil jej twarzy przypominał 
widziany z daleka kryształ, daleki dźwięk koto, odległą górską dolinę, zdawał się 
tonąć w tajemniczej głębi [yūgen], jaką wytwarzała odległość”171.  

Tajemnicze piękno Satoko i jego mroczną głębię dobrze obrazuje również ko-
lejny fragment powieści. 

 
Uroda Satoko nie miała sobie równych, kiedy z zamkniętymi oczami usiłowała wyswobodzić się 
z jego ramion. Rysy jej twarzy były delikatnie zarysowane i nic nie zakłócało ich harmonii, jednak 
malowało się na niej również jakieś nienasycenie. Kąciki warg Satoko były lekko uniesione, Kiyoaki 

ze zniecierpliwieniem pragnął upewnić się, czy powodem tego był grymas płaczu, czy może uśmiech, 
ale teraz twarz dziewczyny była pogrążona w cieniu, zdawał się na niej spoczywać gwałtowny zwia-
stun mroku. Kiyoaki przyglądał się uchu Satoko, które było przykryte do połowy włosami. Płatek 
małżowiny był lekko zaróżowiony, natomiast w rzeczywistości ucho miało subtelny kształt, co przy-
wiodło Kiyoakiemu na myśl niewielki koralowy relikwiarz, jakby z jednego z jego snów, w którego 
wnętrzu znajdował się malutki posążek Buddy. Głębia, pogrążonego już w całkowitym mroku ucha, 

kryła w sobie jakąś tajemnicę172. 
 

Tajemnica kryjąca się w głębi ucha Satoko, w którego wnętrzu znajduje się 
„jakby malutki posążek Buddy”, nasuwa skojarzenia z tajemnicą buddyjskiej kon-
cepcji transmigracji, której powiernicą jest piękna Satoko.  
 

                                                                                                                        
nieustannemu procesowi przemian; termin mujō wiąże się również z koncepcją sansary (sanskr. „prze-
pływanie”) oraz doktryną „tylko-świadomości”, w myśl której nie istnieje żadne trwałe „ja” – wszystko 
jest pustką. Zob. również w: M. Melanowicz, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2003; Sources of Japanese Tradition. From Earliest Times to 1600, Volu-
me 1 (Źródła tradycji japońskiej. Od czasów najdawniejszych do roku 1600, t. 1), oprac. W.T. de Bary, 
D. Keene, G. Tanabe, P. Varley, Columbia University Press, New York 2001. 

170 Yūgen – jedna z podstawowych kategorii estetycznych okresu Heian oznaczająca „tajemną głębię”, 
piękno dalekie, zamglone i tajemnicze. 

171 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 141. 
172 Ibid., s. 146. 
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„Ślady” Genji monogatari w tekście 
 
Zgodnie z wcześniej przytoczonym konceptualnym zamierzeniem Mishimy, pierw-
szy tom miał być „powieścią miłosną w stylu dworskim” (ōchōfū ren’ai monogata-
ri). W związku z tym nasuwają się tutaj oczywiste skojarzenia z najsłynniejszą 
dworską powieścią miłosną okresu Heian, a mianowicie z Genji monogatari (Opo-
wieść o księciu Genjim, 1008)173, w której centrum znajduje się koncepcja wyrafi-
nowanego piękna podparta buddyjską filozofią ulotności i nietrwałości ludzkiej eg-
zystencji. Co ciekawe, pierwsze miłosne zbliżenie pomiędzy Kiyoakim a Satoko 
następuje „po drugiej stronie drzwi z Genjim” (Genjibusuma no mukō ni)174 – cho-
dzi tutaj o malowidło przedstawiające scenę z powieści o nadobnym księciu Pro-
mienistym175 umieszczone na drzwiach fusuma w gospodzie Kitazaki, gdzie odby-
wają się sekretne schadzki młodych kochanków (notabene za tymi samymi drzwia-
mi w gospodzie Kitazaki hrabia Ayakura ponad dwadzieścia lat wcześniej uwodzi 
Tadeshinę, nianię Satoko, co przypomina wątek z Genji monogatari, gdzie Genji 
najpierw uwodzi żonę swego ojca, a następnie jego własny syn uwodzi jego żonę). 

Wiśnia natomiast, która pojawia się w ikonografii japońskiej zawsze w kontek-
ście piękna, idealnie oddaje nastrój buddyjskiej zadumy nad przemijaniem rzeczy 
pięknych, miłości, młodości, szczęścia. Podczas przyjęcia wydanego przez markiza 
Matsugae w jego posiadłości z okazji hanami176, Satoko, która wygląda tamtego 
                                                   

173 Genji monogatari (Opowieść o księciu Genjim) to XI-wieczna powieść miłosna autorstwa damy 
dworu Murasaki Shikibu (ok. 978–ok. 1016), uważana za pierwszą powieść psychologiczną w historii 
światowej literatury. Akcja powieści rozgrywa się w ciągu 70 lat w środowisku dworskiej arystokracji, 
a jej głównym bohaterem jest niezwykle urodziwy i kochliwy tytułowy książę Genji – jego (a następnie 
syna Genjiego, Kaoru, oraz jego wnuka, Niou) miłości oraz niezliczone romanse z cesarskimi żonami 
i damami dworu, a także emocjonalne przeżywanie dworskiej rzeczywistości stanowią główny wątek 
powieści, która składa się aż z 54 ksiąg. Warto wspomnieć, że w 25. księdze powieści zatytułowanej 
Hotaru (Świetliki) pojawia się niespotykany dotychczas w historii literatury japońskiej traktat o sztuce 
powieściowej. Nie do końca są jasne ocena i rola Genji monogatari w twórczości Mishimy. Słownik 
(Mishima Yukio jiten, red. T. Matsumoto, H. Satō, T. Inoue) podaje, iż Mishima doceniał znaczenie idei 
kulturowej zawartej w powieści, szczególnie dotyczącej wątku winy i oczyszczenia, a także koncepcji 
piękna i elegancji Murasaki Shikibu, ponadto darzył szczególną sympatią dwa rozdziały tego monumen-
talnego dzieła, to jest Hana no en (Święto Kwiatu Wiśni) i Kochō (Motyle). W esejach Mishimy brak jest 
natomiast komentarzy dotyczących wpływu Genji monogatari na jego własną twórczość. Z kolei Sada-
kazu Fujii w liście do Yukio Rizawy Ōfuku shokan. Mishima Yukio o megutte – bungaku kara・ kōdō 
made (Wymiana korespondencji. Wokół Yukio Mishimy – od literatury do działania), „Kokubungaku. 
Kaishaku to kanshō” („Literatura japońska. Interpretacje i oceny”), wydanie zatytułowane Mishima Yukio 
(Sono hōjō to fumō) (Mishima Yukio. Jego płodność i jałowość), nr 10, 1978, Shibundō, Tokio 1978, 
s. 34–40) sugeruje podobieństwo ostatniej sceny Tennin gosui, w której Satoko zaprzecza, jakoby kiedy-
kolwiek znała Kiyoakiego, do sceny zamykającej Genji monogatari, w której Ukifune odrzuca list od 
Kaoru, porównując rzeczywistość do dziwnego snu i tłumacząc, iż nie pamięta kogoś o takim imieniu. 
Czy jednak było to zamierzone podobieństwo? Autor eseju nie daje jednoznacznej odpowiedzi. 

174 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 205. 
175 Imię tytułowego bohatera Genji monogatari, księcia Hikaru, tłumaczone jest jako „Promienisty”.  
176 Hanami (dosł. „oglądanie kwiatów”) to zwyczaj związany ze świętowaniem nadejścia wiosny, który 

przywędrował do Japonii z Chin w epoce Nara (710–784). Początkowo podziwiano głównie kwiaty śliwy 
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dnia szczególnie pięknie, ma na sobie kimono właśnie w kolorze wiśni (sakurairo 
no utsukushii kimono177), co podkreśla nierozerwalny związek piękna z kwiatami 
wiśni, akcentując jednocześnie aspekt efemeryczności zarówno koncepcji piękna, 
jak i kwiecia wiśni w pełnym rozkwicie.  

Inną istotną cechą tradycyjnego piękna jest możliwość jego percepcji i przeży-
wania zarezerwowana wyłącznie dla elitarnej klasy arystokracji dworskiej. W po-
wieści osobą, która reprezentuje hermetyczny świat arystokracji, jest Satoko, wy-
wodząca się ze starego i szacownego rodu Ayakurów. 

 
Ród Ayakura był jednym z dwudziestu ośmiu rodów posiadających rangę Urin. Wywodził się od 
Namby Yorisuke, który był graczem w piłkę kemari. W dwudziestym siódmym pokoleniu ród Aya-
kura przejął od rodu Yoritsune tytuł Marszałka Dworu, przeniósł się do Tokio i osiadł w Azabu, 
dawnej rezydencji siogunów. […] Dziedzic rodu Ayakura otrzymał w dzieciństwie niższą rangę pią-
tego stopnia, co dawało mu możliwość awansu na Wielkiego Radcę Stanu.  

 
Satoko nie tylko reprezentuje w powieści ideał wyrafinowanej arystokratki, lecz 

jest także symbolem piękna kobiecego utożsamianego z łagodnym, żeńskim pier-
wiastkiem tawayameburi, do którego Mishima odnosi się w swojej koncepcji 
pierwszego tomu tetralogii. 
 
Iroka, miyabi, en – symbole dworskiego wyrafinowania 
  
Kobiecość Satoko wyraża również jej subtelny erotyzm, który – Tanizaki178 określa 
w odniesieniu do ukochanych Genjiego mianem iroka179 – przypomina Michiko 
                                                                                                                        
(ume), już jednak w okresie Heian (794–1185) wiśnia (sakura) zaczęła się cieszyć większą popularnością 
(co prawda w Man’yōshū przeważają wiersze opiewające urodę kwiatów śliwy, ale w Kokin wakashū 
sytuacja się odwraca – większość stanowią wiersze chwalące piękno kwiatów wiśni. Również w Genji 
monogatari jest rozdział zatytułowany Hana no en, gdzie jest mowa o kan’ōkai, czyli spotkaniu, na któ-
rym podziwia się właśnie wiśnie, a książę Genji po raz pierwszy spotyka Murasaki no ue, swoją najbar-
dziej ukochaną żonę, w górach pośród kwitnących drzew dzikiej wiśni.  

177 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 134. 
178 Jun’ichirō Tanizaki (1886–1965) – jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy japońskich, 

autor między innymi Chijin no ai (Miłość szaleńca, 1924–1925), Tade kuu mushi (Niektórzy wolą po-
krzywy, 1928–1929), Shunkinshō (Rozmyślania nad życiem Wiosennej Harfy, 1935), Sasameyuki (Drob-
ny śnieg, 1943, 1947) i Fūten rōjin nikki (Dziennik szalonego starca, 1961–1962). Tanizaki przełożył 
również na współczesny język japoński Genji monogatari (trzecia wersja przekładu opublikowana została 
w 1964 roku). W swojej twórczości słynął z portretów pięknych i nietuzinkowych kobiet (między innymi 
Shunkin z Shunkinshō czy Naomi z Chijin no ai). 

179 Iroka (dosł. „kolor i zapach”) to termin oznaczający „pociągająco eleganckie piękno kobiece”. Oto 
strofy z antologii poezji Kokin wakashū autorstwa mnicha Soseia, w których pojawia się określenie iroka:  

Yoso ni nomi  
aware tozo mishi  
ume no hana  
akanu iroka wa  
orite narikeri 
(Myślałem, że tylko z oddali są takie piękne, kwiaty śliwy, ich kolor i zapach nigdy się nie znudzą, 

choć gałązka złamana). Zob. Reikai kogo jiten (Słownik starojapońskiego ilustrowany przykładami), red. 
H. Komatsu, Sanseidō, Tokio 1992, s. 89. 
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N. Wilson, „niewymuszenie subtelny erotyzm lub też wrażliwość na erotyzm deli-
katnie powiązany ze świadomością czasu”180 – „łabędzia szyja”, „słodycz wnętrza 
ust”, „jej uderzający do głowy zapach”, „krągłość bioder dziwnie niepasująca do 
szczupłej figury dziewczyny” – to wszystko sprawia, że: „W jasnym umyśle Kiyoa-
kiego, niczym piasek burzący spokojny odmęt wody, pojawia się niemiłe uczucie 
niepokoju”181. Satoko zdaje się bowiem emanować owym łagodnym erotyzmem 
połączonym z tajemnicą nieskończonego czasu, czyli z zagadką cyklu transmigracji.  
 

Rysy jej twarzy były delikatnie zarysowane i nic nie zakłócało ich harmonii, jednak malowało się na 

niej również jakieś nienasycenie. [...] Płatek małżowiny był lekko zaróżowiony, [...] co przywiodło 
Kiyoakiemu na myśl niewielki koralowy relikwiarz, jakby z jednego z jego snów, w którego wnętrzu 
znajdował się malutki posążek Buddy. Głębia, pogrążonego już w całkowitym mroku ucha, kryła 
w sobie jakąś tajemnicę182.  

 
Postać Satoko obrazuje również kolejną, bodajże najważniejszą kategorię este-

tyczną Heian – miyabi183, czyli „dworskie piękno, elegancję, kulturalność”, stano-
wiącą kwintesencję ekskluzywnego piękna zarezerwowanego wyłącznie dla osób 
szlachetnie urodzonych. Satoko pochodzi ze znamienitego rodu, co więcej, wkrótce 
zostaje narzeczoną samego księcia Tōina – członka rodziny cesarskiej, tak więc jej 
pochodzenie predysponuje ją do ekskluzywnego grona osób odznaczających się ową 
wyrafinowaną elegancją miyabi.  

„Miyabi wyraża się także poprzez wyrafinowanie, powściągliwość i sugestię 
en”184, które to przymioty są również widoczne w postawie Satoko. Scena, w której 

                                                   
180 T. Noguchi, Time in the World of Sasameyuki (Czas w świecie Sasameyuki), „The Journal of Japa-

nese Studies”, nr 3, zima 1977 [w:] M.N. Wilson., op.cit., s. 169.  
181 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 33.  
182 Ibid., s. 146. 
183 Miyabi to jedna z podstawowych kategorii estetycznych okresu Heian oznaczająca dworskie wyra-

finowanie (dosłownie „dworskość”) lub też elegancję, piękno, wrażliwość dworską. Cechami dystynk-
tywnymi miyabi były: wykształcenie, znajomość zasad etykiety dworskiej, poezji i innych sztuk pięknych, 
a także wysublimowana wrażliwość zdolna odczuwać i rozumieć między innymi zmieniające się piękno 
przyrody. Co więcej, miyabi stanowiło ideał estetyczny realizowany nie tylko w sztuce, ale także w życiu 
codziennym arystokracji Heian: „Mężczyzna mógł być najpierw zauroczony rękawem kimona kobiety, 
dostrzeżonym kątem oka, gdy ten zwisał w niewyszukany, lecz elegancki sposób z okna powozu, bądź też 
liścikiem przez nią wykaligrafowanym albo dźwiękami jej gry na koto, dobiegającymi z ciemności nocy”. 
Zob. Sources of Japanese Tradition..., s. 199. Przykładem takich perfekcyjnych historii miłosnych 
w duchu miyabi są losy arystokraty idealnego – księcia Hikaru Genji z powieści Murasaki Shikibu Genji 
monogatari. (Na temat miyabi zob. również: M. Melanowicz, Formy w literaturze japońskiej; B. Kubiak 
Ho-Chi, Estetyka i sztuka japońska…). 

184 B. Kubiak Ho-Chi, Estetyka i sztuka japońska... En (dosł. „kobiecy urok, powab, atrakcyjność zmy-
słowa”) – termin oznaczający piękno zmysłowe, pełne elegancji i czaru. En znajduje się w opozycji do 
piękna stonowanego (sabi). Warto zwrócić uwagę, iż en było ważną kategorią estetyczną nie tylko 
w poezji, ale także w teatrze kabuki i nō. Biorąc pod uwagę sentyment Mishimy do tradycyjnych form 
teatralnych (po raz pierwszy zetknął się z dramatem nō w pierwszej klasie gimnazjum dzięki babce po-
bierającej lekcje śpiewu dramatycznego w słynnej szkole dramatycznej Kanze) oraz jego głęboką znajo-
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Satoko pojawia się na tle prószącego śniegu, umiejętnie wprowadza nas właśnie 
w ów świat przepychu i dworskiej elegancji. 

 
W końcu pojawiła się Satoko, przyciskając do piersi złożone razem, długie rękawy szaty w kolorze 
fioletu. Tadeshina stała obok z rozłożonym parasolem w dłoni. Kiyoaki poczuł nieuzasadniony, bo-
lesny skurcz w sercu na widok przepychu, który pojawił się pod postacią dziewczyny wychodzącej 
z pochyloną głową z bramy – przypominało to wyciągnięcie ogromnej fioletowej masy na śnieg185. 

 

Szata w kolorze fioletu, którą ma na sobie Satoko, zdaje się „przepowiednią”186 
jej późniejszego losu – złożenia ślubów zakonnych. Pod tym względem (złożenie 
ślubów i porzucenie doczesnego życia) Satoko przypomina również piękne boha-
terki Genji monogatari187 – Fujitsubo, damę Rokujō, Onna Sannomiya (Nyosan) 
czy też Ohimę – postać z Hamamatsu chūnagon monogatari (Opowieści o radcy 
Hamamatsu), opowieści, z której Mishima zaczerpnął wątek sansary i wątek oni-
ryczny. 

Kolor murasaki (notabene tak miała także na imię ukochana żona księcia 
Genjiego) kojarzy się jednocześnie z kolorem kwiatu wistarii (glicynii), przypomi-
nającym w swej nietrwałości wiśnię (krzewy wistarii w postaci kwiecistych kiści 
zakwitają na przełomie kwietnia i maja, a okres ich kwitnienia jest równie krótki, jak 
okres kwitnienia wiśni). Co więcej, Mishima porównuje kolor kiści wistarii opada-
jących na twarze kobiet z rodu Matsugae do „wytwornego widma śmierci”. 

 
W miejscu położonym poniżej głównego budynku świątyni oddawano także cześć bóstwu plonów. 
Z przodu znajdował się rząd przepięknych wistarii tworzących jakby poddasze. Cała rodzina zbierała 
się w tym miejscu, aby uczcić pamięć dziadka. Ponieważ rocznica jego śmierci przypadała na koniec 
maja, wistarie były zawsze w pełnym rozkwicie. Kobiety, unikając promieni słonecznych, gromadzi-
ły się pod daszkiem utworzonym przez kwiaty. Ich białe twarze, upudrowane z niezwykłą wprost 
starannością, były nakrapiane kolorem wistarii, który opadał na ich policzki niczym wytworne wid-

mo śmierci188. 

 

                                                                                                                        
mość tej sztuki (Mishima był autorem między innymi współczesnej wersji jednoaktówek nō, które zostały 
wydane pod wspólnym tytułem Kindai nōgakushū, Shinchōsha, Tokio 1956), można zastanowić się nad 
głębszym znaczeniem tej koncepcji estetycznej w Haru no yuki, szczególnie podczas kreowania postaci 
księżnej Kasugi i Satoko.  

185 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 96. 
186 O związkach pomiędzy obiema scenami wspomina Michiko N. Wilson w swoim eseju – zob. 

M.N. Wilson, op.cit.  
187 Sugeruje to Michiko N. Wilson we wspomnianym wyżej eseju, zob. ibid.  
188 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 8–9. 
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Kolor wistarii przywodzi też na myśl skojarzenie z liturgicznym fioletem w Ko-
ściele katolickim oraz z pokutą, którą właśnie symbolizuje w chrześcijańskim kręgu 
kulturowym. W tym kontekście ponownie możemy przywołać w pamięci Satoko 
i jej późniejszy los mniszki. Patrząc na to z drugiej strony, możemy zinterpretować 
postać Satoko jako szekspirowską Julię, która po śmierci ukochanego wstępuje do 
klasztoru (według Mishimy, Kiyoaki reprezentował przecież niezdecydowany typ 
hamletowski). Ciekawe jest również w przytoczonym powyżej fragmencie zesta-
wienie bieli z kolorem wistarii – przywodzi ono na myśl „fioletową masę wycią-
gniętą na śnieg” (kasadaka na murasaki no ni o yuki no naka e hikidashite kuru yō 
na) ze sceny przejażdżki rykszą, a tym samym ponownie nawiązuje do niestałości 
i ulotności piękna. Buddyjską niepewność egzystencji i nietrwałości rzeczy, w tym 
też piękna, podkreśla uczucie kołysania, „drżenia” (dōyō) rykszy. 
 

Kiedy Satoko wchodziła do środka, korzystając z pomocy Tadeshiny i rykszarza, jej ciało zdawało 

się płynąć. Kiyoaki uniósł dach rykszy i wychylił się na jej spotkanie. Płatki śniegu przylgnęły do 
kołnierza jej szaty i do jej włosów. Razem z dmuchającym śniegiem Satoko zbliżała się w jego kie-
runku z uśmiechem na białej, pogodnej twarzy. Coś wyrwało go z monotonnego snu. Nagle Kiyoaki 
poczuł się zaatakowany. Drżenie rykszy, która zakołysała się niepewnie pod naporem ciężaru Satoko, 
umocniło to niespodziewane uczucie. Kiyoaki miał wrażenie, że było ono spowodowane również 
przez ogrom fioletu, który spadł na niego pod postacią jej szaty, i odurzający zapach perfum. Wyda-

wało się, iż śnieg, tańczący wokół zmarzniętych policzków Kiyoakiego, uwolnił nagle tę woń189.  
 

W przytoczonym powyżej fragmencie piękno jest pokazane w kontekście niesta-
bilności i niepewności tego świata, których symbolem jest kołysanie, drżenie rykszy. 
Ponownie pojawia się, kontrastujące ze sobą, połączenie bieli i fioletu, czyli motyw 
piękna (efemerycznego śniegu) i jego ulotności („klasztornego” fioletu). Dodatkowy 
efekt estetyczny wprowadza zapach, należący do kategorii zmysłowego czaru en, 
który, podobnie jak barwa, odwołuje się bezpośrednio do wyobraźni odbiorcy 
(Kiyoakiego oraz czytelnika). Wyobraźnia natomiast odgrywa niezwykle ważną rolę 
w procesie odczytywania sensów ukrytych w powieści, gdyż sensy te zdają się za-
kodowane za pomocą wszechogarniającej nas poezji. Poetyckość opisów, ich bogata 
metaforyka, kontrast – to wszystko wpływa na liryczny charakter powieści. Sam 
tytuł również można rozpatrywać w kontekście poetyckim, gdyż użyta przez Mi- 
shimę metafora „wiosenny śnieg” przywołuje na myśl niezliczoną ilość poematów, 
nie tylko z okresu Heian oczywiście, ponieważ słowo „śnieg” i „wiosna”, a także 
fraza „wiosenny śnieg” obecne są w poezji i literaturze japońskiej w wymiarze po-
nadczasowym190. W sztuce literackiej wyobraźnia odgrywa zasadniczą rolę, w myśl 

                                                   
189 Ibid., s. 96–97. 
190 Począwszy od wspomnianego wiersza Haru no yuki Shizuo Itō ze zbioru Haru no isogi, cykl poe-

matów Yukiakari no michi（Droga śnieżnej poświaty, 1926; ok. 18 utworów tam zgromadzonych ma 
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maksymy zen, iż „prawdziwe piękno dostrzeże ten, który umie Nieskończone do-
kończyć w duchu”191. Subtelna aluzja za pomocą zapachu, barwy, uśmiechu, gestu 
może uruchomić lawinę emocji. Oczywiście świat emocji i uczuć dostępny jest je-
dynie dla garstki wtajemniczonych, czyli wyrafinowanej estetycznie arystokracji192.  
 
Mono no aware i koncepcja „pasywnego przeżywania estetycznego  
znużenia” Yoshinoriego Ōnishiego w kontekście Haru no yuki 
 
Istotną kategorią estetyczną tego ekskluzywnego i hermetycznie zatrzaśniętego 
świata jest pojęcie mono no aware193, czyli zdolność emocjonalnego przeżywania 
świata. Subtelną grę aluzji, wysublimowany kod estetycznych gestów i kodów po-
trafi zrozumieć tylko ten, kto umie w odpowiedni sposób doświadczyć na sobie, 
przeżyć tzw. patos rzeczy. Zatem tylko wrażliwy esteta-arystokrata, dzięki umiejęt-
ności empatii, potrafi przeżywać piękno dogłębnie, a także dostrzec ulotność i kru-
chość tego świata. Przeżywać, gdyż kultura epoki Heian, scharakteryzowana przez 
Yoshinoriego Ōnishiego194  jako „kultura estetyczna” (biteki bunka)195 , wypiera 
                                                                                                                        
w swoim tytule słowo „wiosna” lub „śnieg”）autorstwa Seia Itō (1905–1969) czy też poematy z antologii 
Shinkokinshū, np. poemat autorstwa Shokushi Naishinnō:  

Yama fukami  
haru tomo shiranu  
matsu no to ni  
taedae kakaru  
yuki no tamamizu 
„Głęboko w górach, nie wiedząc, że nadeszła wiosna, w drzwi sosnowe cicho uderzają krople topnie-

jącego śniegu”, takie zjawiska, jak „wiosna” i „śnieg”, są nieprzerwanie obecne w poezji japońskiej, 
podobnie jak świadomość nierozerwalnej więzi człowieka z nieustającą w swej zmienności przyrodą.  

191 Maksymę tę zacytowała w odniesieniu do sztuki malarskiej okresu Kamakura (1185–1333) Zofia 
Alberowa w swojej książce O sztuce Japonii (Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 109). 

192 W praktyce oznaczało to, iż w czasach Heian jedynie dwór w Kioto mógł sobie pozwolić na tego 
typu wyrafinowaną egzystencję – poza stolicą panowały nędza i prymitywne obyczaje. (Zob. też ibid., 
rozdział zatytułowany Okres Hei’an (794–1185), s. 51). 

193 Mono no aware lub też aware – jedna z ważniejszych tradycyjnych kategorii estetycznych epoki 
Heian, często uznawana za kwintesencję średniowiecznej estetyki. Pojęcie to bywa tłumaczone za Ivanem 
Morrisem jako lacrimea rerum, czyli „patos rzeczy” i oznacza rodzaj wzruszenia, smutku, który ogarnia 
człowieka pod wpływem zetknięcia z pięknem, a dokładniej w momencie uświadomienia sobie efeme-
ryczności i ulotności piękna.  

194 Yoshinori Ōnishi (1888–1959) – jeden z czołowych estetyków japońskich; wykładowca Uniwersy-
tetu Tokijskiego w latach 1922–1949; autor wielu prac na temat estetyki zachodniej (gros jego prac to 
opracowania poświęcone myśli Kanta), a także studiów dotyczących rodzimej estetyki, między innymi 
Yūgen to aware (Yūgen i aware, 1939); Fūgaron. Sabi no kenkyū (Rozprawa na temat elegancjii. Badania 
nad sabi, 1940); Man’yōshū no shizen kanjō, 1943 (Uczucie naturalności w Man’yōshū, 1943); Bigaku 
(Estetyka, 1959, 1960).  

195 Michele Marra w swojej książce pt. Modern Japanese Aesthetics. A Reader (Współczesna estetyka 
japońska. Wypisy, University of Hawai’i Press, Honoulu 2002) tak pisze, streszczając esej Ōnishiego 
zatytułowany Aware (ibid., s. 122–140) i poświęcony kategoriom estetycznym (biteki hanchū): „Arysto-
kracja wykorzystywała sztukę jako środek praktyczny, aby wieść estetyczne życie i przeciwdziałać nudzie. 
Strona estetyczna życia wyparła stronę intelektualną w epoce Heian lub, inaczej mówiąc »kulturę inte-
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„kulturę intelektualną” (chiteki bunka), nie zadaje pytań dotyczących istoty naszej 
egzystencji ani też nie szuka na nie odpowiedzi196. Owa estetyka koncentruje się na 
odczuwaniu, przeżywaniu i opisywaniu nieuniknionej zmienności rzeczy, która – 
według Ōnishiego – stanowi podstawowy składnik tragedii ludzkiej.  
 

Metaforyczne znaczenie przemijania czterech pór roku jako stałego elementu przypominającego 
o ludzkiej śmiertelności (memento mori), podobnie jak czasowy związek pomiędzy stałością praw 
natury, które determinują krótkotrwały postęp i cykle zmian (mujō) reprezentowanych przez cztery 

pory roku, stanowią istotne składniki, biorące udział w procesie formowania pasywnego przeżywania 
estetycznego znużenia197  

 
– twierdzi Ōnishi.  

Upływający czas, zmieniające się pory roku, wokół których toczy się życie to-
warzyskie dworu, symbolika świata roślin i zwierząt, wyrafinowana etykieta i ele-
gancja – zjawiska te musi trafnie odczytywać, dogłębnie przeżywać, a także stoso-
wać się do wyznaczonych przez nie zasad osoba rozumiejąca mono no aware. Nie-
wątpliwie w powieści taką osobą jest Satoko. Jej sposób chodzenia, uśmiechania się, 
gra słów, a raczej niedomówień, i gestów stanowią elementy dworskiej sztuki uwo-
dzenia, którą Satoko z powodzeniem stosuje. 
                                                                                                                        
lektualną« (chiteki bunka). Ōnishi upatruje w tym braku zainteresowania logiką głównej przyczyny klęski 
rozwoju nauki w epoce Heian. Ciągłe zaangażowanie, aby z powodzeniem ukazać estetyczne zrozumie-
nie, w końcu doprowadziło do skrywania logicznych i racjonalnych sytuacji, które mogłyby sprzeciwiać 
się estetycznej wizji życia. To tłumaczy – na co wcześniej wskazywał Norinaga Motoori – usunięcie 
z zapisków pochodzących z epoki Heian, dotyczących zabiegów medycznych, którym byli poddawani 
pacjenci, scen przepisywania lekarstw przez medyka, które były bardziej racjonalne, ale mniej wyszukane 
estetycznie, na rzecz długich i barwnych opisów rytuałów religijnych. Estetyka zastąpiła ludziom naukę, 
dostarczając im pocieszenia w trudach codziennego życia. Stała się maską, skrywającą znużenie świata 
lub też nudę przenikającą „nastrój” (Stimmung) całej epoki Heian, którą Ōnishi opisuje jako epokę »de-
kadencji«. Estetyka wypiera prawdę, mówi raczej o kolorach, zapachach i rytuałach niż o ospałości 
i nudzie klasy społecznej, która jest niezdolna lub niechętna reakcji na zaistniały stan rzeczy” (ibid., 
s. 117–118). W Haru no yuki Mishima charakteryzuje typowego arystokratę – hrabiego Ayakurę następu-
jąco: „Hrabia był okropnym tchórzem w obliczu wszelkiego rodzaju ran, chorób i śmierci” (Y. Mishima, 
Haru no yuki. Hōjō..., s. 314).  

196 Co więcej, estetyka dworska nie wiąże się z jakimkolwiek systemem moralnym. Ōnishi wskazuje, 
iż estetyka Heian jest raczej „odpowiedzią na ogólny problem egzystencjonalny mal de vivre (próbą zro-
zumienia podstawy nicości, na której opiera się Istnienie) niż wyzwaniem rzuconym jakiemuś konkret-
nemu socjalnemu lub politycznemu systemowi” (Y. Ōnishi [w:] M. Marra, Modern Japanese Aesthetics, 
s. 118). Tezę tę potwierdza zapis miłosnych przygód Genji’ego, który w swoich niezliczonych podbojach 
nie kieruje się żadnym kodeksem etycznym. W Haru no yuki osobą podobnego pokroju jest ojciec Satoko, 
hrabia Ayakura, obmyślający wyrafinowaną estetycznie zemstę na swoim rzekomym przyjacielu – marki-
zie Matsugae. Hrabia nie ma również skrupułów, aby przystać na sprytny plan markiza po nieoczekiwa-
nym zgoleniu włosów przez Satoko, która po usunięciu ciąży zdecydowała się zostać mniszką. Aby zatu-
szować sprawę, hrabia zgadza się ubrać córkę w perukę i tym sposobem zfinalizować jej zaręczyny 
z księciem. Uczucia Satoko, moralny aspekt pozbycia się przez nią ciąży oraz fortel mający na celu 
oszukanie księcia nie stanowią dla hrabiego problemu natury etycznej. 

197 Y. Ōnishi [w:] M. Marra, op.cit., s. 118–119.  
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Nie zdając sobie sprawy z tego, co czyni, zaczął porównywać charakterystyczny sposób rzucania 
ukośnych spojrzeń przez Satoko z zachowaniem kurtyzan. Kobiety spoglądały pogodnie, z wyrazem 

pewnej niezależności w oczach, której Kiyoaki tak nie znosił. Poza tym rozglądały się dookoła bez 
żadnego celu, co przywiodło Kiyoakiemu na myśl brzęczące muchy. Kurtyzany nie miały w sposobie 
patrzenia nic z subtelnej koordynacji spojrzeń Satoko, stanowiącej istotę jej eleganckiej harmonii198. 

 
W jej zachowaniu jest takt, urok, subtelność, a także bezpretensjonalność i odpo-
wiednia powściągliwość, cechująca prawdziwą arystokratkę.  

 
Dziewczyna, z odwagą niespotykaną raczej u kobiet, wskazała na złowieszcze zwłoki psa. Bez wąt-
pienia jednak w jej otwartości była namacalna elegancja, o której świadczył odpowiedni ton głosu, 
naturalnie miękki i głęboki zarazem, oraz wrodzone poczucie taktu. Elegancja Satoko była świeża 
i pełna życia niczym owoc w kryształowym naczyniu199. 

 
Porównanie elegancji do świeżego owocu, chociaż znajdującego się pod kloszem 

naczynia, dobrze obrazuje naznaczony sztucznością i piętnem wystudiowania este-
tyzm epoki Heian, któremu brakuje takich cech, jak niezależność, aktywność, wola. 
Potwierdza to swoim zachowaniem Satoko, która, choć bardzo pragnie znaleźć się 
w objęciach Kiyoakiego, daje mu to do zrozumienia jedynie lekkim uściskiem dłoni. 
Sugestywność tego uścisku i bliskość dziewczyny w końcu doprowadzają Kiyoa-
kiego do działania, które zdaje się reakcją łańcuchową wywołaną przez pojedynczy 
płatek śniegu.  
 

Lecący płatek śniegu osiadł na powiece Kiyoakiego. Na ten widok Satoko wydała okrzyk: Ach! 
Wówczas Kiyoaki bez zastanowienia odwrócił się w jej kierunku, uświadamiając sobie jednocześnie 
chłód na powiece. Satoko zamknęła nagle oczy, a Kiyoaki znalazł się dokładnie naprzeciwko jej 

twarzy, która, z połyskującym na niej jedynie karmazynowym kolorem szminki na ustach, traciła 
swoją wyrazistość pod wpływem kołysania, przypominając zerwany kwiat, drżący pod dotykiem ko-
niuszków palców200. 
 
Płatek śniegu wywołuje u Satoko stan estetycznego uniesienia, którego oznaką 

jest okrzyk ara! („ach, ojej”) – współczesna/plebejska wersja wysublimowanego 
aware z czasów Heian. Zawarty w wizerunku śniegu smutek związany z ulotnością, 
kruchością życia ludzkiego, a także harmonia (yuki no furikata wa mijin mo mida-
rezu) i „rytualna podniosłość” (shikitenfū no sōgen) w sposobie jego padania po-
zwalają Satoko doświadczyć mono no aware.  
 

                                                   
198 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 140–141. 
199 Ibid., s. 30. 
200 Ibid., s. 98–99. 
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Kolejną nicią, wiodącą ku wysublimowanej estetyce czasów Heian, jest kolor 
szminki Satoko, określany jako miyakobeni, dosłownie „karmazyn ze stolicy”. 
W dawnym świecie arystokracji istniała oczywiście tylko jedna stolica, a było nią 
Heiankyō – dzisiejsze Kioto, do 1869 roku oficjalna siedziba cesarza. Karmazyn, 
kolor otrzymywany z krokosza barwierskiego, był kolorem używanym do barwienia 
ust wyłącznie przez arystokratki. Zatem ponownie semantyczne sygnały w postaci 
okrzyku ara!, tradycyjnego koloru szminki miyakobeni, odnoszą czytelnika do este-
tyzmu epoki Heian. 

 
Serce Kiyaokiego gwałtownie zabiło. Poczuł się wyraźnie skrępowany przez wysoki kołnierzyk 
szkolnego mundurka, zaciskający się dookoła jego szyi. Nic nie miało w sobie tyle tajemniczości, co 
biała twarz Satoko z zamkniętymi oczami. Poczuł pod kocem, jak lekki uścisk jej palców nagle deli-
katnie się wzmógł. Odczytując to jako sygnał, na przekór swojej wyjątkowej wrażliwości, pozostając 
w mocy tej delikatnej siły, Kiyoaki w sposób naturalny dotknął ustami ust Satoko201. 

 
W końcu Kiyoakiemu udaje się odczytać ten zakodowany pod postacią gestów 

(subtelny uścisk dłoni pod kocem, skierowana w jego kierunku piękna twarz dziew-
czyny z zamkniętymi oczami) przekaz Satoko, którego rezultatem jest ich pierwszy 
pocałunek. Nastrój niepewności, niestabilności, który ewokuje kołysząca się ryksza, 
nawiązuje do buddyjskiej koncepcji mujōkan i podkreśla aspekt efemeryczności 
piękna.  
 

Chwilę potem drżenie rykszy omal nie rozłączyło ich ust. Jednak Kiyoaki odparł to drżenie, czyniąc 
z miejsca, w którym jego wargi zetknęły się z wargami Satoko, filar, na którym całe jego ciało zda-
wało się spocząć. Kiyoaki poczuł, że dookoła tego punktu centralnego, w którym ich wargi się ze-
tknęły, otwiera się powoli ogromny, pachnący, niewidoczny wachlarz202. 

 
Fraza „ogromny, pachnący, niewidoczny wachlarz” (hijō ni ōki na, nioiyaka na, 

mienai ōgi) ewokuje inną metaforę, w której biel „rozłożonego wachlarza jej 
[księżnej Kasugi – dop. J.W.-L.] sukni” zostaje zestawiona ze „śniegiem leżącym na 
szczycie góry”. Porównanie to konotuje inny obraz idealnego piękna, a mianowicie 
przywołuje wspomnienie księżnej Kasugi, która aż do momentu uświadomienia so-
bie przez Kiyoakiego, że jest szaleńczo zakochany w Satoko, pozostaje dla niego 
uosobieniem elegancji doskonałej.  
 

Nawet teraz Kiyoaki ma przed oczyma stonowany tren sukni cesarzowej i o ileż okazalszy tren sukni 
księżnej Kasugi wykonany z szerokiego, białego futerka, na którego obwodzie rozsiane były czarne 
plamki i który inkrustowany był niezliczoną ilością pereł. […] Włosy księżnej były błyszczące 

                                                   
201 Ibid., s. 99. 
202 Ibid. 
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i czarne niczym laka. Ułożona z tyłu głowy fryzura rozpływała się stopniowo w obfitej bieli karku, 
a wymykające się z niej kosmyki opadały na ramiona, które błyszczały w wycięciu sukni. Księżna 

miała wyprostowaną sylwetkę i poruszała się zdecydowanym krokiem. Pomimo że jej ciało drżało, 
tren pozostawał nieporuszony. W oczach Kiyoakiego połyskująca biel tego rozłożonego wachlarza jej 
sukni zdawała się wznosić i opadać przy dźwiękach muzyki niczym śnieg leżący na szczycie góry, 
pojawiający się i znikający za przepływającymi chmurami. Właśnie wtedy po raz pierwszy w życiu 
Kiyoaki dostrzegł niezwykłe piękno kobiece, którego istotą zdawała się elegancja, przyprawiająca 
niemal o zawrót głowy203. 

 
Motyw bieli w tekście w odniesieniu do frazy „wiosenny śnieg” 
 
Słowo „wachlarz” pojawia się tutaj także w połączeniu z bielą, która kojarzy się ze 
śniegiem, a tym samym z „wiosennym śniegiem”. Mamy zatem „biel karku”, „sze-
rokie, białe futerko”, „metaliczną biel trenu”, a także białe chmury, będące aluzją do 
zmienności tego świata. 

Księżna Kasuga, której imię „kasuga” (春日) znaczy dosłownie „wiosenny 
dzień”, jest uosobieniem piękna i elegancji w powieści. Nie tylko dlatego, że jej 
imię od razu kojarzy się z wiosną i z ideogramem, który oznacza wiosnę 春 wystę-
pującym w złożeniu 春の雪, ale także dlatego, że jej uroda porównana zostaje do 
„kwiatu w najwspanialszej jego postaci” (hana no sakihokotta yō na o sugata), czyli 
w pełnym rozkwicie, co z kolei, zważywszy na aspekt efemeryczności i kruchości 
zawarty w pojęciu „kwiat w pełnym rozkwicie”, łączy się z terminem mujōkan. 
„W porównaniu z cesarzową, księżna Kasuga, która miała zaledwie trzydzieści lat 
i była piękna, elegancka, a także posiadała nienaganną figurę, przypominała kwiat 
w najwspanialszej jego postaci”204. 

Kwiat (oczywista aluzja do wiśni205) jest w pełnym rozkwicie tylko przez mo-
ment, jego nieuchronnym losem jest osiągnąć najwyższe piękno i chwilę potem 
sczeznąć, uschnąć, umrzeć. Podobny los czeka delikatny, efemeryczny śnieg i urodę 
księżnej, która przeminie równie szybko i niepostrzeżenie, jak opadające i topnieją-
ce płatki śniegu. 

Biel, symbol czystości, nieskalaności i piękna, występuje także w poniższym 
opisie. 

 

                                                   
203 Ibid., s. 11–12. 
204 Ibid., s. 11. 
205 W poezji użycie słowa hana („kwiat”) jako synonimu sakura no hana („kwiat wiśni” ) przyjęło się 

na stałe w drugiej połowie epoki Heian. Już jednak we wcześniejszych utworach poetyckich hana utoż-
samiano z sakura no hana, np. „dolna strofa” poświęcona wiośnie w Kokinshū: Hana chirusu kaze no 
yadori wa, dare ka shiru ware ni oshieyo, ikite uramiyo. (Jeśli ktoś wie, gdzie ma schronienie wiatr strą-
cający płatki wiśni, niech mi powie – pójdę tam i poskarżę się mu). [Pod hasłem hana], Dejitaru daijisen, 
Shōgakukan, Tokio 1998. 



 

 

68

Kiyoaki był zauroczony białym, pochylonym karkiem dziewczyny ubranej w bladobłękitne kimono. 
Dziewczyna przechodziła po kamieniach prowadzona przez panny służące. Ten widok przypomniał 

mu biały, subtelny kark księżnej Kasugi, o którym do tej pory nie mógł zapomnieć206. 
 

W innym fragmencie Mishima odwołuje się do naszej wyobraźni przez zapach, 
łącząc atrybuty piękna księżnej i Satoko.  
 

Księżna Kasuga aż po tren sukni skropiona była obficie francuskimi perfumami, których woń przy-

tłaczał zapach starego piżma. Przemierzając korytarz, Kiyoaki potknął się. Trwało to ułamek sekundy, 
lecz spowodowało silne pociągnięcie trenu. Księżna odwróciła się nieznacznie i bez oznak jakiego-
kolwiek niezadowolenia, zwróciła się z delikatnym uśmiechem na twarzy w kierunku chłopca, który 
popełnił tę gafę. Ten ruch księżnej nie był jednak na tyle wyraźny, aby mógł zostać zauważony. Stała 
wyprostowana, z lekko obróconą głową. Mimo to Kiyoaki mógł dostrzec subtelny uśmiech na jej 
twarzy. Wówczas włosy, które okrywały jej skroń, delikatnie spłynęły po białym, uniesionym do gó-

ry policzku, a w kącikach oczu w kształcie migdałów pojawił się uśmiech niczym czarna iskierka 
ognia. Mimo to czysta, wyraźnie zarysowana linia jej nosa pozostała nietknięta, zupełnie, jak gdyby 
nic się nie wydarzyło. Kiyoaki mógł dostrzec tylko przelotny błysk trójkątnego zarysu twarzy księż-
nej, którego nie dało się nawet nazwać profilem. Przywiódł mu on na myśl tęczę widoczną przez 
ułamek sekundy w załamujących się promieniach czystego kryształu207. 

 
„Kiyoaki”, czyli „czysty i piękny” – imię głównego bohatera aluzją do kon-
cepcji piękna dworskiego 
 
„Czysty kryształ”, „czysta linia nosa”, „biały policzek” – te wszystkie określenia wy-
wołują ciąg skojarzeń z tytułowym „wiosennym śniegiem”, a także z koncepcją piękna 
dworskiego, które jest tematem przewodnim Haru no yuki. Ów ciąg skojarzeń oparty 
jest na zastosowaniu przymiotnika kiyoi, czyli „czysty” na nieco szerszej płaszczyźnie 
semantycznej. Otóż główny bohater powieści ma na imię Kiyoaki, czyli „czysty, nie-
skazitelny”208. Imię to mogłoby się wydawać bardziej stosowne w odniesieniu do 
przymiotów charakteru postaci, w powieści jednak imię „Kiyoaki” jest synonimem 
fizycznego piękna, co jest uzasadnione etymologicznie, ponieważ przymiotnik kiyoi 
wywodzi się od form kiyoshi, kiyora, które wcześniej funkcjonowały również w zna-
czeniu „piękny”. Pierwsza z tych form, kiyoshi209, pojawia się już w Man’yōshū 

                                                   
206 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 24. 
207 Ibid., s. 12. 
208 Imię „Kiyoaki” składa się z dwóch znaków: kiyo 清, którego podstawowe znaczenie to „czysty, 

przejrzysty”, i aki 顕, czyli „jasny, oczywisty”. Tak więc połączenie obu znaków pod względem seman-
tycznym jest całkowicie uzasadnione. 

209 Kiyoshi to postać finitywna przymiotnika, występująca najczęściej na końcu zdania i pełniąca funk-
cję orzeczenia. Razem z formą kiyoki (pełniącą funkcję atrybutywną) tworzy jedną z form tego samego 
paradygmatu odmiany koniugacji typu ku. (Uwagę tę zawdzięczam I. Kordzińskiej-Nawrockiej). 
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(VIII wiek) podczas opisywania jasnych, błyszczących obiektów, takich jak: nieprzy-
słonięty chmurami księżyc (w poematach często funkcjonuje ze słowem tsukuyo, czyli 
„księżycowa noc”) lub nieskazitelna powierzchnia lustra210 . Kiyora211  natomiast 
wchodzi do powszechnego użycia w epoce Heian w opisach wyglądu zewnętrznego 
i stroju, pojawiając się między innymi w Genji monogatari w odniesieniu do urody 
tytułowego księcia (notabene imię księcia – Hikaru, znaczy „promienisty”, co jest 
kolejną aluzją do jego niezwykłej fizycznej urody), na przykład „narodził się piękny 
(kiyora naru) książę niczym klejnot”212. W tym kontekście kiyora naru znaczy „ide-
alny w kształcie, fizycznie urodziwy”. Pod względem etymologicznym jednak zarów-
no kiyoshi, kiyora (zastąpione obecnie przymiotnikiem utsukushii), jak i współczesne 
kiyoi mają te same znaczeniowe korzenie – czysty, niezbrukany.  

W związku z tym także imię głównego bohatera Kiyoaki w Haru no yuki, po-
dobnie jak imię Hikaru w Genji monogatari, nabiera dodatkowego semantycznego 
wydźwięku.  

W pewnym momencie Satoko „opiewa” urodę Kiyoakiego, porównując go 
w kontekście śnieżnej przejażdżki do pięknego, młodego ducha śniegu.  

 
W Japonii duchem śniegu jest kobieta, ja jednak przypominam sobie, że w europejskich bajkach du-
chem śniegu jest młody i piękny mężczyzna. Dlatego teraz myślę o Tobie, który wyglądałeś tak mę-
sko w swoim szkolnym mundurku, jak o takim porywającym mnie duchu śniegu213. 

 
Co prawda Satoko wspomina w swoim liście o męskim odpowiedniku „ducha 

śniegu” w zachodnich bajkach, interpretacja jednak japońskiej legendy o „śnieżnej 
kobiecie” (yukionna)214 zdaje się bardziej pasować do roli Satoko w powieści. Prze-

                                                   
210 Zob. przykładowe wiersze z Man’yōshū [w:] Reikai kogo jiten, s. 263. 
211 Kiyora to połączenie przymiotnika kiyoshi z sufiksem słowotwórczym ra (sufiks zamieniał przy-

miotnik w rzeczownik lub w czasownik przymiotny koniugacji nari). (Uwagę tę zawdzięczam I. Kor-
dzińskiej-Nawrockiej). 

212 Yo ni naku kiyora naru tama no onokomiko sae umaretamainu (Zob. M. Shikibu, Genji monogatari. 
[Rozdział zatytułowany] Kiritsubo [w:] Reikai kogo jiten, s. 264). 

213 Y. Mishima, Haru no yuki, s. 122. 
214 Mowa tutaj o legendzie o duchu śniegu (nazywanym również yukionna, czyli „śnieżna kobieta”), 

który pojawia się w śnieżną noc pod postacią pięknej, kruczowłosej kobiety odzianej w białe kimono. 
Zwykle „śnieżna kobieta” zamrażała oddechem napotkanych na swojej drodze podróżnych, choć zdarzało 
się jej również ze względu na młodość i urodę podróżnego darować mu życie. W opowiadaniu zatytuło-
wanym Yukionna ze zbioru Kaidan (Opowieści niesamowite, 1904) Lafcadio Hearna tytułowa „śnieżna 
kobieta” zakochuje się w jednej ze swoich ofiar – młodym i pięknym Minokichim, którego oszczędza 
w zamian za obietnicę, iż ten nigdy nie wyjawi tajemnicy jej istnienia. Wkrótce potem Minokichi spotyka 
piękną Oyuki – nieświadomy, iż jest to owa tajemnicza i niebezpieczna „śnieżna kobieta”, bierze ją za 
żonę, rodzą im się dzieci. Wspomnienie jednak o „śnieżnej kobiecie” nie opuszcza Minokichiego 
i w końcu po latach łamie daną niegdyś obietnicą i wyjawia żonie tajemnicę „śnieżnej kobiety”. Ta – ze 
względu na dobro dzieci – ponownie zachowuje przy życiu Minokichego, tym razem jednak znika na 
zawsze, rozpływając się w strużce wody. Inna interpretacja z okolic Yamagaty tłumaczy istnienie „ducha 
śniegu” następująco: Dawno temu żyła sobie na księżycu pewna księżniczka, której egzystencja była tak 
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cież to właśnie ona, niczym piękna i tajemnicza yukionna z legend, zadająca śmierć 
swoim lodowatym oddechem podróżnym napotkanym w śnieżny, zimowy wieczór, 
zaprzecza w ostatnim tomie tetralogii istnieniu Kiyoakiego i pozostałych jego wcie-
leń, w tym także Shigekuniego Hondy, strącając ich tym samym w wieczną otchłań 
niebytu.  

Niemniej jednak dla samej Satoko to Kiyoaki stanowi obiekt zachwytu, a jego 
imię interpretowane jako „piękny” to kolejna inteligentna wskazówka dla czytelnika, 
w jaki sposób może odczytywać semantyczną głębię powieści Haru no yuki. Bez 
znajomości kodu kulturowego, bez licznych i ciągle otwartych kulturowych kontek-
stów nie byłoby jednak możliwe, chociażby tak połowiczne (nadal zakładamy, że 
tekst jest niczym rozgwieżdżone niebo splatających się ze sobą cytatów, aluzji 
i sensów) odczytanie wzajemnej relacji semantycznej pomiędzy tytułem a żywą 
tkanką tekstu. 
 
Poetyckie pole kontekstów wyznaczone przez „wiosenny śnieg”  
  
W przypadku Haru no yuki tym, co wyzwala cały szereg skojarzeń, odsyłając nas 
jednocześnie do kodu kulturowego, jest metaforyka określenia „wiosenny śnieg”. 
Poetycka forma przekazu ma za zadanie pobudzić wyobraźnię czytelnika, nakreślić 
pole kontekstów, do których powinien się odwołać podczas lektury. W tworzeniu 
poetyckiej atmosfery pomaga również jakby metastruktura powieści, traktująca tekst 
niczym antologię poezji, w której każdy poemat-scena zdaje się posiadać swoje 
słowo-klucz, działające na tej samej zasadzie co kigo215 – w powieści poetyckość 
scen podkreślają między innymi wiśnie, śliwy, glicynie, klony, kamelie, księżyc, 
śnieg, sosny, cykady.  

W tle pojawiają się także tradycyjne rytualne święta, koncentrujące się wokół 
zmian w przyrodzie i religii sintoistycznej, takie jak:  
– hanami (w kwietniu podczas święta hanami w rezydencji markiza Matsugae spo-
tyka się towarzyska śmietanka na czele z kuzynem cesarza, księciem Tōinem);  
– otachimachi (pradawny rytuał wróżenia z wizerunku księżyca pojawiającego się 
w balii napełnionej wodą, w którym uczestniczy piętnastoletni Kiyoaki); 
– hinamatsuri (w marcu „święto lalek” lub „święto dziewczynek” obchodzone jest 
przez kobiety zamieszkujące rezydencję markiza Matsugae).  

Poetyckość widoczna jest także na płaszczyźnie językowej, gdzie Mishima po 
mistrzowsku operuje środkami stylistycznymi charakterystycznymi dla poezji wła-
śnie, czyli porównaniem i przede wszystkim metaforą soczystą, trafiającą idealnie 
w samo sedno rzeczy lub – jak można by powiedzieć za Norinagą – w mono no ko-

                                                                                                                        
nudna, że postanowiła spaść na ziemię razem ze śniegiem i już nigdy więcej nie powrócić do swojego 
królestwa. Od tego czasu pojawia się na ziemi zawsze w księżycową, śnieżną noc. 

215 Kigo – słowo reprezentujące daną porę roku w poezji haikai.  
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koro216. Świat Kiyoakiego „przypomina skórzaną torbę wypełnioną wodą, z której 
kropla po kropli sączy się czas”217; „mroczne fale wołają dzikim, potężnym głosem 
wydobywającym się z wnętrza przepastnego gardła”218, elegancja Kiyoakiego jest 
niczym „mały, trujący cierń, tkwiący w mocnej dłoni jego rodziny”219, a jego duma 
jak „pleśń porasta jego serce”220 i „rozprzestrzenia się pod wpływem dotknięcia 
niczym srebrzyście dźwięczące, białe kwiaty pleśni”221.  
 
„Wiosenny śnieg” poetycką metaforą wyrafinowanego piękna dworskiego 
skonfrontowanego z nieuchronnością śmierci 
 
Przepełnione metaforami liryczne opisy zdarzeń i wykreowanej rzeczywistości 
świetnie wpisują się w klimat romansu dworskiego, co jest zgodne z zamierzeniem 
autora. Tytułowy „wiosenny śnieg” natomiast prowadzi nas przez labirynt kontek-
stów do kodu kulturowego, w którego centrum znajduje się koncepcja dworskiego 
piękna i elegancji (miyabi). Owo piękno, utożsamiane z dworskim wyrafinowaniem, 
kontrastuje z obrazem/przeczuciem tego, co nieuniknione, czyli śmierci. Świadczy 
o tym chociażby scena przejażdżki rykszą, w której Satoko i Kiyoaki doznają 
pierwszego zmysłowego uniesienia i jednocześnie Kiyoaki ma złudzenie, iż ogląda 
poległych żołnierzy ze starego zdjęcia w kolorze sepii, lub też schadzka kochanków 
pod osłoną nocy nad brzegiem morza w Kamakurze, kiedy to z kolei Satoko prze-
żywa miłosną ekstazę, jednocześnie mieszającą się z przeczuciem nadciągającej 
katastrofy.  

W tym kontekście „wiosenny śnieg” zdaje się dotykać natury aware, wynikającej 
ze sprzecznej przyjemności płynącej ze spotkania ze smutkiem, o której pisał Yoshi-
nori Ōnishi222:  

 
Ten oksymoron [przyjemność płynąca z odczuwania smutku – dop. J.W.-L.] sugeruje pozytywną 
stronę estetycznego doświadczenia, które przezwycięża zarówno pozytywne znaczenie przyjemności, 
jak i negatywne znaczenie smutku, w taki sam sposób, jak świadmość życia [seimei ishiki] obejmuje 
zarówno pozytywną jego stronę, jak i negatywną, czyli choroby i śmierć.  

                                                   
216 M. Marra, op.cit., s. 116. 
217 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 21–22. 
218 Ibid., s. 21 
219 Ibid., s. 18. 
220 Ibid., s. 25. 
221 Ibid.  
222„Ta pozytywna witalność doświadczenia estetycznego wymaga jednak motywacji, która jest oparta 

na obecności obiektywnej rzeczywistości metafizycznego smutku, uwalniającej podmiot od subiektywnej 
natychmiastowości pozytywnych (radości) i negatywnych (smutku) namiętności. Estetyczne »podniece-
nie« jest niczym więcej jak spełnieniem stanu umysłu, który zostaje wywołany jasną wizją, a zatem 
i wyzwoleniem od motywacji uczuć, co Norinaga nazywa »sednem zdarzeń« (koto no kokoro) lub »sed-
nem rzeczy« (mono no kokoro)” – pisze M. Marra w streszczeniu eseju Ōnishiego na temat aware. (Zob. 
M. Marra, op.cit., s. 116.). 
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W podobnym tonie pisze Satoko w liście miłosnym do Kiyoakiego: „Roztopić się 
w Twoim pięknie, rozpuścić się jak śnieg i zamarznąć na śmierć – wydaje mi się, że 
nie ma większego szczęścia”223. 

Słowo „śnieg” zawarte we frazie „wiosenny śnieg” zdaje się „cząsteczką pyłu, 
migoczącego sensu” Barthesa224, przejmującego w powieści rolę semu, którego za-
daniem jest wytworzenie specyficznej atmosfery powieści. „Śnieg” symbolizuje 
kruchość oraz przemijanie piękna i ludzkiego życia, wiosna to z kolei młodość, czy-
stość i niewinność – wszystkie te atrybuty nawiązują do treści powieści ukrytej pod 
znamiennym tytułem Haru no yuki.  
 
2.4. Homba – piękno zawarte w „czystym działaniu” 
 
Homba – „koń” w galopie, czy może „konie”? 
 
Zastanówmy się teraz nad tytułem drugiego tomu tetralogii i korelacją z treścią po-
wieści. Rozważania należy zacząć od przetłumaczenia tytułu powieści. Drugi tom 
tetralogii zatytułowany jest Homba, co po angielsku jest interpretowane jako Runa-
way Horses, czyli w literalnym tłumaczeniu „uciekające konie”, „konie, które po-
niosły” lub „pędzące na oślep konie”. Gramatyka języka japońskiego nie uwzględnia 
jednak liczby mnogiej w postaci końcówek fleksyjnych, korzysta natomiast z tzw. 
klasyfikatorów, czyli specjalnych słów służących do liczenia ludzi, roślin, zwierząt 
i przedmiotów, które są używane w zależności od kształtu przedmiotu, wielkości 
zwierzęcia itd. (kwestia liczenia ludzi i roślin nie podlega oczywiście tej regule). 
Czasami liczbę mnogą wyraża podwojenie, np. yama – góra, yamayama – góry, ale 
możliwości tworzenia liczby mnogiej w analogiczny sposób są bardzo ograniczone. 
W związku z tym od razu nasuwa się pytanie: czy tytuł Homba, tłumaczony na język 
angielski jako Runaway Horses225, który składa się z dwóch ideogramów, to jest 
hon/hashi-ru – „biec” i ba/uma, czyli „koń”, należy faktycznie tłumaczyć jako 
„uciekające/pędzące na oślep konie”, czy też może bardziej odpowiednia byłaby 
interpretacja „uciekający, pędzący na oślep koń”? Gramatyka japońska pozostawia 
dużą dowolność interpretacji w tej kwestii, najczęściej uzależniając użycie liczby 
mnogiej od kontekstu zdania, wypowiedzi. W przypadku drugiego tomu tetralogii 
nastręcza to jednak pewnej trudności, ponieważ tytuł zdaje się nie odnosić w sposób 
bezpośredni do żadnej konkretnej sceny.  

W powieści ani razu explicite nie pojawia się tytułowy koń w galopie lub też ga-
lopujące konie. Stąd jednoznaczne przetłumaczenie tytułu na język polski z języka 

                                                   
223 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 122. 
224 R. Barthes, S/Z, s. 54. 
225 Takie znaczenie podaje słownik znakowy: M. Spahn, W. Hadamitzky, Japanese Character Dictio-

nary. With Compound Lookup via Any Kanji, Japan Media, Berlin 1991.  
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japońskiego wydaje się na początku naszych rozważań dosyć ryzykowne. Powróć-
my jednak raz jeszcze do definicji, którą podaje słownik, tym razem japońsko- 
-japoński226. Otóż znajdujemy tutaj nieco bardziej rozbudowane wytłumaczenie in-
teresującej nas nazwy: Homba – ikioi yoku hashiru uma. Abareuma. Ikioi no ha-
geshii koto no tatoe ni mo tsukau: homba no ikioi. Co można przetłumaczyć jako: 
„Silny, szybki koń/konie; narowisty koń/konie; używa się w porównaniach do 
gwałtownej siły (siła pędzącego konia/koni)”.  

Z kolei słownik japońsko-angielski podaje nieco zmodyfikowane znaczenie zło-
żenia homba, a mianowicie: A galloping horse; a runaway horse, czyli „koń w galo-
pie; koń, który poniósł”227. Nasuwa się więc pytanie: Dlaczego wersja angielska 
tytułu brzmi Galopujące konie/Konie w galopie? Czy faktycznie treść powieści su-
geruje tutaj liczbę mnogą, czy jest to tylko swobodna interpretacja tłumacza nieo-
graniczona w jasny sposób zasadami gramatyki japońskiej? Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, należy jednak wcześniej zastanowić się nad semantycznym związkiem ty-
tułu i treści drugiego tomu tetralogii.  
 
Wizerunek konia w powieści  
 
Czy obraz konia/koni w dzikim galopie można, podobnie jak w przypadku pierw-
szego tomu, odnieść do konkretnej sceny w powieści, która z kolei odwoływałaby 
się do określonego kodu kulturowego? Nie wydaje się to tak oczywiste, jak w przy-
padku Wiosennego śniegu, gdyż zarówno w tradycji, jak i w ikonografii japońskiej 
nie ma wizerunków konia/koni w galopie, które w sposób jednoznaczny przywodzi-
łyby na myśl określony ciąg skojarzeń. W kulturze japońskiej koń pojawia się naj-
częściej jako zwierzę juczne, ewentualnie w połączeniu z jeźdźcem-wojownikiem.  

W Homba pojedynczy koń pod jeźdźcem pojawia się w XVI rozdziale w opisie 
gobelinu w zachodnim stylu, który zdobi ścianę rezydencji księcia Tōina. Na pierw-
szym planie znajduje się zachodni rycerz na koniu, przeszywający lancą pierś piechura, 
który ugina się pod naporem uderzenia. Konający broczy krwią, której brązowo- 
czerwony, wypłowiały pod wpływem czasu, kolor, przypomina „kolor ze starej chu-
sty furoshiki”228. Pada przy tym, jakże znamienne dla Mishimy, stwierdzenie: 

 
Krew i kwiaty są do siebie bardzo podobne, ponieważ łatwo wysychają i równie łatwo zmieniają 
swoją substancję. [...] Właśnie dlatego krew i kwiaty mogą trwać dzięki zmienności chwały. Każda 
chwała ma w sobie coś metalicznego229. 

 
                                                   

226 Meikyō kokugo jiten (Słownik języka japońskiego), Yasuo Kitahara & Taishūkan shoten, Tokio 
2002–2006. 

227 Shinwaei daijiten (Wielki nowy słownik japońsko-angielski), Kenkyūsha, Tokio 2003, 2006. 
228 Y. Mishima, Homba, s. 190. 
229 Ibid.  
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Porównanie krwi i kwiatu nabierze dodatkowego znaczenia w dalszych rozwa-
żaniach, tymczasem należy podkreślić, że na próżno byłoby szukać podobnych opi-
sów w pierwszym tomie tetralogii, który był stylizowany na dworski romans.  

Niemniej jednak przytoczony fragment nie wydaje się kluczowym dla tytułowe-
go „Konia/koni w dzikim galopie”. Aby jednak wyczerpać temat wizerunków 
jeźdźców na koniach, należy wspomnieć o Shimpūren shiwa (Opowieści o Lidze 
Boskiego Wiatru) Yamao Tsunanoriego, przytaczanej przez Mishimę w tym tomie 
tetralogii. 

Opowieść jest historią spisku zawiązanego przez samurajów, członków Ligi Bo-
skiego Wiatru, przeciwko postępującej modernizacji i westernizacji Japonii oraz 
przeciwko zakazowi noszenia mieczy przez samurajów, kładącemu oficjalny kres 
klasie wojowników. Buntownicy pod ideowym wpływem mistrza Ōena Hayashiego 
pragnęli wskrzeszenia ducha pradawnego shintō oraz wypędzenia cudzoziemców 
z Japonii. Bunt Ligi Boskiego Wiatru nastąpił w 1876 roku w Kumamoto i, jak pisze 
w swojej rozprawie Divine Destruction: The Shimpūren Rebellion of 1876230 John 
M. Rogers, zakończył się śmiercią stu trzynastu samurajów, z czego dwudziestu 
pięciu poległo na polu walki, a aż osiemdziesięciu pięciu odebrało sobie życie. Było 
to jedno z największych zbiorowych samobójstw w przedwojennej historii Japonii. 
Co ciekawe, nazwa Ligi – Shimpūren 神風連 (znak ren 連 znaczy tutaj „liga”), 
czytana również po japońsku jako kamikaze231, czyli „boski wiatr”, nawiązuje do 
potężnego tajfunu, który w XIII wieku obronił Wyspy Japońskie przed mongolskim 
najeźdźcą. Wówczas Japończycy uznali działanie tajfunu za ingerencję opatrzno-
ściową bogów i na ich cześć nazwali go „boskim wiatrem”. Sześć wieków później 
członkowie Ligi odwoływali się ponownie do potężnej mocy „boskiego wiatru”. 
„Jeśli człowiek jest szlachetny i jeśli darzy czcią cesarza, to Boski Wiatr – podobnie 
jak podczas ataku Mongołów w erze Kōan232 – powstanie nagle i zmiecie barba-
rzyńców z powierzchni ziemi”233. Sama nazwa może w pewien sposób sugerować 
związki z tytułowym koniem/końmi w dzikim galopie przez skojarzenie siły wiatru 
(kaze no ikioi) z porównaniem zaczerpniętym ze słownika – homba no ikioi, czyli 
z „siłą galopującego dziko konia/koni”. W odniesieniu do tego porównania bardziej 
naturalne byłoby tłumaczenie „dziko galopujące konie” lub po prostu „konie w ga-
lopie” ze względu na liczbę spiskowców (było ich dwustu). W opowieści Tsunano-

                                                   
230 J.M. Rogers, Devine Destruction: The Shimpūren Rebellion of 1876 (Boska destrukcja: Rebelia 

Shimpūren z 1876) [w:] New Directions in the Study of Meiji Japan (Nowe kierunki w badaniach nad 
Japonią okresu Meiji), red. H. Hardacre, A.L. Kern, BRILL, Leiden–New York–Köln 1997.  

231 Kamikaze to również nazwa specjalnych jednostek bojowych wykorzystywanych podczas II wojny 
światowej do samobójczych ataków lotniczych (Shimpū tokubetsu kōgekitai). Prawidłowe czytanie zło-
żenia brzmiało shimpū, w czasie wojny jednak Amerykanie japońskiego pochodzenia wypromowali jego 
japońskie czytanie, czyli kamikaze (boski wiatr).  

232 Era Kōan (1278–1288). 
233 Y. Mishima, Homba, s. 74.   
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riego nie ma jednak konkretnej sceny, która opisywałaby zmasowany atak galopu-
jących na koniach samurajów – członków Ligi Boskiego Wiatru. Pojawiają się na-
tomiast wzmianki o pojedynczych przywódcach spisku, którzy przemieszczali się 
konno na polu walki. Trudno więc sugerować, że spiskowcy Ligi stanowią pierwo-
wzór tytułowych „koni w galopie” (przyjmując wersję z liczbą mnogą). 
 
Tytuł aluzją do walki, krwi i śmierci – motywów dominujących w powieści 
 
Podążając tropem historii spisku Shimpūren, z pewnością można odnieść interpreta-
cję tytułu do idei walki, krwi i śmierci, będących nie tylko przewodnim motywem 
opowieści Tsunanoriego, ale najważniejszym motywem całej powieści, gdyż główny 
bohater, młodzieniec o imieniu Isao Iinuma, wzorem Ligi Boskiego Wiatru 
(Shimpūren), zawiązuje Ligę Boskiego Wiatru Ery Shōwa, przyjmując jednocześnie 
podobne cele, co jego poprzednicy. 
 

Ten człowiek [Honda] bałby się dotknąć gorących hibashi234, odważyłby się dotknąć jedynie piecyka 
hibachi. Jednak jest różnica pomiędzy hibashi i hibachi. Hibashi są zrobione z metalu, a piecyk hi-
bachi z ceramiki. On należy do kategorii „czystych” ludzi, jednak jest jak hibachi z ceramiki. 
Idea „czystości” była czymś, co wyszło bezpośrednio od Isao i zakorzeniło się głęboko w umysłach 
i sercach jego obu towarzyszy. Isao ułożył nawet motto „Uczmy się prawości od Ligi Boskiego Wia-
tru”, które z czasem stało się dewizą całej grupy235. 

 
W przytoczonym fragmencie Isao wyraża się z pewnym lekceważeniem o Hon-

dzie, który po lekturze tekstu Tsunanoriego co prawda docenił niezwykłą odwagę 
rebeliantów Ligi Boskiego Wiatru, w ostatecznym rozrachunku jednak odniósł się 
z dystansem do tego rodzaju działań. Słowo-klucz, które się tutaj pojawia, to „czy-
stość/prawość” (jap. junsuisa) i wypływające z niej działanie, czyli innymi słowy 
koncepcja „czystego działania” (junsui kōi), o której pisze Hiroshi Watanabe236 
w swoim eseju zatytułowanym Hōjō no umi ron, i zarazem kult starożyt-
nej/pradawnej drogi (kodō) związany z tą koncepcją.  
 
Koncepcja czystości u podstaw działania rebeliantów Shimpūren  
i Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa  
 
Kult „pradawnej drogi” ujmuje kwestię czystości następująco: „Jeśli ludzie postę-
pują zgodnie z naturalnym shintō, będą w sposób naturalny moralni i społeczeństwo 

                                                   
234 Hibashi (dosłownie: „pałeczki do ognia”) – rodzaj metalowych kleszczy w kształcie dwóch połą-

czonych pałeczek (długości mniej więcej pałeczek saibashi używanych w kuchni) do przerzucania gorą-
cego węgla w piecyku hibachi (niewielkich rozmiarów piecyk na węgiel drzewny używany do ogrzewa-
nia pomieszczeń lub gotowania wody na herbatę). 

235 Y. Mishima, Homba, s. 125.   
236 H. Watanabe, op.cit. 
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będzie właściwie uporządkowane” 237 . Odniesienia do tego wątku odnajdujemy 
w rozdziale IX, kiedy Mishima-narrator zapoznaje czytelnika ze wspomnianą wcze-
śniej historią rebelii Shimpūren, w której zasadniczą rolę odgrywały nauki mistrza 
Ōena Hayashiego238 ze szkoły narodowej (kokugaku) w Kumamoto. Mistrz Ōen, 
podobnie jak jego naśladowcy z Ligi Boskiego Wiatru z 1876 roku, a także ich na-
stępcy z Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa na czele z Isao Iinumą, wierzył w kluczo-
wą rolę cesarza, jako w prostej linii potomka bogów, w procesie rządzenia krajem.  
 

Ōen nie krył swojej sympatii do idei imperialistycznych w Japonii, przed cudzoziemcami bronił ho-
noru i godności swego kraju, był zdegustowany brakiem zdecydowanej polityki rządzących w obli-
czu pojawienia się komodora Perry’ego oraz w obliczu zmian w polityce izolacji wprowadzonych 
przez tych, którzy planowali obalenie siogunatu. [...] Marzył o wskrzeszeniu świata bogów239.  

 
Podobne motywy w walce z panującym systemem – niechęć do modernizacji 

i cudzoziemców oraz sympatia do idei imperialistycznej – kierowały zarówno sa-
murajami z Ligi Boskiego Wiatru, jak również ich naśladowcami z Ligi Boskiego 
Wiatru Ery Shōwa. Ci pierwsi pragnęli „ukrócić złą politykę rządu, w razie ko-
nieczności składając swoje życie w ofierze”240, oraz „obalić niegodnych swych 
funkcji ministrów, uderzając w nich mieczem pod osłoną nocy”241. Celem spisku, na 
którego czele stanął główny bohater drugiego tomu było „przekazanie kontroli nad 
finansami i przemysłem Jego Cesarskiej Mości, wykorzenienie kapitalizmu, komu-
nizmu, zachodniego materializmu i tym samym oswobodzenie narodu z biedy oraz 
oddanie się w jasnych promieniach słońca w całkowite władanie Jego Cesarskiej 
Mości”242. Innymi słowy, celem obu Lig była odnowa moralna narodu, której na-
rzędziem miał być zbrojny spisek.  

Idea czystości odegrała w obu wypadkach zasadniczą rolę, poczynając od rytu-
alnego oczyszczenia, którego dokonywał przed obliczem bogów przywódca 
Shimpūren, Tomoo Ōtaguro, a kończąc na kwiatach białej lilii, które miały w sposób 
symboliczny uświęcić śmierć Isao.  

 
 

                                                   
237 Wielcy myśliciele Wschodu, przekł. Z. Łomnicka i I. Kałużyńska, oprac. I.P. Mc Greal, Al Fine, 

Warszawa 1997. 
238 W naukach Ōena dominowały wpływy teorii Mabuchiego Kamo (1697–1769) i Norinagi Motoo-

riego (1730–1801) oraz Atsutane Hiraty (1776–1843), których istotą była właśnie „starożytna droga” – 
koncepcja mówiąca o nadrzędnym znaczeniu shintō dla wskrzeszenia czystego i prawdziwego ducha 
Japonii w czasach obecnych. 

239 Y. Mishima, Homba, s. 70. 
240 Ibid.  
241 Ibid.    
242 Ibid., s. 267.   
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Tutaj znajduje się źródło i gwarancja mojej czystości. Bez wątpienia właśnie tutaj. Kiedy będę od-
bierał sobie życie, lilie przebudzą się z porannej rosy i otworzą swoje kwiaty w promieniach wscho-

dzącego słońca. Z pewnością ich woń oczyści zapach mojej krwi243.  
 

Koncepcja śmierci oczyszczającej z wszelkiej winy 
 
Shineba subete wa kiyomeraremasu244, czyli „śmierć oczyszcza wszystko” – mówi 
Isao, podając księciu Tōinowi swoją definicję lojalności. Chodzi tu oczywiście 
o konkretną wizję śmierci, a mianowicie seppuku popełnione jako akt najwyższej 
lojalności w stosunku do cesarza. Należy tutaj ponownie podkreślić, że idea czysto-
ści splata się w powieści nierozerwalnie z ideą działania, czyli, mówiąc wprost, 
z ideą walki.  
 

Czystość to idea podobna do kwiatu, która przypomina w smaku ostrą, miętową płukankę do ust. To 

idea, która trzyma się kurczowo piersi łagodnej matki. Czystość to krew, to miecz obalający niespra-

wiedliwość i krew tryskająca dookoła w momencie, gdy ostrze tnie przeciwnika. Lub też jest to idea, 

która łączy się z seppuku. Kiedy samuraj ginie chwalebną śmiercią na polu bitwy, jego ciało zbro-

czone krwią zamienia się w pachnące kwiecie wiśni. Czystość zatem to również niczym niepohamo-

wana zamiana dokładnie przeciwnych idei. Dlatego czystość to poezja245. 

 
Już wcześniej, w scenie spotkania Isao z księciem Tōinem, Mishima porównał 

krew do kwiatu, kładąc nacisk na „metaliczność” kwiatu i krwi oraz sugerując ich 
związek z chwałą (jap. meiyo)246. Wspomniana wcześniej „metaliczność” („każda 
chwała ma w sobie coś metalicznego” – konstatuje przecież Isao) jest również 
oczywistą aluzją do miecza i śmierci na polu chwały. Miecz stanowi przecież „duszę 
krainy Yamato”247, a „wojownik pozbawiony miecza jest godny pogardy”248, o czym 
mówi Harukata Kaya, jeden z przywódców Shimpūren, w swojej petycji dotyczącej 
zakazu noszenia mieczy249. Właśnie z tego powodu wierni „pradawnej drodze” sa-
murajowie Ligi Boskiego Wiatru oraz idący w ich ślady młodzi zapaleńcy Ligi Bo-
skiego Wiatru Ery Shōwa decydują się nie używać broni palnej podczas ataku na 
uzbrojonych żołnierzy. 
                                                   

243 Ibid., s. 247.   
244 Ibid., s. 196.    
245 Ibid., s. 125.  
246 Również imię głównego bohatera powieści, Isao 勲, znaczy: rippa ni shigoto o nashitogeru koto; 

meiyo aru kōseki; isaoshi; isao o tateru246, czyli: „wywiązać się godnie z zadania; chwalebne osiągnięcie; 
chwalebna służba; oddawać zasługi”, co zdaje się pozostawać nie bez znaczenia dla fabuły powieści, 
gdyż Isao podąża właśnie ku chwale drogą „kwiatu i krwi”. 

247 Y. Mishima, Homba, s. 81.   
248 Ibid., s. 82.   
249 Zakaz noszenia mieczy wszedł w życie w 1876 roku.  
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Co więcej, „czystość to seppuku” – mówi Isao w swojej definicji „czystości” 
i podobnie jak uczestnicy rebelii w Kumamoto kończy swoje życie, rozcinając sobie 
trzewia. Mishima zdaje się puszczać oko do czytelnika, kiedy jego bohater o tak 
znamiennym imieniu „wywiązuje się godnie z zadania”, czy też wypełnia swoją 
„chwalebną służbę”, odbierając sobie życie w akcie najwyższej lojalności w sto-
sunku do cesarza.  
 
Etyka bumbu ryōdō oraz wpływ nauk Wang Yangminga na postawę moralną 
głównego bohatera powieści 
 
Przytoczony powyżej fragment: „Kiedy samuraj ginie chwalebną śmiercią na polu 
bitwy, jego ciało zbroczone krwią zamienia się w pachnące kwiecie wiśni”250 – do-
starcza nam jeszcze jednej wskazówki, a mianowicie odnajdujemy w nim aluzję do 
bumbu ryōdō, czyli wspólnej „drogi”251 dwóch sztuk: literackiej i militarnej252. 
Bumbu ryōdō przekonywało, że prawdziwy samuraj powinien się ćwiczyć zarówno 
w sztukach militarnych, jak i w sztuce pisarskiej; idealny wojownik to profesjonalny 
poeta i zarazem profesjonalny żołnierz. 

Etyka bumbu ryōdō, a w szczególności postać Heihachirō Ōshio (1793–1837), 
wojownika i uczonego, który propagował neokonfucjańskie nauki Wang Yangminga 
(1472–1529), kładąc nacisk na zacieranie różnic i niwelowanie dychotomii przez 
zharmonizowanie myśli i działania, wywarła duży wpływ na Mishimę, który wzo-
rował na nim postawę moralną głównego bohatera Homba.  

Koncepcja bumbu ryōdō stanowiła dla Mishimy, szczególnie w ostatnich latach 
jego życia, cenne źródło odniesienia do jego teorii na temat wzajemnej zależności 
krańcowych przeciwieństw: „Krocząc tą drogą, znajduję usprawiedliwienie dla 
swojego życia artysty”253 – pisze na temat bumbu ryōdō Mishima w Hagakure 
nyūmon (Wprowadzenie do Hagakure, 1967)254.  

Działanie Isao ma swoje podstawy moralne przede wszystkim w myśli Wang 
Yangminga, który głosił: „Wiedzieć i nie działać znaczy nie wiedzieć”255. Wraca-
my więc ponownie do idei junsui kōi, czyli „czystego działania”. Aby uzyskać 
pełny obraz tej koncepcji, należy jeszcze wspomnieć o jednym aspekcie „czystego 
                                                   

250 Y. Mishima, Homba, s. 125. 
251 Japońskie dō/michi, czyli „droga” interpretowane jest w złożeniach często jako „sztuka”, np. sadō – 

sztuka herbaty, shodo – sztuka pisma, kadō – sztuka kwiatów. 
252 Bun (文) – pisanie, pisarstwo, literatura, zdanie, tekst i bu (武) – wojskowy, militarny; 両道 – 

wspólna, połączona droga. Doktryna bumbu ryōdō była silnie upowszechniana przez cały okres Edo 
(1603–1868). Zgodnie z nią samuraj powinien sprawnie władać nie tylko mieczem, ale także piórem, to 
jest powinien znać się na poezji, literaturze, sztuce herbaty, kaligrafii itp. 

253 Y. Mishima, Wprowadzenie do „Hagakure” (fragmenty w przekł. B. Kubiak Ho-Chi) [w:] Estetyka 
japońska. Tom III…, s. 131. 

254 Po raz pierwszy zbiór esejów Mishimy pt. Hagakure nyūmon (Wprowadzenie do Hagakure) ukazał 
się nakładem wydawnictwa Kōbunsha. Podtytuł zbioru brzmiał: Bushidō ikite iru (Bushidō żyje). 

255 Y. Mishima, Homba, s. 411. 
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działania”, a mianowicie o idei śmierci, która między innymi zgodnie z Hagakure 
(Ukryte w liściach) Tsunetomo Yamamoto i propagowanym przez tę książkę ko-
deksem samurajskim bushidō256 leży u podstaw sztuki wojennej.  

W Homba Isao Iinuma jest tym, który „postanowienie śmierci”257, tak zna-
mienne dla kodeksu bushidō, pielęgnuje w swoim sercu na długo przed przystą-
pieniem do „ostatecznej walki”, czyli do rozprawy ze skorumpowanym światem 
japońskiej finansjery. Osiemnastoletni Isao, notabene syn dawnego nauczyciela 
Kiyoakiego, szczegółowo opisuje wizję swojej śmierci, odpowiadając w ten spo-
sób na zadane mu przez porucznika Horiego pytanie, to jest: „czego najbardziej 
pragniesz” (mottomo nozomu koto wa nani ka)258. „Na szczycie klifu... oddając 
cześć wschodzącemu słońcu, spoglądając na połyskującą taflę morza... u stóp wy-
niosłej sosny – odebrać sobie życie”259. W powyższym cytacie należy również 
zwrócić uwagę na drzewo sosny (matsu)260, które ze względu na swoje wiecznie 
zielone igły jest w Japonii symbolem młodości i długowieczności, a także uzna-
wane jest za „drzewo święte, na którego wierzchołku zatrzymywali się bogowie, 
odbywając wędrówkę ze swej niebiańskiej krainy na ziemię”261. Wizerunkowi so-
sny towarzyszy tutaj obraz Mishimowskiego morza symbolizującego śmierć 
i słońca, które jest symbolem cesarza.  

 

                                                   
256 Bushidō (dosłownie „droga wojownika”), czyli zespół norm etycznych determinujących postępo-

wanie wojownika (bushi). Pomimo że normy te nie zostały nigdzie ujęte w pisemnej formie pod nazwą 
bushidō, uważa się, iż Hagakure (osiemnastowieczny zapis historii opowiedzianych przez samuraja 
z Nabeshima o imieniu Jōchō Yamamoto) zdefiniowało wiele koncepcji istotnych dla bushidō (np. jedna 
z najsłynniejszych sentencji głosi: „Sens drogi samuraja odnalazłem w śmierci”). Roger T. Ames sugeruje 
w pracy poświęconej bushidō, że „Hagakure zawiera interpretację sposobu życia według bushidō, którą 
niektórzy, między innymi Mishima, przyjęli jako prawdziwą biblię przekazującą tę filozofię” (Zob. 
R.T. Ames, Bushidō: Sposób życia czy kodeks etyczny, przekł. J. Wolska-Lenarczyk [w:] Estetyka japoń-
ska. Tom III..., s. 144; E. Ikegami, Poskromienie samurajów. Honorowy indywidualizm i kształtowanie się 
nowożytnej Japonii, przekł. J. Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011).  

257 O „postanowieniu śmierci” jako wartości definiującej bushidō wspomina również Roger T. Ames 
w swoim eseju Bushidō: Sposób życia..., s. 149. 

258 Y. Mishima, Homba, s. 131.   
259 Ibid.  
260 Sosna (matsu) jest jednym z trzech tradycyjnych symboli Japonii, obok bambusa (take) i drzewa 

śliwy (ume) – jap. shōchikubai.  
261 E. Żeromska, Maska na japońskiej scenie. Od pradziejów do powstania teatru nō, Wydawnictwo 

TRIO, Biblioteka Fundacji im. Takashimy, Warszawa 2003, s. 176. Omawiając w swojej książce rolę 
wizerunku sosny w aranżacji sceny w teatrze nō, Estera Żeromska wspomina także o malowidle „wielkiej 
starej sosny, przedstawiającej podobno słynną sosnę Yōgō rosnącą w pobliżu świątyni Kasuga taisha 
w Narze, w pobliżu której – według legendy – objawiło się w tańcu bóstwo świątynne pod postacią sta-
rego mężczyzny”. Opis ten (ważne jest miejsce, w którym stoi sosna, to jest chram Kasuga w Narze – 
samym sercu Yamato) wraz z symboliką wiecznie młodej, nieśmiertelnej sosny odnosi się do tradycji 
sintoistycznej, w której kult bogów oraz cesarza będącego ich potomkiem w prostej linii splata się z sza-
cunkiem dla przyrody i jej siły.  
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W tym kontekście powyższa scena ponownie odwołuje czytelnika do „pradawnej 
drogi” i roli tradycji sintoistycznej w konstytuowaniu powieści. Co więcej, można 
się tutaj pokusić o stwierdzenie, iż wizerunek sosny przywołuje na gruncie kodu 
kulturowego pierwotną koncepcję autora, nawiązując do masuraoburi262, czyli pier-
wiastka męskiego, wokół którego koncentruje się drugi tom powieści. Mishima pisał 
na ten temat w komentarzu do tetralogii. „Drugi tom zatytułowany Homba to po-
wieść gwałtownej, wartkiej akcji, to powieść w stylu masuraoburi lub też powieść 
oddająca duszę aramitama”263. 

 
Dzikość i gwałtowność konia konotacją atrybutów aramitama. Odniesienia 
na płaszczyźnie semantycznej do rozkładu moralnego elit, będącego zarze-
wiem buntu Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa 
 
Pomimo że w powieści nie pojawia się bezpośredni opis galopującego dziko konia 
lub koni, nawiązujący w bezpośredni sposób do tytułu, konstrukcja powieści na po-
ziomie werbalnym oraz jej fabuła oddają „duszę aramitama” wspomnianą przez 
Mishimę. W sposób pośredni możemy odnaleźć w treści i w języku powieści odnie-
sienia do gwałtowności, siły i dzikości – cech reprezentowanych zarówno przez 
„konie/konia w dzikim galopie” w złożeniu homba, jak i gwałtownej, nieokiełzanej 
„mocy duchowej aramitama” (aramitama – araarashiku yūmō na shinrei, czyli 
„dzikie, nieustraszone bóstwo/duchowa moc)264. Określenia arai, areru, arasu, su-
samu, are 荒265, stanowiące czytania japońskie (kun’yomi) znaku ara 荒, który 
wchodzi w skład złożenia aramitama 荒御霊, również prowadzą do fabuły powieści, 
a mianowicie jedno z pokrewnych złożeń, to jest rozkład moralny (kōhai 荒廃), 
odzwierciedla poniższy fragment tekstu, opisujący stan społeczeństwa i polityki 
japońskiej widziany oczyma młodych spiskowców oraz zaangażowanego w spisek 
Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa porucznika Armii Cesarskiej. 
 

Tego dnia porucznik Hori poczęstował chłopców posiłkiem przyniesionym z pobliskiej restauracji 
i cała trójka została u niego aż do dziewiątej wieczorem. Kiedy porucznik przestał poruszać trudne 
kwestie, jego opowieść stała się dla nich bardziej interesująca i pożyteczna, a zarazem utwierdziła ich 
w słuszności ich zamierzeń. Poniżający stan dyplomacji, polityka ekonomiczna, w której nie było 

miejsca na przeciwdziałanie zubożeniu wsi, korupcja polityków, ataki ze strony Partii Komunistycz-

                                                   
262 Masuraoburi – styl męski charakterystyczny dla poezji Man’yōshū (Dziesięć tysięcy liści, około 

781 roku), odznaczający się między innymi szczerością, prostotą i powagą. 
263 Y. Mishima [w:] T. Okuno, op.cit., s. 425. 
264 [Pod hasłem aramitama] Dejitaru Daijisen… 
265 Pochodzące od arai przymiotniki arai, arappoi znaczą również „szorstki, dziki, gwałtowny”. Znak 

ara 荒 pojawia się także jako pierwszy człon następujących złożeń: araiso 荒磯 – wyboista, skalista 
plaża; araarashii 荒々しい – dziki, gwałtowny, szorstki, chropowaty; kōhai 荒廃 – rozkład moralny; 
arehateta 荒れ果てた – opuszczony, zdewastowany, chylący się ku ruinie. 
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nej, polityczne spory o zmniejszenie o połowę liczby dywizji w armii i niekończące się naciski na 
dygnitarzy wojskowych w kwestii cięć na wojsko266. 

 
Nieudolna polityka zagraniczna i ekonomiczna, korupcja polityków i koncernów 

zaibatsu oraz zakusy władzy, aby zmniejszyć liczebność oraz wydatki na wojsko – 
słowem opłakany stan państwa, za który winę ponoszą skorumpowani politycy sto-
jący na czele zaibatsu, tacy jak między innymi Busuke Kurahara i baron Shinkawa, 
wskazują na „rozkład” moralny trawiący „osaczone”267 przez wrogów państwo. 
Pośrednie odniesienia do owego „rozkładu moralnego” za pomocą znaku ara（荒）

odnajdujemy również w zwrocie kōbu no chi268 (荒蕪の地, „dzika, spustoszona 
kraina”) – Isao określa tym mianem Japonię podczas swojego procesu sądowego, 
w trakcie którego używa także w stosunku do Japonii frazy areta numaji269 (荒れた

沼地, „zapuszczone bagno”).  
Nawiązania do ideogramu ara 荒 w jednoznaczny sposób wskazują na relację 

pomiędzy tytułem a ogólną koncepcją powieści reprezentowaną przez gwałtowną, 
nieokrzesaną duszę aramitama. W V rozdziale pojawia się chram poświęcony wła-
śnie mocy duchowej aramitama, gdy Honda, piastujący urząd sędziego w Sądzie 
Apelacyjnym w Osace, przybywa do Sakurai (pref. Nara) w zastępstwie swego 
przełożonego, aby wygłosić mowę inauguracyjną na turnieju kendō. Po turnieju 
Honda wybiera się na przechadzkę na szczyt świętej góry Miwa i napotyka po dro-
dze chram, w którym oddaje się cześć właśnie aramitama. 

 
Honda odpoczął chwilę po posiłku, a następnie w towarzystwie jednego z młodszych kapłanów ru-
szył ścieżką tonącą w gęstej zieleni, która ciągnęła się łagodnym zboczem aż do świątyni. Po kilku 
minutach dotarł do świątyni Sai, pozostającej pod nadzorem świątyni Ōmiwa. Poprawna nazwa 
świątyni brzmiała „Świątynia Sai należąca do Świątyni Ōmiwa Aramitama”. Tutaj zwykło się doko-

nywać rytualnego oczyszczenia przed dalszą wspinaczką na świętą górę. Skromna świątynia ze-
wnętrzna, której dach pokrywała kora z cyprysa, otoczona była zagajnikiem cedrowym. W jej wnę-
trzu panowała nabożna cisza, jakby sama dusza aramitama zstąpiła z niebios. Z tyłu wznosiło się 
kilka sosen, które przywodziły na myśl giętkie i smukłe czerwone golenie prastarego wojownika270.  

 
W innym fragmencie, opisującym z kolei zwycięską potyczkę Isao we wspo-

mnianym turnieju kendō, pojawia się zwrot „aranami ni momareru”271 (荒波に揉ま

れる, „być ciskanym przez wzburzone fale”) w odniesieniu do gwałtowności ciosów 
wymienianych przez zawodników. Owa „gwałtowność” łączy się z kolei z nieokieł-
                                                   

266 Y. Mishima, Homba, s. 134.   
267 Ibid., s. 135. 
268 Ibid., s. 415.  
269 Ibid.  
270 Ibid., s. 38. 
271 Ibid., s. 32.  
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znanym, prostym (niewyszukanym) pierwiastkiem męskim – masuraoburi, na co 
również pośrednio wskazują przytoczone wcześniej definicje słowa homba 奔馬 
oraz złożenia ze znakiem ara 荒.  

Siła, gwałtowność, surowość to atrybuty kojarzące się jednoznacznie z męsko-
ścią – potwierdza to nie tylko fabuła powieści, w której dominuje wątek walki 
i śmierci, ale także język, podkreślający za pomocą trafnie dobranych metafor suro-
wą atmosferę ewokowaną przez masuraoburi i duchową obecność aramitama. 
„Nawet z daleka zgnilizna polityków i przemysłowców uderzała w nozdrza zupełnie 
niczym fetor rozkładającej się padliny, który unosił się w lecie nad polami”272. Po-
wyższy fragment jest przykładem na to, że – w ramach przyjętej przez Mishimę 
koncepcji – fabuła (tutaj: motyw korupcji) pozostaje w związku z tkanką języka, 
opisującego zepsucie moralne słowami „zgnilizna, fetor, padlina”. Z drugiej strony 
ów surowy, pozbawiony dworskiej „kwiecistości” styl Homba nawiązuje do pozba-
wionego aluzji i wyrafinowania stylu poezji Man’yōshū (dla której charakterystycz-
ny jest właśnie styl masuraoburi), co bez wątpienia było celowym działaniem Mi- 
shimy. 
 
Isao – ideał męskiego piękna ewokowanego przez tytuł 
 
Co więcej, postać młodego Iinumy – głównego bohatera Homba, wpisuje się ideal-
nie w tę „surową” konwencję powieści. Isao uosabia bowiem proste i pozbawione 
elegancji piękno męskie, z którego emanuje „czysta i rześka tężyzna fizyczna”, jak 
to celnie ujmuje Honda, obserwując młodego Iinumę podczas turnieju kendō w Sa-
kurai.  
 

Kiedy chłopiec odwracał się w stronę Hondy, wewnątrz jego maski, niczym za roletą, widać było 

czarne, wyraźnie zarysowane brwi, błyszczące oczy i rząd białych zębów połyskujących podczas 
wydawania okrzyków. Z kolei kiedy chłopiec odwracał się do niego plecami, Honda mógł zobaczyć 
jego ogolony kark, wystający spod starannie złożonego ręcznika i ciemnoniebieskich pasków z tyłu 
maski, z którego emanowała czysta i rześka tężyzna fizyczna. Nagle walczący starli się niczym dwa 
statki ciskane przez oszalałe fale. W momencie, gdy Honda dostrzegł powiewający skrawek białego 
płótna przyczepiony do pleców młodego Iinumy, do jego uszu doszedł odgłos uderzenia w maskę 

przeciwnika [...]273. 
 
Męski wygląd Isao z pewnością nie może się równać z subtelną, prawie dziew-

częcą urodą Kiyoakiego – jak zauważa od razu Honda. Isao ma jednak inne cechy, 
których próżno byłoby szukać u jego poprzednika, a mianowicie odznacza się „har-
tem ducha i prostotą”. 

                                                   
272 Ibid., s.193. 
273 Ibid., s. 32. 
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Młody Iinuma być może nie dorównywał urodą Kiyoakiemu, ale miał w sobie coś, czego brakowało 
jego poprzednikowi – męskość. Pomimo że Honda obserwował Isao zaledwie przez krótką chwilę, to 

wystarczyło jednak, aby odniósł wrażenie, iż chłopak jest pozbawiony wyniosłości Kiyoakiego. 
W zamian emanował prostotą i hartem ducha, przymiotami całkowicie obcymi jego przyjacielowi274.  

 
Owa męskość i hart ducha Isao są szczególnie widoczne podczas wspomnianego 

wcześniej turnieju kendō, który odbywa się w Sakurai. Podczas tego turnieju Honda 
ma okazję po raz pierwszy obserwować Isao w walce. Tym, co przykuwa jego uwa-
gę, jest nieskazitelna postawa Isao. 
 

Honda, chociaż nie bardzo znał się na kendō, zwrócił uwagę na odpowiednią postawę młodego Iinu-
my. Bez względu na ferwor walki, jego nienaganna sylwetka była umocowana w przestrzeni niczym 
szablon wycięty z ciemnoniebieskiego płótna. Isao nie tracił równowagi, a jego ciało nigdy nie ule-
gało pod naporem ciężkiego powietrza. Właśnie dlatego powietrze wokół Isao nie było gorące, lepkie 

i brudne, tylko czyste, jakby stworzone specjalnie dla niego275.  
 
Honda podczas walki zauważa, że powietrze wokół Isao jest „czyste, jakby stwo-
rzone specjalnie dla niego”, co przywodzi również na myśl koncepcję „czystego 
działania”, w której Isao odgrywa kluczową rolę. 
  

W chwili, gdy młody Iinuma zaatakował znienacka z okrzykiem na ustach, przeciwnik zdążył odpa-
rować jego cios. Starli się gardami, a ich bambusowe miecze połączyły się. Kierując się niemal w li-
nii prostej ku górze, zaczęły delikatnie drżeć niczym dwa maszty łodzi, które osiadły na mieliźnie. 
Napierśniki walczących połyskiwały jasnym blaskiem niczym burty stykających się łodzi. Przeciw-
nicy połączyli teraz swoje siły, jakby wznosząc wspólne modły do nieubłaganego nieba. Ich ciężkie 
oddechy, pot, napięte mięśnie, poirytowanie płynące z palącego i zatykającego niezadowolenia, które 

wynikało z impetu ich rywalizacji – to wszystko wypełniało symetrię bezruchu, w którym tkwili. 
W momencie, gdy sędzia miał wezwać do zaprzestania walki, miecz młodego Iinumy – który wy-
swobodził się z uścisku i odskoczył do tyłu, korzystając z niewielkiej siły, jaką zgromadził jego opo-
nent – dosięgnął napierśnika przeciwnika, zadając mu cios, który wydał głuchy oddźwięk, niczym 
uderzenie otwartą dłonią. Obydwaj sędziowie podnieśli do góry białe chorągiewki, a publiczność za-
częła bić gromkie brawa. [...] Pod nogi młodego Iinumy, niczym krew, spadły ciemne krople potu. 

Kiedy podnosił się z przysiadu, blade ścięgno Achillesa, wystające spod rąbka jego pokrytych ku-
rzem, granatowych spodni hakama, napięło się energicznie z męską werwą, jakby zrywając się do 
lotu276. 

 
 

                                                   
274 Ibid., s. 48. 
275 Ibid., s. 32–33. 
276 Ibid., s. 36–37.   
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W powyższym fragmencie fraza „ciężkie oddechy, pot, napięte mięśnie”, opisująca 
stan Isao po walce, przywołuje w wyobraźni konia (konie), który zatrzymał się po 
wyczerpującym galopie. Jednocześnie krople potu spływające pod nogi zmęczonego 
walką Isao – porównane przez Mishimę do kropli krwi – są zapowiedzią prawdziwej 
walki, czyli zawiązanego przez Isao i jego towarzyszy spisku Ligi Boskiego Wiatru 
Ery Shōwa oraz zabójstwa Kurahary, zwieńczonej samobójczą śmiercią Isao. 
 
Surowość, prostota, tężyzna fizyczna nieodzownymi atrybutami męskości 
symbolizowanej przez pierwiastek masuraoburi 
 
Przytoczony fragment pośrednio także konotuje tytuł powieści – wskazuje na postać 
młodego Iinumy jako kluczową w poprawnym rozszyfrowaniu semantycznego 
związku pomiędzy tytułem a fabułą. Podkreślić należy także znaczenie otoczenia, 
w którym odbywa się turniej kendō – Honda i czytelnik po raz pierwszy stykają się 
z Isao na dziedzińcu najstarszej świątyni sintoistycznej w Japonii zwanej Ōmiwa 
jinja277 w Sakurai. Zatem późniejsze „czyste działanie” Isao zdaje się brać swój 
symboliczny początek u źródeł japońskości, w samym sercu pradawnej krainy Ya-
mato. Wątek ten prowadzi oczywiście do ogólnej koncepcji Mishimy, która koncen-
truje się wokół pierwiastka masuraoburi i sintoistycznej mocy duchowej aramitama.  

W tym miejscu można się ponownie zastanowić nad semantycznym związkiem 
tytułu powieści z materią tekstu. Skoro w utworze nie występuje odniesienie do 
konkretnej sceny, w której pojawia się galopujący koń lub też galopujące konie, co 
tłumaczyłoby w jednoznaczny sposób ów związek, należy wziąć pod uwagę przea-
nalizowane dotychczas wątki w stosunku do postaci Isao jako symbolicznego „konia 
w galopie”. Podążając tym tropem, można stwierdzić, że tytuł będzie raczej wska-
zywał na „konia w galopie” niż „galopujące konie”, sugerowane przez Michaela 
Gallaghera w jego angielskim tłumaczeniu powieści Runaway Horses278. Brak jed-
noznaczności gramatyki japońskiej w określaniu mnogości powoduje, że dopiero po 
dogłębnej analizie tekstu czytelnik ma szansę na podjęcie bardziej wiarygodnej 
próby interpretacji tytułu Homba. 
 
 
                                                   

277 Ōmiwa jinja – świątynia uważana za najstarszą świątynię sintoistyczną w Japonii; poświęcona kul-
towi boga Ōmononushi. Położona jest w Sakurai (pref. Nara) u podnóża góry Miwa. Zgodnie ze źródłami 
klasycznymi, góra Miwa jest uznawana za świętą, ponieważ w prastarych czasach zstąpił na nią bóg 
chroniący ludzkie życie, Yamato no Ōmononushi kushi mika tama no mikoto, i pozostawił na niej na 
wieczność swoją moc duchową – kushimitama i sakimitama. Od tego momentu góra Miwa stała się shin-
taizan – „górą z boskim ciałem”, czyli przedmiotem boskiego kultu. Z tego względu w kompleksie świą-
tynnym Ōmiwa jinja brakuje głównego sanktuarium, w którym zazwyczaj spoczywa shintai, ponieważ 
jego funkcję pełni góra Miwa nazywana też Yamato no awogaki yama, Mimuroyama, Kamiyama, lub po 
prostu Miwayama.  

278 Y. Mishima, Runaway Horses, Vintage, Londyn 1973.  
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Harmonia pięknego ciała i „czystego działania” 
 

Interpretując tytuł powieści Homba w odniesieniu do jej treści, można porównać 
głównego bohatera, Isao, który podąża bez wytchnienia i cienia wątpliwości ku 
obranemu celowi, do tytułowego „konia w galopie”. Co więcej, pomimo że wy-
znaczony przez Isao cel, czyli piękna śmierć przed obliczem wschodzącego 
słońca w cieniu szlachetnej sosny, nie zostaje osiągnięty – tym, co naprawdę się 
liczy, jest samo zdeterminowane podążanie ku obranemu celowi, czyli „czyste 
działanie”.  

Na tym jednak cechy wspólne Isao i tytułowego „konia w galopie” się nie kończą. 
Młody Iinuma także swoim wyglądem przypomina pięknego konia – jego ciało jest 
młode, silne i harmonijnie umięśnione pod wpływem sportu niczym ciało najlepszego 
wierzchowca pod wpływem biegu. Należy tutaj wspomnieć, że ideałem piękna fizycz-
nego było dla Mishimy perfekcyjnie „wyrzeźbione” męskie ciało, którym rządziły sta-
lowe mięśnie. Pierwsze ślady owej fascynacji męską fizycznością odnajdujemy już 
w Kamen no kokuhaku (Wyznania maski, 1949) – powieści, która przyniosła młodemu 
pisarzowi sławę i uznanie krytyków. Na początku tej powieści zaledwie pięcioletni 
wówczas bohater (uznawany za alter ego autora) odczuwa rodzaj fascynacji fizycznej na 
widok przygodnie spotkanego czyściciela kloak: „Granatowe kalesony wyraźnie uwi-
daczniały dolną połowę jego ciała, która poruszała się giętko i sprawiała wrażenie, jakby 
szła w moim kierunku. Zrodził się wtedy we mnie niewysłowiony podziw dla tych ka-
lesonów”279. W późniejszym czasie owa dziecięca fascynacja nabiera bardziej realnych 
kształtów pod wpływem zetknięcia się Mishimy z dramatem i sztuką antyczną280.  

                                                   
279 Idem, Wyznania maski, polski przekł. B. Kubiak Ho-Chi, „Literatura na Świecie”, nr 5–6, 2003, s. 362. 
280 Od czasów wczesnej młodości Mishima miał kompleks niższości na punkcie swojego słabowitego 

ciała. Dopiero kulturystyka, którą zaczął systematycznie uprawiać po powrocie z podróży dookoła świata 
w 1951 roku, wyleczyła go ze starych kompleksów. Ponadto podróż do Grecji i Włoch była dla Mishimy 
okazją do bezpośredniego obcowania z antycznym pięknem, którego symbolem stał się dla młodego 
pisarza posąg Antinousa – słynącego z urody kochanka cesarza Hadriana, który utonął w Nilu w wieku 
dwudziestu lat (między innymi swoje zauroczenie urodą Antinousa Mishima opisał później w zbiorze 
esejów zatytułowanych Aporo no sakazuki, Asahi shinbunsha, Tokio 1952). Jako trzydziestoparolatek 
Mishima, na wzór antycznych bohaterów, mógł się już poszczycić pięknie umięśnionym ciałem (szcze-
gólnie od pasa w górę, ponieważ mięśnie nóg miał słabiej rozwinięte – co widać na zdjęciach), które 
z lubością eksponował później w filmach (na przykład Yūkoku, angielska wersja filmu znana pod tytułem 
The Rite of Love and Death otrzymała Grand Prix na Festiwalu Filmowym w Tours w 1966 roku – 
Mihshima zagrał w nim główną rolę męską) i przed obiektywem aparatu (w 1963 roku wydawnictwo 
Shūeisha wydało album z fotografiami zatytułowany Barakei autorstwa Eikō Hosoe, do których pozował 
roznegliżowany Mishima). Oprócz kulturystyki Mishima uprawiał również boks, kendō, karate, pływał, 
biegał i jeździł konno. Jeśli chodzi o fascynacje Mishimy tragedią antyczną – jej ślady odnajdujemy mię-
dzy innymi w noweli Lwica (Shishi, 1948) opartej na Medei Eurypidesa, w powieści Ballada o miłości 
(Shiosai, 1954), będącej współczesną opowieścią o Dafnisie i Chloe Longosa, a także w sztuce kabuki 
Rosa na kwiecie chińskiej róży. Kronika rodu Ōuchi (Fuyō no tsuyu ōuchi jikki, 1955) wzorowanej na 
Fedrze Racine’a, który z kolei oparł się na Hipolicie uwieńczonym Eurypidesa czy też Drzewie tropików 
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Mishima zgadza się z tezą, iż u podstaw klasycznego piękna leży harmonia ciała 
i ducha.  

W Aporo no sakazuki (Czarka Apolla, 1952) pisze: „Grecy wierzyli w fizyczność 
[gaimen]. To wielka koncepcja. [...] Duch [naimen], którego uznawali Grecy, zawsze 
znajdował się w symetrii do fizyczności281. Mishima ożywia ową antyczną koncep-
cję harmonii ducha i ciała w drugim tomie tetralogii, tworząc postać Isao – mło-
dzieńca o wspaniale ukształtowanej fizyczności, którego „ja” podporządkowane jest 
jednej idei, a mianowicie koncepcji „czystego działania”.  

Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, iż koncepcja „konia w galopie” na-
wiązuje wprost do debiutu literackiego Mishimy, to jest Hanazakari no mori (Las 
w pełni kwiecia282, 1944283), utworu napisanego pod dużym wpływem Szkoły Ja-
pońskich Romantyków Shōwa (Shōwa Nihon Rōmanha)284. Stylizowany na opo-
wieść dworską epoki Heian Las w pełni kwiecia stanowi swego rodzaju gloryfika-
cję piękna i wartości reprezentowanych przez pradawną Japonię. W tej starej Ja-
ponii – jak wskazuje młodziutki pisarz285 inspirowany japońską myślą roman-
tyczną – nadrzędną wartością była „surowość” (kibishisa), w której rozmiłowani 
byli przodkowie. 

 

                                                                                                                        
(Nettaiju, 1960) zainspirowanym przez Elektrę Sofoklesa i Elektrę Eurypidesa oraz Ofiarnice Ajschylosa. 
(Zob. B. Kubiak Ho-Chi, Mishima Yukio. Estetyka klasyczna w prozie i dramacie 1941–1960, Wydaw-
nictwo Universitas, Kraków 2004). 

281 Mishima Yukio jiten, s. 567. 
282 Przyjmuję to tłumaczenie tytułu (Las w pełni kwiecia) za Beatą Kubiak Ho-Chi (Zob. Mishima Yu-

kio...). Istnieją także inne wersje tłumaczenia tytułu Hanazakari no mori na język polski, na przykład Las 
w rozkwicie [w:] M. Melanowicz, Historia literatury japońskiej lub Las w pełnym rozkwicie [w:] B. Bo-
chorodycz, E. Żeromska, op.cit. 

283 Pierwsze wydanie książkowe Hanazakari no mori miało miejsce właśnie w 1944 roku, nowela jed-
nak ukazała się po raz pierwszy drukiem w czasopiśmie „Bungei Bunka” już trzy lata wcześniej. Publika-
cja ta, uważana za debiut literacki Mishimy, była nie lada nobilitacją, ponieważ Mishima miał wówczas 
zaledwie 16 lat. Ponadto nikogo spośród jego kolegów z Gakushūin nie spotkał zaszczyt publikowania 
w tak poważnym czasopiśmie literackim, które na dodatek zajmowało się drukowaniem esejów krytycz-
nych, a nie fikcji literackiej. 

284 Shōwa Nihon Rōmanha – Szkoła Japońskich Romantyków Shōwa; do ugrupowania tego należeli 
między innymi krytyk literacki i miłośnik Man’yōshū Yojūrō Yasuda (1910–1981), krytyk literacki 
Kōtarō Jimbo (1905–1990) i ulubiony poeta Mishimy Shizuo Itō (1906–1953). Zapleczem ugrupowania 
było między innymi czasopismo „Bungei Bunka” („Literatura i Kultura”, lipiec 1938–sierpień 1944), 
którego redaktorami byli Zenmei Hasuda (1904–1945), Riichi Kuriyama, Tsutomu Ikeda oraz Fumio 
Shimizu (1903–1998) – nauczyciel literatury japońskiej i zarazem mentor młodego Mishimy z Gakushūin. 
Cytuję za B. Kubiak Ho-Chi: „Pismo »Bungei Bunka« ukazywało się w Japonii w okresie narastania 
fanatycznego nacjonalizmu. Jego celem było rozpowszechnianie wśród szerokiego ogółu ludności wiedzy 
na temat tradycyjnej narodowej literatury, a w szczególności literatury dworskiej okresu Heian” (eadem, 
Mishima Yukio..., s. 40). Podobne cele stawiała sobie również Szkoła Japońskich Romantyków, z którą 
sympatyzował młodziutki Kimitake Hiraoka. 

285 Wątek ten dotyczący Hanazakari no mori opisuje dokładniej Beata Kubiak Ho-Chi we wspomnia-
nej powyżej książce (Rozdział I, pt. Kształtowanie się klasycyzmu jako wzoru pisarskiego (1941–1948): 
Hanazakari no mori (Las w pełni kwiecia) – debiut literacki młodego Mishimy [w:] ibid., s. 41–50). 
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Nawet w snach nie wyobrażali sobie, że mogłaby istnieć epoka, w której to, co surowe, byłoby tak 
odległe od tego, co piękne. Smucą się teraz z powodu tego oddalenia, przywołującego na myśl dzień, 

w którym Niebo i Ziemia po raz pierwszy oddaliły się od siebie. Surowość nie jest już niczym więcej 
jak dziką, bezkształtną skałą, a piękno przypomina uroczego umykającego w galopie konia286.  

 
„Piękno to uroczy galopujący koń” 
 
Piękno jest niczym „uroczy galopujący koń” (bi wa shūrei na homba de aru287) – 
mówi narrator Lasu w pełni kwiecia. Prawie 30 lat później czterdziestoparoletni 
Mishima powraca do młodzieńczych ideałów288, powołując do literackiego życia 
postać Isao. Umiłowana przez przodków „surowość” i idea piękna jako uroczego 
konia w pełnym galopie z Lasu w pełni kwiecia łączą się z duchową mocą prostego, 
nieokrzesanego aramitamy i z surowym pierwiastkiem męskim masuraoburi z dru-
giego tomu tetralogii. Homba jawi się tutaj jako apoteoza romantycznych idei na-
stoletniego Mishimy o wielkiej i pięknej krainie przodków. Z drugiej strony tytuł 
powieści ewokuje wizerunek idealnego wojownika – obrońcy tej pradawnej krainy, 
który w zapamiętaniu dąży do obranego celu.  

Otóż wojownik ten (Isao) pozostaje cały czas w ruchu stymulowanym przez 
działanie. Natomiast – jak pisał Mishima w Kōdōgaku nyūmon (Wprowadzenie do 
nauki o działaniu): „W działaniu wewnętrzna siła wytycza wcześniej ustalony tor 
i spieszy do celu, zupełnie jak uciekający jeleń, który – pomimo że obdarzony nie-
zwykłym pięknem – sam swego piękna nie będzie mógł w żaden sposób poczuć”289. 
Tym razem w zbiorze esejów na temat działania Mishima posłużył się porównaniem 
odsyłającym do wizerunku pędzącego jelenia, równie dobrze można by jednak tę 
wypowiedź odnieść do pędzącego konia. Co więcej, koncepcja piękna zawarta 
w idei „czystego działania” mówi o pięknie, które nie ma samoświadomości bycia 
pięknem (w odróżnieniu od piękna „świadomego”, sprawującego kontrolę nad wra-
żeniem wywieranym swoim pięknem – bohaterem całkowiecie świadomym swego 
piękna był oczywiście Kiyoaki).  
                                                   

286 Y. Mishima, Las w pełni kwiecia, fragment w przekładzie B. Kubiak Ho-Chi (eadem, Mishima Yu-
kio..., s. 44). 

287 Y. Mishima, Hanazakari no mori, Shinchōsha, Tokio 2006, s. 12. 
288 Widać tutaj otwartość utworu na głosy dobiegające z innych tekstów, o której wspominał nie tylko 

Barthes między innymi w S/Z, ale także intertekstualiści na czele z Kristevą. Nie dziwi to, gdyż Mishima 
otwarcie deklarował swoje literackie fascynacje, między innymi Rilkem, Radiquetem, Tennesseem, 
Mannem, Valèrym, a także japońskim mistrzem stylu Ōgaiem Morim. Powszechnie znane są również 
odniesienia Mishimy do tragedii greckich Eurypidesa (Medea), Ajschylosa (Elektra) oraz jego zaurocze-
nie Racinem (Fedra). U schyłku życia dojrzały pisarz Mishima powrócił do twórczości młodziutkiego 
debiutanta, jakim był w 1941 roku. Hanazakari no mori to z kolei stylistyczny ukłon w kierunku kla-
sycznej literatury dworskiej epoki Heian – opowiadanie napisane jest w stylu zwanym wabun (styl ja-
poński), w którym przeważa zapis sylabiczny (kana) nad zapisem znakowym (kanji), a fabuła jest „ubra-
na” w kwieciste zdania z eleganckim słownictwem.  

289 Y. Mishima, Kōdōgaku nyūmon (Wprowadzenie do nauki o działaniu), Bunshun, Tokio 2008, s. 46. 
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Działanie u podstaw koncepcji piękna  
 
Sednem piękna pozbawionego samoświadomości bycia pięknem jest ruch, działanie 
– w przypadku Isao jest to „czyste działanie” (junsui kōi), które w ostateczności 
prowadzi do śmierci – tym sposobem „idea czystości łączy się z ideą seppuku”. Przy 
czym należy podkreślić jeden ważny aspekt tej hipotezy, a mianowicie śmierć wy-
nikająca z „czystego działania” musi nadejść w chwili, gdy ciało wojownika spełnia 
wszystkie wymogi bycia pięknym, inaczej mówiąc, idealny wojownik – niczym 
piękny grecki heros zaklęty w posąg – nie może się zestarzeć. Isao rozważa kwestię 
idealnego wieku dla koncepcji „czystego działania”, kiedy decydują się losy spisku 
i udziału w nim starszych oficerów armii.  
 

Czy znalazłby się wśród starszych oficerów taki, który umiałby odrzucić rozwagę i powściągliwość 
związaną z wiekiem i odpowiedział żądłem czystości na ukłucie żądła naszej czystości? Gdyby mimo 
wszystko nikt taki się nie znalazł, czystość, którą miał na myśli Isao, okazałaby się tworem skrępo-
wanym więzami wieku (oczywiście z wyjątkiem członków Shimpūren!). Gdyby w naturze czystości 
leżało owo skrępowanie więzami wieku, wówczas oznaczałoby to, że Isao miał ją wkrótce stracić 
z pola widzenia. Nic innego nie przejmowało go dreszczem tak bardzo, jak myśl o tym. Gdyby tak 
się miało stać, należało się spieszyć290. 

 
Radykalizm i najwyższa determinacja zawarte w koncepcji „czystego  
działania” 
 
Tak więc „czyste działanie” nie może być „skrępowane” ani rozsądkiem, ani po-
wściągliwością dojrzałego wieku. Co więcej, w działaniu tym konieczny jest rady-
kalizm. Podobnie jak koń w dzikim galopie nie może się zatrzymać i pędzi na oślep 
przed siebie, tak samo owładnięty ideą czystości Isao, nie potrafi odstąpić ani na 
krok od pierwotnej koncepcji, zmierzając tym samym pewnie ku śmierci. Po ujęciu 
przez policję przebywający w więzieniu Isao tłumaczy jednemu z sympatyzujących 
z Ligą strażników istotę radykalizmu zawartą w koncepcji „czystego działania”. 
 

– Jesteście patriotami i wasze idee są słuszne. Ale jesteście młodzi i zbyt czyści, dlatego staliście się 
również zbyt radykalni w swoim działaniu. Cele macie dobre, ale metody złe. Dobrze by było, gdy-
byście dochodzili do celu stopniowo i odrobinę złagodzili swoje metody.  
– Nic z tego – odparował Isao, drżąc na całym ciele – Gdybyśmy odrobinę złagodzili nasze metody, 
to by było już zupełnie coś innego. Ta „odrobina” stanowi problem. W czystości nie ma czegoś ta-
kiego jak „odrobinę złagodzić”. Gdybyśmy chociaż „odrobinę” złagodzili nasze metody, to nasza 
idea zamieniłaby się w coś kompletnie innego i przestałaby być naszą ideą291. 
 

                                                   
290 Idem, Homba, s. 134. 
291 Ibid., s. 370. 
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W świecie ludzi pokroju członków Ligi Boskiego Wiatru nie ma miejsca na 
rozważania, nie ma również drogi odwrotu, ponieważ – jak mówi Hagakure: „Dzia-
łając rozważnie i rozsądnie, nie dokona się wielkich rzeczy. Dopiero szaleństwo 
prowadzi nas do desperackich wyczynów”292. I dalej: „Jeśli na Drodze Samuraja 
odwołamy się do rozsądku, pozostaniemy w tyle. [...] Na Drodze Wojownika jest 
tylko śmiertelna desperacja”293. Jedynym wyjściem jest śmierć, oczywiście pod wa-
runkiem że jest ona złożona na ołtarzu lojalności do cesarza. Bo cesarz to słońce, 
światło, droga, która usprawiedliwia wizję „czystego działania” i czystej śmierci. 
Rolę cesarza-słońca dobrze obrazuje scena musztry odbywającej się na dziedzińcu 
koszar, oglądana w milczeniu przez Isao. 
 

Rozkaz Jego Cesarskiej Mości przenikał przez pot, krew i ciała młodych ludzi, penetrując ich niczym 
promienie rentgena. Umieszczony wysoko na drzwiach wejściowych do kwatery głównej herb ce-
sarski z kwiatem chryzantemy lśniącym w promieniach słońca spoglądał na ten piękny, pachnący 

potem, precyzyjny porządek śmierci. A w innych miejscach? W innych miejscach było inaczej. Gdzie 
indziej promienie słońca nie mogły się przebić294.  

 
Młodzi członkowie Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa mieli podzielić los swoich 

poprzedników z Ligi Boskiego Wiatru (Shimpūren), dzięki jednak Hondzie, który 
dla ratowania Isao porzucił zawód sędziego i podjął się obrony całej grupy, wszyscy 
zostali uniewinnieni ze względu na młody wiek i niekwestionowaną szlachetność 
pobudek, a mianowicie miłość do ojczyzny.  

W ostateczności zaledwie Isao udało się zrealizować nakreślony przez Ligę plan 
i to jedynie połowicznie. Po wyjściu z więzienia, kiedy okazało się, że tym, który 
wydał spiskowców, był jego własny ojciec działający w obronie interesów Akademii 
Patriotyzmu w porozumieniu z baronem Shinkawą (który notabene miał zostać za-
mordowany przez członków Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa), Isao postanowił 
zabić Kuraharę. Tym, co umocniło Isao w jego postanowieniu, był incydent, mający 
miejsce w świątyni Ise uważanej za najświętszy przybytek sintoistyczny w Japonii. 
Mianowicie Kurahara nieopatrznie usiadł na świętej gałązce drzewa sakaki w trakcie 
odprawiania rytualnych modłów na terenie świątyni. Profanacja ta wystarczyła, aby 
Isao zdecydował się doprowadzić swój plan do pomyślnego końca. Oczywiście nie 
będzie przesadą stwierdzenie, iż zbezczeszczenie, którego dopuścił się Kurahara, 
było jedynie pretekstem do podjęcia działania przez Isao. Pomimo że faktyczna 
scena samobójstwa Isao różni się od tej z jego marzeń, młody Iinuma konsekwentnie 
realizuje swoje „postanowienie śmierci”, będące zwieńczeniem „czystego działania” 
(„śmierć oczyszcza wszystko” – mówi przecież na początku Isao). 

                                                   
292 J. Yamamoto, op.cit., s. 115. 
293 Ibid., s. 115. 
294 Y. Mishima, Homba, s. 157. 
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Isao/„koń w pełnym galopie” – symbol Mishimowskiej idei piękna 
 
Jednocześnie w nawiązaniu do tytułu powieści, można się pokusić o stwierdzenie, iż 
tytułowy „galopujący koń”, czyli Isao, jest symbolem, który uosabia Mishimowską 
ideę piękna. Nie jest to jednak piękno całkowicie oparte na fizyczności, ani też 
piękno oparte wyłącznie na abstrakcyjności idei. Nie da się również odnieść kon-
cepcji piękna Mishimy do platońskiego aliansu „piękna, prawdy i dobra”. Przyto-
czone przykłady zdają się natomiast potwierdzać, że wizerunek „konia w dzi-
kim/pełnym galopie” ma na celu ewokowanie bardzo oryginalnego wzorca piękna, 
który swoje źródło bierze w systemie wartości estetyczno-etycznych Mishimy.  

Niewątpliwie widok idealnie umięśnionego konia w pełnym galopie, podczas 
którego widać pracę jego wszystkich mięśni, przemawiał do Mishimy. Również 
w europejskim kręgu kulturowym piękno konia bardzo często było uwieczniane 
w sztuce, nie dziwi więc, że Mishima wybrał właśnie to zwierzę za punkt odniesie-
nia do swojej wizji piękna. Jednocześnie wzbogacił tę wizję o aspekty moralne, 
czerpiąc zasady etyczne przede wszystkim z kodeksu wojowników zawartego 
w Hagakure. Nie bez znaczenia są zatem odniesienia do takich pojęć, jak gwałtow-
ność, siła, pęd – konotowane także przez wizerunek konia w pełnym galopie – po-
zostające zarazem w semantycznym związku z fabułą powieści, zawiązaną wokół 
idei walki, przelewu krwi i śmierci. Przypomnieć tutaj także należy o pierwiastku 
męskim masuraoburi i surowej duszy aramitama, które również przywołują skoja-
rzenia z gwałtownością, siłą i nieokiełznaniem konia. Co najważniejsze, atmosfera 
ewokowana przez te pojęcia, zarówno na poziomie fabuły, jak i języka, prowadzi 
nas prosto do koncepcji „czystego działania”, a ta z kolei znajduje swoją wizualiza-
cję w tytułowym „pędzie konia”.  
 
Idea szlachetnego działania i chwalebnej śmierci w grupie –  
„konie w galopie” 
 
Z drugiej strony tytuł Homba tłumaczony za pomocą liczby mnogiej, czyli „Konie 
w galopie”, równie dobrze może odnosić się do szlachetnego zrywu samurajów Ligi 
Boskiego Wiatru (Shimpūren) i zbiorowego aktu seppuku wieńczącego ów zryw 
garstki uzbrojonych w miecze prawdziwych samurajów, występujących przeciwko 
zachodniej cywilizacji reprezentowanej wówczas przez Armię Cesarską wyposażoną 
w broń palną i armaty.  

Taka interpretacja wydaje się również zadowalająca, biorąc pod uwagę chociaż-
by ostatni rozdział życia pisarza, czyli działalność jego prywatnej armii Tate no kai, 
czy też prawdziwy heroizm, jaki Mishima dostrzegał w samobójczej śmierci szwa-
dronów kamikaze. 
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Jedynie poprzez działanie w grupie, poprzez wspólne cierpienie, ciało może wznieść się do poziomu, 
do którego jednostka nie jest w stanie się nigdy wznieść. Dlatego konieczne jest roztopienie się oso-

bowości, aby osiągnąć poziom, na którym boskość może zostać dostrzeżona. Poza tym jest konieczna 
również zbiorowa tragiczność, która wyniesie grupę ponad wygodę, rozpasanie moralne i lenistwo, 
do których grupa ma skłonność, i poprowadzi tę grupę ku narastającemu wspólnemu cierpieniu, 
i w końcu ku najwyższemu cierpieniu, czyli śmierci. Grupa musi być otwarta na śmierć. Nie muszę 
dodawać, że chodzi mi o grupę wojowników295.  

 
„Grupa musi być otwarta na śmierć” (shūdan wa shi e mukatte hirakarete inake-

raba naranakatta), co oznacza, że musi to być grupa postępujących zgodnie z ko-
deksem honorowym (bushidō) wojowników, dla których śmierć jest nieodzownym 
elementem codziennej egzystencji. Taką grupę bez wątpienia tworzyli członkowie 
Shimpūren.  

„Żywot samuraja z prawdziwego zdarzenia można było wieść wyłącznie przez 
pielęgnowanie stanu umysłu, który […] Tsunetomo określał mianem shinigurui, 
czyli „szału śmierci”296 – pisze Eiko Ikegami, analizując Hagakure, a stwierdzenie 
to pasuje również do postawy Isao. Śmierć w chwale, której pożąda młody Iinuma, 
realizuje się w grupie, która tworzy „zbiorową tragiczność” (shūdan no higekisei)297, 
pozwalającą wynieść się tej grupie ponad „wygodę, rozpasanie moralne i lenistwo, 
do których grupa ma skłonność”. Wydaje się, że taką właśnie śmierć, będącą ratun-
kiem od egzystencji w amoralnej rzeczywistości, pisarz uważał za idealną. Do reali-
zacji takiej śmierci potrzebne mu było prawdopodobnie Stowarzyszenie Tarcz. Pod 
tym względem historia Isao i jego Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa przypomina 
losy „grupy otwartej na śmierć” zdefiniowanej przez pisarza. Co prawda, w osta-
teczności członkom Ligi Shōwa nie udaje się pójść w ślady bohaterskich poprzed-
ników i jedynie stojący na czele grupy Isao realizuje z powodzeniem swoją wizję 
pięknej śmierci. Jednocześnie jego działanie sytuuje go na pozycji prawdziwego 
bohatera, który według definicji Yukio Mishimy „próbuje wyrazić współczesną kul-
turę w jej najwyższej formie, płacąc przy tym najwyższą cenę i tym samym zjednu-
jąc sobie podziw kompanów”298. W świetle tej definicji, czyn Isao można interpre-
tować jako działanie pars pro toto – młody Iinuma reprezentuje przecież swoją 
epokę – i tym samym uznać liczbę mnogą tytułu jako najbardziej adekwatną do fa-
buły powieści.  
                                                   

295 Y. Mishima, Taiyō to tetsu, Chūō kōron shinsha, Tokio 2003, s. 98. Taiyō to tetsu (Słońce i stal) – 
zbiór esejów krytycznych publikowany w 10 odcinkach przez czasopismo „Hihyō” („Krytyka”) od listo-
pada 1965 do czerwca 1968 roku. Po raz pierwszy w całości i z epilogiem Taiyō to tetsu ukazało się 
w czasopiśmie „Bungei” w lutym 1968 roku, Kōdansha natomiast wydała swoją wersję w październiku 
tego samego roku. W tej niezwykle istotnej książce Mishima opowiada między innymi o związkach mię-
dzy literaturą a walką, siłą wyobraźni a śmiercią, śledząc proces kształtowania się swojego cielesnego 
„ja”, na którego początku – jak przyznaje Mishima – były słowa.  

296 E. Ikegami, op.cit., s. 284. 
297 Ibid.  
298 Y. Mishima na temat „bycia bohaterem” [w:] M. Ueda, op.cit., s. 258. 
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Bez wątpienia tytuł Homba ewokuje osobistą koncepcję piękna pisarza, w której 
kluczową rolę odgrywa śmierć w kwiecie wieku, będąca zarazem zwieńczeniem 
młodzieńczych ideałów Mishimy. W centrum tej koncepcji znajduje się perfekcyjnie 
ukształtowane męskie ciało, niczym z fresków Michała Anioła lub przypominające 
posągi greckich herosów, połączone z ideą „czystego działania”, u podstaw którego 
leżą bumbu ryōdō, miłość do cesarza oraz idea śmierci w szczytowym momencie 
młodości. 
 
2.5. Akatsuki no tera – iluzoryczność piękna i życia 
 
W przypadku pierwszych dwóch tomów tetralogii poszukiwanie semantycznego 
związku między tytułami a treścią pierwszych tomów powieści odbywało się głów-
nie w obrębie dwóch kodów: kulturowego – w przypadku Haru no yuki oraz se-
mantycznego – w stosunku do Homba. Na ich płaszczyźnie udało się wyznaczyć 
pewne potencjalne sensy i kierunki lektury obu powieści. Jeśli chodzi o kolejny tom, 
związek pomiędzy jego tytułem a treścią zdaje się generowany na poziomie kodu 
hermeneutycznego, który ma za zadanie ewokować pewną tajemnicę, zagadkę 
i „wskazywać drogę ku jej rozwiązaniu”. 
  
Świątynia Brzasku – bezpośrednie odniesienie w tekście do nazwy Wat Arun  
 
Akatsuki no tera 暁の寺, w angielskim tłumaczeniu The Temple of Dawn, czyli 
Świątynia Brzasku nawiązuje bezpośrednio do nazwy autentycznej świątyni Wat 
Arun, która znajduje się w Bangkoku. Właśnie tam w 1941 roku udaje się w podróż 
służbową czterdziestosiedmioletni wówczas Honda. Po wywiązaniu się z obowiąz-
ków względem firmy Itsui Honda wybiera się na wycieczkę po najważniejszych 
świątyniach Bangkoku. Jego tłumaczem oraz przewodnikiem jest Hishikawa, 
w którego usta wkłada Mishima znamienne słowa. 
 

W oddali, na przeciwnym brzegu, słońce tonęło za Wat Arun, Świątynią Brzasku. Wszechobecna 
wieczorna łuna brała w swoje posiadanie przepastne niebo, rozciągające się nad rozległą panoramą 
dżungli Thonburi, na której tle rysowały się jedynie sylwetki pojedynczych wież. Zieleń dżungli ni-

czym bawełna wchłonęła ten blask, przyjmując prawdziwie szmaragdowy odcień. Było widać prze-
pływające łodzie i niezliczoną liczbę wron, a woda w rzece miała odcień brudnego różu. 
– Wszystkie sztuki są jak łuna wieczorna – powiedział Hishikawa, jak zwykle robiąc pauzę podczas 
wygłaszania jednej ze swoich teorii w oczekiwaniu na reakcję swego rozmówcy. Te chwile milczenia 
irytowały Hondę nawet bardziej niż sama gadatliwość Hishikawy. [...]  
– Sztuka to wszechobecna wieczorna łuna. To ofiara złożona na stosie za wszystkie dobrodziejstwa 

epoki. Również ciągnąca się tak długo logika białego dnia ulega destrukcji pod wpływem obfitości 
tych pozbawionych znaczenia barw wieczornej łuny; nawet historia, która wydaje się ponadczasowa, 
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nagle zauważa swój koniec. Piękno jawi się wszystkim i obraca ludzkie czyny w nic nieznaczące 
gesty. W obliczu przepychu wieczornej łuny i galopady chmur na wieczornym niebie, te wszystkie 

nonsensy o „lepszej przyszłości” natychmiast bledną. Liczy się tylko to, co mamy przed naszymi 
oczami; powietrze przepełnia trucizna kolorów. Co się zaczyna? Nic się nie zaczyna. Wszystko jest 
tylko końcem299. 

 
Już w pierwszym rozdziale powieści pojawia się tytułowa Świątynia Brzasku, co 

zdaje się stanowić nie lada niespodziankę dla czytelnika wprawionego we wcze-
śniejszym śledztwie. Niemniej jednak Mishima już na wstępie odsyła nas do auten-
tycznej Akatsuki no tera, sugerując alians świątyni z yūyake, czyli „wieczorną łuną” 
oraz z pojęciem piękna – tym razem, dla odmiany, reprezentowanego przez sztukę. 
Od razu nasuwa się pytanie: dlaczego Mishima użył antytezy, zestawiając ze sobą 
tytułowy brzask świątyni i zmierzch „wieczornej łuny”. 
 

[Wieczorna łuna] nie ma swojej natury. W rzeczywistości noc ma swoistą naturę. Jest nią substancja 
kosmiczna śmierci i nieorganiczna natura istnienia. Dzień też ma swoją naturę. Wszystko to, co ludz-
kie, należy do dnia. Wieczorna łuna nie ma swojej substancji. To po prostu żart. Uroczysty żart skła-
dający się z przeróżnych kształtów, blasków i kolorów, pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Proszę 
spojrzeć, te purpurowe chmury... Rzadko zdarza się, żeby przyroda fundowała nam tak obfitą ucztę 
kolorów, podobną do tego fioletu300.  

 
W powyższym fragmencie, w którym niczym niezniechęcony Hishikawa wy-

kłada Hondzie swoją teorię na temat wieczornej łuny, widzimy również wyraźny 
kontrast pomiędzy tak istotnymi zjawiskami, jak dzień i noc, życie i śmierć. Co 
więcej, tytułowa świątynia zawiera w sobie także opozycje porządku i nieładu, mo-
ralności i braku moralności, sztuki i nicości. 

 
Wieczorne chmury są zniewagą dla jakiejkolwiek symetrii, ale tego rodzaju zaburzenie porządku jest 
związane z destrukcją czegoś bardziej fundamentalnego. Gdyby porównać białe, błogie chmury za 
dnia z moralnym uniesieniem, to czyż dobre uczynki miałyby coś wspólnego z tymi kolorami? 
Sztuka jako pierwsza prezentuje wizje największych końców kolejnych epok, przygotowuje się do 
nich i staje się ich ucieleśnieniem. Wytworne jedzenie i dobre wino, piękne formy i piękne stroje, 

mniej więcej cały zbytek, którym zaprząta swoje myśli człowiek – kotłują się w sztuce. Wszystkie te 
rzeczy z utęsknieniem oczekują na formę. Formę, która w jednej krótkiej chwili splądruje i obróci 
w gruzy ludzkie życie. Czyż nie taka jest właśnie wieczorna łuna? A jakim celom miałoby służyć to 
spustoszenie? W rzeczy samej byłoby to zniszczenie pozbawione jakiegokolwiek sensu301.  
 

                                                   
299 Y. Mishima, Akatsuki no tera, s. 14. 
300  Ibid., s. 14–15. 
301 Ibid., s. 15. 
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Akatsuki no tera jako symbol sztuki – ideał formy będący synonimem  
blichtru, sztuczności i monotonii 
 
Świątynia staje się tutaj synonimem sztuki, z jednej strony wyposażonym w moc 
platońskiego farmakonu, potrafiącego nie tylko uzdrawiać i niszczyć, lecz przede 
wszystkim posiadającego zdolność do przeobrażania się, transformacji. Właśnie ta 
cecha – zdolność transformacji – zdaje się łączyć Wat Arun, tytułową Świątynię 
Brzasku, z fabułą Akatsuki no tera. Brzask (jap. akatsuki) bowiem to zjawisko, 
w którego trakcie ciemność ustępuje miejsca jasności, noc zamienia się w dzień. 
Podobnie jest z wieczorną łuną, która pojawia się wraz z zachodem słońca, oznaj-
miając tym samym odejście dnia i nastanie nocy. Wspomniana wcześniej antyteza 
brzasku i zmierzchu oraz przeciwieństwa utożsamiane przez wieczorną łunę stano-
wią element uwypuklający nadrzędne znaczenie transformacji dla rozwijającej się 
fabuły powieści. Tytułowa Świątynia Brzasku jawi się jako patronka owych prze-
mian, w której cieniu Honda dostrzega przewrotną rolę sztuki.  
 

Wieczorna łuna oznacza pośpiech i ma naturę lotu. Jest wyposażona w skrzydła tego świata. Świat 
pozwala nam przez chwilę ujrzeć tę możliwość latania, niczym skrzydła kolibra, mieniące się kolo-
rami tęczy tylko wtedy, kiedy ptak porusza nimi, spijając nektar z kwiatów. Tak samo wszystkie rze-
czy, nad którymi rozpościera się wieczorna łuna, przelatują w odurzeniu i ekstazie, a potem opadają 
na ziemię i umierają. [...] Czy Hishikawa powiedział, że wszystkie sztuki to łuna wieczorna? W od-
dali wznosiła się Świątynia Brzasku!302 

 
Ponownie znajdujemy tutaj stan przejścia z „odurzenia i ekstazy” (tōsui to 

kōkotsu), latania po niebie do stanu upadku na ziemię i śmierci. Stany te ewokuje 
tytułowa świątynia Wat Arun, która jednocześnie symbolizuje puste i zarazem pora-
żające swoją siłą piękno sztuk. 
 

Potężna konstrukcja z masy perłowej połyskiwała krzykliwie. Przez długi czas wieża – ze względu 
na swoje barwy – pełniła funkcję porannego dzwonu. Odbijające się barwy były odpowiedzią na 
brzask. Zostały stworzone, aby przywoływać siłę, ciężar i wybuchowość świtu303. 
 
Cechami dystynktywnymi piękna (sztuki), które symbolizuje Wat Arun, są także: 

blichtr, pozorność, apatyczność, monotonia i sztuczność. Świątynia Brzasku uosabia 
zatem ideał formy, pozostający całkowicie poza zasięgiem ręki zwykłego śmiertel-
nika. 
 
Iluzja ludzkiej egzystencji  
 
Temu nietykalnemu, ponadczasowemu ideałowi Mishima przeciwstawia w dalszym 
toku narracji niezwykle prozaiczny i jednocześnie nieodwracalny aspekt życia ludz-
                                                   

302 Ibid., s. 16. 
303 Ibid., s. 17. 
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kiego, a mianowicie kruchość ludzkiej natury. Z jednej strony czytelnik ma możli-
wość obserwowania monumentalności formy pod postacią sztuki, którą symbolizuje 
Wat Arun, z drugiej – poddaną działaniu chorób i czasu, efemeryczną naturę ludzkiej 
egzystencji widzianą oczyma Hondy podczas jego podróży do Indii. 

Po wywiązaniu się z zawodowych obowiązków w Bangkoku Honda ma możli-
wość odbycia podróży do Kalkuty, Benaresu i Adżanty. To właśnie podróż do tych 
miejsc stanowi dla niego okazję do przyjrzenia się z bliska drugiej stronie medalu.  

I tak w Kalkucie Honda odwiedza świątynię Kaligat poświęconą bogini Kali re-
prezentującej wszelkie „zarazy, katastrofy naturalne i inne moce natury sprowadza-
jące śmierć i zniszczenie na wszelkie żywe istoty”304. Tam również ma okazję zaob-
serwować przy okazji święta Durgi305 składanie ofiary z koźlęcia ku czci krwiożer-
czej Kali. Widok młodego mężczyzny wykonującego egzekucję nosi dla Hondy 
znamiona świętości. 

 
Świętość sączyła się w najbardziej prozaiczny sposób, niczym pot, z krwi znaczącej jego brudną ko-
szulę, z głębi jego głębi, z jego czystych źrenic i dużych, chłopskich dłoni. Ci, którzy zwykli uczest-
niczyć w święcie, przywykli do tego widoku, nawet nie patrzyli w tę stronę, a tymczasem świętość 
z jej brudnymi rękoma zadomowiła się wygodnie pośród nich306. 

 
„Świętość z jej brudnymi rękoma” to również oznaka przemiany, która zachodzi 

niepostrzeżenie na oczach uczestników święta oraz samego Hondy. Dodatkową 
wskazówką, naprowadzającą czytelnika na zjawisko transformacji, jest wizja Świą-
tyni Brzasku, którą ewokują „centralna wieża i otaczające ją kaplice udekorowane 
mozaiką mieniących się barwnych dachówek”307 świątyni Kaligat. Z kolei w Bena-
res, „najbrudniejszym i zarazem najświętszym z miast”308 Indii, Honda przygląda 
się wszelkiego rodzaju deformacjom ciała ludzkiego, będącym następstwem trądu, 
widzi również żebraków błagających o jałmużnę oraz ciała umarłych kremowane na 
oczach gapiów, a następnie pod postacią garści prochów rzucane w odmęt świętej 
rzeki Ganges. Na koniec Honda jest świadkiem obrządku sati, czyli rytualnego sa-
mospalenia na stosie.  
 
Wiara w reinkarnację lekarstwem na śmiertelną naturę człowieka 
 
Wbrew pozorom jednak te wszystkie bolesne i przepełnione naturalnym smutkiem 
aspekty człowieczego losu nie prowadzą do zbiorowego lamentu i ogólnej żałoby, 

                                                   
304 Słownik mitologii hinduskiej, red. nauk. A. Ługowski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, War-

szawa 1996, s. 60.  
305 Durgā pūjā – hinduskie święto poświęcone bogini Durdze, obchodzone głównie na przełomie paź-

dziernika i listopada w rejonie Bengalu. 
306 Y. Mishima, Akatsuki no tera, s. 64. 
307 Ibid., s. 62. 
308 Ibid., s. 67. 
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lecz są podstawą do radości, która wypływa przede wszystkim z wiary w sansarę 
i reinkarnację, a także ze świadomości i pełnej akceptacji bycia częścią perpetuum 
mobile odradzania się i obumierania natury. Zestawienie z sobą przeciwieństw typu 
brud i świętość, smutek i radość, życie i śmierć konotuje proces transformacji, któ-
remu podlegają wszystkie istoty żyjące.  

Na koniec wycieczki po Indiach Honda odwiedza jaskinie w Adżancie i tam, na 
widok opadającej kaskady wodospadu odżywają w jego pamięci znamienne słowa 
Kiyoakiego: „Spotkamy się znowu. Jestem o tym przekonany. Pod wodospadami”309. 
Fabuła powraca w tym miejscu do wątku stanowiącego oś tetralogii, czyli właśnie 
do idei transmigracji. 

Bardzo istotne dla tego wątku powieści jest również odnalezienie przez Hondę 
w Różanym Pałacu w Bangkoku kolejnego wcielenia Kiyoakiego, którym okazuje 
się siedmioletnia księżniczka Jin Jan, czyli Światło Księżyca.  

W odróżnieniu od obu męskich bohaterów Jin Jan pamięta swoje dwa poprzednie 
wcielenia. Pomimo tego jednak Honda nie jest do końca przekonany o jej autentycz-
ności, gdyż nie miał okazji sprawdzić, czy dziewczynka jest posiadaczką trzech ma-
leńkich pieprzyków. Pozostając w niepewności, Honda opuszcza małą księżniczkę 
i wraca do Japonii, gdzie z pasją oddaje się naukowym badaniom nad istotą „tylko- 
-świadomości” w procesie transmigracji dusz. Poczynając od orfizmu i teorii Pita-
gorejczyków, po koncepcje króla Milindy, Tommasa Campanelli, Giambattisty Vica, 
a kończąc na idei „tylko-świadomości” (yūishiki) w buddyzmie mahajany – Honda 
zagłębia się w tajniki poszczególnych doktryn filozoficznych, pozostając 
w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego i zagrożeń, które niesie z sobą 
II wojna światowa.  
 
Tytuł odniesieniem do tajemniczego bóstwa odpowiedzialnego za procesy 
transformacji  
 
Tajemniczość, niedookreślenie, które towarzyszą naukowemu śledztwu Hondy, są 
także reprezentowane przez duszę kushimitama, sprawującą duchową pieczę nad 
trzecim tomem tetralogii. „Trzeci tom tetralogii zatytułowany Akatsuki no tera 
można nazwać egzotyczną, barwną powieścią psychologiczną, nad którą czuwa ku- 
shimitama”310 – mówił Mishima. W odróżnieniu jednak od dwóch poprzednich 
mocy duchowych, nigimitama i aramitama, kushimitama nie ma w sobie żadnego 
dystynktywnego pierwiastka, jakim były taoyameburi w Haru no yuki i masuraobu-
ri w Homba; powieść nie jest również jakąkolwiek stylizacją (wcześniej Mishima 
wyraźnie nawiązywał do stylu Genji monogatari i Man’yōshū). Tak więc zgodnie 
z założeniem Mishimy, nad Świątynią Brzasku czuwa „tajemnicza dusza” odpowie-
dzialna za procesy transformacji.  
                                                   

309 Ibid., s. 89. 
310 Y. Mishima [w:] T. Okuno, op.cit., s. 425. 
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Określenie powieści przez Mishimę epitetem „barwna” z pewnością można od-
nieść do kwiecistego języka, jakim autor chociażby opisuje wygląd świątyni Wat 
Arun. 

 
Cała wieża była ozdobiona niezliczoną liczbą płytek wykonanych z chińskiej porcelany pokrytych 
niebieską i czerwoną glazurą. Kolejne kondygnacje były rozdzielone za pomocą balustrad – pierwsza 
była w kolorze brązowym, druga zielonym, a trzecia miała barwę purpurowo-granatową. Płytki, któ-
rych nie sposób było zliczyć, miały kształt kwiatu lub też małe żółte odłamki tworzyły kwiatostan, 
a pozostałe były ułożone dookoła nich w formie płatków. Inne miały środek zrobiony z odwróconych, 
jasnopurpurowych czarek do wina, wokół których były ułożone brokatowe płytki tworzące płatki 
kwiatu – takie konstrukcje wznosiły się aż do wierzchołka. Liśćmi były wszystkie dachówki. Na-
stępnie z samego szczytu zwisały trąby białych słoni, wskazujące na cztery strony świata. Uczucie 
nawarstwienia i monotonii, aż zapierało dech. Ta konstrukcja pełna kolorów i blasków, gdzieniegdzie 
pokryta rzeźbami i pnąca się stopniowo ku górze, była niczym warstwa marzeń sennych unosząca się 
nad głowami. Również przednóżki niezwykle stromych schodów tonęły w gęstych kwiecistych wzo-
rach, a każda z kondygnacji była podtrzymywana przez płaskorzeźby przedstawiające ptaki z ludz-
kimi twarzami. [...] Setki tysięcy płytek zamieniły się w maleńkie odłamki lustra i błyszczały 
w pierwszych promieniach słońca, które wschodziło po drugiej stronie rzeki Menam311. 

 
Rola Jin Jan (Światło Księżyca) w procesie przemian 
 
Przytłaczające swoją obfitością barw i kształtów piękno świątyni wydaje się ewoko-
wać za pomocą „brzasku” proces tajemniczych przemian, które do tej pory odnosiły 
się głównie do zmiennej natury piękna i życia ludzkiego oraz do koncepcji transmi-
gracji dusz. W procesie tym istotną rolę odgrywa Jin Jan. Po pierwsze dziewczyna – 
jako kolejne wcielenie Kiyoakiego i Isao – kontynuuje wątek karmicznych przemian. 
Po drugie jej imię tłumaczone jako „Światło Księżyca” sugeruje zmienność uosabianą 
przez zmieniające się fazy księżyca. Po trzecie Jin Jan bierze udział w procesie meta-
morfozy, która odbywa się w obrębie transmigrujących wcieleń, a mianowicie wciele-
nie płci męskiej zastąpione zostaje wcieleniem żeńskim. Ową transformację płci bierze 
pod uwagę Honda, który początkowo chce podarować księżniczce tradycyjną japońską 
lalkę. „Pomyślał, że może powinien jej wysłać lalkę przedstawiającą chłopca, która 
symbolizowałaby proces przemiany mężczyzny w kobietę, ale to również wydało mu 
się dziwne i ostatecznie zaniechał tego pomysłu”312. 

Motyw transformacji powraca ponownie w drugiej części książki, która rozpo-
czyna się w 1952 roku, gdy pięćdziesięciosiedmioletni Honda jest szanowanym ad-
wokatem i razem z żoną Rie mieszka w ekskluzywnej rezydencji w Gotemba (pre-
fektura Shizuoka) u podnóży góry Fuji. Niemniej jednak już na początku drugiej 
części w XXV rozdziale zostaje ponownie przywołany wizerunek Akatsuki no tera.  
                                                   

311 Y. Mishima, Akatsuki no tera, s. 17. 
312 Ibid., s. 111. 
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Przeciął trawnik i poszedł w kierunku altany, która znajdowała się w zachodniej części ogrodu. Tutaj 
mógł się rozkoszować widokiem Fuji o brzasku. Góra była zabarwiona karmazynem wschodzącego 

słońca, a jej wierzchołek mienił się połyskującym kolorem kamienia różanego. Widok ten tkwił cią-
gle pod jego powiekami niczym senne złudzenie, pełen gracji dach świątyni, japońska Świątynia 
Brzasku. [...] Po raz pierwszy w jego wieku obudziło się w nim pragnienie przemiany313.  

 
Tym razem to góra Fuji staje się symbolem piękna ewokowanego przez tytułową 

Świątynię Brzasku.  
W drugiej części książki (rozdziały XXIII–XLV) ponownie powracają koncepcja 

transmigracji i aspekt przemiany, odbywa się to jednak na zupełnie innej płaszczyź-
nie, niż to miało miejsce we wcześniejszych rozdziałach. Koncepcja ta zostaje bo-
wiem potraktowana z lekkim przymrużeniem oka, zarówno przez samego autora, jak 
i przez bohatera powieści. W tym czasie Jin Jan, która zdążyła już wyrosnąć na 
piękną dziewczynę, ma osiemnaście lat i przebywa na stypendium w Japonii. Honda 
natomiast, pomimo swojej wysokiej pozycji społecznej, wiedzie życie starego satyra, 
czerpiącego perwersyjną przyjemność z podglądania młodych kochanków w parku 
oraz prowadzącego swoje osobiste śledztwo w poszukiwaniu pieprzyków na ciele 
księżniczki, którą nota bene Honda podgląda przez specjalną dziurkę w półce na 
książki, kiedy ta kocha się w jego willi z podstarzałą lesbijką Keiko Hisamatsu. Tak 
więc w ostateczności poważne, naukowe badania Hondy nad tylko-świadomością 
i ideą sansary zamieniają się w niezdrową ciekawość, która pośrednio prowadzi do 
pożaru (faktycznym powodem pożaru było prawdopodobnie zaprószenie ognia 
przez gości Hondy, niedoszłą poetkę Tsubakiharę i jej kochanka, literata-amatora, 
Imanishiego, którzy palili papierosy w łóżku), obracającego w kupkę zgliszczy jego 
luksusową rezydencję.  

Powieść kończy się śmiercią księżniczki, która po wyjeździe z Japonii umiera 
w wieku dwudziestu lat w swoim pałacu w Bangkoku od ukąszenia kobry, o czym 
Honda dowiaduje się pewnego dnia na przyjęciu w Ambasadzie Amerykańskiej 
w Tokio.  
 
Pseudoartyści na usługach sztuki  
 
Wątkiem pobocznym, który Mishima prowadzi równolegle do poszukiwań Hondy, 
jest pojęcie piękna reprezentowanego przez sztukę oraz jej pośredników – artystów 
pokroju poetki Makiko Kitō, tej samej, która w drugim tomie popełniła krzywoprzy-
sięstwo w obronie ukochanego Isao. Teraz Makiko – zdolna poetka, ale niespełniona 
uczuciowo kobieta – „zabawia się” identycznie jak Honda, podglądając swoją 
uczennicę, ponad pięćdziesięcioletnią, całkowicie pozbawioną talentu panią Tsuba-
kiharę, kiedy ta uprawia seks ze specjalizującym się w literaturze niemieckiej, nie-
doszłym pisarzem Yasushim Imanishim. 
                                                   

313 Ibid., s. 172–173. 
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Na wspomnienie zasługuje tutaj szczególnie wizja piękna Imanishiego, gdyż jest 
ona podobna do tej, którą uosabia Świątynia Brzasku. Imanishi pragnie napisać 
książkę zatytułowaną Sei no mireniamu (Milenium seksu), a ponadto marzy mu się 
fikcyjne królestwo, nazwane przez niego Zakuro no kuni (Krainą Granatu). Jego 
opowieści o tej krainie stanowią częsty temat dyskusji w gronie odwiedzających 
Hondę wspomnianych artystów.  

W spotkaniach tych uczestniczy także ekscentryczna i cyniczna sąsiadka Hondy – 
Keiko Hisamatsu, która w końcowych rozdziałach książki uczyni swoim obiektem 
seksualnym młodziutką księżniczkę Jin Jan.  

Wymarzona przez Imanishiego kraina jest „fabryką bogów” – zaliczają się do 
nich wyłącznie „piękni”, którzy ją zamieszkują. Drugą kategorię stanowią „brzydcy”. 
„Piękni” są obiektem seksualnego pożądania „brzydkich”, którzy z kolei mają za 
zadanie eliminowanie „pięknych” po zaspokojeniu swojej seksualnej żądzy. Zaka-
zaną czynnością w „ogrodzie umiłowanych” (aisareru mono no sono), w którym 
żyją „piękni”, jest czytanie książek. Mieszkańcy krainy wiedzą, że istnieją tylko dwa 
rodzaje ludzi: ci, którzy pamiętają (brzydcy), i ci, którzy będą zapamiętani (piękni). 
W Krainie Granatu nikt nie wierzy w zmartwychwstanie, ponieważ piękno nie może 
się stać jeszcze bardziej doskonałe. „Prawdziwa natura boskości leży w unikalnym 
wyglądzie. Jest nie do pomyślenia, aby wypłowiała koszula była bielsza od nowej. 
Dlatego bogowie w Krainie Granatu są używani tylko raz, a następnie wyrzucani”314. 
Istotą tego piękna jest jego ekstremalna, momentalna ekspresja, a narzędziem, które 
pozwala je uwiecznić, jest pamięć. W tej wyimaginowanej przez Imanishiego histo-
rii pojawiają się kolejne ważne aspekty piękna i sztuki, będącej synonimem piękna, 
a mianowicie mowa tutaj o antyracjonalnej, iluzorycznej i skrajnej naturze piękna.  
 
Fuji, czyli raz jeszcze piękno, które zwodzi 
 
Podobne cechy znajdujemy w opisie Fuji, który wskazuje właśnie na ekstremalną 
substancję piękna. 
 

Fuji emanowała spokojem i pewnością siebie, pozwalając jednak dostrzec przez pryzmat swej ideal-
nej bieli i chłodu najrozmaitsze iluzje. Zdawało się, że zarówno na krańcu tego chłodu, jak i na 
krańcu intelektu był zawrót głowy. Sylwetka Fuji była pełna gracji, jednak z drugiej strony tkwiło 
w niej jakby niedopowiedziane emocjonalnie, dziwne ekstremum albo jakaś granica315. 

 
Nie tylko ekstaza i ekstremalność, ale także iluzoryczność cechują piękno sym-

bolizowane przez Fuji – japońską Świątynię Brzasku. 
 

                                                   
314 Ibid., s. 189. 
315 Ibid., s. 207. 
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Fuji, która przed chwilą miała kolor twarzy osoby upojonej alkoholem, teraz, wraz z nastaniem go-
dziny ósmej, przybrała barwę bakłażana. W zmieniających się odcieniach jasnej zieleni u podnóża 
góry majaczyły zarysy rzadkiego lasku i wiosek. Przyglądając się letniej Fuji w ciemnogranatowym 
kolorze, Honda odkrył małą sztuczkę, którą tylko on jeden się rozkoszował. Była to sekretna metoda, 
polegająca na wyobrażeniu sobie zimowej Fuji w samym środku lata. Honda wpatrywał się przez 
chwilę w ciemnogranatową Fuji, potem szybko przenosił wzrok na znajdujące się z boku błękitne 
niebo. W tym momencie robiło mu się biało przed oczami i przez chwilę zdawało mu się, że widzi 
śnieżnobiałą górę Fuji, unoszącą się na tle błękitnego nieba316. 

 
W ostateczności wizja Imanishiego o „fabryce bogów” ulega destrukcji razem ze 

swoim twórcą. Imanishi ginie bowiem w płomieniach razem ze swoją kochanką 
Tsubakiharą w pożarze, który wybucha w willi Hondy. Płomienie odbijające się 
w wodzie, płonące ciała – to wszystko przywodzi Hondzie na myśl Benares. Ten 
ofiarny stos symbolizuje również koniec iluzji reprezentowanej przez obie Świątynie 
Brzasku. 
 

Wtedy przed oczyma wszystkich zgromadzonych w altanie pojawiła się Fuji w kolorze czerwonych 
dachówek o brzasku, z połyskującą gdzieś w okolicy szczytu pojedynczą plamą śniegu. Honda zu-
pełnie nieświadomie przeniósł wzrok z czerwonej Fuji na niebo, które się znajdowało tuż obok niej. 
Wówczas ujrzał wyraźnie mieniącą się na biało zimową Fuji317.  

 
Sztuka jest iluzją 
 
Sztuka jest iluzją. Być może piękno jest równie iluzoryczne – sugeruje widok letnio- 
-zimowej Fuji. Atmosferę niedomówienia, tajemniczości implikuje kod hermeneu-
tyczny Barthesa, w odniesieniu do którego można odczytywać trzeci tom tetralogii. 
„W ramach kodu hermeneutycznego umieścimy rozmaite (formalne) określenia, 
dzięki którym można ujawnić oraz sformułować zagadkę, a następnie, nierzadko 
z opóźnieniem, podać jej rozwiązanie” – pisze Barthes w S/Z318. Owym określeniem 
wskazanym przez Barthesa będzie z pewnością Wat Arun – tytułowa Świątynia 
Brzasku, która od początku formułuje pewną tajemnicę, zawartą w koncepcji meta-
morfozy i iluzoryczności. Z drugiej strony Wat Arun, która potem w oczach Hondy 
zamieni się w nieprzystępną górę Fuji, stanowi citar: „strzał obcasem, unik torre-
adora, który pędzi byka ku banderilleros”319, ewokujący owe tajemnicze przemiany, 
koncentrujące się wokół dwubiegunowości, antytetyczności pojęć, takich jak piękno  
i sztuka.  
 

                                                   
316 Ibid., s. 323. 
317 Ibid., s. 370. 
318 R. Barthes, S/Z, s. 53–54. 
319 Ibid., s. 57. 
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2.6. Tennin gosui – upadek „aniołów” i rozpad koncepcji transmigracji.  
Nicość 
 
Opowieść o „szacie z piór” 
 
Ostatni tom Hōjō no umi jest zatytułowany Tennin gosui (dosłownie „Pięć oznak 
upadku anioła”), w angielskim tłumaczeniu The Decay of the Angel, czyli „Upadek 
anioła”320. Aby zastanowić się nad semantyczną zależnością pomiędzy tytułowymi 
„Pięcioma oznakami upadku anioła” a fabułą powieści, musimy się zagłębić 
w tkankę tekstu ostatniego tomu tetralogii. Akcja powieści rozpoczyna się w 1970 
roku (notabene jest to faktyczna data śmierci Mishimy), kiedy Honda ma siedem-
dziesiąt sześć lat. Bohaterem czwartego tomu jest Tōru Yasunaga, który początkowo 
pracuje w latarni morskiej w Shimizu na półwyspie Izu jako sygnalista. Do jego 
obowiązków należy identyfikowanie statków przez teleskop i powiadamianie o tym 
władz w porcie. To właśnie w latarni morskiej Honda spotyka po raz pierwszy szes-
nastoletniego wówczas Tōru, który okazuje się posiadaczem trzech charaktery-
stycznych pieprzyków.  

W trakcie wspomnianej wizyty w Shimizu Honda w towarzystwie Keiko Hisa-
matsu, która po śmierci Rie (żony Hondy) jest platoniczną towarzyszką jego wy-
praw do Europy i zarazem partnerką w grze w kanastę, odwiedza las sosnowy 
w Miho, będący stałą atrakcją turystyczną tej okolicy. Podczas wycieczki Honda 
z Keiko docierają do lasku sosnowego, gdzie natykają się na rozłożystą sosnę, na 
której – zgodnie z historią opowiedzianą w Hagoromo (Szata z piór)321 – rybak 
Hakuryō znalazł niebiańską szatę zgubioną przez niebiankę. Honda opowiedział 

                                                   
320 Japoński tytuł składa się z dwóch wyrazów: pierwszy to 天人 tennin:（仏）天界に住む神々。人間

より優っているが、なお輪廻の迷いの状態にある, co znaczy: „(W terminologii buddyjskiej) bogowie 
mieszkający w niebiosach. Przewyższają ludzi, ale pozostają w stanie zawieszenia będącego częścią sansary”. 
Słownik japońsko-angielski podaje jeszcze: „A heavenly (celestial) being; an angel”, czyli: „Niebiańska 
(niebieska) istota; anioł”. Natomiast jeśli chodzi o wyraz 吾衰 gosui, w słowniku znajdujemy taką definicję
（仏）欲界の天人が命尽きんとするときに示す５種の衰亡の相。涅槃経によると、衣服垢穢・頭上

華萎・身体臭穢・腋下汗流・不楽本座の５相。経によって諸説があり、倶舎論では５種の大衰相と
小衰相があるという。天人吾衰, co znaczy: „(W terminologii buddyjskiej) oznaki pięciu rodzajów upadku, 
które wskazują na wygasanie życia istoty niebiańskiej w świecie żądz. Zgodnie z sutrami buddyjskimi, jest 
pięć oznak: brudne szaty, uschnięte kwiaty we włosach, brzydki zapach ciała, pot spod pach i brak życiowej 
energii. W zależności od sutry teorie różnią się. Teoria szkoły Kusha mówi o pięciu poważnych oznakach 
i pięciu mniej znaczących. Pięć oznak upadku istoty niebiańskiej” (Dejitaru daijisen, Shōgakukan, Tokio 
1995). Japońskie tłumaczenie sugeruje więc już na wstępie „pięć oznak upadku”, w odróżnieniu od tłuma-
czenia angielskiego, które wydaje się świadomie ignorować tę dosłowną interpretację.  

321 Hagoromo (Szata z piór) – niezwykle popularny dramat nō z kategorii katsura mono, czyli „rzeczy 
o perukach” nieznanego autora. Swoją wersję Hagoromo napisał również Zeami. Dramat opowiada histo-
rię istoty niebiańskiej, która pojawia się pewnego dnia na wybrzeżu w Zatoce Suruga, zawieszając swoją 
szatę z piór na pobliskim drzewie sosny, gdzie znajduje ją rybak. Początkowo rybak nie chce zwrócić 
niebiance szaty z piór, w końcu ulega prośbom i niebianka może przed nim zatańczyć, a następnie po-
wrócić do nieba. Zob. Japanese Nō Drama... 
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Keiko historię niebianki i „pięciu oznak jej upadku” podczas jazdy pociągiem z To-
kio. Zgodnie z relacją Hondy, niebianka próbowała odzyskać swoją szatę, bez której 
nie mógła powrócić do nieba, rybak jednak początkowo ignorował jej błagania. 
„Hakuryō ściska mocno szatę w dłoni. Istota niebiańska jest bezsilna. Płacze, a jej 
łzy są niczym krople rosy, które opadają na jej przyozdobione perłami włosy. Kwia-
ty więdną, pojawia się pięć oznak upadku”322. Honda zapoznaje Keiko z różnymi 
interpretacjami „pięciu oznak upadku”, które różnią się drobnymi szczegółami 
w zależności od cytującej je sutry. Między innymi Honda przytacza definicję tennin 
gosui z sutry Butsuhongyō jikkyō (Życie Buddy)323. „Jest pięć znaków wskazujących 
na to, że dany istocie niebiańskiej czas dobiega końca. Kwiaty we włosach więdną, 
spod pach czuć odór potu, szaty są brudne, ciało przestaje emanować blaskiem, 
a istota niebiańska traci radość ze swego niebiańskiego istnienia”324. Z kolei sutra 
Abhidharma Mahāvibhāsā śāstra325, która wprowadza podział na większe i mniejsze 
oznaki rozkładu, podaje nieco zmodyfikowany opis wspomnianych pięciu więk-
szych oznak. „Niegdyś nieskazitelnie czyste szaty pokrywa brud, kiedyś świeże 
kwiaty we włosach więdną, pot wypływa spod obu pach, ciało wydziela cuchnący 
odór, a istota niebiańska przestaje odczuwać przyjemność ze swego niebiańskiego 
istnienia”326. W Hagoromo w ostateczności niebianka wykupuje swoją szatę, ofiaru-
jąc rybakowi niebiański taniec, i w rezultacie szczęśliwie powraca do nieba.  
 
Tennin gosui – historia anioła, któremu nie udaje się powrócić do nieba 
 
W powieści jednak brakuje szczęśliwego zakończenia. Pomimo pierwotnych zamie-
rzeń Mishimy, aby patronem ostatniej części tetralogii została sakimitama – moc 
duchowa/dusza chroniąca ludzi, przynosząca szczęście327, koniec powieści i zarazem 
tomu zamykającego całą tetralogię odbiega od sielankowego zakończenia Hagoro-
mo. W trakcie pisania tetralogii, Mishima mówił: „Tom czwarty (niemający jeszcze 
tytułu) będzie powieścią »poszukującą«, która będzie zbierać wszystkie dotychczas 
opisane wydarzenia czasowe i zmierzać w kierunku duszy sakimitama”328. W osta-
teczności jednak czwarty tom przybiera formę „negatywnej epifanii, z której wypa-
                                                   

322 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 63. 
323 Butsuhongyō jikkyō – biografia Buddy oraz jego uczniów przetłumaczona na język chiński na 60 

zwojach przez mnicha buddyjskiego o imieniu Dżnianagupta. 
324 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 64. 
325 Maha-wibhasza (sanskr. Mahā-vibhāsā) – sutra autorstwa Katjajaniputra (II wiek przed naszą erą), 

stanowiąca komentarz do najstarszego tekstu szkoły sarwastiwady (sarvāsti-vāda – „doktryna o istnieniu 
wszystkiego”, „twierdzenie, że wszystko istnieje”) Dżniana-prasthana (Jñāna-prasthāna), za której au-
torów są uważani Parśwa i Wasumitra. Głównym źródłem doktryn szkoły jest Abhidharma-kosia 
(Abhidharma-kośa) Wasubandhu z IV/V wieku naszej ery. Zob. V. Zotz, Historia filozofii buddyjskiej, 
przekł. M. Nowakowska, seria: Myśl filozoficzna, WAM, Kraków 2007, s. 63. 

326 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 65. 
327 [Pod hasłem sakimitama] Dejitaru daijisen. 
328 Y. Mishima [w:] T. Okuno, op.cit., s. 425. 
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rowała obietnica rewelacji sensu i która nie odsłania podszewki świata”329. Zamiast 
opiekuńczej mocy sakimitama nad czwartym tomem unosi się raczej „w ciepłym 
wietrze uśmiechnięta twarz Nietzschego”330.  

Czytelnik podąża śladem upadłego anioła-Tōru331, którego Honda adoptuje ze 
względu na symboliczne pieprzyki. Poza tym Tōru jest piękny i bardzo inteligentny, 
wydaje się więc spełniać pewne kryteria, które konotuje tytułowy „anioł”. Niestety 
decyzja Hondy ma brzemienne skutki, ponieważ chłopak oprócz urody i błyskotli-
wego umysłu posiada także inne, mniej anielskie cechy. 

 
Blada, ładna twarz Tōru była niczym lód. Jego serce też było zimne, pozbawione uczuć, nieskłonne 
do łez. [...] Szesnastoletni chłopiec był przekonany, że nie należy do tego świata. Tylko jego połowa 
była na tym świecie. Druga połowa należała do mrocznego królestwa w kolorze indygo. W rezultacie 
nie było żadnych praw ani reguł, które by go dotyczyły. Wystarczyło, że udawał swoje przywiązanie 
do praw tego świata. Bo czyż istniał kraj, który krępowałby swoimi prawami anioła?332 

 
Tōru jest arogancki, nieczuły i pełen pychy, a na dodatek, parafrazując Kanta, 

można by powiedzieć, że niebo gwiaździste nad nim, ale żadnego prawa moralnego 
w nim. 
 

Dlatego życie wydawało się dziwnie proste. Ani ludzka bieda, ani kłótnie pomiędzy politykami 
a społeczeństwem nie wzbudzały w nim żadnych emocji. Czasami na jego twarzy pojawiał się deli-
katny uśmiech, ale nie był on oznaką współczucia. Był to ostateczny znak, wskazujący na to, że ni-
gdy nie zaaprobuje człowieczeństwa; niewidoczna strzała wypuszczana z jego zaciśniętych ust333.  
 
Niczego nieświadomy Honda uczy chłopca dobrych manier i obycia towarzy-

skiego, zaszczepiając mu przy okazji cynizm, który ma go obronić przed przed-
wczesną śmiercią. Niestety Tōru obraca tę broń przeciwko Hondzie, najpierw 
w przebiegły sposób pozbywając się jednego ze swoich prywatnych nauczycieli, 
a potem knując intrygę z pomocą swojej kochanki, prostytutki Nagisy, która ma 
przeszkodzić jego małżeństwu ze śliczną Momoko Hamanaką. Kiedy Honda od-
krywa intrygę, Tōru powoli zrzuca „maskę”, próbując go ubezwłasnowolnić, żeby 
przejąć jego majątek. Co gorsze, Tōru posuwa się do rękoczynów w stosunku do 
swego przybranego ojca – rzuca w Hondę pogrzebaczem, trafiając go w czoło.  

 

                                                   
329 M.P. Markowski [w:] R. Barthes, S/Z, s. 27. 
330 Ibid.  
331 W odróżnieniu od istoty niebiańskiej z oryginalnej sztuki Hagoromo, świadomie stosuję w odnie-

sieniu do Tōru termin „anioł” ze względu na symboliczne i uniwersalne znaczenie upadku Tōru w kon-
tekście odczytanego przeze mnie kanonu wartości estetyczno-etycznych autora tetralogii. Z kolei określe-
nie „niebianka” nawiązuje do buddyjskiego kontekstu sztuki (uwagę tę zawdzięczam A. Kozyrze). 

332 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 17.   
333 Ibid., s. 18.   
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W rezultacie Honda ląduje na parę dni w klinice. Sytuacja ulega całkowitej 
zmianie, gdy Keiko podstępem zaprasza Tōru na świąteczne przyjęcie do swojej 
posiadłości, gdzie na miejscu okazuje się, że chłopak jest jedynym gościem. Podczas 
tej wizyty Keiko wyjawia prawdziwy powód, dla którego Tōru został adoptowany 
przez Hondę, wypowiadając bez ogródek kilka innych prawd dotyczących jego 
„bezpłodnej” egzystencji. 

 
Jesteś nikim więcej jak tylko chciwym i przebiegłym chłopcem ze wsi, takim, jakich teraz pełno 
w naszym kraju. [...] Nie ma w tobie nic wyjątkowego. Gwarantuję, że będziesz długo żył. Nie jesteś 
wybrańcem bogów, nigdy nie staniesz się jednością ze swoimi czynami, nie ma w tobie niebieskiego 
światła błyskawicy młodości, która przemyka z boską prędkością i sama podlega autodestrukcji. Je-
steś za to przedwcześnie zniedołężniały334. 

 
Kiyoaki był ogarnięty pasją nieosiągalnej miłości, Isao ideą „czystego działania”, 

Jin Jan była stworzona dla zmysłowości, motywację Tōru natomiast – twierdzi Kei-
ko – stanowi „prawdopodobnie bezpodstawne przekonanie o byciu innym”335. 
 
Tōru – „fałszywe wcielenie” 
 
Keiko twierdzi również z całą bezwzględnością, że prawdziwą przyczyną, dla której 
Tōru jest nisemono, czyli „fałszywym wcieleniem”, jest brak przeznaczenia. 
W ostateczności atak Keiko przyczynia się do tego, że chłopak próbuje popełnić 
samobójstwo, oblewając się metanolem, tylko po to, aby udowodnić, że jest kolej-
nym wcieleniem Kiyoakiego. Na próżno jednak. Nie udaje mu się umrzeć, zamiast 
tego traci wzrok, co nabiera ironicznego wydźwięku w obliczu faktu, że imię „Tōru” 
oznacza właśnie „przenikać, penetrować wzrokiem”. Tracąc wzrok, Tōru traci rów-
nież „najpiękniejszy element swojej fizyczności”336. 
 

Kiedy miał dość wpatrywania się w morze, wyciągał małe lusterko z szuflady biurka i przypatrywał 
się sobie. Na jego bladej, ładnie wyprofilowanej twarzy znajdowały się piękne oczy zawsze wypeł-
nione północą. Brwi były cienkie, ale zdecydowanie zarysowane, wargi delikatne i stanowcze zara-
zem. Jednak najpiękniejsze były oczy. Pomimo że świadomość wywoływanego przez siebie wrażenia 
powinna obejść się bez czegoś takiego jak oczy, to właśnie one – o ironio losu – były najpiękniej-
szym elementem jego fizyczności337.  

 
Oślepiony Tōru zamieszkuje z szaloną Kinue, którą już wcześniej kazał sprowa-

dzić z Shimizu. Szaleństwo dziewczyny polega na tym, że pomimo swojej wręcz 

                                                   
334 Ibid., s. 264. 
335 Ibid., s. 266. 
336 Ibid., s. 18. 
337 Ibid.  
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groteskowej brzydoty utrzymuje, że jest niezwykle piękna. Przypomina więc Tōru, 
który dopatrując się oznak niezwykłości w trzech tajemniczych pieprzykach na 
swoim ciele, sam siebie traktuje jako wcielenie zła, pozostającego poza wszelkimi 
granicami ziemskiego prawa. W swoim dzienniku, Tōru notuje: „Nie ma na tym 
świecie lekarstwa, które mogłoby mnie wyleczyć. Nie ma na ziemi szpitala, który 
podjąłby się mojego leczenia. Jestem złem – to zdanie zostanie zapisane małymi, 
złotymi zgłoskami na kartach historii ludzkości”338. 
 
„Pięć oznak upadku anioła” 
 
Ostateczny upadek moralny anioła-Tōru zwiastuje pięć tytułowych oznak jego roz-
kładającego się ciała. 
 

Pięty wyszły mu spod yukaty339. Były białe i pomarszczone niczym pięty topielca. Pokrywający je 
brud przypominał drobne cętki. Yukata była sfatygowana, pot zabarwił wycięcie przy szyi kłębami 
żółtych chmur. Od jakiegoś czasu Honda wyczuwał również dziwny odór. Następnie dostrzegł brud-
ne plamy z oliwy na jego yukacie, które wymieszane z potem wydzielały odór podobny do tego, któ-
ry się rozchodził ze ścieków wylewanych przez młodych ludzi latem. Tōru aż do tego stopnia wyzbył 
się swojej pedanterii. Poza tym Honda nie czuł woni kwiatów. W pokoju było ich mnóstwo, ale nie 
wydzielały żadnego zapachu. Wszędzie były porozrzucane białe i karmazynowe malwy, które Kinue 
bez wątpienia kazała sobie dostarczyć z kwiaciarni. Wyglądało na to, że dostawa była przed paroma 
dniami, dlatego teraz kwiaty były zwiędłe i wysuszone340. 

 
Brudna szata, zapach potu spod pach, ogólny odór wydzielany przez ciało. 

W końcu pojawiają się dwie ostatnie z pięciu oznak.  
 

Wstawała i siadała z powrotem, ozdabiając karmazynowymi malwami lśniące, bujne włosy Tōru, 
które spięła czymś w rodzaju obidome341. Kinue wtykała w nie po kilka karmazynowych kwiatów, 
a potem z daleka, niczym uczennica uczestnicząca w zajęciach ikebany, podziwiała rezultat swojej 
pracy. Opadające na uszy i policzki Tōru kwiaty powinny mu były przeszkadzać. Jednak stracił czu-
cie w górnej okolicy karku, w związku z tym w milczeniu znosił wszystkie zabiegi Kinue342.  
 

Zwiędłe kwiaty we włosach i brak życiowej energii potwierdzają „upa-
dek/rozkład anioła”, do którego prowadzi czytelnika już od samego początku po-
wieści rozłożysta sosna w lasku Miho (motyw sosny łączy historię o niebiance, któ-

                                                   
338 Ibid., s. 199. 
339 Yukata – rodzaj lekkiego bawełnianego kimona ubieranego w okresie letnim lub po wyjściu z ką-

pieli. 
340 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 283. 
341 Obidome – rodzaj ozdobnej klamry przytrzymującej razem z obijime (ozdobna tasiemka, sznur) pas 

obi. Obidome może być wykonane z koralu, kości słoniowej, masy perłowej, złota, srebra i innych szla-
chetnych kruszców. 

342 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 283–284. 
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ra w dramacie Hagoromo pozostawiła swą szatę z piór na jej czubku z postacią 
anioła zła – Tōru, którego Honda spotyka po raz pierwszy właśnie w latarni mor-
skiej, nieopodal lasku Miho). Postępujący rozkład ciała oznacza, że anioł zostaje 
pozbawiony swojej boskości i skazany – jak każdy śmiertelnik – na śmierć. Podob-
ny los czeka w powieści Hondę, którego ciało zostaje z kolei poddane procesowi 
rozkładu wraz z upływem nieubłaganego czasu.  
 

W końcu z wiekiem samoświadomość stała się świadomością czasu. Stopniowo nauczył się rozróż-
niać odgłos białych mrówek, wgryzających się w jego kości. Minuta za minutą, sekunda za sekundą, 
z jaką płytką świadomością życia ludzie prześlizgują się przez czas, który już nigdy nie powróci. 
Dopiero z wiekiem mógł zrozumieć obfitość, a nawet odurzenie zawarte w każdej kropli czasu. Kro-
ple pięknego czasu były niczym wykwintne rzadkie wino... Czasu ubywa niczym krwi. Starzy ludzie 
wysychają i umierają. Płacą w ten sposób za to, że zapomnieli zatrzymać czas w najwspanialszym 
momencie, gdy bez ich wiedzy obfita krew zamieniała się w głębokie upojenie343.  

 
Honda na własnym ciele doświadcza bólu i zniedołężnienia związanego z wie-

kiem. Jego ciało właśnie za pomocą bólu wysyła sygnały o swoim rozkładzie, co 
Honda przyjmuje raczej ze spokojem, utożsamiając ból fizyczny z bólem istnienia. 
„Wydawało się jednak, że cierpienia psychiczne i fizyczne niczym się od siebie nie 
różnią. Jaka jest bowiem różnica między uczuciem upokorzenia a spuchniętą pro-
statą? Między ukłuciem smutku a zapaleniem płuc?”344.  

 
Rozkład fizyczny ciała i śmierć głównymi konotacjami tytułu Tennin gosui 
 
Destrukcja ciała oznacza oczywiście śmierć i wokół tego tematu krąży fabuła ostat-
niego tomu. 
 

Starość była dolegliwością zarówno ciała, jak i ducha, a fakt, że zniedołężnienie starcze było nieule-
czalną chorobą, oznaczał, że także egzystencja była nieuleczalną chorobą. Chorobą niemającą nic 
wspólnego z teoriami egzystencjalistów. To ciało było chore i to ciało skrywało w sobie śmierć345. 

 
Ciało wysycha i obumiera z wiekiem. Honda z politowaniem lustruje swoją 

starczą sylwetkę.  
 

Zrzucił szlafrok i zaczął przyglądać się swojemu odbiciu w zaparowanym lustrze. Żebra klatki pier-
siowej rysowały się przez skórę, brzuch był napęczniały, a w jego cieniu zwisało coś, co przypomi-
nało zwiotczały strąk białej fasoli. Potem, kierując wzrok ku dołowi, zobaczył jakby odarte z mięsa, 
blade i wychudzone kończyny; kolana wyglądały na spuchnięte. Patrząc na swą brzydotę, zastana-

                                                   
343 Ibid., s. 130–131. 
344 Ibid., s. 270. 
345 Ibid.  



107 

 

wiał się, jak wiele lat musiałby się oszukiwać, aby teraz z całkowitym spokojem móc przyglądać się 
sobie. Wtedy przyszło mu do głowy, że w o wiele gorszej sytuacji musi być ktoś, kto w młodości był 

piękny. Honda na tę myśl uśmiechnął się z politowaniem i poczuł się uratowany346. 
 

Brzydota starego Hondy przypomina widok rozkładającego się anioła-Tōru. Po-
mimo iż obu czeka śmierć, to Tōru jest tym, który musi się zmierzyć ze swoim 
„upadkiem”. Ten, który kiedyś był piękny, jest skazany na swoją brzydotę, co – jak 
mówi Honda – jest o wiele bardziej bolesne niż pogodzenie się z „brzydotą” kogoś, 
kto nigdy urodą nie grzeszył.  

Tōru jako ostatnie wcielenie Kiyoakiego okazuje się nisemono („fałszywym 
wcieleniem”) – pomimo trzech znaczących pieprzyków nie jemu jest przeznaczona 
piękna śmierć w wieku dwudziestu lat.  
 
Jałowość koncepcji transmigracji. „Ja”, którego nigdy nie było  
 
Co zatem w ostatnim tomie tetralogii sugeruje Mishima i czy tytuł Tennin gosui 
w jakiś sposób naprowadza czytelnika na owe sugestie autora?  

Otóż Mishima w ostatnim tomie tetralogii zdaje się w sposób ostateczny i kate-
goryczny przeczyć idei transmigracji, która stanowiła do tej pory oś konstrukcyjną 
tetralogii. Moment kulminacyjny powieści przypada na spotkanie schorowanego 
Hondy z leciwą Satoko, które ma miejsce w – do tej pory symbolizującej tajemnicę 
transmigracji – Księżycowej Świątyni: „Obawiam się, że nigdy nie słyszałam 
o Kiyoakim Matsugae”347 – odpowiada Satoko na pytanie o swoją młodzieńczą 
miłość, dodając: „Pamięć jest jak złudne zwierciadło, czasami pokazuje rzeczy zbyt 
daleko, aby je można było dostrzec, a czasami pokazuje je tak blisko, jak gdyby były 
tuż obok nas”348. W tej sytuacji kompletnie zaskoczony Honda dochodzi do jednego 
wniosku: „W takim razie, skoro Kiyoaki nie istniał od samego początku… Jeżeli nie 
było Kiyoakiego, nie mogło być także Isao ani Jin Jan. Kto wie, może nie było także 
żadnego »ja«”?349.  
 
Intelektualne rozczarowanie – na krańcach iluzji i pustki 
 
Honda zamiast ostatecznego potwierdzenia słuszności teorii o wędrówce dusz znaj-
duje zaprzeczenie własnego „ja”. Przeżywając intelektualne rozczarowanie, dociera 
na skraj iluzji i pustki. Ową pustkę symbolizuje pusty ogród świątyni Gesshūji. 
„Ogród był pusty. Honda pomyślał, że dotarł do miejsca, gdzie nie było pamięci, 

                                                   
346 Ibid., s. 278. 
347 Ibid., s. 300. 
348 Ibid., s. 301. 
349 Ibid., s. 301–302.  
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gdzie niczego nie było. Milczący ogród tonął w południowych promieniach letniego 
słońca”350 . Zaprzeczenie, odrzucenie i ostateczną pustkę wieszczy również na 
płaszczyźnie semantycznej tytułowe „Pięć oznak upadku anioła”. W toku narracji 
Honda dostrzega wiele oznak nadchodzącego zewsząd „rozkładu”: „Jego intelekt 
jeszcze działał, ale był zamrożony. Piękno stało się iluzją”351. Albo: „Gdyby zniedo-
łężnienie było chorobą, jego główna przyczyna – ciało – musiałoby być również 
chorobą. Istotą ciała było jego zanikanie. Umieszczone w czasie ciało było niczym 
więcej, jak tylko dowodem rozkładu, dowodem zanikania”352. Na temat roli historii 
Honda konkluduje: „Historia była najbardziej nieludzkim spośród wszystkich wy-
tworów ludzkości. Zgarniała całą ludzką wolę i przyciągając ją do siebie, niczym 
bogini Kali w Kalkucie, pożerała, bryzgając dookoła krwią”353. Zwątpienie, deka-
dencja, zniedołężnienie, starość, pustka i śmierć – z ostatniego tomu tetralogii zdaje 
się wyłaniać obraz człowieka w XX wieku, którego upadek jest dowodem jego eg-
zystencji. 
 
2.7. Semantyka tytułów powieści w świetle „pięciu kodów” 
 
Podsumowując rozważania na temat semantyki tytułów powieści, należy stwierdzić, 
że każdy z kolejnych czterech tytułów tetralogii: Haru no yuki, Homba, Akatsuki no 
tera i Tennin gosui podlega wpływom tytułu Hōjō no umi. I tak główny tytuł Morze 
płodności nawiązuje do jałowego morza na powierzchni Księżyca, które posłużyło 
pisarzowi do stworzenia dwuznacznej i tajemniczej atmosfery związanej z koncep-
cją transmigracji, stanowiącą oś strukturalną tetralogii. Obraz morza i księżyca 
ewokuje w powieści aurę dwuznaczności, niedopowiedzenia i tajemnicy. Podobne 
wrażenie zostawia po sobie świecący na niebie księżyc, którego iluzoryczny wize-
runek pojawia się i znika w czarnej otchłani morza. Tę samą ambiwalencję zawiera 
w sobie koncepcja transmigracji, za pomocą której pisarz zdaje się porządkować 
narrację książki. W ostateczności jednak owa koncepcja traci swoją rację bytu 
w ostatnim tomie. Również tytułowe „morze” jest tylko pozornie pełne „płodności”, 
ponieważ w rzeczywistości leży na bezpłodnej tafli Księżyca. Co więcej, w toku 
lektury okazuje się, że tytuł „Morze płodności” ma charakter ironiczny, uszczypliwy 
i drwiący. 

Tytułowe „morze” jest obecne w tetralogii także z racji miejsca, w którym toczy 
się akcja: Kamakura (miejsce schadzek młodych kochanków, pierwszy tom), Atami 
(miejsce samobójczej śmierci Isao, drugi tom), Shimizu (miejsce pierwszego spo-
tkania Hondy i Tōru, czwarty tom). Czasami wizerunkowi morza towarzyszy obraz 

                                                   
350 Ibid., s. 303. 
351 Ibid., s. 275. 
352 Ibid., s. 270. 
353 Ibid.  
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odbijającego się w nim księżyca (rytuał otachimachi, scena schadzki młodych ko-
chanków, scena z dramatu Matsukaze), innym razem do rangi symbolu urasta Księ-
życowa Świątynia (Gesshūji), w której Honda poznaje prawdę o transmigracji, czy 
też imię kolejnego wcielenia karmicznego – Światło Księżyca (Jin Jan).  

Z kolei tytuł pierwszej powieści Haru no yuki stanowi poetycką metaforę dwor-
skiego piękna transponowanego z epoki Heian do powieści, której akcja rozgrywa się 
na początku XX wieku. Tytułowa „wiosna” symbolizuje młodość, „śnieg” – oprócz 
czystości i niewinności – również nietrwałość i efemeryczność piękna. Wszystko, co 
piękne, musi umrzeć w rozkwicie, niczym topniejące płatki śniegu lub opadające 
kwiecie wiśni. Piękny bohater umiera zatem w kwiecie wieku, mając zaledwie dwa-
dzieścia lat.  

Powieść stylizowana jest na romans dworski, w którym istotną rolę odgrywa li-
ryka opisów, a przeważa subtelny pierwiastek żeński taoyameburi nad surowym 
pierwiastkiem męskim masuraoburi i duchowa moc łagodnej duszy nigimitama, co 
także stanowi subtelne odwołanie do dworskiej koncepcji piękna. 

Tytuł Homba z kolei nawiązuje do pierwiastka męskiego masuraoburi oraz su-
rowej mocy duchowej aramitama, którego wyrazicielem jest młody Iinuma zaanga-
żowany w antyrządowy spisek, mający się zakończyć samobójczą śmiercią dla 
chwały cesarza. Tytuł, oprócz nawiązania do tematyki walki i śmierci, w całej roz-
ciągłości fabuły oraz w stylistyce powieści odnosi się do koncepcji „czystego dzia-
łania” (junsui kōi) oraz „postanowienia śmierci”, o którym wspomina Hagakure – 
dzieło tak istotne dla autora tetralogii. Owo „postanowienie śmierci” to warunek 
sine qua non realizacji „czystego działania”, które generuje piękno, przypominające 
„uroczego galopującego konia”. Ze względu na determinację w dążeniu do celu 
i najwyższą ofiarę złożoną z życia główny bohater powieści zdaje się symbolizować 
ideał Mishimowskiego piękna, będący zarazem odniesieniem do tytułu powieści.  

W trzecim tomie tetralogii, zatytułowanym Akatsuki no tera, czytelnik odnajduje 
kolejne wcielenie Kiyaokiego, tym razem pod postacią małej tajskiej księżniczki 
o imieniu Światło Księżyca. Tytuł powieści wskazuje na dwuznaczność, iluzorycz-
ność piękna i sztuki, ponieważ nic nie jest takie, jakie się wydaje na pierwszy rzut 
oka. Najlepszym przykładem jest święta góra Fuji, symbol Japonii i tradycji, w pra-
dawnych czasach utożsamiany przez Japończyków z Boginią Ognia i Wody – Ko-
nohanasakuyahime354, a także od wieków opiewany przez artystów w poematach 
i na obrazach, najczęściej w towarzystwie kwitnących drzew wiśni lub z ośnieżo-
nym szczytem.  

Przypatrując się japońskiej Świątyni Brzasku z okien swojej willi w Gotembie, 
Honda ma złudzenie, że widzi ośnieżone stoki Fuji w lecie, i myśli, że wszystko 
ulega zmianom, ponieważ koło sansary nie ustaje w swoim biegu – rytuał powtór-
nych narodzin w kolejnych wcielenich następuje po sobie.  
                                                   

354 Zob. Y. Yasuda, Yoshiaki Yasuda profiles Mt. Fuji, „Look Japan”, t. 47, nr 547, październik 2001. 
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W Tennin gosui autor wykorzystał motyw sztuki nō Hagoromo (Szata z piór). Na 
początku powieści przyjaciółka Hondy, Keiko, zagłębia się w lekturze Hagoromo, 
namawiając Hondę do odwiedzenia lasku Miho, gdzie – zgodnie z fabułą sztuki – 
istota niebiańska miała zostawić tytułową „szatę z piór” na szczycie rozłożystej sosny.  

Tam, w pobliskiej latarni morskiej, Honda spotyka szesnastoletniego Tōru Yasu-
nagę, który – na co wskazują trzy znamienne pieprzyki na ciele chłopca – jest ko-
lejnym wcieleniem Kiyoakiego. Jego śmierć w wieku dwudziestu lat oznaczałaby 
powrót anioła do nieba – podobnie, jak to miało miejsce w sztuce. Tōru jednak nie 
umiera w kwiecie wieku, zostaje skazany na życie i brzydką śmierć ze starości. Jego 
„upadek” wieszczy pięć znaków (oryginalna sztuka wspomina o zwiędłych kwiatach 
we włosach, zapowiadających „pięć oznak upadku istoty niebiańskiej”) – brudna 
szata, brzydki zapach ciała, pot spod pach, uschnięte kwiaty we włosach i brak ener-
gii życiowej. Tytułowe „Pięć oznak upadku anioła” ewokuje atmosferę śmierci – 
Honda jest już stary i jego myśli ciągle oscylują wokół powracającego niczym man-
tra tematu – zniedołężenia ciała, choroby i śmierci.  

Co więcej, Tennin gosui symbolizuje również „upadek/rozpad” koncepcji trans-
migracji, na której dotychczas zdawała się opierać tetralogia. Tym, co pozostaje, jest 
pustka i nicość w Księżycowej Świątyni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 

 
3. Historyczne uwarunkowanie świata przedstawionego 
 

Podobnie każde inne dzieło sztuki jest dialogiem z tym, kto przed nim stoi. [...] artysta tworzy dla 
pewnej publiczności, dla swego narodu i dla swej epoki, która ma prawo wymagać, aby dzieło sztuki 
było dla niej zrozumiałe i aby nie czuła się w nim obco355. 

G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce 
 

3.1. Tło historyczne i rola jednostki w historii 
 

W Hōjō no umi Mishima traktuje temat historii w dwojaki sposób – po pierwsze 
wprowadza bogate tło historyczne w celu uwiarygodnienia losów fikcyjnych boha-
terów, po drugie podejmuje w toku narracji temat jednostki i jej roli w procesie 
kształtowania się historii.  

Zarówno pierwsze, jak i drugie założenie wiąże się z zamysłem literackim, 
w myśl którego tetralogia miała stanowić swego rodzaju „interpretację świata” (se-
kai kaishaku)356. Stąd też misternie skonstruowana fikcja literacka zostaje wpleciona 
w ciąg zdarzeń historycznych z pogranicza trzech, niezwykle ważnych dla Japonii 
z punktu widzenia historii, okresów, to jest Meiji (1868–1912), Taishō (1912–1926) 
i Shōwa (1926–1989). Jednocześnie Mishima, pisarz-myśliciel, a zarazem narrator- 
-demiurg, za pomocą środków stylistycznych, którymi dysponuje współczesna lite-
ratura, zabiera głos w debacie nad funkcją jednostki w kreowaniu historii. Jego głos 
jest tym bardziej cennny, że oparty na indywidualnym doświadczeniu pisarza, który 
urodził się w 1925 roku (14 rok ery Taishō), a w momencie wybuchu wojny na Pa-
cyfiku miał zaledwie szesnaście lat. Co prawda w tetralogii obchodzi dyskretnym 
kołem sam temat wojny – w czasie trwania działań wojennych Honda w zaciszu 
swej posiadłości w Gotembie oddaje się całkowicie jednej pasji, a mianowicie po-
święca się zgłębianiu wiedzy o transmigracji i koncepcji „tylko-świadomości” 
(yuishiki). Do tematu powraca dopiero w drugiej części Akatsuki no tera, przedsta-
wiając, na przykładzie losów wybranych jednostek, barwny obraz społeczeństwa, 
które odradza się na gruzach zniszczeń w całkowicie nowych realiach. Ostatni tom 
tetralogii prowadzi czytelnika do współczesnej Japonii, prezentując obraz materiali-
stycznego społeczeństwa w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku.  

W tetralogii autor pełni funkcję narratora wszechwiedzącego, który opisuje losy 
swoich bohaterów w kontekście faktycznej sytuacji polityczno-społecznej kraju. 
Komentarz do zaistniałych sytuacji i wydarzeń autor „wkłada” w usta bohaterów, 
którzy odgrywają jednocześnie rolę świadków lub biernych obserwatorów zacho-

                                                   
355 G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce [w:] Z. Mitosek, op.cit., s. 79. 
356 Mishima wspominał o tym w rozmowie z Mitsuo Nakamurą. Zob. Taidan・Ningen to bungaku..., 

rozdział zatytułowany: Hōjō no umi ni okeru rinnesetsu to yuishikisetsu no mondai, s. 167. 
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dzących zmian. Oczywiście jedynie alter ego Mishimy, czyli Honda, zostaje obda-
rzony przez pisarza przymiotami intelektualnymi wystarczającymi do podjęcia rze-
czowej i wnikliwej analizy sytuacji.  

Tak więc Mishima konsekwentnie „umocowuje” swoją historię w japońskiej 
rzeczywistości, przydając jej realizmu i nadając jej tym samym pewnej życiodajnej 
mocy, koniecznej do stworzenia dzieła zrozumiałego dla „pewnej publiczności, dla 
swego narodu i dla swej epoki”, jak sugeruje Hegel. Mishima przy tym nie tylko 
korzysta z faktów historycznych, ale także wprowadza do narracji nazwiska auten-
tycznych postaci, np. generała armii cesarskiej Maresuke Nogiego (1849–1912) lub 
słynnej feministki Raichō Hiratsuki (1886–1971). Owe świadomie zaadaptowane 
fakty historyczne oraz sylwetki autentycznych bohaterów nie czynią jednak z tetra-
logii powieści historycznej. Można raczej powiedzieć, iż potraktowanie w ten spo-
sób faktów, a także postaci historycznych przez Mishimę wpisuje się idealnie w teo-
rię Rolanda Barthesa zawartą w jego analizie Sarassine (S/Z). Otóż w rozdziale za-
tytułowanym Postać historyczna S/Z Barthes przytacza słowa Prousta ze Strony Gu-
ermantes: „Widzimy [...] w skorowidzu do dzieł Balzaka, gdzie najznamienitsze 
osobistości figurują jedynie wedle swego związku z Komedią ludzką, że Napoleon 
zajmuje o wiele mniej miejsca niż Rastignac i zajmuje je tylko dlatego, że rozma-
wiał z panami de Cinq-Cygne”357, dodając jednocześnie swój komentarz: 

 
To właśnie ów brak znaczenia nadaje postaci historycznej ciężar gatunkowy: ów brak jest miarą jej 
autentyczności: Diderot, pani de Pompadour, później Sophie Arnould, Holbach zostają wprowadzeni 
do fikcji pobocznie, mimochodem, namalowani na dekoracjach, nie wprowadzeni na scenę; gdyby 
bowiem postać historyczna była rzeczywiście istotna, dyskurs byłby zmuszony obdarzyć ją pewną 
przypadkowością, która – paradoksalnie – pozbawiłaby ją realności (dotyczy to postaci Katarzyny 
Medycejskiej Balzaka, powieści Aleksandra Dumasa albo sztuk Saszy Guitry, śmiesznie nieprawdo-
podobnych): trzeba by kazać im mówić, a wówczas zostaliby zdemaskowani jako oszuści358. 

 
U Mishimy jest podobnie – postacie historyczne pojawiają się „mimochodem” 

i nie są zaangażowane w bezpośredni dialog z fikcyjnymi bohaterami. Co więcej, 
zdarzenia historyczne, podobnie jak fikcyjne, koncentrują się wokół koncepcji 
transmigracji i teorii „tylko-świadomości”, co wpływa w istotny sposób – zgodnie 
zresztą z zamysłem samego pisarza – na antyhistoryczność tetralogii. W ostatnim 
tomie Tennin gosui w głowie Hondy pojawia się bardzo znacząca myśl: „Po prze-
budzeniu miał [Honda – przyp. J.W.-L.] wolę i czy tego chciał, czy nie – żył we-
wnątrz historii. Jednak gdzieś w ciemnościach był ktoś, kto niezależnie od jego woli 
wciągał go do środka snu. Ten ktoś był absolutnie historyczny [chōrekishi teki] lub 
też antyhistoryczny [murekishi teki]”359.  
                                                   

357 M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu [w:] R. Barthes, S/Z, rozdział pt. Postać historyczna, 
s. 140. 

358 R. Barthes, S/Z, s. 140. 
359 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 98. 
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Tajemniczą postacią, wciągającą Hondę w głąb świata snu, jest bez wątpienia 
Kiyoaki reprezentujący antyhistoryczną ideę transmigracji. Powyższy cytat świad-
czy o tym, że również w tekście znajdujemy potwierdzenie tezy o antyhistorycznej 
strukturze Hōjō no umi.  
 
3.2. Kilka uwag o faktach historycznych 
 
Powróćmy jednak do faktów historycznych, których Mishima nie mógł i nie chciał 
uniknąć w toku narracji. Tłem dla fikcyjnej opowieści snutej przez Mishimę w czte-
rech tomach tetralogii są gorące czasy przemian obyczajowo-politycznych, zapo-
czątkowane przez restaurację Meiji (Meiji ishin) pod koniec XIX wieku, kontynuo-
wane na początku wieku XX w epoce „demokracji i liberalizmu” (Taishō), a także 
burzliwy okres Shōwa, obejmujący lata trzydzieste XX wieku, obfitujące w liczne 
zamachy stanu na tle nacjonalistycznym, oraz okres powojenny.  

Z pewnością zmiany i reformy, które towarzyszyły otwarciu Japonii na świat pod 
koniec XIX wieku, zasługują na wyjatkową uwagę (w powieści wzmianki o refor-
mach pojawiają się w tekście Historii Ligi Boskiego Wiatru Yamao Tsunanoriego, 
książeczce będącej zarzewiem buntu Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa, sformowanej 
przez Isao Iinumę, głównego bohatera drugiego tomu). Właśnie wówczas nastąpiło 
zniesienie urzędu sioguna i Japonia przestała być państwem feudalnym, którym była 
nieprzerwanie od XII wieku. 

13 lutego 1867 roku nastąpiła oficjalna intronizacja Mutsuhito, zwanego później 
cesarzem Meiji (Rządy Oświecone)360, która zainicjowała wiele zmian obyczajowo- 
-politycznych w kraju, przy czym większość tych przeobrażeń oparta była na wzor-
cach zachodnich (amerykański system bankowy, armia oparta na modelu pruskim, 
niemiecki system prawny, niemiecki model konstytuacji, kalendarz gregoriański). 
Do władzy doszli wówczas najaktywniejsi uczestnicy wydarzeń związanych z oba-
leniem siogunatu – samurajowie z dominiów Satsuma, Chōshū, Tosa i Hizen361, 
uchwalenie natomiast pierwszej konstytucji (Konstytucja Wielkiego Cesarstwa Ja-
ponii, Dainihon teikoku kempō) nastąpiło w roku 1890.  

Wcześniej jednak, w 1885 roku powstał w Japonii pierwszy rząd gabinetowy, na 
którego czele jako premier stanął były samuraj z Chōshū, Hirobumi Itō 
(1841–1909).  

W okresie tym wyodrębniły się dwa obozy: zwolenników i przeciwników reform. 
Każdy z obozów reprezentowany był przez bardziej lub mniej wybitnych przedsta-
wicieli świata japońskiej polityki, kultury i nauki, przy czym wśród zwolenników 

                                                   
360 Jednym z postanowień Meiji ishin było wprowadzenie zasady „jedno panowanie, jedna era”, po-

śmiertne imię cesarza stawało się jednocześnie nazwą całej ery, a każdy cesarz panował dożywotnio.  
361 Zniesienie dominiów (jap. han) nastąpiło w 1871 roku, wyznaczając tym samym datę oficjalnego 

upadku feudalizmu w Japonii. 
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znaleźli się radykałowie, którzy bezkrytycznie pragnęli adaptować zachodni model 
życia, często wyrzekając się i uwłaczając swojej japońskości, oraz umiarkowani 
zwolennicy, którzy próbowali w sposób racjonalny czerpać z dobrodziejstw Zacho-
du, jednocześnie zachowując szacunek dla tradycji i odmienności swojej kultury. 
Obóz przeciwników natomiast stanowili w większości zdegradowani samurajowie, 
którzy w momencie upadku systemu feudalnego utracili wszystkie przywileje 
i praktycznie pozostali bez środków do życia. Należy tutaj nadmienić, iż reformy 
przeprowadzane były stopniowo, a co za tym idzie – fala społecznego niezadowole-
nia wyrosła na gruncie tych zmian nabierała mocy również z upływem czasu. Dodać 
także trzeba, że w obozie reformatorów nie brakowało bardziej światłych samurajów 
(była to tzw. oligarchia Meiji, ponieważ w 1871 roku wprowadzno nowy podział 
społeczny na: arystokrację – dawni panowie feudalni i arystokracja dworska, 
szlachtę – dawni samurajowie i urzędnicy siogunatu oraz gmin – chłopi, mieszcza-
nie i inni), którzy byli świadomi zacofania systemu feudalnego i pragnęli centraliza-
cji władzy wokół instytucji cesarza.  

Oczywiście zmiany objęły również sferę gospodarczą. Japonia zaczęła podpisy-
wać liczne traktaty handlowe, które z czasem przyniosły jej wiele korzyści, konse-
kwentna polityka deflacyjna doprowadziła do likwidacji deficytu w handlu zagra-
nicznym, rozwinął się przemysł, powstawały nowe stocznie, państwowe przedsię-
biorstwa po korzystnych cenach były przejmowane przez prywatnych właścicieli 
(rozrosły się one później do ogromnych grup handlowo-finansowo-przemysłowych, 
zaibatsu), przede wszystkim jednak, dzięki zachodnim technologiom, rozwinął się 
przemysł włókienniczo-jedwabniczy i bawełniany (na przełomie XIX i XX wieku 
Japonia stała się największym dostawcą surowego jedwabiu na rynek światowy362), 
nie zapomniano także o nowoczesnym systemie transportu kolejowego (na rzecz 
budowy pierwszej w Japonii kolei rząd zaciągnął pożyczkę w Wielkiej Brytani)363.  

Reformy modernizacyjne zainicjowane w sferze obyczajowości były natomiast 
realizowane pod hasłem bummei kaika, czyli „cywilizacja i oświecenie”. Wiązało się 
to przede wszystkim z procesem pogłębiania wiedzy Japończyków na temat zachod-
niej cywilizacji, a co za tym idzie – wymuszało reformę systemu oświaty. W tej sy-
tuacji w 1871 roku rząd powołał do życia Ministerstwo Edukacji, które w stosun-
kowo niedługim czasie osiągnęło imponujące rezultaty – ich wskaźnikiem był cho-
ciażby najwyższy wówczas na świecie procent dzieci uczęszczających do szkół pod-
stawowych (w 1904 roku było to aż 90%!)364. W 1877 roku powstał Uniwersytet 
Tokijski365 (do tej pory uważany za najlepszy i najbardziej prestiżowy uniwersytet 

                                                   
362 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Historia państw świata XX wieku. Japonia, Wydawnictwo TRIO, 

Warszawa 2004, s. 40. 
363 Zob. J. Tubielewicz, Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław 1984, s. 353 (rozdział pt. Wysiłki na 

rzecz modernizacji). 
364 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, op.cit., s. 41 
365 Uniwersytet Tokijski (Tōkyō Daigaku) – od 1886 roku nazywany Uniwersytetem Cesarskim (Tei-
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w kraju), na którym rozpoczęli wykłady zagraniczni specjaliści. Młodzież zaczęto 
wysyłać na stypendia za granicę366, z misjami do krajów zachodnich udawali się też 
politycy. Modernizacja, co zrozumiałe, objęła także codzienne życie Japończyków. 
Od 1869 roku działały poczta i telegraf, pojawiły się pierwsze gazety i czasopisma 
o krajowym zasięgu. Na ulicach można było zobaczyć lampy naftowe, potem gazo-
we i elektryczne, w końcu inne zdobycze zachodniej cywilizacji, takie jak ryksze 
i samochód. Zmienił się sposób ubierania (sam cesarz zwykł pojawiać się na ofi-
cjalnych spotkaniach w mundurze wojskowym, a cesarzowa w krynolinie), czesania 
(krótkie fryzury oraz zarost stały się najodpowiedniejsze dla mężczyzn, w zapo-
mnienie odeszły misternie układane fryzury kobiet), budowania domów (mnożyły 
się budowle z czerwonej cegły, wśród nich najsłynniejszym budynkiem był Roku-
meikan367, czyli Pawilon Ryczącego Jelenia, w którym elita polityczna i społeczna 
ubrana w zachodnie stroje brylowała w towarzystwie cudzoziemców na modnych 
rautach i balach dobroczynnych), a także dieta Japończyków – jedzenie mięsa, 
szczególnie wołowego, którego Japończycy zwyczajowo nie spożywali ze względu 
na buddyjskie tabu, stało się teraz modne i pożądane. Wszystkie zmiany związane 
z upowszechnianiem kultury zachodniej zwykło się nazywać w historii Japonii we-
sternizacją.  

Należy również wspomnieć o drugiej, mniej chwalebnej stronie wspomnianej 
westernizacji, a mianowicie o licznych zakazach względem byłych samurajów 
wprowadzonych przez nowy rząd. Ci bardziej światli samurajowie szybko zrozu-
mieli, iż postęp jest nieuchronny i zaakceptowali narzucone im zmiany, pozostali, 
czując się zdegradowani i poniżeni działaniem nowej władzy, która zakazała im po-
jedynkowania się, zniosła prawo do zemsty, nakazała obcięcie tradycyjnych, samu-
rajskich kitek oraz, co najistotniejsze, w 1876 roku zakazała im noszenia mieczy (od 
wieków miecz uważany był za duszę samuraja!), wszczynali krwawe bunty, nie 
mogąc się pogodzić z nową rzeczywistością.  

                                                                                                                        
koku Daigaku), w roku 1897 został przemianowany na Tokijski Uniwersytet Cesarski (Tōkyō Teikoku 
Daigaku), w 1947 roku ponownie do użytku weszła nazwa Uniwersytet Tokijski. Nazwa ta funkcjonuje 
zresztą do dnia dzisiejszego.  

366 Jednym z takich niezwykle uzdolnionych stypendystów był wybitny intelektualista i pisarz Ōgai 
Mori (1862–1922), który przez 4 lata przebywał w Niemczech jako student medycyny. Ōgai po powrocie 
ze stypendium starał się wszelkimi sposobami przekonać rodaków do kultury, przede wszystkim zaś do 
poezji i literatury zachodniej, tłumacząc niezliczoną liczbę utworów niemieckich, angielskich i francu-
skich autorów, jednocześnie jego postawa była pełna rozsądku i niepozbawiona pewnej dozy krytycyzmu 
w stosunku do kultury zachodniej. Obok Ōgaia, który dla Mishimy był mistrzem na polu stylistyki, nale-
ży niewątpliwie wspomnieć Sōsekiego Natsume (1867–1916), który podobnie jak Ōgai akceptował 
z wyrozumiałością nauki obcej kultury, stając się ich niedoścignionym obserwatorem i komentatorem 
(swoje spostrzeżenia związane ze swoistym „zderzeniem się” dwóch kultur – japońskiej i zachodniej – 
Sōseki opisał z punktu widzenia kota w swojej słynnej powieści „Jestem kotem” (Wagahai wa neko de 
aru, 1905).  

367 Tak samo brzmi tytuł znanego dramatu Mishimy, który po raz pierwszy został opublikowany na ła-
mach czasopisma „Bungakukai” („Świat Literatury”) w 1956 roku. 
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Najsłynniejszy z buntów wybuchł w lutym 1877 roku w Kagoshimie. Buntem 
dowodził samuraj z Satsumy Takamori Saigō (1827–1877), który początkowo nale-
żał do zwolenników reform i był członkiem rządu, po odrzuceniu petycji o „ukara-
niu Korei” wystąpił jednak z rządu wraz z grupą zwolenników działań zbrojnych, 
stając na czele 40 tys. samurajów przeciwko 60-tysięcznej armii rządowej z poboru.  

W trwającej od lutego do września 1877 roku na terenie od Kagoshimy do Ku-
mamoto rebelii368 zginęli prawie wszyscy buntownicy369, a Saigō popełnił seppuku. 
Co prawda w ostateczności nie doszło do wojny z Koreą, ale ze względu na pogar-
szajacą się sytuację wewnętrzną kraju (między innymi przeludnienie oraz niedosta-
tek żywności) oraz biorąc pod uwagę względy strategiczne, Japonia wypowiedziała 
wojnę Chinom, do której pretekstem była chęć uzyskania wpływów właśnie w Korei. 
Wojna przyniosła zwycięstwo Japonii, która na mocy traktatu pokojowego z 1895 
roku w Shimonoseki zdobyła Półwysep Liaotuński370 (pod wpływem nacisków dy-
plomatycznych ze strony Rosji, Niemiec i Francji jednak Japonia w niedługim cza-
sie musiała go zwrócić Chinom), a także Tajwan i Peskadory. Wzrost znaczenia Ja-
ponii na arenie międzynarodowej, umocniony jeszcze traktatem z Wielką Brytanią, 
spowodował pogorszenie się stusunków z Rosją, co w rezultacie doprowadziło 
w 1904 roku do wybuchu wojny między tymi państwami. Japonia wyszła zwycięsko 
z tego konfliktu, umacniając na mocy traktatu pokojowego swoją pozycję w Korei, 
odzyskała także Półwysep Liaotuński. Jednakże koszty wojny były ogromne, a brak 
odszkodowań wojennych ze strony Rosji doprowadził do rozruchów społecznych 
w Tokio i innych miastach. Atmosfera wrzenia wpłynęła na politykę Japonii wzglę-
dem Korei, która wkrótce została całkowicie podporządkowana Japonii.  

W 1912 roku umarł cesarz Meiji, a generał Maresuke Nogi (1849–1912) w dniu 
pogrzebu cesarza popełnił rytualne samobójstwo junshi371. Wraz z panowaniem no-
wego cesarza Yoshihito rozpoczęła się epoka Taishō (Wielka Sprawiedliwość).  
 
3.3. W stronę fikcji 
 
Właśnie w październiku 1912 roku wspomnieniem wojny japońsko-rosyjskiej roz-
poczyna się w Tokio akcja pierwszego tomu tetralogii Haru no yuki. Całość powie-
ści znajduje finał w czwartym tomie Tennin gosui w 1975 roku w Narze – kolebce 
Yamato. Mishima wybiera więc 63, pod wieloma względami najgorętsze, lata 
w dziejach nowożytnej Japonii, w których również jemu przyszło żyć (pomijając 
oczywiście ostatnie 5 lat372).  
                                                   

368 Rebelia ta uważana jest za ostatni i największy bunt samurajów w XIX wieku. 
369 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, op.cit., s. 44.  
370 Półwysep położony w północno-wschodnich Chinach na Morzu Żółtym. 
371 Junshi – samobójstwo jako ostatni dowód lojalności wasala w stosunku do jego zmarłego pana. 
372 Mishima popełnił samobójstwo w 1970 roku, więc ostatnie 5 lat powieści zalicza się do miraiki, 

czyli opowieści o zdarzeniach, mających się wydarzyć w przyszłości. 
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Główni bohaterowie pierwszego tomu, Kiyoaki i Honda, oglądają zdjęcie w ko-
lorze sepii, na którym przedstawiona jest niezliczona rzesza żołnierzy stojących 
przed małym, skromnym nagrobkiem, upamiętniającym ich poległych towarzyszy. 
Na wojnie tej zginęli dwaj wujkowie Kiyoakiego, a jego babka nadal otrzymuje od 
rządu rentę z tego tytułu. 

 
Podczas rozmowy, która miała miejsce w szkole na temat wojny rosyjsko-japońskiej, Kiyoaki Mat-
sugae próbował dowiedzieć się od swojego najlepszego przyjaciela, Shigekuniego Hondy, jak dobrze 

pamięta tamte czasy. Jednak w pamięci Hondy pozostał tylko zamglony obraz, kiedy to szli razem aż 
do bramy, aby obejrzeć procesję z lampionami. Ponieważ w roku zakończenia wojny obydwaj mieli 
po jedenaście lat, Kiyoaki żałował, że ich pamięć nie jest bardziej klarowna. Koledzy szkolni, mó-
wiący o tamtych czasach z triumfującą miną, przeważnie posiadali swoje informacje od dorosłych, 
często wymyślając wspomnienia lub je koloryzując.  
Z rodziny Matsugae dwóch wujków Kiyoakiego poległo na tej wojnie, a babka nawet teraz otrzy-

mywała rentę za poległych synów – nie korzystała z tych pieniędzy, tylko składała je na ołtarzyku 
domowym, w ten sposób podtrzymując więzi rodzinne.  
W domu znajdowały się także albumy ze zdjęciami z okresu wojennego. Fotografia, która zapadła 
najgłębiej w serce Kiyoakiego, była zatytułowana „Uroczystości żałobne w okolicy świątyni Tokuriji 
ku czci ofiar poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej” i została wykonana 26 czerwca 37 roku Meiji 
[1904 roku]373.  

 
Wątek ten otwiera pierwszy rozdział Haru no yuki, po mistrzowsku wplatając fik-

cję literacką w tło historyczne epoki. Wspomniana przez Mishimę wojna rosyjsko- 
-japońska zakończyła się przytłaczającym zwycięstwem Japonii, która, wychodząc 
z politycznego cienia, awansowała do grona pięciu światowych mocarstw. Co ciekawe 
natomiast, wspomniana przez Mishimę fotografia ma swoje odniesienie do autentycz-
nej fotografii, czy też dokładniej zbioru pamiątkowych zdjęć z marca 1935 roku, opa-
trzonego tytułem Sanjū shūnen kinembi nichiro sen’eki kaiko shashinchō, czyli „Al-
bum z fotografiami upamiętniającymi 30. rocznicę wojny rosyjsko-japońskiej”374.  

Kiedy rozpoczyna się akcja Haru no yuki, Japonia znajduje się już od dawna na 
ścieżce głębokich przemian obyczajowo-politycznych zainicjowanych przez refor-
matorów Meiji. Wspomniane przemiany nie odbywają się jednak bezboleśnie – de-
mokratyzacja życia przyjmuje się szybko w systemie prawnym oraz w obyczajowo-
ści, proces klasowego „bratania” się nie przebiega jednak równie bezboleśnie. Za-
korzeniony głęboko w psychice Japończyków podział feudalny potrzebuje dużo 
więcej czasu, aby odejść w zapomnienie. Niemniej na początku ery Taishō podział 
ten wydaje się niczym więcej niż złym wspomnieniem. 
 

                                                   
373 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 5. 
374 Mishima Yukio jiten, s. 344. 
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3.4. Konfrontacja kultur. Historia dwóch rodów w Haru no yuki  
(Wiosenny śnieg) 
 
Jednocześnie fala modernizacji i demokratyzacji obejmuje swoim wpływem dwie 
kultury – dworską i wojskową. Właśnie tego typu integrację opisuje Mishima 
w pierwszym tomie tetralogii. 

W 1912 roku główny bohater Haru no yuki, Kiyoaki Matsugae, ma osiemnaście 
lat. Jego rodzina wywodzi się ze starego rodu samurajów, co jednak w erze Taishō 
nie jest już uznawane za przywilej, lecz stanowi raczej dla markiza Matsugae, ojca 
Kiyoakiego, niechlubny fakt w jego politycznym życiorysie. Między innymi z tego 
powodu markiz oddaje swego syna, zaledwie kilkuletniego Kiyoakiego, na wycho-
wanie do domu hrabiego Ayakury, aby tam chłopiec nabrał ogłady i nauczył się 
dworskich manier. Jako gorliwy, szukający akceptacji neofita markiz stara się 
utrzymywać poprawne stosunki ze starą, rodową arystokracją, a jego syn pełni 
w tym procesie funkcję pomostu, mającego połączyć egzystencję nowej i starej ary-
stokracji. 

Rodzina Matsugae żyje w okazałej posiadłości na przedmieściach Shibui375. 
Babka Kiyoakiego jako jedyna z całej rodziny pozostała odporna na proces moder-
nizacji i westernizacji, którego gorliwym wyznawcą został jej syn – wraz ze swoją 
służbą zamieszkuje główny budynek rezydencji w japońskim stylu, reszta rodziny 
natomiast mieszka w budynku zaprojektowanym przez brytyjskiego architekta, 
znajdującym się w rogu rozległego parku, do której – jak wieść niesie – można 
wchodzić bez zdejmowania obuwia376.  

 
Rezydencja markiza zajmowała olbrzymie połacie gruntu na przedmieściach Shibui. Na obszarze 
około 140 tysięcy tsubo [ok. 460 tys. m2 – przyp. J.W.-L.377] liczne kalenice dachu rywalizowały 

z dachówkami. Główny budynek wybudowany został w stylu japońskim, natomiast w jednym rogu 
ogrodu znajdował się wspaniały budynek zaprojektowany przez angielskiego architekta, do którego 
można było wchodzić w obuwiu. Istniały tylko cztery takie rezydencje – wśród nich willa marszałka 
Ōyamy oraz rezydencja markiza Matsugae [...]. W rezydencji znajdowało się kilka pokoi herbacia-
nych oraz duża sala do gry w bilard378. 

 
Nie tylko część rezydencji zbudowana jest w stylu zachodnim oraz można do 

niej wchodzić w obuwiu, ale także wnętrze przepełnione jest wyposażeniem w stylu 

                                                   
375 Od 1932 roku dzielnica Tokio, położona w południowo-zachodniej części miasta; do 1908 roku 

wieś, a od 1909 roku miasteczko.  

376 W owym czasie znajdowały się w Tokio cztery takie rezydencje, w tym rezydencja wspomnianego 
marszałka Ōyamy. Chodzi tutaj o Iwao Ōyamę (1842–1916) – księcia, genrō, samuraja z Satsumy, 
współtwórcę nowoczesnej armii japońskiej,  

377 1 tsubo to ok. 3,3 m2. 
378 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 7. 
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zachodnim, takim jak: meble, dywany, sprowadzone z Chicago ogrzewanie na parę, 
bilard, w którego namiętnie grywa ojciec Kiyoakiego. Markiz jest także admirato-
rem zachodniego jedzenia oraz koneserem wina. W domu markiza obowiązują przy 
stole zachodnie maniery, których praktyczne zastosowanie często okazuje się jednak 
zbyt skomplikowane, szczególnie dla matki Kiyoakiego. Żonie markiza zdarza się 
natomiast wzbudzać swoim zachodnim strojem zainteresowanie gapiów na ulicy. 
„Byłam zdumiona, że swoim zachodnim strojem wzbudziłam w Jokohamie379 takie 
zainteresowanie. Jakieś brudne dzieciaki goniły za powozem, krzycząc do mnie 
»zagraniczna pani, zagraniczna pani!«”380. Kiyoaki wraz ze swoim najlepszym 
przyjacielem, Hondą, uczęszcza do elitarnej Szkoły Parów (Gakushūin381), w której 
edukację w owym czasie pobierają wyłącznie dzieci najzamożniejszych obywateli382 
oraz w której panuje kult jej dyrektora, generała Nogi. 

Po wstępnej analizie zaledwie początku pierwszego tomu Haru no yuki staje się 
jasne, że autor świadomie sięga do wybranych faktów historycznych, na podstawie 
których tworzy niezwykle barwne tło obyczajowe losów swoich fikcyjnych bohate-
rów. Zarówno Kiyoaki Matsugae, jak i jego ukochna, Satoko Ayakura, pochodzą ze 
znakomitych rodów, których dzieje mogłaby napisać sama historia. Pozycja spo-
łeczna markiza Matsugaego wynika z jego wcześniejszych wojskowych osiągnięć – 
ród Matsugae, jak wskazuje narrator, wywodzi się bowiem ze znamienitego rodu 
samurajów, który (co łatwo może sobie wyobrazić czytelnik znający historię Japo-
nii) ze względu na zmiany społeczne i obyczajowe, towarzyszące procesowi otwar-
cia granic oraz późniejszej restauracji Meiji, podobnie jak inni samurajowie, utracił 
dawne przywileje po wprowadzeniu nowego podziału klasowego. W wyniku póź-
niejszych zawirowań wojennych ród Matsugae odznaczył się na wielu polach walk, 
dzięki czemu ojciec Kiyoakiego otrzymał zaszczytny tytuł markiza oraz przynależne 
tytułowi apanaże. 

Z kolei wywodzący się od Yoritsune Namby – autentycznego arystokraty żyją-
cego w XIII wieku na dworze Fujiwarów – ród Ayakurów należy do starej, rodowej 
arystokracji. Rodzina Satoko od wieków zajmuje się typowymi dla arystokracji roz-
rywkami, to jest tradycyjną grą w piłkę kemari oraz układaniem poezji waka. 
W rezydencji Ayakury uprawia się sugoroku383, grę cieszącą się także wielką popu-

                                                   
379 Do końca epoki Edo Jokohama była niewiele znaczącą wioską rybacką, co jednak zmieniło się wraz 

z przybyciem do jej brzegów okrętu komodora Perry’ego. Od tego czasu Jokohama stała się głównym 
portem handlującym z cudzoziemcami i nie uniknęła zagranicznych wpływów. 

380 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 40.  
381 Mishima także jest absolwentem tej szkoły, którą ukończył z wyróżnieniem, otrzymując w nagrodę 

złoty zegarek z rąk samego cesarza. 
382 Szkoła ta została założona w Tokio w 1877 roku. Początkowo kształciły się w niej wyłącznie dzieci 

arystokracji, z upływem czasu jej podwoje otwarto jednak również dla dzieci pochodzących z najbogat-
szych rodów. Natomiast po II wojnie światowej zapoczątkowano rekrutację młodzieży bez względu na jej 
status społeczny i materialny.  

383 Sugoroku – tradycyjna gra planszowa, w której ruch pionków zależy od rzutu kostką. Wynaleziona 
w Egipcie w III wieku przed naszą erą, do Japonii przywędrowała z Chin ok. VII wieku; rodzaj japoń-
skiego tryk-traka.  
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larnością w epoce Heian, a hrabia uczy osobiście małego Kiyoakiego kaligrafować. 
Ojciec Satoko posiada tytuł hrabiego, nadany mu zgodnie z arystokratyczną prze-
szłością jego rodu, a rodzina Ayakurów zamieszkuje w ogromnej posiadłości 
w Azabu w centrum Tokio.  

W odróżnieniu jednak od markiza hrabia nie jest zachwycony nowym podziałem 
społecznym oraz zwiększającą się pozycją nowej arystokracji, do której należy 
Matsugae. Ayakura jest świadomy swej wyjątkowości związanej z prawdziwym ary-
stokratycznym rodowodem, w obliczu jednak nowej sytuacji politycznej uprawia 
w stosunku do markiza swego rodzaju grę pozorów, mającą na celu zatuszowanie 
jego pogardy dla braku ogłady i prostactwa Matsugaego. Zwieńczeniem gry hrabie-
go jest misternie uknuta przez niego intryga, której ofiarą, wbrem zamierzeniom 
hrabiego, pada jednak jego jedyne dziecko, Satoko. Hrabia godnie kontynuuje ary-
stokratyczną tradycję swoich przodków, którzy byli uważani za mistrzów intrygi.  

W jego chytrym planie liczy się nie tylko rezultat, ale przede wszystkim metoda, 
która musi być odpowiednia dla osoby tak szlachetnie urodzonej jak hrabia. 

 
Jeśli mógłbym się zemścić na markizie w elegancki sposób – to w jaki? Czy istnieje zemsta odpo-
wiednia dla szlachetnie urodzonych, przypominająca akt zemsty dokonany za pomocą kadzidła 
umieszczonego w rękawie dworskiej szaty? Kadzidło spala się niepostrzeżenie na popiół, nie pozo-
stawiając nawet najmniejszego śladu ognia. Jednocześnie zostawia na materiale subtelną woń truci-

zny, która wsiąka w szatę, zachowując swą zabójczą moc na wieki384.  
 

„Zabawa w klasy i tytuły”, czyli nowy podział społeczny  
 
Wprowadzając wątek hrabiego Ayakury i markiza Matsugae, Mishima wykorzystał 
kolejny fakt historyczny związany ze zmianami społeczno-obyczajowymi restauracji 
Meiji, a mianowicie to, iż najbardziej wpływowa część społeczeństwa, czyli stara 
arystokracja rodowa – dawni daimyō oraz zasłużeni dla cesarza dawni samurajowie 
– otrzymała nowe tytuły: księcia, markiza, hrabiego, wicehrabiego i barona. Markiz 
reprezentuje zatem grupę byłych samurajów, którzy zdobyli tytuł dzięki wojskowym 
umiejętnościom i lojalności wobec cesarza. Jednocześnie Mishima pozbawia go 
cech typowego arystokraty, to jest ogłady towarzyskiej, elegancji, wyrafinowania 
oraz znajomości tradycyjnych sztuk pięknych. Cechy te z kolei przypisuje ojcu Sa-
toko, hrabiemu Ayakurze, będącemu przedstawicielem starej, elitarnej arystokracji. 
Tak więc markiz uosabia postać nowobogackiego Japończyka przełomu wieków, 
który pomimo iż wywodzi się z prowincjonalnego samurajskiego rodu, potrafi obró-
cić przemiany dziejowe na swoją korzyść, zajmując, dzięki swemu konformizmowi 
i pragmatyzmowi, intratną pozycję na drabinie społecznej. Pomimo swoich wszyst-
kich przywilejów i bogactwa Matsugae pożąda wyrafinowania starej, rodowej ary-
                                                   

384 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 327–328. 
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stokracji, którego jednak żaden tytuł i żadne pieniądze zapewnić mu nie mogą. 
„Markiz, ojciec Kiyoakiego, należał niegdyś do klasy wojowników. Jednak nawet 
u schyłku rządów bakufu wstydził się swego niskiego pochodzenia”385. Również 
wygląd markiza zdradza jego prawdziwe pochodzenie: „Miał czerwoną twarz i był 
potężnej budowy ciała” (Akaragao no, ika ni mo takumashii fūbō na otoko)386. 
 
Postaci epizodyczne. Baron i baronowa Shinkawa 
 
Markiz za wszelką cenę próbuje jednak dołączyć do tzw. dobrego towarzystwa. Jego 
wpływowych i „serdecznych przyjaciół” narrator opisuje z dużą dozą cynizmu. 
W ramach nowych, arystokratycznych obowiązków Matsugae organizuje na po-
czątku kwietnia w swej rezydencji huczne obchody święta hanami (podziwianie 
kwiecia wiśni w pełnym rozkwicie). Imprezę uświetniają swoją obecnością promi-
nentni i wpływowi goście, między innymi książę Tōin wraz z małżonką (syn pary 
książęcej, Harunori, to późniejszy narzeczony Satoko Ayakury), dwaj tajscy książęta, 
hrabia i hrabina Ayakura, „serdeczny przyjaciel” markiza – baron Shinkawa, którego 
egzystencja, co cynicznie podkreśla narrator, przypomina „idealną kopię egzystencji 
angielskiego dżentelmena” (Banji Igirisujin no kopii387). Notabene baron stoi na 
czele Shinkawa zaibatsu!, jego małżonka-baronowa natomiast dodaje pikanterii to-
warzystwu ze względu na zażyłe stosunki ze słynną feministką, Raichō Hiratsuką388 
oraz patronowanie feministycznej grupie Nowych Kobiet (Atarashiki onna), której 
przewodniczy właśnie Hiratsuka. Markiz w ramach hanami organizuje dla wspo-
mnianej śmietanki towarzyskiej pokaz jednego z zagranicznych filmów z napisami 
w języku angielskim! W scenie tej tradycja (pradawny zwyczaj podziwiania kwia-
tów wiśni) łączy się z nowoczesnością (projekcja filmu), jednak – na co w później-
szym toku narracji wskazuje sam autor – koegzystencja obu tych koncepcji nie 
zawsze przynosi pozytywny skutek.  

Przy okazji hanami, które odbywa się w rezydencji markiza, Mishima dostarcza 
czytelnikowi mnóstwo niezwykle interesujących szczegółów dotyczących obycza-
jowości ówczesnej elity. 

 
 

                                                   
385 Ibid., s. 7. 
386 Ibid., s. 306. 
387 Ibid., s. 130. 
388 Raichō Hiratsuka (prawdziwe imię Haru, 1886–1971) – krytyk, działaczka na rzecz ruchu wyzwo-

lenia kobiet. W 1911 roku zaczęła wydawać czasopismo literackie dla kobiet „Seitō” („Sawantka”) – było 
to pierwsze czasopismo publikowane przez kobiety w Japonii; wraz z Fusae Ichikawą i Mumeo Oku 
założyła Stowarzyszenie Nowych Kobiet (Shinfujin kyōkai), którego celem była poprawa pozycji kobiet. 
Hiratsuka prowadziła również działalność na rzecz praw politycznych kobiet. Autorka książki autobio-
graficznej Genshi, josei wa taiyō de atta (Na początku kobieta była słońcem).  
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Baron z baronową zakupili drugi z dostępnych w owym czasie w Japonii model rolls-royce’a, co 
stanowiło powód do dumy i napełniało ich ogromną radością. Co wieczór baron zwykł po kolacji za-

kładać jedwabny smoking i relaksując się, zwykł puszczać mimo uszu niczym nieograniczony potok 
słów swojej żony. Na zaproszenie baronowej grupa Raichō Hiratsuki zbierała się raz w miesiącu 
w rezydencji Shinkawy, nazywając swoje stowarzyszenie „Niebiańską grupą ognia” od tytułu słyn-
nego wiersza Sano no chigami no otome389. Ponieważ za każdym razem, kiedy grupa zbierała się, 
padał deszcz, prasa ochrzciła ich szyderczo mianem Deszczowego Stowarzyszenia. Baronowa nie 
skalała się żadnym poważniejszym przemyśleniem. Obserwowała intelektualne przebudzenie Japo-

nek z podnieceniem podobnym do tego, jakie się miewa, obserwując kury, które zaczynają znosić ja-
ja w nietypowym, np. trójkątnym, kształcie. Zaproszenie markiza było dla baronostwa z jednej strony 
uciążliwe, ponieważ wiedzieli z góry, że będzie nudno; z drugiej strony poczuli radość na myśl o tym, 
że ta wizyta będzie doskonałą okazją do publicznego zademonstrowania ich wyższości nad pozostałą 
resztą towarzystwa w kwestii zachodnich manier390. 

  
Wywodzący się z zamożnej i wpływowej rodziny kupców Shinkawa, podobnie 

jak Ayakura, pogardza w skrytości ducha swoim „drogim przyjacielem” – prostac-
kim Matsugae. Ze względu jednak na wpływy markiza i jego fortunę podtrzymuje 
pozory przyjaźni. 
 

Poza tym rodzina barona, wywodząca się z zamożnego, kupieckiego rodu, już od czasów ojca barona 

utrzymywała przyjacielskie kontakty ze zwiększającymi stopniowo siłę i wpływy klanami postępo-
wych samurajów z Satsumy i Chōshū. Jednocześnie żywili oni cichą pogardę dla tych wieśniaków, 
czyniąc z tej pogardy jądro ich nowo nabytej, niewzruszonej elegancji391. 

 
Matsugae i baron, każdy używając metod znamiennych dla swej starej przyna-

leżności klasowej, próbują wpasować się w nowy model społeczno-obyczajowy, 
tylko pozornie pozostając w przyjaźni. Kiedy markiz prosi barona w zaproszeniu 
o wcześniejsze przybycie na uroczystość hanami, ten celowo się spóźnia. Markizowi 
jednak, za pomocą „prowincjonalnego sposobu działania” (inakakusai yarikata)392, 
udaje się rozszyfrować taktykę barona, co z kolei powoduje pogardliwe uwagi ze 
strony Shinkawy, które jednak, wymamrotane przez barona z typowo angielską 
flegmą, zostają zlekceważone przez zebrane towarzystwo. To właśnie przeświad-
czenie o wspomnianej „niewzruszonej elegancji” (fukutsu no yūga)393, której sednem 
jest pogarda dla nowobogackiego Matsugae, sprawia, że baron porównuje swoje 

                                                   
389 Sano no chigami lub Sanu no chigami no otome – poetka okresu Nara (710–794), żona Nakatomi 

no Nakamori. Wiersze-listy, które wymieniali małżonkowie podczas rozłąki (Nakatomi został wysłany do 
Echizen, pref. Fukui), zostały zamieszczone w 15. zwoju Man’yōshū. 

390 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 135–136. 
391 Ibid.  
392 Ibid., s. 137. 
393 Ibid., s. 136. 
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wnętrze do „wypolerowanego w pieleszach swej rezydencji srebra, które pod wpły-
wem najmniejszego nawet kontaktu z wulgarnością zewnętrznego świata pokrywa 
się nieciekawą rdzą” (Shinkawa no kokoro wa gin no yō de, sekkaku migakitatete ie 
o dete kite mo, hitonaka e dereba tachimachi taikutsu no sabi ni kumotta. Konna ōtai 
hitotsu o mimi ni suru dake de mo sabi o shōzuru)394.  

Baron komentuje z równą „serdecznością” także inne cechy swego „przyjaciela”. 
Podczas wspomnianego hanami baronostwo wymienia między sobą na przykład 
uwagi na temat westernizacji markiza: 

 
– Słyszałem, że odkąd markiz bawił za granicą, zaczął się zachowywać jak światowiec – przestał 
trzymać kochankę u siebie w domu i przeniósł ją do wynajętego domku poza mury rezydencji. Po-
nieważ podobno do bramy głównej jest prawie kilometr, więc zrobił się z markiza światowiec na ki-
lometr! Innymi słowy: różnica żadna!395 

 
Baronowi wtóruje żona, której z kolei nie spodobał się tradycyjny sposób prze-

chadzki, a dokładniej – pozycja żony, podążającej – odwiecznym, japońskim zwy-
czajem – kilka kroków za mężem. 
 

Jeśli już mówimy o prawdziwym byciu oświeconym na zachodnią modłę, nie można być oświeco-
nym połowicznie. Kiedy już ktoś decyduje się na to, aby postępować zgodnie z europejskimi oby-

czajami, to bez względu na to, co ludzie powiedzą – czy to będzie zaproszenie na ważną uroczystość, 
czy zwykła wieczorna przechadzka – żona i mąż muszą stanowić jedność396. 

 
Wydaje się więc, że baronowa w jednoznaczny sposób opowiada się po stronie 

nowoczesności. Kolejna jednak uwaga baronowej wypowiedziana do męża zdaje się 
temu przeczyć. 
 

– Ach, spójrz! Jak pięknie wygląda odbijająca się w stawie góra z tymi paroma drzewami wiśni 
i karmazynowo-białą kurtyną! Jak ci się podoba wzór na moim kimonie? Patrząc na inne damy i ich 
stroje, mój wzór jest chyba najbardziej wyrafinowany i najbardzie śmiały! Jeszcze piękniej wygląda-
łabym, gdyby ktoś stał na drugim brzegu i obserwował moją sylwetkę, odbijającą się w stawie. 
Dziwne, że nie mogę być jednocześnie w dwóch miejscach na raz. Czuję się tym nieco ograniczona. 

Nie wydaje ci się, że mam rację?397 
 

Postawa baronowej przypomina sytuację, w jakiej znalazła się Japonia na po-
czątku XX wieku – z jednej strony zachłyśnięcie się zachodnim modernizmem, 

                                                   
394 Ibid., s. 138. 
395 Ibid., s. 139. 
396 Ibid.  
397 Ibid., s. 130. 
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z drugiej – niezwykle głęboko zakorzenione przywiązanie do tradycji. Co więcej, 
nie da się nie zauważyć, iż wcześniejsza krytyka baronowej w stosunku do „poło-
wicznego oświecenia” markiza zdaje się, w obliczu jej późniejszych uwag, zyskiwać 
nieco ironiczny wydźwięk. Nowoczesność baronowej jest powierzchowna i złudna, 
niemniej jednak owo złudzenie miło łaskocze próżność baronowej, która wydaje się 
osobą niezdolną do jakiejkolwiek intelektualnej refleksji. Patronowanie czasopismu 
Hiratsuki oraz znajomość ze słynną feministką stanowią idealne dopełnienie prowa-
dzonej przez baronową gry. Baron również stara się kroczyć konsekwentnie drogą 
postępu, wychodząc z założenia, iż noblesse oblige, dlatego między innymi niczym 
prawdziwy angielski dżentelmen ze stoickim spokojem znosi gadatliwość swojej 
żony! W mniemaniu barona, jego „nabyta” elegancja, uwidaczniająca się na tle pro-
stackich i wulgarnych manier byłych samurajów, oraz starannie pięlęgnowane za-
chodnie obyczaje sytuują go w jednym rzędzie z prawdziwym arystokratą, hrabią 
Ayakurą.  
 

Baron prowadził z hrabią niezbyt zobowiązującą konwersację. Obu mężczyznom towarzyszyły po 
bokach gejsze, na których jednak obecność, zarówno hrabia, jak i baron nie zwracali najmniejszej 
uwagi. Trawnik, po którym się przechadzali, pokryty był płatkami wiśni wymieszanymi ze źdźbłami 
trawy. Nagle baron zauważył, że jeden z tych brudnych płatków przylepił się do wypolerowanego 
czubka buta hrabiego, w którym odbijało się wieczorne niebo. Jego uwagę przykuł niezwykle mały, 

podobny do kobiecego, rozmiar buta Ayakury. Również ręka hrabiego, w której trzymał kieliszek, 
była drobna i biała niczym ręka lalki. Baron poczuł ukłucie zazdrości na widok tego przesiąkniętego 
dekadencją szlachectwa. Pomyślał sobie jednak, iż naturalne roztargnienie hrabiego, któremu zawsze 
towarzyszył delikatny uśmiech, oraz jego własne roztargnienie w stylu angielskim, czynią ich kon-
wersację wyjątkową398. 

 
Temat tej „wyjątkowej konwersacji” zdaje się równie „wyjątkowy”. 

 
– Jeśli chodzi o zwierzęta, gryzonie wydają się całkiem sympatyczne – stwierdził nagle hrabia. 
– Ach tak, gryzonie... – przytaknął baron, nie mając pojęcia, co hrabia ma na myśli. 
– Króliki, świstaki, wiewiórki... 
– Czy hrabia raczy hodować tego typu zwierzaki?  

– Ależ skąd! Nie zniósłbym ich zapachu w domu! 
– Nawet pomimo tego, że są takie sympatyczne? 
– No cóż, nie opiewa ich żaden poemat, a zgodnie z obowiązującym w mojej rezydencji prawem, 

mogą w niej znajdować się wyłącznie obiekty opiewane w poezji. 
– Ach tak... 
– Nie hoduję ich, to prawda, ale są takie małe, włochate i bezbronne, że mam wrażenie, iż nie ma in-

nych, milszych zwierzątek. 

                                                   
398 Ibid., s. 141. 
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– Zgadzam się z panem, hrabio. 
– Mam wrażenie, baronie, że wszystkie sympatyczne stworzenia obdarzone są mocnym zapachem. 

– Tak, myślę, że można by to tak ująć399. 
 

Jak przystało na elitę kraju, temat rozmowy jest niezwykle pasjonujący! Preten-
sjonalność i małostkowość obu bohaterów widoczna jest również w dalszej części 
ich dialogu: 

 
– Słyszałem, baronie, że bawiłeś dosyć długo w Londynie. 
– W rzeczy samej. Otóż w Londynie w czasie podwieczorku pytają każdego z osobna: życzy pan so-

bie najpierw mleko czy herbatę? Wiadomo, że mleko wcześniej czy później wymiesza się z herbatą, 
jednak pomimo tego decyzja, co wlać wcześniej, zdaje się mieć dla Brytyjczyków bardziej donio-
słe znaczenie niż sprawy wagi państwowej. 

– Doprawdy, ciekawe rzeczy pan opowiada, baronie400. 

 
Przywdziewając każdy swoją maskę, zarówno baron, jak i hrabia uprawiają grę 

pozorów, do której z przyjemnością przyłącza się również markiz. Prostolinijna 
i nieokrzesana natura markiza, która nie przywiązuje wagi do szczegółów, pozwala 
mu uznać zorganizowane przez siebie przyjęcie za sukces towarzyski, ponieważ, jak 
kwituje markiz: żaden z gości nie zasnął podczas projekcji filmu (puszczonego, no-
tabene z angielskimi napisami)!  
 
Gra pozorów i ironia 
  
Mishima ze zwykłą sobie dozą cynizmu nawiązuje do tej „gry pozorów” w drugim 
tomie tetralogii, w którym nieoczekiwanie dowiadujemy się, iż to właśnie „praw-
dziwy dżentelmen” – baron Shinkawa jest osobą potajemnie wspierającą finansowo 
skrajnie nacjonalistyczną Akademię Patriotyzmu dawnego nauczyciela Kiyoakiego, 
Shigeyukiego Iinumy! Ta ironia towarzyszy bohaterom Mishimy aż do samego 
końca.  

Markiz Matsugae zostaje sportretowany jako prosty, pozbawiony naturalnego 
taktu nouveau riche, próbujący za wszelką cenę dopasować się do obyczajów ary-
stokracji, do której grona nagle awansował. Ponadto stara się iść z duchem postępu 
i westernizacji, pomimo jednak wielu zachowań na zachodnią modłę oraz pozorów 
zewnętrznej adaptacji Matsugae, a w szczególności jego rodzina, nadal żyje w duchu 
tradycji. Świadczą o tym chociażby celebrowanie wspomnianego hanami, a także 
obchodzenie innych pradawnych zwyczajów, na przykład otachimachi401, hinama- 

                                                   
399 Ibid., s. 142.  
400 Ibid. 
401 Wyjaśnienie tego terminu znajduje się w przypisie 118 tej publikacji. 
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tsuri402 , świętowanie Nowego Roku (oshōgatsu), podziwianie czerwieniejących 
klonów. Niektóre zachowania markiza dowodzą także jego głęboko zakorzenionego 
przywiązania do samurajskiego rzemiosła. Znamienne jest, że na wieść o romansie 
Iinumy z pokojówką Mine markiz wybucha gniewem, używając następujących 
słów: „Dawniej policzyłbym się z nim swoim mieczem!” (Mukashi nara oteuchi 
mono da ga ne)403. Podobnie reaguje na wieść o ciąży Satoko i złamaniu zakazu 
cesarskiego przez Kiyoakiego: „Gdyby to się zdarzyło w dawnych czasach, musiał-
bym – jako twój ojciec – rozpłatać sobie brzuch, aby w ten sposób błagać Jego Ce-
sarską Mość o wybaczenie”404. Co ciekawe, markiz otrzymuje tę wiadomość, będącą 
zwiastunem upadku jego rodu, stojąc pod portretem przedstawiającym miażdżące 
zwycięstwo wojsk japońskich nad Rosjanami pod Tsushimą w 1905 roku. Portret ten 
wisi w bibliotece markiza tuż obok portretu jego ojca, nawiązując do dawnej świet-
ności rodu Matsugae. 

Poza tym w parku na terenie posiadłości markiza znajduje się mała rodzinna 
świątynia poświęcona bóstwu płodności Inari oraz pamięci dziadka Kiyoakiego 
i jego dwóch poległych na wojnie synów. Interesujące, że zamiast tradycyjnych 
lwów po obu stronach schodów wiodących do świątyni są wmurowane pomalowane 
na biało dwie łuski z dział pochodzące z wojny 1904 roku. Dziadek Kiyoakiego 
traktowany jest z równą rewerencją w swoich rodzinnych stronach, w Kagoshimie 
(również z Kagoshimy pochodził wspomniany wcześniej, nazywany „ostatnim sa-
murajem”, Takamori Saigō).  

W porównaniu z tym nieco eklektycznym stylem życia markiza sposób życia 
rodziny Shigekuniego Hondy, najlepszego przyjaciela Kiyoakiego Matsugae, zdaje 
się bardziej zachodni, pomimo braku zewnętrznych oznak westernizacji. Ojciec 
Hondy, który przebywał dłuższy czas w Niemczech, studiując tam prawo, zaczerp-
nął od Niemców umiłowanie porządku, logiki i racjonalizmu. Szacunek dla tych 
zasad przekazał w spadku swemu synowi, który w rezultacie wybrał dla siebie za-
wód sędziego. W drugim tomie Honda rezygnuje ze stanowiska sędziego, podejmu-
jąc się roli adwokata Isao, lecz w całym toku narracji to właśnie on prezentuje kon-
sekwentną postawę racjonalisty, który działa zgodnie z zasadami logiki i rozumu.  

W pierwszym tomie tetralogii czytelnik ma także okazję poznać Shigeyukiego 
Iinumę – ojca Isao, który początkowo pełni w rezydencji markiza funkcję prywat-
nego nauczyciela młodziutkiego Kiyoakiego. Iinuma, który pochodzi z małej wioski 
w Kagoshimie, odnosi się z ogromnym szacunkiem do samurajskiej spuścizny rodu 
Matsugae, z upodobaniem czcząc pamięć dziadka Kiyoakiego i skrycie potępiając 
zachodnie preferencje markiza oraz pozbawioną samurajskiego ducha, sentymental-
ną naturę jego syna.  

                                                   
402 Hinamatsuri – „święto lalek” bądź „święto dziewczynek” obchodzone 3 marca każdego roku w ro-

dzinach, w których wychowywane są dziewczynki; zwyczaj ten pochodzi z epoki Edo (1603–1867). 
403 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 161. Mishima używa tutaj określenia „oteuchi”, które dokład-

nie oznacza: wymierzenie najwyższej kary przez pana feudalnego.  
404 Ibid., s. 307. 
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„Czcigodny Przodku” – składając dłonie i tytułując w ten sposób dziadka Kiyoakiego, Iinuma zaczął 
się modlić w głębi swego serca. Dlaczego stara epoka przeminęła i nadeszły takie czasy jak dziś? 

Dlaczego siła i młodość, ambicje i prostoduszność zniknęły, a nastały tak żałosne dni? Ty rozdawałeś 
ciosy swoim mieczem i sam przyjmowałeś ciosy, wychodząc cało z najróżniejszych opresji. Budo-
wałeś nową Japonią, w której zająłeś miejsce godne bohatera, przyjmując należną ci władzę. 
I w końcu odszedłeś w pokoju ducha z tego świata. Jak wrócić epokę, w której żyłeś? Jak długo 
jeszcze będą trwały te pożałowania godne czasy?  
A może ta żałosna epoka dopiero się zaczęła? Mężczyźni mają w głowie tylko pieniądze i kobiety. 

Zapomnieli o swoim przeznaczeniu. Ta nieskazitelna, wspaniała epoka bohaterów i bogów przemi-
nęła wraz z odejściem cesarza Meiji. Czy te czasy, w których tak ogromną rolę odgrywał młodzień-
czy zapał, jeszcze kiedyś powrócą?405 

 
Nie da się ukryć, iż głos Iinumy, potępiający zachodni materializm i odejście 

w zapomnienie epoki bohaterów, brzmi nieco jak głos samego Mishimy, na próżno 
wzywającego żołnierzy z balkonu w koszarach Ichigaya do powrotu do starych 
wartości. Z drugiej strony późniejsze losy Iinumy – uwiedzenie pokojówki Mine, 
przyjmowanie pieniędzy od barona Shinkawy w zamian za ochronę wpływowego 
polityka Busuke Kurahary i, w końcu, zadenuncjowanie własnego syna policji – 
wskazują na sprzeniewierzenie się głoszonym ideałom. 

Jednocześnie o znaczeniu „bohaterów” w kontekście czasu przełomu wspomina 
także w swoich traktatach Thomas Carlyle (1795–1881), XIX-wieczny eseista i hi-
storyk szkocki, którego czytuje i podziwia Honda. Mishima nie bez powodu przy-
wołuje myśl właśnie tego historyka, sugerując jego dzieło Sartor Resartus406 jako 
jedną z lektur swego alter ego. To właśnie Carlyle podkreślał rolę „herosów”, któ-
rych zadaniem było okiełznanie zwalczających się sił w społeczeństwie. Twierdził, 
że jedynie dynamiczne jednostki (te, które czują w sobie pęd do władzy) są zdolne 
do zapanowania nad zdarzeniami. 

Mishima wierzył, podobnie zresztą jak Carlyle, w „heroiczne przywództwo” ja-
ko niezbędny czynnik, pozwalający „okiełznać” czasy przełomu. Z pewnością takim 
typem Carlyle’owskiego „bohatera” można nazwać Isao Iinumę, który w drugim 
tomie tetralogii podtrzymuje młodzieńcze aspiracje swego ojca, stając na czele rebe-
lii przeciwko wpływowym politykom okresu Shōwa. Isao reprezentuje typ aktyw-
nego bohatera, który prowadzi zewnętrzną walkę z moralnym chaosem, panującym 
w ówczesnej Japonii w okresie Shōwa.  
 
 

                                                   
405 Ibid., s. 81.  
406 Sartor Resartus – jedno z najpoczytniejszych i najsłynniejszych dzieł Carlyle’a. Po raz pierwszy 

ukazało się w druku w formie książkowej w Bostonie w 1836 roku. Wpływ Sartor Resartus jest widoczny  
w twórczości takich pisarzy, jak Virginia Woolf, James Joyce oraz Ernest Hemingway.  
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3.5. Nowe pokolenie. Kiyoaki Matsugae – bohater pasywny  
 
Tymczasem Kiyoaki jest typem bohatera pasywanego w stylu Mishimy, który – za-
gubiony we współczesnym świecie i jego meandrach – toczy ze sobą wewnętrzną 
walkę. Kiyoaki, pomimo swego samurajskiego pochodzenia, w świecie realnym 
potrafi zaangażować się wyłącznie w wojnę namiętności. Oddany w dzieciństwie na 
wychowanie hrabiemu, niezwykle urodziwy chłopiec czuje się świetnie w świecie 
wyrafinowanej elegancji dworskiej. Z drugiej strony bardzo wcześnie zdaje sobie 
sprawę z tego, że – pomimo swoich zewnętrznych atrybutów oraz wszystkich starań – 
nie jest naturalną częścią tego hermetycznego świata.  
 

Kiyoakiemu wydawało się, że jest małym, trującym kolcem tkwiącym w mocnej dłoni jego rodziny. 
A to wszystko dlatego, że nabrał pewnej ogłady i elegancji [...]. Chłopiec dobrze wiedział, że jego 
niechęć do prostactwa i umiłowanie szlachectwa są w rzeczywistości tylko stratą czasu, a on sam jest 

niczym trawa pozbawiona jakichkolwiek korzeni. Myślał o zgniliźnie, która jednak nie była zgnilizną. 
Myślał o pogwałceniu wszelkich zasad, które nie było pogwałceniem zasad. Krzywda, jaką wyrzą-
dzał rodzinie, w istocie nie różniła się niczym w swym działaniu od trucizny. Jednakże trucizna ta 
była całkowicie nieskuteczna. Ten piękny chłopiec myślał, że to właśnie bezskuteczność była istotą 
jego istnienia [...]. Kiyoaki postanowił, że jego piękne, białe dłonie nigdy się nie pobrudzą ani nigdy 
nie stwardnieją. A jego życie będzie przypominało flagę powiewającą swobodnie na wietrze407.  

 
Wewnętrzna niepewność i zagubienie cechami dystynktywnymi Kiyoakiego 
  
Metafora porównująca życie do flagi powiewającej na wietrze wskazuje na uczucie 
niestabilności i zagubienia, które towarzyszą Kiyoakiemu ze względu na brak wy-
raźnie sprecyzowanej tożsamości. 
 

Podczas wsiadania łódka nagle zatrzęsła się. Dla Kiyoakiego było to najwspanialsze uczucie pod 
słońcem – uczucie związane z niestabilnością tego świata. W jednej chwili wnętrze jego duszy zda-
wało się wyraźnie odbijać w falujących na wodzie, świeżo pomalowanych na biały kolor, krawę-
dziach łódki. [...] Kiyoaki miał wrażenie, że jesień jego osiemnastych urodzin, pewien dzień, pewne 
popołudnie, pewna chwila bezpowrotnie minęły i już nigdy nie powrócą408. 

 
Motyw łódki falującej na wodzie doskonale obrazuje wewnętrzny niepokój, jaki 

odczuwa Kiyoaki w związku z niestabilnością i bezcelowością swojej egzystencji. 
 

Słońce świeciło jasno, a jego promienie padały na odkryte młodzieńcze karki chłopców. Była bez-
troska, leniwa niedziela. Jednak Kiyoaki myślał, że świat przypomina skórzaną torbę wypełnioną 

                                                   
407 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 14. 
408 Ibid., s. 21. 
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wodą. Na dnie tego świata jest mała dziurka, przez którą kropla po kropli sączy się czas. Kiyoakiemu 
wydawało się, że słyszy dźwięki tego kapiącego czasu409. 

 
W rozmyślaniach dziewiętnastoletniego Kiyoakiego pojawia się także motyw pły-
nącego czasu, co stanowi aluzję do koncepcji historii, do której już w bardziej bez-
pośredni sposób nawiąże Mishima w kolejnych rozdziałach Haru no yuki. 

Kiyoaki przeczuwa nadciągający kataklizm, lecz jako bohater pasywny nie prze-
ciwstawia się swemu przeznaczeniu, co więcej – stymuluje proces autodestrukcji. 
Jest tworem wyhodowanym w sztuczny sposób na życzenie rodziców żądnych 
dworskiego blichtru. Pomimo iż markiz z własnej woli powierza syna na wychowa-
nie Ayakurze, również on stopniowo traci kontrolę nad procesem, który sam zaini-
cjował. W rezultacie motywy działania i emocje Kiyoakiego stają się z czasem nie-
możliwe do rozszyfrowania nawet dla jego rodziców. 

 
Reakcje Kiyoakiego różniły się całkowicie od ich własnych. Ilekroć próbowali zgłębić jego myśli, 
ich wysiłki zawsze okazywały się daremne. W końcu dali za wygraną. Żałując teraźniejszego stanu 
rzeczy, żywili nawet pewną urazę w stosunku do rodziny Ayakura za takie wychowanie ich syna, 
pomimo że to oni sami powierzyli dziecko ich opiece. Zastanawiali się, czy dworska elegancja, za 
którą tak obydwoje tęsknili, nie niosła ze sobą dokładnie takiego rodzaju huśtawki nastrojów, jaka 
czyniła zachowanie ich syna tak trudnym do zrozumienia. Z daleka elegancja ta posiadała jakiś nie-

zaprzeczalny urok, lecz w konfrontacji z zachowaniem ich syna dawała efekt nieodgadnionej tajem-
nicy410.  

 
W rezultacie działań markiza Kiyoaki zostaje usytuowany na granicy dwóch 

światów, niczym iluzoryczny księżyc, który odbija się w krawędziach drewnianej 
balii w dniu ceremonii otachimachi lub w wodzie morskiej ciągniętej na wózku 
przez bohaterki Matsukaze. 
 
Pozbawiony tożsamości Kiyoaki trybikiem w machinie zwanej historią 
 
Mishima świadomie kreuje Kiyoakiego na bohatera owych czasów, nawiązując tym 
samym do zagubienia i wewnętrznego chaosu odczuwanego przez bardzo młodych 
i bardzo wrażliwych ludzi tuż po II wojnie światowej. Osadzona w innej ramie cza-
sowej postać Kiyoakiego przywodzi na myśl młodego Mishimę – wyalienowanego 
i słabowitego młodzieńca wciągniętego w nieubłagany wir historii. Wewnętrzna 
szamotanina, samozaprzeczenie, pociąg do autodestrukcji są widoczne zarówno 
w postępowaniu Kiyoakiego, jak i innych, przypominających Mishimę, nadwraż-
liwców epoki przełomu. Tym jednak, co wyróżnia Kiyoakiego na tle wspomnianej 

                                                   
409 Ibid., s. 20. 
410 Ibid., s. 160–161. 
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grupy, jest jego niezwykła uroda, predysponująca go właśnie do miana Mishimow-
skiego bohatera. 
 

Tym, co przykuło wzrok Kiyoakiego, był żuczek, który wylądował na ramie okiennej, a teraz powoli 
posuwał się w kierunku wnętrza pokoju. Żuczek, przez którego owalny, mieniący się zielenią i zło-
tem pancerzyk przebiegały dwa jaskrawe purpurowoczerwone paski, poruszał niepewnie czułkami, 
przesuwając do przodu, krok za krokiem, nóżki podobne do cienkiej piły do cięcia metalu. Wtłoczo-
ny do wnętrza nieustającego w swym pędzie strumienia czasu owad za wszelką cenę podtrzymywał 

ten chłodny blask skoncentrowany w swoim małym ciałku, co wydawało się podniosłe aż do granic 
absurdu. Im dłużej Kiyoaki przyglądał się żuczkowi, tym bardziej był nim zafascynowany. Lśniąca 
figurka zbliżała się powoli do Kiyoakiego, który odniósł wrażenie, że pozbawiony jakiegokolwiek 
sensu ruch żuczka miał mu wskazać, jak pięknie i w pełnym blasku pozwolić płynąć czasowi, zmie-
niającemu z każdą chwilą pozycję niemiłosiernej rzeczywistości. Czy podobnie było z pancerzem 
jego uczuć? Czy on sam promieniował tym samym naturalnym pięknem co ten mały owad? Co wię-

cej, czy jego pancerz był na tyle silny, aby w równie majestatyczny sposób odpierać ataki zewnętrz-
nego świata? W tej chwili Kiyoaki żywił głębokie przeświadczenie, że otaczający go gąszcz drzew, 
błękitne niebo, chmury, dachówki kalenic – słowem, że to wszystko kręci się dookoła żuczka i jest na 
każde jego skinienie. Jakby owad tworzył w tej chwili świat i był jego jądrem411.  

 
Kiyoaki jest świadom swojej niebanalnej urody oraz wrażenia, jakie ona robi na 

innych. Jego wyjątkowa zewnętrzność zdaje się stanowić broń do walki z rzeczywi-
stością. 
 

Kiyoaki lekceważył ludzi darzących go uczuciem, traktował ich z chłodną pogardą. Honda był jedy-
nym człowiekiem, który już od dłuższego czasu zdawał sobie sprawę z oziębłości uczuciowej przy-
jaciela. Przypuszczał nawet, że był to pewien rodzaj dumy, która niczym pleśń porastała serce Kiyo-

akiego. Uczucie to towarzyszyło chłopcu, odkąd skończył trzynaście lat. Już wtedy Kiyoaki był 
świadom podziwu, jaki wywoływała jego uroda. Uczucie to rozprzestrzeniało się pod wpływem do-
tknięcia niczym srebrzyście dźwięczące, białe kwiaty pleśni. Prawdopodobnie w tym tkwiła także 
przyczyna niebezpiecznego uroku, pod którego wpływem znajdował się również Honda412. 

 
Ten nieprzeciętny urok trzynastoletniego Kiyoakiego jest również powodem do 

niepokoju markiza. 
 

Podczas przyjęcia wiele osób kierowało słowa podziwu pod adresem chłopca. Markiz, początkowo 
zadowolony z tego faktu, w końcu zaniepokoił się. Trzynastoletni Kiyoaki był zbyt ładny. Porównu-
jąc w obiektywny sposób syna i pozostałych paziów, dostrzegł, że Kiyoaki zdecydowanie przewyż-
szał ich urodą. Zazwyczaj blade policzki chłopca pokrywał teraz delikatny rumieniec. Jego brwi były 

                                                   
411 Ibid., s. 176.  
412 Ibid., s. 29. 
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ostro zarysowane, a szeroko otwarte, wyrażające dziecinne zdziwienie, czarne oczy były ocienione 
długimi rzęsami. Te oczy świeciły zniewalającym blaskiem413. 

 
Wyjątkowa uroda Kiyoakiego sprawia, że chłopak rozkochuje w sobie Satoko, 

czyniąc z niej trofeum, które w ostateczny sposób ma potwierdzić jego estetyczne 
„ego”. 

 
Satoko nie mogła wymówić słowa. I to on był tym, który doprowadził ją do tego stanu. Jego najgo-

rętszym pragnieniem było pozbawienie Satoko władzy, jaką dawała jej przewaga dwóch lat, dzięki 
której mogła go ciągle pouczać. Teraz z oczu Satoko płynęły łzy. W tej chwili nieodparcie przyciąga-
ła go do siebie, ubrana w kimono w kolorze białej glicynii. Nie chodziło tylko o wspaniałą zdobycz, 
jaką stanowiłaby z pewnością dla każdego mężczyzny – Satoko miała w sobie niezrównany urok za-
kazanego owocu, absolutnej nieosiągalności, absolutnego zaprzeczenia414.  

 
We fragmencie tym pojawia się motyw „absolutnej nieosiągalności” i „absolut-

nego zaprzeczenia”, które to pojęcia są kluczowe w procesie potwierdzenia istoty 
absolutnego piękna Kiyoakiego. Należy tutaj także wspomnieć o celowej profanacji, 
której dopuszcza się młody Matsugae, wdając się świadomie w romans z Satoko 
zaręczoną z księciem Tōinem. Co więcej, Kiyoaki sam popycha Satoko w ramiona 
księcia, wypierając się uczucia do niej w momencie, kiedy małżeństwo z Satoko jest 
całkowicie realne. Przyzwalając na zaręczyny z księciem wbrew temu, co podpo-
wiada mu serce, Kiyoaki czyni z Satoko sacrum, tylko po to, aby je za chwilę spe-
cjalnie sprofanować.  
 

Sny, wspomnienia, świętości są podobne do siebie w jednym – pozostają poza naszym zasięgiem. Je-
śli kiedykolwiek zostaniemy choć na chwilę odseparowani od rzeczy, którą mogliśmy dotknąć, to 

rzecz ta będzie dla nas piękna pięknem „nieosiągalności” i posiądzie cechy nadprzyrodzone. 
Wszystko, naprawdę wszystko posiada znamiona świętości, które możemy jednak zbeszcześcić przez 
zwykły dotyk. Jakim dziwnym stworzeniem jest człowiek... Jego dotyk hańbi i jednocześnie jest źró-
dłem cudów!415 

 
Samoświadomość piękna jedyną bronią do walki ze współczesnym światem 
 
Kiyoaki, uzbrojony wyłącznie w samoświadomość piękna, które jest jego jedynym, 
nieodłącznym atrybutem, staje do walki ze współczesnym światem, zdając sobie 
jednocześnie sprawę z tragicznych skutków swego działania. Dzięki nabytemu wy-
rafinowaniu i wyuczonej elegancji chłopak czuje się osamotniony i obcy w świecie, 

                                                   
413 Ibid., s. 11–12. 
414 Ibid., s. 201–202. 
415 Ibid., s. 202. 
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z którego pochodzi. Pomimo jednak swego zaangażowania w proces edukacji oraz 
zewnętrzne predyspozycje Kiyoaki nie potrafi stłumić do końca swojej prawdziwej 
natury i tym samym w jednoznaczny i ostateczny sposób potwierdzić swego nowego, 
arystokratycznego rodowodu. Jednym z ogniw, które łączą go ze światem przodków, 
jest babka – jedyna bezkompromisowa i szczera osoba w jego rodzinie. 
 

Nadal kiedy ją odwiedzał, i tylko wtedy, czuł, że ucieka od siebie samego i zakłamanego otoczenia, 
w którym się dusił. Znajdował przyjemność w kontaktach z osobą tak mu bliską i jednocześnie ciągle 
zachowującą werwę swoich prostych przodków. Była to raczej cyniczna przyjemność416.  

 
Ta „cyniczna przyjemność” budzi w Kiyoakim niepokój i jednocześnie wyzwala 

w nim chęć do ostatecznego potwierdzenia swej nabytej tożsamości, czyli profanacji 
„absolutnego zaprzeczenia”. 
 

– Nigdy nie istniała nawet najmniejsza szansa, aby władza lub pieniądze mogły być tutaj pomocne. 
Pamiętasz o tym, prawda? Od samego początku byłeś zauroczony tą „nieosiągalnością” – czymś, co 
wykracza poza władzę i pieniądze. Pociągało cię to uczucie właśnie dlatego, że było nieosiągalne. 
Czyż nie mam racji? A gdyby w jakiś sposób stało się możliwe, to czy miałoby dla ciebie jeszcze ja-
kąś wartość? 
– Ale wcześniej ono było możliwe. 
– Tak ci się tylko zdawało. To było jak tęcza na niebie. Nic więcej417.  

 
„Nastała era wojen emocjonalnych” 
 
Również dla Hondy motywy działania Kiyoakiego są jasne. Narrator precyzuje je 
w imieniu Kiyoakiego następująco: „Chciał stanąć twarzą w twarz ze światem” (Se-
kai ni wa chokumen shitakatta no da)418. Konfrontacja, do której staje Kiyoaki, od-
bywa się oczywiście bez przelewu krwi, arsenał stanowi broń nowego typu – uczu-
cia i emocje. „Jedyną prawdą, jaką uznawał, było życie dla emocji – niczym nieuza-
sadnione i niestabilne; śmierć oznaczała nowe życie, upadek – odrodzenie; istnienie 
pozbawione kierunku i końca”419. 

Właśnie ze względu na tę sensualistyczną percepcję rzeczywistości Honda 
wskazuje na Kiyoakiego jako na bojownika i jednocześnie ofiarę współczesnej 
wojny uczuć. 

 
Wiek wspaniałych wojen skończył się wraz z epoką Meiji. Dzisiaj wszystkie historie o minionych 
wojnach ograniczają się do moralizatorskich relacji oficerów w średnim wieku albo przechwałek 

                                                   
416 Ibid., s. 128. 
417 Ibid., s. 298. 
418 Ibid., s. 101. 
419 Ibid., s. 19. 
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chłopców snutych przy ognisku. Nie ma zbyt wielu okazji, aby umrzeć na polu bitwy. Ale teraz, kie-
dy stare wojny są skończone, nowy rodzaj wojny się właśnie rozpoczął – nastała era wojen emocjo-

nalnych. Nikt nie może dostrzec toczącej się walki, można ją jedynie poczuć. Wojna ta zaczęła się na 
poważnie. Młodzi mężczyźni, którzy zostali wybrani, aby ją stoczyć, już zaczęli walczyć. I ty jesteś 
jednym z nich – nie mam co do tego wątpliwości420. 

 
Młody Matsugae – bohater na miarę swoich czasów 
 
Mishima sugeruje, że czasy, które nastały wraz ze zmianami restauracji Meiji, nie 
stawiają już przed jednostką tak określonych i jednoznacznych celów jak czasy mi-
nione. Również walka w imieniu słusznej sprawy zdezaktualizowała się. Nowa 
epoka wymaga nowego rodzaju bohatera – bohatera na miarę swoich czasów. Jed-
nocześnie ten nowy bohater to człowiek zagubiony, żyjący w niestabilnym świecie 
pozbawionym jasno sprecyzowanych wartości.  

 
Wszyscy mnie opuścili. Pali mnie pożądanie. Przekleństwo losu! Wieczna tułaczka uczuć. Bezcelo-
we pragnienia... Moje małe samouwielbienie, oszukiwanie samego siebie, usprawiedliwianie się... 
Niczym płomień spala mnie tęsknota za straconym czasem i za rzeczami, które utraciłem. Bezcelowe 
starzenie się. Żałosna beztroska młodości. Ogarnia mnie gniew na myśl, że życie nie przyniesie mi 
już żadnego spełnienia... Sam w swoim pokoju. Samotne noce ciągnące się w nieskończoność... 

Beznadziejna przepaść dzieląca mnie od świata i ludzi. Chcę krzyczeć, ale mój krzyk jest bezgłośny. 
Zewnętrzny blichtr i puste szlachectwo – oto co mi pozostało421.  

  
3.6. „Zewnętrzny blichtr i puste szlachectwo” owocem historycznych przemian  
 
„Zewnętrzny blichtr i puste szlachectwo” (Gaimen no hanayakasa... karappo no 
kōki…)422 – za tymi słowami kryje się krytyka autora skierowana zarówno pod ad-
resem dawnej klasy wojowników reprezentowanej przez markiza, który wyrzekł się 
swoich wartości w zamian za tytuły i pieniądze, jak i starej, zmanierowanej arysto-
kracji uosabianej przez hrabiego. Kiyoaki egzystuje na pograniczu tych dwóch 
światów, czego rezultatem jest towarzyszące mu uczucie alienacji.  
 

Z oddali, od strony boiska nadal rozbrzmiewały odgłosy ćwiczeń w rugby. Kiyoaki nie znosił ideali-
stycznych okrzyków wydobywających się z młodych gardeł jego kolegów. Szorstka przyjaźń, nowy 

humanizm, niekończące się żarty i dowcipy słowne, podziw dla geniuszu Rodina i perfekcji Cezanne’a – 
to wszystko było niczym innym jak tylko okrzykami nowego sportu, których odpowiednikiem były 

                                                   
420 Ibid., s. 213–214. 
421 Ibid., s. 377. 
422 Ibid.  
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okrzyki starego kendō. Gardła jego kolegów były zawsze zachrypnięte, a ich młodość pachniała liśćmi 
drzewa parasolowego423 i nosiła z dumą niewidoczną czapkę eboshi424 ich samozadowolenia425.  

 
Kiyoaki pogardza tym, co jest mu bliskie ze względu na urodzenie (symbolem 

kultury nieokrzesanych samurajów w powyższym fragmencie jest rugby – współ-
czesny odpowiednik starego kendō), oraz tym, co chciał, aby stało się jego drugą 
naturą (kulturę dworską i jej wyniosłość symbolizuje tutaj wysoka czapka eboshi). 
Tym jednak, co wyróżnia jego istnienie na tle podobnych mu życiorysów, jest jego 
wyjątkowa uroda, która predysponuje go jednocześnie do udziału w nowoczesnej 
wojnie uczuć.  
 
Nieumiejętność przystosowania się do nowych czasów. Upadek rodów  
Matsugae i Ayakura  
 
W ostateczności chłopiec przegrywa w tym konflikcie, kładąc jednocześnie kres ist-
nieniu rodu Matsugae (Kiyoaki umiera bezpotomnie w wieku dwudziestu lat). Upadek 
nowobogackiego rodu markiza wieszczy Mishima, nawiązując do Hiragana seisuiki 
(Opowieść o chwale i zagładzie)426 – sztuki kabuki opartej na XIII-wiecznym utworze 
Heike monogatari (Opowieść o rodzie Taira), który opisuje losy upadku walecznego 
rodu Taira. Na sztukę tę wybierają się do Cesarskiego Teatru młodzi bohaterowie Haru 
no yuki już w VIII rozdziale powieści. Historia się powtarza, zataczając koło – suge-
ruje Mishima, podobnie zresztą jak sansara.  

Również Satoko dożywa leciwego wieku, nie zapewniwszy męskiego potomka 
rodowi Ayakura. W rezultacie więc zagłada spada na oba rody. Śmierć Kiyoakiego – 
symbolicznego pomostu, łączącego dwa, leżące na przeciwległych biegunach, świa-
ty, oznacza ostateczny upadek obu klas. Powoli w niepamięć zaczynają odchodzić 
dawne wartości, takie jak elitarne piękno i wyrafinowana elegancja arystokratów 
oraz brawura i niezwyciężony duch samurajów. Dawne wartości zostają wyparte 
przez wszechobecny kult pieniądza, który wyzwala we wszystkich, bez wyjątku, te 
same złe nawyki.  

W pierwszym tomie tetralogii Mishima niezwykle trafnie opisuje zderzenie obu 
kultur i jego fatalne skutki, ukazując jednocześnie słabość człowieka w obliczu po-
kus materialnego świata. Zarówno rasowy arystokrata – hrabia, jak i nowobogacki 

                                                   
423 Aogiri – chińskie drzewo parasolowe o charakterystycznych liściach w kształcie parasola; łacińska 

nazwa Firmiana simplex. 
424 Eboshi – charakterystyczne nakrycie głowy w dawnych czasach noszone przez arystokratów (rodzaj 

wysokiej, wąskiej czapki, od schyłku epoki Heian wykonanej z utwardzanego papieru pociągniętego 
czarną laką); ranga oraz wiek właściciela decydowały o kształcie i odcieniu czapki. Współcześnie eboshi 
można spotkać na głowach kapłanów sintoistycznych bądź mistrzów ceremonii na zawodach sumō. 

425 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 182. 
426 Sztuka ta powstała pierwotnie dla teatru lalkowego. 
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Matsugae nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ayakura, nie poprzesta-
jąc na kontemplowaniu piękna, angażuje się w rozgrywki salonowe i nowe układy 
towarzyskie, Matsugae z kolei, przeobrażony dzięki potędze pieniądza z samuraja 
w arystokratę, nie potrafi zrezygnować ze swoich prostackich upodobań i tym sa-
mym, należąc tylko połowicznie do każdego z tych dwóch światów, staje się w kon-
sekwencji obyczajowo-kulturowym banitą. Przekaz Mishimy zdaje się jasny – syn-
kretyzm tradycji z nowoczesnością, wyrafinowanego piękna z brudnym pieniądzem 
nie jest możliwy, ich wzajemne przenikanie jest jednak nieuniknione.  

Widoczne jest to nie tylko w zachowaniu i w sposobie bycia markiza, który stara 
się upodobnić do hrabiego – również maniery hrabiego zmieniają się pod wpływem 
obcowania z markizem. Oto, jak niewyszukanie markiz reaguje na widok dziesięciu 
koinobori427 zawieszonych na dachu jednego z domów mijanych po drodze do re-
zydencji księcia Tōina: 

 
Przy drodze łopotały na silnym, południowym wietrze tradycyjne flagi koinobori. Ich liczba różniła 
się w zależności od liczby chłopców w rodzinie. Gdzieniegdzie widać było duże, czarne karpie, które 
mieszały się z małymi, jaskrawoczerwonymi.  
W innym miejscu widok pięciu karpi robił irytujące wrażenie. W pewnym momencie hrabia wzniósł 
swój biały palec do góry i wskazując na specjalnie niczym niewyróżniające się flagi, które powiewa-
ły na dachu jednego z domów położonych u podnóża góry, doliczył się przez okno powozu aż dzie-

sięciu flag. 
– Cóż to za krzepki jegomość! – z uśmiechem na ustach zauważył hrabia. 
Słysząc to, Satoko pomyślała, iż tak wulgarna uwaga jest zupełnie niepodobna do jej ojca428.  

 
Łatwo zauważyć, iż w ustach hrabiego pobrzmiewa rubaszność markiza, zdecy-

dowanie nieprzystająca osobie szlachetnie urodzonej. Z drugiej strony hrabiemu 
obce są typowe dla klasy wojowników cechy: „Hrabia Ayakura był wyjątkowym 
tchórzem w zetknięciu z takimi rzeczami, jak rany, choroby i śmierć”429. Ponadto 
hrabia, jak przystało na prawdziwego arystokratę, nie działa pochopnie, ani nie po-
kazuje po sobie emocji. Na wieść o ciąży Satoko i skandalu, który spadł na jego ród, 
Ayakura przyjmuje postawę stoika. „Hrabia zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. 
Jednak uważał, że problem jest zbyt poważny, żeby mógł go rozwiązać sam i zbyt 
krępujący, aby mógł o nim z kimś porozmawiać”430. Hrabia spędza całe dnie na 
rozmyślaniu, które jednak nigdy nie kończy się żadną konkluzją. Mishima cynicznie 

                                                   
427 Koinobori – flagi przypominające swoim kształtem karpie (koi); tradycyjnie wywieszane na ze-

wnątrz domów z okazji Dnia Dziecka (Kodomo no hi), który dawniej obchodzony był jako Dzień Chłop-
ca (Tango no sekku). Koinobori symbolizują męską siłę i witalność utożsamianą z wizerunkiem płynące-
go pod prąd karpia rodzaju męskiego.  

428 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 165. 
429 Ibid., s. 314. 
430 Ibid., s. 316. 
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zauważa: „Rozmyślanie było podobne do gry w piłkę kemari, będącą tradycyjnym 
sportem rodu Ayakurów. Nieważne, jak wysoko się kopnie, piłka zawsze w końcu 
spadnie na ziemię”431. Skoro dobry smak determinował życie arystokracji, hrabia 
trzymał się następującej zasady: „Ponieważ podejmowanie decyzji jest często po-
zbawione dobrego smaku, lepiej poczekać, aż zjawi się ktoś, kto podejmie decyzję 
za nas. Ktoś inny będzie musiał odebrać spadającą piłkę”432.Takim kimś okazał się 
markiz Matsugae. To on zaplanował usunięcie ciąży, a kiedy ten pomysł zakończył 
się fiaskiem, markiz wpadł w szał, uderzając z wściekłości pięścią w stół w obec-
nosci hrabiego i hrabiny.  
 

Mężczyźni znaleźli się naprzeciw siebie. Hrabia, swoim zwyczajem, spuścił głowę. Jego drobne, 
białe dłonie, przypominające ręce lalki, spoczywały na obrusie. Natomiast czerwona i krzepka twarz 
markiza, który zwykle pozbawiony był siły psychicznej, przypominała maskę diabła ze zmarszczo-
nymi z wściekłości brwiami433.  

 
Bierność hrabiego i porywczość markiza to cechy dystynktywne dwóch klas 

społecznych, których relacje opisuje Mishima. Na zasadzie kontrastu zestawia nar-
rator cechy fizjonomiczne markiza i hrabiego: markiz to krzepki mężczyzna o czer-
wonej twarzy, hrabia natomiast to typ zniewieściałego arystokraty – ma białe, deli-
katne ręce lalki i kobiece powieki ze zwykle spuszczonym wzrokiem. Na dodatek 
sposób bycia hrabiego przepełniają smutek i melancholia, uczucia typowe dla starej 
arystokracji, a markiz jest rubaszny i bezpośredni niczym prosty, nieokrzesany wo-
jownik, starający się jednak – ze względu na nową rzeczywistość – za wszelką cenę 
powściągnąć swoją porywczość. 
 
Pomysł z peruką ostatnim elementem gry salonowej  
  
W obliczu sytuacji kryzysowej, jaką jest ciąża Satoko oraz jej późniejsza decyzja 
o wstąpieniu do klasztoru, zarówno markiz, jak i hrabia reagują w typowy dla siebie 
sposób. Markiz z trudem tłumi wściekłość, hrabia natomiast spokojnie obserwuje 
sytuację z boku, czekając na rozwój wypadków. W końcu wszyscy zgadzają się, iż 
należy skłonić Satoko do zmiany zdania i nakłonić ją do wywiązania się z obietnicy 
małżeńskiej danej księciu Tōinowi. Na pytanie markiza, co zrobić z ogoloną głową 
Satoko, hrabina odpowiada, iż najlepszym rozwiązaniem będzie peruka. W zaistnia-
łej sytuacji nikt z czwórki spiskowców nie zadaje sobie trudu, aby zastanowić się 
nad uczuciami dziewczyny. Narrator-Mishima kwituje to z charakterystycznym so-
bie sarkazmem. 

                                                   
431 Ibid.  
432 Ibid., s. 317. 
433 Ibid., s. 350. 
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Co powiedziałby przodek markiza, który z taką potworną siłą fizyczną i zaangażowaniem działał na 
rzecz ustanowienia rządu Meiji, gdyby się dowiedział, iż zdobyta przez niego z takim trudem pozycja 

rodu Matsugae teraz zależy od jednej kobiecej peruki! Tego rodzaju subtelna i zarazem odrażająca 
sztuczka nie znajdowała się w „repertuarze” rodu Matsugae – stanowiła raczej atrybut rodu Ayakura. 
Markiz był zauroczony elegencką, pozbawioną piękna, ale jakże specyficzną mistyfikacją Ayakurów, 
dlatego tym razem bez oporów dał się wmanewrować w tę niezręczną sytuację. Mimo wszystko 
chodziło tylko o nieistniejącą perukę, która nie miała nic wspólnego z wolą Satoko. Niemniej jednak, 
gdyby udało się dopasować taką perukę, może udałoby się również poskładać w idealną całość roz-

sypane wcześniej części układanki. Markiz zapałał entuzjazmem do koncepcji, która uzależniała 
wszystko od jednej peruki434.  

 
W powyższym fragmencie Ayakura jawi się jako pierwszej wody intrygant, dla 

którego zręczna mistyfikacja stanowi naturalny element społecznej egzystencji. 
Matsugae jest co prawda przyzwyczajony do stawania twarzą w twarz z wrogiem, 
jednak wyraźnie zauroczony arystokratycznym wyrafinowaniem hrabiego postana-
wia przyłączyć się do spisku. Sam natomiast stosuje charakterystyczne dla siebie 
i nowej epoki „triki”, między innymi „przekonuje” doktora Ozu do wystawienia 
zaświadczenia, potwierdzającego rzekomą chorobę mentalną Satoko. 

 

– Co pan insynuuje, czyniąc mi tego rodzaju propozycje?! Myśli pan, że jestem jednym z tych dok-

torków, których można kupić za pieniądze?! – zapytał doktor. 
– Ależ nigdy nie śmiałbym porównać pana doktora do tego rodzaju osób – odrzekł markiz, wyjmując 
z ust cygaro i przemierzając pokój. Markiz spoglądał z daleka na twarz doktora, którego drżące, 
pulchne policzki oświetlał płomień z kominka. W pewnym momencie powiedział głębokim i spo-
kojnym tonem: 
– To zaświadczenie jest konieczne, aby zadowolić Jego Cesarską Mość435.  

 

Za pomocą takich metod markiz Matsugae toruje sobie drogę do awansu spo-
łecznego. W rezultacie pomimo odmownej decyzji Satoko zarówno markizowi, jak 
i hrabiemu udaje się uniknąć kary – jedynym echem zerwanych zaręczyn jest fala 
plotek, która zalewa tzw. towarzystwo, szybko przyćmiona jednak przez kolejny 
skandal, to jest aferę korupcyjną w marynarce436.  

Serią skandali i upadkiem obu rodów kończy się w Haru no yuki historia nie-
szczęśliwej miłości Kiyoakiego i Satoko, którą Mishima „osadza” w czasach nie-

                                                   
434 Ibid., s. 353–354. 
435 Ibid., s. 363. 
436 Mishima wspomina tutaj tzw. incydent Siemensa, który miał miejsce w 1914 roku i związany był 

z dostawami sprzętu dla marynarki, a dokładniej z łapówkami wręczanymi wysoko postawionym ofice-
rom w zamian za preferencyjne umowy. W aferę zaangażowane były dwie firmy: niemiecki Siemens 
i brytyjska firma Vickers, a jej rezultatem była między innymi dymisja premiera Gonnohyoe Yamamoto 
i jego gabinetu w marcu 1914 roku. 
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zwykle burzliwych przemian społeczno-politycznych, wstrząsających Japonią na 
początku XX wieku. Oczywiście tło historyczne epoki, a właściwie przełomu epok, 
które Mishima z wielkim powodzeniem adaptuje na potrzeby swojej fikcji literackiej, 
wzbogaca fabułę, dodając jej wyrazistości i mocy, jaką obdarzony jest wyłącznie 
przekaz zbudowany na kanwie faktów.  
 
3.7. Rola jednostki w kształtowaniu historii 
 
Z lektury Haru no yuki wyłania się również niezwykle istotne pytanie o rolę jed-
nostki w kształtowaniu historii. Z rozmowy, jaką prowadzą Honda i Kiyoaki pew-
nego zimowego ranka w przerwie między zajęciami, wyłania się obraz historii, która 
jest determinowana przez poszczególne style epok. 
 

– Ale co się stanie po upływie stu lat? Chcąc nie chcąc, staniemy się częścią poglądów reprezentują-
cych naszą epokę, naszą rolę będzie jedynie obserwacja. Z punktu widzenia historii sztuki niepod-
ważalnym dowodem tej tezy są różnice stylów poszczególnych epok. Żyjąc w danej epoce, która ma 
swój styl, nie sposób nie patrzeć na otaczające nas rzeczy właśnie przez pryzmat tego stylu.  
– Czy również nasza epoka ma swój własny styl? 
– Chyba miałbym ochotę powiedzieć, że styl ery Meiji powoli zamiera. Jednak dla tych, którzy żyją 
tym stylem, jest on czymś oczywistym. Dlatego z pewnością również my pozostajemy w kręgu nie-
widocznych wpływów jakiegoś stylu. Przypominamy złote rybki, które pływają w złotym naczyniu, 
nie zdając sobie z tego sprawy. Ty sam żyjesz wyłącznie w świecie uczuć. Z punktu widzenia innych 
ludzi – różnisz się od nich. Sam natomiast uważasz, że żyjesz w zgodzie ze swoją osobowością. Nie 
ma na to jednak żadnych dowodów. Świadectwo tobie współczesnych nie przedstawia tutaj żadnej 
wartości. Możliwe nawet, że twój świat uczuć jest najczystszym przejawem stylu całej epoki. Ale 
również na to nie ma żadnych dowodów437. 

 
Z dalszego toku narracji dowiadujemy się, iż czynnikiem, który zaciera różnice 

pomiędzy indywidualnymi jednostkami w ciągu kolejnych epok, jest generalizujący 
wszystko czas. Honda kontynuuje wywód. 
 

– Upływ czasu sprawia, że zarówno ty, jak i ja jesteśmy potraktowani w sposób ogólny, nie jesteśmy 
w stanie zauważyć punktów wspólnych epoki, w której żyjemy. Poza tym stwierdzenie, że „młodzież 
na początku ery Taishō myślała, ubierała się i rozmawiała w taki, a nie inny sposób”, będzie w rów-
nym stopniu dotyczyło nas dwóch. Nie lubisz grupy ludzi od kendō, prawda? Przepełnia cię uczucie 
pogardy dla nich? 
– Owszem – Kiyoaki, odczuwając dyskomfort ze względu na ziąb, który stopniowo zaczął przenikać 
przez jego spodnie, zatrzymał wzrok na balustradzie altany oraz na rosnących obok, połyskujących 
kokieteryjnie liściach kamelii, na których nie było już żadnych śladów śniegu. – Owszem, nienawi-
dzę ludzi tego pokroju. Gardzę nimi. 

                                                   
437 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 107. 



139 

 

Honda, niezdziwiony tą niedbałą odpowiedzią Kiyoakiego, ciągnął dalej: 
– W każdym razie wyobraź sobie, że za kilkadziesiąt lat będziesz postrzegany na równi z tymi, któ-
rych teraz tak nienawidzisz. Prymitywni, sentymentalni ludzie, uprawiający kendō, ograniczeni 
w swojej postawie potępiającej tych, którzy posługują się słowami zamiast mieczem, stosujący sank-
cje wobec niższych klas i oddający bałwochwalczą cześć generałowi Nogi oraz odczuwający niewy-
powiedzianą radość płynącą z możliwości sprzątania terenu dookoła drzewa sakaki, które zasadził 
cesarz Meiji – to właśnie na równi z tymi ludźmi będą postrzegać ciebie i twoje przepełnione emo-
cjami życie. W ten sposób z łatwością można określić ogólne prawdy dotyczące epoki, w której ży-
jemy438. 

 
Bezsilność jednostki w nieubłaganym nurcie historii. Perspektywa czasu 
nieodzownym warunkiem kształtowania się historii 
 
Zatem, płynąc z nurtem historii, jednostka nie potrafi w obiektywny sposób odnieść 
się do zjawisk społeczno-kulturowych, dokonać ich rzetelnej i dalekosiężnej analizy.  
 

Wzburzona teraz woda uspokoi się, a na jej powierzchni pojawi się w mgnieniu oka klarowna, oleista 

tęcza. Podobnie prawdy dotyczące naszej epoki zostaną z łatwością przeanalizowane po naszej 
śmierci i staną się czytelne dla każdego. (Ima wa kakimawasarete iru mizu ga osamatte, tachimachi 
mi no mo ni abura no niji ga hakkiri to ukande kuru yō ni. Sō da, bokutachi no jidai no shinjitsu ga, 
shinda ato de, tayasuku bunri sarete, dare no me ni mo hakkiri wakaru yō ni naru)439. 

 
Więc jedynie upływ czasu pozwala dostrzec dystynktywne cechy danej epoki, 

nakreślić jej granice, zdefiniować ją. Perspektywa czasu to zatem warunek sine qua 
non do wygenerowania się zjawiska historii. Skoro jednak wszyscy padamy ofiarami 
historycznego uogólnienia – jaka jest rola wybitnych jednostek, które wielokrotnie 
uznawane są za modus operandi przełomowych dla dziejów narodów wydarzeń?  
 

– Europejczycy chcą wierzyć, że wola Napoleona w istotny sposób wpłynęła na przebieg historii. My 

z kolei wierzymy, że wola ludzi takich jak twój dziadek przyczyniła się do sukcesu restauracji Meiji. 
Ale czy naprawdę tak było? Czy historia za każdym razem kształtuje się zgodnie z ludzką wolą?  
– Gdybym na przykład miał wolę… 
– Jestem przekonany, że ją masz. 
– I za jej pomocą chciałbym zmienić bieg historii… Poświęciłbym całe swoje życie, dołożyłbym 
wszelkich starań i użyłbym wszystkich zasobów finansowych, aby ukształtować historię według 

własnej woli. Potem zdobyłbym stanowisko i władzę tylko po to, żeby osiągnąć swój cel. Mimo to 
nie mam pewności, że udałoby mi się nagiąć historię jak gałąź zgodnie z moimi zamierzeniami. Po 
upływie stu, dwustu lub trzystu lat historia może całkiem niespodziewanie przybrać kształty zgodne 

                                                   
438 Ibid., s. 108.  
439 Ibid., s. 109. 
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z moimi marzeniami i wyobrażeniami, ale nie będzie to już miało ze mną żadnego związku. Za sto, 
dwieście lub trzysta lat wszystko może wyglądać dokładnie tak, jak w moich marzeniach. Historia 

z uśmiechem potraktuje moją samotną chwałę, spojrzy na mnie chłodno z góry i zadrwi sobie z mojej 
woli. A ludzie powiedzą: „to jest właśnie historia”440.  

 
Tak więc ludzka wola i jej przejaw zdają się stanowić zaledwie nieistotny ele-

ment w nieubłaganej machinie czasu, która steruje historią. Honda-Mishima sugeru-
je, iż nawet, gdyby historia ukształtowała się zgodnie z jego zamierzeniem i jego 
wolą, on sam byłby wykluczony z rezultatu, gdyż dawno by już nie żył. Czas, który 
w procesie kształtowania się historii płynie niezwykle leniwie, przekraczając powoli 
kolejne meandry epok, dla jednostki stanowi wartość nieprzekraczalną. W obliczu 
tego faktu wola jednostki nie czerpie zadowolenia ze spełnienia, osiągnięcia zamie-
rzonego celu, gdyż jest już dawno pogrzebana wraz z jednostką. Jedynym zwycięzcą 
jest tutaj wola historii – tak w pewnym momencie zdaje się sugerować Mishima. 
Jednak, jak się okazuje, nie jest to takie oczywiste rozwiązanie. 
 

– Wydaje mi się, że historia nie ma woli ani też nie ma żadnego związku z moją wolą. W rezultacie 
brak ingerencji woli w historię powoduje, że nie możemy nigdy mówić o jakimkolwiek „spełnieniu”. 
Jest to dowód na to, że pozorne spełnienia historii są w rezultacie początkiem destrukcji. Historia 
oznacza zawsze niszczenie. Jest po to, aby przygotować kolejny pusty kryształ. Historia to zarazem 

konstrukcja i dekonstrukcja441. 
 
3.8. Historia – zapis konstrukcji i dekonstrukcji 
 
W rezultacie Mishima pisze: „Historia to zarazem konstrukcja i dekonstrukcja”. 
(Rekishi no keisei to hakai to wa onaji imi o shika motanai ka no yō da)442. Co jed-
nak w konsekwencji dzieje się z wolą jednostki? 

 
Jednak my dwaj różnimy się od siebie [Kiyoaki i Honda – przyp. J.W.-L.]. Nie mógłbym się stać czło-
wiekiem pozbawionym woli. Możliwe, że to właśnie wola stanowi o sile mego charakteru. Nikt nie 
może tego potwierdzić na pewno, ale chyba mogę powiedzieć, że ludzka wola „chce w istotny sposób 
wpływać na bieg historii”. Nie twierdzę jednak, że „wola wpływa na bieg historii”. Osobiście uważam, 

że nie jest to możliwe. Próbuję jedynie powiedzieć, że wola „usiłuje mieć wpływ na historię”.  
Z kolei nieodłącznym elementem każdej woli jest przeznaczenie. Oczywiście wola nie ma ochoty 
zaakceptować przeznaczenia. Jednak z punktu widzenia nieśmiertelności każda ludzka wola jest 
skazana na porażkę. Życie człowieka nigdy nie układa się po jego myśli443. 

                                                   
440 Ibid., s. 109–110. 
441 Ibid., s. 112. 
442 Ibid.  
443 Ibid. 
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Rola woli, przeznaczenia i przypadku w życiu człowieka 
  
Tak więc istnienie woli odgrywa znaczącą rolę w życiu jednostki, pomimo iż for-
malnie nie ma ona znaczenia dla wieczności. Jednocześnie wola splata się nieroz-
łącznie z przeznaczeniem, które wydaje się sprawować nad nią władzę. Przeznacze-
niem z kolei często rządzi przypadek. Honda przytacza następujące wyjaśnienie. 
 

– Co na ten temat myślą Europejczycy? „Moja wola jest kwestią woli, a porażki są kwestią przypad-

ku” – tak myślą. Przypadek eliminuje prawo skutku i przyczyny i jest zarazem jedyną irracjonalno-
ścią możliwą do zaakceptowania przez wolną wolę. Dlatego teraz rozumiesz, że europejska filozofia 
woli nie mogłaby powstać bez zaakceptowania roli „przypadku”. Przypadek jest ostatecznym schro-
nieniem woli, sensem hazardu. Bez niego Europejczycy nie potrafiliby wytłumaczyć istnienia czę-
stych porażek i niepowodzeń naszej woli. Myślę, że rola przypadku, zdawania się na łut szczęścia 
stanowi istotę Boga Europejczyków. Gdyby ostatecznym schronieniem filozofii woli stał się Bóg, 

który byłby czystym przypadkiem, to w tym samym czasie ten Bóg mógłby stać się również inspira-
cją dla ludzkiej woli. Ale co by się stało, gdybyśmy całkowicie zanegowali istnienie przypadku? 
Nieważne, jakie zwycięstwa ani jakie porażki by nas spotkały, zmuszeni bylibyśmy myśleć, że we 
wszystkim nie ma miejsca na działanie przypadku. Tym samym również schronienie naszej wolnej 
woli przestałoby istnieć. W momencie, w którym przestałby istnieć przypadek, wola utraciłaby pod-
pierający ją filar444. 

 
Przypadek jest chyba nieodłącznym elementem woli, przy czym Mishima za-

znacza, iż mowa tu o europejskim kontekście całego zjawiska. Jako podsumowanie 
całego wywodu czytelnik otrzymuje od Hondy następującą konkluzję. 
 

– Ale gdyby przypadku w ogóle nie było, pojęcie woli również straciłoby sens. Historia byłaby ni-

czym więcej, jak tylko pojawiającą się i znikającą żelazną rdzą osiadłą na wielkim łańcuchu praw 
skutku i przyczyny. Ci, którzy uczestniczyliby w historii, pełniliby wyłącznie rolę błyszczących, 
nieśmiertelnych i nieustająco pięknych cząsteczek pozbawionych woli. Tylko na tym polega sens 
ludzkiej egzystencji445. 
 

Próba zdefiniowania historii  
 
W ostateczności otrzymujemy definicję historii jako „żelaznej rdzy, pojawiającej się  
i znikającej na wielkim łańcuchu praw skutku i przyczyny” (Rekishi wa ingaritsu no 
ōki na inken suru kusari ni ueta tetsusabi ni suginaku nari)446. 
 

                                                   
444 Ibid., s. 112–113. 
445 Ibid., s. 114. 
446 Ibid.   
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Łańcuch przyczynowo-skutkowy sugeruje, że ludzka egzystencja rządzona jest 
przez prawa sansary, bądź też, dokładniej mówiąc, przez prawa „tylko-świadomości”. 
Zgodnie z tą tezą – wszystko, co żyje, pozostaje w ciągłym ruchu, podobnie jak 
w nieustającym ruchu pozostaje historia, będąca zapisem dziejowych „wzlotów 
i upadków”.  

Kiedy zadajemy sobie zatem pytanie o rolę jednostki w kształtowaniu historii, 
Honda przekonuje, iż tak naprawdę tylko obdarzona niezwykle silną wolą jednostka 
może spróbować wpłynąć na bieg historii. To właśnie wola decyduje o tym, iż dana 
egzystencja nie przepadnie w odmęcie dziejów – twierdzi Honda.  
 
Rewizja poglądu o nadrzędnej roli woli w życiu wybitnej jednostki 
  
Do znaczenia woli w życiu człowieka i jej wpływu na bieg historii narrator powraca 
w ostatnim tomie tetralogii, gdy Honda dobiega osiemdziesiątki i coraz klarowniej 
zaczyna uświadamiać sobie mechanizmy rządzące ludzką egzystencją. Mając dużo 
wolnego czasu, coraz częściej oddaje się wspomnieniom i refleksjom poświęconym 
przeszłości. Jego analiza odbywa się na dwóch poziomach – po pierwsze Honda 
dostrzega zgubny wpływ kapitalizmu na Japonię, po drugie zaczyna odczuwać na 
własnym ciele proces starzenia. Honda jest przekonany, że zarówno Japonię, jak 
i jego samego czeka wkrótce zagłada, której powodem jest upływ czasu. Kapitalizm 
i jego liberalna ekonomia pozwalają pomnażać zyski, proces bogacenia jednak trwa 
w czasie. Dobra materialne wzrastają wraz z upływem czasu, podlegając deprecjacji, 
podobnie jak ludzi dosięga z wiekiem starzenie. Tylko ci, którzy potrafią zatrzymać 
czas w kulminacyjnym momencie swego życia, mogą uniknąć tego losu – pozosta-
łych czeka starość i śmierć. 
 

Z wiekiem świadomość siebie stała się dla Hondy świadomością czasu. Nauczył się nawet odróżniać 
dźwięk zębów białych mrówek, zjadających jego kości. Minuta po minucie, sekunda po sekundzie – 
z jakże płytką świadomością człowiek prześlizguje się w czasie, który już nie wróci. Dopiero z wie-
kiem dowiadujemy się, jaka obfitość, a nawet, jakie upojenie były zawarte w każdej kropli. Krople 
pięknego czasu są niczym ciężkie krople niezwykle rzadkiego wina. Czas wycieka jak krew. Wszy-
scy starzy ludzie wysychają i umierają. To zapłata za to, że zapomnieli zatrzymać czas w najwspa-

nialszym momencie, kiedy soczysta krew mogła przynieść – jej niczego nieświadomemu właścicie-
lowi – głębokie upojenie447.  

 
Wolna wola i determinacja sposobem na zatrzymanie nieubłaganego czasu 
 
Zdeterminowani do działania bohaterowie tetralogii – zaślepiony uczuciem do ko-
biety Kiyoaki, ogarnięty wizją idealnej śmierci Isao i spalająca się w żarze ciele-
                                                   

447 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 130. 
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snych namiętności Jin Jan – oni wszyscy za pomocą wolnej woli i determinacji wy-
brali swój los, płacąc za to najwyższą karę. Nie wszystkim było jednak dane po-
wstrzymać czas za pomocą woli. Honda analizuje swoje życie.  
  

Nie, dla mnie nigdy nie było momentu, w którym mogłem zatrzymać czas. Nawet gdyby to miała być 
kwestia przeznaczenia, moim przeznaczeniem byłaby niemożność zatrzymania czasu. Ponieważ 
w czasach mojej młodości nie doświadczyłem żadnego kulminacyjnego momentu, nie mogłem rów-
nież doświadczyć chwili, w której powinienem był ten moment zatrzymać. Nie mam o to żalu. Nie, 
jednak również kiedy młodość mija, może nadejść taki moment. Gdyby tak się stało, należałoby go 
wtedy zatrzymać. [...] Nie wystarczą jednak oczy świadomości, wypatrujące tego momentu. Ko-
nieczna jest jeszcze pomoc przeznaczenia. Jednak doskonale wiem, że nie zostałem obdarzony 
w nadmiarze tą niezwykle rzadką rzeczą. Łatwo powiedzieć, że dzięki mojej sile woli przeznaczenie 
zostało powstrzymane. Ale czy tak w rzeczywistości było? Przecież chyba wola nie oznacza pozo-
stałości po przeznaczeniu. Czyż nie jest tak, że pomiędzy wolną wolą a determinizmem istnieją wro-
dzone różnice podobne do tych, które występują w Indiach między kastami? Oczywiście wola znaj-
duje się na gorszej pozycji448. 

 
Wraz z upływem czasu Honda zmienia zdanie, jeśli chodzi o główną rolę woli 

w kształtowaniu historii. Dla dziewiętnastoletniego Hondy bowiem wola pełniła 
funkcję nadrzędną, z perspektywy jednak sześćdziesięciu lat, jakie minęły od pa-
miętnej rozmowy z Kiyoakim, wola znacznie straciła w oczach Hondy na korzyść 
determinacji. „Nie myślałem tak, kiedy byłem młody. W tamtych czasach wydawało 
mi się, że ludzka wola może brać udział w biegu historii. I w jakim kierunku poszła 
ta historia? Ta ciągle potykająca się stara żebraczka?!”449  
 
Historia – „ta ciągle potykająca się stara żebraczka” 
 
„Ta ciągle potykająca się stara żebraczka” (Ano tsumazuite bakari iru kojiki no 
rōba) – oto definicja historii, jaką podaje Honda-Mishima. Jest to obraz pozbawiony 
wszelkiego patosu i nacechowany uczuciem jawnej pogardy. Taką samą pogardę 
żywi Honda do siebie. 
 

Unieść rękę na pożegnanie do tych, którzy pozostali na ziemi, w miejscu, w którym czas nie przestaje 
płynąć – to do mnie nie pasuje. Gdybym nagle podniósł rękę na ulicy w geście pożegnania, pewnie 
przez pomyłkę zatrzymałaby się taksówka. Możliwe, że zamiast zatrzymać czas, zatrzymywałbym 
ciągle tylko taksówki. Po to tylko, aby z niewzruszoną wolą znaleźć się znowu w innym punkcie, 
w innym miejscu, w którym czas płynie nieprzerwanie. Bez poezji i szczęścia. To jest ważne. Wiem, 
że tylko w tym tkwi tajemnica życia. Nawet jeśli zatrzymam czas, tuż obok czeka transmigracja. 
O tym też już wiem450.  

                                                   
448 Ibid., s. 131–132. 
449 Ibid., s. 132. 
450 Ibid., s. 133. 
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Zatrzymać czas, wziąć udział w kreowaniu historii – tej starej, wiecznie potykającej 
się żebraczki – to nie jest zadanie dla Hondy, który, chcąc nie chcąc, przystosował 
się do życia w materialistyczno-konsumpcyjnym świecie skazanym, podobnie jak on 
sam, na zagładę. Świat bez wartości, w którym króluje pieniądz, podobnie jak prze-
ciętna jednostka pozbawiona determinacji i woli, w oczach Mishimy nie zasługują 
na najwyższe szczęście związane z możliwością „zatrzymania czasu”.  
 
3.9. Historia w Homba (Konie w galopie). Kult cesarza i terroryzm jako 
formy buntu przeciwko upadłej moralnie Japonii 
 
Fikcyjny spisek Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa a autentyczny zamach 
Grupy Braterstwa Krwi  
  
Inaczej ma się sprawa z obdarzonym silną wolą i determinacją bohaterem Homba, 
młodym Isao, który jest przywódcą buntowników. Historia opisana w Homba prze-
nosi czytelnika w lata trzydzieste XX wieku.  

Honda jest już sędzią w Sądzie Apelacyjnym w Osace i, między innymi z racji 
swego urzędu, śledzi na bieżąco czołówki gazet. Przyglądanie się nagłówkom po-
nownie pozwala Mishimie w zgrabny sposób wpleść fakty historyczne w tok narra-
cji. Już w II rozdziale powieści pojawia się wątek zamachu na premiera Inukai, któ-
ry miał miejsce 15 maja 1932 roku (go ichi go jiken, incydent z 15 maja 1932 ro-
ku451).  

Honda, przeglądając gazetę, natrafia na informację o zamachu, którą komentuje 
słowami: „Wielkie nieba! Przecież dopiero co miał miejsce incydent Braterstwa 
Krwi”452. Otóż wspomniany na początku Homba incydent Grupy Braterstwa Krwi 
(Ketsumeidan) stanowi pierwowzór jednego z ważniejszych wątków powieści, 
a mianowicie powstania Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa oraz zamachu na Busuke 
Kuraharę453, którego dokonuje główny bohater Homba, młody Isao. Mishima podą-

                                                   
451 Celem zamachu miał być przewrót oddający władzę w państwie w ręce armii. Do prawicowych 

spiskowców, domagających się „uzdrowienia Japonii”, dołączyli oficerowie i kadeci Armii Cesarskiej 
i marynarki. Planowano zabić przywódców politycznych, doradców cesarskich oraz najważniejsze osobi-
stości świata finansjery. Do skutku jednak doszło jedynie zabójstwo premiera Tsuyoshiego Inukai, na 
terenie Tokio miały także miejsce starcia zbrojne spiskowców z policją. W rezultacie brak poparcia armii 
w sposób definitywny zakończył spisek. Pomimo że spiskowcy zostali aresztowani i osądzeni, wszystkich 
zwolniono przedterminowo do 1940 roku. Jak podaje Jolanta Tubielewicz: „do organów rządowych 
wpłynęło aż 350 tys. listów domagających się zwolnienia aresztowanych patriotów” (J. Tubielewicz, 
Historia Japonii, s. 411), co dobrze obrazuje nastroje społeczne tamtych czasów, ukazując pozytywny 
stosunek społeczeństwa do buntowników traktowanych nie tyle jako zabójców premiera, ile wręcz jako 
patriotów. 

452 Y. Mishima, Homba, s. 13. 
453 Faktyczny zamach miał miejsce w marcu 1932 roku, a jego następstwem było wspomniane wcze-

śniej zabójstwo premiera Inukai w maju tego samego roku. Inicjatorem incydentu z marca 1932 roku był 
kapłan buddyjski Nisshō Inoue (井上日召, prawdziwe nazwisko 井上昭 Shō Inoue – znak na „słońce”, 
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ża śladem wspomnianego zamachu454, adaptując wybrane przez siebie wątki na po-
trzeby głównego tematu Homba. W powieści mamy zatem młodego Isao (ponad 
dwadzieścia lat młodszy alter ego Nisshō Inoue), który jest duchowym liderem 
i założycielem Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa (w rzeczywistości chodzi o wspo-
mnianą Grupę Braterstwa Krwi). Celem Ligi jest oddanie pełni władzy w ręce cesa-
rza (identyczny cel stawiało sobie Braterstwo Krwi) za pomocą zamachu na najbar-
dziej wpływowych finansistów owych czasów. Podobnie jak Braterstwo, Liga przy-
gotowała długą listę nazwisk przedstawicieli elity do wyeliminowania – jeden czło-
nek Ligi został wyznaczony do zlikwidowania jednego ważnego finansisty (nasuwa 
to skojarzenia z mottem Inoue, słynnym ichinin issatsu), przy czym – w przypadku 
Braterstwa doszło do zabójstwa dwóch osób (byłego ministra finansów i przywódcy 
Partii Demokratycznej, Junnosuke Inoue, oraz dyrektora generalnego Banku Mitsui, 
                                                                                                                        
nawiązujący jednoznacznie do osoby cesarza, został przez Inoue specjalnie zaadaptowany). Urodzony 
w 1886 roku w prefekturze Gunma Inoue w młodości często pracował na usługach armii, na początku lat 
dwudziestych doznał jednak kilku mistycznych „objawień”, czego rezultatem była decyzja o przyłączeniu 
się do sekty byddyjskiej Nichirena. Po nieudanym przewrocie stanu Stowarzyszenia Wiśni (Sakurakai) 
w 1931 roku, Inoue zdecydował, iż prawdziwych przemian można dokonać wyłącznie na drodze krwa-
wego zamachu. Jego dewizą był slogan ichinin issatsu, czyli „jeden człowiek, jedno zabójstwo”, który 
stał się motorem do działania zgromadzonej wokół Inoue grupy młodych, ultraprawicowych ekstremistów. 
Celem Braterstwa (notabene, nazwę Grupa Braterstwa Krwi, jap. Ketsumeidan, nadała młodym terrory-
stom prasa brukowa) było wyeliminowanie z życia politycznego i społecznego czołowych liberalnych, 
prozachodnich polityków i wpływowych finansistów oraz przywrócenie pełni władzy cesarzowi Shōwa. 
W spisek zamieszani byli także prawicowi przedstawiciele marynarki oraz studenci Uniwersytetu Tokij-
skiego. W rezultacie w lutym 1932 roku Shō Onuma zastrzelił byłego ministra finansów i przywódcę 
Partii Demokratycznej, Junnosuke Inoue, a w następnym miesiącu Gorō Hishinuma zamordował dyrek-
tora generalnego Banku Mitsui, Dana Takumę. Obaj przestępcy zostali ujęci na miejscu, sam Inoue nato-
miast oddał się w ręce policji parę dni po tym incydencie. Proces odbił się szerokim echem w Japonii, 
a jego główni bohaterowie, w szczególności Inoue, postrzegani byli przez wielu jako prawdziwi patrioci. 
Opinia publiczna nie poparła metod działania młodych terrorystów, wyraźnie jednak z nimi sympatyzo-
wała. W konsekwencji kolejne, podobne procesy kończyły się stosunkowo łagodnymi wyrokami, co 
ujemnie wpłynęło na japoński system prawny. (W tym wypadku Inoue został skazany na dożywocie, 
wyszedł jednak z więzienia po 6 latach, korzystając z prawa do amnestii). 

454 Należy tutaj również wspomnieć o nieudanym zamachu stanu grupy Shimpeitai (incydent Grupy 
Boskich Żołnierzy, Shimpeitai jiken) z 10 lipca 1933 roku. Takehiko Noguchi w swoim artykule zatytu-
łowanym Mishima Yukio and Kita Ikki: The Aesthetics and Politics of Ultranationalism in Japan, „Journal 
of Japanese Studies”, t. 10, nr 2, The Society for Japanese Studies, lato 1984, sugeruje, iż Mishima wzo-
rował się właśnie na tym zamachu, który miał na celu: throw the capital into disorder, bring about a state 
of martial law, and thereby promote the establishment of a Restoration government. Ponadto finał zama-
chu, bez względu na jego pomyślność, miał być jeden: no later than the following dawn, whether we have 
succeeded or failed, we will commit seppuku honorably together. W powieści analogie do tego incydentu 
są również klarowne: cele stawiane sobie przez młodych spiskowców, postanowienie śmierci, schwytanie 
buntowników na dzień przed zamachem. Poza tym proces odbywa się w cieniu batalii przeciwko teorii 
profesora Tatsukichiego Minobe, głoszącej, iż państwo, racja stanu kokutai jest wartością nadrzędną, 
cesarz natomiast pełni w państwie funkcję organu tennō kikansetsu. Obrona dowiodła, iż spiskowcy dzia-
łali dla dobra swego kraju na podstawie tej, jakże błędnej teorii, co w konsekwencji doprowadziło do kar 
więzienia w zawieszeniu dla wszystkich oskarżonych. W powieści Mishima nie debatuje nad słusznością 
teorii profesora Minobe, koncentruje się wyłącznie na estetycznym aspekcie lojalności w stosunku do 
osoby cesarza.  
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Dana Takumy), w powieści natomiast tylko jeden zamach się powiódł (ofiarą Isao 
padł prominentny finansista, Busuke Kurahara).  

W powieści młodzi zamachowcy obwiniają najbardziej wpływowych kapitali-
stów z kręgu zaibatsu o sprzeniewierzenie się odwiecznemu duchowi Yamato 
i działania wymierzone przeciwko Jego Cesarskiej Mości (podobne oskarżenia pod 
adresem liberalnych, prozachodnich polityków i idących z kapitalistycznym duchem 
czasu finansistów wysuwał Inoue i Braterstwo Krwi). Kolejne podobieństwo to za-
angażowanie w zamach młodych oficerów Armii Cesarskiej – zarówno w rzeczywi-
stości, jak i w powieści (postać porucznika Horiego) zamachowców wspierają mło-
dzi, ultraprawicowi wojskowi. Również proces, który zostaje wytoczony młodym 
zamachowcom Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa, przypomina ten, który miał miej-
sce w Tokio w 1932 roku. Przede wszystkim ze względu na niezwykłą sympatię 
opinii publicznej dla zamachowców, w powieści wynikającą – po pierwsze z ich 
bardzo młodego wieku (wszyscy, z wyjątkiem Sawy, to chłopcy w wieku osiemnastu, 
dziewiętnastu lat), po drugie ze szlachetności ich intencji (podobnie rzecz się miała 
z członkami Braterstwa Krwi, którzy zostali okrzyknięci „patriotami”). W powieści, 
pomimo iż wszyscy zostają uznani za winnych, kara zostaje uchylona ze względu na 
wiek i czystość intencji oskarżonych455. Warto zwrócić uwagę, że także w utworze 
odnajdujemy ślady owej sympatii społecznej do ultraprawicowych terrorystów.  

  
Również uprawiający kendō przewodniczący Sądu Apelacyjnego, Sagawa, nie krył się ze swoją 
sympatią do oskarżonych w incydencie z 15 maja. Jednak nikt z sędziów nie ośmielił się mu tego 
wytknąć456. 

 
Jednocześnie Mishima komentuje ówczesną sytuację polityczną następująco: 

 
Tego rodzaju incydenty [między innymi incydent z 15 maja czy incydent Braterstwa Krwi – dop. 
J.W.-L.] były niczym morskie fale, uderzające nocą o brzeg plaży. Napierały na brzeg jedna po dru-
giej. Trójkątne fale z otwartego morza zamieniały się w małe, białe falki, które nagle zaczynały się 
zbliżać, wzbierać, roztrzaskiwać, a następnie wycofywać. Honda przypomniał sobie te powracające 
fale sprzed dziewiętnastu lat, kiedy drzemał na piasku na plaży w Kamakurze razem z Kiyoakim 
i dwoma syjamskimi książętami, spoglądając leniwie na morze. Ale jeśli chodzi o fale obecnych in-
cydentów – tutaj plaża była bez winy. Obowiązkiem plaży było jedynie uporczywe odpychanie fal, 
po to, aby nigdy nie zalały lądu. Plaża miała zepchnąć fale z powrotem do przepastnego morza zła, 
z którego przybyły, do odwiecznej krainy śmierci i żalu457.  
 

                                                   
455 W procesie Braterstwa – pomimo że cała trójka, łącznie z Inoue, otrzymała wyroki dożywocia, po 

wojnie wszyscy trzej terroryści wrócili do normalnego życia w społeczeństwie – Inoue kontynuował 
działalność prawicową, zakładając ugrupowanie pod nazwą Gokokudan (Grupa Obrony Kraju); Onuma 
został szefem wydawnictwa Gyōkai kōronsha, natomiast Hishinuma, pod zmienionym nazwiskiem, 
wszedł do Parlamentu prefektury Ibaraki, a następnie został jego przewodniczącym. 

456 Y. Mishima, Homba, s. 13–14. 
457 Ibid., s. 14. 
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Mishima sugeruje, iż kontrola to jedyny możliwy sposób na „ujarzmienie” dzikich 
fal, ich całkowite powstrzymanie jest jednak niemożliwe, gdyż „morza zła” nie da 
się okiełznać na stałe. Historia to „konstrukcja i destrukcja” – w myśl tę doskonale 
wpisuje się metafora o odwiecznej walce fal z lądem. 
 
Alians fikcji z faktami historycznymi sposobem na uwiarygodnienie  
opowieści. Główna rola „Historii Ligi Boskiego Wiatru” (Shimpūren shiwa) 
w fabule Homba 
 
W tym miejscu należy również niewątpliwie wspomnieć o pewnym istotnym zabie-
gu literackim, który Mishima wykorzystuje w celu uwiarygodnienia narracji. Otóż 
już w początkowych rozdziałach Homba Mishima wkłada w ręce Isao cienką ksią-
żeczkę zatytułowaną Shimpūren shiwa (Historia Ligi Boskiego Wiatru) autorstwa 
Tsunanoriego Yamao. To właśnie ta niepozorna książeczka, opisująca dzieje pewnej 
XIX-wiecznej rebelii samurajskiej, stanie się dla Isao swego rodzaju kodeksem ho-
norowym i przewodnikiem po życiu. Dlaczego Mishima oprócz widocznego odnie-
sienia w tekście do incydentu Braterstwa Krwi z 1932 roku oraz wyraźnych nawią-
zań do incydentu Boskich Żołnierzy z lipca 1933 roku, postanowił włączyć do nar-
racji motyw rebelii z 1876 roku? Otóż w historii spisanej przez Yamao czytelnik 
odnajdzie bardzo uszlachetnioną wersję spisku wraz z wyidealizowanym opisem 
spiskowców, z których większość po nieudanym spisku odbiera sobie życie w tra-
dycyjny sposób, popełniając tym samym największe masowe samobójstwo 
w przedwojennej historii Japonii. Również Mishima kładzie nacisk na szlachetne 
pobudki kierujące Isao i jego kompanami, czyli walkę z nowoczesną, prozachodnią 
i antyfeudalną Japonią, a także na „intencję śmierci”, czyli bezwzględne postano-
wienie złożenia swojego życia w ofierze cesarzowi. Nawiasem mówiąc, owa „inten-
cja śmierci” to jeden z warunków sine qua non bushidō.  

Tak więc mamy do czynienia z subtelnym przeplataniem się fikcji literackiej 
i faktów, co ma na celu – należy to wyraźnie podkreślić – nadanie wiarygodności 
snutej opowieści.  

„Historia Ligi Boskiego Wiatru” opowiada przebieg autentycznej rebelii, która 
wybuchła 24 października 1876 roku w Kumamoto. Nazwa „Liga Boskiego Wiatru” 
wiązała się z pewnym zdarzeniem z 1874 roku. 

 
Jeśli chodzi o słowo „liga” w nazwie Liga Boskiego Wiatru, mówiło się tak w Kumamoto o lokal-
nych partiach, istniała np. Liga Tsuboi, Liga Yamazaki, Liga Kyōmachi – wszystkie te ugrupowania 
miały na celu podtrzymywanie tradycji samurajów. Jednak nazwa Liga Boskiego Wiatru, w skład 
której wchodzili samurajowie-uczniowie Ōena, powstała w szczególny sposób. W 7. roku ery Meiji, 

podczas egzaminów na stanowisko kapłana shintō, który odbywał się w urzędzie prefekturalnym, 
członkowie tego ugrupowania odpowiadali, jakby w z góry zaaranżowany sposób: „Jeśli człowiek 
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jest szlachetny i jeśli darzy czcią cesarza, to Boski Wiatr – podobnie jak podczas ataku Mongołów 
w erze Kōan [29.02.1278–28.04.1288] – powstanie nagle i zmiecie barbarzyńców z powierzchni 

ziemi” – słysząc te słowa, zdziwiony egzaminator jako pierwszy nazwał ich Ligą Boskiego Wiatru458.  
 

Na czele spisku – jak podają Yamao oraz inne źródła historyczne – stał trzydzie-
stoparoletni kapłan sintoistyczny Tomoo Ōtaguro (kapłanem buddyjskim był z kolei 
Nisshō Inoue, przywódca Barterstwa Krwi), który zgromadził wokół siebie około 
170 samurajów niezadowolonych z reform zapoczątkowanych przez rząd Meiji.  
 

Kiedy został ogłoszony dekret o restauracji władzy cesarskiej, pojawiły się oznaki, wskazujące na to, 

że czcigodna wola zmarłego cesarza Kōmeia co do wydalenia cudzoziemców z Japonii zostanie wy-

pełniona. Jednak w mgnieniu oka słońce zasnuło się chmurami i z biegiem czasu zaczęła dominować – 

trwająca do dzisiaj – polityka otwierania się Japonii na świat. W 3. roku ery Meiji [1870] wydano 

pozwolenie dla księcia cesarskiego rodu na naukę w Niemczech, a pod koniec tego roku wprowa-

dzono zakaz noszenia mieczy przez zwykłych ludzi. W 4. roku ery Meiji [1871] wydano rozporzą-

dzenie, pozwalające obcinać samurajom ich samurajskie kitki oraz chodzić bez miecza, zaczęto rów-

nież podpisywać po kolei traktaty z różnymi państwami. Rok wcześniej został zaadaptowany kalen-

darz słoneczny, a na początku 6. roku ery Meiji rozlokowano sześć garnizonów wojska w celu nie-

dopuszczenia do zamieszek, które jednak mimo wszystko wybuchły w prefekturze Ōita459. 

 
Między innymi jedną z takich mocno oprotestowanych reform był zakaz nosze-

nia mieczy haitōrei, niemniej jednak dla rebeliantów wszystko to, co miało proza-
chodni i promodernizacyjny posmak, było przyczyną głębokiego niezadowolenia. 
 

Wśród tych patriotów byli tacy młodzi ludzie, jak: Tsuguo Tominaga, Tomoo Noguchi, Wahei Iida, 

Saburō Tominaga, Mikao Kashima, którzy starali się żyć według tych zasad na co dzień – brzydzili 

się brudem i nienawidzili wszelkich nowości.  

Tomoo Noguchi nigdy nie przechodził pod drutami telegraficznymi, ponieważ był to wynalazek cy-

wilizacji zachodniej. Nawiasem mówiąc, technologia telegrafu została po raz pierwszy zastosowana 

w Japonii w 6. roku ery Meiji [1873]. Pomimo że codziennie pielgrzymował do świątyni poświęco-

nej pamięci czcigodnego pana Kiyomasy, specjalnie wybierał dłuższą drogę, na której nie pojawiały 

się druty telegraficzne, a kiedy nie było innego wyjścia i był zmuszony do przejścia pod nimi, roz-

kładał nad głową biały wachlarz. Członkowie Ligi nosili również w rękawie sól, którą rozsypywali 

w celu rytualnego oczyszczenia, kiedy spotkali mnicha buddyjskiego, osobę ubraną w stylu zachod-

nim lub pogrzeb. […] Z kolei pewnego razu Saburō Tominaga wybrał się do urzędu prefektury Shi-

rakawa, aby spieniężyć obligację swojego starszego brata Morikuniego. Ponieważ całą kwotę otrzy-

                                                   
458 Ibid., s. 74. 
459 Ibid., s. 71. 
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mał w banknotach, które stanowiły brudną replikę zachodnich pieniędzy, wracał, ściskając banknoty 

między pałeczkami460. 

 
Należy tutaj podkreślić, że nie tylko niechęć samurajów do reform restauracji 

Meiji wpłynęła na ich głębokie zaangażowanie w spisek – nadrzędnym czynnikiem 
były nauki ich mistrza, Ōena Hayashiego (1798–1870), oparte w dużej mierze na 
doktrynie szkoły narodowej (kokugaku)461, w tym przede wszystkiem na kulcie 
„naturalnego shintō” (shizen no shintō )462. 
 

Ōen był wielkim myślicielem – cenił sobie dzieła Mabuchiego i Norinagi ze szkoły narodowej, znał 
się również na klasyce chińskiej – zgłębiał sutry oraz dzieła Konfucjusza i innych filozofów, nie był 

mu obcy buddyzm mahajany i hinajany, znał się również do pewnego stopnia na naukach holender-
skich. Ōen nie krył swojej sympatii dla idei imperialistycznej Japonii, przed cudzoziemcami bronił 
honoru i godności swego kraju, był zdegustowany brakiem zdecydowanej polityki rządzących w ob-
liczu pojawienia się komodora Perry’ego oraz w obliczu zmian w polityce izolacji wprowadzonych 
przez tych, którzy planowali obalenie siogunatu. W rezultacie odizolował się od świata zewnętrznego 
i poświęcił się badaniu nauk tajemnych. Marzył o wskrzeszeniu świata bogów463. 

 
W poglądach Ōena pobrzmiewają wyraźnie nauki Norinagi, który głosił, między 

innymi, że „jeśli ludzie postępują zgodnie z »naturalnym shintō«, będą w sposób 
naturalny moralni i społeczeństwo będzie w sposób właściwy uporządkowane”, 
a ponadto: „istoty ludzkie nie mogą w pełni zrozumieć działań i intencji bogów” 
oraz „o przeszłości należy się uczyć bezpośrednio ze starożytnych tekstów [między 
innymi z Kojiki – dop. J.W.-L.]”464. Ōen szedł jednak w swoich rozważaniach dalej 
niż Norinaga. 
 

Nie zadowalały go nauki Mabuchiego i Norinagi, stanowiące interpretacje klasycznych tekstów. 
Zgodnie z klasycznymi tekstami pragnął przywołać ducha pradawnego shintō, ulepszyć serca ludzkie 
i wskrzesić na tym świecie czystą krainę bogów – bogowie ci mieli od tej pory mieć tę krainę 

w swojej opiece. Inaczej mówiąc, Ōen dążył do wprowadzenia w życie dawnych rytuałów oraz do 
wskrzeszenia dawnego shintō465. 

                                                   
460 Ibid., s. 75.  
461 Kokugaku (szkoła narodowa) – XVII-wieczny prąd intelektualny, propagujący studia nad japońską 

poezją i literaturą piękną oraz kładący nacisk na aspekty moralno-duchowe rodzimej tradycji i języka; 
z czasem nauki szkoły zaczęły nabierać silnie nacjonalistycznego charakteru, potępiając wszystko, co 
obce – w szczególności nauki buddyzmu i konfucjanizmu; do bardziej znanych badaczy kokugaku należą: 
Mabuchi Kamo (1697–1769), Norinaga Motoori (1730–1801) oraz Atsutane Hirata (1776–1843). 

462 Zgodnie z poglądami głoszonymi przez Norinagę Motooriego, istniało „naturalne shintō”, opisane 
przez Kojiki i istniejące od czasu „Wieku Bogów”, które różniło się od współczesnego shintō.  

463 Y. Mishima, Homba, s. 70. 
464 Wielcy myśliciele Wschodu, s. 481. 
465 Y. Mishima, Homba, s. 70. 
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Pradawne rytuały (ukei) – głos bogów na ziemi 
 
Pradawne rytuały sintoistyczne stanowią pomost łączący ludzi i świat bogów, nato-
miast człowiekiem, który w jednoznaczny i niepodzielny sposób uosabia boskość na 
ziemi, jest cesarz. Ōen twierdził, że: 
 

Shintō to jedność religii i władzy. Służenie cesarzowi, który jest ucieleśnieniem bóstwa na tym świe-
cie, jest tym samym, co służba odległym bogom pochodzącym z tajemnego świata. Podążanie drogą 

bogów oznacza akceptację każdego boskiego nakazu oraz traktowanie go z niezwykłą czcią, a także 
całkowite zdanie się w tej kwestii na rytuał ukei466.  

 
Naśladowca Ōena i zarazem przywódca Ligi Boskiego Wiatru, Ōtaguro, właśnie 

za pomocą wspomnianego rytuału ukei467 próbuje znaleźć ostateczne potwierdzenie 
słuszności podjętej decyzji w sprawie ataku zbrojnego na garnizon wojska w Ku-
mamoto. 
 

„Ukei to najbardziej zdumiewający rytuał shintō. Na początku ceremonię odprawili w niebiosach 
niewysłowienie mądra bogini Amaterasu i bóg Susanoo, a następnie przekazali ten obyczaj do krainy 
Yamato” – tak pisze Ōen w swoich Rozważaniach nad ukei. Bóg Susanoo wykorzystał ukei, aby do-
wieść swojej niewinności – w rezultacie przyszedł na świat boski potomek – bóg Amenooshihomimi, 

czyli boski rodzic Ninigiego – a ponieważ od tego boga wziął początek boski ród cesarski, ukei okre-
śla się mianem najważniejszej boskiej ceremonii468. 

 
Tak uzasadnia doniosłość rytuału ukei Ōen, Ōtaguro natomiast łączy teorię 

z praktyką: 
 

W Rozważaniach nad ukei mistrz Ōen pisze, iż za czasów cesarza Jimmu zalecano przygotowanie 
beczułki sake i syropu skrobiowego podczas odbywania rytuału ukei, Ōtaguro jednak postępował 
według wskazówek sekretnej tradycji wielkiej świątyni Ise przekazanej przez świątynię Sumiyoshi 
w Uto. Najpierw wybrał gałąź drzewa brzoskwiniowego i odpowiednio ją przyciął. Następnie zamo-
cował na gałęzi pocięte kawałki papieru z Mino, które miały pełnić funkcję wotywnych przywieszek, 
pozostawiając wolne miejsce na przychylną lub nieprzychylną odpowiedź. Potem na jednej z kartek, 

na której było napisane: „Ukrócić złą politykę rządu, składając w razie konieczności życie w ofierze 
w ramach protestu”, dopisał: „przychylna”, a na trzech pozostałych z tym samym postulatem, napi-

                                                   
466 Ibid.  
467 Wiesław Kotański w swoim tłumaczeniu Kojiki określa ukei mianem „sądu nieba”, wyjaśniając da-

lej: „Jest to coś w rodzaju pojedynku lub turnieju, którego rezultat ma decydować o tym, czy inny trudny 
do powzięcia sąd będzie pozytywny, czy negatywny. [...] Pojedynkowi towarzyszy przysięga, że wyrok 
Nieba zostanie uznany, i na tym polega różnica między nim a wróżbą” (Kojiki czyli Księga dawnych 
wydarzeń, przekł. W. Kotański, PIW, Warszawa 1986, t. II, s. 50).  

468 Y. Mishima, Homba, s. 69. 
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sał: „nieprzychylna”. Zmiął kartki w garści i umieścił na trójnożnym stojaku w taki sposób, aby nie 
można ich było rozróżnić. Następnie, niosąc ze sobą stojak, wyszedł po schodkach ze świątyni ze-

wnętrznej i wspiął się po schodkach do sanktuarium. Z szacunkiem otworzył drzwi i wkroczył na 
kolanach w głąb południowej ciemności wypełniającej wnętrze sanktuarium469. 

 
W rezultacie bogowie odnoszą się negatywnie do zamierzeń spiskowców, jednak 

mimo to Ōtaguro i jego kompani postanawiają kontynuować misję, uznając za punkt 
honoru złożenie życia w ofierze cesarzowi. 
 

Najpierw Ōtaguro zaintonował modlitwę oczyszczającą. Święte zwierciadło połyskiwało w ciemno-
ściach. Ōtaguro był pewien, że bogowie są obecni w tym dusznym mroku i obserwują go, tak samo 
jak był przekonany o tym, że krople potu spływają mu z czoła na skronie i koniuszki uszu. Miał 
wrażenie, że bicie jego serca stało się biciem serca bogów i rozbrzmiewa echem w czterech ścianach 
sanktuarium. Jego ciało stało się bezwolne pod wpływem upału, ale całym sercem tęsknił za czymś, 

co miał przeczucie, wylewa się na niego bezpośrednio z ciemności, za czymś, co jest niewidzialne, 
a zarazem czyste i orzeźwiające niczym źródło. Kiedy Ōtaguro uniósł gałąź, rozległ się dźwięk po-
dobny do trzepotu gołębich skrzydeł. Pomachał nią w prawo, w lewo i jeszcze raz w prawo w geście 
oczyszczenia, następnie opuścił ją powoli ze spokojnym sercem. Dwa spośród czterech zwitków pa-
pieru zostały wyciągnięte przez przywieszki i spadły ze stojaka. Ōtaguro rozwinął zwitki i spojrzał na 
nie w świetle promieni słonecznych, wpadających z zewnątrz. Na pomarszczonej kartce zobaczył 

wyraźnie napis: „nieprzychylna”. Na drugiej napis był taki sam. 
Po zaintonowaniu odpowiedniej modlitwy, przystąpił do odprawiania drugiego rytuału ukei, 

poddając pod rozwagę bóstw kolejny postulat: „Obalić niegodnych swych funkcji ministrów, uderza-
jąc w nich mieczem pod osłoną nocy”. Wszystko odbyło się tak samo jak poprzednio. Tym razem 
jednak do przywieszki przyczepił się tylko jeden zwitek papieru. Kiedy Ōtaguro go rozwinął, okazało 
się, że bogowie ponownie odnieśli się do ich zamiarów nieprzychylnie470. 

 
Należy tutaj podkreślić, że wśród walczących w szeregach spiskowców byli 

również bardzo młodzi chłopcy, których do walki skłoniła przede wszystkim ro-
mantyczna wizja samurajskiego etosu. Walka rebeliantów uzbrojonych zaledwie 
w miecze i halabardy z regularną, wyposażoną w broń palną armią trwała zaledwie 
jeden dzień (zakończyła się rankiem 25 października), dzięki jednak kompletnemu 
zaskoczeniu oraz brawurze spiskowców Ōtaguro i jego towarzyszom udało się wy-
wołać chaos w szeregach wroga oraz zabić między innymi gubernatora i główno-
dowodzącego wojskami Kumamoto. Niemniej przewaga wojska była zbyt duża 
– w rezultacie ciężko ranny Ōtaguro popełnił samobójstwo, a wraz z nim większość 
jego ludzi471. Straty po obu stronach były dotkliwe i z pewnością spiskowcom nie 

                                                   
469 Ibid., s. 72.  
470 Ibid., s. 73. 
471 Jak podaje encyklopedia (Hyakka jiten. Maipedia, 2007), w walkę zaangażowanych było około 170 
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udało się zrealizować stawianych sobie celów, ale warto wspomnieć, że zbrojna re-
belia Ligi Boskiego Wiatru przyczyniła się do wzniecenia nastrojów procesarskich 
i antyzachodnich oraz do wybuchu kolejnych rebelii, między innymi rebelii Akizuki 
na Kiusiu (24 października 1876 roku, Akizuki no ran), rebelii Hagi w pref. Yama-
guchi (28 października 1876 roku, Hagi no ran) oraz ostatniej i najpoważniejszej 
rewolty byłych samurajów przeciwko rządowi Meiji w XIX wieku – rebelii Satsuma 
pod dowództwem Takamoriego Saigō na Kiusiu (29 stycznia 1877–24 września 
1877 roku, seinan sensō)472.  

W powieści konsekwencje zawiązania przez Isao Ligi Boskiego Wiatru Ery 
Shōwa nie są tak poważne, jak to miało miejsce w XIX wieku w Kumamoto – tra-
giczny los spotyka jedynie Isao, który świadomie podąża wyznaczoną wcześniej 
drogą, wybierając morderstwo Kurahary i honorową śmierć zamiast ułaskawienia.  
 
Tradycja samurajska i wierność cesarzowi fundamentem szlachetnej postawy 
spiskowców  
 
Tak więc ponownie historia splata się z fikcją literacką, przy czym w Homba Mi- 
shima kładzie główny nacisk na motyw szlachetności intencji rebeliantów 
Shimpūren, dla których wierność cesarzowi i tradycji samurajskiej jest nadrzędnym 
celem buntu, wartym najwyższego poświęcenia. Isao i jego towarzyszom z Ligi 
Boskiego Wiatru Ery Shōwa przyświecają te same, szczytne ideały – miłość do ce-
sarza i przywiązanie do samurajskiej tradycji. Owa samurajska tradycja – tak istotna 
dla wszystkich zbuntowanych przeciwko postępowi i zachodniej obyczajowości 
ekssamurajów – jest zjawiskiem nie do przecenienia zarówno z punktu widzenia 
historii, jak i fikcji literackiej stworzonej przez autora Hōjō no umi.  

Inazo Nitobe, który w 1900 roku opublikował po angielsku książkę zatytułowaną 
Bushidō. The Soul of Japan (Bushidō. Dusza Japonii), pisze, iż „Japonia zawdzięcza 
samurajom wszystko, czymkolwiek jest”, oraz że „samuraj stał się ideałem całego 
narodu”473. 

 

                                                                                                                        
ludzi, z czego ponad 80 odebrało sobie życie, około 30 zginęło na polu walki, a reszta została schwytana, 
oddała się do niewoli lub uciekła. Z kolei Graeme Lade w swoim artykule The Uprising of the Kumamoto 
Keishintō. 24 October 1876 („Papers on Far Eastern History”. Department of Far Eastern History The 
Australian National University, 5 marca 1972) twierdzi, iż liczba spiskowców mogła sięgać nawet 195, 
z czego ponad 10 osób mogło dołączyć do spisku w dniu jego wybuchu. Ponadto dodaje, że 28 shizoku 
poległo na polu bitwy, 85 odebrało sobie życie, 23 poddało się, 31 złapano, a 5 uciekło. Dane, które przy-
tacza Lade, są bardzo zbliżone do liczb, które podaje John M. Rogers w swoim eseju Divine Destruction: 
The Shinpūren Rebellion of 1876 [w:] New Directions in the Study of Meiji Japan…, przy czym Rogers 
pisze o 181 uczestnikach rebeli. Po stronie wojska poległo 60 żołnierzy, a 200 zostało lekko rannych.  

472 Wszystkie rebelie zakończyły się porażką tych, którzy je wzniecali. 
473 I. Nitobe [w:] K. Wilkoszewska, Życie i śmierć w wymiarze estetycznym [w:] Estetyka japońska. Tom III…, 

s. 16. 



153 

 

Tysięcznymi sposobami przedostawało się bushidō z klasy, która go stworzyła, i wpływało jak fer-
ment na masy, obdarzając zarazem cały naród mocnymi zasadami. Nauki rycerstwa, będące z po-

czątku chwałą wybranej garstki, stały się z czasem tęsknotą i natchnieniem całego narodu474. 
 

Wpływ tej tezy widać również w postępowaniu Isao, dla którego celem nad-
rzędnym jest wspomniane już wcześniej „postanowienie śmierci” samuraja. Anali-
zując jednak idealistyczne postępowanie Isao, należy także przywołać fakty histo-
ryczne, które w dużej mierze przyczyniły się do wybuchu wszystkich rebelii samu-
rajskich w XVIII wieku. Otóż w przypadku incydentu z 15 maja 1932 roku bardzo 
ważnym aspektem, często decydującym o przyłączeniu się do spisku, była opłakana 
sytuacja ekonomiczna kraju. Tak wspomina okoliczności swego przystąpienia do 
spisku w swoim publicznym wystąpieniu przed sądem jeden z jego uczestników – 
kadet Akademii Wojskowej, Eihan Gotō: 
 

Ze względu na wielki głód w rejonie Tōhoku, czuliśmy ogromny niepokój przed przełożeniem za-
machu. Bieda panująca w wioskach, w których ludzie żyli z uprawy roli, stanowiła już od jakiegoś 
czasu poważny problem dla rządu, ale dopiero ostatnia fala głodu uzmysłowiła nam cały ogrom nie-
szczęścia związany z tym problemem... Natrafiliśmy na artykuł, w którym była opisana sytuacja 
dzieci w jednej ze szkół podstawowych na wsi, których większość przychodziła do szkoły bez śnia-
dania, nie zjadała obiadu, uczestniczyła w popołudniowych lekcjach o pustym żołądku i wracała do 
domu, zataczając się z głodu. Słyszeliśmy również o rodzinie, której ledwo udało się przetrwać, po-
nieważ jedli zgniłe ziemniaki, które zgniatali i mieszali z bulwami roślin. Inna rodzina żywiła się tym 
samym, co ich koń, który był dla nich tak cenny, że dawali mu największe porcje. Jednak nawet on 
cierpiał z powodu niedożywienia. W innej wiosce trzysta z pięciuset dziewcząt zostało sprzedanych 
do domów publicznych przez rodziny, co z kolei spowodowało exodus młodych mężczyzn z tamtych 
terenów, ponieważ zostali oni pozbawieni potencjalnych partnerek życiowych. Tego typu budzących 
grozę przypadków było bez liku. A skoro nawet prasa szumnie się o nich rozpisywała – czy rząd 
i partie polityczne nie miały wystarczających powodów, aby podjąć odpowiednie kroki?! Nie – oni 
jedynie składali puste obietnice i kpili z siebie nawzajem, odmawiając przedsięwzięcia jakichkolwiek 
środków, mogących przeciwdziałać tragicznemu losowi tych, którzy cierpieli na ich oczach475.  

 
Jak komentuje tę sytuację Takehiko Noguchi, po tak poruszającym przemówie-

niu żaden z oskarżonych w zamachu na premiera Inukai nie został skazany na 
śmierć, pomimo iż premier został zabity. Co więcej, przykłady, które przytaczał 
Gotō, odnosiły się również do niego samego i jego towarzyszy – sam Gotō pocho-
dził z jednej z ubogich wsi na Tōhoku, a wielu spośród pozostałych kadetów miało 
siostry sprzedane do domów publicznych.  

                                                   
474 Ibid. 
475 B. Hashikawa, Go-ichi-go jiken chinjōsho [w:] T. Noguchi, Mishima Yukio and Kita Ikki: The 

Aesthetics and Politics of Ultranationalism in Japan…, przekł. T. Craig, „Journal of Japanese Studies”, 
t. 10, nr 2, lato 1984, The Society for Japanese Studies, s. 438. 
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Z kolei wojskowe wykształcenie tych młodych oficerów było podyktowane bie-
dą, gdyż ich rodzin nie było stać na elitarne szkoły wyższe lub cesarski uniwersytet.  
 
Brak autentyczności w motywach spisku Isao: głos Mishimy przeciwko  
powieści agitacyjnej 
 
W przypadku Isao i jego towarzyszy Mishima unika podobnych dywagacji – jego 
bohater nie należy do nizin społecznych, gdyż, jak zauważa Noguchi: „Dla Mishimy 
jednak tego typu fakty zdawały się nieco podejrzane, wulgarnie wywrotowe i odpo-
wiedniejsze dla powieści agitacyjnej”. (To Mishima, however, such facts seem to 
have been somewhat suspect, vulgarly seditious, and more suited to an agitprop 
novel)476. Tak więc bohater Mishimy reprezentuje typ młodzieńca wychowanego 
w dużym mieście, który nie ma powodów, aby czuć sympatię bądź empatię w sto-
sunku do cierpiących głód i narażonych na liczne niesprawiedliwości mieszkańców 
wsi. Co prawda, w trakcie procesu Isao cytuje za Gotō – niczym wyuczoną na pa-
mięć lekcję – przykłady cierpień doświadczanych przez ludność wiejską, robi to 
jednak bez zbędnych sentymentów, w odróżnieniu od doświadczonego przez los 
Gotō, który swoją mową wzrusza do łez wszystkich zebranych na sali sądowej. Brak 
własnych, gorzkich doświadczeń wyróżnia Isao również na tle członków Shimpūren, 
których motywy działania wynikały często z bardzo prozaicznych powodów, z bie-
dy477, uczucia niedowartościowania478, z żalu za wyrządzone krzywdy479.  
 
„Diabelska woń pychy” Ikkiego Kity – ślad wydarzeń z 26 lutego 1936 roku 
(ni ni roku jiken) w fabule powieści 
 
Jednocześnie Isao wolny jest od demagogii politycznej, obce są mu rozgrywki par-
tyjne oraz wywrotowe ideologie, między innymi za pośrednictwem Isao Mishima 

                                                   
476 Ibid., s. 439. 
477 Większość członków Ligi stanowili przecież pozbawiani stopniowo wszelkich przywilejów samu-

rajowie (shizoku). Pobory w tej grupie, jak podaje John M. Rogers (op.cit.), w latach 1869–1871 zmniej-
szyły się do 66% wcześniejszych uposażeń, a cięcia w Kumamoto należały do najbardziej drastycznych – 
wynagrodzenia shizoku spadły tutaj aż do 33%.  

478 Odebranie samurajskich przywilejów wiązało się także ze swego rodzaju degradacją i dyshonorem 
oraz utratą społecznego prestiżu. Oprócz drastycznych cięć w uposażeniach Dajōkan (Wielka Rada Stanu) 
wprowadził w latach 1871–1879 dwa dekrety odbierające samurajom ich tradycyjne symbole przynależ-
ności klasowej, to jest zakazał noszenia mieczy, oraz rozkazał shizoku pozbycie się ich tradycyjnych 
samurajskich kitek.  

479 John M. Rogers pisze również we wspomnianym wyżej eseju, iż wielu członków Shimpūren miało 
problemy w pracy i domu. Jako czterolatek Ōtaguro został oddany przez samotną matkę na wychowanie 
najpierw do domu dziadków, a potem do rodziny Ono, która po narodzinach własnego syna zmusiła Ōta-
guro do zrzeczenia się wszelkich przywilejów. Harukata Kaya natomiast spędził 4 lata w areszcie domo-
wym za knucie intryg politycznych w Kioto – jego ojciec popełnił zresztą seppuku z powodu zaniedbań, 
jakich się dopuścił w swoim lennie, gdy chłopiec miał szesnaście lat. Z kolei Kengō Ueno, mimo iż był 
synem pierworodnym, zmuszony był do oddania ojcowizny swemu bratankowi. 
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polemizuje z doktryną cesarza-organu, wykorzystaną przez Ikkiego Kitę480 w jego 
Nihon kaizō hōan taikō (Zarysie planu odbudowy państwa). W chwili rekrutowania 
przez Isao ochotników do Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa, Mishima w pewnym 
momencie konstatuje: „»Zarys planu odbudowy państwa« Ikkiego Kity był pota-
jemnie rozczytywany przez część studentów, ale dla Isao książka ta rozsiewała jakąś 
diabelską woń pychy”481. Owa „diabelska woń pychy” (Nani ka akumateki na ogori 
no nioi) związana była z niechęcią Mishimy do teorii Kity, która pozwalała trakto-
wać cesarza w sposób przedmiotowy, jednocześnie obarczając go pełną odpowie-
dzialnością polityczną. Ponadto dla Mishimy idee Kity przyczyniły się w jedno-
znaczny sposób do tragicznych wydarzeń z 26 lutego 1936 roku (ni ni roku jiken), 
kiedy to młodzi oficerowie Armii Cesarskiej, opierając się na Zarysie planu odbu-
dowy państwa, dokonali krwawego zamachu stanu, zabijając kilka czołowych posta-
ci życia politycznego. Określenie „diabelska woń pychy” w ustach Isao sugerowało 
istnienie wyraźnego podziału między Mishimą a Kitą, aczkolwiek sam Mishima 
przyznawał się do roli, jaką odegrał Kita również w jego życiu. 

 
Nigdy nie znajdowałem się pod wpływem jakichkolwiek nauk Kity, ani też nigdy nie doznałem pod 
ich wpływem jakiegokolwiek objawienia. Ale muszę przyznać, że w tle wszystkich historycznych 
fenomenów czasów Shōwa, które mnie zajmowały, zawsze widziałem niepozorną postać Kity 
w chińskim stroju, majaczącą w oddali niczym urwisty szczyt górski482. 

 
Kita, który ze względu na zmienność swoich poglądów przez współczesnych 

badaczy postrzegany jest jako dosyć ekscentryczny myśliciel, napisał Zarys planu... 
w 1919 roku w Szanghaju. W swojej pracy wzywał do „radykalnych reform w celu 
stworzenia państwa totalitarnego”483. Reformy te, między innymi wprowadzenie 
stanu wojennego, trzydniowe zawieszenie konstytucji, rozwiązanie obu izb parla-
mentu i powołanie specjalnego organu doradczego złożonego z wojskowych, miał 
sankcjonować w obliczu prawa sam cesarz. Nie da się ukryć, że koncepcje Kity 
znalazły swoje urzeczywistnienie w następujących kolejno po sobie krwawych in-
                                                   

480 Ikki Kita (1883–1937) – nacjonalista, ideolog i działacz polityczny, uznawany za ideologicznego 
przywódcę prawicy. Jego praca Nihon kaizō hōan taikō (Zarys planu odbudowy państwa, 1919) uważana 
jest za ideologiczny przewodnik „młodych oficerów”, którzy zorganizowali zamach stanu 26 lutego 1936 
roku. Pomimo braku jednoznacznych dowodów na udział Kity w spisku został on uznany za winnego 
i skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie (1937). Na temat Ikkiego Kity i jego udziału w wydarze-
niach 26 lutego pisze Małgorzata Korczak: Kontakty Kity Ikkiego z „młodymi oficerami” oraz jego rola 
w incydencie 26 lutego, „Japonica”, nr 15, 2002, „NOZOMI”, Warszawa 2002, s. 191. Na uwagę zasłu-
guje także ciekawy artykuł Christophera W.A. Szpilmana (Kita Ikki – nowa próba oceny, „Japonica”, 
nr 15, 2002, „NOZOMI”, Warszawa 2002, s. 45–67), podejmujący polemikę z „pomnikiem” Kity wysta-
wionym mu przez potomnych i historię.  

481 Y. Mishima, Homba, s. 204. 
482 T. Noguchi, Mishima Yukio and Kita Ikki. The Aesthetics and Politics of Ultranationalism in Japan, 

s. 443. 
483 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, op.cit., s. 132. 
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cydentach na początku ery Shōwa (incydent z 15 maja, incydent Grupy Boskich 
Żołnierzy i Grupy Braterstwa Krwi, a w końcu incydent 26 lutego). Mishima 
w swoim eseju Kita Ikki: Nihon kaizō hōan taikō o chūshin to shite (Koncentrując 
się na Zarysie planu odbudowy państwa Ikkiego Kity)484 tak definiował ultranacjo-
nalistyczną koncepcję Kity: 
 

Jego zwolennicy utworzyli bezpośrednie powiązanie pomiędzy ich czystym działaniem [junsui kōi] 
a czystością cesarza – źródła wartości, które były dla nich tak drogie, i uznali za nieczyste wszystko 

to, co wkraczało pomiędzy. Pragnęli urzeczywistnienia idei o osobistych rządach cesarza, odrzucając 
tym samym wszelkie pośrednictwa i procedury; dążyli za pomocą radykalnych środków do formy 
bezpośredniej demokracji pod rządami cesarza485.  

 
Koncepcja „czystego działania” u podstaw spisku Isao i jego Ligi Boskiego 
Wiatru Ery Shōwa 
 
Z pewnością w powyższej interpretacji Mishimy widać odniesienie do zasad, który-
mi kieruje się Isao, młody bohater Homba. „Bez względu na rodzaj działania – de-
terminacja działania stanie się naszą zasadą” (Donna kōi de are, kōi no ketsui ga, 
wareware no kōryō to naru de arō)486 – mówi Isao, czyli determinacja w działaniu 
ponad wszystko. Później Isao doprecyzowuje to zdeterminowane działanie.  
 

Ziemia i niebo – jeśli spojrzymy do góry, dostrzeżemy, że nigdy nie uda nam się znaleźć między nimi 
połączenia. Jednak żeby połączyć ze sobą ziemię i niebo, potrzebne jest „jakieś zdecydowane, czyste 
działanie”. To zdeterminowane działanie nakazuje odrzucenie osobistych korzyści i postawienie na 
jedną kartę swego życia487. 

 
Pojawia się tutaj zatem idea zdeterminowanego (potrzebnego do uczestniczenia 

w procesie kreowania historii), „czystego działania” (junsui kōi), którą z powodze-
niem można połączyć z motywem sintoistycznej puryfikacji oraz z pradawnym ry-
tuałem ukei, zespalającym świat bogów (niebo), których jedynym ziemskim potom-
kiem jest cesarz, ze światem ludzi, ale tylko tych – należy to podkreślić – którzy 
podjęli „postanowienie działania” (kōi no ketsui)．Przy czym cesarz stanowi dla Isao 
(w takim samym stopniu jak dla Mishimy) centralny punkt odniesienia jego „czy-
stego działania”. Aby wyrazić potęgę i wielkość cesarza, Isao porównuje go podczas 
swojego procesu do słońca. 
 
                                                   

484 Y. Mishima [w:] T. Noguchi, Mishima Yukio and Kita Ikki. The Aesthetics and Politics of Ultrana-
tionalism in Japan, s. 444. 

485 Ibid.  
486 Y. Mishima, Homba, s. 206. 
487 Ibid., s. 416. 



157 

 

Gdzieś w górze świeci słońce. Nie możemy go stąd dostrzec, ale nawet mętne szare światło dookoła 
nas ma swoje źródło w słońcu. Tak więc w jednym rogu nieba słońce musi świecić. To słońce to 

prawdziwy wizerunek Jego Cesarskiej Mości. Gdyby tylko ludzie mogli się kąpać w jego promie-
niach, krzyczeliby z radości. Obumarła równina natychmiast by obrodziła, a Japonia, bez wątpienia, 
ponownie stałaby się Krainą obfitującą w ryż488.  

 
Podobnie jak dla uczestników incydentu majowego, również dla Isao proces sta-

je się sceną do publicznego zaprezentowania swoich przekonań. Zamiast jednak 
„wulgarnych”, agitacyjnych przemówień o ideologiczno-politycznym zabarwieniu 
Isao wygłasza pean na cześć cesarza oraz podaje swoją definicję lojalności. 
 

Nawet domniemania na temat Cesarskiego Umysłu są przejawem braku lojalności. Dla mnie lojal-
ność jest równoznaczna z ofiarowaniem własnego życia jako oznaki czci dla Woli Jego Cesarskiej 
Mości. Lojalność oznacza rozdarcie na strzępy ciemnych chmur, wspinaczkę do nieba i zanurzenie 

się w słońcu – w samym centrum Umysłu Jego Cesarskiej Mości489. 
 

W tym fragmencie Mishima ponownie odwołuje się do wspomnianego wcześniej 
Kity i jego Zarysu planu..., aby powtórnie wyraźnie zaznaczyć różnice występujące 
pomiędzy nim a kontrowersyjnym myślicielem.  

Według Mishimy bowiem Kita ośmiela się snuć domniemania, spekulować na 
temat „umysłu cesarskiego”, traktowanego przez Kitę jako pojęcie abstrakcyjne, 
mistyczne490. W ramach tej koncepcji o „najwyższej abstrakcji” Kita posuwa się do 
jeszcze gorszej rzeczy, a mianowicie ośmiela się antycypować cesarski tok rozu-
mowania, co więcej – jest o krok od narzucenia Jego Cesarskiej Mości własnego 
toku myślenia. Właśnie dlatego Isao-Mishima potępia Kitę i jego teorię cesarza- 
-organu. Z drugiej strony jednak Isao zawiązuje organizację terrorystyczną i planuje 
zamach stanu w celu oddania pełni władzy w ręce cesarza491. Jednakże w jego przy-
padku chodzi bardziej o „czyste działanie” z pobudek estetyczno-patriotycznych niż 
o realizację konkretnego planu ideologicznego. Zapytany przecież przez porucznika 
Horiego o to, czego najbardziej pragnie, Isao bez cienia wątpliwości odpowiada: 
„Na szczycie klifu... oddając cześć wschodzącemu słońcu, spoglądając na połysku-
jącą taflę morza... u stóp wyniosłej sosny – odebrać sobie życie”492. Również ta po-

                                                   
488 Ibid., s. 415. 
489 Ibid., s. 416. 
490 T. Noguchi, Mishima Yukio and Kita Ikki. The Aesthetics and Politics of Ultranationalism in Japan, 

s. 447. 
491 Co ciekawe, z sekretnych wspomnień generała Shigeru Honjō, który był między innymi dowódcą 

wojsk kwantuńskich podczas wybuchu incydentu mandżurskiego, dowiadujemy się, że cesarz Hirohito 
był przeciwny zawieszeniu konstytucji, gdyż akt ten godziłby bezpośrednio w dzieła cesarza Meiji (ibid., 
s. 446).  

492 Y. Mishima, Homba, s. 131. 
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etycka wizja śmierci odzwierciedla respekt i uwielbienie Isao dla cesarza-słońca. 
Wizja ta będzie towarzyszyła Isao aż do samego końca, wyznaczając mu niczym 
kompas kierunek, w którym z absolutną determinacją będzie podążał.  
 
Nauki Wang Yangminga a „rezolucja śmierci” Isao 
 
W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć o maksymie szkoły yōmeigaku493, którą 
Isao przytacza podczas procesu jako jedno z usprawiedliwień swego działania, 
a mianowicie, powołując się na mistrza Wang Yangminga494, Isao twierdzi: „Wie-
dzieć i nie działać, to tak jakby nie wiedzieć” (Shitte okonawazaru wa, tada kore 
imada shirazaru nari)495. Maksyma ta miała wpływ także na etykę samurajów496, co 
było niezwykle ważne dla Mishimy, w powieści natomiast znajdujemy nawiązania 
do tej maksymy, gdy Isao podaje powód swojej niechęci do Kurahary.  
 

Tak naprawdę Isao znał Kuraharę wyłącznie ze zdjęć w czasopismach, a wszystko, co o nim wiedział, 
pochodziło z artykułów prasowych, które uważnie studiował. Było dla niego jasne, że Kurahara był 
wcieleniem kapitalizmu pozbawionego przynależności państwowej. Gdyby chcieć namalować portret 
człowieka, który nic i nikogo nie kocha, nie byłoby odpowiedniejszego modela od Kurahary. W każ-
dym razie w epoce, w której nie było miejsca, aby swobodnie oddychać, Kurahara zdawał się jako 
jedyny nie mieć z tym problemów – to wystarczyło, aby nabrać podejrzeń co do jego uczciwości. [...] 
Kurahara był złem, które brało się z intelektu, niemającego żadnych powiązań z ziemią ani krwią te-
go kraju. Pomimo że Isao nie wiedział prawie nic na temat Kurahary, odczuwał wyraźnie to zło...497 
 
 

                                                   
493 Yōmeigaku/ōyōmeigaku (szkoła Wang Yangminga) – neokonfucjański kierunek filozoficzno- 

-moralny wywodzący się od myśliciela chińskiego Wang Yangminga (nazwisko chińskie Ō Yōmei). Nau-
ki Wang Yangminga zyskały popularność w Japonii w XVII wieku za sprawą Tōju Nakae (1608–1648), 
ich orędownikiem był także uczeń Nakae, Banzan Kumazawa (1619–1691). Szkoła Wang Yangminga 
głosiła, iż natura ludzka jest sercem i umysłem, zatem można ją poznać podczas medytacji. W rezultacie 
prawdziwa, intuicyjna wiedza o własnej naturze wystarcza człowiekowi do podejmowania właściwych 
działań (Nakae interpretował tę zasadę jako „intuicjonizm moralny”). Zob. też H.G. Blocker, Ch.L. Star-
ling, Filozofia japońska, tłum. Natalia Szuster, WUJ, Kraków 2008.  

494 Wang Yangming (1472–1529) – uczony chiński, którego nauki dały początek neokonfucjańskiej 
szkole umysłu (xinxue), zwanej także szkołą idealistyczną (jej japoński odpowiednik to yōmeigaku/ 
ōyōmeigaku), działającej w okresie dynastii Ming (1368–1644). Wang utrzymywał, iż „naturą ludzką jest 
umysł”, który zresztą stanowi ostateczną rzeczywistość – poglądy te zawdzięczał szkole jogaczary, gło-
szącej między innymi, iż „wszystko jest Umysłem Buddy”. Stwierdzenie to przypomina oczywiście dok-
trynę „tylko-świadomości”, w myśl której rzeczywistość jest iluzją, zaledwie projekcją świadomości. 
Wang Yangming przykładał ogromną wagę do wglądu w siebie oraz do samodoskonalenia (vide medyta-
cja będąca środkiem do poznania własnej natury) – to przysporzyło mu wielu zwolenników wśród neo-
konfucjanistów w Japonii Tokugawów. (Również Mishima znajdował się pod dużym wpływem nauk 
Wang Yangminga, o czym wspominam bardziej szczegółowo w dalszej części książki).  

495 Y. Mishima, Homba, s. 411. 
496 Uczniami yōmeigaku byli także Heihachirō Ōshio (1793–1837) i Takamori Saigō (1828–1877). 
497 Y. Mishima, Homba, s. 238. 
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Tak więc Isao intuicyjnie „odczuwa zło” Kurahary (sono aku dake wa hakkiri to 
kanjiru koto ga dekita), jego niechęć natomiast nie ma żadnych racjonalnych prze-
słanek, które pozwoliłyby wymierzyć Kuraharze najsurowszą karę. Ponadto powyż-
szy fragment wpisuje się idealnie w nauki szkoły, która uczy, iż: „poszukujący może 
uświadomić sobie naturalną »równowagę« czy harmonię umysłu; takie uświadomie-
nie nie wymaga »badania zewnętrznych rzeczy i spraw«”498. Stąd Isao uznaje wer-
towanie gazet za wystarczające w celu zbudowania oskarżenia przeciwko wpływo-
wemu finansiście, jego instynkt pozwala mu wyczuć zło drzemiące w Kuraharze i to 
jest wystarczającym motywem do działania: „Wang twierdzi, że wiedzy na temat 
tego, co dobre i złe, nie wywodzi się ze świata zewnętrznego, lecz dobro znajduje 
się wewnątrz umysłu ludzkiego i »wyraża się« poprzez działanie. Zastosowanie 
osądu moralnego do działania nazywa wyrażeniem »wrodzonej wiedzy dobra« (zhi 
liangzhi)”499.  

W tym miejscu można pokusić się o postawienie pytania, jak duży wpływ 
w rzeczywistości miała dla Isao-Mishimy owa „wrodzona wiedza dobra” Wang 
Yangminga oraz postulowana przez niego koncepcja chikō gōitsu („jedność świa-
domości i działania”)500. 

Z pewnością byłoby bardzo trudnym zadaniem usprawiedliwienie w kategoriach 
etycznych zbrodni na Kuraharze, szczególnie biorąc pod uwagę niezwykle kruchy 
szkielet ideologiczny tego czynu. Dlatego należy się zgodzić z Noguchim, że praw-
dziwy powód do zabicia Kurahary był tylko wymówką do realizacji postawionego 
sobie przez Isao celu, którym była „rezolucja śmierci” w imię miłości do cesarza.  

W powieści nic i nikt nie może powstrzymać „postanowienia śmierci” Isao, kie-
dy bowiem sąd wydaje wyrok uniewinniający, Isao natychmiast znajduje inny pre-
tekst do wykonania egzekucji na Kuraharze. W momencie ataku na Kuraharę w jego 
rezydencji w Atami Isao zwraca się do swojej ofiary: „Przyjmij boską karę za 
zbrodnię profanacji, której dopuściłeś się w świątyni w Ise!” (Ise jingū de okashita 
fukei no shimbatsu o ukero!)501.  
 
 
 
 

                                                   
498 Wielcy myśliciele Wschodu, rozdział zatytułowany: Wang Yangming, s. 151. 
499 Y. Mishima, Homba, s. 152. 
500 Koncepcja chikō gōitsu mówi, iż ludzie rodzą się wyposażeni w intuicję (ryōchi), której kultywo-

wanie daje im siłę do podejmowania decyzji oraz pomaga w poszukiwaniu jedności świadomości i dzia-
łania (ninshiki to kōdō no itchi). Mishima wspomina po raz pierwszy o yōmeigaku w rozmowie z Mitsuo 
Nakamurą (Taidan・Ningen to bungaku...), argumentując swoje zainteresowanie koncepcją filozoficzną 
Wang Yangminga antypatią do myśli konfucjańskiej, której zwolennikiem był krytyk literacki Jun Etō 
(1933–1999).  

501 Y. Mishima, Homba, s. 441. 
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Zbrukany obraz krainy Yamato 
 
Tak więc Isao w ostateczności osiąga swój cel, którym jest, upraszczając, samobój-
cza śmierć z miłości do cesarza. Ważnymi aspektami w realizacji tego zamiaru są 
przewijający się w całym toku narracji drugiego tomu motyw kultu shintō oraz 
w pewnym stopniu negacja buddyzmu jako religii antycesarskiej.  

Oczywiście kwestia kultu „naturalnego shintō” i idea przywrócenia krainy bo-
gów na ziemi w powieści nie odgrywają tak dużej roli jak w przypadku Ligi Bo-
skiego Wiatru, warto jednak wspomnieć, że pierwsze spotkanie Hondy z Isao ma 
miejsce w jednej z najstarszych świątyń sintoistycznych Japonii, a mianowicie – 
w świątyni Ōmiwa w miejscowości Sakurai w kolebce Yamato. W historii o Lidze 
Boskiego Wiatru bardzo ważną funkcję spełniał rytuał ukei, symbolizujący łączność 
człowieka z krainą bogów, w Homba natomiast symbolem czystości są kwiaty białej 
lili, które Makiko Kitō przywozi do Tokio ze wspomnianej świątyni Ōmiwa i obda-
rowuje nimi młodych spiskowców. Lilie przywiezione przez Makiko specjalnie dla 
Isao ze Święta Lilii (Saigusa matsuri) z Sakurai mają symbolizować czystość mo-
ralną i szlachetne intencje Isao i jego towarzyszy. 

W kontekście sintoistycznym należy także wspomnieć o Akademii Patriotyzmu 
prowadzonej przez ojca Isao i zarazem dawnego nauczyciela Kiyoakiego Matsugae, 
Shigeyukiego Iinumę. Otóż Iinuma, opisywany w jednej z gazet jako „prawdziwe 
uosobienie ducha Satsumy” (kissui no Satsumappō de)502, prowadzi w Tokio 
szkołę kendō dla młodych chłopców, promując zarazem procesarskie i ultranacjona-
listyczne poglądy. Jednocześnie w głębokiej tajemnicy przyjmuje datki od jednego 
z wpływowych finansistów, barona Shinkawy, który miał paść ofiarą zamachu Ligi 
Boskiego Wiatru Ery Shōwa. Ta głęboka hipokryzja Iinumy oraz naiwna bezmyśl-
ność mistrza Masugi Kaidō, który między innymi nazywał Buddę głupcem ze 
względu na koncepcję odrzucenia życia, które – skoro odrzucone – nie mogło zostać 
złożone w ofierze cesarzowi, sprawiają jednak, że z lektury Homba wyłania się nie-
co „przybrudzony” obraz krainy Yamato.  
 
3.10. Akatsuki no tera (Świątynia Brzasku): lata 1940–1952 
 
„Niewzruszone odradzanie się” historii synonimem wiecznie powracającego 
koła sansary 
 
Wątek historii pojawia się w Akatsuki no tera dopiero w XII rozdziale, w momencie, 
gdy Japonia przystępuje do wojny na Pacyfiku. Honda wie, że jest bezpieczny – ma 
czterdzieści osiem lat i powołanie do wojska mu nie grozi. O zbombardowaniu Pearl 

                                                   
502 Ibid., s. 29. 
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Harbor myśli w kategoriach „spektakularnego czynu” (mezamashii kōi)503, z udziału 
w którym – z racji wieku – został całkowicie wykluczony. Jak większość mieszkań-
ców Tokio w dniu ataku na Hawaje Honda podąża przed Pałac Cesarski, gdzie nagle 
odnosi dziwne wrażenie, że ma przed oczyma starą fotografię z rodzinnego albumu 
Kiyoakiego, upamiętniającą żołnierzy poległych w wojnie japońsko-rosyjskiej. Ilu-
zoryczne zdjęcie spina obie wojny niczym klamra: Are wa tatakai no hate, kore wa 
ikusa no hajime de atta. Sore ni shite mo sore wa fukitsu na maboroshi datta504. 
(„Tamto zdjęcie oznaczało koniec wojny, to – jej początek. W każdym razie była to 
złowieszcza iluzja”) – konkluduje w myślach Honda, pogrążając się jednocześnie 
w smutku. Nie na długo jednak. Ze względu na spotkanie w Bangkoku z małą tajską 
księżniczką, upierającą się, że jest wcieleniem Isao, oraz w rezultacie duchowej po-
dróży do Indii (oba wątki miały miejsce w rozdziałach I–XI Akatsuki no tera) Honda 
oddaje się badaniom nad transmigracją i teorią „tylko-świadomości”.  

Z tego powodu czytelnik otrzymuje raczej skąpą relację na temat okresu wojen-
nego i sytuacji panującej wówczas w Tokio. Honda patrzy beznamiętnym okiem na 
ruiny miasta i zgliszcza budynków pozostałe po nalotach bombowych505, oceniając 
wojnę w kategoriach wiecznie powtarzającego się ciągu „konstrukcji i destrukcji”.  

 
Nie był to wcale koniec ani początek definitywnie unicestwionego świata, który rozciągał się przed 
nim w całej swojej okazałości. Ten świat, który miał przed oczami, odradzał się niewzruszenie chwi-

la po chwili. Niczym niezakłócona świadomość alaya przyjmowała te rdzawoczerwone zgliszcza ja-
ko świat, żeby natychmiast po chwili pozbyć się go. Podobnie przyjmowała inne światy, których ko-
lor destrukcji pogłębiał się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc506.  

 
Niewątpliwie duży wpływ na powyższy pogląd, w którym następuje „niewzru-

szone odradzanie się” (heizen to kōshin sarete iru)507 świata, pozbawionego po-
czątku i końca, mają badania Hondy nad teorią yuishiki i cyklem reinkarnacji będą-
cym w nieustannym ruchu. 

Kolejne nawiązanie w Akatsuki no tera do historii, a dokładniej do okresu wo-
jennego, pojawia się we fragmencie, w którym Honda na zgliszczach dawnej rezy-
dencji markiza Matsugae niespodziewanie spotyka dziewięćdziesięciopięcioletnią 

                                                   
503 Y. Mishima, Akatsuki no tera, s. 112. 
504 Ibid., s. 114. 
505 Mowa tutaj o nalocie przeprowadzonym przez 564 amerykańskie bombowce B-29 w nocy z 24 na 

25 maja 1945 roku. W XXI rozdziale czytelnik dowiaduje się także o nalocie samolotów B-29 na Osakę. 
(Dwa najcięższe naloty na Tokio w historii II wojny światowej miały miejsce 25 lutego i 10 marca 1945 
roku. W ich wyniku zginęły dziesiątki tysięcy tokijczyków. Ogółem bombowce B-29 zniszczyły 50% 
Tokio, na co reakcją cesarza były słowa: „Tokio has finally became scorched earth”. The Cambridge 
History of Japan, vol. 6. The Twentieth Century, red. J.W. Hall, M.B. Jansen, M. Kanai, D. Twitchett, 
Cambridge University Press, Cambridge 1989, s. 369).  

506 Y. Mishima, Akatsuki no tera, s. 146. 
507 Ibid.  
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Tadeshinę, nianię Satoko. Obdarowuje ją iście „królewskim” prezentem – paroma 
jajkami i częścią kurczaka, które otrzymał od klienta (Honda praktykuje nadal jako 
prawnik). Tadeshina przekazuje mu w zamian „Sutrę wielkiego, złotego pawiego 
Króla Mądrości”. 
 
Elita w nurcie historii. Nowe zasady, zmiana stylu życia 
 
Kolejny raz spotykamy Hondę w drugiej części powieści. Jest rok 1952. Honda na-
był właśnie willę w Ninooka w Gotemba za pieniądze uzyskane po spieniężeniu 
ziemi, którą otrzymał jako wynagrodzenie za wygraną sprawę. 

Honda spotyka się towarzysko z niezwykle barwną postacią, nieco ekscentryczną 
Keiko Hisamatsu, która „była imponującą kobietą. Zbliżała się do pięćdziesiątki, ale 
jej opalona twarz, po operacji plastycznej – jak głosiły plotki – była nadal pełna 
młodzieńczego blasku”508. Jak podkreśla narrator, Keiko była „jedną z tych nielicz-
nych osób, które mogły rozmawiać zarówno z premierem Shigeru Yoshidą, jak 
i z generałem MacArthurem”509. Poza tym Keiko „rozwiodła się już dawno temu 
i obecnie miała kochanka – młodego amerykańskiego oficera, który pracował 
w obozie wojsk okupacyjnych u podnóża góry Fuji”. Keiko ma swoją willę tuż obok 
Hondy, do której wpada na sekretne rendez-vous (aibiki no tame) lub po to, aby 
„w spokoju zająć się dawno zaniedbaną korespondencją”510.  

Zarówno Keiko, jak i Honda prowadzą bujne życie towarzyskie. Podczas jedne-
go z przyjęć wydawanych przez Hondę i jego żonę Rie ponownie pojawia się baron 
Shinkawa ze swoją niezwykle gadatliwą żoną. Baron cierpi na zaniki pamięci, dla-
tego jego dowcipy często są pozbawione puenty, co zniechęca jego rozmówców. 
Baron nadal czuje pogardę dla innych (mierzi go przebywanie w towarzystwie Mu-
raty, szefa firmy budowlanej, którego uważa za zwykłego budowlańca), z obawy 
jednak przed nieotrzymywaniem zaproszeń na spotkania towarzyskie skrzętnie 
skrywa tę pogardę.  

 
Cóż to za odrażająca banda nieokrzesańców! Nie mają pojęcia, jak mówić o rzeczach najbardziej 
wulgarnych w najbardziej wyrafinowany sposób! To niesamowite, że również brzydota Japończyków 
zaszła tak daleko. Ale nie możesz dać po sobie poznać, co o nich myślisz511. 

 
„Nie możesz dać po sobie poznać, co o nich myślisz” – tej pełnej hipokryzji rady 

udziela baron baronowej w trakcie przyjęcia. Z kolei baronowa pozostaje skupiona 
wyłącznie na sobie – optuje za egalitaryzmem, w szczególności niezważającym na 

                                                   
508 Ibid., s. 161. 
509 Ibid.  
510 Ibid.  
511 Ibid., s. 194. 
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status i pochodzenie słuchaczy „jej” opowieści. Baronowa trafnie zauważa, iż czasy 
zmieniły się na lepsze i nastąpił duży progres – kiedyś (w okresie Taishō) kobiety 
były wykluczone z towarzystwa, teraz mogą prowadzić dowcipne konwersacje na 
równi z mężczyznami (dla baronowej istnieje tylko jeden temat konwersacji, to jest 
ona sama).  

Kolejny z zaproszonych gości, Murata, jest szefem firmy budowlanej, reklamu-
jącym swoje nazwisko na wszystkich budynkach, które stawia jego firma. Kochanką 
Muraty jest, również zaproszona na przyjęcie, tancerka buyō Ikuko Fujima – ubrana 
w piękne kimono, na palcu nosi pięciokaratowy pierścionek z diamentem. Dyplo-
mata Sakurai i dziennikarz Kawaguchi próbują z kolei zrobić wrażenie na śpie-
waczce pieśni francuskich Akiko Kyōi, pozując na światowców obeznanych z pro-
blematyką międzynarodową.  

Cała śmietanka towarzyska, składająca się między innymi z przedstawicieli elity 
artystyczno-intelektualnej ówczesnej Japonii, sprawia wrażenie aktorów, którym 
przyszło grać w ówczesnym społeczeństwie role całkowicie wyzbyte z prawdziwych 
emocji i uczuć. Zachodni styl życia, materializm, konsumpcjonizm, brak wartości 
moralnych opartych na tradycji – oto nowe zasady, którym podporządkowują się 
uczestnicy przyjęcia u Hondy. Sam Honda również zdaje się płynąć z falą historii. 
Mishima cynicznie podsumowuje tę degrengoladę elity ówczesnego społeczeństwa. 
Willa Hondy – symbol materialnej próżności – zostaje strawiona przez płomienie na 
skutek nieuwagi dwojga gości.  
 
3.11. Tennin gosui (Pięć oznak upadku anioła): historia czasów relatywizmu 
 
„Skrzydła są niebezpiecznym narzędziem” – przeciętność i konformizm 
cnotami powojennej rzeczywistości 
 
W ostatnim tomie tetralogii Mishima ostatecznie rozprawia się z problemem wester-
nizacji i zachodniego materializmu. 

Honda, który w powieści ma już siedemdziesiąt sześć lat, udziela kilku „do-
brych” rad swojemu adoptowanemu synowi, szesnastoletniemu Tōru, mówiąc: „Do-
bre wychowanie wzbudza zaufanie społeczne, a oznaką dobrego wychowania 
w Japonii jest znajomość zachodnich manier przy stole”. (Kichin to shita sahō de 
shizen ni nobinobi to yōshoku o tabereba, sore o mita dake de hito wa anshin suru 
no da)512. Jeśli natomiast chodzi o „prawdziwych Japończyków” (junzentaru Ni-
honjin), to: „Należą do nizin społecznych albo są ludźmi niebezpiecznymi dla oto-
czenia”. (Junzentaru Nihonjin to iu no wa, kasō kaikyū ka kiken jimbutsu ka dochira 
ka na no da)513. Honda instruuje swojego przybranego syna również odnośnie do 
sposobu prowadzenia konwersacji. 
                                                   

512 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 137. 
513 Ibid.  
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– Świat nie żąda od młodych inteligencji, jednocześnie zbyt zrównoważeni młodzi ludzie są trakto-
wani nieco podejrzliwie. Powinieneś mieć jakieś nieszkodliwe dziwactwo, które zainteresowałoby 

twojego rozmówcę. Majsterkowanie, grę w baseball albo grę na trąbce. Najlepiej, żeby to było jakieś 
przeciętne i niezbyt kosztowne hobby, które nie ma związku z żadną ideologią i polityką514. 

 
Jakieś przeciętne, niezwiązane z ideologią i polityką hobby – słowem najlepsza rada, 
żeby nie wyróżniać się z tłumu, pozostać przeciętnym, bezbarwnym trybikiem 
w potężnej maszynie zwanej „społeczeństwem”. 
 

Jak wstąpisz na uniwersytet, powinieneś zacząć uprawiać jakiś sport, który nie będzie kolidował 
z nauką. Najlepiej, żeby to był sport, który będzie prezentował twoją tężyznę fizyczną. Zaletą bycia 
sportowcem jest to, że inni biorą cię za głupca. Nie ma teraz większych cnót w Japonii jak być śle-
pym na politykę i całkowicie oddanym swoim kolegom515. 

 
Wszelkie ideologie (szczególnie podobne do tych z okresu Shōwa) są niebez-

pieczne i dlatego niemile widziane – sugeruje Honda w ostatniej części tetralogii. 
Najlepiej, aby w społeczeństwie panowało poczucie bezpieczeństwa, które można 
osiągnąć, „zakładając” maskę głupoty i przeciętności. „Możesz skończyć uniwersytet 
z najlepszym wynikiem, ale żeby wzbudzić u innych poczucie bezpieczeństwa, mu-
sisz obnosić się ze swoją głupotą jak z największą cnotą – niczym z pięknym żaglem 
na wietrze”516. Co prawda głupota jest mile widziana, ale za to najgroźniejszą bronią 
są marzenia i determinacja w ich realizacji – przekonuje Honda. „Świat nie może 
pozwolić istnieć tym, którzy latają. Skrzydła są niebezpiecznym narzędziem”. (Tobu 
ningen o seken wa yurusu koto ga dekinai. Tsubasa wa kiken na kikan datta)517. 
 
Historia – „twór najbardziej nieludzki, uogólniający całą ludzką wolę” 
 
Konformistyczne, zapatrzone w zachodnie wzorce społeczeństwo, które chyli się ku 
moralnemu upadkowi, z jednej strony daje jednostce świadome przyzwolenie na 
głupotę, z drugiej zabrania jej marzyć, mieć ideały. „Dokąd zabrnęła historia? – pyta 
w pewnym momencie Honda – Ta ciągle potykająca się, stara żebraczka”518. 

 
Teraz Honda myślał, że życie to starzenie się, a starzenie się to życie. To była pomyłka, że te dwa, 
będące synonimami, pojęcia bezustannie rzucały na siebie oszczerstwa. Honda po raz pierwszy 
w ciągu 80 lat, które przyszło mu spędzić na tym świecie, dotarł do punktu, w którym dane mu było 
poznanie niewygodnej natury, odczuwalnej w centrum wszelkiej radości. Owa niewygoda pojawiała 

                                                   
514 Ibid., s. 139. 
515 Ibid.  
516 Y. Mishima, Akatsuki no tera, s. 139. 
517 Ibid., s. 140. 
518 Ibid., s. 132. 
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się raz po jednej stronie ludzkiej woli, raz po jej drugiej stronie, spowijając wszystko dookoła pół-
przezroczystą mgłą, której samoobronna funkcja miała na celu ochronę ludzkiej woli, nieustannie lę-

kającej się okrutnego założenia, że ludzkie życie i starość to jedno i to samo. Historia dobrze o tym 
wiedziała. Historia była najbardziej nieludzkim tworem spośród wszystkich wytworów człowieka. 
Uogólniała całą ludzką wolę, a następnie przyciągała ją do siebie i pożerała, brocząc przy tym krwią 
niczym bogini Kali w Kalkucie. My stanowiliśmy pożywienie, mające zapchać jej żołądek. Nawet 
Imanishi, który zginął w ogniu, na swój płytki sposób był w stanie to dostrzec. Z punktu widzenia 
bogów, przeznaczenia oraz historii, która jako jedyna spośród ludzkich przedsięwzięć naśladowała 

zarówno bogów, jak i przeznaczenie – najmądrzejszym sposobem było pozostawienie ludzi w nie-
świadomości tego wszystkiego aż do nadejścia starości519. 

 
Honda postrzega historię jako „najbardziej nieludzki twór spośród wszystkich 

wytworów człowieka” (ningen no sōzōbutsu no uchi de mottomo hiningen teki na 
shosan)520, jako twór, który „uogólnia całą ludzką wolę” (arayuru ningen ishi 
o tōkatsu shite)521. Zatem dla dobra ludzi lepiej poznać prawdę o podrzędnym zna-
czeniu woli jednostki pod koniec życia, niż przeżyć życie z tą świadomością.  
 
3.12. Historia w Hōjō no umi jako cykl nieustających konstrukcji i destrukcji  
  
Hōjō no umi kończy się sceną zwątpienia nie tylko w rolę woli w życiu jednostki 
i w procesie kształtowania historii, ale także utratą wiary w istnienie wszystkich 
reinkarnowanych wcieleń, włącznie z egzystencją Hondy, pełniącego funkcję ob-
serwatora.  

Tym, co łączy sansarę z historią, jest – według Mishimy – niekończący się cykl, 
w którym bierze udział zarówno sansara (cykl narodzin i śmierci), jak i historia 
(cykl konstrukcji i dekonstrukcji). Rola jednostki w procesie kształtowania historii 
jest nieznacząca – historia „uogólnia”, stanowi summa summarum aktów woli jed-
nostki, które „pożera” niczym krwawa bogini Kali swoje ofiary. 
 
Śmierć w kwiecie wieku wyzwoleniem jednostki z nieubłaganego  
„łańcucha” historii 
 
Starość i śmierć – oto dwie nieuchronne „choroby”, które czekają człowieka. Jak 
więc ta słaba, „zainfekowana” od momentu narodzin owymi dwiema chorobami 
jednostka może wpływać na bieg historii? Otóż może jedynie wysiłkiem determina-
cji i z pomocą przeznaczenia zakończyć swoją egzystencję, skazaną na starość 
i starcze zniedołężnienie, wybierając śmierć w kwiecie wieku (tak też uczynili 

                                                   
519 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 371–372. 
520 Ibid., s. 371. 
521 Ibid.  
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Kiyoaki, Isao i Jin Jan). Pozbawionych determinacji czeka jedynie (tak jak Hondę) 
prozaiczna śmierć na łożu starczych boleści. 
 
Chaos moralny i utrata tożsamości narodu w obliczu „śmierci boga”  
(uczłowieczenie cesarza) 
 
Z kolei jeśli chodzi o fakty historyczne, stanowiące tło fabuły Hōjō no umi, z pew-
nością rysują one nie mniej czarny scenariusz zdarzeń. Japonia od momentu prze-
wrotu Meiji zaczęła tracić swojego ducha Yamato, a w kraju, wraz z rozkwitem go-
spodarki, rozpoczął się chaos moralny – sugeruje Mishima. Przemiany te widać na 
przykładzie losów dwóch rodów – Matsugae i Ayakurów sportretowanych w Haru 
no yuki, który daje czytelnikowi do zrozumienia, że mariaż wyrafinowanej kultury 
rodowej arystokracji z prostą, niewyszukaną kulturą byłych samurajów nie może 
być udany. Podobnie dzieje się w przypadku zderzenia prawdziwego japońskiego 
ducha z zasadami zachodniego kapitalizmu i materializmu (rebelia Shimpūren oraz 
liczne krwawe rebelie okresu Shōwa). Optymizmem nie napawa również okres po-
wojenny i przytłaczające zwycięstwo liberalizmu i konsumpcjonizmu nad duchem 
tradycji, uosabianym przez osobę cesarza. W momencie, w którym cesarz Hirohito 
publicznie ogłosił, że nie jest bogiem (1 stycznia 1946 roku), Japonia stanęła w ob-
liczu największego kryzysu tożsamości, z jakim przyszło jej się zmierzyć od wieków. 
Mit cesarza upadł, a w jego miejsce pojawił się samotny człowiek pozbawiony 
punktu zaczepienia we współczesnym świecie. Reinkarnowani bohaterowie – Kiyo-
aki, Isao i Jin Jan żyli dla idei, Tōru i Honda, ograniczeni świadomością i chłodnym 
racjonalizmem, „popłynęli” z nurtem historii, przesiąkając duchem swoich czasów. 

Historia to ciąg wiecznie powtarzających się „konstrukacji i dekonstrukcji” – 
mówi narrator Hōjō no umi. Nie jest to przesłanie optymistyczne, ale z drugiej stro-
ny nie może być inne w świecie, który utracił swoją rację bytu wraz ze „śmiercią 
boga” (uczłowieczeniem cesarza). 
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4. Kanon estetyczno-etyczny w tetralogii 
 

Na szczycie klifu... oddając cześć wschodzącemu słońcu, spoglądając na połyskującą taflę morza... 
u stóp wyniosłej sosny – odebrać sobie życie522. 

     Yukio Mishima, Homba 
 
4.1. Wprowadzenie 
 
Pomimo że poniższa część książki poświęcona jest kanonowi estetyczno-etycznemu, 
już na początku należy zaznaczyć, iż rozumienie terminu „kanon” w przypadku 
Mishimy odbiega nieco od tradycyjnego rozumienia tego pojęcia. Mishimowski 
kanon, czyli zespół pewnych reguł i norm odwołuje się bowiem do norm estetyczno- 
-etycznych subiektywnie wybranych i skojarzonych przez Mishimę, nie opiera się 
natomiast na jednym, danym a priori paradygmacie. Chodzi zatem o zbiór wartości 
estetyczno-etycznych wybranych i akceptowanych przez Mishimę, wyłaniający się 
w trakcie lektury tekstu tetralogii. Zbiór owych wartości i norm nie stanowi jednak 
uniwersalnego i niezmiennego kanonu, a także kryterium piękna oraz moralności. 
Jak wspomniałam, chodzi tutaj o zbiór aksjomatów zarówno estetycznych, jak 
i etycznych, co niewątpliwie nasuwa skojarzenia z klasycznym kanonem piękna523, 
w którym bardzo istotną rolę odgrywała obok estetyki również etyka. Niemniej jed-
nak, pomimo owych potencjalnych skojarzeń oraz bezpośrednich odniesień Mishi-
my do estetyki okresu klasycznego, mamy do czynienia z grupą norm niedającą się 
sklasyfikować jednoznacznie. 

Należy również nadmienić, iż owe normy nie zostały opisane w tetralogii 
w sposób systematyczny przez pisarza, ani też wyłożone jasno i klarownie przez jej 
bohaterów – stanowią one raczej „ciąg epifanii”524 – „manifestacji, objawień”, po-
wtarzających się w różnych odmianach i wielorakich odcieniach w tekście tetralogii. 
Stąd wydały się konieczne pewne powtórzenia widoczne wyraźnie w śródtytułach, 
nawiązujących do drobnych wydarzeń, rozmów, przedmiotów, które w świadomości 
bohaterów (według autorki książki) stały się symbolami pełnymi sensu – owym 
„ciągiem epifanii”. Wspomniane śródtytuły są rozwinięte w poniższej części książki 
i wzbogacone cytatami z tekstu tetralogii. 

 

                                                   
522 Y. Mishima, Homba, s. 131. 
523 Władysław Tatarkiewicz pisze na temat estetyki okresu klasycznego następująco: „Zaledwie wspo-

minała o pięknie. Gdy ówcześni Grecy mówili o nim, to prawie wyłącznie w sensie etycznym, nie este-
tycznym”. (Zob. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Tom 1. Estetyka starożytna, Arkady, Warszawa 1985, 
s. 163).  

524 Epifania – termin pochodzenia greckiego, tłumaczony jako „manifestacja, niezwykłe (boskie) ob-
jawienie”. 
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Trzeba także dodać, iż kanon estetyczno-etyczny akceptowany przez pisarza 
ujawnia się w dwóch pierwszych tomach tetralogii, to jest Haru no yuki i Homba, 
natomiast dwa ostatnie tomy – Akatsuki no tera i Tennin gosui posłużyły autorowi 
do zaprezentowania antykanonu, czyli wartości/antywartości, którym hołdowało 
współczesne społeczeństwo japońskie.  
 
4.2. Legenda Yukio Mishimy 
 
Postać Yukio Mishimy przez wielu – zarówno jemu współczesnych, jak i urodzo-
nych po jego śmierci – kojarzona jest z ultranacjonalistycznymi ideami (uyoku 
shisō), w których centrum bezspornie umiejscowiony jest kult cesarza. W związku 
z tym Mishima z jednej strony odbierany jest jako genialny pisarz o nieprzeciętnej 
inteligencji i wybitnym umyśle, z drugiej – jako ultraprawicowy myśliciel, który 
„wygłupił się” na oczach całego świata, zakładając swoją prywatną armię, a następ-
nie popełniając z miłości do swego cesarza tradycyjne seppuku w koszarach woj-
skowych w Ichigaya.  

W ostatniej drodze towarzyszyli Mishimie młodzi adepci Tate no kai, z których 
jeden – wyznaczony przez Mishimę do roli pomocnika (kaishakunin) – obciął Mi- 
shimie głowę525. Zdjęcie obciętej głowy pisarza obiegło później niektóre bulwarowe 
media – obecnie można je również bez kłopotu znaleźć za pomocą wyszukiwarki 
w internecie. Podobnie jednak jak w latach siedemdziesiątych XX wieku, również 
teraz, na początku wieku XXI, widok ten budzi taki sam niesmak. Kultura życia jest 
tak głęboko zakorzeniona w naturze ludzkiej, iż wszelkie obrazy związane ze śmier-
cią wywołują w nas – ludziach, taki sam grymas niezadowolenia. W drugiej połowie 
XX wieku jednak Japonia nie miała jeszcze wystarczająco stabilnej i mocnej pozycji 
międzynarodowej, w związku z tym samobójcza śmierć Mishimy, przywodząca na-
tychmiastowe skojarzenia z epoką feudalnego zacofania, była niezwykle krępująca 
dla ówczesnych Japończyków. Na dodatek książki Mishimy były tłumaczone 
i sprzedawane na całym świecie, a sam pisarz był trzykrotnie nominowany do lite-
rackiej Nagrody Nobla – być może, gdyby tę nagrodę otrzymał, Japończycy wyba-
czyliby mu ten stan zakłopotania, w który ich wprawił, rozpruwając sobie trzewia 
w tak barbarzyński sposób na oczach całego świata526. 
 

                                                   
525 Tradycyjny sposób odebrania sobie życia (seppuku) polega na wbiciu krótkiego noża w trzewia, 

a następnie poziomym nacięciu brzucha z lewej do prawej strony. Rytuału dopełnia pomocnik (kaishaku-
nin), którego zadaniem jest ścięcie głowy samobójcy jednym, celnym ruchem miecza.  

526 O zakłopotaniu, jakie wywołało samobójstwo Mishimy wśród jego rodaków, pisze Nobuko Albery 
w eseju Nobuko Albery pozdrawia ducha Mishimy, powieściopisarza samobójcy. Ponieważ autorka przy-
jaźniła się z Mishimą i jego żoną Yōko, jej wspomnienie jest cennym komentarzem do sytuacji, która 
nastąpiła po 25 listopada 1970 roku. (Zob. N. Albery, Nobuko Albery pozdrawia ducha Mishimy, powie-
ściopisarza samobójcy, przekł. B. Chojna, „Literatura na Świecie”, nr 3, 1989, s. 73).  
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4.3. „Ciąg epifanii” 
 
Cesarski Absolut 
 
Niemniej jednak tematem tej książki nie jest samobójcza śmierć Mishimy i jej oko-
liczności, lecz wskazanie w tetralogii systemu wartości, który w pośredni sposób 
przyczynił się do wyboru tak kontrowersyjnej śmierci. Już we wcześniejszych 
utworach Mishimy odnajdujemy ślady wspomnianego systemu. Poczynając od Ha-
nazakari no mori (Las w pełni kwiecia), a kończąc na Bunka bōeiron (Traktat 
w obronie kultury), Mishima jasno daje do zrozumienia, że to właśnie Absolut cesa-
rza stanowi wartość niezbędną w realizacji osobistych ideałów estetycznych pisarza 
w świecie pozbawionym wartości. Dopiero jednak w Hōjō no umi – utworze, któ-
rym Mishima w ostateczny sposób żegna się z czytelnikami – owe hołubione przez 
pisarza przez całe życie wartości nabierają dodatkowego znaczenia.  

Hōjō no umi to literacki testament Mishimy, za którego pośrednictwem pisarz 
oddaje w ręce czytelnika instrumentarium potrzebne do „przepisania” (ré-écriture) 
i ponownego odczytania tetralogii w kontekście jego indywidualnego kanonu este-
tyczno-etycznego.  
 
Antyczny model piękna – unia zewnętrzności z wewnętrznością.  
Zmysłowość potwierdzeniem piękna  
 
Bez wątpienia elementami nieodzownymi w tym kanonie są kult pięknego ciała 
i koncepcja „czystego działania”. Mishima od wczesnej młodości zauroczony był 
antycznym wzorem piękna, który preferował zachowanie równowagi między ciele-
snością a intelektem: „Grecy myśleli o zewnętrzności zawsze w kontekście pod-
trzymywania obustronnej symetrii między zewnętrznością a wewnętrzością.” (Gi-
rishajin no kangaeta naimen wa, itsumo gaimen to sayū sōshō o tamotte ita)527. Pi-
sarz – jako człowiek słowa – prawdopodobnie odnalazł usprawiedliwienie dla swo-
jego zauroczenia fizycznym pięknem w tym wzajemnym, równoprawnym stosunku 
ciała do intelektu, jaki reprezentowali starożytni Grecy. Dwudziestoparoletni Mi- 
shima uważał także, iż zasada mówiąca, że „ten, kto tworzy piękno, sam staje się 
piękny”528, jest klasyczną regułą, a piękno, przykładające tak dużą wagę do ciele-
sności, „w nieunikniony sposób łączy się ze zmysłowością, co z kolei jest przezna-
czeniem piękna, nad którym zastanawiają się ludzie” (sono bi ga hizenteki ni 
kannōsei ni tsunagaru no wa ningen ga kangaeru bi to iu mono no shukumei)529. 
Główny bohater Haru no yuki pada ofiarą zmysłowości – romans, w który się wikła, 

                                                   
527 Y. Mishima, Aporo no sakazuki [w:] Mishima Yukio jiten, s. 567. 
528 Ibid., s. 568. 
529 Ibid.  
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kończy się jego śmiercią. Z drugiej strony w Wakaki samurai no tame no seishin 
kōwa (Wykład duchowy dla młodych samurajów, 1967) pisał: „Piękno to brzeg530, 
do którego nigdy nie da się dotrzeć”531, bohater Kinjiki natomiast dodawał:  
 

Zmysłowość potrafi delektować się pięknem, jest jego warunkiem wstępnym. Dlatego zmysłowość 
jest tak istotna. Jest potwierdzeniem piękna. Jednak do samego piękna w żaden sposób nie można 
dotrzeć. Właśnie dlatego, że wrażliwość pobudzana za pomocą zmysłów przede wszystkim blokuje 
dostęp do piękna532.  

 
U Mishimy koncepcje zmysłowości (kannō) i piękna (bi) często łączą się z pro-

blemem samoświadomości i narcyzmu – szczególnie męskiego. 
 

Czyż nie jest to przeznaczeniem człowieka, że męska świadomość [danseiteki ishiki], która myśli, że 
widzi piękno, jest powiązana w podświadomości z męskim narcyzmem za pomocą wzajemnej nie-

możności wyrażania oraz niemożności zrozumienia? Gdyby tak istotnie było, to czy mężczyzna zo-
stał obdarzony świadomym, przedmiotowym pożądaniem cielesnym tylko po to, aby wyleczyć naj-
silniejszy pierwotny narcyzm męski? Czy tylko do tego został przysposobiony?533  

  
Koncepcja przedwczesnej śmierci 
 
Obok zmysłowości niezwykle istotnym aspektem piękna dla Mishimy była z pew-
nością koncepcja przedwczesnej śmierci (yōsetsu). Ograniczone czasem ciało 
w naturalny sposób zostaje pokonane przez zniedołężnienie starcze i śmierć, a jedy-
nym ratunkiem, aby uniknąć tej kolei rzeczy, jest śmierć w kwiecie wieku: „O ile to 
możliwe, należy umrzeć wcześnie” (Dekiru kagiri hayaku shinu beki na no de 
aru)534. Koncepcja ta co prawda nie jest w zgodzie z zasadami wyrażonymi w lite-
raturze klasycznej, tak ważnej dla Mishimy, za to oddaje ducha japońskiego roman-
tyzmu, którego – szczególnie w młodości – Mishima bardzo cenił. W Hōjō no umi 
Kiyoaki, Isao i Jin Jan umierają w wieku dwudziestu lat, tak więc ich piękno – dzię-
ki koncepcji transmigracji i w zgodzie z systemem wartości estetycznych autora – 
zostaje uwiecznione na zawsze.  
 
 

                                                   
530 Ibid. Mishima używa słowa shigan/higan (w sanskrycie pāramitā), które w terminologii buddyj-

skiej oznacza granicę między życiem i śmiercią (sei to shi no sakai) lub też świat oświecenia (nehan, 
satori no sekai). Natomiast Wakaki samurai no tame no seishin kōwa to zbiór esejów Mishimy publiko-
wanych przez czasopismo „Pocket Panchi Oh!” od maja 1968 do kwietnia 1969 roku. 

531 Ibid.  
532 Ibid.  
533 Ibid.  
534 Ibid. 
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Ekstremalna natura piękna 
 
Należy wspomnieć także o innym, niezwykle ważnym aspekcie, kształtującym ka-
non estetyczno-etyczny Mishimy, a mianowicie o ekstremalności Mishimowskiej 
koncepcji piękna: „Piękno jest w stanie samo w sobie ukazać swój optymalny blask 
w poczuciu nadciągającej zagłady, kiedy jest unicestwiane i zdławiane” (Horobosare, 
yakusatsu sareru sonzai de ari, sono metsubō no yokan no naka de bi wa bi to shite 
no saikō no kagayaki o miseru sonzai de aru)535.  
 
Absolut cesarski odpowiedzią na „piekło relatywizmu”  
 
W Haru no yuki złamana świadomie przez parę młodych kochanków sankcja cesar-
ska staje się początkiem ich końca (Kiyoaki umiera, Satoko wstępuje do klasztoru), 
z kolei w Homba atmosferę ekstremalności tworzy podjęta przez Isao na samym 
początku powieści „rezolucja śmierci”.  

Z drugiej strony Mishima był świadom pewnych ograniczeń, które niosła ze sobą 
jego koncepcja piękna, a mianowicie problem leżał w subiektywności, a co za tym 
idzie – relatywności idei piękna. Zatem aby uratować piękno z „piekła relatywizmu” 
(sōtaichi no jigoku)536, Mishima nawiązał do koncepcji działania (kōdō), dla której 
warunkiem sine qua non była idea śmierci. 

 
Zwykle mężczyźni absolutnie nie aprobowali uprzedmiotowiania [kyakutaika] swojego „ja”, do-
puszczali jedynie uprzedmiotowienie w nadzwyczajnym działaniu [saikō no kōdō], jakim z pewno-
ścią był moment śmierci. Jedynie w chwili śmierci uprzedmiotowienie piękna było dopuszczalne 
i pomimo że w rzeczywistości nie było ono widoczne, chwila śmierci przyzwalała na fikcyjne bycie 
widocznym537. 

 
„Moment śmierci” w kontekście „nadzwyczajnego działania” zostaje zobrazo-

wany w Homba na przykładzie losu Isao, dla którego postanowienie śmierci w imię 
lojalności do cesarza stanowi wspomniane przez Mishimę saikō no kōdō („najwyż-
sze działanie”).  
 
Mariaż zmysłowości ze śmiercią i erotyzmem 
 
Można stwierdzić zatem, że kanon estetyczno-etyczny Mishimy opiera się w pew-
nym sensie na starożytnej maksymie Mens sana in corpore sano538, przy czym 
                                                   

535 Ibid., s. 569. 
536 Ibid.  
537 Ibid., s. 568. 
538 Za autora tej maksymy uważany jest jeden z najwybitniejszych satyryków rzymskich, Juvenalis 

(60–po 127).  
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aspektem dodatkowym i nadrzędnym jest związek zmysłowości ze śmiercią i ero-
tyzmem539.  

O erotyzmie i jego znaczeniu w kontekście piękna Mishima często pisał, powo-
łując się w dużej mierze na koncepcję erotyzmu Georges’a Bataille’a. Chodzi tutaj 
mianowicie o śmierć w szczytowym momencie rozkoszy. 

Analizując natomiast aspekt moralny kanonu wartości estetyczno-etycznych Yu-
kio Mishimy, należy podkreślić jego najważniejszy element, to jest głębokie i nie-
podważalne uczucie miłości/lojalności w stosunku do osoby cesarza. 

 
Wszyscy śmieją się z mojego cesarza, ale mój cesarz to fantom, to wizja i sposób na wzniesienie się 
ponad pochłaniający wszystko egoizm i zachodni materializm. Moja lojalność do cesarza jest nieod-
wzajemnioną, samobójczą, surową miłością, bardzo podobną do jakiejś formy terroryzmu. Jest wiel-
kim kłopotem dla biednego cesarza, ale w końcu taka jest szlachetna, czysta miłość540.  

 
Cesarz – kwintesencja miyabi i źródło kultury japońskiej 
 
Cesarz uosabia dla Mishimy Absolut – koncepcję znajdującą się na drugim biegunie 
wszechogarniającego relatywizmu, którego Mishima był zaciekłym wrogiem. Po-
nadto cesarz to powrót do tradycji, klasyki, słowem – do jądra japońskości. Co wię-
cej, cesarz dla Mishimy to „źródło kultury japońskiej”. Tym natomiast, co stanowi 
kwintesencję tradycyjnych wartości, uosabianych przez cesarski Absolut, jest kon-
cepcja miyabi, do której Mishima odwołuje się szczególnie często w Haru no yuki.  
 
Bushidō i „aktywny nihilizm” zawarty w koncepcji porażki 
 
Innym, szalenie istotnym elementem kanonu etycznego Mishimy jest odwołanie się 
pisarza do kodeksu bushidō, którego podstawową zasadę stanowi „rezolucja śmier-
ci”541. Rezolucja ta podtrzymywana jest z żelazną determinacją przez głównego bo-
hatera Homba, którego niewzruszona postawa oraz szczerość i czystość intencji na-
wiązują do koncepcji „aktywnego nihilizmu” (kōdōteki nihirizumu), której mianem 
określał Mishima działanie z góry skazane na porażkę i śmierć. 
 
                                                   

539 Mishima przyznawał zresztą w Kamen no kokuhaku, że pierwszej ejakulacji doznał, patrząc na re-
produkcję obrazu Guida Reniego, przedstawiającego przebite strzałami, niemal całkowicie nagie, ciało 
św. Sebastiana.  

540 Y. Mishima [w:] N. Albery, Nobuko Albery pozdrawia..., s. 81. 
541 Na rezolucję śmierci jako kluczowe pojęcie bushidō wskazuje Hagakure Jōchō Yamamoto, w któ-

rym rozczytywał się młodziutki Mishima (wówczas jeszcze Kimitake Hiraoka) w czasie II wojny świa-
towej. W późniejszych latach Mishima pisał na temat znaczenia Hagakure i bushidō w jego życiu, między 
innymi w Hagakure nyūmon (Wprowadzenie do Hagakure, 1967). Fragmenty tej książki w przekładzie 
Beaty Kubiak Ho-Chi [w:] Estetyka japońska. Tom III... O związkach Mishimy i Hagakure wspominam 
bardziej szczegółowo w dalszej części książki.  
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Opisane powyżej aspekty estetyczno-etyczne złożyły się na bardzo indywidualny 
system wartości moralno-estetycznych pisarza, których obraz znajdujemy w Hōjō no 
umi – literackim testamencie Mishimy. Warto podkreślić, iż system wartości moral-
nych wyznawanych przez pisarza (jego całkowita lojalność w stosunku do cesarza 
oraz umiłowanie tradycji samurajskiej i zasad płynących z kodeksu bushidō) pomimo 
niekończących się zarzutów pod jego adresem o skrajny nacjonalizm, szowinizm 
i błazenadę (szczególnie jeśli chodzi o utworzenie prywatnej armii Tate no kai542) 
wskazuje raczej na konsekwentną realizację przyjętych zasad etyczno-estetycznych. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że pozę „skrajnego nacjonalisty” przyjął Mishima 
z całkowitą premedytacją po to, aby dopomóc w urzeczywistnieniu wizji pięknej 
śmierci, ostatecznej kropki nad „i”, podsumowującej jego życie i twórczość pisarską.  
 
„Prawdziwie klasyczne piękno” ujęte w koncepcji miyabi 
 
Miyabi, czyli piękno, wyrafinowanie dworskie, to jedna z kategorii estetycznych 
pochodzących z czasów Heian – według Mishimy zaś – kategoria najważniejsza, 
reprezentatywna dla całej kultury dworskiej, której najwyższym uosobieniem jest 
cesarz-Absolut. Mishima następująco definiował miyabi. 

 
Miyabi to kwintesencja kultury dworskiej, jej ideał. [...] To właśnie miyabi stanowi dziedzictwo ja-
pońskiej literatury, które umocniło swoją pozycję w Kokin wakashū [Zbiór japońskich pieśni daw-
nych i współczesnych] – „małej historii Japonii”. Właśnie zbiór Kokin wakashū stanowi zwycięstwo 
absolutnej równowagi, niezakłóconej przez jakąkolwiek niedojrzałość lub dekadencję; realizuje się 
w nim również pojęcie „prawdziwie klasycznego piękna”543.  

 
Miyabi stanowiło kwintesencję kultury dworskiej, a ludzie – jak twierdził Mi- 

shima – pożądali tej kwintesencji544. Z kolei poezja dworska była źródłem, z którego 
wypływała literatura japońska, zatem miyabi stanowiło źródło wszelkich wartości 
estetycznych (takich jak yūgen, hana, wabi, sabi), również kultury popularnej, która 
była imitacją miyabi, czego konsekwencją było to, że ludzie pożądali dworskiej ele-
gancji – argumentował Mishima545.  
 
Miyabi – paradoks siły wypływającej z bezsilności 
 
Czym byłby dwór bez cesarza? Farsą, absurdem, dlatego właśnie cesarz – chcąc nie 
chcąc – był w opinii Mishimy546 najwyższym gwarantem miyabi, a co za tym idzie 
                                                   

542 Ówczesna prasa szydziła z Mishimy, nazywając Tate no kai „zabawkową armią kapitana Mishimy”. 
(Zob. szerzej na ten temat [w:] J. Nathan, op.cit.).  

543 Y. Mishima [w:] Mishima Yukio jiten, s. 609. 
544 Y. Mishima [w:] J. Nathan, op.cit., s. 232. 
545 Ibid.  
546 Ibid.  
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– źródłem kultury. Co więcej, istotą miyabi, a w konsekwencji – również samego 
cesarza, jest „bezsilna siła”.  
 

To „prawdziwe klasyczne piękno” to właśnie miyabi, w którego cieniu znajduje się siła, będąca nie-
odłącznym atrybutem literatury, a jej zasadniczym elementem jest największa słabość; siła rzeczy 
pięknych, eleganckich, ale najbardziej bezsilnych na tym świecie. Istotę miyabi widać właśnie 
z punktu widzenia całego systemu, który umiejętnie wykorzystuje ową bezsilność547.  

 
Wspomniana przez Mishimę „bezsilność” (hiriki) miyabi, będąca jednocześnie 

jej największą siłą, wiąże się z doskonale wyważonym porządkiem poetyckim, który 
wytwarza się za pomocą wybranych słów. Dlatego, jak pisze Ki no Tsurayuki we 
wstępie do Kokinshū: „Poezja może bez użycia siły poruszyć niebo i ziemię, obco-
wać z niewidzialnymi duchami i bogami, łagodzić napięcia między kobietą i męż-
czyzną, zmiękczać serca najbardziej nieustępliwych wojowników (Chikara o mo 
irezu)”548. Z tego powodu miyabi nie może być postrzegane jako pojęcie przynależ-
ne do natury lub jednostki, lecz jako koncepcja uniwersalna, intelektualna, o nie-
zwykle krytycznym i zarazem publicznym charakterze549. 

Odniesienia do tej kategorii estetycznej widać wyraźnie już w deklaracji samego 
Mishimy, który na temat koncepcji Hōjō no umi mówił, że będzie to powieść styli-
zowana na romans dworski z okresu Heian (ōchōfū ren’ai shōsetsu)550. 

Z drugiej strony jednak owo średniowieczne pojęcie estetyczne w Haru no yuki 
zdaje się mieć bardziej złożone znaczenie niż na to wskazuje powyższa wypowiedź 
Mishimy. Koncepcja miyabi w dziele Mishimy jawi się bowiem nie tylko jako pod-
stawowa wartość estetyczna, ale także jako element złożonego kodeksu etycznego 
pisarza. Co więcej, pojęcie to – analizowane w kontekście takich motywów, jak 
śmierć czy absolutna anihilacja – łączy się wyraźnie z doktryną „wspólnej drogi 
pióra i miecza” (bumbu ryōdō)551. Doktryna bumbu ryōdō, która swoje korzenie ma  

                                                   
547 Mishima Yukio jiten, s. 609. Słownik Daijisen podaje również kilka istotnych synonimów tego ter-

minu, z których każdy składa się z chińskiego czytania ideogramu miyabi: 1. Toga – miyabiyaka na koto 
(Toga – wytworność, elegancja); 2. Bunga – shibun o tsukuttari, bunji ni shitashindari suru fūga no mi-
chi; shumi ga senren sarete ite, jōhin na koto; fūryū na koto (Bunga – droga elegancji związana między 
innymi z zamiłowaniem do nauki i kultury, a także do komponowania poezji; wyrafinowanie pod wzglę-
dem upodobań; elegancja; dobry smak); 3. Tenga – tadashiku totonotte ite jōhin na sama (Tenga – upo-
rządkowany, elegancki wygląd).  

548 Kanajo, Kokinshū, NKBT 8, s. 93 [w:] M. Melanowicz, Historia literatury japońskiej, s. 61. 
549 W rzeczywistości Ki no Tsurayuki nie pisze w Kanajo wprost o samym miyabi, a jedynie o funkcji 

poezji w codziennym życiu, podkreślając przy tym wagę miyabi jako nadrzędnej kategorii poetyckiej. 
(Uwagę tę zawdzięczam I. Kordzińskiej-Nawrockiej). 

550 Zagadnieniu temu poświęcony był rozdział poniższej książki dotyczący semantyki tytułów. 
551 Doktryna bumbu ryōdō była szeroko rozpowszechniona w kręgach samurajskich w okresie Edo 

(1603–1868). Zob. szerzej na temat bumbu ryōdō: T. Matsumoto, Bumbu ryōdō no higi – „Raiō no tera-
su”, Hōjō no umi no kanketsu („Sekretne rytuały” bumbu ryōdō – Taras trędowatego króla, Płodne mo-
rze: Zakończenie) [w:] Mishima Yukio. Erosu no geki (Yukio Mishima. Teatr Erosa), Sakuhinsha, Tokio 
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w XIII-wiecznych opowieściach wojennych (gunki monogatari)552, mówi o tym, iż 
wojownik powinien podążać zawsze dwiema drogami – drogą słowa, literatury 
(bun) i drogą czynu, miecza (bu), co znajduje swoje zastosowanie również w Haru 
no yuki (oczywiście klasyczna elegancja miyabi reprezentuje tutaj pasywną drogę 
bun).  
 
„Moje własne bumbu ryōdō” – dwubiegunowość świadomie podtrzymywana 
 
Podążanie dwiema drogami oznaczało dla samuraja obowiązek kultywowania obu 
sztuk, to jest obok tak oczywistej dla wojownika sztuki walki wymagane były od 
samuraja znajomość literatury klasycznej, japońskiej i chińskiej myśli filozoficznej, 
a także umiejętność kaligrafii czy też ceremonii parzenia herbaty. Mishima bardzo 
często, szczególnie w ostatnich latach swego życia, powoływał się na te dwa, pozor-
nie dychotomiczne, aspekty Drogi Wojownika, podając jednocześnie swoją osobistą 
interpretację bumbu ryōdō:  
 

Jeśli chodzi o mój sposób rozumowania, to jest on podobny do działania generatora, który zamienia 
prąd stały na prąd zmienny. Magazynuję w sobie całkowicie sprzeczne, płynące na przemian w prze-
ciwnych kierunkach pierwiastki, które na pierwszy rzut oka pogłębiają tylko moje wewnętrzne roz-
darcie. W rzeczywistości jednak jest to pracujący bez wytchnienia mechanizm, który tworzy żywą 
równowagę, bez przerwy ulegającą zniszczeniu i bez przerwy odradzającą się. To zawarcie w sobie 
dwubiegunowej natury mojego „ja” oraz istnienie w moim wnętrzu kolizji i ciągle rywalizujących ze 
sobą sprzeczności nazywam właśnie moim własnym bumbu ryōdō553.  

 
Powyższa definicja nie tylko nie wskazuje na tradycyjne szukanie harmonii 

w obu drogach: słowa 文 i walki 武, czy też na wybór pomiędzy tymi dwiema op-
cjami, lecz obrazuje proces świadomego budowania i nieustannego podtrzymywania 
sprzeczności i napięcia między nimi wewnątrz własnego „ja” pisarza.  

Właśnie ta sprzeczność między elementem pasywnym i aktywnym, owa kon-
frontacja słowa i czynu, jest tematem nieustannie przywoływanym przez Mishimę 
w Hōjō no umi, co więcej, wytworzone podczas zderzenia tych dwóch antytetycz-
nych pierwiastków napięcie okazuje się niezwykle istotnym elementem w procesie 
kreowania swoistego kanonu estetyczno-etycznego. 

                                                                                                                        
2005, s. 290; O. Matsuda, Bumbu ryōdō no shisō – ningen wa me ni mieru mono no tame ni wa shinanai 
(Filozofia bumbu ryōdō – Ludzie nie umierają dla tego, co widoczne) [w:] „Kokubungaku. Kaishaku to 
kyōzai no kenkyū” („Literatura japońska. Interpretacje i badanie materiałów”), Gakutōsha, Tokio 1976, 
s. 150. 

552 Najsłynniejszą opowieścią wojenną jest Heike monogatari (Opowieść o rodzie Taira/Heike, 1220 
lub 1240). Dzieło to pokazuje historię wzlotów i upadków rodu Heike (Taira), zakończonego ostateczną 
klęską Tairów w bitwie morskiej pod Dannourą w 1185 roku. W 8. rozdziale Haru no yuki bohaterowie 
wybierają się na przedstawienie Hiragana seisuiki. Jest to historia miłosna, w której tle znajduje się kon-
flikt dwóch rodów: Taira i Minamoto. Oba rody są skazane na zagładę, podobnie jak ród Ayakurów 
i Matsugae w Haru no yuki. 

553 Y. Mishima, Taiyō to tetsu, s. 55–56. 
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Hagakure – „wprowadzenie” do bumbu ryōdō 
 
Dlaczego jednak właśnie doktryna bumbu ryōdō była tak ważna dla pisarza i jego 
osobistej kosmologii? Otóż przyczyn należy upatrywać w fascynacji Mishimy Drogą 
Samuraja (bushidō) i słynną książką Jōchō Yamamoto (1659–1719) Hagakure 
(Ukryte wśród liści, ok. 1716 roku), do której zresztą Mishima napisał w 1967 roku 
Hagakure nyūmon (Wprowadzenie do Hagakure). We Wprowadzeniu... tak pisał: 

 
Duchowymi towarzyszami młodości są przyjaciele i książki. Przyjaciele jako istoty żywe zmieniają 

się nieustannie. Uczucia, niegdyś silne, z biegiem czasu słabną. Przychodzą nowi przyjaciele, rodzą 
się nowe, silne uczucia. Z książkami jest w pewnym sensie tak samo. [...] Największa jednak różnica 
pomiędzy przyjaciółmi a książkami polega na tym, że przyjaciele sami się zmieniają, natomiast 
książki nie. [...] Jeśli jest jakaś książka, która nawet po dwudziestu kilku latach wzięta do ręki i prze-
czytana wyrywkowo, wywiera na mnie od nowa niezatarte wrażenie, to jest nią chyba właśnie Ha-
gakure554. 

 
Mishima tłumaczy w tym samym eseju, iż owa fascynacja Hagakure była zwią-

zna również z tym, iż w okresie wojennym, kiedy to po raz pierwszy zetknął się z tą 
książką, Hagakure było uznawane za swego rodzaju lekturę obowiązkową555.  

Wynikało to z najważniejszego przesłania tej książki, które było zawarte w zda-
niu: „Sens Drogi Samuraja odnalazłem w śmierci”556. W czasach wojennych była to 
oczywista zachęta dla młodych Japończyków do oddania swego życia za cesarza 
i ojczyznę. Będący w owym okresie nastolatkiem Mishima spodziewał się śmierci 
na polu walki, może więc dlatego Hagakure od razu przypadło mu do gustu. Po la-
tach przyznał, że Hagakure podczas wojny było dla niego książką, która „uczyła, 
czym jest wolność, pokazywała, czym naprawdę jest pasja”557.  

Wbrew oczekiwaniom jednak Mishima przeżył wojnę i przyszło mu żyć w po-
wojennej rzeczywistości, której nie był entuzjastą. Poczucie osamotnienia i alienacji 
duchowej, którą wtedy odczuwał, skłoniły Mishimę do poszukiwania „autorytetu, 
duchowego przewodnika, łączącego okres wojny z czasami powojennymi”558. Ha-
gakure okazało się wówczas idealną lekturą.  

 
Książka, która miała spełniać funkcję mojego duchowego przewodnika i być dla mnie wsparciem, 
musiała tworzyć podstawy mojej etyki, a jednocześnie konieczne było, by całkowicie aprobowała la-
ta mojej szczególnej młodości. Musiała dać mocne oparcie mojej samotności i anachronicznej posta-
wie. Co więcej, musiała być wyklęta przez współczesne społeczeństwo. Hagakure była książką speł-
niającą wszystkie te wymagania559. 

                                                   
554 Idem, Wprowadzenie do „Hagakure” [w:] Estetyka japońska..., s. 127. 
555 Ibid.  
556 Ibid.  
557 Ibid., s. 129. 
558 Ibid., s. 128. 
559 Ibid.  
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Zatem co tak bardzo zafascynowało Mishimę w Hagakure, że książka ta stała się 
„przewodnikiem moralnym” dla autora Hōjō no umi? 
 

Jest to książka, która uczy, czym jest wolność, pokazuje, czym naprawdę jest pasja. Ludzie, którzy 
nie przeczytali jej dokładnie i nie pamiętają z niej nic, poza jednym słynnym zdaniem: „Sens Drogi 
Samuraja (Bushidō) odnalazłem w śmierci”, uważają ją ciągle za przejaw ohydnego fanatyzmu. 
Tymczasem w tym właśnie jednym zdaniu ujrzeć można paradoks, symbolizujący całą książkę. To 
właśnie dzięki niemu znalazłem siłę, aby żyć560. 

 
I dalej Mishima pisze: „Jest to książka o wyjątkowej, niezwykłej moralności, 

której paradoks nie wynika z cynizmu, lecz rodzi się samoistnie z mądrości czynu 
i determinacji”561. Zatem „mądrość czynu i determinacja”, a także surowe normy 
etyczne, będące „główną przesłanką istnienia ludzi i prowadzące do afirmacji ener-
gii i zapału”562 – oto istotne elementy etyki Hagakure według Mishimy. Co więcej, 
Hagakure nie idealizuje śmierci i rezultatów działania, lecz mówi raczej o „praw-
dziwym szczęściu człowieka czynu”563. 

We Wprowadzeniu... Mishima nie tylko wskazuje na podstawy etyczne swojej 
fascynacji dziełem Yamamoto, ale także przyznaje się do świadomego podążania 
wytyczonym przez etykę Hagakure śladem, wymienia też podstawowe przeszkody 
w realizacji samurajskiej „etyki czynu” związane z przynależnością Mishimy do 
świata sztuki. 

 
A jednocześnie podążając Drogą Sztuki, na której temat w Hagakure padają obraźliwe słowa, coraz 
częściej narażony byłem na cierpienia, wynikające z konfliktu pomiędzy moją etyką czynu a sztuką. 
Dały o sobie znać moje wieloletnie podejrzenia, że literatura zawsze kryła w sobie coś nieuczciwego 
i tchórzliwego. W zasadzie to dzięki Hagakure zacząłem silnie odczuwać potrzebę doktryny zwanej 

„wspólną drogą pióra i miecza” (bumbu ryōdō). Choć zgadzam się całkowicie z tym, że nie ma nic 
łatwiejszego do powiedzenia i trudniejszego do zrealizowania niż ta doktryna, to dzięki Hagakure 
uzmysłowiłem sobie, że tylko krocząc tą drogą, znajdę usprawiedliwienie dla swojego życia artysty564. 

 
Zatem bumbu ryōdō miało pomóc Mishimie pogodzić owe dwie, już z definicji 

sprzeczne z sobą drogi. Dla człowieka obdarzonego pisarskim geniuszem565 oraz 
wybitnym intelektem566 nie było łatwym zadaniem zaprzeczenie samemu sobie.  

                                                   
560 Ibid., s. 129. 
561 Ibid.  
562 Ibid.  
563 Ibid., s. 131. 
564 Ibid.  
565 Świadczą o tym chociażby literacki debiut Mishimy, gdy miał zaledwie szesnaście lat, a także jego 

niesamowita różnorodność twórcza w ciągu stosunkowo krótkiego przecież życia. 
566 Wiedza Mishimy na temat literatury, historii, sztuki europejskiej oraz rodzimej sztuki pisarskiej jest 

imponująca; ponadto jego błyskotliwy umysł analityczny praktycznie wyklucza potrzebę jakiejkolwiek 
dodatkowej analizy literackiej jego dzieł.  
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Pasywny intelekt kontra aktywny antyintelekt 
 
Dzięki jednak swoistej definicji bumbu ryōdō Mishimie udało się połączyć koncep-
tualnie drogę umysłu – synonimu pióra, literatury, sztuki, jednym słowem pasyw-
nego intelektu – z drogą ciała uosabianą przez miecz, walkę, ideę działania i aktyw-
ny antyintelekt.  
 

Już dawno odkryłem filozofię życia zawartą w Hagakure i dzięki temu czułem, że jasny, pogodny, 

piękny świat Hagakure prowokował i stanowił zagrożenie dla bagna, jakim jest świat literatury. 
Książka ta ma dla mnie duże znaczenie z uwagi na reprezentowane w niej jednoznaczne stanowisko. 
Niewątpliwie utrudnia moje życie artysty, lecz równocześnie to właśnie ona stoi u początków mojego 
pisarstwa i rzec można, stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla mojego działania. A to dzięki 
temu, że jest jak bicz, który nie zna litości, dzięki temu, że gani i karci, dzięki swojemu lodowatemu 
pięknu567. 

 
W Hagakure tkwi więc „lodowate piękno”, biorące się z niezłomnej rezolucji 

działania opartej na absolutnej wierności zasadom zawartym w Hagakure.  
W tej krótkiej analizie Wprowadzenia do „Hagakure” nie da się nie zauważyć 

lekceważącego stosunku Mishimy do Drogi Sztuki, wynikającego ze zwątpienia 
pisarza w efektywność literatury i „siłę słowa”568. Mimo że Mishima jako młody 
człowiek wierzył, że literatura może „okiełznać” rzeczywistość, z czasem utracił tę 
wiarę.  

W zamian dojrzało w nim przekonanie o nadrzędnej roli ciała, które miało się 
stać narzędziem czynu. Podobnie jak poeta mógł upiększać świat za pomocą pięk-
nych słów, tak samo Mishima uwierzył, że za pomocą pięknie wyrzeźbionych mię-
śni może stworzyć dzieło trwalsze niż fikcja literacka. Jednocześnie – z punktu wi-
dzenia Mishimy – proces kreacji pięknego ciała mógł nastąpić wyłącznie na funda-
mencie zasad etycznych, które były reprezentowane przez kodeks bushidō zawarty 
w Hagakure (Mens sana in corpore sano, czyli piękna fizyczność – idealnie 
ukształtowane ciało, ale w połączeniu z pięknym wnętrzem, czyli w zgodzie z cno-
tami moralnymi; w tym sposobie myślenia Mishimy widać wyraźnie jego fascynację 
antycznym ideałem piękna). Z kolei najistotniejszą filozofią Hagakure jest śmierć 
jako najwyższy sens Drogi Samuraja. Owa śmierć jednak, gdyby spojrzeć na to za-
gadnienie w kategoriach tak istotnej dla Mishimy ekstremalności, sytuowałaby się 
na jednym biegunie, życie natomiast na biegunie przeciwnym, co nadawałoby tej 
drugiej wartości głębszy, istotniejszy wymiar. W tym miejscu powracamy do Mi- 

                                                   
567 Y. Mishima, Wprowadzenie do „Hagakure” [w:] Estetyka japońska..., s. 132. 
568 John Nathan wspomina w swojej książce Mishima. A Biography, że Mishima pragnął, aby pocho-

wano go w mundurze Stowarzyszenia Tarcz z mieczem przy boku zamiast pióra oraz aby w jego po-
śmiertnym imieniu znalazł się znak na bu zamiast znaku na bun. 
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shimowskiej definicji bumbu ryōdō, która mówi o zderzeniu dwóch całkowicie 
sprzecznych idei oraz o świadomie podtrzymywanym stanie napięcia wynikającym 
z tej oczywistej kolizji. 
 
Antytetyczność życia i śmierci – historia miłosna bez happy endu (Haru no 
yuki) 
 
W Haru no yuki owa antytetyczność życia i śmierci jest wyraźnie ukazana na przy-
kładzie historii miłosnej głównego bohatera, Kiyoakiego Matsugae – pięknego mło-
dzieńca, wzbudzającego swoją urodą już od najmłodszych lat z jednej strony za-
chwyt i uwielbienie otaczających go kobiet, z drugiej strony zaś niepokój i antypatię 
mężczyzn. 

Początkowo Kiyoakiego pociąga towarzyszka jego dziecinnych zabaw, Satoko, 
dziewiętnastoletnia córka hrabiego Ayakury. Satoko jest piękna, a jej uroda spełnia 
wszystkie wymogi dworskiego obyczaju. W jej wyglądzie, zachowaniu, sposobie 
wyrażania emocji zawarty jest obraz idealnej damy dworu, arystokratki, która wszel-
kie atrybuty swej urody, elegancji, dworskiego wyrafinowania odziedziczyła wraz ze 
swoim arystokratycznym rodowodem. Kiyoaki natomiast z całych sił pożąda dwor-
skiego wyrafinowania, owego klasycznego piękna, którego jemu nie było dane 
otrzymać razem z urodzeniem. W postaci Kiyoakiego widać ową wewnętrzną 
sprzeczność, o której Mishima pisze w swej definicji bumbu ryōdō. Chłopak pocho-
dzi bowiem z rodziny byłych samurajów, która w nowej rzeczywistości uparcie pra-
gnie odciąć się od swoich pospolitych korzeni, czego rezultatem jest oddanie malut-
kiego Kiyaokiego na wychowanie rodzinie kuge.  
 

Kiyoaki miał osiemnaście lat. Środowisko, w którym się urodził, nie wywarło wpływu na jego sub-
telną duszę i melancholijne usposobienie. W rozległej, położonej na wzgórzach Shibuya rezydencji 
trudno było nawet znaleźć ludzi o podobnym do jego sposobie myślenia. Markiz, ojciec Kiyoakiego, 
należał kiedyś do klasy wojowników. Jednak nawet u schyłku bakufu wstydził się swego niskiego 
pochodzenia. Prawdopodobnie, gdyby nie oddał swego prawowitego syna na wychowanie do arysto-
kratycznego domu, Kiyoaki nie wyrósłby na chłopca o tak wrażliwym usposobieniu569.  
 
Co więcej, nie tylko brak tzw. bratniej duszy w otoczeniu oraz uroda, wrażliwość 

i melancholijne usposobienie predysponują Kiyoakiego do bycia arystokratą, ale 
przede wszystkim prawdziwie arystokratyczne maniery, którymi chłopak przesiąka 
w rezydencji hrabiego Ayakury. Pomimo że proces aklimatyzacji przebiega niezwy-
kle sprawnie na zewnątrz (motywy działania Kiyoakiego, owiane nutką delikatnej 
melancholii połączonej ze zmiennością nastrojów, często bywają niezrozumiałe na-
wet dla jego najbliższych), młody Matsugae w głębi swej duszy zdaje sobie sprawę 
ze sztuczności i fałszu jego nabytej elegancji. „Chłopak dobrze wiedział, że jego 

                                                   
569 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 7. 
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niechęć do prostactwa oraz umiłowanie szlachectwa są w rzeczywistości tylko stratą 
czasu, a on sam jest niczym trawa pozbawiona jakichkolwiek korzeni”570.  

Ponadto Kiyoaki, podobnie jak Mishima, zdaje się podtrzymywać w swoim 
wnętrzu dwie sprzeczne natury – tę, która jest mu przynależna z urodzenia, i tę, do 
której go przyuczono. Przy czym ta druga, sztucznie nabyta natura Kiyoakiego, jest 
ową „całkowicie bezskuteczną trucizną”, jego sztucznym miyabi. W rezultacie owo 
kultywowane z całych sił miyabi zderza się na poziomie świadomości z prawdziwą, 
antyszlachecką naturą Kiyoakiego, co prowadzi do powstania kolizji i stanu napięcia 
między dwiema bezustannie ze sobą rywalizującymi sprzecznościami. „Chłopiec był 
niczym mrówka przeczuwająca mającą nadejść powódź. Domyślał się, że są to 
pierwsze objawy, zbliżającego się szybkimi krokami, upadku rodu Matsugae”571.   

Kiyoaki przeczuwa zgubne konsekwencje swojego wewnętrznego rozdarcia, 
„żywa równowaga, która ulega destrukcji i odrodzeniu”, spycha go jednak na kra-
wędź przepaści. Tak więc Kiyoaki, podążając za złudnym miyabi i narcystycznym 
egocentryzmem, postanawia żyć wyłącznie dla uczuć. „Jedyną prawdą, jaką uzna-
wał, było życie dla emocji – nieustająca egzystencja pozbawiona znaczenia; śmierć 
oznaczała powrót do życia, upadek – odrodzenie, a brak celu oznaczał brak jego 
realizacji”572. 

 
Elegancja dworska i miyabi Ayakurów a nabyte szlachectwo Kiyoakiego 
 
W rezultacie Kiyoaki wikła się w romans z córką czystej krwi arystokraty hrabiego 
Ayakury. Hrabia uosabia prawdziwe miyabi – jego ród pochodzi od Yorisuke Nam-
by573 spokrewnionego z potężnym niegdyś rodem Fujiwarów.  

Z pewnością więc naturalne szlachectwo Satoko jest magnesem, który nieodpar-
cie przyciąga Kiyoakiego. Owo przyciąganie jednak nie wystarcza, aby Kiyoaki 
w klarowny sposób zdefiniował swoje uczucia. Wręcz przeciwnie – targają nim 
zmienne emocje, podsycane stanem wewnętrznego niepokoju. 

 
Pomimo że Satoko nigdy nie zachowywała się publicznie w napastliwy sposób, miał wrażenie, że 
zawsze była niczym igła tkwiąca w jedwabiu lub niczym brokat skrywający chropowatą podszewkę. 
Poza tym wiedział, że Satoko jest kobietą, która go nieustająco kocha, nie licząc się zupełnie z jego 

uczuciami. Drażniło go to, że był bezwolnym obiektem jej uczuć, bo przecież Kiyoaki już wcześniej 
szczelnie zatrzasnął okiennice swego serca w obawie, aby te ostre, krytyczne promienie wschodzą-
cego egoistycznie słońca nie wdarły się przez szczeliny do jego wnętrza574. 

                                                   
570 Ibid., s. 18–19. 
571 Ibid., s. 18. 
572 Ibid., s. 19. 
573 Yorisuke (Namba) Fujiwara (1112–1186) – dworzanin, mistrz gry w piłkę kemari; ustanowił dwie 

szkoły kemari: Namba i Asukai; był nauczycielem w kemari cesarza Goshirakawy (1127–1192). 
(Zob. A. Guttmann, L.A. Thompson, Japanese Sports: A History, University of Hawaii Press, Honolulu 
2001, s. 32–33). 

574 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 75. 
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Świadomość, że Satoko jest w nim zakochana, chłodzi emocje Kiyoakiego, który 
jest całkowicie świadom wrażenia, jakie wywiera na innych jego uroda. „Kiyoaki 
był świadom podziwu, jaki wywoływała jego uroda. Uczucie to rozprzestrzeniało się 
pod wpływem dotknięcia niczym srebrzyście dźwięczące białe kwiaty pleśni”575.  

Początkowo ten niezwykle próżny i kapryśny chłopak sprawia wrażenie osobni-
ka zupełnie niezdolnego do działania. Co ciekawe, cechą charakterystyczną miyabi 
jest „niezdolność” do działania, która wyraża się we wspomnianej wcześniej „sile 
bezsilności” (muryoku no chikara). W owej „sile bezsilności”, będącej atrybutem 
dworskiej elegancji, wyraża się słabość wypływająca z buddyjskej koncepcji nie-
trwałości rzeczy (mujōkan), która akceptuje efemeryczność piękna i ludzkiej egzy-
stencji.  

Kiedy okazuje się, że Satoko jest w ciąży z młodym Matsugae i nie może poślu-
bić księcia, to właśnie hrabia – prawdziwy arystokrata – wypatruje ze stoickim spo-
kojem dalszego rozwoju wypadków, nie podejmując z własnej inicjatywy żadnego 
działania. Ta „siła bezsilności” jednak wyposażona jest również w swego rodzaju 
upór – cechę, która czyni ową niemoc prawdziwie niebezpieczną bronią. Najdobit-
niej widać to we wcześniej przytoczonym fragmencie, w którym hrabia obmyśla 
rewanż na baronie za grubiańską propozycję wyswatania Satoko.  

Tego typu „szlachetne” zachowanie nie jest jednak charakterystyczne dla natury 
Kiyoakiego, który przecież nadal, odwiedzając swoją „wyklętą” babkę: „Znajdował 
przyjemność w kontaktach z osobą tak mu bliską i jednocześnie ciągle zachowującą 
werwę swoich prostych przodków. Była to raczej cyniczna przyjemność”576. To 
właśnie babka w ostateczny sposób demaskuje Kiyoakiego w momencie, kiedy 
prawda o ciąży Satoko wychodzi na jaw.  

 
To dopiero wyczyn – zrobić dziecko narzeczonej księcia! Niewielu mięczaków w dzisiajeszych cza-

sach na to stać. To dopiero wielka sprawa. W rzeczy samej – Kiyoaki jest wnukiem swego wielkiego 
dziada! Chyba nawet jak cię zamkną w więzieniu, nie będziesz żałował? Niemożliwe przecież, żeby 
cię za to skazali na śmierć?!577 

 
Na skutek wewnętrznych perturbacji i nieustannej walki między dwiema skraj-

nościami prawdziwa natura Kiyoakiego zwycięża, odrzucając w rezultacie fałszywe 
miyabi. Co jednak było powodem, dla którego żyjący tylko dla uczuć i żywiący się 
wyłącznie własnym pięknem Kiyoaki zdecydował się postawić na szalę swoje na-
byte szlachectwo? Pewną wskazówkę otrzymujemy we wcześniej cytowanym już 
fragmencie, z którego wynika, że pomimo iż Kiyoakiego drażni oczywistość uczuć 
Satoko, „ostre promienie wschodzącego egoistycznie słońca” zdają się zwiastować 

                                                   
575 Ibid., s. 25. 
576 Ibid., s. 128. 
577 Ibid., s. 310. 
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rychłą katastrofę. Metafora ta jest raczej oczywistym nawiązaniem do karzącej ręki 
cesarza-Absolutu, stąd też dalszy bieg wydarzeń wydaje się naturalną koleją rzeczy.  
 
Zettai no fukanō („absolutna niemożliwość”) bodźcem do złamania sankcji 
cesarskiej 
 
Wzgardzona przez Kiyoakiego Satoko zaręcza się z księciem Harunorim Tōinem – 
członkiem rodziny cesarskiej, stając się tym samym „absolutną niemożliwością” 
(zettai no fukanō). Wiadomość o zaręczynach z księciem, a co za tym idzie – ofi-
cjalna sankcja cesarska, zezwalająca na ten związek – to właśnie pobudza Kiyoa-
kiego do działania niczym „wysoki dźwięk trąbki” (takai rappa no hibiki no yō na 
mono)578 i sprawia, że Kiyoaki rzuca się w mroczną otchłań świata zmysłów. 
 

Absolutna niemożliwość. To właśnie sam Kiyoaki, podporządkowując się całkowicie uczuciom, któ-

re potęgowały tę wypaczoną ideę, sam doprowadził do takiego stanu rzeczy. Jednak co to była za ra-
dość? Nie mógł się uwolnić od tej mrocznej, niebezpiecznej i wzbudzającej trwogę radości. Istniała 
dla niego tylko jedna prawda, którą było życie wyłącznie dla emocji – bez celu i bez końca… Ten 
sposób życia zaprowadził go w rezultacie na skraj kotłującej się, mrocznej otchłani radości. Nie po-
zostało mu nic innego, jak tyko rzucić się w tę otchłań579.  
 

Satoko – symbol absolutnego tabu 
 
Reprezentująca ideał dworskiego piękna Satoko w momencie zaręczyn z księciem 
z rodu cesarskiego staje się synonimem absolutnej „nieosiągalności”. Słowo „abso-
lutny” (zettai no) wiąże się jednoznacznie z rangą Absolutu (zettaisha), jaką uosa-
bia – w odczuciu Mishimy-Kiyoakiego – wyłącznie majestat cesarski. Miłość do 
Satoko oznacza złamanie „absolutnego tabu”（zettai no kinki）i jest równoznaczne 
z doświadczeniem największej rozkoszy i zarazem największego świętokradztwa. 
„Satoko jaśniała pięknem zakazanego owocu, absolutnej niemożliwości, absolutne-
go zaprzeczenia!”580  

„Absolutne tabu”, „absolutna niemożliwość”, „absolutne zaprzeczenie” – 
wszystkie te epitety wyrażają łączność z cesarskim Absolutem, będącym jednocze-
śnie najczystszym i najprawdziwszym przejawem miyabi na ziemi.  

W momencie miłosnego spełnienia Kiyoakiego przepełnia duma na myśl o tym, 
iż to on sam uczynił z Satoko świętość, przez akt profanacji, którego dokonał. 
„Wszystkie rzeczy posiadają znamiona świętości, ale pod wpływem naszego do-
tknięcia ulegają zbrukaniu… Dotyk bezcześci, ale jednocześnie ma w sobie zdol-
ność uświęcania”581.  

                                                   
578 Ibid., s. 191. 
579 Ibid., s. 190–191. 
580 Ibid., s. 202. 
581 Ibid.  
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Akt profanacji nawiązaniem do koncepcji erotyzmu Bataille’a 
 
„Dotyk bezcześci, ale jednocześnie ma w sobie zdolność uświęcania” – pisze narra-
tor, wskazując na bardzo istotną cechę „świętokradztwa” Kiyoakiego. W owym ak-
cie profanacji wyraźnie widać nawiązania Mishimy do koncepcji erotyzmu Geor-
ges’a Bataille’a582: „Zakaz nadaje wartość swojemu przedmiotowi. [...] Zakaz nadaje 
swojemu przedmiotowi sens, jakiego zakazana czynność nie miała. Zakaz skłania do 
transgresji, bez której działanie nie miałoby urzekającego, ponurego światła... Tym, 
co zniewala, jest przekroczenie zakazu...583 – mówi Bataille. I o to właśnie chodzi 
Mishimie: o przekroczenie, złamanie zakazu; o profanację, czyniącą ze sprofano-
wanego obiektu świętość. „Urzekające, ponure światło” towarzyszące aktowi trans-
gresji Bataille’a to oczywiście „mroczna otchłań radości”, w którą rzuca się Kiyoaki. 
Z kolei złamanie zakazu i zbrodnia wynikająca z tego czynu to sposób na dotarcie 
„tylnymi drzwiami” do Absolutu – tak definiuje erotyzm Mishima: Erotishizumu to 
wa zettaisha no kairitsu o yaburu to iu tsumi o okasu koto ni yotte, sono zettaisha ni 
„uragawa kara” tōchaku suru koto de aru584. To swoiste rozumienie erotyzmu 
„tworzy jedną linię z pięknem i śmiercią”585 dla Mishimy, a Absolut, do którego 
Mishima dociera „tylnymi drzwiami”, to nikt inny tylko cesarz. Wykroczenie, które 
popełnia Kiyoaki, ma również pewien sadomasochistyczny wydźwięk586 – Kiyoaki 
pobudza się emocjonalnie na myśl o grzechu, którego się przed chwilą dopuścił.  
 

Kiedy już było po wszystkim, Kiyoaki wziął w ramiona Satoko, która ciągle miała na sobie pomięte 
kimono, i przycisnął twarz do jej twarzy. W tym momencie poczuł łzy Satoko na swoich policzkach. 
Pomyślał, że są to łzy szczęścia, ale jednocześnie przyszło mu do głowy, że te łzy, które teraz spły-
wały także po jego policzkach, najdobitniej świadczą o niewybaczalnym grzechu, którego się razem 
dopuścili. Myśl o tym grzechu dodała mu odwagi587.  

 

                                                   
582 Na temat związków Mishimy z Georges’em Bataille’em: Y. Mishima, Shōsetsu to wa nani ka (roz-

działy VI i VII poświęcone Madame Edwardzie i Mojej matce Bataille’a) [w:] „Shinchō”, tytuł wydania: 
Mishima Yukio tokuhon (Wypiski z Yukio Mishimy), Rinji zōkan, Tokio 1971, s. 107–113; Y. Hirano, 
Mishima Yukio to Joruju Bataiyu. Mishima Yukio to Yōroppa (Yukio Mishima i Georges Bataille. Mishima 
i Europa) [w:] „Kokubungaku. Kaishaku to Kanshō”, nr 2, 1976: Mishima Yukio to dekadansu, s. 70; 
K. Furuya (Furuya określa nawet Bataille’a i Mishimę mianem „mentalnych bliźniaków” seishinteki 
futago), Mishima Yukio to Joruju Bataiyu (Yukio Mishima i Georges Bataille), „Kokubungaku. Kaishaku 
to kanshō”, nr 12, 1972: Bi to junkyō. Mishima Yukio, Tokio 1972, s. 92. 

583 G. Bataille, Łzy Erosa, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009, s. 77. 
584 Mishima Yukio jiten, s. 562. 
585 Ibid., s. 569. 
586 Wątki sadomasochistyczne obecne są przecież w twórczości Mishimy od dawna, vide: bohater 

Kinkakuji (1956), depczący brzuch kobiety w ciąży czy też sylwetka tytułowego markiza de Sade z Sado 
kōshaku fujin (1965). 

587 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 206. 



 

 

184

Świadomość popełnionego grzechu generuje w Kiyoakim energię do dalszego, 
autodestrukcyjnego działania, co więcej, uprawnia go do przejęcia władzy nad do-
minującą do tej pory Satoko. Z kolei widok dziewczyny w pomiętym kimonie, idąc 
śladem myśli Bataille’a, sugeruje jej uległość i jest „wyznaniem absolutnej słabo-
ści”588 – oznacza także całkowite podporządkowanie się destrukcyjnej sile pożąda-
nia Kiyoakiego. Wspólne łzy kochanków to dowód ich wspólnej odpowiedzialności 
za grzech, który popełnili, i zarazem symbol scalającej ich „spazmatycznej komuni-
kacji”589. 

Zbezczeszczenie, którego Kiyoaki dopuszcza się na gruncie ideologicznym, sta-
nowi wykroczenie przeciwko najwyższemu prawu – prawu sankcji cesarskiej, co za 
tym idzie – karą za tego typu przewinienie może być tylko śmierć: „Elegancja to 
popełnienie zbrodni, największej zbrodni” (Yūga to iu no wa kin o okasu mono da, 
sore mo shikō no kin o)590. 

Książę Tōin reprezentuje bowiem ród cesarski, na którego czele stoi cesarz uo-
sabiający ideał miyabi na ziemi. Myśl ta popycha Kiyoakiego w objęcia tego, co 
nieuniknione. Jest to zarazem pogoń za najwyższą przyjemnością (ekstazą). Tym 
razem jednak jest to przyjemność pozbawiona perwersji, tak często towarzyszącej 
momentowi transgresji – miejsce owej perwersji zajmuje tutaj strach przed śmiercią. 
Bataille opisuje ten stan jako „obraz, w którego tle pojawia się cień śmierci, a życie, 
zamiast słabnąć, na swój sposób zaczyna się na nowo”591. Ten strach przed śmiercią 
widać w owym „wszechogarniającym »nie«”, które osacza Kiyoakiego i Satoko 
podczas ich sekretnej schadzki nad brzegiem morza w Kamakurze.  

 
Wszystko, co ich otaczało – księżycowe niebo, błyszcząca woda, wiatr hulający po piaszczystej pla-
ży i potrząsający konarami sosen – wszystko to wróżyło zagładę. Gdzieś ponad czasem unosił się 
potworny ryk zaprzeczenia. Jego wiadomość niosły sosny. [...] „Nie” było wszechogarniające. Czy 

było ono tworem nocy, czy nadciągającym upadkiem? Stanowiło to dla nich tajemnicę592.  
 
Epifania ekstremalnego piękna „w przeczuciu nadciągającej zagłady” 
 
„W przeczuciu nadciągającej zagłady piękno lśni swoim najpiękniejszym blaskiem” 
– mówi Mishima (metsubō no yokan de bi wa bi to shite no saikō no kagayaki o mi-

                                                   
588 G. Bataille, op.cit., s. 318. 
589 Ibid.  
590 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 192. Cytat ten otwiera artykuł Tōru Kiyomizu pt. Joruju Ba-

taiyu to Mishima Yukio (Georges Bataille i Yukio Mishima) [w:] Mishima Yukio. Sono ummei to geijutsu 
(Yukio Mishima. Jego przeznaczenie i sztuka), red. Y. Saegusa, Yūshindō, Tokio 1971, s. 314, poświęco-
ny erotyzmowi w Haru no yuki w odniesieniu do koncepcji erotyzmu Bataille’a. 

591 G. Bataille, op.cit., s. 318. 
592 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 261. 
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seru sonzai de aru)593 i w stwierdzeniu tym widać nierozerwalną więź pomiędzy 
stanem skrajnej radości i obłędnym strachem przed śmiercią. Oczywiście katastrofa, 
która nadciąga, jest zasadniczo możliwa do naprawienia594, wraz jednak z transgre-
sją, następującą w momencie naruszenia zakazu, świat rozumu traci swoją rację bytu 
na rzecz świata zmysłów. 

W tej sytuacji przeczucia związane z tragicznym końcem, obawy i strach ko-
chanków nie są już w stanie odmienić przeznaczenia (karmy), które ma się wypełnić 
lada moment, niemniej niezwykle ważnym aspektem świadomej profanacji, na jaką 
decyduje się Kiyoaki, jest podjęcie przez niego swego rodzaju „postanowienia dzia-
łania”: „Teraz wreszcie zrozumiał. Pragnął rzucić wyzwanie światu!” (Kare ni wa 
wakatte ita. Kare wa sekai ni chokumen shitakatta no da)595.  

W momencie największej ekstazy, największego zapomnienia Kiyoaki rzuca 
wyzwanie światu, przyjmując ową rezolucję działania, która jest oczywistym na-
wiązaniem do koncepcji „rezolucji śmierci” z Hagakure. Oczywiście Kiyoaki ma 
niewiele wspólnego z wizerunkiem typowego bushi, wkraczającego na Drogę Sa-
muraja bushidō. Jest piękny, ale jego piękno uosabia raczej bezsilne piękno kobiece 
tawayameburi niż zdecydowane piękno męskie masuraoburi. Na dodatek jest próż-
ny, a jego próżność wynika z narcystycznego zapatrzenia w swoje zewnętrzne „ja”. 
Ponadto nie ma najmniejszego pojęcia o walce na polu bitwy i rozlewie krwi – czasy 
samurajów odeszły bowiem w niepamięć wraz z epoką Meiji i z osobą dziadka 
Kiyoakiego, który jedynie dla Iinumy pozostał synonimem dawnych ideałów. Ku 
ogromnemu rozczarowaniu Iinumy wnuk nie podjął wiekopomnego dzieła swego 
wielkiego przodka.  

 
Piękny wygląd Kiyoakiego, jego elegancja, charakterystyczne dla niego niezdecydowanie, brak pro-
stolinijności, rezygnacja z wysiłku, jego marzycielskie usposobienie, zgrabna sylwetka, zwinne ciało, 

delikatna skóra i te długie, rozmarzone rzęsy – Iinuma czuł, że dzięki tym cechom jego ideały zostały 
zdradzone w najpiękniejszy sposób596. 

 
Z początkiem XX wieku nastały czasy pokoju i jedyna wojna, jaka się w nich 

rozgrywa, to „wojna uczuć” – jak zauważa Honda. „Wiek wspaniałych wojen za-
kończył się wraz z epoką Meiji. [...] Jednak chociaż te wojny czynu już się skończy-
ły, teraz, w ich miejsce, nastała era wojen uczuć”597. 

Kiyoaki, wdając się w romans z narzeczoną księcia i łamiąc tym samym cesarską 
sankcję, staje się równoprawnym uczestnikiem tej wojny – wojownikiem, którego 
najwyższym wasalem jest cesarz. Jednocześnie, wkraczając na Drogę Wojownika, 
                                                   

593 Mishima Yukio jiten, s. 569. 
594 G. Bataille, op.cit., s. 318. 
595 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 101. 
596 Ibid., s. 79. 
597 Ibid., s. 213–214. 
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Kiyoaki wstępuje na drogę śmierci: „Sens Drogi Samuraja odnalazłem w śmierci” – 
pisze Jōchō Yamamoto w Hagakure.  
 
Miyabi i śmierć 
 
Śmierć towarzyszy zresztą lekturze powieści już od I rozdziału Haru no yuki. Już 
bowiem w pierwszej scenie pojawia się motyw zdjęcia upamiętniającego żołnierzy 
poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej. Zdjęcie w kolorze sepii, na którym widać 
prosty nagrobek przykryty białym suknem oraz rzesze zgromadzonych wokół niego 
żołnierzy, wprowadza ezoteryczny nastrój refleksji i smutku, podtrzymywany póź-
niej przez Mishimę już konsekwentnie do samego końca powieści.  
 

Postacie żołnierzy zarówno na pierwszym, jak i na drugim planie tonęły w dziwnym półświetle, które 
rzucało jasny blask na kontury getrów i długich żołnierskich butów oraz linie pochylonych karków 
i ramion żołnierzy. Cały obraz przepełniał nastrój niewysłowionego smutku. Ów smutek chwytał za 

serce niczym fala napierająca na mały, biały ołtarzyk, kwiaty i nagrobek, znajdujące się pośrodku 
obrazu. Od ogromnej masy ludzi rozsypanych aż po kraj pola biła jedna, niewyartykułowana myśl, 
która skierowana ku centralnemu punktowi stopniowo zaciskała się wokół nich niczym ciężki, 
ogromny pierścień z żelaza598. 

 
Owa „niewyartykułowana myśl” (kuchi ni tsukusenu omoi) to konotacja śmierci, 
która to naturalnym biegiem rzeczy bierze we władanie każde żołnierskie istnienie.  

Co należy jednak podkreślić, ów motyw śmierci stanowi dopełnienie koncepcji 
miyabi. Ów smutek i melancholia, epatujące ze zdjęcia, nakładają się bowiem na 
naturalną melancholię i akceptację śmierci w wymiarze buddyjskim, co oczywiście 
wiąże się nierozerwalnie z koncepcją dworskiej elegancji. Jednocześnie śmierć ty-
sięcy żołnierzy na polu bitwy nasuwa skojarzenie z losem Kiyoakiego – wojownika 
całkowicie oddanego jednej sprawie, to jest wojnie uczuć. Owe uczucia okazują się 
zupełnie inne od dziecięcych wyobrażeń o uczuciach, które Kiyoaki miał, zanim po 
raz pierwszy pocałował Satoko. Ów słodki moment zapomnienia o własnym „ja” 
zdaje się niczym cyniczna nauczka Satoko wyniesiona z jej „szkoły elegancji”, mó-
wiąca o tym, iż: „Prawdziwa elegancja nie boi się żadnej nieprzyzwoitości” (Makoto 
no yūga wa donna midarasa o mo osorenai to iu koto)599. 

Oczywiście późniejszy rozwój wypadków zmusi Kiyaokiego do rewizji tej iro-
nicznej uwagi, spowodowanej próżnością i kapryśną naturą zapatrzonego w siebie 
chłopaka. 

 
                                                   

598 Ibid., s. 6–7. 
599 Ibid., s. 123. 
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Dla każdego zwykłego młodzieńca to wspomnienie pocałunku Satoko stałoby się powodem do sa-
mozadowolenia i najwyższego uniesienia, jednak dla kogoś takiego jak Kiyoaki, który był więcej niż 

tylko zadowolony z własnego „ja”, ów pocałunek stawał się z dnia na dzień coraz bardziej jątrzącą 
się raną. Bez wątpienia jednak w tamtej chwili Kiyoaki odczuwał przyjemność, która lśniła niczym 
klejnot. Z pewnością tamta chwila wryła się głęboko w jego pamięć. Otoczeni niewyraźną masą cią-
gnącego się zewsząd śniegu... Kiyoaki nie wiedział, gdzie był początek, a gdzie koniec niejasnych 
uczuć, które w nim szalały, jednak z pewnością w ich centrum znajdował się lśniący, karmazynowy 
klejnot600. 

 
Określenie „lśniący, karmazynowy klejnot” nawiązuje jednoznacznie do zmysłowej 
głębi ust Satoko i zarazem do pojęcia dworskiej elegancji – zarówno zmysłowość 
owej chwili, jak i świadomość piękna pociągają Kiyoakiego równie mocno.  
 
Moment ekstazy, widmo śmierci i transgresja Bataille’a 
 
Proces ten nawiązuje w swojej genezie do myśli Bataille’a, z którą zresztą Mishima 
całkowicie się zgadza601, a mianowicie, że w wyniku profanacji, której Kiyoaki do-
konał, rozciąga się przed nim widmo śmierci, doprowadzając w momencie ekstazy 
do transgresji – przekroczenia, wyjścia poza własne „ja”. Ważny jest tutaj ów mo-
ment ekstazy, o której wspomina zarówno Mishima, jak i Bataille. Powróćmy jesz-
cze na chwilę do sceny przejażdżki rykszą, w której przyszli kochankowie wymie-
niają pierwsze pocałunki, doświadczając po raz pierwszy w życiu namiastki ero-
tycznej ekstazy.  
 

W tym momencie Kiyoaki zapomniał o całym świecie, a jednak mimo tego ciągle był świadom swo-
jego piękna. W owej chwili jego piękno i piękno Satoko zrównoważyły się, jakby roztapiając się 

w sobie niczym rtęć. To wszystko, co było zaprzeczeniem, co irytowało i drażniło – to wszystko nie 
miało nic wspólnego z naturą piękna. Zrozumiał, że ślepa wiara w absolutnie niezależną jednostkę 
nie jest kwestią chorego ciała, lecz wiąże się z chorobą ducha. Kiedy resztki niepokoju zniknęły 
z serca Kiyoakiego i uczucie szczęścia przepełniło jego wnętrze, ich pocałunek pogłębił się, a wargi 
Satoko stały się jeszcze bardziej uległe. Nagle Kiyoaki przestraszył się, że lada moment cały się roz-
puści w tym ciepłym i słodkim jak miód wnętrzu ust Satoko i aby się ratować, zapragnął chwycić się 

                                                   
600 Ibid., s. 124. 
601 Georges Bataille (1897–1962) odgrywa wyjątkową rolę w intelektualnym życiu Mishimy. Jak wy-

znaje Mishima w swoim ostatnim wywiadzie z Takashim Furubayashim (1927–1998): „Z Georges’em 
Bataille’em zetknąłem się w latach sześćdziesiątych. Spośród współczesnych myślicieli europejskich 
czuję z nim największe pokrewieństwo. To właśnie Bataille objaśnia ideę niezwykle głębokiego i bli-
skiego związku pomiędzy erotyzmem a śmiercią”. („Gunzō”: Nihon no sakka. 18. Mishima Yukio, s. 208). 
Z kolei Tōru Matsumoto w eseju Mishima Yukio ni okeru erotishizumu (Mishima Yukio to dekadansu, 
„Kokubungaku. Kaishaku to Kanshō”, nr 2, 1976, Shibundō, Tokio, s. 23) analizuje między innymi ero-
tyzm w Haru no yuki, opierając się na koncepcji erotyzmu Bataille’a. 
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czegoś, co ma realny kształt. Wyciągniętą spod koca ręką objął dziewczynę ramieniem, żeby pod-
trzymać jej podbródek. Jego palce dotknęły drobnych i delikatnych kości jej podbródka, co upewniło 

go, że na zewnątrz jego istnienia znajduje się drugie materialne istnienie. Tym razem jednak, na od-
wrót, uczucie to spotęgowało harmonię pocałunku602.  

 
Tak więc Kiyoaki w momencie owego miłosnego uniesienia zaprzecza swojemu 

„ja” i tym samym, odrzucając ziarno własnego „ego”, doznaje najwyższego szczę-
ścia („piękno Satoko i Kiyoakiego zlały się w jedno niczym srebrna rtęć”). W tej 
chwili świadomość Kiyoakiego jest bardzo wątła, gdyż zapada się w otchłań „nieo-
kiełznania”603 – stan ten można wytłumaczyć, porównując ekstazę do śmierci i opę-
tania – to właśnie wówczas zmienione zostaje principium individuationis i następuje 
moment, w którym jednocześnie się jest i się nie jest604. Ten stan bycia i nie bycia, 
„samozaprzeczenia” wskazuje na koncepcję absolutnych przeciwieństw, tak ważną 
w teorii transgresji Bataille’a605.  
 
Ponownie: dwubiegunowość 
 
Świętość i zbezczeszczenie, czystość i zbrukanie, najwyższe szczęście i horror 
śmierci, dreszcze rozkoszy i dreszcze przerażenia – wszystko ma swoją ambiwa-
lentną, spolaryzowaną naturę. „Jest zakaz i wolna od niego codzienność. Jak mówi 
japońska mądrość ludowa: raz święto, a raz codzienność [hare to ke]. To znaczy, że 
gdyby nie było święta, nie byłoby też codzienności, a gdyby nie było codzienności, 
nie mogłoby być święta”606 – tak najprościej interpretuje to Mishima, po chwili 
dodając:  
 

To znaczy – ponieważ współczesne życie rozgrywa się w relatywizmie, wszystko staje się prozaiczne, 

jest tylko codzienność. To nie pozwala narodzić się transgresji. A jeśli nie ma transgresji, erotyzm nie 
może zaistnieć. Tylko w zetknięciu z transgresją erotyzm manifestuje swoją prawdziwą wartość – tak 
myślał Bataille607.  

                                                   
602 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 99–100. 
603 Bataille twierdzi, iż ludzie docierają do kresu możliwości w dwóch etapach: nieokiełznania i świa-

domości, przy czym „jasna świadomość” oznacza zawsze „ochłodzenie” i zarazem nieuchronny upadek. 
Jednocześnie nie da się oddzielić świadomości od człowieczeństwa. (Zob. G. Bataille, op.cit., s. 212.) 

604 O tym stanie wspomina Bataille (Zob. ibid.). 
605 „Zakaz nadaje wartość swojemu przedmiotowi. Często w chwili, gdy chcę złamać zakaz, zastana-

wiam się, czy nie zostałem podstępnie sprowokowany! Zakaz nadaje swojemu przedmiotowi sens, jakie-
go zakazana czynność nie miała. Zakaz skłania do transgresji, bez której działanie nie miałoby urzekają-
cego, ponurego światła… Tym, co zniewala, jest przekroczenie zakazu” – komentuje koncepcję „trans-
gresji” Bataille (zob. ibid., s. 77). „Przekraczanie” Bataille’a wiąże się z przekraczaniem zakazu, ale 
jednocześnie z rozkoszą odczuwaną w momencie transgresji, która pochodzi ze strachu, z drżenia przed 
„przekroczeniem” zakazu. Transgresja Bataille’a usytuowana jest na granicy sacrum i profanum.  

606 Y. Mishima: Mishima Yukio wa kataru…, s. 208.  
607 Ibid.  
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„Suwerenna, absolutna wolność jest możliwa [...] po rewolucyjnej negacji podstaw 
monarchii”608 – ta oczywista myśl również dobrze obrazuje koncepcję transgresji 
Bataille’a i Mishimy.  
 
Transgresja zakazu 
 
Co istotne – owa koncepcja erotyzmu łączy się z wizją piękna i śmierci u Mishimy. 
Śmierć staje się środkiem do głębszej, silniejszej percepcji piękna, a owo dążenie do 
samounicestwienia, autozagłady, które stale towarzyszy Kiyoakiemu – zarówno na 
poziomie symbolicznym w warstwie języka, jak i estetycznym w warstwie narracji – 
stanowi nieodzowny element tej wizji piękna. Jednocześnie samozaprzeczenie, któ-
rego Kiyoaki doświadcza w momencie zmysłowego upojenia, wyzwala w nim stan 
najwyższego szczęścia.  

Owa pierwsza erotyczna ekscytacja pozwala Kiyoakiemu w tej jednej chwili od-
rzucić narcystyczną „świadomość wywoływanego wrażenia”, o której wspomina 
również Hiroshi Watanabe609, i doświadczyć w owej ekstazie prawdziwej natury 
piękna od wewnątrz. Watanabe pisze: „Dzięki świadomości wywoływanego przez 
siebie wrażenia i ekstremalności dialektyki niepokoju duch, który w najwyższym 
stopniu gardzi rzeczywistym życiem i pragnie angażować się wyłącznie na teryto-
rium ekstazy, pożąda już wyłącznie teraźniejszości eleganckiej ekstazy, a odnośnie 
do trwania życia jako spokojnego podtrzymania, ma tylko jedną, następującą wi-
zję”610:  
 

Nagle zaczął się dusić na myśl o tym, że zarówno prąd morski, jak i długoterminowe zmiany, a także 
on sam – wkrótce się zestarzeją. Nigdy nie myślał o tym, że chciałby poznać tajemnice mądrości po-
deszłego wieku. Gdyby przyszło mu umrzeć w młodym wieku, nie cierpiałby z tego powodu. Ele-
gancka śmierć była dla niego niczym kwieciste, jedwabne kimono rzucone niedbale na stół, które 
nieoczekiwanie zsunęło się na ciemną podłogę611.  

 
Jaka jest więc prawdziwa natura piękna, o której wspomina Kiyoaki, i którą po-

zwala mu odczuć owa „dialektyka niepokoju” związana z wyizolowaniem samo-
świadomości? Hiroshi Watanabe sugeruje: 
 

To istnienie pragnie być związane wyłącznie z pięknem. Przecież „ja”, według samoświadomości, to 
wyłącznie piękno. Kiedy Kiyoaki całuje się z Satoko, cały świat dookoła przestaje dla niego istnieć, 
niemniej jednak nie zapomina w tamtej chwili o własnym pięknie. Piękno nie może trwać wiecznie. 
Piękno jest bezcelowe, stanowi dla siebie przyczynę i cel612.  

                                                   
608 G. Bataille, op.cit., s. 9. 
609 „Klarowność świadomości odnośnie do sposobu kształtowania świadomości bohaterów – również 

w tej powieści [Hōjō no umi – przyp. J.W.] towarzyszy jej nieprzerwanie narcyzm, który sprawia, że »ja« 
posiada klarowną wiedzę o sobie” – pisze Hiroshi Watanabe w Hōjō no umi ron.  

610 Ibid., s. 95. 
611 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 129–130. 
612 H. Watanabe, Hōjō no umi ron, s. 95. 
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Piękno nie może trwać w czasie, dlatego śmierć jest warunkiem nieodzownym. 
„Tylko śmierć młodych jest piękna”613 – wyznaje Mishima i jest to stwierdzenie 
oczywiste614. Czyż piękna może być śmierć ciała ograniczonego działaniem czasu? 
Absolutnie nie. Kiyoaki umiera więc w wieku dwudziestu lat, w momencie, w któ-
rym jego uroda jest w „pełnym rozkwicie” i jest niepodważalnym faktem: Wakasa 
no zetchō, kyakkanteki ni mite nikutai ga utsukushii hatachi de shi o mukaeru koto615. 
Podświadomie jednak cały czas zdaje sobie sprawę z działania upływającego czasu 
i z losu, który go czeka – nawet w piękny, jesienny dzień, przechadzając się wśród 
wielobarwnych klonów, Kiyoaki ma świadomość, że czas nie przestaje płynąć: „By-
ła beztroska, leniwa niedziela. Jednak Kiyoaki myślał, że świat przypomina skórza-
ną torbę wypełnioną wodą. Na dnie tego świata istnieje mała dziurka, przez którą – 
kropla po kropli – sączy się czas”616. 

Tylko Kiyoaki słyszy dźwięki tego sączącego się czasu, ponieważ tylko on został 
namaszczony na „wojownika” wojny uczuć. „Wybrańcy bogów umierają młodo” – 
z pewnością Kiyoaki – ze względu nie tylko na swoje zewnętrzne piękno, ale także 
bezcelowość swojej narcystycznej natury – został „wybrańcem” tej nowoczesnej 
wojny uczuć, o której wspomina Honda. Jako jedyny świadomy obserwator zdarzeń 
– Honda – jest również przekonany o tragicznym końcu, który czeka Kiyoakiego. 

 
Nie ma wątpliwości, że Kiyoaki zmierza ku tragedii. Z pewnością będzie to piękny koniec, ale czy 
Kiyoaki powinien odrzucić swoje życie i złożyć je na ołtarzu efemerycznego piękna, które w swej 
ulotności przypomina ptaka w locie, dostrzeżonego kątem oka przez otwarte okno?617  

 
Na tego typu refleksję jest już jednak za późno, ponieważ w przypadku Kiyoa-

kiego pożądanie okazuje się silniejsze niż elegancja i strach. Kiyoaki akceptuje 
w końcu także „ciemną stronę” swego „ja”, którą jest jego cielesna żądza, mająca 
w rzeczywistości niewiele wspólnego z wyrafinowaną elegancją i jego nabytym 
szlachectwem.  

Ów kontrast między wyidealizowaną elegancją Kiyoakiego a jego prawdziwym 
„ja”, w którym brzydota okazuje się jego naturalną częścią, Kiyoaki opisuje nastę-
pująco:  
                                                   

613 Mishima Yukio jiten, s. 568. 
614 Mishima, wzorując się na bohaterze swojej młodości, Raymondzie Radiquecie (1903–1923) – któ-

rego śmierć porównywał często do przedwczesnej śmierci takich mitycznych bohaterów, jak Adonis czy 
Hiacynt – myślał, że jego przeznaczeniem jest bohaterska śmierć na polu walki właśnie w wieku dwu-
dziestu lat. Jednak los chciał inaczej – Mishima został mylnie zdiagnozowany przez lekarza wojskowego, 
który sugerując wodę w płucach, zamiast na front odesłał go ze skutkiem natychmiastowym do domu. Po 
wojnie Mishima wielokrotnie dawał do zrozumienia, że żałuje, iż los Radiqueta go ominął, a idea przed-
wczesnej śmierci (yōsetsu) i swoistego piękna związanego z tą koncepcją wielokrotnie powracała w jego 
twórczości. 

615 Mishima Yukio jiten, s. 569. 
616 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 21–22. 
617 Ibid., s. 217. 
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To, co teraz czuł, było prawdziwym uczuciem, ale kiedy je porównał do swoich dawnych miłosnych 
fantazji, okazało się, że to prawdziwe uczucie – prymitywne, pozbawione smaku, siejące spustoszenie 

i mroczne – znacząco odbiegało od koncepcji elegancji. Co więcej, nie bardzo nadawało się na temat 
poematu. Po raz pierwszy zrozumiał, że surowa brzydota stanowi również część jego samego618.  
 
Ta brzydota to oczywiście uczucia niższe kojarzone z ludzką seksualnością, sta-

nem pożądania, wojną zmysłów, a nie z wysublimowanym sposobem przeżywania 
uniesień miłosnych opiewanych przez poetów.  

Ponownie więc Mishima przemawia słowami Bataille‘a: „kiedy nieokiełznanie 
zanika, pojawia się jasna świadomość, a wraz z nią upadek”619. Kiyoaki obejmuje 
chłodnym okiem sytuację, w której się znalazł, i z pokorą oddaje się we władanie 
nieubłaganego losu.  
 

Już nie wierzył, że jest cierniem elegancji wbitym w mocną dłoń swojej rodziny. Jednak nadal nie 
uważał się za jeden z palców tej dłoni. Tylko elegancja, która była jego świadomą częścią, umarła. 
Jego serce było puste. W żadnym jego zakamarku nie znalazłby tego szlachetnego smutku, który 
bywał natchnieniem dla poezji. W jego wnętrzu hulał jałowy wiatr. Nigdy jeszcze nie czuł się tak 

wyobcowany z elegancji i z piękna jak w tej chwili620. 
 

Raz jeszcze Mishima sugeruje zbliżającą się śmierć, spowodowaną aktem pro-
fanacji popełnionej przez Kiyoakiego. Zresztą już w scenie pierwszego miłosnego 
uniesienia, które Satoko i Kiyoaki przeżywają podczas przejażdżki rykszą ośnieżo-
nymi ulicami Tokio, pojawia się fantom śmierci – wyglądającemu z rykszy Kiyoa-
kiemu wydaje się, iż pomiędzy barakami III regimentu stacjonującego w Azabu wi-
dzi masę żołnierzy do złudzenia przypominających postaci ze zdjęcia upamiętniają-
cego poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej.  
 

Kiyoaki pomyślał, że wszyscy żołnierze z jego wizji są w rzeczywistości martwi. Powodem, dla któ-
rego tysiące żołnierzy zgromadziło się tak licznie, była nie tylko chęć uczczenia pamięci ich pole-
głych na wojnie towarzyszy broni, lecz także chęć uczczenia ich własnej śmierci. Po chwili złudzenie 
prysło. [...] Jednak nastrój poprzedniego upojenia już nie powrócił621. 

 
Żołnierze z wizji Kiyoakiego różnią się jednak od tych ze zdjęcia w kolorze sepii 

śniegiem, który leży na ich ramionach oraz białymi, wysłużonymi paskami zwisają-
cymi z ich żołnierskich czapek. Ów śnieg łączy symbolicznie świat śmierci ze świa-
tem piękna, jednocześnie stanowiąc konotację czystości moralnej, zawartej w idei 

                                                   
618 Ibid., s. 296. 
619 G. Bataille, op.cit., s. 212. 
620 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 378–379. 
621 Ibid., s. 102. 
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„czystego działania” (junsui kōi). Dla Mishimy bowiem piękno i jego subiektywna 
percepcja prowadzą do relatywizacji świata idei, tracąc swój absolutny charakter. 
Koncepcja działania (kōdō) była mu potrzebna właśnie po to, aby „wyrwać piękno 
z piekła relatywizmu”622. 

Tak więc iluzoryczni żołnierze, biorący udział w żałobnych uroczystościach ku 
własnej czci, zdają się naprowadzać czytelnika na trop owej koncepcji estetyczno- 
etycznej, koncentrującej się wokół motywu śmierci. Zresztą konotacje śmierci 
w połączeniu z koncepcją miyabi występują niezwykle często w narracji powieści. 
Tego rodzaju scena, w której Kiyoaki ogląda we śnie własną trumnę, pojawia się już 
na początku Haru no yuki. Nastrój tej sceny spowija tajemnica, gdyż trumna jest zabita 
gwoździami i Kiyoaki na zasadzie przeczucia zgaduje, iż to jego zwłoki znajdują się 
w środku. Poza tym tajemnicę stanowi również szlochająca nad trumną kobieta, której 
tożsamości Kiyoaki nie potrafi odgadnąć. W scenie tej można także dostrzec motyw 
dworskiej elegancji, symbolizowanej przez zapach kobiecych perfum, unoszących się 
znad trumny. Perfumy są nawiązaniem do postaci księżnej Kasugi, której przed laty 
Kiyoaki miał okazję być paziem. To właśnie opis elegancji księżnej w I rozdziale po-
zostaje w kontraście z wizją śmierci, otwierającą powieść, i jednocześnie wprowadza 
czytelnika w świat kobiecego piękna tawayameburi. To w istocie księżna Kasuga 
przez lata stanowi dla Kiyoakiego ideał dworskiej elegancji. 

Do momentu przechadzki po jesiennym ogrodzie, rozpoczynającej akcję powie-
ści, księżna Kasuga pozostaje dla Kiyoakiego niedoścignionym wzorem piękna 
i zarazem ucieleśnieniem kobiecej elegancji. Scena z trumną na początku powieści, 
dzięki wspomnianemu wcześniej zapachowi perfum, również przywołuje pośrednio 
poniższy wizerunek księżnej.  
 

Księżna Kasuga aż po tren sukni skropiona była obficie francuskimi perfumami, których zapach 
przepojony był wonią starego piżma. Przemierzając korytarz, Kiyoaki potknął się. Trwało to tylko 
ułamek sekundy, lecz spowodowało silne pociągnięcie trenu. [...] Księżna stała wyprostowana z led-
wie odwróconą głową. Pozwoliło to jednak chłopcu dostrzec subtelny uśmiech na jej twarzy. Wów-
czas włosy, które przykrywały jej skroń, lekko spłynęły po białym, uniesionym do góry policzku, 
a w kącikach oczu o kształcie migdałów pojawił się, przypominający czarną iskierkę ognia, 
uśmiech623. 

 
Zapach, barwa i kształt ujęte w słowa pozwalają Mishimie oddać zarówno ze-

wnętrzne przymioty kobiecego piękna, jak i elegancji księżnej, do której wymownej 
postaci pisarz nawiązywać będzie jeszcze w dalszym toku narracji, tym razem jed-
nak już w odniesieniu do Satoko jako godnej kontynuatorki ideałów elegancji 
dworskiej uosabianych przez księżnę. Przy czym elegancji Satoko towarzyszy rów-
nież pewna tajemniczość i mrok, których nie zawierał w sobie obraz księżnej: „Ką-
                                                   

622 Mishima Yukio jiten, s. 569. 
623 Ibid., s. 12. 
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ciki warg Satoko były lekko uniesione, Kiyoaki ze zniecierpliwieniem pragnął 
upewnić się, czy powodem tego był grymas płaczu, czy może uśmiech, ale teraz 
twarz dziewczyny była pogrążona w cieniu, zdawał się na niej spoczywać gwałtow-
ny zwiastun mroku”624. 
 
Płaczący Eros – sacrum i profanum 
 
W powyższym opisie pojawia się nastrój ezoteryczności charakterystyczny dla innej 
kategorii estetycznej Heian – koncepcji „tajemniczej głębi” (yūgen). Jednocześnie 
w scenie tej można odczytać nawiązanie do koncepcji erotyzmu Bataille’a – ów 
niezdefiniowany dla Kiyoakiego grymas na twarzy Satoko, będący oznaką płaczu 
lub śmiechu, przypomina tytułowe Łzy Erosa Bataille’a. Śmiech i łzy – wskazujące 
dwie wydawałoby się absolutnie skrajne emocje, ponownie odsyłają do profanum, 
wynikającego ze złamanego zakazu/pogwałcenia sacrum i idei transgresji. „Gdyby 
nie było pesymizmu, który zaprzecza całkowicie optymizmowi, gdyby nie było mi-
stycyzmu, który całkowicie przeczy racjonalizmowi – rewolucja nie byłaby możliwa. 
Aby rewolucja stała się realna, muszą zaistnieć obie skrajności”625 – tłumaczy Mi- 
shima. Rewolucja, ekstaza – Mishima zdaje się podtrzymywać ową niesłabnącą an-
tytetyczność pojęć i uczuć w całej powieści. Poniższy przykład doskonale obrazuje 
ten stan. 
 

Kiyoaki lubił jazdę powozem, szczególnie w momentach silnego niepokoju. Ponieważ drżenie po-
wozu zakłócało uporczywy, precyzyjny rytm specyficznego niepokoju, który odczuwał. Czuł blisko 
siebie wymachy ogonów na gołych końskich zadach, zmierzwione w furii grzywy i wypływającą 
spomiędzy zgrzytających zębów nitkę lśniącej śliny – Kiyoaki lubił rozkoszować się wzajemną bli-
skością tej zwierzęcej siły i elegancji, panującej wewnątrz powozu626. 

 
Masuraoburi i tawayameburi – siła kontrastu 
 
W powyższej scenie ponownie uderza kontrast, tym razem zwierzęca siła (jūteki na 
chikara) zostaje przeciwstawiona elegancji wnętrza powozu (shanai no yūga). Jed-
nocześnie owa „zwierzęcość” uosabia masuraoburi, czyli aktywny pierwiastek mę-
ski, a elegancja wnętrza powozu – tawayameburi, czyli bierny pierwiastek żeński. 
Wielokrotnie owe dwa antytetyczne pierwiastki zderzają się ze sobą w śmiertelnym 
boju, a wygrana za każdym razem zdaje się po stronie silniejszego. Oczywiście po-
dobny proces odbywa się we wnętrzu Kiyoakiego, który podtrzymuje w sobie ów 
stan napięcia, pochodzący z kolizji surowego pierwiastka męskiego (jego proste, 
samurajskie korzenie) i delikatnego pierwiastka żeńskiego (nabyta elegancja dwor-

                                                   
624 Ibid., s. 146. 
625 Y. Mishima: Mishima Yukio wa kataru…, s. 213. 
626 Idem, Haru no yuki. Hōjō..., s. 73. 
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ska). Ów stan wewnętrznego braku spokoju nieustannie towarzyszy Kiyoakiemu. 
Mishima po mistrzowsku wyraża napięcie emocjonalne głównego bohatera Haru no 
yuki za pomocą opisów przyrody, podkreślających nastrój niepokoju. 
 

Z każdą sekundą, z każdą minutą poczucie bliskości między wieczornym niebem a drzewami wiśni po-
głębiało się. Pod wpływem tego widoku niepokój ogarnął serce Kiyoakiego. [...] Kiyoaki pragnął dowodu 
na to, że właśnie tutaj – pod drzewami wiśni – i właśnie w tej chwili, on i Satoko przeżywają moment 
największego szczęścia. Bez wątpienia niespokojny wieczorny wiatr wzmagał jego irytację, jednak 
Kiyoaki chciał się upewnić, że nie ma słodszej chwili upojenia niż ta obecna. Jednak Satoko wydawała się 
nieobecna myślami, dlatego pragnienie Kiyaokiego okazało się niemożliwe do zrealizowania. Był jak 
nieprzytomnie zazdrosny mąż, obwiniający żonę o to, że nie miewa takich samych snów jak on627.  

 
Słodycz śmierci w erotycznym akcie upojenia 
  
W przytoczonym fragmencie ekstremalny niepokój Kiyoakiego pragnie ekstremal-
nego potwierdzenia swego piękna, co jednak jest niemożliwe w ramach relatywi-
stycznej rzeczywistości. Jedynie działanie – jednoznaczne z fizycznym, erotycznym 
aktem upojenia – może przybliżyć Kiyoakiego do sedna piękna, natomiast słowa, 
idee, iluzje nie mają tej mocy.  
 

Kiyoakiego dręczyła myśl, w jaki sposób mógłby dotrzeć do wnętrza Satoko. Nagle, jakby uciekając 
przed jego wzrokiem, Satoko pochyliła się gwałtownie ku niemu i pocałowała go. Kiyoaki poczuł 
ciepło, rozchodzące się spod koniuszków jego palców, które spoczywały na biodrze dziewczyny. 
Zanurzył się w tym cieple, które przypominało zapach gnijących kwiatów w szklarni i wciągnął jego 
zapach głęboko w nozdrza, wyobrażając sobie, jak słodka byłaby teraz śmierć przez uduszenie. Sa-
toko nie wypowiedziała ani słowa, jednak Kiyoaki pogrążył się we własnej iluzji – był absolutnie 
przekonany, że lada chwila osiągnie symetrię idealnego piękna628.  

 
Oczywiście jest to jedynie piękne preludium do prawdziwej wojny zmysłów, 

która rozegra się lada moment między bohaterami. Mishima ponownie daje czytel-
nikowi znać, że gra będzie się toczyła o najwyższą stawkę, czyli o życie, jednocze-
śnie nie pozostawia nadziei na szczęśliwe zakończenie. Śmierć zdaje się unosić na-
wet w upojnym zapachu kwiecia wiśni o zmroku. 
 

Satoko odjęła wargi. Ponieważ jej fryzura przylegała mocno do jego mundurka, Kiyaoki – zatopiony 
w unoszącym się dookoła zapachu jej olejku do włosów – spoglądał na otulone w srebro drzewa wi-
śni, majaczące w oddali na tle kurtyny. Miał wrażenie, że zapach olejku do włosów Satoko i zapach 
wiśni o zmroku stopił się w jedno. Przed zmierzchem drzewa wiśni zbite ciasno jedne na drugich 
przypominały z oddali puszyste kłęby wełny. Pod tą sproszkowaną bielą, zbliżoną w kolorze do sre-

                                                   
627 Ibid., s. 145–146. 
628 Ibid., s. 146. 
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brzystej szarości, głęboko na dnie krył się przyćmiony, złowieszczy róż, który wyglądał niczym pu-
der używany do pośmiertnego makijażu629. 

 
Wiśnia symbolem pasywnego piękna 
 
W tym fragmencie Mishima odwołuje się do klasycznego wzorca piękna – subtel-
nego, efemerycznego drzewa wiśni, którego nietrwałość nawiązuje do buddyjskiej 
koncepcji mujō. Jednocześnie zapach wiśni porównany zostaje do zmysłowego, od-
urzającego zapachu włosów Satoko, który symbolizuje eteryczny olejek do włosów. 
Na tle tej upojnej scenerii pojawia się nagle „złowieszczy róż, przypominający pu-
der używany do pośmiertnego makijażu”. I rzeczywiście, lada chwila sytuacja dia-
metralnie się zmienia – Satoko, zniecierpliwiona dziecinnym postępowaniem Kiyo-
akiego, rani niezwykle dotkliwie jego „ego”, nazywając go „dzieckiem, które ni-
czego nie rozumie”630.  

W rezultacie, ugodzony do żywego w swej męskiej dumie, Kiyoaki wypiera się 
publicznie swego uczucia do Satoko, pozwalając tym samym na zaręczyny z księ-
ciem. Na wieść o wyrażeniu zgody cesarza na zaręczyny i ślub księcia Tōina z Sa-
toko, przed oczyma Kiyoakiego pojawia się „szeroki, długi i ciemny korytarz”. 
„Szeroki, długi i ciemny korytarz, do którego wiodą drzwi zamknięte na małą, ale 
niezwykle solidną zasuwkę ze złota. Nagle zasuwka otwiera się sama, jakby przy 
dźwięku zgrzytających zębów, wydając przy tym tak realistyczny, że aż słyszalny 
dla Kiyoakiego dźwięk”631. Jednocześnie wieść o zaręczynach Satoko stanowi bo-
dziec do działania dla niezdecydowanego i pasywnego do tej pory Kiyoakiego. 
W rezultacie erotyzm i widmo śmierci, które towarzyszą aktowi przekraczania (pro-
fanacji), pozwalają Kiyoakiemu dojść „tylnymi drzwiami” do Absolutu.  

Kiedy Bataille pisał o momencie przekraczania i docierania do boga, miał – być 
może – na myśli chwilę śmierci i moment Sądu Ostatecznego, na którym wszyscy 
stajemy przed obliczem Wszechmogącego. Mishima, pisząc o „tylnych drzwiach” 
legalizował istnienie „najwyższej zbrodni” jako środka, dzięki któremu można do-
trzeć do „boskiego” Absolutu, czyli do cesarza.  

W obu przypadkach jednak – transgresji w sferze kultury katolickiej, jak i „wy-
kroczenia” w rozumieniu Mishimy – istnieje potrzeba najwyższej ofiary. Bataille 
powołuje się tutaj na przykład kary „stu kawałków” stosowanej w przypadkach naj-
cięższych przestępstw w Chinach na początku XX wieku632, dla Mishimy jest to 
                                                   

629 Ibid., s. 146–147.  
630 Ibid., s. 147. 
631 Ibid., s. 172. 
632 Mishima znał ten rodzaj kary oraz wstrząsające zdjęcie, na które powoływał się w swojej ostatniej 

książce Georges Bataille. Aby oszczędzić szczegółów, chodzi tutaj o rozczłonkowanie skazanego żywcem. 
W tym wypadku jednak dochodził do głosu również aspekt sadyzmu, pojawiający się u obserwatora tego 
aktu kaźni. Na zdjęciu widać uśmiech na twarzy uśmiercanego człowieka, co było spowodowane dawką 
opium podaną dla przedłużenia kaźni.  
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natomiast ofiara zaniku „nieokiełznania” i przejścia w świat jasnej świadomości. Nie 
trzeba nadmieniać, iż w rezultacie oba przypadki kończą się śmiercią. Kiyoaki 
umiera na gruźlicę, tym samym składając ofiarę ze swego życia na ołtarzu złudnej 
elegancji i cesarskiego Absolutu. 
 
4.4. Haru no yuki – apoteoza piękna i śmierci  
  
Zatem można mówić o Haru no yuki jako o apoteozie śmierci i piękna. 

Według Mishimy droga do piękna wiedzie przez śmierć, będącą rezultatem 
„czystego działania” – w przypadku Kiyoakiego jest to działanie wynikające ze 
złamania zakazu, z profanacji. Przy czym tylko w obliczu największej zbrodni ob-
jawia się największa świętość (równoznaczna z największą czystością) – tak więc, 
łamiąc cesarski zakaz (największa zbrodnia), Kiyoaki doświadcza najczystszego 
piękna – zarówno w kategoriach estetycznych, jak i etycznych. Przedwczesna 
śmierć Kiyoakiego powstrzymuje jednocześnie destrukcyjne działanie czasu. Tym 
samym Kiyaoki umiera jako bohater, a zarazem wojownik wierny swemu wasalowi 
(cesarzowi) i tym sposobem jego piękno zyskuje ponadczasowy, moralny wymiar.   

Owe związki piękna ze „śmiercią” dają się również zauważyć na poziomie wer-
balnym powieści. Mishima od samego początku świadomie kontrastuje owe dwie 
koncepcje, podkreślając zarazem ich wzajemną, nierozerwalną więź, na przykład 
w zdaniu: „Pod ciemnym niebem, dzień po dniu przemijała wiosna, zwiastując na-
dejście lata”633, mamy zestawienie ciemnego nieba, procesu przemijania i lata.  

Z kolei sformułowanie: „Elegancka śmierć niczym kwieciste jedwabne kimono 
rzucone niedbale na stół”634 również podkreśla w subtelny sposób związek piękna 
i śmierci. „Tafla wody płonęła odbiciem na wpół zabarwionych na czerwono klonów 
porastających górę. Kiedy wsiadali do łódki, jej drżenie wywołało w Kiyoakim 
uczucie niestabilności tego świata, które tak bardzo lubił”635 – tutaj również uczucie 
przemijania pojawia się niespodziewanie na tle pięknie czerwieniejących klonów. 
Poniższą scenę wypełnia także wizja śmierci.  

 
Hukanie sów i szum gałęzi sosnowych przypomniały Kiyoakiemu, nadal nieco zaczerwienionemu 
pod wpływem odrobiny wypitego alkoholu, o szumiących na wietrze, podniosłych koronach drzew 

z fotografii upamiętniającej ofiary wojny japońsko-rosyjskiej. Kiedy tak szli razem w ten zimowy 
wieczór, markiz uśmiechał się lekko na myśl o ciepłym, lekko zaróżowionym, wilgotnym ciele ko-
chanki, która go oczekiwała. Kiyoaki natomiast rozmyślał wyłącznie o śmierci636. 

 

                                                   
633 Y. Mishima, Haru no yuki. Hōjō..., s. 164. 
634 Ibid., s. 130. 
635 Ibid., s. 23. 
636 Ibid., s. 48. 



197 

 

Fotografia w kolorze sepii, niczym fantom, wieszczy tragiczny los, który ma 
spotkać Kiyoakiego. Sam Kiyoaki także nosi w sobie element kontrastu, a mianowi-
cie: „Z pewnością Kiyoakiemu, którego piękno nosiło znamiona melancholii, nie 
było zbytnio do twarzy z radością lub z uczuciem szczęścia. Tym, co potęgowało 
jego urok, był smutek albo złość”637. 

W narracji pojawiają się także opisy morza, którego wizerunek zawiera w sobie 
dualistyczny pierwiastek – morze jest piękne i zarazem złowieszcze (to właśnie na 
plaży w Kamakurze spotykają się potajemnie młodzi kochankowie): „Wszystko, co 
ich otaczało – księżycowe niebo, połyskujące morze, wiatr muskający piasek, szum 
sosnowego lasu w oddali… To wszystko było obietnicą zagłady”638.  

Często napotykamy również opisy przyrody, w których przykładowo drzewa 
wiśni – symbolizujące tradycyjne piękno, nawiązują swoim bladoróżowym kolorem 
do pośmiertnego makijażu (na tle tych drzew rozgrywa się kolejna romantyczna 
scena pomiędzy Kiyoakim i Satoko). Kolejny atrybut piękna – śnieg, pojawia się 
także w towarzystwie widma poległych na wojnie żołnierzy (Satoko i Kiyoaki pod-
czas śnieżnej sanny wymieniają pierwsze upojne pocałunki). Również biel – kolor 
symbolizujacy czystość – skontrastowano z czernią (podczas miłosnej schadzki na 
plaży Satoko jest ubrana na biało, przy czym biel jej sukienki kontrastuje z czernią 
nocy). 
 
Estetyka kultury dworskiej punktem odniesienia dla estetyki w Haru no yuki 
 
Mishima konsekwentnie przywołuje wszystkie atrybuty piękna na tle śmierci, za-
równo na poziomie werbalnym, jak i emocjonalnym po to, aby jak najdobitniej, jak 
najtrafniej opisać moment przeżywania piękna. Oczywiście kod kulturowy, do któ-
rego odwołuje się Mishima, prowadzi nas przede wszystkim do estetyki Heian i wy-
rafinowanej elegancji dworskiej skoncentrowanej wokół koncepcji miyabi. Z drugiej 
strony jednak motyw śmierci, bieli i morza odsyła nas na poziomie kodu symbo-
licznego i semantycznego do indywidualnego kanonu estetyczno-etycznego pisarza, 
który koncentruje się wokół koncepcji „czystego działania” (biel symbolizuje czy-
stość, morze – śmierć). 

Ponadto od strony kompozycyjnej bez wątpienia Mishima stara się być wierny 
zasadzie klasycznego porządku i klarowności, próbując zachować balans pomiędzy 
klasyczną formą i treścią Haru no yuki. Właśnie z tego powodu w powieści poja-
wiają się, niczym malowidła ilustrujące opowieść o księciu Genjim, poetyckie opisy, 
które w subtelny sposób ukazują piękno właśnie w nawiązaniu do śmierci.  

Powieść zmierza ku jednej gorzkiej konkluzji, do której wiedzie kod proajre-
tyczny, a mianowicie poszczególne sekwencje zdarzeń znajdują eksplikację w po-
niższym fragmencie: 
                                                   

637 Ibid., s. 149. 
638 Ibid., s. 261.  
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W miarę opowiadania Satoko za wszelką cenę chciała, aby Honda zrozumiał emocje, jakie targały 

nią i Kiyoakim, kiedy spotykali się w sekrecie, myśląc za każdym razem, że to już ostatni raz. 
Szczególnie dzisiejsza noc – Satoko chciała koniecznie opowiedzieć Hondzie, odrzucając wszelką 
pruderię, o tym, jak otoczeni przez spokój i ciszę przyrody dotarli z Kiyoakim na wyżyny czegoś, co 
wzbudzało strach, który przyprawiał niemal o zawrót głowy. Jednak przekazanie tych emocji dru-
giemu człowiekowi było równie nierealne jak przekazanie istoty śmierci, blasku klejnotu, czy piękna 
zachodzącego słońca639. 

 
Ostateczne zwycięstwo czynu nad słowem  
 
Słowa to za mało – sugeruje Mishima – aby przekazać istotę piękna. Doświadczenie 
zarówno istoty piękna, jak i śmierci jest indywidualne i możliwe wyłącznie na po-
ziomie antywerbalnym. 

Konkludując, można stwierdzić, iż bezsilna elegancja dworska ustępuje w obli-
czu wszechpotężnej koncepcji działania. Innymi słowy, bun (słowo) ustępuje pola 
bu (czynowi). Wydaje się, iż do takiej konkluzji doszedł pod koniec swego życia 
Mishima. Zniechęcony bezsilnością słowa i jego relatywistyczną ambiwalencją za-
pragnął czegoś bardziej konkretnego i absolutnego.  

Dlatego w walce, odbywającej się głównie na poziomie świadomości głównego 
bohatera, pomiędzy tawayameburi a masuraoburi wygrywa silniejszy element. 
 
4.5. Miyabi i cesarz 
 
Analizując kategorię estetyczną miyabi w tetralogii, nie można zapomnieć, iż znaj-
duje się ona w centrum dworskiej estetyki okresu Heian, który z kolei wydał na 
świat tak epokowe dzieła, jak Kokinshū i Genji monogatari. Można więc stwierdzić, 
że miyabi jest kwintesencją tradycji, sednem kultury, jej najcenniejszym skarbem. 
Co najważniejsze, żywym uosobieniem miyabi jest cesarz, który wywodzi się w linii 
prostej od bogini Amaterasu, co z kolei sprawia, iż cesarz posiada dla Mishimy cha-
rakter nieindywidualny (hikojin teki seikaku). Ów charakter niszczy „deklaracja 
o człowieczeństwie”（ningen sengen）cesarza Hirohito wygłoszona przez niego 
osobiście w radiu w 1946 roku, z którą Mishima zresztą oficjalnie się nie zgadzał. 
Już w Eirei no koe (Głosy umarłych bohaterów, 1966) Mishima krytykował akt 
„uczłowieczenia” boskiego cesarza640 , również w ostatnim wywiadzie, jakiego 
udzielił Takashiemu Furubayashiemu, Mishima mówił wprost: „Ja jestem raczej 
przeciwny traktowaniu cesarza jako indywidualnej jednostki”641. Mishima nie zga-

                                                   
639 Ibid., s. 259. 
640 Mishima Yukio jiten, s. 528. 
641 Y. Mishima [w:] Mishima Yukio wa kataru..., s. 214. 
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dzał się też z tezą, iż „deklaracja człowieczeństwa” była niezbędna do zakończenia 
wojny. Co więcej, problemem nie była kwestia dziedziczności tronu, lecz owa 
„świętość”, wyrażająca się w bezpośredniej więzi cesarza z boginią Amaterasu, 
przekazywana w najważniejszym obrządku sintoistycznym zwanym daijōe.  

W ramach działalności swojej prywatnej armii Mishima postulował poprawki, 
które w konstytucji między innymi sankcjonowałyby „świętość” cesarza jako nad-
rzędną zasadę konstytucji – oczywiście postulat ten kłócił się całkowiecie z indywi-
dualnym charakterem osoby cesarza zawartym w „deklaracji człowieczeństwa”. 
W Bunka bōeiron (Traktat o obronie kultury, 1968) Mishima zdefiniował cesarza 
jako „ideę kulturową” (bunka gainen to shite no tennō), w której centrum znajdo-
wało się sollen („mieć powinność”), a nie sein („być”) – jak to określał sam pisarz. 
Mishima wyodrębnił trzy charakterystyczne cechy wspomnianej koncepcji w odnie-
sieniu do kultury:  

– po pierwsze: saikisei („odradzalność”) – „kultura nie należy do zamkniętej 
przeszłości, lecz posiada zdolność reaktywowania się w teraźniejszości”;  
– po drugie: zentaisei („totalność”) – „kultura jest postrzegana jako całość 
i w całości należy ją chronić, włącznie z elementami, które są źródłem życia 
kultury wyciętej i ciemiężonej w wyniku tak zwanej powojennej polityki ukul-
turalniania, a także pomimo jej »szkodliwych części« należy ją postrzegać jako 
całość”;  
– i po trzecie: shutaisei („podmiotowość”) – „ma niezależny, kreatywny byt”642.  

 
Bunka gainen to shite no tennnō, czyli „cesarz jako idea kulturowa”  
 
Gwarantem powyższej koncepcji kultury jest oczywiście „cesarz jako idea kulturo-
wa”, stanowiący jedyną, samą w sobie wartość (yuitsu kachi jitai). W obliczu po-
wyższej teorii rola cesarza staje się nadrzędna i absolutnie nieodzowna, ale również, 
co należy podkreślić, nieco kłopotliwa dla samego cesarza643. 

Mishima następująco określa wizerunek swojego cesarza: „Tragiczna determina-
cja ostatniego bastionu na drodze do westernizacji, wizja przeznaczenia niosiącego 
ze sobą klęskę czystej Japonii, symbol woli, która usiłuje coś stąd zaczerpnąć.644  

Tak więc podtrzymywanie kultury w niezmienionym kształcie z cesarzem gwa-
rantującym czystość i nienaruszalność jej tożsamości, przed atakiem ze strony po-
zbawionego wartości, materialistycznego Zachodu oraz relatywistycznych teorii 

                                                   
642 Y. Mishima [w:] Mishima Yukio jiten, s. 530. 
643 Ten kłopotliwy charakter koncepcji Mishimy zauważa wielu jego oponentów, np. Takehiko Noguchi 

(1936–) wspomina o „żądaniu nieograniczonej odpowiedzialności kulturowej wobec cesarza”, a Kentarō 
Hayashi (1913–2004), pisze: „Obarczanie cesarza odpowiedzialnością za bycie źródłem moralności 
i estetyki stanowi kłopot dla samego cesarza, co więcej, kłóci się z faktami historycznymi”. Zob. Mishima 
Yukio jiten, s. 532.  

644 Y. Mishima [w:] Mishima Yukio jiten, s. 532. 
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kapitalizmu, liberalizmu i socjalizmu – takie nadzieje pokładał Mishima w koncepcji 
cesarza jako idei kulturowej. Pisał: „Kultury nie można bronić. Wyobraźmy sobie, 
że nagle przylatuje motyl, a jego cień przez krótką chwilę opada na stół, żeby zaraz 
potem zniknąć. Właśnie dla tych ulotnych chwil żyjemy, zużywając przy tym całą 
naszą energię”645. 

W jaki sposób możemy chronić dziedzictwo kulturowe, które w jednej chwili 
może zniknąć jak cień przelatującego nagle motyla? Dla Mishimy odpowiedź tkwiła  
w koncepcji działania.  
 
4.6. Działanie raison d’être bohatera Homba. Na „drodze samuraja” (bushidō) 
 
Właśnie działanie jest raison d’être Isao Iinumy, bohatera Homba, który nie jest 
odrębnym bytem, lecz jakby rewersem Kiyoakiego. Zatem śmierć Kiyoakiego sta-
nowi o narodzinach Isao. 

Symboliczny jest tutaj sen Kiyoakiego, w którym ubrany w białe bawełniane 
kimono i białe hakama stoi na rozstaju dróg, trzymając w rękach strzelbę. Po chwili 
nadlatuje stado ptaków, Kiyoaki podnosi strzelbę i wypala, za moment pojawia się 
grupa ludzi – wszyscy, podobnie jak on, ubrani na biało – a wśród nich jego były 
nauczyciel, Iinuma, który zwraca się do niego słowami: „Jesteś nieokrzesanym bo-
giem. I to bez dwóch zdań! (Anata wa araburu kami da. Sore ni chigainai)”646. 
Zgromadzeni wymachują w kierunku Kiyoakiego w geście oczyszczenia gałązkami 
świętego drzewa sakaki. Na tym sen się kończy, jednak rytualna biel i strzelba 
w rękach Kiyoakiego wskazują na koncepcję czystego działania, która przekracza 
granice poszczególnych tomów wraz z bohaterami.  

Co więcej, działanie wpisane jest już w pierwotną koncepcję strukturalną Homba, 
ponieważ zgodnie z założeniem samego pisarza, w centrum Homba miał się znaj-
dować męski pierwiastek masuraoburi jako duch sprawczy. Symbolicznego znacze-
nia nabiera więc nazwanie Kiyoakiego-Isao przez jego ojca „nieokrzesanym bo-
giem” (araburu kami).  

Isao jest typem bohatera odznaczającym się walecznością, w odróżnieniu od 
Kiyoakiego, którego cechowała elegancja, wojna natomiast, w jakiej bierze udział 
Isao, to wojna czynów, a nie wojna uczuć.  

Kiyoaki żył w czasach, w których śmierć na polu bitwy była już tylko cieniem 
poprzedniej epoki, za to Isao ma możliwość prowadzenia realnej walki w burzli-
wych czasach początków ery Shōwa. Właśnie lata 30. XX wieku obfitują w Japonii 
w krwawe zamachy na tle politycznym, w których często uczestniczą młodzi zapa-
leńcy zwiedzeni wizją samurajskiego etosu. Jednym z takich młodzieńców jest rów-

                                                   
645 Idem, Wakaki samurai no tame ni (Dla młodych samurajów), Bungei shunjū, Tokio 2006, s. 239. 

W zbiorze tym znalazły się także wcześniejsze eseje Wakaki samurai no tame no shinsei kōwa. 
646 Idem, Haru no yuki. Hōjō..., s. 253. 
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nież Isao. Uroda Isao odbiega od delikatnej, marzycielskiej powierzchowności 
Kiyoakiego. Zamiast owej melancholii, charakterystycznej dla Kiyoakiego, na twa-
rzy Isao maluje się determinacja.  

 
Chłopak siedział wyprostowany bez ruchu na macie z sitowia i słuchał długich przemówień. Honda 
nie był pewien, czy naprawdę słuchał. Ale jego oczy, nieprzenikliwe niczym stal, błyszczały, kiedy 
spoglądał przed siebie. Miał wyraźnie zarysowane brwi, a jego twarz była ogorzała; wargi zaciśnięte 
w jedną linię niczym ostrze miecza. [...] „Oto twarz, która nic nie wie o życiu – pomyślał Honda. 
Twarz niczym śnieg, który właśnie spadł – niewinna i czysta”647. 

 
„Twarz niczym śnieg – niewinna i czysta”, wyposażona jednak w ów najważ-

niejszy rys – zdecydowanie („wargi zaciśnięte w jedną linię niczym ostrze miecza”). 
Możemy się domyślić, iż to zdecydowanie oznacza „rezolucję śmierci” niezbędną 
każdemu wojownikowi podążającemu „drogą samuraja” (bushidō).  
 
4.7. Śmierć w rezultacie „czystego działania” jedyną drogą ku pięknu 
  
Od samego początku Mishima daje jasno do zrozumienia, że Isao to jego alter ego 
zwartwychwstałe po wojnie tylko po to, aby pięknie umrzeć jako dwudziestolatek. 
Ponownie zatem piękno, do którego droga wiedzie poprzez śmierć – tym razem 
jednak jest to śmierć w wyniku czystego działania. Owo działanie zasygnalizowane 
jest już w scenie, w której młody bohater powieści staje do walki w turnieju kendō – 
również w gwałtowności potyczki widoczna jest czystość i nieskazitelność działania 
Isao.  

Młody Iinuma uprawia kendō648 – tradycyjny sport samurajów. „Mam wrażenie, 
jakby kendō był moim domem rodzinnym, ideałem harmonii między ciałem i du-
chem, lekarstwem na długą nostalgię za sportem – pisał Mishima w Jikkanteki 
supōtsu ron (Traktat na temat uprawiania sportu)649. I dalej Mishima o kendō, tym 
razem w Taiyō to tetsu (Słońce i stal, 1970)650: „To coś, co czai się w oddali w bły-
sku pięści i uderzeniu bamusowego miecza, pozostając w diametralnej opozycji do 
słów, to esencja czegoś niezwykle konkretnego, to istota egzystencji”651.  
                                                   

647 Idem, Homba, s. 30. 
648 Kendō („droga miecza”) – rodzaj szermierki mieczami bambusowymi, o którego najwcześniejszej 

odmianie kenjutsu wspomina już w VIII wieku najstarsza kronika japońska (720 rok, Nihon shoki). Roz-
kwit kendō przypada na okres Kamakura i ustanowienie rządów siogunatu. Wraz z rządami samurajów 
i wykształceniem się kodeksu bushidō kendō zyskało religijny i rytualny aspekt, a miecz zaczęto otaczać 
specjalną rewerencją (miecz zaliczany jest również, obok zwierciadła metalowego i amuletów, do rega-
liów, czyli jest jedną z trzech oznak władzy cesarskiej). Na początku XX wieku kendō nauczano 
w szkołach średnich, już jednak po wojnie zakazano uprawiania tego sportu ze względu na jego nacjona-
listyczny charakter. W latach pięćdziesiątych XX wieku grupa miłośników reaktywowała jego „czystą 
formę”, która do dnia dzisiejszego cieszy się na całym świecie dużą popularnością.  

649 Mishima Yukio jiten, s. 509. 
650 Ibid.  
651 Ibid.  
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Dla Mishimy kendō to świat, któremu towarzyszy ból, a co za tym idzie – moż-
liwość dotarcia przez fizyczność i konkretność do samej istoty egzystencji. Tam, 
gdzie słowa są bezsilne ze względu na swoją abstrakcyjność i relatywizm, skuteczne 
okazuje się „uderzenie bambusowego miecza”. O niemocy słów Mishima pisał tak: 

 
Słowa czynią z rzeczywistości abstrakcję, pełniąc funkcję pośrednika między rzeczywistością a na-
szym rozumem. W tym leży też niebezpieczeństwo, iż posiadając moc trawienia rzeczywistości, 
w naturalny sposób strawią również siebie. Być może należałoby raczej porównać ten proces do 

działania nadmiaru płynów żołądkowych, które trawią, a następnie pożerają sam żołądek652.  
 
Kendō – ciało, które zdominowało słowa 
 
Jedynie ciało mogło wyrażać idee, słowa były bezsilne – do takiego wniosku do-
szedł Mishima pod koniec swego życia i taką postawę pisarza widać wyraźnie 
w Homba.  

Tak więc, z jednej strony kendō było alternatywą dla bezsilności abstrakcyjnych 
słów, z drugiej natomiast stanowiło łącznik z tradycją samurajską i kodeksem zasad 
moralnych bushidō. „Kendō to nie był zwykły sport. To był sport, który czerpał 
z archetypowej żyły wodnej japońskiej kultury oraz uwzględniał fascynujące warto-
ści tradycji bushidō i bumbu ryōdō. Kendō miało się również przysłużyć wskrzesze-
niu Japonii – koncepcja ta była dla Mishimy źródłowa”653.  

Zatem to, iż Isao uprawia kendō, nie jest przypadkowe. Co więcej, ojciec Isao, 
dawny nauczyciel Kiyoakiego, Shigeyuki Iinuma, prowadzi prawicową Akademię 
Patriotyzmu (Seikenjuku), w której jego syn uczy młodych chłopców właśnie kendō. 
Co ciekawe, w pierwszym tomie Mishima przeciwstawia w oczach Kiyoakiego bru-
talność kendō arogancji nobliwych arystokratów, których symbolem jest wysoka 
czapka eboshi. Jest to symboliczny kontrast, w którym kendō uosabia męską wital-
ność wojowników i zarazem element bu, czapka eboshi natomiast – łagodny i uległy 
pierwiastek żeński oraz element bun． 
 
Ku Absolutowi – koncepcja czystości i „czystego działania”  
 
Ten podział jest również widoczny w wyraźnym rozróżnieniu ról damsko-męskich – 
pierwszy tom jest zdominowany przez kobiety (ideał dworskiej elegancji – Satoko, 
intrygantka Tadeshina, reprezentująca teorię yuishiki przełożona klasztoru Gesshūji) 
oraz koncepcję dworskiej elegancji opartą na miyabi, w drugim tomie Mishima na-
tomiast zdecydowanie oddaje pole mężczyznom (Isao, Honda) oraz koncepcji „czy-
stego działania”. Oba tomy spina niczym klamrą „koncepcja czystości”, która sta-

                                                   
652 Y. Mishima, Taiyō to tetsu, s. 11. 
653 Ibid.  
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nowi jednocześnie element konstytuujący Mishimowską ideę piękna. Czystość, któ-
ra jest równoznaczna ze świętością, w pierwszym tomie za pomocą profanacji i ero-
tycznej ekstazy wskazuje na dochodzenie „tylnymi drzwiami” do koncepcji Absolu-
tu, czyli do koncepcji „cesarza jako idei kulturowej”. W drugim tomie natomiast 
owa czystość ewidentnie konotuje koncepcję cesarskiego Absolutu, sposobem na 
dotarcie do niego jest jednak „czysta determinacja” (junsui shikō). Oczywiście nie 
wszystkim dany jest przywilej uczestniczenia w czystym działaniu.  

Zgodnie z zamysłem Mishimy, jedynie ci, którzy reprezentują typ antyintelektu-
alisty wyposażonego w piękne, doskonale umięśnione ciało, mogą podążać ścieżką 
zdeterminowanego, czystego działania. „Kiedy zrównałem ze sobą dwie wartości – 
nieme ciało wypełnione uformowanym pięknem i piękne słowa naśladujące ufor-
mowane piękno – obie mające swój początek w tej samej idei, okazało się, że bez-
wiednie wyzwoliłem się spod uroku słów” – pisał Mishima w Taiyō to tetsu654.  

Aby piękno mogło zaistnieć w działaniu, musiało być całkowicie odseparowane 
od słów, od ich zwodniczego relatywizmu. Właśnie dlatego Mishima obdarzył swo-
jego bohatera idealnym ciałem, odbierając mu jednocześnie wszelkie przymioty 
bezsilnego intelektu. Przypomnieć warto, że jego źródłem może być Hagakure: 
„Droga Samuraja to zapamiętanie w śmierci. [...] Działając rozważnie i rozsądnie, 
nie dokona się wielkich rzeczy”655. Koncepcja idealnie wyrzeźbionego ciała nasuwa 
również skojarzenia z posągami greckich herosów i antycznym kanonem piękna, 
który był przecież tak bliski sercu i rozumowi Mishimy656. Antyczny model piękna 
zakładał symbiozę ciała i rozumu, ze względu jednak na kruchość ludzkiego ciała 
i ideę nieśmiertelnej duszy Grecy próbowali łączyć te dwie sprzeczne wartości 
w sztuce657. Mishima tłumaczył to następująco: 

 
Rozum, w swej naturze, uparcie dąży do tego, aby żyć wiecznie, opierając się działaniu czasu i pró-
bując nadać sobie jakąś formę. Dzieje się tak dlatego, że w dziejach historii ludzkości rozum był 
uważany za „substytut życia”. Kiedy mijają najlepsze lata i życie zaczyna tracić swój wigor i czar, 
umysł ludzki zaczyna funkcjonować jakby był inną formą życia; naśladuje to, co robi życie, 
i w końcu robi to, czego życie nie potrafi robić. Grecy, którzy byli tego świadomi, czuli, że mogą 
symbolicznie wyrazić, i co za tym idzie – utrwalić, wszystkie aspekty ludzkiego rozumu za pomocą 
posągów przedstawiających ciała młodych mężczyzn; i odnieśli sukces, udowadniając, że jest to na-
prawdę możliwe658.  

                                                   
654 Ibid., s. 22. 
655 J. Yamamoto, op.cit., s. 115. 
656 Mishima miał okazję podziwiać zabytki antycznej Grecji podczas swojej pierwszej podróży zagra-

nicznej, którą rozpoczął w 1951 roku. Najbardziej zauroczyły go wówczas Ateny i Delfy, a owocem 
literackim owej idyllycznej podróży była powieść miłosna na kanwie mitu o Dafnisie i Chloe pt. Shiosai 
(Ballada o miłości) z 1953 roku, która – nieoczekiwanie dla samego pisarza – stała się bestsellerem. 
Oznaką fascynacji Mishimy Grecją (między innymi tragedią antyczną oraz antycznym kanonem piękna) 
był również marmurowy posąg Apolla (m.in. boga nagłej śmierci!), który Mishima kazał ustawić 
w ogrodzie przed swoim domem. Posąg ten znajduje się obecnie w ogrodzie Muzeum Literatury Yukio 
Mishimy (Mishima Yukio Bungakukan) w pref. Yamanashi. 

657 Zwraca na to uwagę Makoto Ueda w rozdziale poświęconym Mishimie w swojej książce Modern 
Japanese Writers and the Nature of Literature, s. 224. 

658 Y. Mishima [w:] M. Ueda, op.cit., s. 224. 
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Dopiero nadejście chrześcijaństwa i strach przed śmiercią przyniosły istotne 
zmiany – wyjaśniał dalej Mishima – wszystko to, co duchowe, zaczęło być ważniej-
sze niż eteryczne, ograniczone działaniem czasu ciało. Co za tym idzie – wszystkie 
wynalazki nauki i ludzkiego rozumu, takie jak karabiny, działa, samoloty, broń nu-
klearna, stały się substytutami ludzkich mięśni i pięści659. W powieści Homba Isao 
i młodzi spiskowcy należący do Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa odmawiają użycia 
broni palnej, co z jednej strony nawiązuje do wątku Shimpūren (również rebelianci 
Ligi Boskiego Wiatru nie zgodzili się na wykorzystanie w ataku na zamek Kuma-
moto broni palnej – wynalazku zachodniej cywilizacji, którą pogardzali), z drugiej 
zaś – do Mishimowskiej koncepcji działania, dla której tak istotne było pięknie 
zbudowane męskie ciało 660 . Posiadaczem takiego proporcjonalnego, doskonale 
umięśnionego ciała jest Isao, który ze swoją nieco mroczną, lecz niezwykle męską 
fizjonomią wpisuje się perfekcyjnie w ów klasyczny kanon fizyczności, tak istotny 
dla Mishimy. Najważniejsze jednak dla koncepcji działania Mishimy jest to, iż 
w oczach Isao kryje się niezwykła determinacja, którą Honda zauważa już na po-
czątku ich znajomości: 
 

Te oczy, które wczoraj lśniły nawet zza prętów maski, były tak czyste i tak błyszczące, że aż zupełnie 
nieodpowiednie dla tak prozaicznego miejsca jak salon. Honda miał wrażenie, że w tych szeroko 
otwartych oczach kryła się ogromna determinacja. Mieć te oczy tutaj, być w ich zasięgu – Honda 
czuł, że było w tym coś niezwykłego661.  

 
Tak więc Isao reprezentuje typ młodego, obdarzonego idealnym ciałem, antyin-

telektualnego herosa zdeterminowanego do „działania” (kōdō). Należy jednak tutaj 
rozróżnić termin „działanie” w potocznym tego słowa znaczeniu od konceptualnego 
„działania” Mishimy, kładącego zdecydowany nacisk na aspekt determinacji i że-
laznej konsekwencji, od której nie ma ucieczki. 
 

Działanie posiada swoją indywidualną logikę. Oznacza to, iż jeśli już przystąpiliśmy do działania, to 
nie możemy porzucić tej logiki aż do samego końca. Przypomina to zupełnie nakręconą do oporu 
zabawkę sprężynową, która wykonuje te same ruchy aż do momentu, kiedy sprężyna się do końca 
poluzuje. Intelektualistów przeraża tego rodzaju logika działania662.  

 

                                                   
659 Ibid., s. 225. 
660 Męskie, ponieważ Mishima odmawiał kobietom prawa do bycia istotami z kompletnie ukształto-

wanym intelektem, a to za sprawą ich fizjologicznych uwarunkowań/ograniczeń. Pisał: „Umysł kobiety, 
ponieważ jest ograniczony jej łonem, nie umie opuścić ciała, tak jak to potrafi uczynić umysł mężczyzny... 
Kobieta posiada dwa ośrodki nerwowe, kontrolujące jej umysł: mózg i łono. Obydwa funkcjonują zawsze 
tak blisko siebie, że umysł kobiety nie może uwolnić się od ciała”. (Y. Mishima [w:] M. Ueda, op.cit., 
s. 225). 

661 Y. Mishima, Homba, s. 61. 
662 Idem, Kōdōgaku nyūmon, s. 9. 
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Determinacja nieodzownym warunkiem działania 
 
Zatem najważniejszą cechą działania jest absolutna determinacja, czyli – cytując 
kodeks bushidō – owe kardynalne „postanowienie śmierci”. Należy tutaj podkreślić, 
iż osiągnięcie celu, który może być przecież różnie oceniany w kategoriach moral-
nych, nie jest środkiem samym w sobie. Bushidō interpretuje problem realizacji celu  
następująco.  
 

Sens Drogi Samuraja odnalazłem w śmierci. Jeśli masz wybór, czy żyć, czy umrzeć, pozostaje jedy-
nie szybka śmierć. Nic więcej się nie liczy. Zaciśnij zęby i ruszaj przed siebie. Mówienie, że śmierć 
bez osiągnięcia celu jest pieską śmiercią, to płytka filozofia wojowników ze stolicy. W chwili osta-
tecznego wyboru nie pora na myślenie, czy uda się osiągnąć cel663. 

  
Mishima natomiast opisuje tę kwestię bardziej obrazowo: 

 
W momencie wyciągnięcia miecza z pochwy rozpoczyna się jego wyjątkowa rola. Przypomina to 
zupełnie moment wystrzelenia kuli. Kiedy kula zostaje wycelowana w jeden ustalony punkt, we 
wroga, po czym leci w jego kierunku z ogromną prędkością. Ale nagle, jakimś dziwnym trafem losu, 
zdarza się, że ta sama kula uderza w mgnieniu oka w przód stalowego chełmu, robi kółko w środku 
i wypada z tyłu. Pomimo iż tego rodzaju działanie kończy się bez osiągnięcia celu, kula przynajmniej 

podąża w wyznaczonym kierunku z ogromną prędkością, zgodnie z logiką działania kuli wystrzelo-
nej ze strzelby664.  

 
Tak więc logika działania zostaje zachowana, mimo że miecz/kula chybia celu – 

w powieści dzieje się podobnie – terrorystyczna organizacja, którą zawiązuje Isao, 
ponosi porażkę, lecz Isao realizuje do końca swoje postanowienie śmierci.  
 
Wierność cesarskiemu Absolutowi u źródeł „czystego działania”  
 
Jednocześnie jego działanie zostaje sklasyfikowane jako „czyste działanie”, gdyż 
wszystkim jego poczynaniom przyświeca idea cesarskiego Absolutu. Podobnie jak 
w Haru no yuki, również już na początku Homba czytelnik otrzymuje werbalne od-
niesienia do motywu czystości (świętości), który tym razem łączy się bardzo wyraź-
nie z rytualną świętością bogów i shintō.  

Honda po raz pierwszy spotyka młodego Iinumę na zawodach kendō, które od-
bywają się w bardzo symbolicznym miejscu, a mianowicie w jednej z najważniej-
szych świątyń sintoistycznych w kraju – w świątyni Ōmiwa w Narze (w sercu Ya-
mato – esencji japońskiej państwowości). W Ōmiwa jinja oddawana jest cześć du-

                                                   
663 J. Yamamoto, op.cit., s.109. 
664 Y. Mishima, Kōdōgaku nyūmon, s. 9. 
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chowej mocy kushimitama (cudowna dusza, która posiada tajemniczą moc – jest to 
wyraźna konotacja tajemnicy transmigracji) i sachimitama (dusza szczęścia i po-
myślności). W tym samym czasie co turniej odbywa się również święto Saigusa665 
(Święto Lilii) – nieskazitelnie białe kwiaty lilii posłużą później Isao i jego kompa-
nom jako symbol czystości moralnej, w której obronie będą zbrojnie występować. 
Po turnieju Honda decyduje się na wspinaczkę na szczyt świętej góry Miwa. Jak 
uprzedza go przewodnik: „Tylko wybrani mogą dostąpić zaszczytu wejścia na sam 
szczyt, a na tych, którym jest to dane, spływa nagle jakaś tajemnica (shimpi) niczym 
uderzenie pioruna”666. Owym „uderzeniem pioruna”, a dokładniej tym, co przypra-
wia Hondę o dreszcz, jest widok półnagiego Isao pod wodospadami Sankō (Sankō 
no taki) na szczycie świętej góry Miwa z widocznymi trzema czarnymi pieprzykami 
z lewej strony klatki piersiowej – widok ten przypomina Hondzie o tajemnicy 
transmigracji. Nastrój świętości towarzyszy Hondzie już podczas wspinaczki. 

 
Na terenie zamkniętym dla zwiedzających promienie słońca przeplatały się równomiernie z drzewa-
mi, paprociami i gąszczem bambusowych traw – dla Hondy w jakimś sensie był to widok pełen pod-
niosłości i czystości. Pod jednym z cedrów ujrzał świeże ślady ziemi, jak powiedział mu przewodnik 
– było to miejsce, w którym kopał dzik. Widząc te ślady, Honda wyobraził sobie pradawnego dzika, 
który pojawiał się pod różnymi dziwacznymi postaciami już w najstarszych kronikach667. 

 
Cedry, promienie słońca (słońce to oczywiście ślady boskiej obecności świecącej 

na niebie – bogini Amaterasu i jej ziemskiego potomka – cesarskiego Absolutu), 
trawy bambusa i wyobrażenie mitycznego dzika – to wszystko tworzy podniosłą 
i tajemniczą atmosferę pradawnej krainy Yamato, którą dopełnia akt „puryfikacji” 
(mizugori) na szczycie góry. Biorą w nim udział Honda, a także zawodnicy uczest-
niczący wcześniej w turnieju, wśród nich znajduje się również młody Isao. Co 
prawda Isao nie jest równie piękny jak Kiyoaki (uroda Kiyoakiego wzbudzała ogól-
ny podziw, a nawet konsternację – po latach ojciec Isao przyznaje z rumieńcem na 
twarzy w rozmowie z Hondą, iż nie potrafił patrzeć na rozebranego Kiyoakiego), ale 
obdarzony jest „męstwem, którego brakowało Kiyoakiemu”668, a „zamiast wynio-
słości cechuje go prostota i hart ducha”669, cechą wspólną obu chłopców jest nato-
miast ich niezaprzeczalna młodość (w momencie rozpoczęcia powieści Isao ma po-
                                                   

665 Saigusa matsuri, czyli Święto Lilii – pradawne święto sintoistyczne obchodzone każdego roku 
17 czerwca w chramie Isakawa w Narze. W środkowym okresie Heian święto to zniknęło, aby ponownie 
pojawić się w epoce Meiji. W ramach obchodów tego święta składa się w ofierze lilie zrywane na szczy-
cie świętej góry Miwa oraz wódkę ryżową sake na pamiątkę legendy o cesarzu Jimmu, który pewnego 
dnia wybrał się na górę Miwa, gdzie mieszkała księżniczka Himetataraisuzu – przyszła małżonka cesar-
ska, i zachwycił się rosnącymi tam kwiatami lilii.  

666 Y. Mishima, Homba, s. 38. 
667 Ibid., s. 39. 
668 Ibid., s. 48. 
669 Ibid.  
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dobnie jak Kiyoaki dziewiętnaście lat) – tak swoje wrażenia ze spotkania pod wo-
dospadami opisuje Honda, przy czym opis ten pokrywa się idealnie z opisem owego 
antyintelektualnego młodego herosa, reprezentującego „ducha sprawczego” masu-
raoburi. 

Warto w tym miejscu jeszcze raz wspomnieć o Saigusa matsuri właśnie w odnie-
sieniu do koncepcji czystości, ponieważ biała lilia stanie się symbolem Ligi Bo-
skiego Wiatru Ery Shōwa. Najważniejsze uroczystości odbywają się w świątyni 
Izakawa (Izakawa jinja), a uczestniczą w nich młodzi adepci kendō na czele z Isao 
oraz Honda, który tylko z boku obserwuje widowisko. 

 
Spośród trzech tysięcy kwiatów lilii przyniesionych przez Isao i jego kompanów wybrano najpięk-
niejsze kwiaty i ozdobiono nimi beczułkę i butlę wypełnioną sake. Pozostałe kwiaty, które zostały 
ułożone w wazonach i ustawione w różnych miejscach przed świątynią, wyglądały równie wspaniale. 
Lilie były wszędzie, nawet łagodny wiatr był przesiąknięty ich zapachem – ich temat powracał upor- 

czywie, zupełnie jakby znaczenie świata było zamknięte we wnętrzu lilii670. 
 

Lilia symbolem „aktywnej czystości” 
 
Metaforyczne wyrażenie „znaczenie świata zamknięte we wnętrzu lilii” (Sekai no 
imi wa yuri no naka ni komerarete shimatta ka no yō da) zdaje się implikować ową 
istotę czystości. Jednocześnie kolejny fragment potwierdza wzajemne przenikanie 
się idei czystości, którą symbolizują kwiaty lilii, i koncepcji działania zawartej 
w kendō. 
 

Dziewczęta wyłaniały się zza kwiecistych cieni, trzymając naręcza kwiatów skierowane kielichami 
do góry – lilie były w pełni otwarte, a spośród ich płatków sterczały bursztynowe pręciki. Kiedy roz-

legła się muzyka i dziewczęta uformowały kwadrat, stając na wprost siebie, uniesione wysoko do 
góry kwiaty zatrzęsły się niebezpiecznie. W miarę jednak jak taniec postępował, lilie unosiły się 
wdzięcznie do góry, potem dziewczęta rozkładały je po bokach, aby po chwili ponownie je złączyć 
i rozdzielić. Przecinająca niebo biała, delikatna linia zaostrzyła się niczym klinga miecza. Pomimo że 
muzyka i taniec złagodniały, nabierając elegancji, kwiaty lilii, które przed chwilą cięły ostro powie-
trze, oklapły powoli jakby pod wpływem okrutnego uścisku671.  

 
Biała lilia i miecz – „piękno działania” (kōdō no bi) 
 
Honda zdaje się upojony tym widowiskiem, przyznając w duchu, iż nigdy nie wi-
dział tak pięknego rytualnego obrządku. Piękno lilii miesza się tutaj z pięknem mie-
cza, subtelność z okrucieństwem. 

                                                   
670 Ibid., s. 52. 
671 Ibid., s. 53. 
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Brak snu sprawił, że Honda widział wszystko niewyraźnie; widowisko, które rozgrywało się przed 
jego oczami mieszało mu się z wczorajszym turniejem kendō. Przez chwilę wydawało mu się, że 

miecze bambusowe są naręczmi lilii, a po chwili miał wrażenie, że lilie zamieniły się w ostrza mie-
czy. W promieniach słońca cień długich rzęs, które opadały na mocno upudrowane policzki dziew-
cząt, wirujących teraz łagodnie w tańcu, zlewał się Hondzie w jedno z błyskami rzucanymi przez 
pręty masek do kendō672.  

 
W powyższym fragmencie Mishima jasno sugeruje przenikanie się idei czystości 

i piękna z ideą działania. Czym jest zatem „piękno działania” (kōdō no bi) – Mishi-
ma wyjaśnia tę kwestię następująco.  
 

W działaniu wewnętrzna siła wytycza wcześniej ustalony tor i spieszy do celu. Zupełnie jak ucieka-
jący jeleń, który jakkolwiek by nie był piękny, sam swego piękna nie będzie mógł w żaden sposób 
poczuć. Chodzi mniej więcej o to, że tego rodzaju piękno nie ma czasu, aby poczuć się pięknym. 

Można też powiedzieć, że piękno przyjmuje swoją pierwotną, czystą formę tylko w okolicznościach, 
kiedy nigdy nie może poczuć własnego piękna673. 

 
Zatem piękno działania, które jest wyłącznie męską sprawą, koncentruje się cał-

kowiecie na działaniu i nie ma czasu, aby percypować i przeżywać własne piękno. 
W odróżnieniu od piękna kobiecego, które jest przedmiotowe, piękno działania jest 
traktowane jako podmiot. Mishima tłumaczy to następująco.  
 

Piękno zazwyczaj postrzegane jest jako obiekt. Płeć piękna to płeć żeńska. Dlatego też kobieta jest 
kochana jako obiekt, a jej piękno jest podziwiane w kontekście męskiego pożądania. Traktowanie 
piękna w kategoriach podmiotu zasadniczo się nie zdarza. Nie inaczej jest z narcyzmem, który czy-
niąc z ego obiekt, rozumie znaczenie piękna w drugorzędnym kontekście – tutaj również ego jest 

obiektem. Tymczasem działanie do samego końca jest podmiotowe674. 
 

Piękno działania/walki atrybutem męskiego „piękna podmiotowego”  
 
„Piękno przedmiotowe” jest dystynktywne dla płci żeńskiej, „piękno podmiotowe” 
działania natomiast ogranicza się wyłącznie do rodzaju męskiego. W związku z tym 
piękno działania zawiera w sobie pewną sprzeczność, ponieważ przedmiotowość 
zawarta w koncepcji piękna kłóci się z podmiotowością męskiej natury działania – 
dla mężczyzny bowiem bycie obiektem jest niezwykle trudne do zaakceptowania – 
wyjaśnia Mishima675. 

                                                   
672 Ibid., s. 54. 
673 Y. Mishima, Kōdōgaku nyūmon, s. 46. 
674 Ibid.  
675 Ibid.  
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Chwila, w której mężczyzna staje się piękny, musi być chwilą, w której mężczyzna pod żadnym po-

zorem nie dostrzega tego, że stał się piękny. Postać piękna, które w mgnieniu oka znika w szczytowej 
fazie działania, przypomina zupełnie prąd, który przenika przez siebie i znika – to, że znika niezau-
ważony przez siebie, jest rzeczą całkowicie naturalną. Piękno działania i piękno walki były opiewane 
w najmniejszych szczegółach już w epopejach greckich i rodzimych kronikach wojennych. Stąd 
również z tych opisów wyłania się mrok momentalnego piękna działania zawartego w samym środku 
przerażającej walki. Jednocześnie obraz ten zostaje uwieczniony w tych dziełach. W takiej również 

formie piękno działania przetrwało w sztukach walki. Między innymi w iaidō676 i w kendō677. 
 

Bohater Homba jest zatem niczym jeleń zmierzający z ogromną predkością ku 
realizacji swego celu, niezwracający jednocześnie najmniejszej uwagi na piękno, 
które zawiera się w jego „pędzie”. Oczywiście Isao uprawiający kendō przypomina 
samego Mishimę, dla którego kendō było jednym z kilku sportów mających uczynić 
z człowieka pióra człowieka czynu.  
 
4.8. Hagakure (Shimpūren shiwa) – „Biblia śmierci” 
 
Innym elementem owej przemiany była zarówno dla Mishimy, jak i dla Isao lektura 
pewnej książki – w wypadku Mishimy było to Hagakure Jōchō Yamamoto, dla Isao 
taką książką była natomiast Shimpūren shiwa (Historia Ligi Boskiego Wiatru) autor-
stwa Tsunanoriego Yamao. Zbuntowani samurajowie z Shimpūren shiwa Yamao na 
znak pogardy dla kultury Zachodu odmówili używania w walce broni palnej, sta-
wiając wyłącznie na miecze i halabardy, co było jedną z oczywistych przyczyn ich 
klęski, gdyż wojsko dysponowało zarówno bronią palną, jak i armatami. Niemniej 
jednak już od początku każdy z uczestników rebelii liczył się z takim obrotem 
sprawy – wszyscy byli przygotowani na śmierć w imię samurajskiego honoru 
i w obronie wartości reprezentujących pradawną krainę bogów.  

W postępowaniu spiskowców widać wyraźne odniesienia do nauk shintō, które 
przekazał im mistrz Ōen Hayashi. Mistrz Ōen akcentował w swoich naukach po-
trzebę przywrócenia na ziemi krainy bogów jako optymalnego sposobu sprawowa-
nia rządów – oczywiście jego koncepcja państwa odrzucała zagraniczne wpływy, 
oddając jednoznaczny prymat w rządzeniu cesarzowi będącemu naturalnym spadko-
biercą świata bogów na ziemi.  

                                                   
676 Iaidō, czyli dosłownie „droga dobywania miecza”. Jedna z tradycyjnych „sztuk walki” (budō), ro-

dzaj szermierki, wynaleziony przez Shigenobu Hayashizakiego (1542?–1621). Iaidō polegało na odgad-
nięciu zamiarów przeciwnika, obronie i ewentualnym kontrataku za pomocą miecza. Stanowiło jedność 
z kendō, będącym jego strategiczną kontynuacją (iaidō przewidywało odparcie niespodziewanego ataku 
za pomocą odpowiedniej taktyki i zniechęcenie przeciwnika do dalszej walki na etapie wyciągania mie-
cza z pochwy (saya no uchi). W momencie dobycia miecza z pochwy natomiast dochodziło do otwartej 
walki i tutaj pałeczkę przejmowało kendō. 

677 Y. Mishima, Kōdōgaku nyūmon, s. 47. 
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Shintō to jedność religii i władzy, służenie cesarzowi, który jest ucieleśnieniem bóstwa na tym świe-
cie, jest tym samym, co służba dalekim bogom pochodzącym z tajemnego świata. Podążanie drogą 

bogów oznacza akceptację każdego boskiego nakazu i traktowanie go z niezwykłą czcią oraz całko-
wite zdanie się w tej mierze na rytuał ukei678. 

 
Zgodnie z naukami mistrza Ōena, najlepszym sposobem na poznanie woli bo-

gów był pradawny rytuał ukei (tzw. Sąd Nieba)679. 
W Shimpūren shiwa spiskowcy na czele z Tomoo Ōtaguro porozumiewają się 

z bogami właśnie za pomocą ukei, poddając pod ich osąd ostateczną decyzję o przy-
stąpieniu do walki. W ukei wyraża się owa jedność świata bogów i ludzi, której 
esencją jest święty rytuał odprawiany przez Ōtaguro, sprawującego również funkcję 
kapłana sintoistycznego.  

Co prawda Ōtaguro czuje boską obecność podczas odprawiania rytuału, inter-
pretacja wyroczni nie sprzyja jednak spiskowcom. To jednak nie staje na przeszko-
dzie realizacji wytyczonego przez nich celu. 

Kiedy w końcu Sąd Nieba okazuje się przychylny dla poczynań Ligi, następuje 
moment ataku. Spiskowcy na znak jedności z krainą bogów wyruszają do boju 
z białymi przepaskami na głowach i białymi opaskami ze znakiem „zwycięstwo” 
(勝) na rękawach, uzbrojeni wyłącznie w miecze, dzidy i halabardy. Ōtaguro dodat-
kowo ma przy sobie wizerunek boga wojny – Hachimana. Oczywiście rebelia koń-
czy się miażdżącym zwycięstwem wojska680, co jest oczywistym następstwem walki 
bez użycia broni palnej ze strony rebeliantów. Nie można jednak odmówić uczest-
nikom owej rebelii wyjątkowej determinacji, odwagi i szlachetnych pobudek, które 
nimi kierowały.  

Przygotowanie na śmierć i czystość intencji rebeliantów zauważa także po lek-
turze Shimpūren shiwa Honda, pisząc w liście do Isao, iż czystość intencji rebelian-
tów jest co prawda niezwykła, ale jednocześnie lepiej ją interpretować w kontekście 
ponadhistorycznym (Junsuisei wa chōrekishi teki na mono to kangaeta hō ga yoi to 
omoimasu)681.  

Owo ponadhistoryczne traktowanie „czystości” ma oczywiście związek z poglą-
dem Mishimy na współczesność, a dokładniej na dekadentyzm epoki, w której 
przyszło mu żyć po wojnie. Podkreśla to także Hiroshi Watanabe w swoim eseju 
poświęconym Hōjō no umi, pisząc o nieprzystosowaniu Mishimy do życia w powo-
jennej rzeczywistości682. 

                                                   
678 T. Yamao, Shimpūren shiwa [w:] Y. Mishima, Homba, s. 70. 
679 Bardziej szczegółowe objaśnienie terminu ukei znajduje się w rozdziale poświęconym historii.  
680 Zarówno Ōtaguro, jak i jego towarzysze giną na polu bitwy lub popełniają rytualne samobójstwo. 

Sam Ōtaguro zostaje śmiertelnie raniony, dzięki jednak pomocy jednego z kompanów udaje mu się za-
kończyć życie w honorowy sposób, to jest popełniając seppuku z twarzą zwróconą na wschód, czyli 
w kierunku pałacu cesarskiego. 

681 Y. Mishima, Homba, s. 122. 
682 Dla Mishimy lekarstwem na duchową alienację są między innymi wyprawa do Grecji i mocne po-

stanowienie ukształtowania swojej słabowitej fizyczności, towarzyszące mu po powrocie do kraju. 
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4.9. Antyhistoryczność koncepcji działania. Nieprzystosowanie bohatera do 
czasów, w których przyszło mu żyć 
 
Isao, stanowiący alter ego Mishimy, nie może się pogodzić z egzystencją w świecie,  
w którym przyszło mu żyć, właśnie dlatego odwołuje się do idei czystości.  

Ta idea zaczerpnięta z historii o Shimpūren przyświeca poczynaniom założonej 
przez niego Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa. Oczywiście Isao nie dostrzega pew-
nych „podskórnych” mechanizmów, czyli owej antyhistoryczności zawartej w kon-
cepcji czystości, które rządzą jego działaniem – tym, który obserwuje i komentuje, 
jest Honda: „Niezwykłe w pięknie działania jest to, że pozostawia ono niezatarte 
wrażenie w oczach osoby trzeciej, której rolą jest obserwowanie” 683  – pisze 
w Kōdōgaku nyūmon Mishima. Tak więc Honda obserwuje, co z kolei spotyka się 
z pogardliwą oceną Isao. Co prawda, na wstępie kwalifikuje on Hondę jako typ 
„czystego” człowieka (junsui na hito no hitori ni chigainai)684, ze względu na to, iż 
Honda poczuł wzruszenie, czytając Shimpūren shiwa, zdrowy rozsądek jednak wy-
nikający z wieku i piastowanego przez Hondę stanowiska – jak tłumaczy to sobie 
Isao – dyskwalifikuje go zdecydowanie jako człowieka czynu. Poza tym: „Ten 
człowiek nic nie wie o krwi płynącej w żyłach Japończyków, o przykazaniach Kon-
fucjusza i o woli”685 – wnioskuje Isao z listu Hondy. Według Isao, Honda należy do 
kategorii ludzi, którym brakuje zdecydowania. Isao-Mishima tłumaczy, czym na-
prawdę jest owa „czystość”: „Czystość może się też łączyć z ideą seppuku. Kiedy 
samuraj pada śmiertelnie raniony na polu bitwy686, jego zakrwawione ciało natych-
miast zamienia się w pachnące kwiecie. Czystość zatem to również niczym niepo-
hamowana zamiana w absolutne przeciwieństwo. Dlatego czystość to poezja”687.  

Zakrwawione ciało konającego wojownika ulega przemianie w pachnące kwiecie 
wiśni, a brutalna śmierć na polu bitwy zamienia się w poetycką scenę obumierania 
kwiecia. „Czystość to poezja” – konkluduje narrator/Isao. 
 
 
                                                                                                                        
Oprócz kendō Mishima uprawiał boks, iaidō, pływanie, jazdę konną, najważniejszym sportem jednak 
pozostawała dla niego przez lata kulturystyka (bodii biru), dzięki której mógł ukształtować swoje mięśnie 
na wzór greckich herosów i tym samym zaangażować się całkowicie po stronie działania. Pisał: „Do-
świadczenie bodii biru było całkowicie nieuchwytne za pomocą książek i analizy intelektualnej; było dla 
mnie czystym wrażeniem fizycznej siły”. (Mishima Yukio jiten, s. 509) Z kolei w Taiyō to tetsu (Słońce 
i stal) Mishima porównał swoje ciało do sadu, w którym uprawia się owoce (mięśnie). W miarę rozrasta-
nia się „sadu” idea ciała i działania zajmowała w procesie rozumowania Mishimy coraz więcej miejsca.  

683 Y. Mishima, Kōdōgaku nyūmon, s. 47. 
684 Idem, Homba, s. 123. 
685 Ibid., s. 125. 
686 Mishima używa metaforycznego określenia „hana to chiru” (dosłownie „opaść razem z kwieciem 

wiśni”), czyli pięknie umrzeć; metafora ta porównuje śmierć samuraja na polu bitwy do pierwszych, 
padających kwiatów wiśni w rozkwicie; czysta i piękna śmierć. 

687 Ibid., s. 125. 
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4.10. Absolutna sprzeczność zawarta w junsui kōi 
 
Metafora ta nasuwa skojarzenie ze sprzecznością zawartą w Mishimowskiej kon-
cepcji piękna działania, w której „nieczysta” krew przeciwstawiona zostaje ideałowi 
piękna i czystości, to jest kwiatom wiśni w pełnym rozkwicie. 

Dodatkowo pojawia się motyw śmierci, który stanowi nierozerwalną część kon-
cepcji czystego działania: „Wszystko wokół jest światem kłamstwa i tylko śmierć 
jest prawdą” 688  – mówi Hagakure, dodając: „Czyż jest coś równie czystego 
i wzniosłego, jak odrzucenie swego życia dla pana”689. W kolejnej scenie, podczas 
spotkania ze sprzyjającym aspiracjom młodych spiskowców pułkownikiem Armii 
Cesarskiej, Isao zapytany o swoje najgorętsze pragnienie, odpowiada, że jest nim 
samobójcza śmierć „na szczycie klifu... oddając cześć wschodzącemu słońcu, spo-
glądając na połyskującą taflę morza... u stóp wyniosłej sosny”690.  

W deklaracji tej pojawia się „wschodzące słońce” – symbol Absolutu cesarskie-
go, w imię którego Isao decyduje się na śmierć. Dla Isao owa deklaracja śmierci 
wiąże się oczywiście z wyjątkowym postępowaniem bohaterów Ligi Boskiego Wia-
tru, jak się jednak okazuje – we współczesnych Isao czasach trudno o ludzi do-
świadczonych wiekiem o podobnym do jego (i ekssamurajów z Shimpūren) sposo-
bie myślenia. Isao zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że czystość to idea działa-
jąca wyłącznie w połączeniu z uciekającym czasem.  
 

A jeśli istotą „czystości” jest jej ograniczenie wiekiem, to z pewnością niebawem dojdzie do tego, że 
straci ją z pola widzenia. Isao nie mógł spokojnie o tym myśleć. W takim razie musi się spieszyć! 
Starszym zdaje się obca mądrość, iż aby obłaskawić temperament młodych, należy go bezkrytycznie 
zaaprobować. Kiedy młodym brakuje tej aprobaty, zwracają się w kierunku gwałtownej „czystości”. 
Ponieważ wydaje im się, że ta „czystość” zniknie następnego dnia, zaczynają pogoń za nią. Winnymi 

takiego stanu rzeczy są wyłącznie starsi691.  
 

Tak więc Isao zawiązuje Ligę Boskiego Wiatru Ery Shōwa, której członkami zo-
stają młodzi ludzie z jego otoczenia gotowi poświęcić swoje życie dla sprawy. 
Wkrótce w głowie Isao dojrzewa plan zamachu, którego ofiarami mają paść najbar-
dziej prominentni członkowie rządu i świata finansów. Rzeczywisty cel Isao nie ma 
jednak podbudowy ideologicznej. Największe pragnienie młodego Iinumy to samo-
bójcza śmierć „u stóp wyniosłej sosny”. Kiedy już postanowienie śmierci zapada, 
Isao niczym wystrzelona kula konsekwentnie podąża wytyczoną ścieżką. Oczywi-
ście jego drogę wyznacza niezwykła rewerencja dla pradawnego kultu bogów oraz 

                                                   
688 J. Yamamoto, op.cit., s. 126. 
689 Ibid., s. 122. 
690 Y. Mishima, Homba, s. 131. 
691 Ibid., s. 134. 
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do cesarskiego Absolutu – w szkole prowadzonej przez ojca Isao znajdują się por-
trety pary cesarskiej, przed którymi Isao zawsze składa ukłon. Ponadto Isao co mie-
siąc odwiedza świątynie Meiji i Yasukuni, modląc się zdecydowanie „zbyt długo” 
przed obliczem bogów – jak konstatuje Iinuma, obserwując z boku niezrozumiałe 
dla siebie zachowanie syna. Kiedy w szkole ma miejsce wykład mistrza Masugi 
Kaidō na temat historii cesarskich dekretów, Isao natychmiast znajduje analogie do 
obecnej sytuacji, porównując złe duchy barbarzyńców do złych duchów obecnej 
elity rządzącej. Ponownie – interwencja Ligi Boskiego Wiatru Ery Shōwa ma na 
celu, podobnie jak rebelia Shimpūren, ochronę cesarskiego Absolutu przed złem. 
Oczywiście kwestia słuszności działania obu Lig jest tutaj dyskusyjna, czystość 
jednak intencji Isao, wynikająca z jego autentycznego, niewinnego uczucia do cesa-
rza przemawia do wyobraźni czytelnika. Ten rodzaj uczucia nazywa się „uczuciem 
miłości do rodziny cesarskiej” (renketsu no jō). Mishima objaśnia ten problem 
w swoim Wprowadzeniu do „Hagakure”: 
 

Można uznać, że wszystkie nowoczesne europejskie ideały patriotyzmu mają swoje źródła w agape 
[miłość duchowa, przeciwstawiana erosowi utożsamianemu z cielesnym pożądaniem – przyp. 
J.W.-L.]. Tymczasem, mówiąc bez ogródek, w Japonii nie ma czegoś takiego jak umiłowanie wła-
snego kraju. Nie ma też miłości do kobiety. W japońskiej mentalności eros i agape mieszają się ze 
sobą w sposób naturalny. Jeśli miłość (ai) do kobiety czy do młodego mężczyzny jest czysta, to nie 

różni się niczym od lojalności (chū) wobec pana. Taka koncepcja miłości, w której nie ma wyraźnej 
różnicy pomiędzy erosem a agape, nazywana w końcowym okresie Edo „uczuciem miłości do ro-
dziny cesarskiej” (renketsu no jō), stworzyła emocjonalne podwaliny kultu cesarskiego692. 

 
Zatem jeśli tylko miłość jest czysta, przybiera cechy lojalności, której apogeum 

stanowi złożenie najwyższej ofiary – ofiary z własnego życia. 
 

Przedwojenny system cesarski upadł, ale obecna w japońskiej mentalności koncepcja miłości nieko-
niecznie upadła wraz z nim. Koncepcja ta opiera się na silnym przekonaniu, że to, co bierze się 
z najbardziej instynktownej uczciwości, prowadzi prosto do ideału, jakim jest oddanie, w razie ko-
nieczności, własnego życia. Filozofia miłości zawarta w Hagakure właśnie tutaj ma swoje źródła. 
Podając przykład miłości mężczyzny do mężczyzny, która w tamtych czasach ceniona była bardziej 

za jej pierwiastek duchowy bardziej niż miłość mężczyzny do kobiety. Jocho twierdzi, że najpraw-
dziwsza, najintensywniejsza forma ludzkiej miłości (koi) przekształca się w stosunku do własnego 
pana w lojalność (chūgi)693. 

 
 
 

                                                   
692 Y. Mishima, Wprowadzenie do „Hagakure” [w:] Estetyka japońska..., s. 140. 
693 Idem, s. 141. 
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4.11. Źródło działania Isao – renketsu no jō („uczucie miłości do cesarza”) 
 
Można więc śmiało zaryzykować twierdzenie, iż działanie Isao ma swoje źródło 
w miłości-lojalności do cesarza (renketsu no jō). Problem ten w rozmowie z księ-
ciem Tōinem Isao obrazuje następująco. 
 

Lojalność [chūgi] według mnie przypomina lepienie ryżu tak gorącego, że aż parzącego dotkliwie 
dłonie, tylko po to, aby, wkładając w to całe serce, przygotować kulki ryżowe i móc ofiarować je Je-
go Cesarskiej Mości. W rezultacie jednak, gdyby okazało się, że Jego Cesarska Mość zwróciłby moje 
onigiri, ponieważ akurat nie byłby głodny, albo gdyby Jego Cesarska Mość uprzejmie zapytał: Czy ja 
mam zjeść coś tak obrzydliwego? – i rzucił jedzeniem w moją twarz – musiałbym wycofać się z ry-
żem przylepionym do twarzy i natychmiast, z uczuciem wdzięczności w sercu, popełnić samobój-
stwo. Ale z drugiej strony, gdyby Jego Cesarska Mość był akurat głodny i z radością spożyłby przy-
gotowane przeze mnie onigiri, ponownie musiałbym się wycofać i bez zwłoki z wdzięcznością 
w sercu otworzyć sobie trzewia. Dlaczego? Ponieważ ofiarowanie pożywienia Jego Wysokości, które 
wcześniej dotykałem swymi niegodnymi rękoma, jest zbrodnią po tysiąckroć zasługującą na karę 
śmierci694. 

 
Powyższa deklaracja Isao jest wyrazem czystej miłości/lojalności w stosunku do 

cesarza. Jednocześnie deklaracja ta odzwierciedla żelazną determinację i gotowość 
na śmierć w każdej sytuacji. 

 
Jednak co się stanie, jeśli przygotowałem onigiri, ale nie ofiarowałem ich Jego Cesarskiej Mości, 
tylko zatrzymałem w dłoni? Ryż z pewnością wkrótce się popsuje. To też jest lojalność, jednak ja 
nazywam ją lojalnością bez odwagi. Lojalność wyposażona w odwagę nie zważa na śmierć, tylko 
ofiarowuje przygotowane z pełnym oddaniem kulki ryżowe Jego Cesarskiej Mości695. 

 
Tego typu lojalność sankcjonuje również świadomą zbrodnię, w konkretnej jed-

nak sytuacji i pod jednym warunkiem. 
 

Zbrodnia, o której mówię, nie ma nic wspólnego z sankcjami prawnymi. Po pierwsze, zbrodnią jest 
bezczynne trwanie w świecie, w którym święty blask Jego Cesarskiej Mości został przyćmiony. Aby 
odpokutować tę wielką zbrodnię, trzeba – nawet za cenę bluźnierstwa – ulepić kulki z gorącego ryżu 
i podarować je Jego Cesarskiej Mości. Tym sposobem można wyrazić swoje oddanie w działaniu, po-
tem jednak niezwłocznie należy odebrać sobie życie. Śmierć oczyszcza wszystko, jeśli jednak nie 
zdecydujemy się umrzeć, to obojętnie co zrobimy – wszystko będzie zmierzało w kierunku zbrodni696.  

 
 

                                                   
694 Y. Mishima, Homba, s.195. 
695 Ibid., s. 195. 
696 Ibid., s. 196. 
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Shineba subete wa kiyomeraremasu („śmierć oczyszcza wszystko”) 
 
Stwierdzenie, iż „śmierć oczyszcza wszystko” (shineba subete wa kiyomeraremasu) 
ma oczywiście odniesienie wyłącznie do sytuacji, w której owo „wszystko” jest 
uświęcone najwyższą lojalnością/miłością w stosunku do cesarza. W powyższej de-
klaracji Isao można odnaleźć również echo autentycznej historii członków prawi-
cowej organizacji Daitōjuku, której założycielem był Masaharu Kageyama 
(1910–1979), uczestnik incydentu Shimpeitai z 1933 roku, będący również pierwo-
wzorem postaci Isao697. Czternastu wspomnianych członków Daitōjuku w sierpniu 
1945 roku popełniło zbiorowe samobójstwo na placu ćwiczeń wojskowych w Yoyo-
gi. Powodem tego czynu była w podobny sposób rozumiana lojalność w stosunku do 
cesarza – ponieważ wojna zakończyła się klęską Japonii, nie pozostało nic innego, 
jak tylko popełnić seppuku, aby tym sposobem błagać cesarza o wybaczenie za tę 
klęskę.  
 
Seppuku naturalnym dopełnieniem powinności stosunku lennik (Isao) – 
najwyższy wasal (cesarz) 
 
Tym samym, mimo iż w żaden sposób nie można interpretować porażki Japonii 
w wojnie jako zbrodni lub niedopełnienia obowiązku pojedynczej jednostki wzglę-
dem cesarza, przyjmując interpretację Isao – seppuku stanowi tutaj naturalne zwień-
czenie lojalności/miłości w stosunkach lennik-wasal. Biorąc również pod uwagę to, 
iż samobójstwo zostało popełnione na wojskowym placu ćwiczebnym, symbolicz-
nego znaczenia nabiera opis placu ćwiczebnego w garnizonie, w którym stacjonuje 
III regiment porucznika Horiego: notabene Kiyoaki mija ten sam plac podczas prze-
jażdżki rykszą z Satoko, doznając złudzenia, iż widzi żołnierzy ze starego zdjęcia 
w kolorze sepii poległych na wojnie rosyjsko-japońskiej. Jednocześnie scena ta łą-
czy się z jednym z trzech postulatów Mishimy zawartych w jego koncepji „cesarza 
jako idei kulturowej”, a mianowicie z postulatem o bezpośrednim połączeniu armii 
z osobą cesarza698. Właśnie na placu ćwiczebnym w Azabu widoczny jest autorytet 
cesarza-słońca, który sprawuje niepodzielną władzę nad armią. 

                                                   
697 Współczesny krytyk, pisarz i historyk, Ken‘ichi Matsumoto, sugeruje taką interpretację postaci Isao 

w swoim eseju zatytułowanym Renketsusha no senryaku (Strategia uczciwego człowieka), „Shinbungei 
tokuhon” („Wypisy z nowej literatury”), wydanie zatytułowane: Mishima Yukio, Kawade shobō, Tokio 
1990), w którym porusza kwestię źródła prawicowych (nacjonalistycznych) poglądów Mishimy między 
innymi w odniesieniu do incydentu Shimpūren oraz do postaci Masaharu Kageyamy. 

698 Bunzō Hashikawa (1922–1983; krytyk i historyk filozofii), polemizując z Mishimowską koncepcją 
cesarza, w ten sposób odnosi się do tego pomysłu: „Gdyby bezpośrednie połączenie cesarza z armią było 
po prostu strategią, mającą na celu obronę przed komunizmem, byłaby to starategia efektywna, jednak 
w momencie połączenia cesarz jako idea kulturowa zamieniłby się w cesarza jako ideę polityczną, co 
oznaczałoby dialektykę »jedności kulturowej« i ograniczenie wyłącznie do poziomu eksperymentu” 
(B. Hashikawa [w:] K. Matsumoto, op.cit., s. 159). 
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Pod niebem, na którym rozpościerały się w oddali niczym senne marzenie letnie chmury, nie zwra-
cając uwagi na gęsty, urokliwy cień rzucany przez zagajnik otaczający pole ćwiczebne, grupa żołnie-
rzy poruszała się precyzyjnie, formując szereg i rozchodząc się, zmieniając szyk i zmieniając kieru-
nek. Wyglądało to tak, jakby żołnierze byli sterowani z góry przez jakąś potężną, niewidzialną dłoń.  
Z pewnością musi to być ręka samego słońca – pomyślał Isao. Porucznik był jedynie samotnym re-
prezentantem tej manipulującej w dowolnie obranym przez siebie kierunku dłoni. Nawet wydawane 
przez niego rozkazy brzmiały niczym puste dźwięki. Tą niewidzialną dłonią, która poruszała pionki 
na szachownicy i zarazem źródłem mocy tej dłoni było świecące wysoko słońce – to samo, błysz-
czące jasno słońce, obdarowywało szczodrze śmiercią. Tym słońcem był cesarz699.  

 
Cesarz na czele armii – jedyny i niepodważalny gwarant ładu i porządku 
moralnego  
 
„Tym słońcem był cesarz” – pisze narrator, precyzując w powyższym fragmencie 
bardzo jasno swój ideologiczny postulat, w którym zawiera się nadrzędna rola cesa-
rza, sprawującego bezpośrednią kontrolę nad armią. 
 

Tylko tutaj święta ręka słońca pracuje w matematyczny sposób, jasno i dokładnie. Właśnie tylko tu-
taj! Imperatyw cesarski, przenikając ciała, krew i pot młodych żołnierzy, prześwietla ich niczym 
promienie rentgenowskie. Cesarska chryzantema, umieszczona wysoko nad wejściem do głównej 
kwatery, połyskuje w piekących promieniach słońca, spoglądając na precyzyjny porządek pięknej, 
przesiąkniętej zapachem potu i śmierci. Jednak w innych miejscach jest inaczej. Gdzie indziej pro-
mienie słońca są zablokowane700.  
 
Z powyższego opisu wyłania się obraz Japonii jako kraju zdegenerowanego, 

w którym jedynie cesarz ze swoją armią stoi na straży moralnych i estetycznych 
wartości. Ponadto Mishima nie pozostawia złudzeń, iż porządek i ład społeczny po-
winny wynikać z bezpośredniego związku cesarza z armią. Oczywiście ów związek 
opiera się na feudalnej zależności pomiędzy wasalem-cesarzem i lennikiem-Armią. 
Jednocześnie jest to związek gwarantujący całkowite bezpieczeństwo cesarza „jako 
idei kulturowej” – gwarantem absolutnej lojalności jest bowiem śmierć. Isao jednak 
odrzuca żołnierski los, który kojarzy mu się z inercją, związaną z czekaniem na od-
powiedni moment, aby popełnić seppuku: „Powodem, dla którego Isao nie wstąpił 
do Szkoły Oficerskiej ani do Marynarki, było to, że czekała tam na niego przygoto-
wana chwała oraz odpuszczenie z góry zbrodni bezczynności”701.  

Co więcej, owa bezczynność przypominająca zarażenie trądem, przyprawia go 
o dreszcz (raibyō ni kakatta jibun o miru yō ni zotto shita)702. Właśnie dlatego Isao 
pragnie nade wszystko popełnić zbrodnię przeciwdziałającą bezczynności i tym 
sposobem okryć się chwałą czystej śmierci. 

                                                   
699 Y. Mishima, Homba, s. 157. 
700 Ibid.  
701 Ibid., s. 197. 
702 Ibid. 
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Mógł sobie łatwo wyobrazić, że ta bezczynność jest uniwersalną zbrodnią – tak naturalną, jak ziemia, 
po której chodzimy i powietrze, którym oddychamy; zbrodnią, od której nie ma ucieczki, jak od 

przeznaczenia. Jednak, aby wewnątrz tej zbrodni uczynić siebie czystym, konieczna była jej inna 
forma, w każdym razie taka, której pokarm musiał pochodzić z samego źródła zbrodni. Wtedy po raz 
pierwszy mogłyby się połączyć na szczycie klifu owiewanego przez łagodny wiatr chulający między 
sosnami i w blasku wschodzącego słońca – zbrodnia i śmierć, seppuku i chwała. [...] Możliwe, iż dla 
tak rozumianej chwały Isao pokochał nawet zbrodnię samą w sobie703.  

 
Tak więc w rzeczywistości „zbrodnia sama w sobie”, a nie prawicowa ideologia 

motywują Isao do czystego działania, stąd odniesienie jego postaci właśnie do 
wspomnianego wcześniej Kageyamy, dla którego również czyste działanie w imię 
miłoście do cesarza (renketsu no jō ) było celem samym w sobie. 
 

Pomimo iż duchowy przewodnik Ligi Boskiego Wiatru, mistrz Ōen Hayashi nauczał, iż wszyscy lu-

dzie są dziećmi bogów, Isao nie uważał siebie w tym znaczeniu za niewinnego i czystego. Po prostu 
czuł nieodparte pragnienie, aby dotknąć palcami tej czystości. Miał wrażenie, że co prawda udało mu 
się wejść na chwiejący się niebezpiecznie stopień i musnąć go koniuszkami palców, ale stopień ten 
już za chwilę mógł mu się osunąć spod nóg. Wiedział również, że w dzisiajszych czasach nie mógł 
liczyć na Sąd Nieba [ukei], o którym nauczał mistrz Ōen. Jednak w owym rytuale ukei, który doma-
gał się sądu bogów, bez wątpienia zawarty był także element niebezpieczeństwa podobny do tego 

zawartego w owym stopniu, mogącym lada chwila usunąć się spod nóg. Jeśli właśnie to niebezpie-
czeństwo nie było zbrodnią, to cóż nią było? Nie było chyba innej rzeczy przypominającej tak bardzo 
zbrodnię, jak niebezpieczeństwo, od którego nie było ucieczki704. 

 
Isao prawicowym terrorystą wyłącznie w kontekście absolutnej lojalności  
w stosunku do systemu cesarskiego 
 
Właśnie ze względu na tego rodzaju podejście do kwestii czystości i uświęcającej 
roli zbrodni trudno nazwać Isao prawicowym bojownikiem za sprawę. Chyba, że 
pod nazwą prawicowy rozumiemy zwolennika systemu cesarskiego, a pod określe-
niem lewicowy kryje się zwolennik systemu marksistowskiego. W każdym razie 
tylko w odniesieniu do tego rodzaju podziału można sklasyfikować Isao jako pra-
wicowego terrorystę. Również sformowana przez Isao Liga Boskiego Wiatru Ery 
Shōwa nie ma tak naprawdę żadnego konkretnego planu uzdrowienia państwa. „Isao 
nie stworzył żadnego planu. Ponieważ światem kierowało zło, mające swoje korze-
nie w niemocy i bezczynności, każde działanie i każda decyzja o jego podjęciu, 
miała stanowić dla nich odniesienie”705. 

                                                   
703 Ibid.  
704 Ibid.  
705 Ibid., s. 206. 
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Działanie Isao i jego równieśników (wśród nich było aż ośmiu synów kapłanów 
sintoistycznych, co oczywiście nawiązywało do statusu rodzinnego uczestników 
rebelii Shimpūren), jak wskazuje zresztą sam Mishima, opierało się na typowych 
mechanizmach rozumowania młodych ludzi: 

 
Przekonanie, iż państwo prowadzi błędną politykę, idealnie pokrywało się z tendencją młodych ludzi 
do traktowania w podobny sposób rzeczywistości. Isao nie zawracał sobie głowy tym problemem. 
Jeśli tylko na rogach ulic w różnych częściach miasta nadal znajdowały sie budki oblepione krzykli-
wymi reklamami, na których królowały plakaty z niechlujnymi pięknościami przyciągającymi jego 
wzrok – dla Isao oznaczało to, że państwo prowadzi błędną politykę706.  

 
Zatem, z jednej strony typowa młodzieńcza krótkowzroczność i brak klarownego, 

racjonalnego myślenia, z drugiej uczucie wstydu: „Wszyscy zgadzali się w jednej 
sprawie – ich polityczny pakt był oparty na poczuciu wstydu. Isao wstydził się za 
obecny stan rzeczy”707. Oczywiście działaniu Isao oraz jego Lidze Boskiego Wiatru 
Ery Shōwa przyświeca również samurajski etos, który znajduje swoje uzasadnienie 
w Hagakure. 

W momencie składania przysięgi z ust Isao pada zdanie: „Nie będziemy dążyć 
do władzy, ani oglądać się na osobiste korzyści; dzięki pewnej śmierci stworzymy 
podwaliny restauracji”708. Z kolei Hagakure mówi na temat korzyści własnej tak: 
„Wyrachowana osoba to tchórz. Wyrachowanie to ważenie strat i zysków; osoba 
wyrachowana nigdy nie wyswobodzi się z mentalności strat i zysków. Jeśli uzna 
»śmierć« za stratę, a »życie« za »zysk«, ponieważ śmierć mu się nie spodoba, skoń-
czy jak tchórz”709.   

Z drugiej strony, należy podkreślić, iż ideologiczne motywy działania młodego 
Iinumy sprowadzają się do bałwochwalczego uwielbienia cesarza (wynikającego ze 
wspomnianej wcześniej koncepcji cesarza Mishimy), którego oczywistym symbo-
lem jest słońce. Koncepcję „czystego działania” z cesarzem-słońcem w centrum 
dobrze obrazuje poniższy fragment. 

 
Isao miał na sobie lekko nakrapianą, białą yukatę, do tego spodnie hakama, a na głowie czapkę 
z białą obwódką. Kiedy usiadł na trawie, zachodzące na wyżynie Sakuragaoka w Shibuya słońce wi-
doczne przez wnętrze świątyni Hikawa opromieniło jego klatkę piersiową w białej yukacie i czarne 
pnie buków. Pomimo tego Isao nie szukał cienia, lecz naciągnął daszek czapki głęboko na oczy, wy-
stawiając się prosto na działanie promieni słonecznych. Gorąc, który zebrał się pod ubraniem pod 
wpływem potu, wymieszał się z zapachem trawy, występując aż na czoło chłopca. Las rozbrzmiewał 
śpiewem popołudniowych cykad710. 

                                                   
706 Ibid.  
707 Ibid., s. 206–207. 
708 Ibid., s. 214. 
709 J. Yamamoto, op.cit., s.153.  
710 Y. Mishima, Homba, s. 201–202. 
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Słońce zachodzące na tle świątyni Hikawa i Isao, który śmiało stawia mu czoła, 
symbolizują „odważną lojalność” Isao. Chłopak pragnie konfrontacji z niebezpie-
czeństwem, aspirującym do największej zbrodni. 

 
Kiedy Isao obejrzał się za siebie, zobaczył długi, ciągnący się za nim cień drzewa, który był niczym 
cień jego aspiracji, ciągniętych na próżno w ostatnich promieniach letniego słońca. Koniec lata do-
tykał go boleśnie. Rozstanie ze słońcem... Ogarnął go strach, że ten okrągły, czerwony symbol lojal-
ności zblaknie wraz ze zmianą pory roku. W tym roku ponownie stracił szansę, aby umrzeć pewnego 

letniego ranka w gorących promieniach słońca711.  
 
4.12. Słońce (symbol cesarza) oraz ekstremalna determinacja nieodzownymi 
elementami koncepcji działania 
 
Słońce imitujące obecność cesarza jest dla Isao niezbędnym elementem działania. 
Tylko bowiem w jego obecności może się dopełnić idea „seppuku i chwały, zbrodni 
i śmierci”. Wraz z końcem lata szansa jednak na śmierć w piekących promieniach 
słońca blednie. Mimo to Isao nie daje za wygraną, dzięki ogromnej determinacji. 
Hagakure mówi:  
 

Wszystko jest możliwe. Wykazując się determinacją w dążeniu do celu, można zgłębić kosmos. 

Wszystko można osiągnąć. W związku z tym nie chodzi o to, że ktoś „nie potrafi”, ale o to, że jest 
bojaźliwy i brakuje mu determinacji. W rzeczywistości nawet bez męstwa można potrząsać światem 
dzięki zwykłej jedności celu712.  

 
Determinacja nie pozwala Isao zrezygnować z raz obranego celu, sprawa jednak 

się komplikuje, kiedy Sawa (najstarszy, czterdziestoletni uczeń w Akademii Patrio-
tyzmu, który – co ciekawe – ma zwyczaj prać swoją odzież każdego ranka, aby 
w ten sposób być przygotowanym, jak prawdziwy samuraj, na mogącą nadejść 
w każdej chwili śmierć – o zwyczaju dbania o własną fizjonomię i higienę z podob-
nych przyczyn wspomina również Hagakure) wyjawia Isao, iż zabicie Busuke Ku-
rahary, na którego życie planują zamach młodzi spiskowcy, będzie równoznaczne 
z działaniem wymierzonym przeciwko ojcu Isao.  
 

Świadomość tego uczyniłaby z niego syna, który zdradza własnego ojca. Wiedząc o tym, byłby nie-
wdzięcznikiem, który zabija dobroczyńcę własnej rodziny. Czystość jego działania stałaby się wów-
czas wątpliwa, a zdeterminowane na czystość samo działanie zamieniłoby się pod wpływem niebez-
pieczeństwa w najbardziej nieczysty czyn. Co powinien w takim razie zrobić, aby obronić tę czy-
stość?! [...] Usunąć tylko Kuraharę z listy tych, którzy mieli zostać zabici? Nie. Gdyby to uczynił, 

                                                   
711 Ibid.  
712 J. Yamamoto, op.cit., s. 201–201. 
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aby stać się godnym politowania, lecz oddanym synem, czyż nie przeoczyłby nieszczęścia zagraża-
jącego całemu narodowi, nie zdradziłby Jego Cesarskiej Mości i własnej uczciwości?713  

 
Sytuacja wydaje się bez wyjścia. Hagakure podpowiada: „Jeśli na Drodze Sa-

muraja odwołamy się do rozsądku, pozostaniemy w tyle. Niepotrzebne są wierność 
ani synowskie oddanie. Na Drodze Wojownika jest tylko śmiertelna desperacja. 
W niej z natury zawarta jest i wierność, i synowska miłość”714. 

Co prawda, Isao próbuje właśnie tak potraktować Kuraharę – jako abstrakcyjne, 
odległe uosobienie zła, tego typu rozumowanie zakłada jednak „stanie się samemu 
»złem«”: Jibun jishin ga „aku” ni naru dake da715, co jest jednak niemożliwe do 
zaakceptowania dla Isao, który reprezentuje „prawość”: Shikashi kare wa seigi datta 
no da716. Tutaj z pomocą przychodzi jednak Sawa, twierdząc, iż przejrzał plany Isao 
i ma zamiar sam zabić Kuraharę, którego uważa za największego łajdaka. W tej sy-
tuacji Isao postanawia „przymknąć oczy” i pozwolić, aby Sawa zabił Kuraharę, ale 
decyzję o swojej akceptacji postanawia zatrzymać dla siebie. 

 
W głowie Isao narodził się okrutny plan. W obronie piękna, czystości i prawości ich czynu, pomyślał, 
że to Sawa powinien zabić Kuraharę. Z jednym małym „ale” – słowa akceptacji nie padną z jego ust. 
Nie może się zdradzić nawet najmniejszym gestem, że „ceduje” Kuraharę na Sawę. Jeśli tak zrobi, za 
pomocą nieczystych środków, obroni czystość717. 

 
4.13. Na drodze „śmiertelnej desperacji” 
 
Tak więc Isao umiejętnie lawirując, podąża konsekwentnie drogą „śmiertelnej de-
speracji”. W słuszności obranej drogi utwierdza go kwiat lilii, którym obdarowała 
go Makiko Kitō. Kwiat, pomimo iż zamienił się w „mumię”, zachował delikatny 
zapach, przypominający o tym, iż kiedyś był żywym kwiatem. Dla Isao jest on nadal 
symbolem czystości, pochodzącym bezpośrednio od bogów i jednocześnie gwaran-
tującym jego własną czystość. Dotykając swymi młodymi ustami, które – jak pod-
kreśla Mishima – „nigdy jeszcze nie dotknęły innych ust”718 – delikatnych płatków 
kwiatu, Isao deklaruje:  
 

Tutaj znajduje się źródło i gwarancja mojej czystości. Bez wątpienia właśnie tutaj. Kiedy będę od-
bierał sobie życie, lilie przebudzą się z porannej rosy i otworzą swoje kwiaty w promieniach wscho-
dzącego słońca. Z pewnością ich woń oczyści zapach mojej krwi. Niech tak się stanie. Czym jeszcze 
mógłbym się martwić?!719 

                                                   
713 Y. Mishima, Homba, s. 240 
714 J. Yamamoto, op.cit., s. 115. 
715 Y. Mishima, Homba, s. 241. 
716 Ibid.  
717 Ibid., s. 245–246. 
718 Ibid., s. 247. 
719 Ibid.  
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Lilie to „czystość” pochodząca z krainy pradawnych bogów, której wcieleniem 
na ziemi jest oczywiście cesarz – to właśnie promienie boskiego słońca sankcjonują 
czystość działania Isao, którego ukoronowaniem ma być śmierć.  
 
„Próba zła” 
 
Jednak aby zrealizować swój cel, do którego wiedzie droga działania, Isao pragnie 
najpierw poddać próbie swoje nabyte zło. Okazja nadarza się podczas obozu mistrza 
Kaidō – niezłomnego orędownika rytuałów sintoistycznych i nauk Atsutane Hiraty 
(mistrz Kaidō potępia również całym sercem filozofię buddyjską, znajdując w niej 
mnóstwo sprzeczności z głoszonymi przez siebie poglądami) w Yanagawie. Podczas 
pobytu w chramie, do którego przynależą również pola ryżowe, studenci Akademii 
Patriotyzmu mają wysłuchać nauk mistrza Kaidō oraz dokonać rytualnego oczysz-
czenia. Po rytualnym oczyszczeniu Isao wymyka się z obozu ze strzelbą (co jest 
oczywiście czynem nagannym), aby udowodnić sobie, iż potrafi urzeczywistnić 
swoje ideały. 
 

Isao był ogarnięty jedną myślą – wydawało mu się, że szklane naczynie z pięknem i czystością, któ-
rych tak pożądał [jibun ga tōtatsu shiyō to shite iru bi to junsui no hari no utsuwa ga], upadło na zie-
mię i rozbiło się w drobny mak, a on nie chce tego zaakceptować. [...] Zło, które chciał po kryjomu 

zachować w swoim ciele, musiało być tak czyste, jak prawość, którą miał w sobie. W każdym razie, 
kiedy osiągnie cel, odbierze sobie życie. Wtedy zarówno czyste zło w jego ciele, jak i prawość jego 
czystego działania, zginą – każde ugodzone własnym mieczem. Isao, który nigdy nie myślał o zabiciu 
kogoś w afekcie, zastanawiał się, w jaki sposób rodzi się wola zabijania i w jaki sposób łączy się ona 
ze zwykłą codziennością? Od początku to połączenie budziło jego niepokój. Najpierw musi pobrudzić 
swoje ręce jakimś drobnym, czystym złem, musi popełnić jakieś małe świętokradztwo720.  

 
„Drobnym, czystym złem” okazuje się zabicie bażanta po dokonanej uprzednio 

rytualnej puryfikacji. Isao bada śmiertelną ranę ptaka, zanużając palce w jego świe-
żej krwi. Jest żądny wiedzy, jak smakuje morderstwo: „W tamtej chwili jego działa-
nie, polegające na wycelowaniu i pociągnięciu za spust, ograniczyło się do błyska-
wicznego przepływu reakcji, w którym było niewiele chęci zabijania. Mniej więcej 
tyle, ile wyleciało czarnego dymu po strzale z otworu strzelby”721. Pomimo że Isao 
nie wyruszał w góry z zamiarem zabicia, kiedy nadeszła okazja, strzelba wymusiła 
na nim tego typu zachowanie. Tak więc istota leży w raz zainicjowanej akcji, której 
naturalnym następstem jest reakcja. Jeśli natomiast chodzi o „słuszność i czystość” 
(seigi to junsui), Isao oddzielił je od siebie, jak mięso ryby od ości: 
 

                                                   
720 Ibid., s. 259. 
721 Ibid., s. 262. 
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Isao oddzielił z zimną krwią ości od mięsa ryby, która leżała na talerzu. Tym, co chciał zjeść, było 
mięso, a nie ości. To, co się szybko psuło, lśniło i było miękkie – tylko to w zetknięciu z językiem 

pozostawiało na nim swój delikatny smak. Kiedy tylko tego zasmakował, spłynęło na niego parali-
żujące uczucie uniesienia i spokój satysfakcji. Tylko to mógł odczuć za pomocą zmysłów722. 
 
Owo „oddzielenie mięsa od ości”, którego dokonuje Isao, jest w sprzeczności ze 

wcześniejszą tezą o ”mieczu obalającym niesprawiedliwość” i niczym „rysa na 
szkle” wprowadza pewną niespójność w koncepcji „czystości” młodego bohatera 
Homba. 
 
„Czyste działanie” w imię pradawnych bogów i cesarza 
 
Piękno czystego działania jest momentalne, miękkie i lśniące jak ciało, które prze-
szywa ostrze miecza. Ta próba popełnienia zaledwie małej zbrodni uzmysławia Isao, 
że w momencie podjęcia działania, liczy się tylko szybkość reakcji, której rezultat 
jest naturalnym elementem zdeterminowanego działania. 

Nie należy zapominać, iż działanie Isao jest motywowane głównie przez rebelię 
Shimpūren i zasady, jakimi kierowali się jej uczestnicy. Głównym hasłem była 
„czystość” rozumiana w kontekście lojalności w stosunku do bogów i cesarza (za-
czerpnięta z broszury Yamao). Isao wiele razy widzi Tomoo Ōtaguro i jego towa-
rzyszy w wyobraźni, odnosząc ich działanie bezpośrednio do poczynań Ligi Shōwa. 
Planując atak na prominentnych polityków i finansistów, Isao ma przed oczyma 
właśnie Ōtaguro, leżącego w białym kimonie przed obliczem bogów w chramie Ise 
i odprawiającego rytuał ukei. Pomimo że młodzi spiskowcy liczą na akceptację ich 
planu ze strony bogów, kiedy taka się nie pojawia (żaden znak na niebie ani 
w powietrzu tego nie zapowiada), Isao postanawia „dopomóc” bogom, sugerując 
reszcie boski sąd – czyli twierdząc, iż bogowie wybrali datę 3 grudnia o godzinie 
dziesiątej wieczorem na moment ich ataku. Jednocześnie grudniowa data oraz za-
planowany dodatkowo atak na elektrownię, z którym wiązałyby się zapewne rygo-
rystyczne kontrole na drogach, wykluczają realizację wymarzonego scenariusza 
śmierci Isao. Chłopak jednak nie rezygnuje. 

 
Mimo to Isao śnił o tym, że gdzieś czeka na niego miejsce, w którym będzie mógł dopełnić czystego 
aktu seppuku. Bez wątpienia ta wizja miała związek ze szczytem Omigatake, na którym popełniło 
samobójstwo sześciu patriotów Ligi Boskiego Wiatru. Była to wizja śmierci na szczycie góry skąpa-
nej w porannym blasku dnia, pod wlokącymi się chmurami i z powiewającymi na wietrze białymi 
przywieszkami shide723. 

 

                                                   
722 Ibid.  
723 Ibid., s. 279.  
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W owej wizji Isao dużą rolę odgrywa także „wiatr”, który połączony z rytualny-
mi przywieszkami shide nawiązuje oczywiście do znaczenia nazwy Shimpūren (Li-
ga Boskiego Wiatru)724. Sam Isao jest przekonany, iż tym razem być może nie Boski 
Wiatr, lecz z pewnością Boska Wola w odpowiednim czasie poprowadzi go do 
przeznaczonego dla niego miejsca śmierci.  
 

Isao nie miał wątpliwości, że Boska Wola nie odstąpi go aż do samego końca i poprowadzi go bez-
wiednie do tego miejsca, gdzie o brzasku między sosnami wieje wiatr i gdzie jego nagie ciało prze-
niknie dreszcz pod wpływem zimowego, morskiego powietrza. Wiedział na pewno, że gdzieś jest ta-
kie miejsce, w którym jego szczątki poplamione krwią i pnie czerwonych sosen będą wkrótce lśniły 
czerwienią w promieniach wschodzącego słońca725.  

 
Oczywiście Isao nie jest wolny od zwykłej młodzieńczej próżności, która każe 

mu między innymi wyobrażać sobie pomnik wystawiony dla Ligi Boskiego Wiatru 
Ery Shōwa przez potomnych, w momencie wycofania się porucznika Horiego z za-
planowanego przez Ligę ataku, Mishima pisze jednak, iż Isao dotarł „na wyższy 
poziom czystości i osiągnął jeszcze bardziej autentyczny wymiar tragedii”726.  
 
Samotność bohatera warunkiem autentyczności tragedii 
 
Z pewnością ów „wyższy stopień autentyczności tragedii” (mō hitotsu kakujitsusei 
no takai higeki e tadoritsuita no da) wiąże się z procesem stopniowego osamotnie-
nia w akcji bohatera powieści – początkowo opuszcza go porucznik Hori, później 
w wyniku wydania spiskowców policji przez ojca Isao, chłopak jest zdany wyłącz-
nie na siebie i w konsekwencji nadzieja, że popełni seppuku razem z towarzyszami, 
pryska jak bańka mydlana. Oczywiście dla Isao i jego postanowienia nie ma to 
większego znaczenia, koncepcja czystości zapożyczona od Ligi Boskiego Wiatru 
w rezultacie zostaje jednak nieco zmodyfikowana. Tragizmu oraz dodatkowego 
wymiaru aspektowi moralnemu historii Isao dodaje jego platoniczne uczucie do cór-
ki generała Kitō, pięknej Makiko. Panna Kitō od początku sprzyja młodym spi-
skowcom, nie kryjąc przed Isao swojego niezadowolenia w stosunku do elit rządzą-
cych. Na znak swojej akceptacji i zrozumienia dla potajemnych działań Ligi Makiko 
obdarowuje spiskowców specjalnie dla nich ususzonymi kwiatami lilii przywiezio-
nymi ze święta Saigusa (później każdy z nich na rozkaz Isao będzie nosił po jednym 
płatku lilii na sercu).  

Tym samym staje się dla Isao „świętą strażniczką wojny lilii, która steruje kon-
fliktem uświęconym boską wolą” (yuri sensō, kono shin’i o tatakai o tsukasadoru 
miko datta hazu da)727.  
                                                   

724 Rebelia Shimpūren znana też była pod nazwą Keishintō no ran. 
725 Y. Mishima, Homba, s. 279. 
726 Ibid., s. 293. 
727 Ibid., s. 310. 
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Ów związek uczuciowy Isao i Makiko zbliżony jest do, uznawanej przez Haga-
kure za idealną, miłości skrywanej (ren‘ai). Co prawda, Mishima niezwykle subtel-
nie opisuje pierwszy i jedyny pocałunek między Isao i Makiko, który ma miejsce 
w wieczór poprzedzający atak Ligi, między parą zakochanych nie dochodzi jednak 
do żadnych słownych deklaracji. Isao zauważa nawet, iż: „Piękne byłoby to, gdyby 
umarł, nie spotkawszy Makiko, jednak w oczach świata wyszedłby wtedy na gbu-
ra”728. Mishima opisuje ten rodzaj miłości, powołując się na Hagakure, następująco: 

 
Miłość duchowa przedstawiona w „Hagakure” nie jest strategią służącą podtrzymywaniu takiej mi-
łości na wpół nowoczesnej, pragmatycznej, sprytnej, łatwo przystosowującej się do każdej sytuacji. 
Zawsze wiąże się ona ze śmiercią. „Hagakure” wyjaśnia, że idealna miłość to taka, dla której należy 
umrzeć, gdyż dzięki śmierci miłość staje się czysta i wzmaga się jej siła729. 
 
Tak więc z jednej strony w miłości Isao do Makiko występuje ów element udu-

chowienia i niespełnienia: „Uśmiechnięta, piękna twarz Makiko o alabastrowej ce-
rze – chciał zachować w swoim sercu jej obraz w nienaruszonym stanie, jednak jego 
nadgorliwość mogła sprawić, że jej obraz rozpadłby się w kawałeczki niczym 
upuszczone na ziemię lusterko”730. Z drugiej strony jednak należy zauważyć, iż to 
uczucie do kobiety, które nie miało prawa nigdy się spełnić, ma stosunkowo nie-
wielką wartość w porównaniu z uczuciem Isao do cesarza. Oczywiście w miłości do 
Makiko jest zawarty tragizm, związany właśnie ze wspomnianym niespełnieniem: 
„Był jak statek opuszczający port. Krawędź podłogi, następnie schludne nabrzeże, 
na którym przyjmowano lub odprawiano pasażerów, bądź też, gdzie się żegnano. 
A on był niczym statek załadowany po brzegi emocjami, zanurzający się w ciemnym 
zimowym morzu śmierci”731. 
 
Najwyższy tragizm zawarty w absolutnym oddaniu dla cesarza 
 
O wiele większą siłę oddziaływania ma jednak tragizm absolutnego oddania Isao dla 
cesarza, gdyż implikuje on właśnie samą śmierć. Ken’ichi Matsumoto w odniesieniu 
do koncepcji miłości w powieści, zwraca także uwagę na aspekt biograficzny Ma-
saharu Kageyamy, który był wspomnianym pierwowzorem postaci Isao dla Mishimy. 
Otóż Kageyama przed wyruszeniem do akcji z zamachowcami Shimpeitai napisał 
do swojej ukochanej list, w którym tłumaczył, że powodem, dla którego ją opuszcza, 
jest miłość do kraju swoich przodków i do cesarza podyktowana boskim imperaty-
wem732. Isao również się nie waha, chociaż w trakcie procesu, podczas którego spi-
skowców broni sam Honda, Makiko popełnia dla niego krzywoprzysięstwo. 
                                                   

728 Ibid., s. 310. 
729 Y. Mishima, Wprowadzenie do „Hagakure” [w:] Estetyka japońska..., s. 135. 
730 Idem, Homba, s. 312. 
731 Ibid.  
732 Ken’ichi Matsumoto, op.cit., s. 166. 
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W trakcie procesu Isao zostaje osadzony w więzieniu w Ichigaya733, gdzie zdaje 
sobie sprawę, iż śmierć za kratkami oznacza koniec jego koncepcji czystości.  

 
Czystość była dla niego niczym piękny ptak skazany na śmierć w momencie, w którym wzniósłby się 
do nieba tak wysoko, że jego skrzydła spaliłyby się w słońcu. Nigdy nawet przez chwilę nie pomyślał, 
że jakieś ręce mogłyby schwytać tego ptaka żywego734.  

 
W więzieniu Isao rozmyśla na temat nieprzydatności prawa, które – w jego 

mniemaniu – jest wyłącznie: „Nagromadzeniem czegoś, co ustawicznie blokuje 
pragnienie, aby zamienić ludzkie życie w moment poezji”735.  

Jednocześnie publiczny oddźwięk na proces grupy tak młodych ludzi, z tak czy-
stymi aspiracjami jest niezwykle pozytywny, pracownicy więzienia także wykazują 
pełne zrozumienie dla postawy młodych patriotów. W więzieniu Isao natyka się 
również na nauki szkoły yōmeigaku Wang Yangminga, z ich główną tezą mówiącą, 
iż „wiedzieć i nie działać, znaczy nie wiedzieć”, co idealnie pasuje do jego koncep-
cji o ”odważnej lojalności”. Przełomem pobytu w więzieniu jest kwiat lilii nadesła-
ny przez Makiko. Widok kwiatu pobudza Isao do refleksji nad przeszłością. Zaled-
wie rok temu był zachłyśnięty zwycięstwem w turnieju kendō i ciągnął beztrosko 
razem ze swoimi kolegami wózek wypełniony białymi kwiatami lilii na święto Sai-
gusa. Jego czoło obwiązane białą przepaską hachimaki pokrywał pot, słońce świeci-
ło pełnym blaskiem. 
 

Lilia była niczym herb pamięci. Wkrótce też stała się herbem jego determinacji. Potem lilia była już 
w centum wszystkiego – jego pasji, jego przysiąg, niepokoju, marzeń, jego oczekiwania na śmierć, 
marzeń o chwale. Była prostym filarem, który wspierał jego wielki, mroczny plan; na szczycie tego 
wznoszącego się wysoko filaru jego determinacji lilie błyszczały zawsze w ciemnościach, skrywając 

wbite w filar gwoździe736.  
 

Lilie symbolizują cel drogi Isao, usprawiedliwiając – nie zawsze słuszne 
z punktu widzenia prawa – środki, za pomocą których Isao pragnie swój cel zreali-
zować. W rezultacie Honda wygrywa proces – wszyscy świadkowie świadczą na 
korzyść Isao, podkreślając jego „gorącą, niepohamowaną i pełną witalności lojal-
ność w stosunku do cesarza”737. Również Makiko, próbując bronić Isao za wszelką 
cenę, zeznaje, iż Isao zwierzył się jej z zamiaru odstąpienia od spisku. Krzywoprzy-
sięstwo dziewczyny wprawia Isao we wściekłość, raniąc jego dumę i honor. W tej 
sytuacji Isao nie ma wyjścia i zeznaje, iż celowo okłamał Makiko. Tym sposobem 
                                                   

733 Na terenie Ichigaya miał zresztą miejsce 25 listopada 1970 roku incydent Mishimy (Mishima jiken). 
734 Y. Mishima, Homba, s. 352. 
735 Ibid., s. 355. 
736 Ibid., s. 375. 
737 Ibid., s. 336. 
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zeznanie dziewczyny nie ma nadrzędnego znaczenia dla sprawy. Wystąpienie w są-
dzie jest też doskonałą okazją do zaprezentowania motywów kierujących działaniem 
Isao. Sam Isao mówi długo na temat konkretów, czyli swoich spostrzeżeń dotyczą-
cych otaczającej go rzeczywistości, to jest złej polityki zagranicznej, korupcji wśród 
elity rządzącej, rosnącej sile zaibatsu, ubóstwie wsi itp. Czytelnik jednak – podobnie 
zresztą jak sędziowie – nie biorze tego zbyt poważnie. Z drugiej strony, Isao porusza 
na gruncie idealistycznym kwestię najwyższej lojalności w stosunku do cesarza 
i kraju swoich przodków, czym z kolei wprawia we wzruszenie nawet głównego 
sędziego.  
 

Ziemia i niebo – jeśli spojrzymy do góry, dostrzeżemy, że nigdy nie uda nam się znaleźć między nimi 
połączenia. Jednak żeby połączyć ze sobą ziemię i niebo, potrzebne jest „jakieś zdecydowane, czyste 
działanie”. To zdeterminowane działanie nakazuje odrzucenie osobistych korzyści i postawienie na 
jedną kartę swego życia738.  

 
Widoczne są w tej deklaracji odniesienia do wspomnianego wcześniej passusu 

Hagakure, mówiącego o lojalności bezwzględnej, nieznającej korzyści własnej 
i zwieńczonej bezwarunkową śmiercią. Jednocześnie Isao kładzie tutaj nacisk na 
wiodącą rolę zdeterminowanego działania, którego zadaniem jest zwrócenie uwagi 
Nieba na opłakany stan krainy Yamato.  
 

To, co należało zrobić, to wycelować w miejsce, gdzie chmury były najciemniejsze, w punkt, gdzie 
zgromadziła się najbardziej widoczna warstwa brudu. Użyć całej swojej mocy i wyciąć tam dziurę, 
a potem wznieść się samotnie do nieba – oto, co należało zrobić739.  

 
W swoim sądowym wystąpieniu Isao precyzuje także teorię na temat zabijania. 

 
Nigdy nie zastanawiałem się nad zabiciem człowieka. Po prostu, aby zniszczyć złe duchy zatruwają-
ce Japonię, należało z nich zedrzeć powłokę cielesną, którą mieli na sobie. Tym sposobem również 
ich dusze zostałyby oczyszczone i powróciłyby na łono jasnego i prawego ducha Yamato, unosząc się 
wraz z nami do Nieba. W zamian, po zniszczeniu ich powłoki cielesnej, my również natychmiast 
odebralibyśmy sobie życie. Dlaczego? Ponieważ gdybyśmy niezwłocznie nie odrzucili naszej ciele-

sności, nie wywiązalibyśmy się z naszego palącego, duchowego posłannictwa względem Nieba740.  
 
Z deklaracji tej wyłania się zasada „życie za życie”, nie jest ona podyktowana jed-
nak ziemskim prawem ani ludzką moralnością, lecz boskim posłannictwem. Na ko-
niec mowy obronnej Isao przytacza swoją definicją lojalności: 

                                                   
738 Ibid., s. 416. 
739 Ibid.  
740 Ibid. 
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Przewidywanie toku rozumowania Jego Cesarskiej Mości stanowi już czyn nielojalny. Według mnie 

lojalność to poświęcenie życia i bezwzględne posłuszeństwo Cesarskiemu Rozumowi. Lojalność 
oznacza przedarcie się przez ciemne chmury, a następnie wzbicie się do Nieba i zanurzenie się 
w samym środku słońca, w samym centrum Cesarskiego Umysłu. Właśnie to przysięgaliśmy, ja i moi 
towarzysze, w głębi naszych serc741.  

 
W rezultacie Isao i jego towarzysze zostają zwolnieni z kary. Isao wraca do do-

mu, gdzie na jego cześć odbywa się przyjęcie w Akademii Patriotyzmu. Podczas 
przyjęcia Isao przypadkowo dowiaduje się o profanacji dokonanej przez Kuraharę.  
 
„Pieniądze są pieniędzmi, a wierność wiernością” – paradoks lojalności 
 
Gniew na wpływowego polityka potęguje jeszcze wyznanie jego ojca. Otóż okazuje 
się, że to stary Iinuma, a nie Makiko, którą podejrzewał Isao, wydał członków Ligi 
policji. Iinuma wyznaje również, że dla dobra szkoły przyjmował duże sumy od 
barona Shinkawy, pragnącego w ten sposób zapewnić opiekę swemu przyjacielowi, 
Kuraharze, który świadomie uprawiał politykę z narażeniem swego życia, gardząc 
jednocześnie płatną ochroną. Iinuma tłumaczy swoje postępowanie troską o syna, 
który doświadczając tak gorzkich momentów w swoim życiu, miał w ten sposób 
uodpornić się na rzeczywistość i stać się prawdziwym mężczyzną. Dla Isao postę-
powanie ojca, który podsumowuje swoje działanie słowami „pieniądze są pieniędz-
mi, a wierność wiernością” (kane wa kane, shingi wa shingi)742, jest jednak niezwy-
kle bolesną hipokryzją: „Żyłem dla iluzji. Celem mojego działania była iluzja, za 
którą teraz zostałem ukarany. Jakże pragnę czegoś, co nie jest iluzją!”743 – wykrzy-
kuje ugodzony do żywego Isao. Jednocześnie jego ciągle żywa determinacja popy-
cha go nadal do celu. Środkiem do realizacji jego zamierzenia jest zabicie Kurahary, 
który zamiast grać w golfa, jak typowy przedstawiciel finansjery, oddaje się w wol-
nym czasie tak niewyszukanej rozrywce jak uprawa mandarynek. Z tego powodu 
jedna z gazet okrzykuje Kuraharę „papieżem świata finansów” (zaikai no rōma hōō 
to mo iu beki)744 ze względu na szczodrość, z którą Kurahara przeznacza nadmiar 
mandarynek ze swego sadu na cele charytatywne! Podczas procesji lampionów 
w Ginza Isao gubi w tłumie pilnującego go Sawę i podąża pociągiem do Atami, 
a stamtąd już pieszo do wioski Inamura (pref. Shizuoka), gdzie Kurahara ma swoją 
posiadłość.  
 
 

                                                   
741 Ibid.  
742 Ibid., s. 430. 
743 Ibid., s. 432.  
744 Ibid., s. 439. 
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Ucieczka ku wolności 
 
Dociera na miejsce późnym wieczorem, włamuje się do willi i przed zadaniem Ku-
raharze śmiertelnego ciosu, wykrzykuje: „Przyjmij karę za zbrodnię profanacji, któ-
rej dopuściłeś się w chramie Ise!”745 Następnie wbija sztylet w ciało kompletnie 
zaskoczonego Kurahary, koncentrując się wyłącznie na technice zadawania ciosu. 
Na twarzy zabitego zamiast bólu widać ulgę. Jednocześnie z ust Kurahary wystaje 
górna sztuczna szczęka...  

Po zabiciu Kurahary Isao ucieka pod osłoną nocy w kierunku morza, aby tam 
w końcu spotkać swoje przeznaczenie. Zbiega aż na skraj sadu, który kończy się na 
zalesionym klifie. Tam Isao skrywa się w wyżłobieniu skalnym, które przypomina 
jaskinię. Ze skał usytuowanych na górze jaskini zwisają gałęzie wielkiego wiecznie 
zielonego drzewa, zasłaniając wejście do niej. Na powierzchni skał porośniętych 
mchem wije się strużka wody z wodospadu, która lada chwila wpadnie do morza.  

 
Tutaj właśnie skrył się Isao, pozwalając odpocząć swojemu gwałtownie bijącemu sercu. Wtedy do 
jego uszu doszedł szum morza i odgłos morskiej bryzy. Ponieważ poczuł straszne pragnienie, zerwał 
z mandarynki skórkę i pochłonął owoc w całości. Wówczas poczuł również zapach krwi, która ledwo 
zakrzepła na skórce mandarynki. Nie zepsuło to jednak wybornego smaku soku, który zwilżył jego 
gardło. Za zeschniętym zielskiem i wyschniętymi trawami pampasowymi oraz za listowiem i pną-
czami wiecznie zielonych gałęzi opadającego z góry drzewa, które Isao miał przed oczyma, rozcią-
gało się wieczorne morze. Nie było księżyca, ale woda odbijała słabe światło z nieba, a morze poły-
skiwało ciemnym blaskiem. Isao siedział wyprostowany na wilgotnej ziemi. Zdjął marynarkę swoje-
go szkolnego mundurka. Z jej wewnętrznej kieszeni wyciągnął mały nóż w białej pochwie. Kiedy się 
upewnił, że nóż jest na miejscu, jego ciało niemal osunęło się pod wpływem ulgi, jaką wtedy poczuł. 
Mimo że miał na sobie wełnianą bluzę i podkoszulek, kiedy zdjął marynarkę, wiatr od morza prze-
szył jego ciało zimnym dreszczem746.  

 
Śmierć w aprobujących promieniach wschodzącego słońca 
 
Bez wątpienia opis kryjówki Isao nasuwa skojarzenia z tytułem Hagakure, czyli 
„Ukryte wśród liści”, aczkolwiek marzenie Isao nie realizuje się do końca zgodnie 
z jego planem: „Do wschodu słońca jeszcze daleko. Nie mogę czekać tak długo. Nie 
ma wschodzącego na niebie słońca, ani cienia rzucanego przez wyniosłą sosnę, nie 
ma również połyskującej tafli morza – pomyślał Isao”747. To już nie ma jednak dla 
niego większego znaczenia. 
 

Kiedy rozebrał się całkowicie do pasa, jego ciało znowu się naprężyło i przestał odczuwać zimno. 
Poluzował spodnie, obnażając brzuch. Gdy wyciągał nóż z pochwy, od strony sadu mandarynkowego 
dobiegły go odgłosy bieganiny i czyjś przenikliwy krzyk: „Morze. Na pewno uciekł łodzią!” Isao 

                                                   
745 Ibid., s. 441. 
746 Ibid., s. 444. 
747 Ibid.  
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wziął głęboki oddech. Pogładził lewą ręką brzuch i zamknął oczy. Chwycił nóż prawą ręką i przyło-
żył jego ostrze do brzucha. Koniuszkami palców lewej dłoni namacał odpowiednie miejsce, a na-
stępnie, wkładając w to całą siłę prawego ramienia, pchnął nóż do przodu. Dokładnie w momencie, 
kiedy ostrze przebiło jego trzewia, pod powiekami Isao rozbłysły pierwsze promienie wschodzącego 
słońca748.  

 
Zbrodnia uświęcona śmiercią aktem najwyższej determinacji. „Śnieg, który 
nigdy nie topnieje” 
 
W rezultacie czyn Isao znajduje cesarską aprobatę. Śmierć młodego Iinumy, będąca 
konsekwencją żelaznej determinacji, oczyszcza popełnioną przez niego zbrodnię. 
Moralna ocena czynu Isao wymyka się jednak stereotypowemu rozumieniu spra-
wiedliwości i prawa. Sąd nad Isao zdaje się zarezerwowany dla pradawnych wład-
ców krainy Yamato oraz dla cesarskiego Absolutu. Mishima nie każe się zastana-
wiać czytelnikowi nad drugą stroną medalu, o której między innymi wspomina 
w ostatnim wywiadzie z Mishimą Takashi Furubayashi. Czystość w wydaniu Mis-
himy nie uwzględnia uczuć drugiej strony. Jak mówi Furubayashi, „śnieg, który 
pada na dziedzińcu przed Szkołą Oficerską w Umiłowaniu ojczyzny, nigdy nie top-
nieje, ani nie traci pod wpływem czasu swego śnieżnobiałego koloru”749. Podobnie 
jest w Homba – Kurahara nie ma ludzkiego oblicza, które mogłoby stanowić prze-
ciwwagę dla nieskazitelności działania Isao. Poza tym Mishima już na początku 
powieści cytuje przewrotne zdanie Oscara Wilde’a: „Na tym świecie nie ma czegoś 
takiego jak czysta zbrodnia (junsui na hanzai). Są tylko zbrodnie wynikające z ko-
nieczności”750, sugerując jednocześnie, iż czyn Isao jest właśnie takim niezwykłym 
rodzajem zbrodni.  
 
4.14. Transgresja w działaniu Kiyoakiego i Isao. „Miłość, jakby jutro nie 
miało nadejść”  
 
Nie da się również ukryć, iż zbrodnia ta łączy się z koncepcją transgresji Bataille’a – 
tak istotną dla idei piękna Mishimy. Logika działania Isao przypomina bowiem 
transgresję Kiyoakiego, który z miłości do kobiety złamał sankcję cesarską (dokonał 
aktu profanacji). To samo czyni Isao, tym razem jednak w imię „miłości do cesarza” 
(renkestu no jō). Jak mówi Mishima, jeśli miłość jest czysta, to nieważne kto lub co 
jest jej obiektem, miłość jest po prostu miłością, najlepiej również, aby była to „mi-
łość, jakby jutro nie miało nadejść”751. Tak więc zarówno Kiyoaki, jak i Isao są tra-
gicznymi bohaterami historii miłosnej, w której głównym motywem jest arcyzbrod-

                                                   
748 Ibid., s. 445.  
749 Mishima Yukio wa kataru..., s. 208. 
750 O. Wilde [w:] Y. Mishima, Homba, s. 19. 
751 Y. Mishima [w:] Mishima Yukio wa kataru..., s. 219. 
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nia i śmierć. Obaj dokonują aktu profanacji, łamiąc największe tabu – cesarską 
sankcję, odnajdując kwintesencję piękna w chwili upojenia zawartej w idei „prze-
kraczania”. W przypadku Kiyoakiego ów erotyzm Bataille’a jest łatwy do uchwyce-
nia, w przypadku Isao można go natomiast zauważyć na przykład w scenie popeł-
niania przez młodego Iinumę „drobnej, czystej zbrodni” na bażancie. W chwili zabi-
cia ptaka Isao odczuwa właśnie rodzaj upojenia (tōsui), co zbliża go do koncepcji 
francuskiego myśliciela. W Homba pojawia się także typowa dla tej koncepcji anty-
tetyczność: „Krew i kwiaty szybko wysychają, dlatego pod tym względem są do 
siebie podobne – pomyślał Isao. Właśnie dlatego krew i kwiaty mogą żyć wiecznie, 
przyjmując postać chwały. Stąd chwała ma posmak metalu”752.  
 
4.15. W poszukiwaniu piękna  
 
Kiyoaki i Isao, młodzi bohaterowie Haru no yuki i Homba, poszukują piękna, kieru-
jąc się jednak nieco innymi kryteriami. Dla Kiyoakiego kwintesencją piękna jest 
pełne inercji miyabi, Isao natomiast postrzega piękno jako „czyste działanie” (junsui 
kōi). Tym, co spaja obie koncepcje, jest czystość i śmierć.  

U Kiyoakiego i Satoko jest to czystość fizyczna, niewinność podkreślana moty-
wem bieli (śnieg, kwiaty wiśni w rozkwicie, śnieżnobiałe chmury, śnieżnobiałe czo-
ło, biała tafla morza itp.), u Isao czystość zawarta w determinacji działania, ponow-
nie symbolizowana przez biel – tym razem jest to biel rytualnych kwiatów lilii. Czy-
stość konotuje także młodość, która z definicji stanowi zjawisko ograniczone 
sztywnymi ramami czasu. Tak więc zarówno Kiyoaki, jak i Isao są skazani na 
śmierć w wieku dwudziestu lat. Piękno również z natury rzeczy jest skazane na 
szybką zagładę, chyba że czystość działania zwieńczona śmiercią utrwali to piękno 
w formie pośmiertnej chwały. Ta, w odróżnieniu od kruchego ludzkiego ciała, prze-
trwa wieki.  
 
4.16. Koncepcja „jedności świadomości i działania” (chikō gōitsu) oraz „ak-
tywny nihilizm” (kōdōteki nihirizumu) centralnymi punktami odniesienia dla 
postawy etycznej głównego bohatera Homba  
 
Próbując zdefinjować kanon estetyczno-etyczny Mishimy, który wyłania się z lek-
tury Haru no yuki i Homba, nie sposób pominąć wspomnianych już wcześniej na-
wiązań pisarza do doktryny yōmeigaku. Bezpośrednio pojawiają się one w tekście 
Homba – Isao podczas swego procesu powołuje się na koncepcję „jedności świa-
domości i działania” (chikō gōitsu), której autorem jest Wang Yangming. 

Dla Mishimy koncepcja chikō gōitsu zdawała się niezwykle istotna, jeśli nie 
nadrzędna, na tle wielu doktryn i koncepcji filozoficznych, z którymi sympatyzował 

                                                   
752 Idem, Homba, s. 190. 
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w ostatnich latach swego życia. Na temat nauk głoszonych przez Wang Yangminga, 
pisał następująco: „Nauki szkoły yōmeigaku i jej środowisko intelektualne, których 
koniec przyszedł wraz ze śmiercią generała Nogi, były niczym innym jak wrogiem 
edukacji okresu Taishō i jego humanizmu. Były one wrogiem nie tylko przeszłości, 
ale także przyszłości”753.  
 
Wang Yangming i jego „podejrzane nauki tajemne” 
 
Mishima z goryczą dodawał, iż prąd filozoficzny zapoczątkowany przez Wang 
Yangminga był świadomie „odrzucany, unikany i represjonowany” przez intelektua-
listów okresu Taishō, osiągnął nawet status „podejrzanych nauk tajemnych” (kuroi 
hikyō)754. Z czasem nauki te zostały zawłaszczone na wyłączność przez grupę woj-
skowych i prawicowych polityków oraz stały się jednym z intelektualnych tematów 
tabu, absolutnie nieprzystających do wizerunku nowoczesnej Japonii.  

A przecież – dodawał Mishima755 – nauki yōmeigaku leżały u podstaw restaura-
cji Meiji, w której cieniu – podobnie jak w cieniu każdej rewolucji – znajdował się 
nihilizm i mistycyzm. Z kolei rewolucję utożsamiał Mishima z działaniem, którego 
naturalnym czynnikiem była śmierć. Nauki yōmeigaku reprezentowały zatem swego 
rodzaju „aktywny nihilizm” (kōdōteki nihirizumu), który zinspirował do działania 
między innymi Heihachirō Ōshio756 i Takamoriego Saigō – twierdził Mishima757. 
 

                                                   
753 Idem, Kōdōgaku nyūmon, s. 192. 
754 Ibid., s. 192. 
755 Dla zobrazowania swojej koncepcji Mishima podaje przykłady rewolucji francuskiej i głębokiego 

nihilizmu markiza de Sade oraz ruchu nazistów, u którego podstaw leżał germański mistycyzm. Zob. ibid., 
s. 194.  

756 Heihachirō Ōshio, którego Mishima szczerze podziwiał, to jedna z barwniejszych postaci w historii 
Japonii. Urodzony w rodzinie samurajskiej Ōshio od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie filo-
zofią, a ponadto odznaczał się niezwykle prawym charakterem, dzięki któremu, podczas 14 lat służby 
jako inspektor policji w Osace potrafił odrzucać wszelkie propozycje łapówkarskie, walcząc jednocześnie 
konsekwentnie z korupcją. Gdy miał 37 lat, został jednak zmuszony do odejścia z zajmowanego stano-
wiska, po czym w trakcie pielgrzymki do Ōmi doznał duchowego przebudzenia pod wpływem nauk 
Wang Yangminga. Po powrocie do Osaki założył prywatną szkołę i zaczął nauczać oraz pisać o yōmei-
gaku. Szczególnie ważnym pojęciem stało się dla niego makoto („szczerość”), w którym upatrywał pod-
stawy wszelkich działań. Owa doktryna „szczerego działania” pchnęła Ōshio do przedsięwzięcia rady-
kalnych kroków w obliczu głodu, który nawiedził najuboższe rejony Osaki. Ōshio najpierw wyprzedał 
całą swoją bibliotekę i uzyskane w ten sposób pieniądze oddał potrzebującym, następnie zaopatrzył się 
w broń palną i wszczął bunt przeciwko bakufu (1837). Pomimo że plan Ōshio był z góry skazany na 
niepowodzenie (bunt został stłumiony w ciągu jednego dnia), dla bakufu był to szok. Sam Ōshio, oba-
wiając się schwytania, popełnił samobójstwo, które przez wielu badaczy uważane jest za dopełnienie 
głoszonych przez Ōshio nauk „szczerego działania”.  

757 Mishima pisze, że Senshindō sakki autorstwa Ōshio było książką, w której Saigō rozczytywał się 
z upodobaniem aż do swojej samobójczej śmierci. Wspomina o niej również Isao w Homba. Zob. 
Y. Mishima, Kōdōgaku nyūmon, s. 195.  
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Filozofia porażki 
 
Przekładając powyższą interpretację nauk i znaczenia szkoły yōmeigaku na język 
tetralogii, oczywiście to Isao jest tym, który podąża śladem Ōshio i Saigō, torujący 
jednocześnie drogę dla samego pisarza. Szczerość, a zarazem czystość intencji (po-
jęcie makoto w naukach Wang Yangminga) stoją u podstaw działania bohatera 
Homba, łącząc się z tradycją samurajskiego ideału nieustraszonej śmierci. Jest to 
zarazem działanie skazane na porażkę (ów „aktywny nihilizm” zdefiniowany przez 
Mishimę), gdyż yōmeigaku „traktuje nie tyle o filozofii działania, ile o filozofii po-
rażki będącej jego skutkiem”758.  
 
Sasshin seijin oraz koncepcja „powrotu do Wielkiej Pustki” (kitaikyo) 
 
Działanie Isao, w którego centrum znajduje się apoteoza śmierci, reprezentuje zatem 
„aktywny nihilizm”, przeciwstawiony przez Mishimę bałwochwalczemu uwielbie-
niu życia utożsamianego z powojennym humanizmem demokratyzacji Taishō. „Ak-
tywny nihilizm” Isao wyraża się również w koncepcji sasshin seijin759  Wang 
Yangminga, o której wspominał Mishima. Koncepcja ta mówi o nadrzędnej roli de-
terminacji/niewzruszonej postawy (fudōshin) oraz wskazanej wcześniej szczerości 
(makoto) działania, których zadaniem jest przezwyciężenie strachu o własne życie.  

Z kolei, aby osiągnąć stan, w którym człowiek jest zdolny zapomnieć o strachu 
przed śmiercią, konieczny jest „powrót do Wielkiej Pustki” (kitaikyo) – tłumaczy 
Mishima, przywołując w pamięci słowa, tak ważnej dla niego postaci jak Ōshio760. 
Kitaikyo, definiowane dawniej jako „najwyższy stopień świadomości” (ryōchi no 
kyokuchi)761, dla Mishimy znajduje swój odpowiednik we współczesnej terminologii 
pod pojęciem „aktywnego nihilizmu”.  
                                                   

758 S. Abe [w:] H.G. Blocker, Ch.L. Starling, op.cit., s. 104. 
759 Sasshin seijin – dosłownie „zabić ciało, kształtować cnotę”.  
760 O Heihachirō Ōshio (1793–1837), yōmeigaku i znaczeniu nauk Wang Yangminga w okresie Toku-

gawów piszą również H. Gene Blocker i Christopher L. Starling w książce Filozofia japońska, interpre-
tując jednocześnie samobójczą śmierć Mishimy jako podążanie śladem nauk Wang Yangminga oraz jego 
gorliwego ucznia Ōshio. Z pewnością można się dopatrywać analogii w postępowaniu Mishimy do dzia-
łań Ōshio: założenie prywatnej szkoły przez Ōshio i Stowarzyszenia Tarcz przez Mishimę, koncepcja 
„szczerego działania” u Ōshio oraz idea „czystego działania” (junsui kōi) u Isao-Mishimy, doktryna chikō 
gōitsu („jedność świadomości i czynu”) Wang Yangminga uznawana za niezwykle istotną przez obu oraz 
wiek 45 lat, w którym zarówno Ōshio, jak i Mishima popełnili samobójstwo. Dodać także należy, iż po-
stulaty głoszone przez Ōshio i Mishimę od samego początku nie miały najmniejszej szansy na realizację, 
o czym obaj doskonale wiedzieli, mimo wszystko decydując się na radykalne kroki w swoim działaniu. 
Na temat poglądów Mishimy na yōmeigaku oraz osobę Heihachirō Ōshio zob. Y. Mishima, Kōdōgaku 
nyūmon (rozdział zatytułowany: Kakumei tetsugaku to shite yōmeigaku, czyli „Yōmeigaku jako filozofia 
rewolucji”, s. 189). Ōshio dokonał syntezy nauk Wang Yangminga i tradycji samurajskiej, stając się dla 
Mishimy niedoścignionym wzorem. Zob. Y. Mishima, Kōdōgaku nyūmon, s. 199–200. 

761 W filozofii Wang Yangminga termin ryōchi (dosłownie „dobra wiedza”) odnosi się do pierwotnej 
natury człowieka (honzen no sei), tożsamej z Zasadą ri, czyli z Absolutem. (Uwagę tę zawdzięczam 
A. Kozyrze).  
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„Aktywny nihilizm” antytezą „pasywnego humanizmu” 
 
Z pewnością, analizując pod kątem etycznym postać głównego bohatera Homba, 
należy wziąć pod uwagę istotny wpływ nauk yōmeigaku na Mishimę oraz na jego 
indywidualną wizję ideału etyczno-estetycznego. „Aktywny nihilizm” lub też „po-
wrót do Wielkiej Pustki” (wyzbycie się ziemskich pokus oraz żelazna determinacja 
związana z imperatywem szczerego działania) determinują grupę wartości etycz-
nych, stanowiących sedno kodeksu moralnego Isao Iinumy/Yukio Mishimy, tworząc 
jednocześnie antytezę powojennego humanizmu XX wieku.  
 
4.17. Antykanon estetyczno-etyczny w Akatsuki no tera 
 
Jin Jan – symbol zmysłowego piękna kobiecego 
 
Opisany powyżej kanon etyczno-estetyczny koncentruje się na postaciach dwóch 
głównych bohaterów Haru no yuki i Homba, będących reprezentatywnymi posta-
ciami dla kanonu etyczno-estetycznego w całej tetralogii. Dzieje się tak między in-
nymi dlatego, ponieważ bohaterka Akatsuki no tera, tajska księżniczka Jin Jan, po-
zostaje dla czytelnika postacią „nieprzezroczystą” – narrator nie wnika w jej życie 
wewnętrzne, nie odkrywa przed czytelnikiem zakamarków jej duszy, ani nie kon-
centruje na jej losach fabuły Akatsuki no tera. Księżniczka, będąca kolejnym wcie-
leniem Kiyoakiego Matsugae, pojawia się sporadycznie – na początku powieści jako 
mała dziewczynka, którą Honda spotyka w Różanym Pałacu podczas swego służ-
bowego pobytu w Bangkoku (wtedy czytelnik i Honda dowiadują się o tym, że Jin 
Jan jest wcieleniem młodego Matsugae i Isao), oraz w drugiej części Akatsuki no 
tera, kiedy jako nastolatka przyjeżdża do szkoły w Tokio – akcja koncentruje się 
wtedy na zabiegach Hondy, mających na celu potwierdzenie reinkarnowanej tożsa-
mości księżniczki. 

Jin Jan uosabia tutaj zmysłowe piękno kobiece, którego urokowi nie może się 
również oprzeć starzejący się Honda.  
 
Amorficzny wizerunek piękna 
 
W przeciwieństwie do dwóch pierwszych tomów tetralogii w Akatsuki no tera czy-
telnik otrzymuje amorficzny wizerunek piękna reprezentowany nie przez konkretną 
osobę, lecz przez tytułową świątynię Wat Arun (Świątynia Brzasku). Tym razem 
piękno świątyni odnosi się do iluzorycznego piękna sztuki. Odpowiednikiem Wat 
Arun jest w Japonii symbol tradycyjnego piękna – góra Fuji, która również ukazuje 
Hondzie swoje złudne oblicze. W kwestii moralności narrator także nie wskazuje na 
konkretną osobę bądź określoną postawę moralną. W zamian czytelnik otrzymuje 
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obraz grupy podejrzanych artystów i intelektualistów, dla których moralność zdaje 
się nie odgrywać większej roli. Zdolna poetka Makiko Kitō (ukochana Isao), two-
rząc niebanalne poematy, wykorzystuje osobistą tragedię swojej podopiecznej, pod-
rzędnej adeptki sztuki poetyckiej pani Tsubakihary, której syn zginął na wojnie. Ma-
kiko – wyzbyta z prawdziwych uczuć i emocji – „żeruje” na emocjach Tsubakihary. 
Zdarza jej się również podglądać Tsubakiharę, uprawiającą miłość z nieudolnym 
literatem Imanishim (Makiko otwarcie gardzi Imanishim), który marzy o napisaniu 
książki o znaczącym tytule Millenium seksu.  
 
Wizja świata wyzbytego z wszelkiej moralności – opowieść o Krainie  
Granatu 
 
Imanishi w wolnych chwilach zajmuje się konfabulowaniem historii o Krainie Gra-
natu (Zakuro no kuni), której bohaterowie tworzą wypaczony, wyzbyty z wszelkiej 
moralności świat, podporządkowujący „pięknych” bogów „brzydkim” ludziom.  

Opis owej Krainy Imanishi przedstawia na jednym ze spotkań towarzyskich 
w willi Hondy. Jego słuchaczkami są między innymi Makiko i Tsubakihara oraz 
Honda. Otóż w Krainie Granatu czytanie jest zabronione, ponieważ „zabija cielesne 
piękno” (dokusho wa niku no utsukushisa o nani yori mo sokonau kara)762 – głosi 
Imanishi.  

„Piękni” żyją w ogrodzie (jest to tzw. ogród umiłowanych, aisareru mono no 
sono), „z którego raz w tygodniu zostają wyrzucani, aby posłużyć »brzydkim« jako 
obiekt seksualnej rozrywki, a po 2, 3 latach zostają zabijani”763. 
  
„Tylko śmierć młodych jest piękna”, czyli cmentarz „zapamiętywanych” 
 
Imanishi konkluduje: „Czyż nie jest przejawem miłości bliźniego uśmiercanie pięk-
nych, zanim się zestarzeją?”764, a w jego głosie brzmi echo poglądu Mishimy, że 
„tylko śmierć młodych jest piękna”. Imanishi precyzuje dalej swoją wizję. 
 

Sposób zabijania „pięknych” jest obmyślany przez wszystkich artystów żyjących w Krainie Granatu. 
W całej Krainie istnieją teatry, w których wystawiane są morderstwa seksualne. W rolach głównych 
obsadzani są piękni chłopcy i piękne dziewczęta, którzy są torturowani i zabijani na scenie. Wcielają 
się oni w najróżniejsze postaci historyczne i mitologiczne, które za młodu zostały okrutnie zamor-
dowane. Ale oczywiście jest też wiele nowatorskich sztuk. „Piękni” są mordowani w imponujący 
sposób we wspaniałych, zmysłowych kostiumach, wśród wspaniałych dekoracji, ze wspaniałym 
oświetleniem i przy akompaniamencie wspaniałej muzyki. Zwykle, zanim umrą, zabawia się nimi 
widownia, która później zjada ich ciała765. 

                                                   
762 Y. Mishima, Akatsuki no tera, s. 187. 
763 Ibid., s. 188. 
764 Ibid.  
765 Ibid. 
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Powyższa wizja Imanishiego przypomina liczne, makabryczne fotografie za-
mieszczone w Łzach Erosa Georges’a Bataille’a, obrazujące jego koncepcję ero-
tyzmu. Imanishi-Mishima jednak posuwa się jeszcze dalej. Otóż „brzydcy” mają 
również zwyczaj odbywania romantycznych spacerów w świetle księżyca między 
grobami „pięknych”: „Nigdzie nie ma tak wiele pięknych trupów, jak na cmenta-
rzu w Krainie Granatu” (Bochi hodo utsukushii nikutai ni michiafureta basho wa 
naindesu)766.  
 

Na pytanie: czemu „brzydcy” muszą zabijać „pięknych”, Imanishi odpowiada: 
„Ponieważ nudzą im się żywi. Mieszkańcy Krainy są bardzo mądrzy. Dobrze wiedzą, 
że na ziemi są dwie kategorie ludzi: ci, którzy są zapamiętywani, i ci, którzy zapa-
miętują”767.   

Mówiąc wprost – ci, którzy zapamiętują, to ludzie pióra, a ci, którzy są zapa-
miętywani – to ludzie czynu.  

W koncepcji Krainy Granatu szczególnie istotna jest religia, którą wyznają jej 
mieszkańcy. 

 
Kraina Granatu nie uznaje zmartwychwstania. Bóg objawia się wyłącznie w szczytowym momencie, 
co stanowi jego naturę. Bycie „jeszcze piękniejszym” po zmartwychwstaniu nie jest możliwe i dla-
tego zmartwychwstanie nie ma sensu. Nie do pomyślenia jest, aby sprana koszula mogła być bielsza 

od nowej, prawda? Właśnie dlatego bogowie Krainy Granatu są wykorzystywani tylko raz i wyrzu-
cani768.  

 
„Szczytowy moment” – ponownie transgresja Bataille’a 
 
Ów szczytowy moment (saikō no shūnkan) stanowi parafrazę aktu transgresji Bata-
ille’a, przy czym Imanishi podsumowuje. 
 

W Krainie Granatu panuje politeizm, a może raczej należałoby powiedzieć „czasowy politeizm”, po-
nieważ bogowie trwonią całą swoją cielesną egzystencję i znikają po zrealizowaniu szczytowego 
momentu w nieskończoności. Domyśliliście się, o co tutaj chodzi? „Ogród umiłowanych” jest fabry-
ką produkującą bogów769. 

 
Pożądanie seksualne jest jedynym sposobem dotarcia do piękna i do boga – głosi 

Imanishi. 
 

                                                   
766 Ibid.  
767 Ibid.  
768 Ibid., s. 189. 
769 Ibid. 
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Aby zamienić historię tej Krainy w ciąg pięknych zdarzeń, konieczne jest powtarzanie ofiary z bo-
gów w nieskończoność – tak głosi teologia Krainy. Czyż nie brzmi to racjonalnie? Poza tym miesz-

kańcom Krainy obca jest jakakolwiek hipokryzja; piękno jest synonimem seksualnej atrakcyjności. 
Mieszkańcy wiedzą doskonale, że jedynie poprzez pożądanie seksualne mogą się zbliżyć do piękna, 
to jest do boga770. 

 
Posiąść boga można jedynie w momencie najwyższej przyjemności seksualnej 

(podobnie mówi Bataille na temat „małej śmierci”771, czyli o momencie, w którym 
można się zbliżyć do Boga), ale ponieważ ów moment nie może trwać wiecznie, 
„posiadanie” to nic innego jak tylko połączenie nietrwałości (hijizokusei) z nietrwa-
łością egzystencji obiektu seksualnego pożądania (taishō no sonzai no hijizokusei). 
Najlepszą metodą na potwierdzenie posiadania jest zabicie obiektu w szczytowym 
momencie. Dlatego mieszkańcy są przekonani, że „seksulane posiadanie realizuje 
się w mordowaniu i zjadaniu ludzkiego mięsa” (seiteki shoyū wa satsujin to jinniku 
shishoku ni kichaku suru to iu koto)772. Paradoksem jest to, że podstawowym pra-
wem posiadania jest „zabijanie umiłowanych”, a kontynuacja posiadania stanowi 
wykroczenie przeciwko miłości. Z kolei praca fizyczna jest wskazana wyłącznie 
w celu podtrzymania pięknej cielesności – „brzydcy” nie mogą pracować.  
 
„Imitowanie życia przez sztukę jest surowo zabronione” 
 
Jeśli chodzi o sztukę: 
 

Jej rolą jest wyłącznie tworzenie niezliczonych scenariuszy morderstw wystawianych w teatrach oraz 
wznoszenie posągów pięknych umarłych. Z religijnego punktu widzenia, podstawą jest zmysłowy 
realizm, a abstrakcjonizm jest zdecydowanie odrzucony. Co więcej, imitowanie życia przez sztukę 
jest surowo zabronione773.  

 
Imanishi konkluduje, że podstawową ideą Krainy Granatu jest pamięć (kioku ga 

kono kuni no kokuze nandesu ne)774. 
 

Pamięć jest jedynym składnikiem naszej psychiki. Pomimo to bóg objawia się w momencie najwięk-
szej rozkoszy, a następnie zostaje „zapamiętany”, kochanek natomiast potrzebuje czasu, aby stać się 
„tym, który pamięta”. Wówczas po raz pierwszy egzystencja boga zostaje naprawdę udowodniona, 
piękno po raz pierwszy osiągnięte, a pożądanie seksualne oczyszczone do miłości oddzielonej od po-
siadania. 

 
                                                   

770 Ibid.  
771 „Małą śmiercią” nazywa Bataille orgazm. 
772 Y. Mishima, Akatsuki no tera, s. 189. 
773 Ibid., s. 190. 
774 Ibid.  
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Bycie zapamiętanym i bycie tym, który pamięta, oznacza, że ludzie i bogowie 
nie są oddzieleni w przestrzeni, ale w czasie. Na tym polega właśnie czasowy poli-
teizm – twierdzi Imanishi. Z kolei morderstwa są konieczne, aby oczyścić pamięć 
i wyodrębnić jej najbardziej skoncentrowany element.  

Poza tym „brzydcy” są ekspertami w altruizmie, żyją wyłącznie po to, aby pa-
miętać o pięknych i ich pięknej śmierci. Jedynym celem ich życia jest pamiętanie. 
Co więcej, Kraina Granatu to najspokojniejsze miejsce na świecie, to kraina pokoju 
i wspomnień – kończy swój wywód poświęcony Krainie Granatu Imanishi, dodając, 
iż ilekroć wkracza w ten „idealny” świat fantazji, nie ma ochoty powracać do Japo-
nii, w której spożywa się krowy i świnie! Makiko Kitō na koniec zadaje Imanishie-
mu pytanie: jakie części ludzkiego ciała spożywa się w Krainie Granatu? Imanishi 
odpowiada spokojnym tonem: „Chyba nie trzeba pytać, żeby się domyślić?”. (Sonna 
koto wa kikanai de mo wakatte iru ja arimasen ka)775. Odpowiedź Imanishiego jest 
dopełnieniem jego dziwacznej wizji o Krainie Granatu. Honda, będący świadkiem 
wywodów Imanishiego, stwierdza po cichu, że przypadek Imanishiego zasługuje na 
uwagę Cesare Lombrosa776, który z pewnością wykluczyłby Imanishiego ze społe-
czeństwa! 

Z kolei Honda, oprócz badań nad sansarą, para się również podpatrywaniem Jin 
Jan, zmierzającym do udowodnienia, że księżniczka jest kolejnym wcieleniem 
Kiyoakiego. W tym celu stosuje różne wymyślne fortele, które pośrednio prowadzą 
do pożaru, śmierci dwojga kochanków i zniszczenia jego luksusowej willi. 
 
Akatsuki no tera – kanon wartości w krzywym zwierciadle 
 
W ten sposób w Akatsuki no tera Mishima zdaje się drwić z samego siebie i idei 
piękna zawartej w koncepcji erotyzmu Bataille’a. Zbliżając tę koncepcję do ekstre-
mum, pisarz świadomie stara się obnażyć jej słabości.  

Z drugiej strony powieść przedstawia obraz japońskiego społeczeństwa, które 
pod względem moralnym stoi na bardzo niskim poziomie. Pozerstwo, fałsz, gra 
i iluzja – oto wartości materialnego świata. Każdy z bohaterów zdaje się nosić na 
twarzy amerykański znak rozpoznawczy „keep smiling” – każdy przyjmuje jakąś 
pozę, każdy przywdziewa jakąś maskę.  

Można powiedzieć, że Akatsuki no tera stanowi zaprzeczenie kanonu estetycz-
no-etycznego Mishimy z pierwszych dwóch tomów tetralogii. Jest jego odbiciem 
w krzywym zwierciadle.  
 
 
 
                                                   

775 Ibid., s. 191. 
776 Cesare Lombroso (1835–1909) włoski psychiatra i antropolog; twórca antropologicznej szkoły 

prawa karnego; jego teorie o antropologicznym typie przestępcy, oparte na założeniu predyspozycji do 
zbrodni, zostały odrzucone na początku XX wieku. 
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4.18. Kanon estetyczno-etyczny w Tennin gosui  
  
Tennin gosui jest kontynuacją motywu rozpadu wartości estetyczno-etycznych za-
wartych w tetralogii. Co prawda Tōru Yasunaga, główny bohater powieści, jest pięk-
nym młodzieńcem, całkowicie świadomym swojej urody (podobnie jak Kiyoaki).  
 

Kiedy był znudzony patrzeniem na morze, wyjmował małe lusterko z szuflady biurka i przyglądał się 
sobie. Na bladej twarzy z ładnie zarysowanym nosem lśniły piękne oczy, które zawsze były przepeł-
nione głęboką nocą. Miał wąskie, ale zdecydowanie zarysowane brwi, usta delikatne, a zarazem sta-
nowcze777. 
 
Jednocześnie Tōru jest pozbawiony skrupułów, wyrachowany i amoralny. Po 

zaadoptowaniu go przez Hondę Tōru zajmuje się knuciem intryg (brzydki oddech 
z buzi jest powodem, dla którego Tōru oskarża studenta Furusawę o lewicowe po-
glądy i w rezultacie powoduje zwolnienie go przez Hondę z posady prywatnego 
nauczyciela) i manipulowaniem ludźmi darzącymi go uczuciem (rozkochuje w sobie 
i porzuca młodziutką Momoko). Okrucieństwo zdaje się mieć we krwi, sprawy in-
nych ludzi w ogóle go nie interesują.  
 

Życie było dziwnie proste. Bieda ludzka, konflikty między społeczeństwem a polityką – w ogóle nie 
przejmował się tymi problemami. Od czasu do czasu na jego twarzy pojawiał się lekki uśmiech, ale 
nie miał on nic wspólnego z empatią. Uśmiech był ostatnim znakiem, który odrzucał ludzkie uczucia, 
niewidoczną strzałą wypuszczoną z łuku jego warg. [...] Miał długie rzęsy, a niezwykle okrutne oczy 
sprawiały wrażenie, że marzył778.  

 
Tōru „w ogóle nie przejmował się problemami” społecznymi, poza tym: „Lubił 

przyglądać się życiu i ludziom, jak zwierzętom w zoo”779. Na dodatek Tōru od po-
czątku wiedział, że jest „wybrańcem” i że stoi „ponad” innymi ludźmi. „Tōru-sierota, 
był wybrańcem, całkowicie różniącym się od innych ludzi, przekonanym o swojej 
niewinności bez względu na rodzaj popełnionego przestępstwa”780. Tak więc w Tōru 
skupiają się dwie cechy: samoświadomość piękna fizycznego Kiyaokiego i samo-
świadomość wyjątkowości Isao.  
 

Piękno ludzkie – zarówno cielesne, jak i duchowe – wszystko, co należy do piękna, rodzi się wyłącz-
nie z niewiedzy i urojeń. Nie ma przyzwolenia na to, aby wiedzieć o pięknie i jednocześnie być pięk-
nym. Jeśli niewiedza i urojenia są tym samym, rozgrywka pomiędzy duchem, który nie ma niczego 
do ukrycia ich, i ciałem, które ma tylko lśniące ciało, które je ukrywa, nie jest wcale rozgrywką. Dla 
ludzi istotą piękna będzie wyłącznie piękno ciała781.  

 
                                                   

777 Y. Mishima, Tennin gosui, s. 18. 
778 Ibid. 
779 Ibid., s. 41. 
780 Ibid., s. 18. 
781 Ibid., s. 95. 
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Nie można być pięknym i wiedzieć o tym – jak sugeruje Honda w rozmowie 
z Keiko, a jednak Tōru zdaje się żywym przykładem na omylność tej hipotezy. 
 
Piękno – wytwór ludzkiej świadomości 
 
Tōru ma swój punkt widzenia na piękno. 
 

Zdarzało się, że Tōru myślał, że piękno płakało w oddali. Pewnie gdzieś za horyzontem. Piękno wy-
dawało odgłos podobny do śpiewu żurawia. Jego głos rozbrzmiewał w niebie niczym echo, a potem 
natychmiast zanikał. Zdarzało się, że znajdował schronienie w ludzkim ciele, ale tylko przez chwilę. 
Jedynie Kinue potrafiła schwytać go w sidła brzydoty. A potem żywić go w nieskończoność karmą 
samoświadomości782.  

 
Piękno zdaje się iluzją, wytworem naszej świadomości – sugruje Tōru. Cierpiąca 

prawdopodobnie na chorobę umysłową, brzydka jak noc Kinue (towarzyszka nasto-
letniego Tōru z czasów, kiedy pracował jako sygnalizator w latarni morskiej) myśli, 
że jest najpiękniejszą kobietą na ziemi. Czy jej szaleństwo, jej „karma samoświa-
domości”, różni się tak bardzo od iluzji, w której człowiek żyje na co dzień…  

Z drugiej strony obok piękna uosabianego przez Tōru w Tennin gosui pojawia się 
motyw starości, który dotyka przede wszystkim osiemdziesięcioletniego Hondę. 
Młodość mogła myśleć o świecie, który zmierza ku destrukcji, starość jest pragma-
tyczna – jeśli jeżdżący po lodzie wiedziałby, że lód ma się pod nim załamać, czy 
nadal by się ślizgał – pyta Honda. Brak pewności wymusza pragmatyzm, dbałość 
o własny interes i przyszłość – Honda nabrał takiego przeświadczenia z wiekiem. 
Natomiast profity finansowe płynące z upływu czasu różnią się od korzyści egzy-
stencjalnych wypływających z upływu czasu – przypuszcza dalej Honda. Piękno 
ciała jednak przynależne jest tym, którzy potrafią odejść w odpowiednim momencie. 

 
Nieustające piękno ludzkiego ciała! To wyjątkowe prawo tych, którzy potrafią zatrzymać czas. Tuż 
przed momentem, w którym należy zatrzymać czas, następuje szczytowy moment piękna fizycznego. 
Promieniste piękno ludzkiego ciała, w przeczuciu, że jasny niczym śnieg moment szczytowy jest tuż 
przed nim. Złowieszcza czystość. Chłód pogardy. W takiej chwili piękno ludzkie jednoczy się 
z pięknem gazeli. Stawiając dumnie swoje rogi, z łagodnym spojrzeniem w wilgotnych oczach peł-
nych odmowy, unosząc elegancko kopyta przednich nóg naznaczone białymi plamkami. Z błyszczą-
cymi nad szczytem chmurami nad głową. Przepełnione dumą rozstania783. 
 

Piękno zawarte w chwili 
 
Określenie „piękno ludzkie połączone z pięknem gazeli” (ningen no bi to kamoshika 
no bi to ga mono no migoto ni itchi suru)784 – nasuwa na myśl skojarzenie z meta-

                                                   
782 Ibid., s. 104–105. 
783 Ibid., s. 132–133. 
784 Ibid., s. 132. 
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forą piękna jako „uroczego galopującego konia” z Hanazakari no mori lub koncep-
cji pędzącego jelenia z Kōdōgaku nyūmon.  

Rozmyślaniu Hondy o pięknie towarzyszą fizyczne dolegliwości związane 
z wiekiem, chorobą i przemijaniem. Co ciekawe, Honda nie ustępuje swoją amoral-
nością Tōru, którego zdecydował się adoptować. Wie, że Tōru ma umrzeć jako 
dwudziestolatek, ale ta myśl napawa go wyłącznie estetycznym dreszczykiem. 
Honda planuje ożenić Tōru, aby uczynić z jego przyszłej żony piękną wdowę, 
z której tragedia uczyni kolejną „czystą krystalizację piękna” (bi no tōmei na 
kesshō)785. Tōru z kolei pisze o sobie w swoim dzienniku jako o ucieleśnieniu zła 
(boku ga jaaku de atta)786 i co za tym idzie – postępuje dokładnie w myśl tej dekla-
racji. Jego małe matactwa i intrygi z czasem przeradzają się w otwartą agresję wy-
mierzoną przeciwko przybranemu ojcu (Tōru atakuje Hondę pogrzebaczem, w re-
zultacie czego Honda trafia na parę dni do szpitala). Okrucieństwo Tōru znajduje 
swój finał w próbie samobójczej, jaką chłopak podejmuje na wieść, iż nie jest jednak 
„wybrańcem”, a jego egzystencja pozbawiona jest przeznaczenia. Brak przeznacze-
nia oznacza przecież brak woli i determinacji, a co za tym idzie – Tōru (podobnie 
jak Honda) może jedynie machnąć ręką, aby zatrzymać taksówkę, a nie po to, aby 
zatrzymać płynący czas (tak jak to czynili Kiyoaki, Isao i Jin Jan, umierając 
w pięknym wieku dwudziestu lat). W konsekwencji próby samobójczej Tōru, któ-
rego imię znaczy „przenikać wzrokiem”, ślepnie. Jest to pełen ironii „upadek” tytu-
łowego anioła i jednocześnie koniec powieściowego łańcucha transmigracji. 
 
Bi wa subete maboroshi no yō ni natta, czyli „piękno, które stało się iluzją” 
 
Bi wa subete maboroshi no yō ni natta787 („Całe piękno stało się iluzją”) – podsu-
mowuje zaistniały stan rzeczy Honda. Tōru oślepł, on sam ma prawdopodobnie raka 
i wkrótce umrze.  

„Pamięć jest jak złudne zwierciadło”788 – wtóruje Hondzie osiemdziesięcio-
dwuletnia Satoko, kiedy spotykają się w scenie finałowej w Księżycowej Świątyni 
(Gesshūji). Iluzoryczny „księżyc” w nazwie świątyni podkreśla ostateczną iluzję, 
w której obliczu stanął zarówno Honda, jak i czytelnik Hōjō no umi. 
 
4.19. Wizja pięknej śmierci, czy może raczej śmierć piękna 
 
Skoro piękno (w szczególności sztuki) jest iluzją, a człowiek skazany jest na dwie 
nieuleczalne choroby, to jest starość i śmierć, współczesna Japonia zaś, mimo że 

                                                   
785 Ibid., s. 160. 
786 Ibid., s. 199. 
787 Ibid., s. 275. 
788 Ibid., s. 301. 
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królują w niej demokracja, zasady egalitaryzmu, liberalizm i kapitalizm, pełna jest 
relatywizmu, w którym jednostka zatraca swoją tożsamość – czy istnieje jakaś ab-
solutna wartość estetyczno-etyczna, umożliwiająca jednostce egzystencję w tego 
rodzaju zdegenerowanym świecie? Odpowiedź Mishimy zdaje się brzmieć: tak. Tą 
wartością jest piękna śmierć. 
 
Piękna śmierć 
 
Piękno, śmierć i erotyzm kreślą cienką linią Mishimowski kanon piękna. Jednym 
z ideałów tego piękna z pewnością był dla Mishimy obraz św. Sebastiana Andrei 
Mantegni (1431–1506), przedstawiający świętego przywiązanego do słupa z ciałem 
przeszytym strzałami (nota bene, Mantegna to ulubiony malarz Tōru Yasunagi). 
Piękno zawarte w najwyższym cierpieniu oraz emanujący od tego cierpienia ero-
tyzm w obliczu mającej nadejść lada chwila śmierci – to niezwykle istotne aspekty 
Mishimowskiej koncepcji piękna. Koncepcja ta łączy się na gruncie ideologicznym 
z miyabi, nadrzędną kategorią estetyczną średniowiecza, będącą kwintesencją 
dworskiego piękna, którego gwarantem i źródłem – według Mishimy – jest cesarz 
(stąd koncepcja bunka gainen to shite no tennō). W czasach moralnego chaosu Mis-
hima tęskni za chwalebną przeszłością, za hierarchią wartości, której najwyższym 
gwarantem jest cesarz. Dlatego w swoim systemie estetyczno-etycznym odwołuje 
się do symbolu kultury samurajskiej, to jest kodeksu bushidō, po którym przewod-
nikiem jest dla niego bez wątpienia Hagakure oraz jego podstawowa doktryna, 
przypisująca śmierci nadrzędną rolę w życiu wojownika. Co więcej, Mishima – po-
dobnie jak jego fikcyjny bohater Isao oraz uznawany za „ostatniego samuraja” Ta-
kamori Saigō, czy też podziwiany przez autora tetralogii Heihachirō Ōshio – hołduje 
zasadzie Wang Yangminga „wiedzieć znaczy działać” opartej na koncepcji chikō 
gōitsu („jedność działania i świadomości”), stąd tak istotna rola idei junsui kōi 
(„czystego działania”) w Mishimowskim systemie wartości. 

Determinacja (fudōshin, czyli „niewzruszona postawa” u Wang Yangminga) oraz 
„czystość” (makoto u Wanga) stanowią niewątpliwie najistotniejsze aspekty, zarów-
no koncepcji chikō gōitsu szkoły yōmeigaku, jak i koncepcji junsui kōi Mishi-
my/Isao. 

Owe dwie cnoty pomagają wojownikowi (Isao) pozbyć się strachu przed śmier-
cią, wprowadzając go w stan określany przez Wang Yangminga jako „powrót do 
Wielkiej Pustki” (kitaikyo, czyli „najwyższy stopień świadomości”). Mishima okre-
śla kitaikyo terminem „aktywnego nihilizmu”, przeciwstawiając go zdecydowanie 
powojennemu humanizmowi.  

Co więcej, „czyste działanie” oznacza najszlachetniejszy rodzaj – zarówno jeśli 
chodzi o cel, jak i o podmiot. Motorem działania Isao jest najwyższa, ekstremalna 
lojalność w stosunku do cesarza – cóż może być świętszego i czystszego od tego 
rodzaju miłości, której ostatecznym potwierdzeniem jest dobrowolne złożenie życia 
w ofierze? Na dodatek, składane na ołtarzu lojalności życie nie należy do byle kogo 
– to życie pięknego, czystego mężczyzny w szczytowym punkcie młodości.  
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Mishima we Wprowadzeniu do „Hagakure” zauważa: „Gdy spojrzy się na »Ha-
gakure« jak na książkę filozoficzną, to posiada ona trzy ważne cechy. Po pierwsze, 
jest to filozofia czynu, po drugie, jest to filozofia miłości i po trzecie, jest to filozofia 
życia”789.  

W Homba można zaobserwować wszystkie trzy „filozofie”, o których wspomina 
Mishima, łącznie z ostatnią – filozofią życia, która jest skonfrontowana z filozofią 
śmierci. Najsłynniejsze zdanie Hagakure: „Sens Drogi Samuraja odnalazłem 
w śmierci”, znajduje się – jak zauważa Mishima – zaraz obok pozornie całkowicie 
sprzecznego zdania: „Życie ludzkie trwa naprawdę krótko. Należy zatem robić to, co 
się lubi”790. A także umrzeć w taki sposób, w jaki ma się ochotę umrzeć – mógłby 
z powodzeniem dodać Mishima.  
 
Koncepcja „czystego działania” 
 
Niewątpliwie należy tutaj podkreślić, że kanon estetyczno-etyczny zarysowany 
przez Mishimę w Hōjō no umi, którego kwintesencją jest wizja pięknej śmierci, rea-
lizuje się w pełni w połączeniu z samobójczą śmiercią pisarza, która nastąpiła 
25 listopada 1970 roku. Mishima pod koniec swego życia sprawiał wrażenie czło-
wieka zmęczonego ustawicznym zakładaniem masek, wcielaniem się w kolejne, 
fikcyjne postaci. Jego literacka wyobraźnia była niezwykle płodna, sceptycyzm, 
zwątpienie w moralność współczesnego świata oraz owa tęsknota za pradawnym 
Absolutem umacniały jednak w pisarzu pragnienie działania.  

„Tylko fakt działania oddziałuje na rzeczywistość, to znaczy na to, co nieu-
chronne – a więc na śmierć, i może wyzwolić z niej prawdę. Pisać to pozostawać 
w labiryncie obrazów, w którym byt zostaje zapomniany, rozmywa się z biegiem 
zdań, ani prawdziwy, ani fałszywy, ani żywy, ani martwy791 – pisze na temat wizji 
działania Mishimy Maurice Pinguet w ostatnim rozdziale swojej znakomitej książki 
Śmierć z wyboru w Japonii. Sam Mishima natomiast pisał w 1965 roku o korelacji 
działania i rzeczywistości następująco: „Rzeczywistość i ciało stały się dla mnie 
synonimami” (Genjitsu to nikutai wa watashi ni totte shinonimu ni nari)792.  

Zaprzeczał również otwarcie istotnej roli słów w kreowaniu rzeczywistości: 
„»Idealne ciało«, »idealna rzeczywistość« muszą absolutnie unikać zaangażowania 
słów. Cechą wyróżniającą „idealne ciało” jest „bezgłośne piękno formy”793 („Aru-
beki nikutai”, „arubeki genjitsu” wa zettai ni kotoba no kanyo o manukarete inake-
reba naranakatta. Sono nikutai no tokuchō wa, keizōbi to mugon to iu koto ni tsukita 
no de aru).  
                                                   

789 Y. Mishima, Wprowadzenie do „Hagakure”, s. 140.  
790 Ibid., s. 141. 
791 M. Pinguet, Śmierć z wyboru w Japonii. Akt ostatni: Mishima, Universitas, Kraków 2007, s. 358. 
792 Y. Mishima, Taiyō to tetsu, s. 13.  
793 Ibid., s. 15. 
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Nie trzeba nadmieniać, że fikcyjnym bohaterem, który uosabia owe „bezgłośne 
piękno formy”, realizujące się w działaniu, jest Isao, z którym Mishima bez wątpie-
nia się utożsamia. Mishima obdarza Isao pięknym, perfekcyjnie umięśnionym cia-
łem (idealnie pasującym do jego antycznej wizji męskiego piękna), sam również po 
latach ćwiczeń (kulturystyka, pływanie, boks, kendō, jazda konna) może się po-
szczycić podobną sylwetką.  

 
Kanon estetyczno-etyczny  
 
Jak zatem żyć w świecie, który jest co najwyżej pustką lub złudzeniem? Mishima 
nie daje w Hōjō no umi jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, co najwyżej po-
szukuje we wszechogarniającym „morzu chaosu” wartości, dla których warto żyć. 
Wskazuje przy tym na pradawną tradycję, romantycznego ducha samurajskiej prze-
szłości, nieśmiertelne piękno zawarte w klasycznej literaturze i kulturze dworskiej, 
których strażnikiem jest potomek bogini Amaterasu, cesarz.  

Jednocześnie w ostatnich latach swego życia Mishima potępia „śmierć boga”, 
odwiecznego gwaranta tożsamości i unikatowości japońskiej nacji. W swoim słow-
nym potępieniu zbliża się niebezpiecznie do ideologii ultranacjonalistycznej, w rze-
czywistości nigdy jednak nie przystępuje do żadnej partii, nigdy publicznie nie 
udziela poparcia prawicy. Jako przedstawiciel pokolenia naznaczonego doświad-
czoneniem II wojny światowej oraz poniżającą, brutalną klęską swojego narodu 
pozbawionego tożsamości w momencie „zrzeczenia się boskości” przez cesarza Hi-
rohito – Mishima odnajduje cel swojego istnienia w wizji pięknej śmierci. Jest to 
wizja romantyczna, idealistyczna, przypominająca fabułę sprawnie napisanej po-
wieści. Jednocześnie wizja ta oparta jest na indywidualnym kanonie wartości este-
tyczno-etycznych pisarza, zobrazowanym szczegółowo w Homba oraz w Haru no 
yuki. Śmierć bohatera może nastąpić tylko wtedy, kiedy jest bardzo młody (taki los 
spotyka Kiyoakiego i Isao – umierają, gdy mają dwadzieścia lat). Bohater musi być 
piękny (zarówno Kiyoaki, jak i Isao są piękni, chociaż ten pierwszy reprezentuje 
subtelny, kobiecy typ urody, a drugi natomiast – wymarzony przez Mishimę, zdecy-
dowany typ męski). Poza tym najlepiej, aby bohater podążał ścieżką wojownika 
dokładnie według zasad wytyczonych przez Hagakure i odnalazł upodobanie 
w nieuchronnie mającej nadejść śmierci. Bohater musi być czysty, niewinny, co wy-
nika z jego bardzo młodego wieku; jego intencje również powinny być pozbawione 
wszelkiego wyrachowania (taki właśnie jest Isao, bohater Homba); musi być także 
całkowicie oddany Absolutowi i w imię najwyższej lojalności do niego złożyć ofiarę 
ze swego życia (tak też czyni Isao). „Jest to samobójstwo młodzieńca, który nie chce 
przeżyć swoich zniszczonych marzeń, i który odmawia przystosowania się do spo-
łeczeństwa budzącego jego pogardę” – pisze o Mishimie Pinguet, ale równie dobrze 
jego uwaga mogłaby dotyczyć Isao.  
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Na koniec należy jeszcze przypomnieć koncepcję erotyzmu Georges’a Bataille’a, 
która w akcie przekraczania (transgresji) widziała możliwość dotarcia do samego 
Boga. Erotyzm jest niewiele wart bez zakazów – mówił Bataille – jedynie w mo-
mencie ich łamania, przekraczania, można poczuć najwyższą przyjemność i naj-
większą satysfakcję erotyczną. Tak też dzieje się z bohaterem Haru no yuki, który 
nawiązuje romans z piękną Satoko w momencie ogłoszenia oficjalnej sankcji cesar-
skiej, aprobującej zaręczyny Satoko z księciem. Tym samym strach i przerażenie 
wywołane świadomością złamania zakazu i sprofanowania świętości, a co za tym 
idzie – świadomość popełnienia największej zbrodni przeciwko samemu cesarzowi 
pozwalają doświadczać głównemu bohaterowi Haru no yuki największej przyjem-
ności.  

 
Seppuku 
 
Ostatnią rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę podczas analizy kononu estetycz-
no-etycznego Mishimy, jest forma śmierci, jaką wybrał Isao/Mishima.  

Seppuku, czyli honorowa śmierć wojownika, jest śmiercią z wyboru, świado-
mym aktem determinacji i woli jednostki. Nie można nie zgodzić się z Pinguetem, 
że samobójstwo jest „odpowiedzią, jaką śmierć bezustannie rzuca woli”794, oraz 
formą „bezgranicznej władzy człowieka nad śmiercią”795. Bez wątpienia ów aspekt 
zwycięstwa woli nad śmiercią oraz okiełznanie przez nią śmierci, pozornie niemoż-
liwe do wykonania, były istotne dla Mishimy zarówno w kreowaniu losu Isao, jak 
i podczas konstruowania swojej własnej wizji pięknej śmierci.  

Tak więc wizja pięknej śmierci, śmierci z wyboru, zdaje się nadawać systemowi 
wartości estetyczno-etycznych Mishimy pewnego uniwersalnego wyrazu, ukazując 
samotną walkę wyjątkowej jednostki z pogardzaną rzeczywistością, którą reprezen-
tuje między innymi liberalizm, konsumpcjonizm i materializm świata zmierzającego 
ku moralnemu upadkowi. Nie jest to walka nacjonalisty z nienacjonalistyczną resztą 
świata, lecz bezskuteczna (jałowa!) batalia idealisty i romantyka, poszukującego 
Absolutu usytuowanego w opozycji do relatywizmu czasów powojennych oraz hu-
manizmu, który wielbił bezkrytycznie ideę życia.  

Walka Mishimowskiego bohatera jest z góry skazana na niepowodzenie, gdyż 
„aktywny nihilizm” zawarty w „czystym działaniu” Isao to „filozofia porażki, będą-
cej skutkiem tego działania”.  

W Hōjō no umi jest również zawarta pewna dawka cynizmu i autoironii, charak-
teryzująca autora tetralogii (chociażby w prześmiewczym obrazie starej i nowej ary-
                                                   

794 M. Pinguet, op.cit., s. 367. 
795 Ibid.  
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stokracji w Haru no yuki czy też w opisie śmietanki towarzyskiej w drugiej części 
Akatsuki no tera). Owa ironia Mishimy widoczna jest także w wybranej przez niego 
formie śmierci. Pinguet pisze: „Nie ma czynów bardziej wieloznacznych od samo-
bójstwa stawiającego żyjących w obliczu zagadki. Umrzeć w wypadku czy z choro-
by oznacza po prostu umrzeć – ale zabić się, to uczynić z samego milczenia śmierci 
echo labiryntu”796.  

Owo „echo labiryntu” zamienia się w „bezgłośne piękno formy”, dodając do 
Mishimowskiego kanonu piękna i moralności charakterystyczne dla estetyki japoń-
skiej niedomówienie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
796 Ibid., s. 40. 
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5. Zakończenie  
 
5.1. Hōjō no umi – traktat o umieraniu w młodym wieku 
 
Analiza tekstu Hōjō no umi pozwala wysnuć przypuszczenie, iż nadrzędnym wąt-
kiem tetralogii jest wizja „pięknej śmierci”, która to wizja może być uznana za sed-
no kanonu estetyczno-etycznego Yukio Mishimy. Niemniej jednak wartości tetralo-
gii Hōjō no umi nie można ograniczyć do tego jednego przesłania estetycz-
no-etycznego, celem bowiem analizy nie było „poszukiwanie tajemnicy dzieła i jej 
wyjawienie, lecz określenie warunków znaczenia, warunków, które muszą być speł-
nione, by tekst zaczął znaczyć, a ściślej jeszcze, by wyroiły się jego signifiants”.797 
Powyższa analiza tekstu ukazała mnogość (le pluriel) i „rozgwieżdżone niebo tek-
stu”, wskazując jednocześnie potencjalny (podkreślam potencjalny) kierunek lektury 
tetralogii Hōjō no umi. 

Tak więc chociaż śmierć człowieka wywiera największe wrażenie, to jednak nie 
sposób kategorycznie określić, iż jest ona w tej powieści najważniejsza. Barthes 
pisał:  

 
W owym idealnym tekście mamy do czynienia z wielością sieci, które grają ze sobą w taki sposób, 

by żadna z nich nie mogła kontrolować pozostałych; tekst ten jest galaktyką signifiants, a nie struk-
turą signifié; nie ma on początku; ma charakter odwracalny; można doń się dostać przez rozliczne 
wejścia, z których żadne nie powinno zostać uznane za główne798.  

 
W owej „galaktyce signifiants” liczy się przede wszystkim rozmiar (mnogość) 

wątków, zasługujących na wyróżnienie, trudno jednak dokonać hierarchizacji czy 
chociażby wyróżnić najważniejsze sensy w niej zawarte. 

Z drugiej strony lektura ma prawo do subiektywności (podobnie jak do obiek-
tywności) – mówi Barthes. Czytające „ja” jest przecież „wielością innych tekstów, 
nieskończonych, czy ściślej: utraconych kodów (których początek ulega zatrace-
niu)”799. Uwzględniając tę okoliczność („ślady” tekstów autorstwa Mishimy, esejów 
na temat jego twórczości i śmierci oraz nabytą wiedzę filologa japońskiego itp.), 
można zasugerować, iż nadrzędnym wątkiem jest wizja śmierci (a przy tym „pięk-
nej”), a samo Hōjō no umi to swego rodzaju traktat o umieraniu w młodym wieku.  

Na koniec należy zwrócić uwagę na to, iż Mishimowska wizja rzeczywistości 
zawarta w tetralogii stanowi jej mityczne wyobrażenie. Autor przekazuje swoją wi-
zję świata, piękna oraz ludzkiej egzystencji, za pomocą własnej kosmogonii obja-

                                                   
797 R. Barthes, S/Z, s. 20. 
798 Ibid., s. 39–40. 
799 Ibid., s. 44. 
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śniając i tłumacząc mechanizmy, które – według niego – kierują człowiekiem oraz 
jego losem. W świetle tej teorii, koncepcja transmigracji oraz idea „tylko-świado- 
mości” stanowią zaledwie modus operandi pisarza w przekazywaniu owego mi-
tycznego wyobrażenia czytelnikowi. 

Jednocześnie sam autor jawi jako atopos, czyli „ten, który nie może sobie zna-
leźć miejsca”800, zarówno w rzeczywistości, która go otacza, jak i w jej mitycznym 
wyobrażeniu, które stworzył. Nie ma bowiem ucieczki od relatywizmu współcze-
snego świata oraz z „pustego ogrodu niepamięci”, do którego pisarz zawędrował 
w ostatnim tomie tetralogii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
800 Termin ten (atopos) odnalazł Barthes u Platona w odniesieniu do Sokratesa. Wspomina o tym 

Krzysztof Kłosiński w swoim wstępie do Mitologii Rolanda Barthesa (Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 
2008, s. 7–8). 
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