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La arna 
Argumentum 
Akt I 

Gi~ P.ibnti, Projekty kostiumów do pr:ipmniery. al""'Jttk ~obn. 
MUS(() Teamblb Sob 

Nagasa ki. Wz órze na przedmie' iu. Benjamin 
Franklin Pinkerton, oficer marynarki amery
kańskiej ogqda dom, w którym zamieszka ' ma 
z młodą japońską żoną podczas postoju w por
cie. i lokum, i małżonk wyszukał mu tamtejszy 
pośrednik Goro, który służy także za tłumacza. 
Kosztów wynajmu domu, gdzie niebawem ma 
się odbyć ślub. nie znamy, natomiast za dziew
czynę, która jest gejszą. ma więc tylko i mię 

Cio-Cio, poru ·znik zapłacił,,ty leco n i ",czyli sto 
·enów. Chodzi o takzwane małżeństwo japoński . 
myśl prawa może być to związek ozgonny, co 

wyraża formuła , że zachowuje moc nawet przez 
999 lat, może też ulec rozwiązaniu z upływem 
bżdego miesiąca . 

Świadkiem porucznika jest amerykański konsul, 
któr nie kryje cep cyzmu wobe . mego ożen
ku i po tawy porucznika. 
Z cxldali słychać nadcią~_ący o~-z.ak panny młc<ltj. 
Cio-Cio ma piętnaście lat. B hodzi z rodziny, 
k óra z dostatku popadła w ubóstwo, b ło 
powodem, dla którego zosta ła gejszą. Tuż przed 
dopełnieniem fonnalności Japonka wyznaj 
porucznikowi, że przez wzgląd na ni go przy
·ęła wiarę ch rze 'c ijańską. Komi sarz czyni swoją 
powinność . Gdy ślub w obecności i z aprobatą 

rodziny zostaj zawarty. w domu zja11~a się 

niespodziewanie wuj Cio-Cio. Bonzo przybywa 
w gniewie i z przekleństwem, które robi wrażen ie 

na zgromadzonych. starzec odkrył oowiern. że 
Cio-Cio wyrzekła się swojej religii. W opusto za· 
łym omu na wzgórzu zostaje tylko para młoda 
i łużba . a chodzi noc. 



La trama 
Argumentum 
Akt II 
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GilUl'ppe ~. ~ ftyzury Oo-Go-Sm i J'i lmtiumu w drugim ahit 
aiw2rck. Mediolan. MWlO Tatnl alb Sab 

Trzy lata Cio-Cio cieka na męi1. który krót
ko JXl ślubi odjechał w świat . Ma z nim synka, 
lecz Pinkerton nic o tym nie wie. \ domu coraz 
dotkliwiej do kwiera bieda. Cio-Cio cierpi, pła
cre. creka. Mimo to wierzy, że Pinkerton wrćx:i. 
Wi rzy niezachwianie. dlatego złoszczą ją głośne 
o00wy Suzuki, jedynej słu~ i oddanej towarzyszki 
niedoli. 
I oto, JXl długim czasie, w domu na wzgórzu zja
wia się konsul Sharples . Przychodzi z listem, 
który otrzymał od Pinkertona. Ale Cio-Cio 
za ho""ruje się tak, jakby to, co donosi mąż. wca
le "ej nie ołx:hcxlziło, i ku zaskocreniu konsula 
zmienia temat rozmowy. Niebawem pn.eryw·a 
ją też Goro, który od jakiegoś czasu narzuca się 
z różnymi proJXJzycjami małżeństwa. Wśrćxl 

chętnych jest bogaty książę Yamadori , którego 
Cio-Cio nie JXl raz pierwszy odtrąca. Chociaż 
opuszczenie w JaJXJnii jest równoznaczne z roz
wodem, uważa, że wciąż jest n'~ązana , że nadal 
jest panią Butterfly. nie Cio-Cio-San. Gdy więc 
Sharpless w jasnych słowach namawia ją. żeby 
wyszła za księcia. w odjXJwiedzi stawia mu przed 
oczami synka. o którego istnieniu konsul do
tąd nie wiedział. Poruszony widokiem chłoixa. 
Sharpless przyrzeka JXJwiadomić ojca. 
Salwa armatnia sygnalizuje. że do JXlrhl wpły
wa nowy statek Pn.ez lornetkę, JXl którą się)fl 
zawsze, ilekroć słyszy ten huk, Butterfly widzi, 
re to okręt męża. Uradowana. obsypuje razem 
z Suzuki dom kwiatami, wkłada kimono. w któ
rym brała ślub. i oczekuje upragnionego nadejścia. 
Czeka całą noc. 



La trama 
Argumentum 
Akt III 
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GiWftll!' P.tbnri. szl.i.:e proj:l..tów ·roograficm~h do pr.ipmnil-ry. 2l· ... an-lr. 

Mtdiobn. MUSl:O Teatr.ile alb Sab 

wit i jego odgłosy budz.ą Suzuki. Wyrywa to 
z odr twi nia Cio-Cio- n, która zabiera yn
ka, by położ 1ć go spać. W ogrodzie pojawia ię 

konsul z Pinkretonem. Suzuki postrzega mło

dą, jasnowłosą kobietę , która okazuje się żoną 
Pinkertona. Sharpless prosi Suzuki o pomoc. 
Ma przekona' Ci -Cio. że lepszy los zeka jej 
syna przJ ojcu, w Ameryce. Pinkerton nie potra
fi sprostać ytuacji i opusz za dom. Przyznaje. że 
ma wynuty umienia. Jego żona, której na imię 

Kate, obiecuje, że będzie dla chłopca jak matka. 
Suzuki chce zostać sama, by się pozbiera:, le z 
w drzwiach stoi już Butterfly. Jest niespokojna. 
Widzi konsula, w ogrodzie mign~a jakaś biała 
kobieta, nigdzie nie znaj uje męża. Pojmuje, że 
już do niej nie wróci. Również to, że ma mu od
dać dziecko. co potwierdza konsul. Zagadnięta 
przez Kat , oświadcza , że odda dziecko za pół 
godziny, j żeli przyjdzie po nie oj iec. 
Gdy .iuż zostaje sama, wyciąga z pudł nóż. 

Ni spodziewanie do pomieszcz nia wbiega syn. 
Butterfly w spazmach żegna i z dzieckiem, 
które niczego nie pojmuje. Potem, jak do za
baWJ, zawiązuje mu oczy, wchodzi za parawan 
i odbi ra obie życie. 
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Butterfly. Anatomia owada w postaci doskonałej 
Józef Baliński 

Mało o da · ię powiedzieć o Madame Butterfly. by 
ni rozzłoś:i ' tym entuzjastów opery, zwłaszcza 

tych. który h wprawia ona w rzewn rausz, czy 
szyd rców, tórzy na poczekaniu wytkną każdy 
słaby jej punkt, jedno m .'lę można stwierdzić bez 
obaw: to szósta z dwu na tu skomponowanych przez 
Pucciniego oper i trzeci. choć już o tatni jego sce
niczny szlagier. Rz z, której za kanwę posłużyła 
dzi' zapomniana, nieg yś , choć krótko, głośna 
jednoaktówka Davida Belasco, przedstawia skut
ki krajoznawczej róży na Da eki Ws hód. 
Jej uczestnik, oficer marynarki Stanów Zjednocw
nych Ameryki, z nudów, bądź dla zabawy zawiera 
podcz.1s postoju w porci japońsk i ślub z piętnasto-
1 tnią gej zą. G y po trzech latach. jako poważny 
mąz Jeszcze poważn i jszej niż on i „na poważnie" 
już poślubionej amer kańskiej żon . przybywa o 

agasa ki po ynka, Azjatka odbiera bie ż:cie. 

Os bliwa historia. Smętna i smuh1a. Namiętność 

z lerza ię w niej z ni zułoś ią i ni wrażliwoś ią . 

ekstaza i patos z apatią. Jej tematem jest wielkie, 
choć jednostr nne nieporozumieni miłosne, 

tr ' c ią - studium opuszczenia i osamotnienia. 
Pucciniego porwał ·ej orientalny aspekt , dlatego 
dążył. by z opery uczyn ić .tragedię japońską" . tyle 
że to akurat okazało si swego rodzaju pułapką. 
, ajpierw dlat go, że sztuka Belasco niej st tra~ -
dią . i ma w niej nawet na to tworzywa. J j słow

nik i kładnia starcza}1 co najwyżej na melodramat, 
stąd do tragedii ma się po trosze tak. jak How to 
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Die for Love do Romea i Julii. \~ tragedii konfliki 
rozgrywa ię w człowieku. Bohaterowie zmagają ·ię 

ze o~. ich dramat j t nieuniknion., nieuchronny, 
poni waż sami dla siebie stają ·ię istotami probl -
matycznymi. M lodramat to fonna na tragiczny 
tort. Przyczyna konfliktów tkwi zawsze gdzieś 

na zewnątrz, zwykle w najbl iższym otoczeniu. 
Tragiczny wymiar w najlep zyrn razie mają 

w ocwch filistra. Pomyślna zmiana okol icznośLi 

star za. by rozpaczliwszy ramat przemienił się 
w komedi omył k. Bohater m lodramatu nie zma
ga się z prawem, nie ściera z zasadami. Jeśl i nawet 
z czymś wojuje, to naj zę 'ciej z konv. ncją. 

ż.ałosn Io bohaterki opery jest rezultatem jej 
fał zywych założeń i źle ulokowany-h oczekiwań. 
Mimo to Cio-Cio nie próbuje poddać swej sytuacji 
refl ksji. Nad so~ samą też się nie zastanawia. 

av. t przez m śl j j nie przemknie pytinie, !a
cz go mężczyzna, którego kocha, przez trzy lata 
ni daj znaku życia; mógł zginąć - wszak to oficer, 
mó<•ł wpaść w tarapaty - pływa po n orzach, mógł 

się kocha ' c:zy zakocha ' w innej, mógł ją porzu
i.:i( - coś takiego uwz~ędnia nawet sam kontrakt 
ślubny. mógł ... mógł ... mógł ... U nie.i nic. ż.adnej 
rozterki. żadnych wątpliwości . Cio-Cio-San kocha, 
wi rzy, zeka. Co przykre dla ucha, pu z za mimo, 
na oczywistości reaguje infan lnym uporem. Nie 
dopuszGa do siebie nawet pytania, zy przypad
kiem ni ż~e w złudzeniach ... Przez tny lata. Ani 
razu. Gdy vięc zmuszona wreszcie otworzyć ocxy. wi
dzi s.,, · j ~wiat w rozsyp:e, ucieka w samOCójcz.1 śmierć. 

Vinu:m 11n ~-~ Oiran. wg Krsi1 Eisen. 1887. 
Amsttnbm. Rijksmuseum 

Ma osiemnaście lat. Śmie ' w tym wieku jest zaw~ 
przrow:'2e511a. Językowy uzus każe nazywać~ tragi z
ną. Ale tragi zna śn1ierć to za mało, by to, co do niej 
prowadzi nazwać tragedią - hoćby .japońską". 

Egzotyczny aromat, który porwał Pucciniego. 
a potem przez lata zapewniał jego operze sukces. 
dzi~ okazuj się akurat tą właś iwo· ią utworu, 
wobec któr j kryty zny zm) ł widza wystawiony 
j st na najsroższą próbę. Dziej si tak dlate o, 
że w obecnym, glo00lnym świ i Daleki Wschód 
nieraz wydaje si bliższy niż Bliski Wschód, że l -
piej niż niegdyś orientujemy ię w jego oby zajach 
i odmiennościach , dokładniej znamy histori wza
jemn eh kontakióv1. Na tyle w każdym razie d -
brze, by wi zie:, że .seks turystyka" jest zjawiskiem 
daleko starszym, niż ukute na nie pojęcie językowe. 

admieńm. od razu. że b fo to jasn i oczywiste ·uż 
dla autorów ob. dwu literackich źródeł opery. Pierre 
Loti, mistrz wzruszeil wewnętrznych skrupulatnie 
notowanych w wyznaniach poufn. eh, wyprawił się 

do Japonii zrobi: sobie tahiaż, .na ni dłu~ czas oże

nić się z żółto kórąjaponką" i opisać to wtyczne 
pożyci w kolejnej książce. Po tahitańskiej Rarahu 
z Maor ską jako krótkotenninową małżonką, po 
tureckiej Aziyade rzucił czytelni(cz) ·om japoń

ską Madame Chrysantheme( 188 ) , która szybko 
miała li zne dodruki. Nic dziwnego, że kilka lat 
później wziął ją sobie za wzór John Luter Long. fila
delfijski prawnik z powołaniem do literatury, kiedy 
wpadł na pomysł, by z podobnej, zas zanej historii 
wykroić opowiadanie Madame Butterfly. W jego 
Prologu dwaj oficerowie ameryka11s y, z których 
jeden nazywa si Sayer, dmgi Pinkerton, rozmawia
ją o .(tym)czasowym małżeństwie" jako doraźnej, 
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H~nn ToulUS<.~Llulr«. Li~1· Glrtlit-r w limom(. I . Nawy prl.Zhiór 

WillUm S. !'aky: roniżti: Jamn Atooc Mo: 'cil Whistler. Zio<y fllnr.un 

~ l.apry wal.'IWlt'n11zloclt',186.J. W,1szyn~. frM Gill!'!)' of An. 

Smithioni.m lruritution 

w Japonii najwygodniejszej i najl:iar !ziej rentownej, 
formie zaspokajania roty znych potrzeb. Rzecz nie 
tylko dla lepidopt rologów ukaJ.ała si drukiem 
w poczytnym nowo· rskim pi 'mie .Century Ilustra
ted Magazine". Na tle projektów Lotiego i Longa. 
t.ak długa jednoaktówka Belasco, jak i w jeszcze 
więk zym topniu opera, zapewn na przekór in
ten jom, na pewno wb w pretenzjom do realizmu, 
okazują si nieprawdziwe, niebotycznie naiwne, 
niewiarygodne. W ~rze w najp.skraw~q SjX)'i.b uwi
docmia się to w dwOCh mie}<.rach. a wstępie -mu 
wiem zaczyna się ślurem, który jest facto kamuflażem 
trcl!Nlkcji handlO\\tj z młcxlą, ;rlnak z punktu widzenia 
prawa już ~oletnią.Japonką w charakterze .towaru". 
Prća widza, którego niewi lza leżała za~vre w zal 
żeniach autorów, świadomi tego ~ ~ uczestnicy 
zdarzenia -z wy_ijtkiem :runtj ,,sprzfilanej namuorej". 
Zdumiewa to tym łmdzitj. że dziewczyna jest gep.ą, asy
tuacji, o hórej mowa, w jej fu.dm należy do axłziennego 
fXlrz,1dku. ieuczciwa sztuczka. Przy okazji nieudana i 
nieupnejrna, bo pr&z niewi00zy zakłada też nieroz~r

nięcie widza„. 
Opera, podobnie jak ztuka, koń zy się spektaku
larnym, .japońskim", niest ty niewiary nym 
i niepraw opodobnym samobójstwem, k órego 
Long przytomnie zyt lnikowi o zczędza, a któ
re dla spotęgowania scenicznego efi ktu dopisał 
w sztuce i rozpisał na trzy role oraz parę rekwizy
tów David Belasco. 
To, że i w jednym, i w dru~m przypa ku są t akty 
rytualne i gzo czne, że spełniają się w eufonii 
i w oprawie malowniczo niejasn eh, detalicznie na 

enie celebrowan eh gestów, potęguje widowi ko
woś' opery, podbija jej atrak ·~ność . ni, sprzyja na-

tomiast zrozumieniu istoty dramatu. Przeciwnie; 
egzo czna wy tawa przesłania rzeczywiste rela ·je 
posta i, utrudnia ich wychwycenie i zr zumienie. 
zamazuje mo . vy. rozmywa motywy i raje. Absor
buje uwag jak anegdota w malarstwie. Od ziałuje 

niczym przyprawa, które· nadmiar i zbyt ostry kon
tur utrudniają odnalezienie smaku potrawy. 
Animuzyka. anisprawneibi gle podporzą kowane 
jej łowo. ani jedno po~-połu z dru~m ni przybliżają 

odpowiedzi na arę samorzutnie nasuwających się 
pytai1. Co przykuło japońskieg mo la o ·ank -
skiego chwata, co wbiło go w zgubn fascyrmi . 
czym rzez trzy hude lata karmił i czym pobudzał 
niewzruszoną i niezachwianą wiarę~ 

(A) sprawia, że wbrew wszystkim i na prz kór 
wszystkiemu tkwi w autystycznym, katastrofalnym 
w skutkach uporze? 
O kontakcie du ·howyrn, wJ.ajemnym zbliżeniu dwu 
obc eh natur, wu aźnie odmienny h psychik 
i kultur nie ma nawet co mówić , bo na wzajemny 
dostęp do wewnętrzn go ży ia bohaterowie dosta
ją rapt m zi ń (w najlepszym razi kilka ni). 
W trzygodzinnej operze, której C1.aS zdarzeń rozciąga 

się o trzech lat. proces obustronnego emocjonalne
go zbliżenia streszcza jeden duet. Trwa on kwadrans, 
wypełnia go dwugłos u ni sień, om leń, west ·hnień, 
spazmów i zaklęć . do końca nie wiadomo · nakże, 

czy prócz zmysłowej euforii między młodożeńc.ami 

dochodzi do porozumienia, a jeśli tak, to do jaliego 
stopnia i w jakim ewentua.lnie ·ęzyku ... 
Po an~elsku . - można wątpić. Po japońsku? -
wręcz wyk.lu zone. Trze iej możliwości w o ól nie 
ma - tertium, jak to się mówi, non datur. Belasco 
z.1 Lon~em wybrnął z kłopotu każą aktorce gra-



jąc j Japonkę, ·mnastykowa' si w pidgin-English. 
Twór y opery nie zapn.ątali sobie tą l-'WeStią głowy, 

najwyraźniej ufając . że to oraz inne niedociągnię
cia logiczne zatuszuje uniwer alny · zyk muzyki. 
Ponieważ po duecie następuj już tylko po ~lubna noc, 
ponieWJŻ po niej zaczyna się długa rozłąka. powsta
je p umpt-ja. że los g jszy rozstrzygnął si podczas 
nocy spędzonej z amerykańskim gładyszem. 

Doniką I prowadzą też prób zrozumienia postawy 
pomcznika, zwłaszcza że intencją autorów opery 
było. ażeby i on wzbudzał . ymparię, to je·t wywi rał 

na wi zu wrai nie lepsze od tego. jakie sprawia w 
istoci . To z tego względu jego rola została prze
zna zona na głos, który konwencja operowa wiąże 
ze szlachetno'cią i heroizmem. Z . eh samych 
powodów, w popra vionej redakcji, jego partia zy-
kała ario o, które w partyturz jest ornamentem, 

w dramatur~i - kłopotliwym g stem niewydarzo
n j retoryki. 
Postawę Pinkertona, kióry w m śl autorskich zało
żeń ni powinien by' draniem, ani na vet cynikiem, 
łatwiej zapewne byłoby zrozumieć , gdyb twórc 
zechcieli okre ' l ić , co sądzi on o profe~i wybranki. 
z tórą tak I kkomyślnie za vi ra japoń ki ślub. 

Bo Cio-Cio-San, czyli Pani Cio-Cio jest gejszą 

i przynależy do .Ś\\~ata kwiatów i wi rzb". prawa 
tylko na pierwsz rzut o wych1je się tak prosta, 
jak zwykło ię ją przedstawiać . Już ecundo obtu
tu wyobrażenia się komplikują. paradoksy piętrzą 

j2llics Allxic M<Neil Whistler. KsifŻnialaz huju prr/an.~ Kaprys w r6iu 
i srrhrzt. 1864. ~n~. Frttr G:tll~ of An. Smithsom:m lnsnnuio11: 
po pr:rwq: Cbudt Mooel. Jarcnlo alOO Cmni/le w pPonshm l:osriumit-. 
I 5. Boston. MllSalm oflilll" Aru 

i cisną się w oczy z siłą tak znaczną. że wolno wąt
pić. by udało się ją rozwikła·, o nie oznacza, że nie 
należy się nad nią zatrzymać. 

Odkąd Japonia skończyła z izolacją i po trzech 
wieka h otworzyła si pod przymusem na świat 
(nastąpiło to już ponad sto pi 'dzi siąt lat temu) , 
złowi k Za·hodu z j nej strony usiłuje wyrobić 

. obie rzeczowy poglą co o gejsz. z drugiej nie
strudzenie wygaduje o nich niestworzone rzeczy 
i wierutne bzdury. Co do pionierów, to od razu 
przyznajmy, że nie wykazywali w tym wzgl zie 
specjalnej cioci kliwości , ale to ich punkt widze
nia, ich spo·ób strzegania t j specjalności japoń
skie.i obyczajowo· ci jest dla zrozumienia sytuacji, z 
jaką się spotykamy, miarodajny. Ludzie ci, należy 
wre zcie powiedzieć to wprost, uważali g ·-ze za 
specjalnego rodza·u pr stytutki. których towarzy-
kie usłu~ dopełniają atrak ·e artys czne: taniec, 

śpiew, gra na instrumencie muzycznym oraz ztuka 
uprzejmej konwersacji*. 
Townsenda Harrisa, pi rw z go w dziejach kon
sula Stanów Zjednocwnych w o, to akurat 
nie brało, t też umączkowaną na biało kichi 
potraktował zgodnie z założeniami i wyobraże
niami: zapłacił, co było w umowie i pod pierw
szym lepszym powrem kazał wynie'ć się z domu. 
Legenda mówi, że dziewczyna skoń zyła z obą. 

i z tę-knoty, nie z upokorzenia i nie z miłoś i 
do Am rykanina, tylko z n zy; oo· kokon ubina 
biało kórego nie znalazła już ani nowego opiekuna, 
ani zatrudnienia, ani jaki gokolwiek zajęcia. 
w iepły·h barwach babiego lata kreśli nnał swe
go .małżeństwa po japońsku" Pierre Lori. J go 
Kiku czy Ki-Hou, czy Ki-Hou-San, po fran usku 
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toutc urtMadameChrysantheme ni odbiera sobie 
życia i na vet do głowy b ·ej nie prz. zło. żeb czymś 

takim ją s bie zaprząta !:koń ·zą I kturę opusz ·za
my ją w Josk nałym tanie ducha, jak z śpiew m 
na ust.a ·h i . pecjalnym młoteczkiem w r · spraw
dza -ave ·la compet nc -LZY wśród piastrów. któ
re mąż-że larz zostawił na odjezdnym, nie ma ab 
fałszywej m nety. 
Po az_jatyckie· str ni , Pacyfiku prob em wcale ni 
ry uj się jaśniej. 

Ma am Hana) akajjama, za młodu gejsza, obec
ni egzo . czna znakomitość artystycznych : I -
wisk Lond. lU, okio i Berlina, uool wa nad upad
kiem reputacji i obycza·ó v ge_.sz, które ś viadomość 

potoczna k ·arzy Jziś jednomyślnie z pro tytucją ... 
Zły trend. zdaniem damy ze Ws ·hodu, miał si za
cząć dopi r po wojni ... Zaprzeczyć temu trudno, 
wypada jednak nadmi ni!, że literatura japoń · 
jako' tego nie potwierdza„. W Krainie śniegu 
z 1935 roku Kawabata Yasunari przedstawia gejsze 
· k kobiety ,o niewyraźnej pozyiji towarzy-ki f, 
„z pół~1viatka . zy .tecp pokroju·; g y zaś oo ha ter 
powieś i każe sobi sprowadzi ~ którąś z ni h, mówi 
wprost, że ma być .młoda", .czysta", .nie za b stra n 

i nie wolno jej .za wi le gadać". oo jak mu się zachce 
.pogada:·. to ściągnie sobie co inn go ... O atni 
krok wst -z: znany dziewi tn, tmvi ·zny drz wo
ryt \Vieczomy chłód n d brz giem rz ki. Utaga va 
Tay hiro ( 1 -18 ) przedstawia na nim dwie 
spac mjąc nad wodą kobi ty, z których j na jest 
kurtyzaną, druga ejszą. Plastyczny skrót r lacji obu 

."b1 Sb!."". ~hiamt-.XW lililo. 1001. Sa.irbnickn. Sa.irl.mJ Mlllć'Um 

profi 'i? Gejsze. jak prostytutki, podlega urzędom 

rejestracji, tak j n. ·ak i Jru · fach wymagał spe
cjalnej licencji. Gejsze - ·zytam w namięh1ej , socj -
lo~cznie zori nt wanej rozprawi -ni wychodziły 

za mąż, aloowiem przywilej prz raczania tref 
społecznoś i żon i gejsz. japońska obyczajowość 
przyznawała wyłącznie mężczyźnie ... 
S ntym ntalni na-tro.ony europej ki filister eh· 
to wi zie( inaczej. aiwny i ealizm skłania go o 
ni omówi ń , bigoteria artystyczna d mni · lub 
bardziej yskretny h przekłamar1. Tak wła :nie rze
czy się ma Ją w operze. 
W pierwszym a cie piętnastoletn iJ Cio-Cio-San 
ani nie kryje ( on la nascondo), ani nie widzi 
w tym nic nagann go (ne m donto)' że wskutek 

ziej wej zawi ruchy (il torbine) zmuszona zosta
ła do takiego właśnie sposobu zarabiania na życie 
( abbiam fotto la aheiscia per sostenarci) ... . 
~ dru~m, w emfatycznej arii Che tua madre dovrd 
t samą sytua ję postrzega łkiem ina zej. Do tego 
stopnia, że od perspektywy powrotu (artystycz
n j) pracy, która, jak mówi, okrywa hańbą ( questo 
mestier che 1 disonore porta.~ woli naw t śmierć 
( , no! questa mai.' Marta, h. Marta. Piuttosto 
la mia 1rita vo 'troncar). Co dziwi, to uza. dnieni 
tej rozpaczliwej d speracji, oo Butterfly z odrazą 
odrzu a myśl, ż miałaby znowu tańczyć i śpiewa: 
(E. Butterfly. orribit destino, danzerd per te! 
E come foce gid la Gh h ·anterd . . 
Zde·ydowanie do inn j. estety ·znej lektury dra

matu Japonki nakłania czyt lników Tomasz Cyz. 
niepodobna jednak przeoczyć, że podstawą j go 
'miałtj in elel1Ualnej propoz cji j t wiktoriański 

kult dzi wictwa. Gejsze ni~y nie były prostytutka-

18 19 



mi- o'wiadcza autor szkicu. To artystki-wyjaśnia 

w parentezie z rozbiorem słowotwórczym jakby 
zGoldena*. 
Znają tradycyjne sztuki, herbacianą ceremonię 

potrafią grać na instrumentach. tańczyć, śpiewać, 
układać kwiaty ... Szkopuł w tym. że w•filr Butterfly 
jest jednoznaczny: taniec i śpiew albo 'mierć ! Jeśli 

Cio-Cio pomija ceremonię spożywania herbaty, to 
by' może latego, że to uniwersalne dobro kultu
ry. Herbatka i rozmowa są to rze zy dwie, którymi 
ludzie Wschodu delektują ~1ę -powiada bohaterka 
innej wydumanej .hainy uśmi hu". której auto
ra zwą czasem Puccinim dla ubo~ch. Rozmową 

i herbatką, którą zwie .Cieniem obłoczka", podej-

muje swych gości Odetta de Crecy - inna arysto
kratka, tym razem za ·hodniego półświatka, której 
paryski dom z pełną złocieni cieplarnią wypełnia
ją lampiony, wazy, etażery, wachlarze i umbrelki 
ó mille plissures - wszystko lub prawie wszystko 
pro to z Japonii„. 
U schyłku dziewiętnastego wieku importy z kraju 
srebrnego smoka mnoi.ą się w przeróżnych wnę

trzach. W pokoju, w którym Manet zdjął portret 
Zoli, widać jakiś drzeworyt, porcelanowy kałamarz 
oraz coś, co wygląda jak kakemono w oprawie, choć 
niewyl<lucwne, że to zwykły parawan. Okazały 
zbiór japońsz zyzny ze szkatułami z laki zgroma
dzili u siebie bracia Goncourt, z których starszy. 

Edmund, już po śmierci Julesa, zcl1iył opublikować 

dwie z czterech zamierwny h książek o sztuce 
Nipponu*. Mnóstwo akcesoriów japońskich zebrał 

u siebie w domu Theo Van Gogh. Bez nich, jak pisał 
jego niezwykły brat. dom ten już by na pewno nie 
był tym domem, którym był, a który on, Vincent, 
tak bardw lubił„. Du ret (Teodor) zebrał sterty 
ilustrowanych książek ze skrzyń z importowaną 
z Japonii porcelaną, Braquemond .wytapetował" 
· iany japońskim i .ksylografiami", u Gauguina \\~

siały tuziny wachlarzy ... Toulouse-Lautrec znosił 

do atelier co tylko mu wpadło w oko, toteż wyglą

dało ono jak azjatycka rekwizytornia. W gigantycz
ny skład japońsznyzny przemienił swą kamienicę 

Samuel Bing, paryski kupiec z Hamburga, wydawca 
trójjęzycznego periodyku Le japo n A rtistique, jeden 
z głównych sprawców japońskiego sza leństwa. 

Symptomem bzika, dla którego prędko \1~ma le

ziono nazwę Japoniaisen·e, było - co by innego? 
- kimono. W 1864 roku Whistler namalował ru
dowłosą irlandzką piękność Jo. Kobieta, która była 
jego modelką i partnerką, ma na sobie japo fiski strój 
i przegląda drzeworyty ukiyo-e siedząc na tabore
cie albo na podłodze pokryttj dywanem czy matą. 

Tytuł obrazu: Złoty parawan (który to przedmiot 
faktycznie wypełnia tło) i podtytuł: Drngi kaprys 
w purpurze i złocie nasuwają pytanie, czy chodzi 
o portret Joany Hiffeman, czy o sam strój jako sui 
i;eneris martwą naturę? Namalowana w tym sa
mym roku Księżniczka z kraju porcelanyto też .ka
prys", też w .iapońskirn kostiumie, też z parawanem 
w tle, tym razem w powś iągliwych barwach przy
gaswnego różu i srebra. Niedługo potem Whistlera 
w kimonie namalował Henri Fantin-l.atour ... 

Do przed.stawienia Whistlera ostenta ~nie na
wiąże Toulouse-Lautrec w portrecie nieefektownej 
paryskiej blondynki w japońskim stroju. Bajecznie 
krwiste okaidori przyciąga wzrok i odciąga uwagę 
od ładnej, choć mdłej buzi żony Moneta. Czerwone 
kimono jest tematem identy znie zatytułowanego 
obrazu Holendra Breidtnera. w koralowym ki
monie tyłem do \1~ !za stoi żona i mod.elka Józefa 
Pankiewicza. Kimona tuzinami rysował i malował 

bodaj najlepiej obeznany z tematem Emil Orlik. 
Ale kimono pociagało też męż zyzn; parad wali 
w nim z upodobmiem Degas, Rosetti, Tissot, Toby; 
Toulouse-Lautrec, w ~iylizowanych na kimono szatach 
występował w swym atelier Gustaw Klimt, namiętny 
kolekcjoner ~JX)ńskich tekstyliów. Można więc śmia
ło rzec, że kimono szturmem zdob~o Europejczyków 
i zawładn~o ich wyobraźnią na 1rnad pół wieku. 
W 1900 roku japonizm jest już modą solidnie 
ugruntowaną przez dwa twórcze pokolenia pio
nierów, ma też nadal dobre 1~doki na przyszłość, 
ponieważ feblik do egzotyki udziel ił się wła~nie za
sobnemu mieszczaństwu. W szykownych sklepach, 
które na trwałe weszły do topografii i kartografii 
europejskich miast od Lond)mU po Krym, "japoni
zują" artyś i, kupcy. luksusowe kokoty i znudzone 
żony rskich urzędników. Kwiat tej klienteli wie
cwrami zaludnia fotele prestiżowych teatrów, gdzie 
przy odrobinie szczęścia zawsze można trafić na coś 
orientalizującego. W Wiedniu na Die japanerin 
(1874) - .operette-coquette" specjalnie z Paryża 
ściągniętego Jonasa, w Paryżu na Żółtą księżniczkę 
Saint-Saensa lub wspomnianą, li czną komedię 

jego utalentowanego ucznia Me sagera. W Mediola
nie żółtawy tembr ma fris Mascagniego, w Londynie 
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MikadoSullivana lub któryś z kasowych zlagier 'w 
Jonsa. Mimoch em dodajmy: to na j , Gt1szy. 
w prowin jonalnym gubernialnym mieście T, Cze
chow kojarzy na powrót iX)gubionych 'ochanków 
z Damy z pieskiem .. . 
Pucciniego jak się wydaj niewi le wszystko to ob
ch ził al nieolxhcxlziło ni a nic. Gdy z koi1 · m 
wio ny 1900 przY,iechał o Londynu. by lopilnować 

premiery To ki. w głowie miał wiele JX'm. słó v co 
o vyroru tematu kolejnej opery. ale żadnego, który 
dokumentowałby jakiekolwi k zaintereso , nie te
ma . ką egzotyczną. hoć to ona właśni . poczynają· 
cxl Butt ifly, zdominuje j go dal514 twórczo:ć. ie 
obudził g nawet uk es, jaki dzięki pseudo-japoi1-
sk1ej /riscxlniósł w La li jego łówn rywal. 
~ wiktoriańskim Londynie zapotrzeoowanie 
na przyprawy i aromaty ze Wschcxlu zaspokajały 
wprawdzie Indi . mimo to trzeba było być śl pym 
i głuchym, by nie dostrzec, ie i tamt jszą społecz
no' ć ogarnęło na punkcie Ja1X)nii fiksum dyrdum. 
Pró z prerafaelitów, wśród których kapłanem 

japoński go wyznania b~ł Walter Crane, prócz 
akad mików jak sir Rutherford I oc *, prócz 
opiniotwórczych autorów ·ak C. J. Holmes ·zy 
Marcus Huish, który nie i.awahał się (~ko pierw
szy) usytuować Hokusai w jednym sz regu z Sot
tie !lim i Rembrandtem, udział. który bł em 
byłoby lek eważ. ć , miał w tym powieściowy best
seller My japanese Wife (189 ~ ) Clive 'a Hollanda -
w gmncie rze ·zy .bezwstydny (choć zr zny) 
pia, ·ar z ti o - raz ekscytujące wydarzenia 
w londyńskim teatrze. Na tym tle tneba sobie wy-

obrazi' Pu iniego, owego pamiętn o wieczoru, w 

teatrze Duke of York, w którym prz wyprzedanej 
wid wni, sześćdziesi, ty raz z rz.ędu, szła .trage
dia ·apoń kiej kobiety" czyli Madame Butteifly 
Davida Belas o. W tym przedstawieniu, które 
włoski kompozytor chłonął oczami (aloowiem 
z tego, co słyszał, nie rozumiał właściwie nic). 
w przemożny zachwyt wprawiło go niemal w zyst
ko. I kruchy wdzięk w iąż pochylonej i drobi, cej 
po scenie Evelyn Mil iard, i jedwabie ko tiumów, 
i wyczarowan przez samego autora niemy <lramat 
wyczekiwania - bli ko kwadrans tnvający. olśnie
wający spektakl świateł z niespi sznie zapadającym 
zmierzchem, niebem gwieździstej nocy, br-L.aSk1em 
i wr zcie lorią wstającego słońca . „ Naturalnie, 
oczarowały go takie inne obrazy: .ryżowych pól 
- zatoki rybackich łcxlzi - rozkwitających w ogro
dzie drzew wiśni (we wrześniu ... ) i lśniącej w po
świacie księżyca, śnieżn j czapy świętej góry Fuji". 
dla scenicznego efektu cudownie przeniesionej 
z Hon iu na Kiusiu. 
Niezmiernie wzruszyła go także .tragedia" Azjatki. 
Jej miło' ć, .bezgraniczne zaufanie do mężczyzny 
z Zachcxlu". śmier~ . 

Na.imniej trzy osoby przypisywały sobie zasługę 

wy-łan ia Pu ciniego na jednoaktówkę Belasco, 
rozbieżne są też relacje co do zabiegów o pozyska
nie praw autorskich. Bo cxl tego wi zoru Puccini 
chciał już tylko tej ·ztuki. Na rzecz japońskich 
koturnów 7.arzu ił wcześniajsze pomysły, cxlsu
nął wszystkie inne tematy. Jacy auton ustąpili 

Belasco? C:O poszło w kąt? Aż nieswojo wymieniać: 

Dostojewski z Domem umarłych, Hauptmann 
z Tkaczami, Goldoni z Mirandoliną i Awantu-

rą w Chioc}]i, Ro tand z Cyranem d Be~rac.„ 

Inwentarz tematów, których zaniechał bez żalu, 
dopełniają: Tartan·n Daudeta, i jakieś - nie wia
domo jakie - pizody Boskiej Komedii, które ujęt 
w tryptyk dawałyby wgląd we w zystkie rejony 
Dantejskich zaświatów. Prócz tego Nędznicy i Ka
tedra Marii Panny w Paryżu Hugo. który jako autor 
szcególnie wenerowany przez starców, wśród nich 
Verdiego, raczej nie miał wię zych szans .. . Aliud
que cupido / Mens aliud svadet. Video meliora 
proboque, / deteriora 7ue sequor. Jeden wieczór, 
a w z' tkie te znakomitości eliminuje autor, któ
r go nazwanie słabszym byłoby nieprzystojnym 
pochleb twem. Belasco jest przystępny, bierze i ma 
sukcesy. a Puccini należy do kompozytorów. którzy 
widzem przejmują ·ę tak, jak słuchaczem, i też na 
względzie mają kces. Czołobitna literatura przed
miotu omija tę kwestię starannie, nie sposób jednak 
nie dostrzec, ie droga. jaką podąża on w poszuki
waniu tworzywa do librett, to droga konsekwen
tnego postępu w osiąganiu coraz gorszych wartości . 

Droga.która wyraźni i zdecydowaniebiegniewdół. 

Za scenariusz Manon Lescaut (powstałej po op
artych na Heinem Willidach i po wykrojonym 
z Musseta Edgirze) posłużyło arcydzieło k-iędza 
Prevosta. CyC}lneria jest już przeróbką filisterskiej 
powieści Murgera, syna dozoq z Montmartre'u 
i ukochanego autora paryskich dozorczyń. Twórca 
Toski, Victorien Sardou, wielki „mag" zwany też, 
już mniej pochlebnie, ,dożywotnim dramatur~em 
Paryża":sam, jak czytam, nie wymyślił nic, za to 
kompilowałze Scribe1a, co się dało i jak się dało. Star
szy cxl Pucciniego o pięć lat Be o, to ktoś w typie 
Sardou. tylko w skali amerykańskiej, nowojorskiej. 
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Jako rzutki przedsiębiorca w branż teatru nie pod
biera tematów, I ko uczciwie odkupu jet ksty sztuk. 
Ma wyjątkowe wyczucie, czego chce widz, i tego 
mu skrupulatnie dostarcza: trochę sensacji, trochę 
erotyki i trochę egzotyki -wszystko w zapierających 

dech dekora jach i przy osłupiających efektach sce
n i znych. Chyba znał swoje miejs , w każdym razie 
nie ~wiał specjaln. eh preten~i: na Broadwayu 
naz vano go .biskupem". ·ako autor reprezentował 
rzet lnie dużo krom niej zy stan. 
Opera Pucciniego. któr j rytuł przyznać trzeba 
tworzy cuda zna zbitka dwu ołxych słów , ma aż 
cztery redakcje. Pi rwsza poszła w niepamięć już 
nazajutrz po prapremierowym przedstawieniu 17 
lutego 1904r. w La Scali, które zakończyło się klę
ską. i to taką, na którą Włosi ma.~ specjalne słowo 
fracasso. Kata trofa była do przewidzenia, oo to od
ważna wersja. w której Puccini świadomie przeciw
sta\1~ł się oczekiwaniom i nawykom publiczności. 
proponując jej przedst:awienie dwu - a nie. ja' do 
tego przyv.'Ykła , trzyaktowe. Kompozytor kierował 

się tu zdrowym rozsądkiem: przekształcenie jedno
aktówki Belasco na cenariusz opery w trzech od-
łonach (z który h ostatnia toczy się w dekoracjach 

popm>dni j) z punktu widzenia dramatur~i jest 
nieporównanie bardziej ryzykowne, niż korzyst
ne ograniczenie przedstawienia do dwu aktów. 
Tej polityki ekonomii nie potrafił jednak allxi nie 
chciał przeprowadzić w muzyce. Oczarowany nie
cxlpartym wdziękiem liczny h własnych pomysłów 
- melodycznych, rytmicznych, ham10nicznych 
i kolo rys cznych, z których każdy uważał za przej-

f.douart Vuilbnl.)rp:mizm. 1891. tusz. zbiorypt)Wltnr 

mująco konieczny - zatracił dy tans i roz.ciągnął 

substancję obydwu aktów daleko poza granice wy
trzymałości wi za. 
Żywiołem Pucciniego zawsze była melodia: słodka, 
zwykle o niezbyt długim oddechu. Coś dla diabety
ków, jak podkpiwają jego szydercy ... On sam głosił, 

ie je t kompozytorem drobnych rzeczy. Leczdrobiaz
gami nie da się utrzyma' słuchma przez ponad go
dzinę. stąd nawet ktoś tak mu życzliwy jak Toscanini 
od początku był zdania. że Jo długość wyklucrona. 
U Wclgn ra może ujść ! U Pucciniego, nie!" 
W drugiej, trzyaktowej wersji, która weszła na sce
nę OOdaj czterokrotnie mniejszego niż La Scala Te
atra Grande w Brescii (28 maja 1904), nie ma już 
ani długiej rodzajow j s en. z pijanymi mnichami, 
ani kilku najbardziej arogan kich kwe tii Pinker
tona. Uproszeniu, ale i niekorz. stnemu zulxiżeniu 
uległa też rola Kate. Z pierwotn .i redakcji wypad~' 

144 takty. przybyło 95. Intermezzo z „motywem 
losu", który dzielił akt drugi na dwie częś i, teraz 
skrócony o 7 pierwszych taktów, pojawia się jako 
wstęp do Ili aktu. ajistotniejsze zmiany do czą 
drugiej części dawnego drugiego aktu, przeobra
żonej obecnie w akt 111, gdzie jako novum wchodzi 
cena daremnych żalów Pinkertona z jego wspo
mnianą już ariettą. 

Późniejsze premiery. w Londynie (10 lipca 1905), 
wOperaComique(si .) w Paryżu (28grudnia 1906) 
i w M tropolitan w Nowym Jorku (11lutego 190 ) 
przynosił)' kolejne re\\~zje. Były to jeszcze dalej idą
ce króty, toteż partytura realizacji nowojorskie. li
czyła 464 takty mniej aniżeli ta z Brescii (w I akcie 
ubyło 288, w drugim 80, trzecim 96). Wcłżniejsze 

znaczenie miały innowacje wprowadzone z myślą 



o pozyskaniu życzliwoś ·i publicznoś i am rykań 

skiej: w ostatni j wersji z partytury wypada ustęp, 

w którym Butterfly wytyka Am rykanom ich bar
barzyństwo, znika t i j j krótka pieśń. którą można 

było odczytać jako krytykę kolonializmu, dalszej 
redukcji uległy impertynencje Pinkertona. 
jak kimono w wyobrażeniach piasty zny h, tak 
w języku muzy znyrn najoczywistszym i najpo
wszeclmiej zyrn sposobem odwołania do japońskie
go idiomu b ła pentatonika. Opemje nią szczodrze 

int-Saens w uroczej ·ak utrzymuje G. Faure żółto

skórej /( iężniczce„ . z 1872 roku. tosuje ją hęt

nie jak septymowy czterodźwięk Andre Messag r, 
w któreg Madame Chrysantheme. pojawiają się 
oryginalne m lodie ze sztuk Koto, unika natomiast 
- na rz z długich pochodów kwint i ekstremalnej 
dynamiki (od ppppp aż do jffff) -Pietro Macagni w 
Iris. Puccini z pentatoniki nie rezygnuje, ale się do 
niej nie ogranicz.a. Trzeba z naciskiem podkr śl ić -
dokum ntuje to list z 10 sty znia, którego a resa
t m jest Illica - że specimen muzyki Japonii inte
resował go daleko bardzie· niż tamtej57.a moralność 
cz obyczaje. Szczę 'I iwy traf sprawił, że w Viareggio 
poznał żonę japońskiego posła na dworze włoskim. 

Pani Hisako Oyama nie tylko zapoznawała królową 
Małgorzatę z tajnikami Koto, ale po iadała też „całą 

skrzynię" płyt z japońską muzyką, z órej najmnie· 
ze sto gramofonowych płyt przesłała Pucciniemu. 
Przypuszczalnie dostarczyła mu również popu
larny japoński śpiewnik z lat dziewię 'dziesiątych 

z nutami japońskiego hymnu i lilku cytowanymi 
w Madame Butt iflypopulamyrni japońskimi pieś
niami. W każdym razie i Echig:;-jishi z 1811 roku 
spopularyzowane przez teatr kabuki, a w operze 
zastosowane w przygrywce do ostatniego aktu, 

i Tonyyare-bushi (zwane Miyasan Jaśnie ksi żę") 
z 1868 roku, wykorzystane przez Sullivana w Mi
kado, a u Pucciniego najpierw w pytaniu Pinker
tona: O perche mai, mia bella Butteifl_y, następnie 
(w li akcie) w zwrocie, którym Butterfly pyta kon
sula, czy ·hce zapalić , na koniec w złożonej przez 
Yamadori propozycji małżeństwa, też, ma ię rozu
m i ' , ujętej w formę pytania, i wielki szlagier epoki 
Meiji ( 1868-1912) Kapporee Honan, który u Puc
ciniego łuży za kołysankę i, i, i - wszystko to zna
leźć można w Collection fjapanes Popular Music 
z 1891 roku, który to zbiór osiem lat późni j (1899) 
osiągnął już ósme wydanie. 

Dopowiedzenia: 
*do str. 17 

1\1..-u=n z:i praq Lizy CrihlidJ llilby. Grish.i (Unilmity of K:ilifomia 

Prcs.l Btrkelty 1998: rolski przd:bJ Ewy P.ibsz-Rutkowsl:iej . oruhliko..-.iny 
rujpit'rw prza ~~ i Widzę. nast~mt W}1i. Allxmos {W.im:awa 2002. 

s. 242n. }. To simo w stmuJ pracy mabeństwa Etlrl i Slephrn l.ongmett 

Yoshiwar.1 Thr PIC3511re ~ners of Old Tokio. ~ York 19i0. Por. tci 

Lcslty OJwnrr. Grislia. The St.:m HistOF)' of a \~nnishing \\bnl London 
BPR Pulfohers 

/łini Chl'j'W'I ma (,\hlam.- ChT)lCnlOOnr) 1 188 roku. trzo.i tom 

japońskich 1mp!'Sji Loóą:o. po mnmes jiponaires i croubliko..-.inych rok 

i.\'lt!Śnitj~dautomncs. Tobki.t historia matrrimomoalla~ 

oo:t. 1.-tórrnmo TOZStlnil l:miqy ~ dOOrzc. Andre Messager ( 1853-1929) 

sklllllJl000"'3ł na t-i podsuwie .gusiown:i • Conifdit lynque Libretto lllpis:ili 

G. Hamn:mn i A. Alw.nd~. ~ 'M!SZh ru se~ Theit1' de b Ri:rui.1· 
since w Sl)nlliu l 93. l'Jbubmym l'NOl"Z)'\\'t'lll opowi:ichni:i J L Longa 

były opowlcici siostl)' żony amt'T)'blis~ mijmrza w Japonii. jednak w 

~ jest w nim wiele lllpol)atli 1 Loóą:o. lloh:uerk:i Looąo. Ki

Hoo-S:in. pt 1110C7.ł. ~dz~; natomi:ist COO-Cho-S;m Loop 

Mosco Uflll"T w s--lljej ~i Pu.:cinillll (Puccini. A Cnrirol BŃX/flphj. 

London 1992). diaral:ttryzu)<' jJko .~lupą~-. l:tora na silę wp!IJl\ll<lza 

w <W)'ll1domujo;zyłc3ngitlski. choc sama zna fJl w •·topmu znikompn„ 

w~ włoskim prztlliJ.zit Giaaisy Of'OWUJani<' Lonp ulm.ło ~ piŚlnh' 

La letrurow lut)'m 1904 rolu. rowno~t2 prapll"mie11 opt'Tj. 

Thea HrolJ.~n pri1\ll. \ffnn Gt:isha lll'b Pm11lmier Brrykommr. J,,mn 

form ei 1mr um Kunsr ~111'11 . .suJ<lrut ·IY Zeitung" z 9 CU'IWCI zero 
(nr I ~2); /\romo snitt;Jl 1 1935 rol u: w tłumarumu Wiesbwa Krunsl.i'),'O 

~ ro m pitrws:zy ubul:i ~w Ibi ·ew 196-l roku. al<'!)' bu rl'l<'lł 
przyzzuniem 3utorowi pOO) NOOU. 

• do str. 19 

.JJmJfllill .t}'i" w s/ol.i .~-<ha' . r1m A. GolJ~n w lf)'ZOOlli<A:b 

'}-faz!' (przdb Witolda NcrNllow bt1:Q. w -.1tl1mu i: Z ; roku. s. 156) 

ozoo.:za ~o-rulf • Grimi to .1:zl0Md >ztuki". inci:uj .a~lfia •. !br szlic 
Modamo T05l.11 T. Cyz;i w tomie A riaso (\\~rmwa. Zeszyry Lnmdit. 200~. 

~ 164). Prą obr~ ''11'3&.:i na.lmil•m(. re mtjasna jest ID.z.: lrpidop!tm
loi:i<-zno flor,'St;= pmkla: Buncrllj· - Ch!)'l':lmhm~. ił' wnibi:i, 
w skomplil<Mną symrolikę kwiatów. CIW:IJów 1 środlowow:id00ć;:z1-ch. na· 

łl'Z}' siwierdzi '. Żt i I.OO w s--'*i po'" . . i. 1 M<"Ssigt'T „. Opt'rzt. fOU!SUWiaj;J 

Chr,1:1llt~ przy ipu i to w doskon.ił<j formi.. .. 

Dwuw1mz :z herłxltk;( roJaję ro polsku. w ropubm1'lll przdbdzic. ku~ 

ttgO lu tora nit· 211.;am: r.. · 11'.om oryr;nułu ( tlXM, T1<'C? ja.liu. o oprn.1ce 

Ldcira. hóra mru {!923) nosib t)1Uł o,„ ~//,: jrlr (Żolty 1.-aftm). 

r.11.-ui1.:1br.ikłopoloru . sąJ po niemitclru to mitjs..ce m:a postX: Akr wrni<1-

stcro rui<' T~ T~i .Gm OOl<xzb' por. brrrl Proust. \V poszul:i~'Cllliu 

~ <211>11. a.ę9: drup: MilOŚ<.' Swanna. 

• dom. 20 

!'k'T\l'Sl'.a z nich. drding :zJl}iulow3ny Ouramam fr f'l'Jllln' Ja MaOO"J.S 

\i-ms. ubz:ib ~ w 1891 rol11 w nallidzir dwu l)~)' ~plal"Z)'. 

~ lat r:lźni<1 licz00 srrudmi<li ep.nnpbny wynosili )1li. 25 l)~j'
Dru!i'l ksążb 110Sl !JW Ho/rusai L aTT p,.:mai5 au XVIII sitXlt. <Jonro

urtowie ą pl sii; ulaie twón::imi mcxliąo pnn cus pkiś i,'.7;1l(JWTIW fa· 
po=. w zn:i..'ltlliu husu:r.>:ini, po skkpich z dak-1.w-scliodnq surzyuą 
(W~ z ich Dnainiła prz.dożro:gD i ~"tll<'al1q)O pr= jam"'i 

~. !l10W2 o !Jm w wielu miejlc3ch. pot F.dmund i Juliusz Goncoun. 

Oziatnił PamifrnihzŻ)Tia /irem:M;p. Włl'S?.:IW2 19 .ss. .w-. 420.458. 

51 i in.) Eurqitjsl:i japonizm mmit i wsuchstronnit przałsu~; 

~ \Vichmann. japonismus. O,~n-futqll ~IK}11 iii ikr 
Kurut des 19. und ZO. jahrhumkn. ~huler Vtrła~"SCl!s.:h.ifi H~m:hin~ 

MiincOOi 1980 om Kbus Berger. Japon= in <kr l!kr/likn MaltTl'i 

1860-1920.Prcstrl Vrrbg. Btrlin 1989.1\lixilsku pisą rui ttn lLinaL An<lruj 

plcmxrwi..<. Zc.-h<XJ a sztuka \~ ·h<Xlu. Wmr.iw:i 981. \VP. i..154-174. orat 

Zolia Aire!IWr.I. O szru.-r jzponii. W:11mw:i. WP !981 (rozdział ~ńslie 

.17Dleństll!l i.. 163-166 ) 

Emil Orlik ( 18' 0-1932) nimliaii malarz i ~k atski<f,tl p<xho.Jz..'lli2. 

1~Mżnik. ZJU\\'(3 M-ki\>i:o Wschodu. W)bimyprzalsciwicirl SC1.tji 

Trrmin P(oo~to zalvwna l.onmukp. w którtj don~)' apełui<? 

do 1132'1)' LT.IJU. Jrui;i do l'U(l(JWTlib niais<-fl(' (głufQW3. bzdury). 3 C4IOS.: 

Jo~'tia ,i1]1:>ooi.<t>rlt' (lub p(Wl'Tir} OZIU\'7.lfł.<WP!Xlli=yz.nę, tow.li)' 

jarcńsL;.,. 

•do str. 22 
W J - rol:u Rut Woni Akocl. który stil wó11tt1.1 na rule Kró~killll 

Tow:il"Z)'!IW3 Grogra~ opublilował głalTtf bląil.ę Art and Jnduscrio 

1n japar1. Dz1~ łat póżniłj M:Jrcus Huish 111tlajc }lf'<UI anJ irs Art. w 189 
ro\;u uhwjc ~ lllOrlOgl2fu Hokllllll. którtj~utor.CJ Holme:sprdiuieokn-

lli.: rol~. pl.i .iironsb miscrz OOSl)WJ 11~ wsróf~ szm:r ruropejskatj. 
Gi1~ Hol/<11iJ to psmlonam litmu Cliarl<'SI pltlt"M HanlinSOllJ 

(1866-1959). KC1ltjoc jtgo ksąili to Musm( ( 1~1) . rtkbrnaw:ut1 jako 

'1'1$ dalszy joporiilią mofuiłi. jipońsl:i temat 11t1Fi fO!Udto: A japJ~ 

RollhUh " OIJ u New ):i/\)n. Thi119' Sn-n in flfUll· 

• do str. 25 

T)tuł. który slb.b się i: l'Ollllniznru i an~k.-yzmu. Z3 mezf\'(Zlly uznali )Ili 

pim.-si kry y: autorzy ope!J pril')l;li tu~!011'1: 1 obu ~nich lite· 
ra<licli żrOOd (l.ong. Bebsro). w l.161) ·h OO:o broni jal113k iylkopil'rw<U 

s!Ol<U phi n:rwi:j1.:1me do lsiµl; Loritgo. \V l:mdzitj włoskiej postxi - ja1i 
łoJama (alro S~10ro) Fwfi/Ja- 1}1uł rthiłbypewni~ Fsz.cu smz.: „T.lit. 

nit' z rJqi sl:oj:irzcn kuhnamjcli bjJi dJ.p:ljow}m„ 

\\lyrowicdź TO!Clnin~ qtuję z:i; Sunlry jadson. Monsirur Burrc:iflJ'. 
l.onJon. W H. Alim 19 4. lbt też Hm'-')' S.'l<lu. Te&:anini. pmłbd Piocr 
Kamiński. \\~rszw:i. Pł\V 19 . 

Zrni:my wp~ronc w Lolt)lllcli mlahjach dokbdniłj rrr.e<lsuwUi:i . 
Mosi:o Camer. PumnL A Crirical Bio;Jrophy. !.ondon 1958 i 1974 oraz Ki

mi~ l\Jwili-Obno. Pu.-dnis .Mo:kima Butt(ij/y'. Bonn 1986. 1<'Ńg fur 
sy"ll.'llUtisl.'.hr M~sdiaft. .Drplns-Schrift~nmht-tu Grundfragtn 
dtr Musil:·. hrsg. ~ Manin ~I 



Małżeństwo po japońsku 
(Madame Chrysantheme) 
Pierre Loti 

Minęły trzy dni. l.apada zmierzch, a ja jestem 
w mieszkaniu, które od wczoraj na leży d mnie. 
Stąpamy po białych matach okrywających ten wiel
ki, pusty pokój na pienvszym piętrze, którego sucha 
i lekka podłoga trzeszczy przy każdym kroku. Kręci

my się, lves i ja, obaj już trochę poirytowani oczeki
waniem. które wyraźnie się przedłuża . lves, bardziej 
zniecierpliwiony niż ja, od czasu do czasu wygqda 
na zewnątrz. Na samą myśl. że mam ?.amieszkać 
w tym zagubionym domu, gdzieś na przedmie' iu, 
wysoko na zboczu góry, prawie pod samym lasem, w 
sercu czuję nagle chłód. C,o mi strzeliło do głowy. 

żeby utknąć w tym miejscu nieznanym, osamotnio
nym i smutny111? ( .. . ) 

-Spóź.niaR się- mÓ\\~ lves. który znów wygląda na ulicę. 
Owszem, są już SJX)źnieni debrą godzinę, a tu nadciąffi 

noc i wkrótce odpłynie łOOź, która jX>Winna nas ?.abrać 
na statek na kolację. Tego wieczoru trzehi będzie zjeść 
jX) jajX>ń.sku, sam nie wiem gdzie. Ludzie w tym kraju 
nie mają pojęcia o cz.asie, o cenie cm11. ( ... ) 
lves ponownie wygląda przez okno, jak siostra 
Anna. Z tamtej strony weranda wychodzi na u licę, 

a raczej na drog~ obramowaną domami i ciągnącą 
się hen, w górę, w stronę górskiego lasu, pól her
bacianych, mośl i, cmentarzy. I mnie coraz bardziej 
zło 'ci całe to wyczekiwanie. wyglądam więc z dru
giej strony.Tu też jest weranda, która wychodzi na 
ogród, i z której rozpościera si~ wspan iały widok 
na górskie lasy ze starym Nagasaki, czerniącym się 
dwieście metrów poniżej mych stóp niczym zbite 
mrov.~sko. Tego wieczoru, choć to przecież lipiec. 
zmierzch jest ponury i wszystko to wygląda smut
no. Po niebie toczą się \\~elkie, ciężkie od zczu 
chmury. nadciąga ulewa. Nie. nie, nie. To nie moje 
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mi jsl:e. to prze ziwne schroni k . CmL si tutaj 
jak jaki wygnanie(, jak opusuwny przez wszy~ikich 
samotnik. a sa1n,1 myśl. że mam tu spędzić noc, 
czu.ię v sercu ścisk. 
- 1 o. wreszcie. „ - woła lves - Tak! Wreszcie są ! 

Zaglą lam mu przez ramię i widzę od tyłu kruchą 

laleczkę w stroju, który jaka.~ postać z ulicy usiłu

je jeszcze poprawia ! „. Ostatni rzut ka marki na 
grom n węzeł u p·,isa, na r. sunek fułd w talii„. 

J wabna suknia j ~t szaroperłowa, bi z a my 
kolom ·i mn 'i malwy. \X ·zamy ·h włosach migo
cz srebrzysta kiść kwiató v, na którą pada 'tah1i 
melancholijny prom ień ga · nąc go · łofa:a . a ulicy 
jest jncze pi ć lub sz ść sób. To ona. Bez wą~1ie
nia ona! Panna Jaśmin! Moja narz czona1 To i<1 mi 
h1 prowadzą ! Zhieff!m na dół, gdzie mieszaka P:ini 
' li , do k órej należy !om. l ją , i jej sta męża 
zastaję przy modlitwi przed ołtarzem przodków. 
- Już są , pani Ś l iwo - wołam po japoi1sku - już tu 
są ! zybko! H rbata, pi ·yk, żar. fajki dla lam, bam
busowe miseczki na wyplu aną ' linę. Wszystko to 
proszę sz ko przynieść na górę. 

łyszę, jak otwi rają si, we.iściowe dm11. Go
ni na gór . skąd widzę już ·ze g ustawiony ·h 
pod · cianą lrewnianych d1cxlaków, a schcxly 
trzeszczą już pod ci żarem nieobuty ·h stój „ „ 
Patrzymy na to. ke. i ja, i ·IKe nam się śm iać „. 

Wchodzi stara dama. Owi stare damy. Trzy stare 
damy, j na za lrugą , wszystkie v wyszukanych 
ukłonach , któr my odwzaj mniamy jak umiemy. 
Ś\11adomi, że nie potrafimy im w tym dorównać.1 -
raz kolej na osoby w średnim wieku, po nich wcho
dzą całkiem młodzi - najmniej z tuzin: prz~aciółki. 

sąsiadki , rz kłbyś cała dzielnica.. . Mimo tłoku 

u w jścia wszy c. prześcigają się w uprzejmościach: 

witam cię - ija ci~ witam - witam ci j szcze raz 
- pozwól. że odpo +iem 0711 samym - skoro tak. to 
powit m ·ięjesz :ze raz - j kie mi przykro. Żt: nie 
j'stem ó w stanie powit t; tak pięknie j k n 1 to 
zasługr~iesz„. 11,vlę wło do ziemi.„ Ja nos m do~'

kam podlogi. l oto w z~'S\.Y j uż są na czworaka. skła
niają · ~ię jedno przed lru~m .. . 
l w końc u ze ·hcxlów wyłan ia si , srebrna kiść kwia
tów. h now. kok. sza roperłowa suknia z pas m 
o hmvie ci mnoczerwonych mal L . J\1ademoiselł 

Jaśm in. Moja narzeczona . 
Mój Boże . Prmi ż i<l znałem. Już ją wi !ziałem! 
l.anim j ·zi:.ze przy!: ·łem do Japonii. Na wszyst
kich wachlarzach. a dni 1•szystkich filii.an k do 
herba . ! Widział m~ Dzi w·zynk::i z plrnłowatą 
buzią .. . i oczkami ja ·by wydrążonymi iwidr m nad 
w ma pustkowiami niewiar godnej bieli i różu. 

·zyli nad j j poli ·zkami. 
Jest bardzo młcxla. To w ·z stko. co mogę przy
znać . Tak dalece młoda , że na samą myśl. że mam 
ją wzią: , · zuję s · rupuły. Ocho!J do śmi ·hu uszła 
równi nagi , jak przyszła . w sercu poczułem przej
mujący ·hl· I. Dzielić choćby godzinę życia z tym 
mal ńkim tworzeniem . . . ie, nig y, przenigdy' 
Zbli ża i z uśm i chem, po vś · iągl i ~ie. · kb. ma
skując triumf, z.1 nią ca ły w sza h:rh pan an
gu ru. 0\1e pozdrowi nia , nowe pokł ny, znów na 
zworaka, t raz i ona: przed właś icielką domu, 

przed sąsiadkami . lves, wi !ki lves, który i nie 
żeni. stroi za plecami komiczne miny i wygląda. 

ja kb. miał parskną· śmiechem .. . 
Moje rozczarowani ni uszło uwa ze pana n
guru. który ni spokojnie pyta: - l jak się panu po-

oba? Odpowiadam i ho lecz rezolutni . - Ta nie. 
Tej nie chcę. W żadnym razie! Mam vraż nie, jakby 
ci wokół mnie zrozumieli. a twarza ·h ry uje się 
konsternacja, koki wy łużają si i robią si jeszcze 
wyższe, gasną fajk i. - Czemu wc iągnął mnie pan 
w całą t pompę z prz ·aciółkami, sąs iadam i, sąsiad
kami zamia t pokazać mi ją dyskrernie, jak sobie 
tego życzył m? To afront wobec tych lu lzi , którzy 
są tak uprz jmi i grz czni. tar damy (wśród nich 
zapewne i sarna mamuśka) w kupi ni u wysłuchu~1 
przykrości , któr komunikuję, a które pan Kangu
ru tłumacz łagodząc . Czuję ię wprost niezr ·zni . 
gdy na ich twarzach spostrzegam zas ·a kującą r ak
cj : te kobie , które na obrą sprawę przybyły tu 
sprz lać dzi ·ko. zachowują si „. moż nie prz_ -
zwoicie (bo to nasz ·Iowo, które w Japonii nie ma 
żadn g s nsu) I cz wyr zu miale. wręcz pocz ·iwie, 
jakb nic niemiłego nie zaszło. a spełnił si !ko 
akt, któr w ich Ś\viecie jest dopuszczalny. Wszyst
ko 'vięc. <lużo bardziej niż w to moglem uwierzyć . 
przypominał prawdziwy ślub. 
-A ·o P.an zarzuca t j małej ? - dopytuje zdumiony 
pan / angu ru. Próbuję przedsta 1rić sprawę w sposób 
możliwie na'bardziej poch lebny. - Jest oordzo mło
da, odpowi dam. Poza tym zbyt biała. Jest jak na z 
francuskie kobiety. aj la odmiany · hciałbyn1 żół
rej. - I ż to, proszę pana, _ lko farba. Pod spodem, 
zapewniam pana, skóra j t żółta. 

Ir pochyla mi się do ucha. Spójrz w tamt n kąt, 

powiada. vidzi z tę . co siedzi? Nie. Dopiero t raz ją 
zauważyłem. Siedziała tył m do światła , ubrana na 
ciemno, w ni oo ł j pozie kogoś, kt za ·h,vil ·h. 
się od la lić. Wyglądała rze zywiści użo lepiej niż 
ta . Długie rzę y u oczu zal wie lekko skośnych . 

które za piękn m głyby śmiało uchodzi · w każd j 
stronie świata. Twarz jakby miała jakiś wyraz. Jakby 
kryła si' za nią jaka ~ m ś l. Smagłe poli zki, prosty 
nos, usta mięsiste, al ładn w ry unku i z uroczymi 
kącikami . o i ni tak młoda jak panna Jaśmin: ma 
może z zi więtnaści lat. to już raczej kobieta. Na 
jej tw,i rzy pojav.1a się grymas znudzenia, trochę też 
I kcew'JŻenia, ja kb. żałowała. że w og ·le przyszła 
na to irzedsta\vienie. lt ·re ją nu zi. i któ wca] , 
ale to wcale n ·e jest zabawn . 
- Pani Kanguru. kim j st ta mała w gł i. ta 
' iemn .' h niebieskośóach ? - Ta osóbka nazyw 
się Chryzantema. Przyszła h1 z wszy tlami innymi, 
żeby„. Czy podoba się Pa nu? -sr. ł nagi wprost, 
ja kb_ wpa Ił właśnie na pomysł. jak wybrnąć z nie
u lan j transakcji. I wt dy. jakby zapon niaw z.' 
o wszelkiej grze ·zności , układ no :ci , · ł j tej jego 
japoński j ceremonialno"i, chwycił ją za r k , 
zmusił Io powstania i do zwrócenia twarzy w stro
nę gasną.-ego w tle dnia. by można było lepiej si j j 
prz~rzeć . Ona. ;pojrzawszyjemu i rnni w oczy.jak
by zgadła , w czym rz ·z. bo speszona spuściła głowę 

wciłż z tym grymas rn oboj tno"i. teraz jednak 
hardzi j uprzejmej, po czym zaczęła i LOfać. jakby 
niezadowolona, a e zarazem uśmiechn ięta . 

Pr zę na to nie zwracać uwa~. to ~ię da pięknie 
zaaranż wać , ciagnie pan Kangu ru, ona nie · st 
jesz ·ze męża tką~ Ni j st zamężna (Ti dlacze o ten 
imbecyl nie zaproponował mi jej od razu, zamiast 
tamtej biedaczki, która z tą swoją szarą uknią. 
kwiatami we wio · , przygnębieniem , które wida: 
na twarz i oczami wyknywionymi jakby z wi ]kie
go smutku, wzbudza we mni skrajn politowanie. 
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- To się da zaaranżować, powtarza pan Kanguru, 
a wygląda przy tym jak str zy ie! najpodlejszego 
sortu, czyli żałośnie śmiesznie. ( .. . ) 
Przemówienia po japońsku, repliki. znów przemó
wienia. i tak bez końca. Prostactwo i to, że na co 
dzień jest praczem, wyłazi z Pana Kanguru wte y, 
gdy móv,~ po francusku, do pertraktacji wybrał dłu

~e wężowate formuły swojego kraju. O<l czasu do 
zasu ogarnia mni niecierpliwość i pytam staru

cha, któr go traktuję coraz mniej poważnie: 
- Rozwikłamy to wreszcie, Panie Ktmguru, a:y nie? 
iechże Pan powie, doprowadzimy to pkoś do końca ( 

- Niebawem, psze Pana, niebawem - odpowiada 
z miną ekonomisty. ctóry roztnąsa właśnie wielkie 
bvestie społeczn . Nie ma rady, jakoś muszę zni , ć 
powolność tego ludu. 
Nad szła noc. Ciemna noc i trzeba było zapalić 

lampy. Była dziesiąta, gdyśmy dobrnęli do końca 
i kiedy pan Kangum rzekł wreszcie: - Więc zgoda, 
psze Pana, jej rodzice oddadzą ją panu za wadzieś

cia piastrów miesię znie. . le. ile koszto vałaby 

pana Mademoiselle Jaśmin .. . 
l wtedy wzięła mnie złość na samego siebie, że ię 

zdecydowałem tak szybko, że się wiąż , nawet 'eśli 
przelotnie, z tym małym stworzeniem. że z nim za
mieszkam w tym domu z dala od ludzi. 
Wracamy. Widzę R· Siedzi w śrcxlku pokoju, Już r· ~

tknięto "'~ włosy ·~ kwiatów. Jej ~irz.enie naprawdę 
ma }1kiś wyraz, jest w nim nawet pkby cień my~li ( ... ) 
Wresroe goście zapalają swoje wielobarwne latarnie 
i zaczynają się zbierać do wyjścia. I znów komplemen
tom, grzecznościom, dygom, skłonom i ukłonom nie 
ma końca. Na.iOOrdziej u zejścia ze schodów, gdzie robi 

się tłok, aż w pewnej chwili wszyscy są na czworaka 
i znieruchomiali mamroa.ą swe uprzejmości. 

Może to przep=lmąć? - śmi jąc się pyta lve„ jak ma
rynarz, kiedy , się zatka. W koń ·u przejści jest 
drożne i w zyscy schodzą z szwnem ostatnich u przej
mo' ·, hóry zwolna wybrzmiewa i wreSllie gaśnie. 

Jesteśmy sami, on i ja w tym dziwnym pustym miesz
kaniu. Wikół. na matach mnóstwo czarek do herooty, 
małych, bezcenn.1ch faj ki miniaturowych ta '. 
Popatrzmy, jak sobie idą, za hęca lves, już wychylo
ny na zewnątrz. U wyjścia z ogrodu znów JXlżegna
n ia, znów te sam skłony i ukłon , po ·zym kobiety 
rozdzielają się na lwie grupy. Ich latarnie z jaskra
w barwionego papieru drż.ą i kołyszą się na koń
cach długich, giętki h drążków. W ci mnoś iach 
wygląda to tak. jakby ktoś wędką łowił na haczyk 
ptaki nocne. Pechowy orszak panny Jaśmin rusz ł 

w górę, natomiast towarzy two panny Chryzante
my podążyło w dół, wąską rogą, która miejscami 
przed odziła w schody, miej cami przypominała 
ścieżkę w. <lepta ną przez trzodę kóz. 
Potem i my wyszliśmy. Wbkół noc - chłodna, ci
cha, wspaniała . Powietrze wypełniała odwi ·zna 
muzyka cykad. W oddali bły kały je zcze czerwon 
latarnie mojej nowej rodziny, która nadal s hodziła, 
nikną w czeluściach otchłani, na której dni leży 

agasaki. 
My też ruszyliśm 'ł dół, lecz mgą stroną oku, 
ścieżkami, które nas szyb.:iej doprowadzą do morza. 
A gdy już stałem na brzegu. gdy ta scena, która ro

zegrała się w górze, odżyła mi w myśla h, uznał m. 
że to tylko dla śmiechu, że to zwykła zabawa te za
ręczyny wśród marionetek .. . 

Re zta dokonała się trzy dni później. a dole, 
w samym 'rod ku j nej z tych nowych kosmopo
li znych dzielni(, w brzydkim, preten~onalnym 
budynku, ~clącym wego rodzaju urzędem stanu 
cywiln go, sprawa został podpisana i potwierdzo
na ziwnym pismem w rejestrze, w obe ·ności całej 
gromady mały h śmiesznych i t t, które niegdyś 
były samurajami w szatach z j wabiu, dziś zwą 
się J licem n i noszą opięte marynarki i czapki 
z da zki m na mską modłę. Jbyło si to w upale 
samego południa. Chryzantema przybyła z matką 
u boku. ja stawiłem si sam. Wyglądaliśmy, jak byśmy 
przyszli podpisać jakiś wstydliwy pakt: obie obi ty 
wpro rżały patrzą na wszystkie t mał . szpetne 
po taci. któr repr zentowały w i h zach władz . 
Na środku jakiegoś niezrozumiałego dla mnie <lo

kum ntu kazano mi wpisać moje nazwisko, imię 

i stanowisko. Potem przedłożono mi bardzo dziw
ny dokument na ryżowym papi rze - zezwolenie 

wła z wyspy Kiu-Siu na zamieszkanie w domu 
w dzielnicy Diu-djen-dji z osobą. która nazywa się 
Chryzantema. Zezwol nie ważne, gwarantowane 
przez policję, na cały okres pobytu w Japonii. 
Wi ·zorem, już w na zej dzielnicy tam, w górze, 
nasza mała uroczystość ślubna prz biegała prz~em

niej. Zapalon latarnie, wyłxlrna heroota, odrobina 
muz ki. Tego też naprawdę potrz bowaliśmy. 
I oto jesteśn y już jakby starym małżeństw m, które 
ma woje przyzwyczajenia i nawyki. 
Chryzant ma doo o bviaty w wawnach z brązu. 

Ubi ra się w sposób ość nawet wyszukany. no i 
skarpetki z oddzielną czę' cią na wielki palec i ca
łymi dniami gra na czymś, co przypomina ~tarę 
z ługą z~ką i co wydaje smutne dźwięki . 



Godnie umrzeć 
John Luther Long 

( ... ) Pinkert n ni poprzestał na ożenku, !ko 
urządził się. Urządził obie cały dom, tak ·ak chciał 

i tak, b się w nim czuł jak najwygodniej. Przez ma
trymonialnego po:r nika znalazł sobie nie tylko 
żonę. ale i dom dla ni j. Wynajął go na 999 lat. ie, 
jak wyjaśnił później żonie, by wierzył, że szcz '!i
wie w nim spędzi z ni tak długi czas. ale d atego, 
że jako "barbarz. ' ca· ni miał innego spo obu. by 
wejś(wpo ·adaniedomu.1 i wspomniał wszakż, 
że mógł rozwiązać ten kontrakt z kof1 m każ go 
miesit1ca. przestając po prostu płacić za ·zynsz. 
~ l o r zaju szczegóły u vai.ał za mało ważne, 

prócz t g nie eh ·iał, by ona spostrzegła . że nie 
bierze tego wszystki g poważnie. Paru zrę ·znych 
rzemi 'lników japońskich wysz kowało papierowe 
ścian śliczn go domku tak. aby ni przez ni było 

widać , .prz zomie" zosta . też założone pewne 
zamki, jak to się robi w Am ry· . Reszta pozostała 
japoilska. Madame Butterfly śmie·ąc si pytała go, 
po c to v z.stkor bi-wjaponii 1 

- żeby nie wpu 'cić tych, którzy są na z wnątrz 
i zamknąć tych, co ą wewnątrz - odpowi ział 

·zule, ale i groźnie. 
J j jednak wszystko si podobało, toteż z kluczami 
w ręku -jakby ni był oznaką władzy- chodziła po 
domu jak z zaba ką opóty, dopóki się nie dowie
działa, ie o eh, którzy ni mają prawa do domu 
wej' ć, należą również jej krewni. 
Na ślub - ·ak to okr 'lił j j mąż - przybyła cała ich 
horda z lampionami, wstęgami z wypisanyn1i ż, cze
niami i całą kom lią grz czno ··i i czuło'.: · . Wted, 
spytał ją . z nie uwai.a, że są trochę męczący? 

Isaac ulK'n, Loir. pl.ilit. OO-! 

A ty tak myślisz? - odpowiedziała pytaniem 
- No pewnie - odparł i wt y zbladła, oo nie spo-

zi wała się , że coś takieg może w o ól usły

szeć. Japonii mówi ię .nie", ale nigd tak. żeby 
ucinało to kw sti . Więc. uspokoił ją śmiejąc się: 

- Teraz, ( „. ) będziesz mu·iała ży' bez rodziny. 
I pocie. z s ię tym, że są ta . , którzy przystaliby na 
to z ochotą. - Ja ·y: - spytała, oo zym' kim 
nig nie słyszała. - Choćby ci, których przodko
wie skończyli na szubienic , czy tak jak w Ame
ryce, robi li brudne inter . Jak nieraz dotąd, nie 
zrozumiała go, on za· Liągnął: 
- Teraz ja jestem twoją rodziną. Giłą twoją rodzi
ną. W zyscy inni muszą sobie pójść i najlepiej już 
wi • ,1 rne wra ·a:_ 

Tylko je o mógł rozbawić ten i.art, oo ona wy
bie ła, ż by si rypłakać. Pierwsza myśl, jaka 
jej przyszła do głowy, to by uciec m o. 
Po zastanowieniu doszła jednak do wniosku. że 
nie spodchiłoby się to jej rodzinie, która życzyła 
sobie tego ślubu. i to jednomyślnie. Uznała też, 

że j lnak lepiej ~zi pozostać . ponieważ tak 
w obcowaniu z Pinkertonem jak i w nowym sposo
bie życia zna.dowała przecież pewną przyjemność. 

W końcu spróbowała u zyni: ·oś wbrew jego woli 
- dla Japonki rzecz nie do pomyślenia. ale prze
:ież t sam Pinkerton za hęcał ją . żeby w domu, 
ma się rozumieć w ni których sprawach, zacho
wywała się samodzielnie. ( ... ) 
Mr B. F. Pinkerton - gdyż w taki spo ób miała się 
Jo nie o zwraca' - „uradowałaby się. g YoY jej 
zezwolił na odwi zin. krewnych. O tak, jakże
bym si :i -zyła, gdyś zechciał mi na to pozwo
li'". W ześniej upięła pięknie wło y i zatknęła 



w nie k '~at maku. Położ ła n u dłoń na ramieniu 
cowje.0<kzu ·iubyło ge tem ni zmi m jodwagi) 

iu :mi ·hnęłasię r sknymu'mi ·hm.A dyby'cie 
wi zi li , jak ho-Cho-San potrafi się u :mi ~'.hać, 

jaką ma dłof1 , jaki miły do k, to nie pyralib. ście, 

czy Pink rt n był w tanie jej si oprzeć . Lecz on 
uśmiech111ł się tylko do niej - ży zliwie jak zawsze 
-i odpowiedział: i . Chyba rozum i z, że nic trze
oo nan ruraj ał go pułku ··h staromodn eh ist t, 

bo s.ima · "wy tarczają ·o staromodna (. „ ) 
i ziała w milczeniu póki nie na e zła noc. Wredy 

zapa iła lampi n i przyci nęła Io sie ie lustro, przy 
którym się ubierała . Gdy już przy nim przysiadła. 
na kolanach położyła miecz. Była to jedyna rzecz. 
j:ik.1 miała po ojcu, bo _!ko to j j pozwolili zatrzy
ma · T vni. 

Japo11czyk, dla którego miecz j czyms zywym, 
uznałby go za oordzo i kn •. Zł ty smok \\~ł i na 
1•spaniałej pcxh 1~e. O:zy miał z rubin· \V, w paszcz. 
tk viła kry-ztałowa półkula, która dla Japoil ·zyka 
sk vJ wiele mistycznych spraw. Na klindze in-
kryixja: Gcxlnie umrzeć .. · .'li nie da si cpdnie i_vć. 

Godni umrzeć. Delikatnie prztciągnęła klingę po 
Jłoni. Pot m na usta nałoż. ła cyn ber, upudrowała 
·ię i uperfumowała. Potem za zęła się m li: usiłu
. c po'edna ! się wre z ·i z bogami. i zapomniała 
o r ligii miajonarzy. ale uznała. że na ·i mn j dro
dz ku · rn ierci najlepiej bę zi zclać się na l itościwe 
oostwa, któr zawsze jej przynosiły pociechę. Wtedy 
ostrzem br ni dotknęła tego. niemal poz00wionego 

ćZU ·ia miej. L<ł na sz~, 'tór zna każ y Japoń ·zyk 
i powoli zaczęła wsuwa· .i w łąb. ie mogła 

zap:mowa · na tym. że przy pierwszym nacię-

iu, zabrakło jej jakby tchu. A e v tej samej chwili 
pcxzuła krew spływającą po sz~. a ramieniu 

·z rwona strużka rozd~ iła ię i wię z strumień 

spłynął na pi rś . Chwil potem spo trze ła, że krew 
znalazła drogę między pi r. iami i tam zaczyna si 
ścinać . acisnęła miecz i nowy strumień szybko 
spłynął tą amą drogą. teraz, jak jej się zdawało, 

jesz ze ·zerwi I1szy. I wt ly już niemo ła dłuż j na 
to patrzyć. Bliżej przy unęła u tro. R ka zr iła się 

i żka, lu tro stało jakb. lej niż stało. Wi ziała , 

że pov.~nna ·ę pośpieszyć. Lecz wt y. dy ilniej 
i.aci nęła ttłoń na u ·hwy ·ie, pcxzuła \'le\vnątrz jak
b. roz ziera ·ąc . krzyk. au·zono ją umi rać , ale 
on nauczył ją ży(. Więc j. nauczył ją, jak ucz ić 

życi prz~ryemn n. Tyle, że z tego ·mego powodu 
t raz musi umrz : . Dzi\vn t powód. Po raz pierw
szy dotarło do niej, że umrzeć to ·o~ smutnego. 
On? On zja vił ·ię i zajął wszyst 'im. Potem zedł 

i nie zosta\,;ł j 'j ni·. Poza tym. 
Służą · ci ho wniosła do poko·u dziecko. Uszczyp
nęła · i zieck ud rzyło v płacz. 

-O Miłosierna Kawannon. 
Miecz głucho spadł na 1xxlłogę. Krwawa strużka 
miedzy piersiami ś ·iemniała i zamarła. Ze ·ruchą 

v.rzniosła ramiona jakby o kn ku ... Rozpłakał, si . 
o Miłosierna Kem 1mon !-mooliła si . Dzic 'O w ra

imo ··na kolana. Weszła ługa i oµitrzyła jej ranę. 

Gdy następne o nia Pani Pinkerton udała się do 
domku na vz órzu, nie było w nim już ni ·ogo. 

• Kmmnnon = liwn·.11n. ,h1mll<' tosr..o miboodzia ptu;;lrz 

inJJ · ~ builyrmu (/hlhis.imta A„wo1110Jmw J. ll'~11<'Zf'I 

prznlsrm.imr plo (i.1tloraml<'nlkl) kdieca lub }llD 1Jl&11io z ~m. 

Hiddi Furi. „ . fot 



Konkubina cudzoziemca 
L l~y Do ner 

Toolrt<J 'FPr· fot z rocz1tl11 X.X wideu Młoda J.OOirra z urrAinla fOM'IO. Jap:ińsli gr.ifib z 1860 rolu 

Zachód zeroko otworzył Japonii drzwi. Ni jaki Townsend Harris (18 -18 8), destrze ł w tym zan 
na karierę. sławę, a przy odrobinie szcz ścia także na zrobienie fortuny. Według Amerykanów pakt, który 
w 1854 roku pisał swgun. uprawniał ich do wysłania o Japonii ge eraln go kon·ula. Harris poprosił 
prezydenta o to stanowis o i w sierpniu 1856 roku je o statek zawinął do świeżo wybu owanego portu 
Shimoda. a szczycie pi kn j, starej. pusto stojącej świątyni Gyokusennji Harri kazał wywiesić am rykań-

ką flag , po czym wprowadził się tam, a wraz z nim je o tłumacz i se retarz Henry Heusk n. Zadani m 
Harrisa było zawieranie transakcji hand Io vych. 
Pertraktacje takie ·ąznęły si tygodniami i miesią · mi, przerywa je bowiem zęst . i ługie okresy ~czynno

ści, kiedy kupcy japońscy wyczekiwali na {X>lecenia z Edo. Harris, który raz IX' raz zapa lał na zdrowiu, a za · łe 
towarzystwo miał Heuskena. {X>trzelxiwał cz~o '. co by {X>lepszyło mu na ;tr 'j. Heusken, hóry tryskał en rgią 
i umiał ciesz ' si kai.dą ch"~lą życia , wiedział, czego konsulowi brak. Brakowało, rzecz jasna. kobi ty. 

Tak wi H usk n popro ił mi szkań ów himondy .pi I gniarkę". ajzwyklejsza pod słońcem rz z, co 
ot go wszy .:.y byli zgodni, gdy sekr tarz poszedł sobie zpo tern, tylko od jakie.i japoń kiej kobiety moż-

na zażądać takiej ofi r ? Kt ' ra dobrowolnie przystani na pieszczoty z kudłatym dzikusen ? Z kimś, z~e 
ciało cuchnie ma łem ? (W tamtych cza eh Japoń zycy nie jadali ani mięsa. ani produktów 1leczny h. 
toteż cudzoziemców zwali lxrtaa-kus i, co zna ·z .ci, którzy śmi rdzą masłem. ") Jaka kobieta zgodzi się na 
piętno .konkubiny cu z ziem •. która pójdzie na to, by odtąd wołano na nią .owca·. bo takie ·est dru~e 
zna ·zeni t go poj ·a. 
:Vidomym h1tkiem pobyt . Ił amerykań kich marynarzy Perr ego i żołnierz ro ~ kiej no był rój biało
skórych niemewi· t, które po c'chu i potajemnie pochowane zo tały na odległym mentarzu w olinie. 
Heusk n pro iło gejszę. która spodobała się Harri wi, g yten ją ujrzał w drodze z kąpi li. Sprawiała wra

żenie mil j. naturalnej i świeżej , Nazywała si Okichi. Miała si emnaś i lub osiemnaście lat, w tamtych 
czasach u hodziła wię za <loro łą. Była niewymownie piękną i miłą młodą kobietą. przy tym sła vną. gdyż 

miała prz śli zny ł s i w niezapomniany. wzruszający sposób interpreto 11ała mutną ie 'ń o kurtyzanie 
z Yo hiwary. W Japonii Okichi ·zczona jest i ubóstwiana jak bohaterka. W Shimodzie ma nawet świątynię 
jako pierw za ofiara otwarcia v po ityce zagranicznej. 

aturalnie wzbraniała się . grała na zwłokę. ale ojcowie miasta na iskali. Trzynast g czerwca przed jej 
drzwiami pojawiła się lśniąco czarna lek . ka konsula, która miała ją zabrać do willi w negasaki. Opuszcza
ła swój dom na ple h tragarzy, w eskorcie samurajów i urz ników król wskich, którzy torowali je· drogę 
w tłumie, j nak zza bambu owej zasłony obi gały krzyki i kpin "a ga viedź wrzesz zała: "z dro~. niosą 
ow dla konsula~ " ( . „) 

Starą, pustą światynię Harris kazał stolarwm przekształcić w zachodni dom. Ryżow' maty z robactwem 
przywlecwnym z okrętów vyrzucono precz. \vymienione zo tały mebl . Oki ·hi vszystko t musiało wyda
wać ·ę bardw obce. Dziwne i nieprz~emn były też nO\\ la ni j zapachy - wełnianych dywanów, które 
wyparły ·w j ko pachną e ma t t mi. politury pokrywają ej traszliwi ·i żkie m le, i rzecz naj,,. rsza 
- fi tor smażon eh ryb. który nieprz nvani dochodził z kuchni. Na koniec sam ·onsul i ·ego wielkie, kud
łate iało o przykrej woni, aczk lwi kto. co z nią robił na wielkim i niewygodnym zachodnim ł żu, nie tak 
bardw znów si różniło od tego, co wyprawiali z nią wcześniej inni. 
Po trze h dniach Harris spo trzegł u Oki hi wysypkę, I ·ił więc, by wróciła , ja· będzi zdrmva. llii w
cz 1a odeszła z <lobrą odprawą. L z kiedy wyz<lr wiała i po wysypce nie b. ło już 'Jadu. Harris nie ·hciał jej 
więcej widzi ' .a d\va i pół mi siąca później rozwiązał umowę. 

Dla kichi yło to doświad zeni traumatyczne: kazano ·ej sypia: z taryrn. odraża· cym barbarzyńcą. 
musiała wyrzec się przysługujące o · j prawa wyboru klienta. na koniec. została jawnie poniżona. Do tego 
wszystkiego była też zrujno\ na. co w skardze adresm nej do ojców miasta z na i kiem podniosła jej owdo
wiała matka. Przez zbliżen ie z barbarzyńcą tała się bowiem ni ·zysta i i.a n .iapoński mężczyzna już jej nie 
chciał. Nic ziwn go. ż zacz~a pić, popadła w bi ę, na koni utopiła się w rzec . 
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Harris zapewne o niej zapomniał, Japończycy nie. W Shimondzie do ziś stoi wzniesiona na ·ej cześć świą

tynia Okichi Kannon. Kannon jest żeńskim oostw m opi kuńczym. Oo świątyn i przylega muzeum ek ·u. 
Jest w nim kamień, z którego Okichi miała skoczyć do wcxly. gdy ·uż wniosła swój wkład w rozwój między

narcxlowych sto unków . 
Prócz dyplomatów, misjonarzy oraz uczonych do przybyszów z Za hcxlu, którzy w ·oraz wi !mej liczbie za
lewali dzielnice dla udzoziem ów i kręcili się w portach handlowy h, n:il żeli też ł wcy prz gó , nicponie, 
wi hrzyciele, awanturnicy i marynarze. Oo nich najpierw otarły opowieści o gejszach i Yoshiwarze, czyli 
osławionej dzielnicy rozkoszy. li go rcxlzaju pogłoski rozbudziły zachłanną i kawo''. 

W 1885 roku w porcie Nagasaki wylądował dość ograniczon i raczej nieprz0emn oficer francuskiej mary
narki, który pod pseudonimem Pie Loti dał i poznać jako wydajny pisarz. Przybył z wyraźnym zamiar m 
poślubienia jakiej' Japonki i opisania przeżytych z nią chwil w now j książc . Wcześniej uszczęśliwił 'wiat 
opowi 'ciami o erotycznych przygcxlach. jakie trafiły mu się na Thaiti i w Turcji, t raz chciał. by to była 
.drobna żółtoskóra kobietka z czarnymi włosami i oczami kotki". Wybranka miała być oczywi 'cie śliczna 
i niewi le wi k za niż lalka. W Nagasaki Loti spędził pięć tygcxlni, miał więc do:ć czasu, by się oż nić , 

zebrać materiał do dzieła , znudzić i cxljechać. Osoba, z którą się związał na tak krótki termin, nazywała 
się Kiku (co znaczy Chryzantema) i była dziewczyną z herbaciarni. On nazwał ją Madame Chrysantheme. 
a poślubił za cenę dwudziestu piastrów uiszczanych co mie iąc ... Był to związek, który echowała bustron
na pogarda.* Lotiego i rytowało wszystko: obyczaje żony, j j nieu tanne stukanie fajką w puszkę z tytoniem, 
głośne zi wanie, mdły uśmiech . Tylko w łóżku się z n ią nie nudził, szczerle wyznał. Gdy jednak przy zło 
do p<riegnania, wręcz osłupiał widząc, jak wesoło liczy monety, które jej rzucił, jak pilnie sprawdza. czy 
rzeczywiście są srebrne. 
A jednak tą wyjątk wo ni romantyczną relacją Loti potrącił LZułą strunę. Zachodni świat łak11t1ł wyduma
ny h historii o kobietkach japońskich zdjętych zachwytem wobec białych m ż ·zyzn i cxldanych im wprost 
bezgranicznie. Kimś takim właśnie jest tra~ zna postać z n weli J. L. Longa, która zatraca si w miłości do 
chamowatego porucznika. Madame Butterfly uosabia typ bohaterki, który najlepiej trafił w smak i oczekiwa
nia wiktoriańskiego czytelnika. Gia omo Puccini unieśmi rtelnił tę historię w 1904 roku. Wtedy powstał 
zachodni mit gejszy, w rzeczywistoś i nie mit tylko tereotyp. Co się tyczy prawdziwy h gejsz. ty h, które żyją 
w Japonii i pra ują, to 5.1 one istotami z uż twardszeuo drewna. 

' Hlltori2 Ol:ih1 stib się 1r111:.11cm filmujohn:i HU$10N &nłuTZ)ńca ilJ:jsm (19. ) zjolmcm 'il~yntm w roli konsub H;i~ (pnyp. re.I. ). 

' ' ~ t~ mitjsc:i ~urorlci = ksąilę j:ikby zn;ib R 2 druptj !\'ki W pawidci ro Chryurm:rru SJUWIU jrs1 S)1ll:k"jj. gdy mąż mia jr R prry ~m-w· 

niu pien~y Jl1p jej m hawanie wprawia w mcliwi1 i nie m.1 powodu. by mu nit wimi · .cluw:i. u lOStlwir R w smuilru · pisze Lori - ni('lllll p~rz:1b 

mi nochę zm:irtw1tnia.chci:iłc.inbowim1. by to!113ł?tńst'Mlskona}'1osię równie m1łojak si~ i:11.~· 

Musume 
I l Il 

Musumeto młcxla ziew·zyna. Także dziewczyna do wynajęcia . 

Wynajmuj ię ją i da·e ztery dolary, by w japoń kim urzędzie cel n. 11 w Jokohamie kupiła licencję . która :la 
jej prawo towarzyszenia ci przez mi sią , zapewn · też bezpłat11ą codzienną k.1Piel w publicznej łaźni. Można 
prócz tego wyna·ąć dom za dwadzieścia pięć dolarów i łużącą za dziesięć dolarów, i w ten spo ób bezpi ·zn ie 
zażywać przyjemnoś i małżeń kiego pożycia . Za trzydzieści dziewi ' dolarów mi ·i cznie. 
Jeśli dziewczyna ci ~-j spodoba, przedłużasz kontrakt. - Będzie ci ~~erna, gdy gdzie wyruszy z? - A jakże. na 
~wno! Bo gdybyś }1 na czym złapał, miafuyś prawo zaprowadzi ' przed japoński S< d, dzie otrzymałaby za to 
należną porcję batów. A jeśl i się uprzesz, zostanie sprzedana i przez dziesięć lat ~zie mu ·ała pracować jako 
zwykła prostytutka. 
Bycie musume nie przynosi w Japonii ujmy. Jeśli dziewczyna jest oszczędna i zbierze do' ć grosza, stręczy ie! 
poszuka jej jakiego prz zwoitego mężczyzny. Wśród uboższych warstw Japonii j st to st1ry z 'czaj. Musu me 
są dobrze wychowane, są także miłymi kochankami. 

Kobiety 
To n n 1 1 

( ... ) Wtedy rozmowa chcxlziła na najczęściej w Japonii poruszany temat. Temperament i pożądli wo: ' 
tych lu zi są WT z ni viarygcxlne. Jak lko dobiją targu, cxl razu przechcxlzą do tej jedn ·jedynej sprawy, 
w związku z którą o ~mielają się wszczą ' rozmow . Zadawano mi setki pytań co do amer. kańskich kobiet. 
Czy niezamężne ubierają się tak samo jak mężatki, .zy to. czy tamto, czy owo, nie zamierzam ·ednakże pla
mić papieru zymś takim. Doskonale wiem, że w japońskim kontrakcie ślubnym wymienione są !iprawy 
niewiarygodn i WT z odrażające. Jak powiadomił mnie Książę Bingo [ lwase Tadanari ] Vice-gubernator 
ma polecenie zad ć, by nie zabrakło mi kobiet. Wystarcz , że mi się która spodoba, a Vice-gu be ma tor resztę 

już załatwi .. . 
Poproszono mnie, bym gdy zawinie następny okręt wojenn , objaśnił p-aru osooom komendy wydawant' na 
bębnie. Obiecałem, rzecz jasna. że ·hętnie to zrobię. Oni mają tu bębn . z mi zi . jak u Holendrów. Pytano 
mnie więc o różne sygnały, a ja w miarę możności , udzielałem im !powie zi. Wrmcie-co za ws d! - spy
tano mnie, zy mamy sygnał odmarszu żołnierzy do burdeli. na co z emfazą !parłem: "Nie~ Widziałem , że 
mi nie uwi rzyli. Po viedzi I": .H lendrz robią to w agasaki, a wasze wojsk nie może by ' in ne". Byłem 
rad, że o trz iej mogłem sobie już pójść, i wyczerpany wróciłem l domu ... 
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Japonki 
Heinrich Schllemann 

Strój kobiety japoń kiej to suknia lxxlaj najmniej 
przypominając.a krynolinę ze wszystkich, jaki ki -
ykolwick widziałem. a oowełnianą suknię. która 
wygląda jak ko·zula, Japonki wkładają długą szatę 
w 'asn eh żywych niebieskich oo rwa ·h. z przodu 
rozci tą, jak męski szlafrok. Ś iągająją pasem wokół 
ciała tak ciasno, że utrudnia to poru zanie się, a już 
uniemożliwia wr z szybki krok. 
Pas, który stanov.~ długa ztuka złożonego we dwoje 
materiału, wywiązan: je t zaw.z tak, że węzeł wy
pada z tyłu i jest tak wielki, że wygląda jak torba. 
Kobiety zawsze chodzą bez poń roch, w drewnia
nych sandałach wysoki h od czterech i pół pię

ciu cali , przytwierdzonych do stóp miedzy palcami. 
Dziewczęta golą włosy pozostaMaj c tylko dwu lub 
trzycal wy as między czołem i czubkiem głowy, 
ale tak, by tonsura mzynała się półtora cala nad 
czołem . O iągnąw zy Mek. w kt' rym można wyjść 

za mąż. więk zość kobiet zapuszrn vłosy. Zdarzają 

się jednak kobiety, które go4 wspomniane miejsce, 
chociaż są mężatkami. W dniu ślu u Japonka wyry
wa sobie włosy z brwi i maluje łuki brwiowe czarną 

Emu Orltk. Kdm:ta w 11moll(I (Tanmb Sas:il.i-Tom1-s;m). ol 1900 rok. 
piórlo i (\'dit!. zbKiiy pl)W.llllr 

farbą uzyskiwaną z roślin Robi t odtąd już przez 
cał życie dwa razy w tygodniu, nawet gdy owdo
wieje. Do fryzur używa się tutaj silnych poma 
produkowan~ch z ol jku owocu zwykłych kame
lii. Japonki po rafią ułożyć wspaniał fryzury i to 
bez splatania włosó v. Tylko biedne kobiety czeszą 
się same, zam żnym robią to dzień v dzień zawo
dowi fryzjerzy. którzy bior za to równowartość 

16 centymów. Z biżuteri i jedyną ozdobą, jaką kobi -
ty tu no zą. są długie szpile do włosów z ~łówkami 
z korali albo ze szklanych ulek wy11ełnion eh 
wodą i pływającymi w niej płatkami złota ( ... ) 

Japończ. cy są bez wątpienia naj zystszym na świecie 
narodem. Każdy, choćby najbi niej zy. nie omi sz
ka przynajmniej raz na dzień pójść o któr jś z pub
] i zny h łaźni, te zaś znajdują się w każdym mie
ście. Sprz0a temu wspaniały zaist tutejszy klimat. 
Panuje tu ooMem Meczna wiosna. toteż nigdy ni 
ma powodu, by się uskarżać na skwar czy mróz. 
Pomimo to. w Japonii choroby skóry występują ·zęś
ciej niż gdziekolwi kindzi j, dlateg t ż tak trudno 
jest tu znaleźć słu ę be-z parchów. Zadałem s00ie 
duży trud, aby zh1Clać przyczyny tero stanu rzecz. 
i po tym, co ~czyłem . i co usłyszałem, doszedłem 
do wni sim, że powodem jest bez wątpienia urowa 
rylxi, która wraz z ryż m stanowi tu główny jXJkarm. 
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Nie ztuka umrzeć, sztuka żyć, 
W słońcu i w kwiatów woni 
Każdy potrafi w ziemi zgnić 

ie sztuka umrzeć, sztuka żyć 

Mocno zasa y t j się hwy ', 
Śmierć :ię i tak ogoni -

ie ·ztuka umrze·, ztuka żyć 
W słoilcu i w kwiat, w woni. 

Remigiusz Kwiatkow ki 

z Aforyzm ·w japońskich 

Hidd.i Fup. '". fot 



Noty: 

Il 
Właściwie Dr 5.1mue! Pullman Bo\ r. Lekan. maryn:uki StJnÓ\\' 
Zjalnoczon) ·h. W c1„:t.ic wojny l 68 I 69 stlljln~,,..Jl w jokoh:i· 
mie. Prowadził Dziennik. z k1ól'l')\O ~h lz1 zamtl'SUZOn)' frag
ment. 

I 
Driennikarka br;ryjska '!/Japonii spędziła dziesi~ · lat i w sprawa(h 
historii i kulrury t<bO kraju ucluilii za eksperta. Roz~os pn.ymosła 
j.fksiąika GetSha. The Sn·rt't Hisroryof a Vannishing \fórld (k1órtj 
amerykańska wcrsj:J, ml'l:O odmienna, ukazała si pod tytułem The 
5nll'r Historr of rhe Geisha. l{ómen of r/11: Pleasull' Qu n NY 
2001) Kolejna ksiąikę. Ma.lamt' SaJayakka Tik' Geisha who :· 
du<t.J the \\hr. Brodway Books. 2003. }X>Swi ·iła sławnej w Europie 
przełomu wie~ów japońsl.ieJ artystce. u l'tórej Puccini zasię~! rad. 
J..'J portret pędzla M:ixa Slevgot:1 zamie5UZJmy na str. l . 

n d Il r 
(1804-1 7 )amerykańskipolit.ki Jyplomata Ckł I ~6rokuprn.:
bywa w Japonii jako pierwszy konsul U A w Edo (Tokio). ZostaWlł 
Dzirnnih które drukit'lll W)ilino dopiero w 1959 roku. 

r 1 L „ · i. 1kow 1 

( 1 ~-196 1 ) ~ta, tlumari literatury wscho<lnirj .. dzienni· 
brz. Z.,łoźj ·iel i redaktor .lblski zbrojnej" ,....,·dawanej w buc~ 
1921-1939. lbpubmość pl'Z)11iosly mu triolety z aforyzmami 
\V schodu. 

j 1 1 r I on 1 
. 

( 1861-19D) prawniki Filaddfii . Sam nigdy ni był w ]aponn. p1ę-: 
bt natomiast prubywab tam ~'go io;m. ln-ing Corelli, io~ ame
rykańskiego mis;;>narn w a@saki . W roku 1898 w t) :w1~'Y'." 
numen.e .G:nrury lllustratt-d ,lvla!flzine" Long opu ikowal hot kie 
opowiadanie Madame Buttt'rf/r nawiązujące do m~r.?j powici.:· 
Loriego Matlllme Chrpanr 1cme. l\asowy suk.:cs odmo la scemrz· 
na prreróbka dokonana przn D.iviLLi Belasco. Z:ipcxi.:itkowalo to 
dlugotrwa~ i wydają współpracę obu autorów, której rezultatem 
było pięć inn~ ·h szruk. wSnid nich 1k llirlingcf rhe w b z ~90~r. 
1 Miss Cherry· Bossom of Tokio z 1905r„ obie. ma st~ rozumu.•\'. z p· 
rcńskim tematem Pierwsze ksiąil:O'ń-e W)·dani' MaJamt' Burrerfly 
ukazało si~ w 190:t roku ( t'W York. Ctnrury) . 

Pit r I 
Literacki pseudonim Juliana Viauda (1850-192.'). płod111:go. 
popularnego p!Sarz.a, .:zlonka Akademii Francuskiej. marynarz.1. 
po<lróinib. awanturnika .Loń· to nazw:i k-wiarn. wysp Pacyfiku_ 
(por. A.Thilxiudct. Hi ;roria /irrn1rurr fmnrusk1~~ al ll'lł(Jl11q1 
Fronrnskiei do lur m)tlzit'SC)1:h XX wi ku. przd:lad Joonro Guze. 
Wam:iwa j99-. 392 nn.). ViauJ brał udn:il w ~.J! ·p. hórtj 
.:elem bvlo stłumienie powstania bokserów w Chinach. ~o powieś.: 
.Raroh; allxi malw\sn1u I.ori<'9" ul'hodzila z.1 literackie iródło ~
ry Lakmt: !Xlibesa. Z bof;itej spui<.izn~ pisarz.a nil'wide ~m>trw:lło. 
wci.1i jcdrok wznawiane są: rurc ·ka AzyaJea. roy.ławn1t.'}>ZY· eh&.: 
nict)'JXJW)' dla jego talcnru RJlxik i<landzki (po ~bku w t!~nucze· 
niu M. Boduszyńsliej·BorowikO\\-ej Wjtbny dop1 ro w 1916 roku 
w Wydawnictwie Morskim w Gdańsku) ponadto Pustynia. \V Ma
rokii. f)J Isfahanu. Japonii. l1órą j:ik pim Thilxtud~1. widział kary· 
katuralnie. fciwi\'(Or.? są między inn)mi MaJame Chrrsanrht;m ', 
Truda mil ·:Ami /i11~: Mój brat /1 . Był orypnałem. Jego eks· 
trawaµndi dom do Jziś jest tur;st)unym curiosum brelO · kiL-go 
Rcxhefon-sur· 1er (por. C.Benhold. R.Be-:iufu. fatnn11~1ms.L an 
de 1-im aummenr, P:iri fhmmarionm 2001 ). a przełomie wie
ków Loricgo (mi~4y innymi jego Indie w dwu tomach) thnnacz)i 
na język polski Jwf J.1nkcrw ki. 

nrllh ~hliem •on 
( 18 2-1 90) niemiecki kupiec i poli~ota. póiniej an:l..'O og. 
Zas~'llął wykopaliskami i odkl)-iami dokonan)mi ro \\'l~n.u ~is· 
sarlik. ~lzi~ szukał Troji (1870-18 2). w Myke~ch ( „-t· 6). 
Orchomenos ( 1 1 6) 1 Tirynsie ( 1 84-1 ) ). !Wl'Ol do Chm 
i Japonii. l'tórą odbył w roku 1865. or~ł _w jt;Iyku fr:in uskim 
1 W)ilił w P:iryiu (I 6 ) . gdzie p00jął micfo an:h.-olopczne .Jt'st 
bohaterem popularnt>j powi :i hiograficznej H. A. St Il . Sen o T rm. 
kilkakrornif 111.Jan1:j także po polsku w tłumaczeniu Hahn\ 
i Stanisława Kowalskich. 

ŻróJła tekstów ( tłum:1czenia. ~'Śli nir zo:,1alo podane inamj. Józef Baliński: 1)1llł i lrót'y !l.'11. ): 

Samuel Pullman Boyer. Nami Surg:on. Remlt in)apan I 68-I 69. Th..- Diaryef Dr SP. Boy •r, Indiana Llnill'rsity lms. Bloomin~on 1963: 
l..dk'Y Downer. Grisha. 1k :X.:rer Hist ry of u \'cmnishing \'Cór/J. London BPR Publi hers CXXl: TownscnJ Harris. Tk Complet( Journal 
of„. d tvlari0Con.1enza, Tunle 1959: Remigiusz Kwiatkowski. Pokó 'roryi.a wojna głód. Aforyzmy Wschodu. wstęp Anatol Stern. \~m.awa 
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