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Kōshoku gonin onna Ihary Saikaku.  
Kiedy miejsce nadaje opowieści rytm i koloryt 

 
 

Zbiór pięciu opowiadań Kōshoku gonin onna (Pięć kobiet namiętnych) Ihary Saikaku 
(1642–1693) oparty jest na kanwie rzeczywistych wydarzeń uwiecznionych także 
w innych utworach z czasów Edo1. Związki utworu z tymi zdarzeniami widoczne są 
w konstrukcji czasu przedstawionego. Saikaku niejednokrotnie odwołuje się bowiem 
do zachowanych dat i podkreśla znany z zapisków wiek bohaterek. Równocześnie 
nawiązuje do konkretnych miejsc, w których wydarzyły się historie Onatsu, Osen, 
Osan, Oshichi i Oman. Co więcej, zdarza się, że dopasowuje środki wyrazu do cha-
rakterystyki wybranego miejsca, co wpływa z kolei na rytm i sposób opowiadania. 
Warto zatem prześledzić zależności pomiędzy miejscem wydarzeń a narracją w każ-
dym z opowiadań.  

Na wstępie trzeba zauważyć, że opowiadania zewnętrzne: Sugata Seijurō Himeji 
monogatari (Opowieść o Seijurō z Himeji) i Koi no yama Gengobei (Gengobei, czyli 
góra namiętności) osadzone są w miejscowościach mało znanych, peryferyjnych dla 
ówczesnego świata, tj. w Himeji i Satsumie, gdy tymczasem opowiadania wewnętrz-
ne: Nasake o ireshi taruya monogatari (Opowieść o zakochanym bednarzu), Chūdan 
ni miru koyomiya monogatari (Opowieść o twórcy kalendarzy) oraz Koigusa kara-
keshi yaoya monogatari (Opowieści o sprzedawcy warzyw i wiązce miłości) traktują 
o losach bohaterów w głównych miastach Japonii czasów Saikaku, tj. w Osace, Kioto 
i Edo2. Rozróżnienie między peryferiami i centrum jest istotne dla analizy sposobu 
opowiadania, wiąże się bowiem ze stopniem szczegółowości i barwności przekazy-
wanych informacji na temat topografii oraz obyczajów każdego z wybranych pięciu 
miejsc.  

W pierwszym opowiadaniu osadzonym w Himeji – nazwa eksponowana jest już 
w tytule: Sugata Seijurō Himeji monogatari – opisy miejsca akcji są znikome 

                                                   
1  Na temat związków Kōshoku gonin onna z wcześniej powstałymi utworami opisującymi losy pięciu 
japońskich kobiet zob. Hasegawa Tsuyoshi, Kōshoku gonin onna no jissetsu [w:] Asano Akira (red.), Sai-
kaku monogatari, Yūhikaku, Tokio 1978, s. 92–94; Hasegawa Tsuyoshi, Kōshoku gonin onna no zōkei [w:] 
Asano Akira (red.), Saikaku monogatari, Yūhikaku, Tokio 1978, s. 95–99. 
2 Hasegawa Tsuyoshi zauważa różnice pomiędzy opowiadaniami zewnętrznymi, dotyczącymi wydarzeń 
odległych w czasie i przestrzeni a wewnętrznymi, żywymi w pamięci Saikaku i jego czytelników. 
Zob. Hasegawa Tsuyoshi, Saikaku o yomu, Kasamashoin, Tokio 2003, s. 86–89. Taniwaki Masachika, 
Ukiyo no ninshikisha Ihara Saikaku, Shintensha, Tokio 1987, s. 86–89. Podobne rozróżnienie występuje 
u Taniwaki’ego, który wskazuje na przemyślaną strukturę cyklu opowiadań. Zob. Masachika Taniwaki, 
Ukiyo no ninshikisha Ihara Saikaku, Shintensha, Tokio 1987, s. 87. Hinotani zauważa, że w opowiadaniach 
osadzonych na prowincji główną rolę odgrywają postaci męskie, a w tych, których miejscem akcji jest 
miasto – postaci kobiece. Zob. Hinotani Teruhiko, Ihara Saikaku kenkyū, Miyaishoten, Tokio 1979, s. 95– 
–119. Na temat charakterystyki trzech głównych ośrodków miejskich w Japonii epoki Tokugawa zob. 
Emoto Hiroshi, San to [w:] Masachika Taniwaki (red.), Saikaku hikkei, Gakutōsha, Tokio 1993, s. 96–97. 
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i przybierają formę odwołań do powszechnie znanych legend, na przykład narrator 
wspomina „widmo lisa mieszkającego na zamku Himeji”3. Dzięki przywołaniu posta-
ci legendarnego lisa osakabekitsune 於佐賀部狐, który według ludowych podań miał 
zamieszkiwać wieżę zamku w Himeji i rzucać złe uroki na niewiasty, nadaje opowie-
ści lokalny koloryt. Jednocześnie autor podkreśla prowincjonalny charakter miejsca 
akcji przedstawiając sylwetki wiejskich dzieci, które grabią trawę i zbierają trufle4. 
Nierzadko Himeji oraz jego mieszkańcy są opisywani na zasadzie kontrastu z przepy-
chem i elegancją stołecznego Kioto.  

Jeśli w pierwszym utworze niewiele jest detali geograficznych i etnograficz-
nych, Satsuma z ostatniego opowiadania Koi no yama Gengobei (Gengobei, czyli 
góra namiętności) przedstawiona jest w sposób jeszcze bardziej ogólny. Saikaku 
używa kilku zaledwie nazw, które są powszechnie rozpoznawalne, tj. Kagoshima 
i Hama w prowincji Satsuma na Kyūshū oraz góra Kōya na Honshū. Przede wszyst-
kim jednak posługuje się pospolitymi określeniami (np. wioska, górska wioska, dwo-
rek)5. Związane jest to bezpośrednio z jego ograniczoną wiedzą na temat odległej 
wyspy Kyūshū oraz ze skąpymi informacjami na temat historii Oman i Gengobeia, 
która wydarzyła się ponad dwadzieścia lat przed wydaniem Kōshoku gonin onna6.  

Warto jednak zauważyć, że pomimo braku szczegółowych nazw geograficznych 
Saikaku stara się przybliżyć czytelnikowi specyficzną atmosferę miejsca wydarzeń 
i obyczajowość jego mieszkańców. Opisuje obchody święta ku czci zmarłym Obon, 
któremu nadaje nieco bardziej ekstatyczny, ludowy charakter. Ilustruje przygotowania 
do zimy w jednej z wiosek, gdzie „gromadzono gałęzie drzew na opał do pieców, 

                                                   
3 Wzmianka o widmie zawarta jest w ogólnej ocenie natury kobiecej: 見ずに見られに行は今の世の人心

なり。菟角女は、化物、姫路の於佐賀部狐もかへつて眉毛よまるべし(Tak to już jest z ludźmi na 
tym świecie, że pragną się pokazać. W każdym razie tak ma się rzecz z kobietami, które w swej przebiegło-
ści przechytrzyć mogłyby nawet widmo lisa mieszkające na zamku Himeji). Zob. Kōshoku gonin onna 
zenyakuchū, Emoto Hiroshi (red.), Kodansha, Tokio 1984, s. 56. 
4 里の童子、さらへ手毎に、落葉かきのけ、松露の春子を取など、すみれ芽花をぬきしや。
(Dzieci z okolicy, każde trzymając w dłoniach bambusowe grabie, rozdzielały opadłe igliwie i wybierały 
wiosenne trufle. Inne zrywały fiołki i trzciny). Ibidem, s. 57. 
5 里は冬かまへして(W górskiej wiosce przygotowania do zimy trwały). Ibidem, s. 411. 野はづれに行ば

、紅林にねぐらあらそふ小鳥を見掛け  (Kiedy Gengobei oddalił się nieco od wioski, zauważył, że 
w klonowym lasku chłopiec polował na ptaszki). Ibidem, s. 411; あらけなき声して、里々の子共をすか

しぬ(śpiew Gengobeia rozlegał się po okolicy ku uciesze dzieci z pobliskich wiosek). Ibidem, s. 449; なれ

なれしくも、伴ひ行に一構への森のうちにきれいなる殿作りありて (Zaraz też zaprowadził Gengo-
beia jako swego przyjaciela do wytwornego dworku pośrodku gęstego lasu). Ibidem, s. 413. 其の屋形を立

退き (Gengobei opuścił dworek potajemnie). Ibidem, s.413. 
6 Historia Oman i Gengobeia pochodzi mniej więcej z roku 1661, podobnie jak historia, na kanwie której 
oparte zostało opowiadanie o Onatsu i Seijurō. Reszta opowiadań dotyczy wydarzeń znacznie później-
szych: Nasake o ireshi taruya monogatari traktuje o wydarzeniach z 1685 roku, Chūdan ni miru koyomiya 
monogatari – o wydarzeniach z 1683 roku, a Koigusa karakeshi yaoya monogatari – o wydarzeniach 
z roku 1682. Daty podane są za: Kurakazu Masae, Kōshoku gonin onna to Kōshoku ichidai onna [w:] 
Asano Akira (red.), Genroku bungaku no kaika. Saikaku to genroku no shōsetsu, Benseisha, Tokio 1993, 
s. 121–126. W Kenkyū shiryō nihon kotenbungku podane są następujące daty wydarzeń: historia Onatsu 
i Seijurō 1662, historia Osen 1685, historia Osan 1683, historia Oshichi 1682, historia Gengobeia i Oman 
1663. Jak widać, różnią się daty wydarzeń opisanych w opowiadaniach pierwszym i piątym, co wskazuje 
na małą precyzję zachowanych na ten temat informacji. 
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wznoszono osłony przed śniegiem, uszczelniano okna od północy”7. Można przy-
puszczać, że powyższa scena, w której eksponowana jest obawa miejscowych ludzi 
przed nadchodzącymi mrozami, oddaje wyobrażenia autora na temat stylu życia 
w odległych prowincjach. W innym opisie Saikaku podkreśla spokój i ciszę miejsca, 
oddalonego nieco od Kagoshimy, gdzie Oman i Gengobeiowi „beztrosko upływa czas 
odmierzany kolejnymi kwitnieniami śliwy”8, co również można interpretować jako 
idealizowany przez niego obraz arkadii w południowej części kraju.  

 Inaczej ma się rzecz z trzema opowiadaniami wewnętrznymi. Pierwsze z nich, 
Nasake o ireshi taruya monogatari, zawiera najliczniejsze w całym zbiorze odwołania 
do nazw miejsc i lokalnych zwyczajów9. Można przypuszczać, że jest to związane 
z rozległą wiedzą autora na temat Osaki, miasta, gdzie przez długie lata mieszkał 
i gdzie osadził akcję opowiadania10 . Pojawiają się tam zatem szczegółowe nazwy 
domów, dzielnic, przecznic i mostów, np.: rezydencja pana Nabeshimy, Tenma, Kita-
hama, Kyōhashi, Tenjinbashi, Yanagishōji11.  

Nazwy dzielnic rozrywkowych Shimabara (Kioto) i Shinmachi (Osaka) wraz 
z zamieszkującymi tam kurtyzanami symbolizują styl życia bohaterów i równocześnie 
ewokują u czytelników kulturowo ustalone obrazy zmysłowych zabaw, uniesień i swa-
woli12. W rozdziale drugim wzmianka o tym, że „nawet psy z czwartej przecznicy za-
padły już w głęboki sen” dopełnia obrazu gwarnej dzielnicy Tenma, która w czasach 
Saikaku była również znana z ujadania zbierających się tam bezpańskich psów13.  

                                                   
7 萩柴折り添て、ふらぬ先より雪垣など、北窓をふさぎ Zob. Kōshoku gonin onna zenyakuchū…, 
s. 411. 
8 山中の梅暦うかうかと Zob. Kōshoku gonin onna zenyakuchū…, s. 448. 
9 Analiza opisów Osaki i życia codziennego jej mieszkańców zaprezentowana w różnych utworach Saikaku 
jest tematem artykułów: Keikan Shinji, Saikaku jidai no Ōsaka [w:] Kokubungaku kaishaku to kyōzai no 
kenkyū tokushū..., s. 55–60; Kazuo Minami, Saikaku jidai ni okeru Ōsaka chōnin no seikatsu [w:] Koku-
bungaku kaishaku to kyōzai no kenkyū tokushū..., s. 65–70; Kyōguchi Motokichi, Saikaku jidai no chōnin 
seikatsu [w:] Fujī Otō (red.), Ihara Saikaku kenkyū, Nihonbungakusha, Tokio 1935, s. 34–45.  
10 Na temat związku między Saikaku i Osaką zob. Matsuda Osamu (i.in), Shimpoziūmu Nihon bungaku 9. 
Ihara Saikaku Gakuseisha, Tokio 1977, s. 45–48. Hirosui i Matsuda na podstawie Kōshoku ichidai otoko 
dowodzą, że Saikaku nie jest pisarzem lokalnym, skupiającym się na obszarze Osaki. Niewątpliwie jednak 
znajomość realiów miasta ma wpływ na przedstawienie miejsca akcji w Nasake o ireshi taruya monogatari. 
11 Rezydencja pana Nabeshimy 鍋嶋殿屋敷のまへ – posiadłość daimyō z Saga (prowincja Hizen) Matsu-
daira Tangonokami. Przed rezydencją rozpościerał się plac, na którym mogły się odbywać widowiska 
taneczne i zgromadzenia. Kitahama 北浜 – dzielnica w centrum Osaki słynąca z handlu. Kyōhashi 京橋 
(Most Stołeczny) – most w Osace w pobliżu zamku. Tenjinbashi – most w Osace na południe od mostu 
Tenmabashi 天神橋. Yanagishōji 柳小路 – nazwa ulicy w Osace w czasach Edo. 
12 Nokaze 野風 – imię typowe dla kurtyzan; Shimabara 島原 – dzielnica rozrywkowa w południowej części 
Kyo (Kioto), zamieszkiwanej w czasach Edo przez kupców. Ogino 荻野 – imię kurtyzany; Shinmachi 新町 
– dzielnica rozrywkowa w zachodniej części Osaki. Świątynia Tsumura 津村 – świątynia sekty buddyjskiej 
Shingon (Prawdziwego Słowa) we wschodniej części Osaki. Ōtani podaje charakterystkę często pojawiają-
cych się w utworach Saikaku dzielnic rozrywkowych w Osace i Kioto. Zob. Ōtani Kōichi, Ihara Saikaku 
bungaku chizu, Henshūebōnoa, Osaka 1993, s. 76–84 i 132–140. 
13  四辻の犬さへ夢を見し Kōshoku gonin onna zenyakuchū…, s. 121. Według Maedy Kinatarō przy 
czwartej przecznicy Tenma miały gromadzić się bezpańskie psy i głośno ujadać. Zob. Kōshoku gonin onna 
zenchūshaku, Maeda Kingorō (red.), Kōshoku gonin onna zenchūshaku, Benseisha, Tokio 1993, s. 157. 
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Jednym z fragmentów, w którym Saikaku zręcznie wykorzystuje nazwy geogra-
ficzne i związane z nimi wyobrażenia współczesnych mu czytelników, jest opis sied-
miu zjaw z dzielnicy Tenma w Osace: 

 
Mówi się, że jest siedem zjaw w dzielnicy Tenma: płomień w kształcie parasola przed świątynią Dai-
kyōji, dziecko bez ręki w chramie Shinmei, sprzeciwiająca się prawom nieba i ziemi pani z Sonezaki, 
stryczek z 11. Ulicy, łkający mnich z Kawasaki, śmiejący się kot w Ikeda-machi oraz płonący chiński 
moździerz w miejscu zwanym kopcem gajówki14.  

 
Saikaku posługuje się w tym fragmencie nazwami miejsc znanych na co dzień 

ludziom żyjącym w siedemnastowiecznej Osace. Daikyōji to buddyjska świątynia 
sekty Jōdo (Czystej Ziemi), która znajdowała się w dzielnicy Osaki zwanej Terama-
chi-chō. Maeda Kintarō uważa, że „płomień w kształcie parasola” (kasahi) może być 
obrazowym opisem ognia sakralnego palonego ku czci bóstwa15. Shinmei to chram 
shintojski w Osace w zachodniej części Nishidera-chō. Jak dowodzi Noma Kōshin, 
w czasach Saikaku wierzono, że pojawiała się tam zjawa dziecka bez ręki (te nashi ji). 
Sonezaki to dzielnica w północnej części miasta, gdzie znajdować się miały domy 
rozrywki, z kolei kobieta „sprzeciwiająca się prawom nieba i ziemi” występuje rów-
nież jako zjawa (bakemono) w utworze Saikaku oridome16. 11 Ulica znajdowała się 
w dzielnicy Tenma na zachód od rzeki Horikawa. Trudno dziś rozpoznać postacie 
mnicha z Kawasaki (obecnie we wschodniej części dzielnicy Tenma) i kota z Ikeda-
machi (na północ od dzielnicy Tenma, w okolicy jeziora Meoto). Znany jest natomiast 
kopiec gajówki (uguisuzuka), jak zwano położony na północ od Ikeda-machi grób 
dziecka, gdzie miała przylatywać i śpiewać żałośnie karmiona przez niego za życia 
gajówka. 

Pomimo problemów z identyfikacją niektórych elementów opisu cały fragment 
cechuje się dużą precyzją i szczegółowością w przedstawieniu siedemnastowiecznej 
Osaki. Przytoczone miejsca niewątpliwie pełniły ważną funkcję w obrazowaniu wie-
rzeń i obyczajów mieszkańców tego miasta. Jak twierdzi Moriyama, fragment o zja-
wach ma wskazywać na dzielnicę Tenma jako obszar praktyk magicznych17.  

Dodatkowo w każdym rozdziale „Nasake o ireshi taruya monogatari” można 
znaleźć ponadto wzmianki o tradycyjnych świętach, między innymi o tańcach z oka-
zji święta zmarłych bon odori, obchodach Tanabata, obrządku podziwiania powoju 

                                                   
14 天満に七つの化物あり。大鏡寺の前の傘火、神明の手なし児、曽根崎の逆女、十一丁目の首し

め縄、川崎の泣坊主、池田町の笑ひ猫、鶯塚の燃唐臼, s. 120. Trudno dziś stwierdzić, skąd wzięło się 
użyte przez Saikaku siedem zjaw z dzielnicy Tenma. O podobnych dziwach wspominają także Setsuyō 
kenbun fude byōshi 摂陽見聞筆拍子 i Tatoezukushi 譬喩尽, które zostały wydane po Kōshoku gonin 
onna, co sprawia, że Maeda dostrzega w nich nawiązanie do opisu Saikaku. Zob. Maeda Kingorō (red.), 
Kōshoku gonin onna zenchūshaku..., s. 153. 
15 Maeda Kingorō (red.), Kōshoku gonin onna zenchūshaku..., s. 154. 
16 Ibidem, s. 154. 
17 Moriyama twierdzi, że chociaż wymienianych przez Saikaku zjaw nie sposób dziś zidentyfikować, wia-
domo, że dzielnica Tenma słynęła w ówczesnej literaturze z magii i niezwykłych zjawisk (np. Honchō 
kaidai koji 本朝怪談故事). Zob. Moriyama Shigeo, Saikaku no kennkyū, Shindokushosha, Tokio 1981, 
s. 100.  
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o świcie, zmianie warty na zamku18. Święta te mają charakter publiczny bądź prywat-
ny, zawsze jednak wskazują na lokalny koloryt Osaki i bogactwo zwyczajów jej 
mieszkańców. 

Opis obchodów święta Tanabata Saikaku rozpoczyna od tradycyjnego czyszcze-
nia studni, a później przechodzi do szczegółowych obserwacji świątecznych zwycza-
jów: 

 
Nadszedł siódmy dzień siódmego miesiąca, a był to czas święta Tanabata., Zwyczajem było wówczas 
wystawianie kimon. Kobiety układały nie noszone jeszcze kimona po siedem na kupce, tak że prawy rę-
kaw zachodził na lewy. Zabawnie było patrzeć, jak co zamożniejsze panie domu wypisywały na sied-
miu liściach morwy papierowej słowa znanych pieśni, a te biedniejsze przystrajały domy dyniami i zwi-
sającymi z gałązek owocami persymony19. 

 
Narrator bardzo precyzyjnie oddaje zachowania ludzi i nastrój święta. Wspo-

mniany zwyczaj wystawiania kimon (kashikosode) związany był z wierzeniem, że 
mityczna tkaczka Vega, jeśli ją odpowiednio o to poprosić, może przekazać kobietom 
zdolności szycia i tkania kimon. W opisie widać również nawiązanie do tradycji wy-
pisywania znanych pieśni na karteczkach i wieszania ich na drzewie w ogrodzie. Nar-
rator zauważa nawet, że biedniejsze kobiety zamiast wierszy wieszały na gałęziach 
jesienne owoce, częste motywy w poezji japońskiej. Cały opis cechuje szczegółowość 
i bogactwo spostrzeżeń na temat ludzkich zachowań. 

Obfitującej we wzmianki o świątecznych obyczajach Nasake o ireshi taruya 
monogatari można przeciwstawić Chūdan ni miru koyomiya monogatari. Wprawdzie 
tak jak w opowiadaniu drugim, także tutaj narrator posługuje się konkretnymi na-
zwami topograficznymi: Gion, Kiyomizudera, Yasui, droga Muromachi, Shimota-
chiuri, droga Seiganji, Higashiyama20. W opowiadaniu trzecim dominują jednak opisy 
pięknych kobiet i najmodniejszych strojów, oddające charakter miejsca akcji tego 
opowiadania, tj. Kioto, które znane było jako stolica mody i najpiękniejszych kurty-

                                                   
18 Bon odori, zwane też baka odori – tańce towarzyszące buddyjskiemu świętu ku czci zmarłych przodków. 
Japońskie „Tanabata” 七夕  oznacza tyle co siódmy wieczór. Jest to japońskie święto gwiazd przejęte 
z kultury chińskiej, tradycyjnie obchodzone na początku jesieni (obecnie obchodzi się je 7 lipca, a w niektó-
rych regionach 7 sierpnia), gdyż wtedy według kalendarza księżycowego dwie rozdzielone Mleczną Drogą 
gwiazdy: Vega i Altair – uosabiające mitycznych kochanków miały jedyną w roku okazję na spotkanie. 
19 折ふしは秋のはじめの七日、織女にかし小袖とていまだ仕立てより、一度も召しもせぬを、

色々七つ、雌鳥羽にかさね、梶の葉にありふれたる歌をあそばし、祭り給へば、下々もそれぞれ

に唐瓜、枝柿かざる事のをかし Zob. Kōshoku gonin onna zenyakuchū…, s. 103–104. 
20 Gion 祇園 – dzielnica we wschodniej części Kioto ze słynną shintojską świątynią (obecnie Yasakajinja
八坂神社). Kiyomizudera 清水寺 – kompleks świątyń buddyjskich we schodniej części Kioto. Yasui – 
świątynia w Higashiyamie słynąca z pięknych kwiatów glicynii, nazywana czasem „Świątynią Glicynii”. 
Zob. Emoto Hiroshi (red.), Kōshoku gonin onna zenyakuchū..., s. 218. Muromachi dōri 室町通 – droga 
w Kioto znana z licznych sklepików z tekstyliami. Shimotachiuri 下立売 – mała uliczka na północ od 
Karasumaruchō-dōri. Karasumaru noboru chō 烏丸上る町– jedna z siedmiu ulic wiodących do pałacu 
cesarskiego. Droga Seiganji 誓願寺通 (zwana też Rokkaku doori 六角通) biegła ze wschodu na zachód, 
leżała na południe od drogi Sanjou. Idąc z Kawahara, należało przejść przez rzekę Kamogawa, by dotrzeć 
do wschodniej części tej drogi. Shimotachiuri 下立売 – mała uliczka na północ od Karasumaruchō-dōri. 
Karasumaru noboru chou 烏丸上る町– jedna z siedmiu ulic wiodących do pałacu cesarskiego. 
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zan21. Nie dziwi zatem fakt, że cały pierwszy rozdział poświęcony jest prezentacji 
kobiecych wdzięków, modnych kimon, stylowych wzorów na tkaninach, bogatych 
ozdób i wyszukanych fryzur.  

Co więcej, narrator przedstawia Kioto nie tylko jako znamienite centrum mody, 
ale również jako najważniejszy ośrodek kultury i rozrywki22. Czyni to w sposób bez-
pośredni – za pomocą opisów i komentarzy – oraz w sposób pośredni – przez najlicz-
niejsze w całym zbiorze aluzje do znanych dzieł literackich. Kiedy relacjonuje, jak 
trudno twórcy kalendarzy opuścić Kioto i wyjechać w sprawach służbowych do 
wschodnich prowincji, akcentuje znany w japońskiej literaturze motyw opuszczania 
stolicy i powrotu do niej23.  

Wyjście z Kioto opisuje w rozdziale trzecim, gdzie przedstawia wędrujących do 
świątyni Ishiyamadera, którzy przechodzą „przez granicę z Osaką, którędy podróżni 
»wychodzą ze stolicy i powracają do niej«”24. Nawiązuje tym samym do wiersza 
z Gosenshū: „tutaj ludzie żegnają się – jedni wychodzą ze stolicy, inni wracają, mijają 
się znajomi i obcy, ach, granica Osaki, miejsce spotkań”25. Przez literacką aluzję Sai-
kaku przyobleka Kioto w aurę miasta kultury i tradycji. 

Kulturalny, a zarazem rozrywkowy, charakter miasta uwypuklony jest już 
w pierwszym rozdziale opowiadania, kiedy cytowane są imiona aktorów teatru kabu-
ki, pseudonimy słynnych kurtyzan z Shimabara oraz gdzie pojawia się nazwa popu-
larnej herbaciarni Matsuya w dzielnicy Kawahara. W dalszych rozdziałach atmosferę 

                                                   
21 W czasach Edo panowało przekonanie, że najpiękniejsze kobiety pochodzą z Kioto. Opinia taka pojawia 
się także w innych dziełach Saikaku, np. w Kōshoku ichidai onna: 女は都にまして何國を沙汰すべし. 
(Bez wątpienia w Kioto mieszkają najpiękniejsze kobiety, które urodą słyną na cały kraj.) Zob. Ihara Saika-
ku, Kōshoku ichidai onna [w:] Nihon koten bungaku zenshū 38: Ihara Saikakushū 1, red. Teruoka Yasutaka, 
Higashi Akisama, Shōgakukan, Tokio 1971, s. 440. Na temat legendy pięknych kobiet wywodzących się ze 
stolicy zob. też: Ishida Motosue, Saikaku ni arawareru bijin no shosō [w:] Kamigata kyōdo kenkyūkai, 
Kamigata kyōdo kenkyū. Saikaku kinengō, Sōgensha, Osaka 1932, s. 34–38. Narrator nawiązuje do tej 
opinii kilkakrotnie, m.in. w słowach: „w stolicy nie brak było pięknych i wytwornych panien”. Kōshoku 
gonin onna zenyakuchū…, s. 228. 
22 Na kulturalną rolę stolicy w twórczości Saikaku zwraca uwagę m.in. Teruoka Yasutaka: „Oczywiście 
miyako (stolica) oznaczało tutaj Kioto, miasto ożywione wielowiekową tradycją, które wiodło prym wśród 
ośrodków rozkwitu kultury epoki kinsei”. Zob. Teruoka Yasutaka: Saikaku no sekai, Kimizusha, Tokio 
1949; Saikaku, Kadogawashoten, Tokio 1957, s. 53. 
23 此の男、東の方に行く事ありて。 京に名殘は惜めど、身過程悲しきはなし (Nadszedł jednak 
dzień, kiedy wytwórca kalendarzy chcąc nie chcąc musiał udać się w interesach do wschodnich prowincji. 
Żal mu było wyjeżdżać z Kioto, jednak tego wymagała praca i nic nie mógł na to poradzić). Zob. Kōshoku 
gonin onna zenyakuchū…, s. 229. Wyrażenie azuma no kata 東の方 oznacza wschodnią stronę i może być 
określeniem bądź Edo bądź też prowincji położonych na wschód od Kioto. Można przypuszczać, że wy-
twórca kalendarzy, który z polecenia szoguna wydawał sutry i kalendarze noworoczne, mógł być przez 
niego celowo wezwany do Edo. Maeda wskazuje, że fraza ta może być również parodią fragmentu Ise 
monogatari (8): むかし、おとこありけり。京や住みうかりけんあづまの方に行きて(Dawno temu 
był sobie pewien mężczyzna, któremu sprzykrzyło się życie w stolicy. Udał się zatem do wschodnich pro-
wincji). Zob. Ise monogatari 8 Asama no take [w:] Yōichi Katagiri (red.), Nihon koten bungaku zenshū 8..., 
s. 139, Maeda Kingorō (red.), Kōshoku gonin onna zenchūshaku..., s. 292. 
24 行くも帰るも是や此関越て見しに, s. 252. W czasach Saikaku pomiędzy poszczególnymi hanami 
(regionami) istniały granice celne, a granica w Osace była jedną z bardziej znanych, bowiem musieli tam-
tędy przechodzić wszyscy ci, którzy udawali się do stolicy bądź ją opuszczali. 
25 是や此の行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関 – cyt. za: Maeda Kingorō (red.), Kōshoku 
gonin onna zenchūshaku..., s. 314. 
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stolicy w sposób metonimiczny oddają: „pędzelki do ceremonii herbaty, gliniane 
lalki, bębenki”26. Wyrafinowane piękno stolicy jest eksponowane poprzez zestawienia 
z wiejskimi zwyczajami, gdzie przeważają „chaty pokryte słomianą strzechą z wiązką 
gałązek cyprysu zawieszoną nad wejściem”27 i gdzie nieznane są nie tylko miejskie 
rozrywki, ale również złote monety koban. 

W opisach Edo, miejsca akcji czwartego z kolei opowiadania Koigusa karakeshi 
yaoya monogatari, Saikaku również posługuje się szczegółowymi nazwami geogra-
ficznymi. Wymienia ulicę Tōrichō, wspomina, że bohaterka pochodziła z Hongo, 
jednej z najstarszych dzielnic Edo, a wydarzenia pierwszego i drugiego rozdziału 
osadza w Kichijōji – świątyni buddyjskiej sekty Soto w rejonie Komagome. Nazwy 
własne dobiera z dużą precyzją, zwłaszcza w scenie poprzedzającej egzekucję boha-
terki: 

 
Tego dnia poprowadzono ją najpierw na stary most w Kanda, następnie do Yatsuya i na znane skrzyżo-
wanie Shiba, wreszcie na mosty Asakusa i Nihonbashi, gdzie pokazywano ją przechodniom na znak po-
tępienia. Wszyscy zebrani ludzie przypatrywali się Oshichi i nie było wśród nich nikogo, kto by jej nie 
współczuł. Jednak występek jej był godny potępienia i bogowie nie mogli przymknąć na to oczu28. 

 
Kanda, most kuzurehashi, Yotsuya, skrzyżowanie Shiba, mosty Asakusa i Ni-

honbashi29 – wszystkie wymienione w tej scenie miejsca reprezentują gwarne życie 
codzienne dużego miasta i jego doczesne rozrywki. W ten sposób prowadzona przez 
strażników Oshichi staje się dla pozostałych mieszkańców Edo przestrogą przed kon-
sekwencjami nadmiernego umiłowania życia doczesnego. 

Warto podkreślić, że fragmenty poświęcone zwyczajom mieszkańców Edo ce-
chują się dynamizmem i szczegółowością przedstawianych obrazów. Przez wylicze-
nia i wyrazy onomatopeiczne narrator próbuje oddać charakter świętowania w tętnią-
cym życiem mieście. Przywołuje elementy krajobrazu typowe dla noworocznych 
obchodów: biedaków, wędrownych żebraków, którzy tradycyjnie trzynastego dnia 
dwunastego miesiąca chodzili od domu do domu, zbierając za opłatą tabliczki z mo-
dlitwami, handlarzy sprzedających naczynia i owoce. 

Zestawienie opisów poszczególnych miejscowości oraz rozgrywających się tam 
wydarzeń prowadzi niewątpliwie do kilku wniosków. Z jednej strony wskazuje na to, 
że wiedza Saikaku na temat miejsc wydarzeń wpływa na szczegółowość ich przed-
stawiania. Z drugiej strony dowodzi, że autor w każdym opowiadaniu stara się 
uwzględnić specyfikę każdej miejscowości. Jego starania znajdują odbicie nie tylko 
w różnicach w opisie pięciu wybranych miejsc, ale także w sposobie narracji rozgry-

                                                   
26 茶筅土人形かぶり太鞁 Zob. Kōshoku gonin onna zenyakuchū…, s. 269. 
27 藁葺る軒に、杉折掛て Ibidem, s. 268. Gałązki cyprysu tradycyjnie wieszane były u wejścia do kar-
czem, gdzie sprzedawano sake. Por. Maeda Kingorō (red.), Kōshoku gonin onna zenchūshaku..., s. 332.  
28 今日は神田のくづれ橋に恥をさらし、又は四谷、芝の淺草、日本橋に、人こぞりてみるに、惜

まぬはなし。是を思ふに、仮にも人は悪事をせまじき物なり。天是をゆるし給はぬなり 
Zob. Kōshoku gonin onna zenyakuchū…, s. 366. 
29 Kanda 神田 to dzielnica ze słynną świątynią shintō poświęconą Taira no Masakado 平将門, wodzowi 
z epoki Heian; most kuzurehashi くづれ橋 to popularna nazwa Aioibashi; Yotsuya 四谷 to inna nazwa 
dzielnicy rozrywkowej w Shinjuku; skrzyżowanie Shiba 芝 było znanym miejscem widokowym, przez 
które biegł trakt Tōkaidō; most Asakusa 淺草 znajdował się w dzielnicy znanej ze świątyni Sensōji i gwar-
nych uliczek; a most Nihonbashi umiejscowiony był w centrum Edo, skąd wychodziła droga Tōkaidō. 
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wających się tam wydarzeń. Inny zatem rytm opowieści nadaje dynamiczne Edo, 
a inny ewokująca leniwą aurę prowincji Satsuma. Inaczej przedstawione są postaci 
i wydarzenia w małomiasteczkowym Himeji, inaczej w Kioto – stolicy mody i kultu-
ry, a jeszcze inaczej w słynącej z licznych świąt Osace. Tym samym wybór miejsca 
akcji decyduje również o różnicach w obrazowaniu stylu życia bohaterów.  

 
 


