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Staro ć, pami ć i pi kno

Na marginesie pi cych pi kno ci Y. Kawabaty

Wła ciwy b yt dzieła sztuki polega raczej na tym,
e staje si ono do wiadczeniem, które przemienia do wiadczaj cego.
G.-H. Gadamer

wiadomo ć własnego uwarunkowania
kulturowego jest zagadnieniem fascynuj cym
coraz wi kszy kr g badaczy, równie literatury.
Konfrontacja z odmienno ci cz sto ko czy
si kl sk , a pytanie, jakie stawiamy, dotyczy
przede wszystkim granic zrozumienia do wiadcze innej cywilizacji. Czy jedynym, co pozostaje, jest szukanie pierwiastka uniwersalizmu,
który mogliby my przenie ć w kr g kult ury
europejskiej? Coraz bardziej popularna w Polsce, urastaj ca do rangi pewnego fenomenu,
staje si współczesna proza japo ska. I mimo
e zupełnie inaczej czytamy Kawabat , Tanizakiego, Ishiguro czy Abego, których ju po kilku
frazach ł czymy z czym , co rozumiemy pod
poj ciem „japo sko ci”, inaczej za poruszaj cych si w odmiennej tradycji literackiej, graj cych_ konwencjami i popkultur Murakamiego
czy Oe1, nawet podczas lektury dzieł bli szych
„europejskiemu” sposobowi podgl dania rzeczywisto ci pojawiaj si pytania i w tpliwo ci dotycz ce samego procesu rozumienia, granic tej

swoistej hermetyczno ci, pozostawiaj cej czytelnika w zawieszeniu i niepewno ci2. Pisz c
o rozumieniu (a raczej jego braku), mam na my li nie kompetencje czytelnika, lecz niemo no ć
dotarcia do esencji, nieprzekraczalne ró nice
w sposobie odczuwania – wiata, drugiego człowieka i samego siebie.
Mimo przemian, jakie dokonuj si w literaturze japo skiej ostatnich dekad, odradzanie si toposów buddyjskich, konfucja skich
czy taoistycznych pozostawia uchylon furtk
do tradycji, do czasu przeszłego. Jedn z najpi k niejs zy ch powie c i, b d c yc h wła nie
swoist esencj Japonii3, s niew tpliwie pi ce pi k no ci Y. Kawabaty. Napisane w 1961
roku, krótko przez zamilkni ciem noblisty 4, nabieraj szczególnego znaczenia – zwłaszcza,
je liby rozwa ać owo zamilkni cie w kontek cie Ciszy5. Krok, na jaki decyduje si bohater
tego opowiadania, jest ucieczk w milczenie,
rezygnacj , wyrazem buntu wobec własnego
ciała i niemo liwo ci całkowitego zapanowania

G. Mathew s proponuje ciekaw e uj cie problemu to samo ci w w iecie-supermarkecie, gdzie mamy nieograniczony
dost p do w arto ci z odmiennych systemów kulturow ych, które mo emy przystosow ać do w łasnego sposobu
postrzegania. Por. G. Mathew s, Supermarket kultury: kultura globalna a to samo ć jednostki, przeł. E. Klekot,
Warszaw a 2005.
2
Por. M. Melanow icz, Japo skie narracje. Studia o pisarzach współczesnych, Kraków 2004, s. 17.
3
Krytycy podkre laj niespotykan zdolno ć Kaw abaty do ł czenia tradycji „starej Japonii” z tendencjami modernizmu,
realizmu z surrealistycznymi w izjami. W uzasadnieniu przyznania pisarzow i Literackiej Nagrody Nobla mo emy
przeczytać o jego „mistrzow skiej narracji, odzw ierciedlaj cej dusz Japonii”. Por. http://nobelprize.org/nobel_prizes/
literature/laureates/1968.html (z dn. 13.10.2007 r.).
4
Około 1962 roku Kaw abata przestaje tw orzyć kolejne dzieła na rzecz odczytów w Europie, maj cych przybli yć
literatur i kultur Japonii, obow i zków prezesa japo skiego PEN Clubu oraz pisania krótkich artykułów i esejów do czasopism. „ Coraz w i cej było w nim sław nego pisarza, coraz mniej człow ieka, który pisze” – zauw a y ł trafnie
M. Emmerich w przedmow ie do ameryka skiego w ydania Fuji no hatsuyuki. Por. M. Emmerich, Translator’s notes,
[w :] Y. Kaw abata, First snow on Fuji, New York 2000, s. 5 i n.
5
Niech ć do kontaktow ania si ze w iatem zew n trznym stanow i j dro Ciszy, opow iadania z 1958 r. Młody pisarz
odw iedza sw ojego mistrza, który na skutek w ylew u nie mo e mów ić. W połow ie sparali ow any, na w szelkie pro by
ucznia, by porozumiał si z nim za pomoc zdrow ej r ki, odpow iada milczeniem.
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nad nim; wobec staro ci – stanu (czy mo e
procesu) dotycz cego nie tylko bohatera, ale
i samego pisarza6. Samotno ć, pustka, staro ć to słowa-klucze prozy Kawabaty wyra aj ce istot orientalnej filozofii nico c i (k yomu
_
shis o)7, wok ół t ych zagadnie kr y pisarz
równie w swoim odczycie „Japonia, pi kno
i ja”, wygłoszonym w 1968 roku, podczas uroczysto ci wr czenia Literackiej Nagrody Nobla.
Cztery lata pó niej popełnia samobójstwo.
And what is it, the heart?
It is the sound of the pine b reeze
in the ink painting.
S. Ikkyu
Wydaje mi si , e to ju daleka przeszło ć,
gdy ostatni raz rozczarowałem si kob iet .
Wiesz, kto wymy lił dom, w którym usypia
si kob iety tak, e nie mog si ob udzić.
Mo e wła nie te pi ce, nie mówi ce i nie
pytaj ce o nic dziewcz ta mówi o wszystkim i ch tnie wysłuchuj wszystkiego tego,
co maj na duszy starzy ludzie, którzy –
jako m czy ni – nie mog ju b yć partnerami dla kob iet? Eguchi teraz po raz pierwszy spotyka si z tak kob iet . Dziewczyna na pewno ju wiele razy towarzyszyła tu
starym m czyznom. Wszystko im powierzyła, nie wiadoma niczego, w stanie tak
silnego zamroczenia, jakb y mierci tymczasowej, le ała na b oku z min niewinn eg o dz ie cka , od dycha j c spo ko jn ie .
Jedni zapewne pie cili ka d cz stk jej
ciała, inni natomiast szlochali nad swoim
losem. Ani o jednych, ani o drugich dziewczyna nic nie wiedziała 8
.

Bohater pi cych pi k no ci ma sze ćdziesi t siedem lat, a jednak nie uwa a si
jeszcze za „starca”, impotencja seksualna jeszcze go nie dotyczy. Milczy wi c, gdy wła -

cicielka domu oferuje mu pomoc w rozbieraniu.
Eguchi nie chce być traktowany jak inni go cie,
pragnie wyrwać si z kr gu staro ci, w jaki
został wpisany przez goszcz c go kobiet ,
przez z najomego, od k tórego dowiedz iał si
o istnieniu tajemniczego domu „ pi cych pi kno ci”. Buntuje si : nie jest jeszcze „go ciem
godnym zaufania”, wi c zasady tu panuj ce nie
powinny go dotyczyć. Mo e zrobić dziewczynie
krzywd . Albo j obudzić. Potrz sa wi c bezwładnym ciałem, krzyczy, zastanawia si , czy
próba uduszenia doprowadziłaby go do celu,
wreszcie gryzie brodawk dziewczyny do krwi,
chc c zostawić po sobie jaki lad. Nie mo e
znie ć brak u wiadectwa swojej obecno ci,
choćby chwilowej i jednorazowej, w jej yciu,
sytuacji, w której dziewczyna pi, nic nie
mówi, nie zna jego twarzy ni głosu, nie zna
niczego, co si tu dzieje, i nie wie, i m
c z y z n a Eguchi jest razem z ni . Nawet
na jmn iej sz a cz stka je go istni eni a n ie
dociera do niej 9.

Jednocz e nie zdaje sobie spraw , e innym
starcom zale y na tej dyskrecji: mog skar yć
si i płakać , nie czuj c ws tydu i nie rani c
swojej godno ci osobistej. Gdy próby rozbudz enia dz iewczy ny nie prz ynosz efektów,
Eguchi obmy la inny sposób zbli enia si do
swojej towarzy szki – c hce za y ć te same,
co ona rodki nasenne, by zapa ć w równie
mocny trans. Lecz i to mu si nie udaje. Objawia si w ten sposób kolejny odcie niemocy,
choć m czyzna nie chce si poddać – byłoby
to bowiem równoznaczne z przyznaniem si do
słabo ci, zaakceptowaniem własnej impotencji
i staro ci. Skrywany l k wypływa jednak na
powierzchni wiadomo ci, konfrontacja z natur wydaje si nieunikniona. A tajemniczy dom
schadzek fascynuje, fascynuj u pione dziewcz ta. Ka dy powrót staje si powrotem do sytuacji wyj ciowej, starciem z sob , z przeszłoci .

W momencie pisania Ciszy Kaw abata miał przeszło sze ćdziesi t jeden lat. Warto w tym miejscu przypomnieć
obow i zuj cy a do drugiej połow y XIX w ieku japo ski zw yczaj, zgodnie z którym m czy ni osi gaj cy w iek
sze ćdziesi ciu lat golili głow y, staj c si mnichami buddyjskimi i przygotow uj c si za pomoc medytacji do mierci.
7
Daleko jej jednak do nihilizmu europejskiego. Por. Y. Kaw abata, Japan, the Beautiful and Myself. Nobel Lecture, [w :]
Literature 1968-1980, red. T. Frängsmy r, S. Allén, Singapore 1993; http://nobelprize.org/nobel_prizes/liter ature/
laureates/1968.html (z dn. 13.10.2007 r.).
8
Y. Kaw abata, Tysi c urawi. pi ce pi kno ci, przeł. M. Melanow icz, Warszaw a 1987, s. 192-193.
9
Tam e, s. 192. Podkr. moje – J.B. Wszystkie podane dalej w naw iasach numery stron odnosz si do tego w ydania.
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Staro ć, pami ć i pi k no
Symboliczn granic mo e stanowić samo umiejscowienie domu, stoj cego na kraw dzi stromej, nadmorskiej skały. Choć noc nie
pozwala dojrzeć nic poza ogrodem, stale obecny huk fal oraz szum wiatru sytuuje will w okre lonej przestrzeni. T swoist niezmienno ć
w zmienno ci okre la równie łagodny cykl pór
roku, uobecniaj cy si na reprodukcjach (Kawai
Gyokudo) zdobi cych ciany, rytuał parzenia
herbat y – niespodziewanie dobrej, jak na te
warunki – oraz opanowanie stra niczki tajemnic
domu, tłumi ce niejako w tpliwo ci i sprowadzaj ce spokój równie na Eguchiego. Warto
zwrócić uwag na konstrukcj wewn trznej przestrzeni domu, stanowi cej swoiste sacrum. Po
rytualnych przygotowaniach do snu, odbywaj cych si w oddzielnym pomieszczeniu, tylko
Eguchi przekracza próg sypialni (stra niczka
domu jedynie zagl da do rodka), nieruchome,
karmazynowe zasłony zabarwiaj skór u pionej dziewczyny, daj c wra enie zamkni cia i przenosz c starca w sfer iluzji, zawieszenia mi dzy
bytem a niebytem, trwania lub te swoistego
bezczasu:
Czerwie oskar ała starca wie o ci a
do b ólu w piersi. [...] Eguchi rozejrzał si
po otaczaj cych go cianach, jakb y chc c
st d uciec, lecz spowity dokoła welwetowymi zasłonami nie dostrzegł chyb a nigdzie
wyj cia. Karmazynowy welwet, wchłaniaj c
wiatło z sufi tu, b ył mi kk i i ab sol utn ie
nieruch omy. Szczeln ie zamykał w sob ie
u pion dziewczyn i starca (190-191).

Wszystkie wydarzenia poznajemy jako
wspomnienia Eguchiego – przefiltrowane przez
pami ć, ewokowane przez emocje zwi zane
z młodym, kobiecym ciałem. Ka de spotkanie
st aje si wi c konfrontac j z prz eszło ci ,
pogoni za rado ci mijaj cego ycia, przekroczenie progu domu „ pi cych pi kno ci” za
przekroczeniem granicy płci. Zmianie ulega sposób, w jaki patrz na Eguchiego kobiety: nie jest
ju m czyzn , lecz starcem. Kobiece piersi,
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uda, oddech pozwalaj kolejny raz prze yć być
mo e ostatni ju podró w gł b pami ci, u wiadomić sobie przeszło ć przez bierne poddanie
si wspomnieniu: mierci matki, pierwszej miłoci, inicjacji seksualnej, ony, córek, wreszcie
kobiet, które towarzyszyły mu w yciu. Te odłamki, porz dkowane i raz jeszcze uwa nie ogl dane, składaj si na „ja” Eguchiego, pozwalaj
mu zbli yć si do własnego strachu, do czasu
tera niejszego – momentu, gdy czas osobisty
bohatera „dogoni” czas obiektywny 10.
Minione sytuacje, s krawki przes zło ci
zostały utracone na zawsze. Pozostaje jedynie
abst rak cja, kilka szc zegółów ewokowanych
przez kształt brwi, kontur ust dziewczyny, jej zapach. Sytuacje najdro sze, wspomnienia najcenniejsze dla bohatera okazuj si utracone
na zawsze, w zakamarkach pami ci pozostaje
kilka szczegółów, lecz obraz akustycznowizualny pozostaje nie do odzyskania. To jednak
bohatera nie dziwi, ka dy godzi si z oczywist
i wci staj c si utrat konkretu czasu tera niejszego. Rzeczywisto ć pojawiaj c si we
wspomnieniu znamy wi c ju tylko (i nieodwracalnie) w czasie przeszłym, chwila wła nie przeywana nie jest za podobna do wspomnienia
o niej: rozmowa staje si streszczeniem głównego tematu, dotyk przypomnieniem okolicznoci; nawet najsilniejs ze emocje trac barw ,
przekształcaj c si w wizj ubog i schematycz n . Samo ws pomnienie nie jes t bowiem
zaprzeczeniem zapomnienia, lecz jego form 11.
„Mo emy starannie prowadzić dziennik i zapisywać wszystkie wydarzenia – pisze Kundera
– Pewnego dnia, odczytuj c zapiski, zrozumiemy, e nie s zdolne wywołać ani jednego konkretnego obrazu. I jeszcze gorzej: e wyobra nia nie potrafi przyj ć z pomoc naszej pami ci
i odtworzyć to, co zapomniane. Albowiem teraniejs zo ć, konkret tera niejszo ci, jest dla
nas jako zjawisko do zbadania, jako struk tura,
nieznan planet ; tote nie potrafimy ani zatrzymać go w naszej pami ci, ani odtworzyć w wyobra ni. Umieramy nie wiedz c, co prze yli my”12.
Kunderze wtóruje Barthes, pisz c o wspomnie-

Wnikliw e studiumna temat czasu i jego kategorii stanow i ksi ka H. Buczy ska-Garewicz, Metafizyczne rozwa ania
o czasie, Kraków 2003.
11
Por. M. Kundera, Zdradzone testamenty. Esej, z franc. przeł. M. Bie czyk, Warszaw a 1996, s. 115-118. Ciekaw ym
kontekstem staj si te rozw a ania Kundery na temat pow ie ci jako formie przeciw staw iaj cej si utracie umykaj cej
rzeczyw isto ci.
12
Tam e, s. 116.
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niu jako czasie przeszłym niedokonanym, czasie urzeczenia: „[...] obecno ć niedokonana,
mierć niedokonana; ani zapomnienie, ani zmartwychwstanie; ty lko wyczerpuj ca ułuda pami ci”13.
Dzi k i ciału k obiety, dz iałaj cemu jak
Proustowska magdalenka, Eguchi ma jednak
szans nadać prze yt ym chwilom wła ciwe
znaczenie. Przeszło ć na ułamek sekundy staje si wyra niejsza, do wiadczenie tak bliskiej
obecno ci dziewczyny – esencji młodo ci i ycia – podtrzymuje iluzj , daje klucz do czasu
minionego. pi ce pi kno ci, oddaj c swoje
ciała do dyspozycji starców, uto samione zostaj nie z rozpust , lecz ze zbawieniem i łask ;
staj si w półmroku karmazynowych zasłon
wcieleniem Buddy, pocieszenia i wybawienia.
Stan gł bokiego u pienia sprowadza je jednak
do roli ywej zabawki, niereaguj cej na słowa
i dotyk 14. Owo zawieszenie podkre la z jednej
strony ich pi kno, z drugiej jednak przera a,
przypomina o blisko ci mierci.
I rz eczywi cie, zaklinana wielokrotnie
mierć pojawia si , choć zupełnie nieprzewidzianie. Narracja i sacrum pokoju zostaj za-

wieszone – gdy Eguchi si budzi, dziewczyna
ju nie yje. Nic nie zostaje wyja nione. W momencie, kiedy m czyzna, staj c si
wiadkiem mierci, zostaje pozbawiony mo liwo ci
powrotu do domu pi cych pi kno ci, zaczyna
dostrzegać własn bez radno ć, staro ć, nie
za kreacj , jak do tej pory budował. Konfrontacja z prawd prowadzi do zaak ceptowania
swojego miejsca w przestrzeni i w czasie. Wył czony z grona go ci, znajduje Eguchi nieosi galn do tej pory harmoni i – mierć.
Kawabata dotyka problemu staro ci jako
aktu u wiadomienia sobie własnego przemijania, zaakceptowania niemocy. pi ce pi k no ci to swoisty rozrachunek z yciem, opowie ć
o utracie złudze , o samotno ci nierozerwalnie
zwi zanej ze starzej cym si ciałem, wreszcie
o strachu przed odej ciem i rozpaczliwej walce
z fizyczno ci , próbie dotarcia do ródeł własnej m sko ci. Do wiadczenie pustki umo liwia
bohaterowi usytuowanie siebie w przestrzeni
wiata zewn trznego, odczucie wewn t rznej
harmonii, pogodzenie si z perspektyw zbli aj cej si mierci – z cisz . Bunt milknie, ko czy si ycie, a zaczyna oczekiwanie.

„«Gw iazdy w ieciły». Nigdy to szcz cie nie pow róci jako takie. Anamneza w ypełnia mnie i rozdziera”. R. Barthes,
Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. M. Bie czyk, w st p M. P. Markow ski, Warszaw a 1999, s. 300.
14
„Nagle w ydało mu si , e nie jest ona czaruj c nierz dnic , lecz po prostu dziew czyn zaczarow an . [...] to
znacz y: serce jest pogr one w gł bokim nie, ale kobiece ciało pozos taje w ci
rozbudzone. Dziew czyna
przeistoczyła si w ciało bez ludzkiego serca” (214-215).
13

