Miłość po japońsku
Monografia naukowa

Kraków 2014

ISBN: 978-83-63910-35-8
NAKŁAD: 120 egzemplarzy
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Redaktorzy tomu:
Małgorzata Dudek
Wiktoria Krupska
Anna Sieradzka
Redakcja językowa:
Małgorzata Dudek
Anna Sieradzka
Redakcja techniczna:
Izabela Pisarek
Projekt okładki:
Paweł Kalina
Anna Sieradzka
Druk:
AT Wydawnictwo
ul. G. Zapolskiej 38/405
30-126 Kraków
tel./fax: 012 446 42 94
www.atgroup.pl
Recenzenci:
dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US
dr hab. Agata Jakubowska, prof. UAM
prof. dr hab. Estera Żeromska, UAM
prof. dr hab. Joanna Ślósarska, UŁ
prof. Leszek Sosnowski, UJ
dr Paweł Dubała, UJ
dr Jakub Petri, UJ
dr Dorota Barańska, UJ
Publikacja powstała przy współpracy z:
Magazynem Antropologiczno-SpołecznoKulturowym „MASKA”

Projekt dofinansowany ze środków Rady Kół
Naukowych UJ

Monografia Miłość po japońsku jest zbiorem
wyselekcjonowanych i recenzowanych
artykułów powstałych na podstawie referatów
wygłoszonych podczas konferencji naukowej
Miłość po japońsku (25-26.04.2014, Kraków),
zorganizowanej przez Sekcję Japońską
Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ.
Prezentowana antologia zawiera starannie
dobrane artykuły, które w sposób nowatorski
i interesujący podejmują tematykę seksualności
oraz szeroko rozumianych sfer uczuciowej
i cielesnej w Japonii. Artykuły w sposób
spójny ujmują miłość nie tylko w kategoriach
uczuć międzyludzkich, ale także nawiązują
do przemian socjokulturowych w dawnym
i spółczesnym społeczeństwie japońskim.

Organizacja konferencji:
Dalekowschodnie Koło Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przy współpracy z:
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Koło Naukowe Porównawczych
Studiów Cywilizacji
Magazyn Antropologiczno-SpołecznoKulturowy „MASKA”
Stowarzyszenie Closer To Asia
Organizatorzy:
Martyna Wyleciał, Julian Marcinów,
Agnieszka Demidowska, Agnieszka
Krochmal, Maya Samek, Katarzyna Liwosz,
Maja Korbecka, Karolina Salska-Dyduch,
Roma Husarski, Piotr Sarota, Julita Dudziak,
Wiktoria Krupska, Anna Sieradzka

Spis treści

5

Wstęp

7

Mateusz
Hachlica

Miłość do natury – poszukiwanie harmonii
w poezji haiku uczniów Matsuo Bashō

13

Gabriela
Matusiak

Różne oblicza miłości erotycznej na wybranych
przykładach ilustrowanych zwojów emaki, nikuhitsu
shunga i na drzeworycie ukiyo-e

21

Mateusz
Żebrowski

31

Małgorzata
Dudek

Konstruowanie pożądania. Kim lub czym jest
femme fatale w filmach Nikkatsu Noir?
Przykład Branded to Kill Suzukiego Seijuna

39

Przemysław
Sztafiej

Obsesja, okrucieństwo, miłość – postaci kobiece
w wybranych filmach Masumury Yasuzō

49

Piotr
Sarota

Być idolem. Relacja gwiazda – fan w filmach
Kona Satoshiego Perfect Blue i Millennium Actress

61

Jan Łój

Dziewczyna w wymiarze 2D – zjawisko
wirtualizacji miłości na przykładzie gry Love Plus

71

Klaudia
Adamowicz

83

Joanna
Bojda

Hentai – współczesna Kamasutra Wschodu.
Geneza powstania oraz analiza gatunku

Mit zachodniego rycerza – o białej gorączce
wśród Japonek
Omiai w twórczości Tomoko Sawady.
Wizerunek kandydatki na żonę

93

Koło Naukowe Porównawczych Studiów
Cywilizacji – Informacje

95

Maska – Informacje
3

List of Contents

5

4

Introduction

7

Mateusz
Hachlica

The love of nature – looking for harmony
in haiku poetry of Matsuo Basho’s students

13

Gabriela
Matusiak

Different kinds of erotic love depicted in selected
illustrated handscrolls emaki, nikuhitsu shunga
and a woodblock print ukiyo-e

21

Mateusz
Żebrowski

Hentai – the Contemporary ‘Kama Sutra” of the
East. A Formation and an Analysis of the Genere

31

Małgorzata
Dudek

Construction of desire: who or what is femme fatale
in the films of Nikkatsu Noir? The exemple
of Branded to Kill by Suzuki Seijun

39

Przemysław
Sztafiej

Obsession, cruelty, love – movie works
of Masumura Yasuzō

49

Piotr
Sarota

Being Idol. Star-fan relationship in Satoshi Kon’s
Perfect Blue and Millennium Actress

61

Jan Łój

A two-dimensional girl – the phenomena of the
virtualization of love observed on the example
of a Love Plus game

71

Klaudia
Adamowicz

83

Joanna
Bojda

The myth of western knight – about the white fever
among Japanese women
Omiai in art of Tomoko Sawada.
Image of candidate for wife

93

Students Scientific Circle of Comparative Studies
of Civilizations – Informations

95

Maska Magazine – Informations

Wstęp
Niniejsza monografia wieloautorska stanowi zbiór starannie dobranych tekstów,
będących kontynuacją ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Miłość po japońsku”, która odbyła się w dniach 25−26 kwietnia 2014 roku w Krakowie. Organizowane przez Sekcję Japońską Dalekowschodniego Koła Naukowego we współpracy z Kołem Naukowym Porównawczych Studiów Cywilizacji
wydarzenie było drugą odsłoną dyskusji, powstałej w wyniku spotkania młodych
badaczy kultury japońskiej. Celem konferencji, zwieńczonej znajdującą się w Państwa rękach publikacją, było uchwycenie różnic w rozumieniu miłości przez Japończyków, które wynikają ze specyficznych uwarunkowań kulturowych. Autorzy
tekstów zawartych w publikacji, pochodzący z najwybitniejszych ośrodków akademickich z całej Polski, podjęli się wysunięcia własnych, nowatorskich hipotez
w sposób interdyscyplinarny.
Miłość kojarzy się z uczuciem silnie oddziałującym na człowieka, konstruującym relacje międzyludzkie, wyznaczającym charakterystyczne zachowania i postawy. Może być postrzegana jako przemożna siła, kierująca działaniami ludzkości od zarania dziejów, ale można ją także definiować wielorako, spojrzeć na nią
z wielu perspektyw. Odchodząc od rozumienia jej wyłącznie w kategoriach relacji
erotycznych, zaprojektowaliśmy niniejszy tom tak, aby ukazywał to zagadnienie
w wielu kontekstach. Szczególnie w przypadku Japonii, której kultura w popularnych wyobrażeniach znacząco różni się od Zachodniej, fenomeny, gdzie pojawia
się pierwiastek miłosny, często zaskakują pojawiającą się w nich grą kontrastów
i sprzeczności.
Miłość, jako wiodący motyw twórczości artystycznej, została poddana analizie
przez Mateusza Hachlicę w artykule Miłość do natury – poszukiwanie harmonii
w poezji haiku uczniów Matsuo Bashō. Skupia się on na wierszach haiku znanego
poety i ujętych w nich relacjach człowieka ze środowiskiem w tradycyjnej Japonii. Gabriela Matusiak (Różne oblicza miłości erotycznej na wybranych przykładach
ilustrowanych zwojów emaki, nikuhitsu shunga i na drzeworycie ukiyo-e), badając
dawne oblicze Kraju Kwitnącej Wiśni, niezwykle interesująco przedstawia nietypowe rodzaje miłości erotycznej na przykładzie zwojów ilustrowanych z różnych
okresów historycznych. Podążając drogą historii malarstwa erotycznego w Japonii, przedstawiamy współczesne japońskie komiksy w artykule Hentai – współczesna Kamasutra Wschodu. Geneza powstania oraz analiza gatunku Michała Żebrow5
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skiego. Tekst ten to wehikuł do czasów współczesnych i zmian w postrzeganiu
seksualności i jej znaczenia w XX wieku.
Temat perwersji i pożądania został podjęty przez Małgorzatę Dudek, która
w tekście zatytułowanym Konstruowanie pożądania. Kim lub czym jest femme
fatale w filmach Nikkatsu Noir? Przykład „Branded to Kill” Suzukiego Seijuna
dość przewrotnie stara się pokazać znaczenie kobiecości w powojennej Japonii.
Kwestie relacji sadomasochistycznych przedstawianych w kinie odnaleźć można
też w tekście Przemysława Sztafieja Obsesja, okrucieństwo, miłość – postaci kobiece
w wybranych filmach Masumury Yasuzō.
O miłości zmediatyzowanej piszą Piotr Sarota (Być idolem. Relacja gwiazda
– fan w filmach Kona Satoshiego „Perfect Blue” i „Millennium Actress”) oraz Jan Łój
(Dziewczyna w wymiarze 2D – zjawisko wirtualizacji miłości na przykładzie gry
Love Plus). Pierwszy z autorów za pomocą metodologii performatycznej bada
relacje gwiazdy i fana na podstawie filmów anime Kona Satoshiego, drugi zaś
wnikliwie analizuje społeczne oddziaływanie i uwarunkowania gier, które mają
zastąpić prawdziwe interakcje międzyludzkie.
Monografię zamykają dwa artykuły dotyczące Japonii widzianej oczami
kobiet. Klaudia Adamowicz w artykule Mit zachodniego rycerza – o białej gorączce
wśród japonek pisze o tym, jak wyidealizowany obraz zachodnich mężczyzn został
skonstruowany na kanwie fascynacji, jaką czują do nich Japonki, porównując ich do
Japończyków uwikłanych w patriarchalne stereotypy. Joanna Bojda zaś, w sposób
niezwykle ciekawy, pokazuje fenomen omiai. W pracy Omiai w twórczości Tomoko
Sawady. Wizerunek kandydatki na żonę opisuje, jak funkcjonuje miłość jako towar
w ramach systemu zawierania aranżowanych małżeństw w Japonii.
Oddajemy niniejszą monografię w ręce Czytelnika z nadzieją, iż treści w niej
zawarte okażą się nie tylko inspirujące do dalszych przemyśleń i samodzielnych
badań nad tak wyjątkowym krajem, jakim jest Japonia, ale także okażą się
interesującą lekturą oraz intelektualną rozrywką.

Redakcja Miłości po japońsku

Mateusz Hachlica

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Miłość do natury –
poszukiwanie harmonii w poezji haiku
uczniów Matsuo Bashō
Najistotniejszym celem poniższego szkicu było przedstawienie specyficznego
ujęcia motywu miłości w tradycji japońskiej. Analizie poddane zostały uczucia
do natury opiewane w poezji haiku uczniów Matsuo Bashō. W pierwszej części
pokrótce przybliżone zostały kwestie dotyczące kształtowania się gatunku, jakim
jest haiku, a także twórczości najbardziej znanego japońskiego poety. W drugiej
natomiast, zawierającej zasadniczą treść dla tematu artykułu, przeprowadzona
została interpretacja utworów Etsujina, Kikaku, Kyoariego, Kyoroku, Ransetsu
i Sampu, będących spadkobiercami i uczniami Matsuo Bashō. Posłużyła ona do
ukazania najważniejszych cech miłości do natury oraz emanacji uczuć autorów
haiku, co wymusiło refleksję nad użytecznością owego uczucia. Artykuł zakończy
zwięzłe podsumowanie omówionych zagadnień.
Ewolucja formy haiku. Poezja Matsuo Bashō
Haikai, forma poetycka charakterystyczna dla tradycji japońskiej, jest terminem
funkcjonującym z początku jako określnik pieśni zwanych renga, gdzie oznaczał
żartobliwe wiersze. Następnie, w drugiej połowie średniowiecza, identyfikowano go
z poszczególnymi częściami wymienionego wyżej gatunku, czyli z hokku, zwrotki
rozpoczynającej utwór, posiadającej liczbę sylab 5-7-5, a także z renku – „strofami
wiązanymi” i haibun, szkicami łączącymi prozę z poezją1. Z pierwszego omówionego elementu rengi, cechującego się aktualnością i obiektywizmem opisu, brakiem
intelektualizmu i zastosowania środków stylistycznych, sensualnością, zwięzłością,
wykształciło się haiku. Forma ta przejęła owe właściwości, do których zaliczyć można także sferę niedopowiedzeń, umożliwiających odbiorcy wiersza jego interpretację2. Znamiennym zabiegiem stosowanym w haiku było wprowadzenie do wiersza elementu wskazującego opisywaną porę roku, zwanego kigo, przykładem czego
może być sucha gałąź, która sugeruje, że wiersz był pisany w końcowej fazie jesieni.
1
2

M. Melanowicz, Historia literatury japońskiej, Warszawa 2011, s. 225.
 	A. Żuławska-Umeda, O „kireji” – „sylabie ucinającej” w haiku, „Japonica”, nr 2, Warszawa 1994, s. 67.
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Słowa lub związki wyrazowe służące do określenia czasu utworu należy kojarzyć
z tradycją percepcji i uchwycenia, także utrwalenia stanu natury w konkretnym momencie, zważając na to, że podlegała ona nieustannym przeobrażeniom.
Matsuo Munefusa (1644-1694), znany bardziej jako Matsuo Bashō, żył i tworzył w początkowej fazie epoki Edo (1603-1868), którą znamionowały rozwój
gospodarki, kultury, oświaty i sztuki, a także centralizacja władzy oraz normalizacja stosunków politycznych i społecznych zgodnie z założeniami konfucjanizmu3.
Poeta ten odbył wiele podróży. Podczas nich wypełniał swe notatki obserwacjami,
opisami pejzażu, refleksjami i wierszami, rezultatem czego były dzieła, przykładowo Notatki z podróżnej sakwy (Oi no kobumi) lub Ścieżki na daleką północ (Oku no
hosomichi). Matsuo Bashō przyczynił się do przeistoczenia charakteru form haikai
i haiku: z prostackiego i żartobliwego w refleksyjny i subtelny, wypełniony aprobatą wobec otoczenia, harmonią i hołdem złożonym naturze. W swoich wierszach
ujawniał tęsknotę za dawnymi wartościami, negował materialną obfitość i spotęgowaną ekspresję emocji i uczuć, będących zjawiskami typowymi dla rozwijającego się wówczas w Japonii teatru zwanego kabuki4. Znalazło to odzwierciedlenie
w założonej przez poetę szkole – shōmon i wypracowanym stylu – shōfū. Główną
jego zasadą było sabi, która nakazywała zapomnienie o sobie poprzez kontemplację otaczającej przyrody i utożsamienie się z nią, co prowadzić miało do osiągnięcia stanu harmonii5.
Geneza koncentracji na naturze w poezji haiku
Natura, obok miłości i śmierci, jest najpopularniejszym motywem literackim,
zwłaszcza w piśmiennictwie azjatyckim, czego egzemplifikację stanowią malarskie przedstawienia krajobrazów, jednocześnie wzbogacane lirycznym komentarzem, albo dająca możliwość uwiecznienia ulotnej chwili poezja haiku. Uobecniano w niej heterogeniczność inspirujących i urzekających pejzaży, mimo ograniczonej formy utworu. Zwięzłość haiku i powściągliwość w opisywaniu otoczenia
można tłumaczyć jako sposób doskonalenia warsztatu pisarskiego, ale również
jako zamierzone wyrzeczenie, służące do osiągnięcia błogostanu, spokoju i wyzwolenia od wszelkich trosk.
Wpływ na uczynienie z przyrody jedynego (do XIX wieku) tematu poezji haiku miała jej zależność od negującego wszelkie przejawy abstrakcji nurtu buddyzmu zwanego zen. Jego zwolennicy, podobnie jak taoiści, dążyli do wyzbycia się
własnych przekonań i wartości, aby następnie scalić się całkowicie z otoczeniem6.
Oznacza to, że tylko przeistoczenie w obserwowany element natury umożliwiało
zrozumienie jego istoty. Zniesione zostają granice między świadomością a otaczającą przestrzenią. Wyjście poza obręb cielesnej powłoki, powodujące zatracenie
 	M. Melanowicz, op. cit., s. 203-204.
 	Ibidem, s. 229.
5
 	Ibidem, s. 228.
6
 	J. Stevenson, Filozofia Wschodu, przeł. S. Musielak, Poznań 2003, s. 187.
3
4
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indywidualności, jest zatem symptomem wyzwolenia. Rozumiane w ten sposób
haiku wydaje się swoistym narzędziem, pomagającym osiągnąć satori, czyli oświecenie. Przejawami zen w omawianej poezji były także: powściągliwość, subtelność,
i paradoksalność, zwykle w formie zaskakującego komentarza autorskiego, występującego po opisach otoczenia. Inną przyczyną koncentracji na naturze były
wierzenia oparte na animizmie, traktującym zjawiska przyrody jako oznakę ingerencji bóstw w sprawy ludzi i świata7.
Miłość do natury w wierszach uczniów Matsuo Bashō
Uczniów Matsuo Bashō można nazwać epigonami, ponieważ naśladowali styl
swego mistrza, popularyzowali jego utwory, jak również kontynuowali zapoczątkowaną przez liryka tendencję pisania refleksyjnych haiku. Pierwszych miłośników
swej poezji posiadał w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVII wieku,
o czym świadczy wydany w 1680 roku, gdy Bashō tworzył pod pseudonimem
Tōsei, zbiór poezji zatytułowany Dwadzieścia wierszy uczniów Tōseia. Jego podopieczni wybudowali mu, zaś po pożarze odnowili w 1683 roku, Chatę pod Bananowcem (Bashōan). Ponadto redagowali oni, a następnie wydawali dzienniki
opisujące podróże Bashō, przykład czego stanowią dzieła Dziennik podróży do Sarashiny (Sarashina kikō) i Ścieżki na daleką północ (Oku no hosomichi).
W poezji jego uczniów zawarta jest afirmacja natury, w obecności której zapominali o cierpieniach i udrękach, nie okazywali również radości czy zadowolenia.
Ich wiersze można nazwać beznamiętnymi, pozbawionymi emocji, jak w haiku
Ouchi Etsujina (1656-1739) o różach rosnących na pokruszonej krawędzi urwiska. Przykład ten jednak ukazuje najważniejszą cechę miłości do przyrody, a mianowicie nieosiągalność obiektu uczucia, co znaczy, że nie można go posiąść, gdyż
z każdą kolejną chwilą wymyka się kochankowi, zmieniając kształt, lokalizację lub
przejawiając się w innym elemencie. Kochanek nie narzeka i nie rozpacza. Niedostępna natura uwodzi i wabi, stanowiąc dla niego wyzwanie. Dopiero po przekroczeniu własnych granic może się z nią zespolić i odkryć jej tajemnice, a nawet stać
się jedną z nich, dlatego jest zmuszony do podporządkowania się uczuciu.
W haiku dotyczącym poruszającego wąsikami konika polnego na tle jasnego
księżyca, Enomoto Kikaku (1661-1707) oddał hołd naturze, ponieważ miłość
do niej niweluje wszelkie dysharmonie i pozwala zjednoczyć się ze sobą, efektem
czego jest przeistoczenie w esencję wszechświata. Autor, przyglądając się szarańczakowi i nie naruszając jego spokoju, przybliżył tylko fragment rzeczywistości,
nie napisał bowiem o niekoszonej łące pełnej różnorodnie brzmiących owadów,
ale ten nieurozmaicony obraz wystarczył mu do tego, aby poczuć się bezpiecznym i szczęśliwym. W nim dostrzegł wdzięk przyrody i jej trwałość. Być może
rozwikłał tajemnicę swego życia, które może trwać wiecznie jedynie, gdy będzie
współistnieć z naturą, wzajemnie się równoważąc.
7

 	E. B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologji, filozofji, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, przeł. Z. A. Kowerska, t. 1, Warszawa 1898, s. 351.
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Miłość do natury jest uczuciem okiełznującym niecierpliwość kochanka, jak
ukazał to Mukai Kyorai (1651-1704) w wierszu o ziąbie utrudniającym obserwację księżyca. Musiał poczekać i wierzyć, że będzie mógł choć przez chwilę
obcować z obiektem westchnień i pożądania. Dezaprobata mroźnej nocy odsłania
to, czego autor nie wyraził za pomocą słów, mianowicie uwielbienie lustra księżyca, w którym odbijały się jego pragnienia i tęsknoty. Mógłby dostrzec w nim
kochankę, a jej fascynujący, niemal irrealny wizerunek stanowiłby spełnienie marzeń o miłości, a zarazem o innym wymiarze świata. W innym haiku tego poety,
dotyczącym ukrytego pośród drzew dworku na sprzedaż, wyłania się obraz uczucia wymagającego od kochanka podstępu. Jest zmuszony podglądać ukochaną, by
doświadczyć bliskości z nią. Jednocześnie stanowi to pretekst do zastanowienia
się nad sensem miłości, obserwator obawia się, że jego uczucia zostaną odrzucone,
a on zapomniany i opuszczony niczym wspomniany w wierszu dworek. Ostatecznie ulega urokowi natury i podglądając ją, wyraża swój zachwyt dla niej.
W wierszach Morikawy Kyoriku (1656-1715) i Sugiyamy Sampu (1647-1732)
miłość do przyrody wydaje się bezpretensjonalna i idylliczna, a zarazem płodna,
jak to jest w utworze pierwszego wymienionego poety. Zestawił on ciężarną kobietę z sadzonkami ryżu. Mimo zbliżającego się terminu porodu, niewiasta pracuje w polu, co można odczytać jako nakaz nieustannego pielęgnowania uczucia.
Brzemienność stanowi tutaj przypomnienie współistnienia: człowiek nie jest bytem kompletnym, mimo że znajduje się w nim detal natury. Gdy zaś jego pierwiastek przeniknie do jej jaźni, stanie się personifikacją piękna i symetrii. Sadzonki
natomiast oznaczają potencjał progresywności, który należy odkryć i pobudzić,
aby zespolić się z naturą i tym samym przeistoczyć się w pełni funkcjonalny byt.
Hattori Ransetsu (1654-1707) w swoich utworach przedstawił miłość do
przyrody jako uczucie stateczne i subtelne, wymagające czułości, poświęcenia
i wrażliwości. Szczególnie istotna jest ta ostatnia cecha. Powoduje ona, że kochanek ulega wpływom, co w tym przypadku nie jest zjawiskiem pejoratywnym, gdyż
pozwala na wniknięcie w jaźń natury. Rozbudzenie w niej pozytywnych uczuć
może skutkować obopólnym zaufaniem, jak zostało to ukazane w haiku dotyczącym ziarna ryżu na twarzy autora, które bez obawy o własny żywot chwyciły muchy. Natura odwdzięczyła się, pobudzając jego zdolność do doświadczenia świata
autentycznie, bez ingerencji konwenansów, rozumu oraz własnych przekonań.
W ten sposób życie zaczyna funkcjonować wspólnie z wszechświatem. Stanowi
to źródło szczęścia kochanka, a także autarkizmu, czyli samodzielności, co można
dostrzec w wierszu o melonie potrafiącym zadbać o siebie.
Miłość do natury przedstawiona w poezji haiku uczniów Matsuo Bashō należy
określić jako jednostronną, co oznacza, że jedynie angażują się w nią kochankowie:
to oni składają hołd obiektowi uczuć, zabiegając o jego względy. Komplementują
przyrodę oraz jej poszczególne elementy, bezustannie znajdując się opodal. Jednakże nie podejmowali tych czynności, by uszczęśliwiać kochankę, troszczyć się
o nią i sprawić, że będzie rozkwitała. Ich miłość można nazwać utylitarną, ponieważ traktowali ją jako narzędzie pozwalające osiągnąć stan harmonii duchowej,

Mateusz Hachlica

a w dalszej perspektywie – przeistoczenie się w esencję wszechświata. Istotna jest
rola haiku, które ongiś funkcjonowało jako „strofa rozpoczynająca” utworów komicznych, powstających pod wpływem współistnienia różnych subkultur i języków, zarówno arystokratycznego, jak i mieszczańskiego8. W przypadku uczniów
Bashō tę formę poezji trzeba uważać za niezbędny etap, przygotowujący do procesu zespolenia z naturą, a następnie przeistoczenia się w jej część. Tylko w ten
sposób, a zatem wyrzekając się indywidualności w celu bycia użytecznym, poznania wszelkich tajemnic wszechświata oraz wyzwolenia się od zmartwień, kochankowie mogli być szczęśliwi.
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Abstract
The love of nature – looking for harmony in haiku poetry of Matsuo Basho’s
students
The author of the following paper presents different kinds of feelings in Japanese tradition – love of nature which is praised in haiku poetry of Matsuo Basho’s students.
The author shows the most significant features, presents ways of describing
and praising, which are characteristic for love of nature. Moreover, this paper
depicts emanation of feelings, ways of behavior, and ways of holding this love in
veneration by paramours – authors of poems.
Thanks to consideration about emotions status, the author presents consequences of love of nature. It helps to show a purpose of this love and to suggest
unilateralism of this feeling. Lovers paid homage and they did not expect answer
or praise from nature. They treated it objectively and used it to achieve a purpose
– spiritual harmony.
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Różne oblicza miłości erotycznej na
wybranych przykładach ilustrowanych
zwojów emaki, nikuhitsu shunga i na
drzeworycie ukiyo-e
Motyw miłości erotycznej w japońskich obrazach malarskich powszechnie kojarzony jest głównie z drzeworytami ukiyo-e1, tworzonymi w epoce Edo (1603–
1868), jednak, według udokumentowanych źródeł2, ta tematyka incydentalnie
była podejmowana już od epoki Heian (794–1185) na ilustrowanych zwojach
malarskich, zwanych emakimono lub w skrócie emaki. Forma ilustrowanego zwoju
była obecna w Japonii co najmniej od okresów Asuka (VI–VII w.) i Nara (710–
784), kiedy prowadzono intensywną wymianę kulturalną z Chinami i istniała
w sztuce aż do epoki Edo, gdy częściowo uległa przemianie pod wpływem nurtu ukiyo. Wówczas obok drzeworytów i tradycyjnych emaki zaczęto tworzyć tzw.
nikuhitsu-ga, obrazy malowane tuszem i farbami na papierze lub jedwabiu
w formie klasycznych zwojów, ale w stylu przypominającym drzeworyty ukiyo-e i podejmujące tematykę „ulotnego świata”. Mimo niewątpliwie wysokiej jakości wykonania, nikuhitsu-ga zawsze pozostawały w cieniu drzeworytów, prawdopodobnie ze względu na niszowość – wykonanie drzeworytów było tańsze
i szybsze niż wykonanie zwoju, poza tym odbitki drukowane z drewnianej matrycy dawały możliwość wielokrotnego powielania i rozpowszechniania obrazów.
Nikuhitsu-ga natomiast stanowiły ekskluzywny towar wykonywany na zamówienie. Zwykle tworzono je dla sponsorów z wyższych klas (nawet dla samego szoguna3), w związku z tym podejmowana na nich tematyka – chociaż nawiązująca
do mieszczańskiego nurtu ukiyo – była odpowiednio dopasowana do gustów elity.
Tematyka erotyczna w epokach poprzedzających okres Edo pojawiała się na
emaki bardzo sporadycznie i można stwierdzić, iż stanowiła raczej wyjątek niż
regułę w sztuce. Głównymi odbiorcami sztuki była przede wszystkim arystokra 	
Ukiyo-e – dosł. obrazy przepływającego świata – obrazy nawiązujące tematyką głównie do życia
codziennego mieszczan oraz do dzielnic rozrywki.
2
 	Y. Shirakura, Nikuhitsu shunga, Tokio 2009, s. 4-6.
3
 	T. Screech, Erotyczne obrazy japońskie 1700–1820, Kraków 2006, s. 46.
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cja i wysoka warstwa wojowników. Z tego powodu wszelkie kanony tego rodzaju
twórczości były ograniczone wieloma kategoriami estetycznymi, które uniemożliwiały ukazywanie aktu seksualnego w sposób bezpośredni. W XVII wieku wraz ze
zmianami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi, spowodowanymi przejęciem
władzy wojskowej przez Tokugawów, nastąpił zwrot w tego typu sztuce. Elitarność
została zmarginalizowana na rzecz sztuki mieszczańskiej, która również wykształciła swoje kategorie estetyczne, ale nie uniemożliwiała ukazywania seksu. Wręcz przeciwnie, shunga, czyli „wiosenne obrazy” (jak określa się ówczesne obrazy erotyczne),
stały się bardzo popularne, mimo wielokrotnie wydawanych obostrzeń cenzury.
W swojej pracy chciałabym przedstawić pięć wybranych obrazów malarskich
przedstawiających różne oblicza miłości erotycznej. Wybrane rodzaje miłości erotycznej stanowią przykłady odmienne od najpopularniejszego motywu seksu z kurtyzaną z dzielnicy rozrywki, szczególnie rozpowszechnionego w epoce Edo na
drzeworytach erotycznych. Nie bez znaczenia była epoka historyczna, w której powstały niektóre z wybranych przeze mnie dzieł, a także, prawdopodobne, ich przeznaczenie. Cztery z nich to zwoje malarskie: dwa emakimono, jeden zwój pionowy
zwany kakemono lub kakejiku oraz jeden obraz nikuhitsu-ga. Ostatni z omówionych
obrazów to drzeworyt ukiyo-e wyselekcjonowany ze względu na podjętą tematykę.
Dwa z omówionych dzieł pochodzą sprzed epoki Edo. W swojej pracy opierałam
się przede wszystkim na publikacji Yoshihiko Shirakury dotyczącej nikuhitsu shunga,
a także na publikacji British Museum dotyczącej japońskich obrazów erotycznych.
Miłość zakazana
Ilustrowany zwój pod tytułem Koshiba gaki zōshi 小柴垣草紙 jest jednym z najwcześniejszych zwojów o tematyce erotycznej. Oryginał powstał pod koniec epoki
Heian, jednak obecnie jest znany dzięki kopii, która powstała w epoce Edo. Autorstwo pozostaje nieznane (istnieje kilka teorii przypisujących autorstwo różnym
osobom, ale żadna z nich nie została potwierdzona4).
Emaki podejmuje temat miłości zakazanej w dwojaki sposób. Po pierwsze,
przedstawia relację seksualną między księżniczką krwi o imieniu Nariko a żołnierzem Munemitsu. Historia opiera się na faktach z 986 roku. Księżniczka z racji
urodzenia była przeznaczona na pełnienie funkcji itsuki-no-miya, czyli głównej
kapłanki w chramie Ise Jingū. Itsuki-no-miya była wybierana tylko wśród księżniczek krwi, które były dziewicami i pełniła swoją posługę przez cały okres panowania danego cesarza. Niestety, przez związek z Munemitsu Nariko, nie dochowała
czystości, a na dworze cesarskim wybuchł skandal. Dalsze losy kochanków nie są
dokładnie znane, niemniej historia była na tyle inspirująca, iż nieznany artysta
postanowił uwiecznić ją w postaci erotycznego zwoju.
Drugi aspekt świadczący o tabuizacji zilustrowanego związku seksualnego było
to, iż według ówczesnych założeń buddyzmu miłość fizyczna, pożądanie i nagie
ciało, które mogło je wzbudzać, były szczególnie piętnowane. Prawdopodobnie
 	Y. Shirakura, op. cit., s. 7.
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analogicznie piętnowano obrazy erotyczne w postaci malowideł, czego można
domyślać się z samego faktu niemal całkowitego braku takich wizerunków w ówczesnym malarstwie, chociaż niewykluczone, że te, które – być może – istniały,
po prostu nie przetrwały do czasów obecnych. Dopuszczonymi formami erotyki
na obrazach były tzw. osokuzu, którym przypisywano właściwości medyczne – ich
studiowanie miało przyczynić się do poprawienia harmonii w życiu i zapewnić
długowieczność5. Iwona Kordzińska-Nawrocka wskazuje, iż w epoce Heian „nagie ludzkie ciało zaczyna być traktowane jako rzecz wysoce nieestetyczna”6 tymczasem na zwoju kochankowie niemal na wszystkich jedenastu ilustracjach występują nago, uprawiając miłość na różne sposoby. Co więcej, na zwoju to kobieta
wydaje się być inicjatorką romansu.
Nieznana jest przyczyna dlaczego autor ukazał zakazany związek księżniczki
i żołnierza w tak niekonwencjonalny i bezpośredni jak na tamtą epokę sposób,
niemniej to emaki stanowi dziś świadectwo, że nawet w wysublimowanej kulturze
Heian istniały wyjątkowe dzieła erotyczne.
Miłość między dwoma mężczyznami
Motyw miłości między dwoma mężczyznami pojawiła się jeszcze w epoce Heian, ale wówczas nie był jeszcze tak popularny jak w kolejnych epokach. Wraz
z rozkwitem buddyzmu w okresie Kamakura (1185–1333), nanshoku, jak nazywano relację homoseksualną dwóch mężczyzn, wkroczyło w klasztorne mury. Jak
wyjaśnia Marta Newelska „powstały w klasztorach ideał związku starszego mężczyzny z chłopcem został później przyjęty także przez wojowników.”7 Związek
nanshoku w świątyniach zwykle rodził się między starszym mnichem-opiekunem
a młodszym praktykantem, zwanym chigo. Przyczynami pojawiania się nanshoku
w klasztorach był, po pierwsze, celibat (rozumiany jako zaprzestanie związków
heteroseksualnych), a po drugie – przekonanie o rytualnej nieczystości kobiet8,
których mnisi powinni unikać. Chigo stanowili substytut związków z kobietami,
niektórzy z nich byli nawet przebierani i malowali twarze jak kobiety. Ponieważ
jednak nimi nie byli, więc technicznie mnisi nie łamali żadnych zasad i nie ulegali
rytualnemu zbrukaniu.
Na ilustrowanym zwoju nieznanego autora pod tytułem Chigo no sōshi
稚児之草紙 zawarto pięć scen opatrzonych tekstem, przedstawiających pięciu
akolitów w relacjach homoseksualnych z mnichami. Wszyscy młodzieńcy mają
długie, luźno związane włosy, krągłe ciało, jasną karnację, uchodzącą wówczas za
atrakcyjną, oraz małe, czerwone usta, Co ciekawe, te atrybuty stanowiły elementy
 	
A. Ishigami, Chinese Chunhua and Japanese Shunga, [w:] Shunga: sex and pleasure in Japanese art,
Londyn 2013, s. 92-95.
6
 	I. Kordzińska-Nawrocka, Japońska miłość dworska, Warszawa 2005, s. 84.
7
 	M. Newelska, Piękni, młodzi, kosztowni. Męskie praktyki homoseksualne w Japonii okresu Edo
(1600–1868), Warszawa 2011, s. 55.
8
 	 Jednym z elementów nieczystych była krew. Kobiety były uważane za nieczyste, ponieważ miesiączkowały.
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ideału urody kobiecej, nie męskiej. Niektórzy chigo na zwoju ubrani są w strojne
szaty. Niemal wszystkie sceny przedstawiają penetrację odbytu młodszego partnera przez starszego; odwrotna sytuacja przeczyłaby obowiązującej hierarchii.
Zwój powstał w 1321 roku i stanowi świadectwo na występowanie praktyk
nanshoku w buddyjskich klasztorach w okresie Kamakura. Porównując ten zwój
do emaki o podobnej tematyce z tamtego okresu, na przykład Aki no yo no naga-monogatari (ok. 1400) czy Ashibiki-e (druga połowa XV w.), Chigo no sōshi jest
równie bezpośredni, jak wspomniany wcześniej Koshiba gaki zōshi, ukazując zupełnie nagie ciała i akty seksualne, co wówczas wciąż było dość niezwykłe.
Miłość we śnie
Pionowy zwój malarski na jedwabiu autorstwa Chōbunsaia Eishi (1756–1829)9
przedstawia kobietę pogrążoną we śnie. W „dymku” przypominającym te ze
współczesnych komiksów zawarto obraz przedstawiający scenę z Ise monogatari, opowieści miłosnej, której autorstwo przypisuje się Ariwarze Narihirze (825–
880). W scenie tej autor zilustrował epizod, w którym bohater uprowadza damę
na równinę Musashi i w ukryciu przed żołnierzami spędza z nią upojne chwile
w wysokich trawach. Motyw ten był wykorzystywany przynajmniej w kilku drzeworytach ukiyo-e10. Kobieta śniąca na obrazie, w przeciwieństwie do pozostałych
ilustracji omówionych w tej pracy, nie jest ukazana w relacji seksualnej z mężczyzną. Jednak poprzez zastosowanie techniki obrazu w obrazie, odnoszącej się do jej
snów, można przypuszczać, iż związek seksualny, który jest zarysowany w jej śnie
na wzór tego, jaki mogła wyczytać z trzymanego w ręku egzemplarza Ise monogatari, jest jej marzeniem. Być może, będąc kurtyzaną (co można wywnioskować
z jej stroju i fryzury), zamkniętą w dzielnicy rozrywki, marzy o prawdziwej miłości, dzięki której mogłaby uciec ze swoim wybrankiem i odmienić własny los jak
bohaterowie Ise monogatari11.
Miłość jako droga do długowieczności
Zwoje nikuhitsu-ga, w przeciwieństwie do drzeworytów ukiyo-e, charakteryzowały się dużo wyższą jakością wykonania i nieprzeciętną dbałością o detale, wynikającymi między innymi z możliwości użycia pędzla, a nie drewnianych matryc.
Co więcej wysoka jakość była widoczna nie tylko w technice wykonania, ale również w sposobie ukazywania postaci i teł. Jeśli na tego typu zwojach pojawiały się
kurtyzany, to często były to tayū – kurtyzany najwyższych rang. Natomiast jeśli
nawiązywano do teatru, to do klasycznego teatru nō, a nie do mieszczańskiego ka9

10
11

Zwój nie posiada skonkretyzowanego tytułu; zob.: http://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=785167&partId=1 [28.06.2014].
T. Screech, op. cit., s. 170-171.
J. Mostow, Young woman dreaming of Ise monogatari, [w:] Shunga: sex and pleasure in Japanese art,
Londyn 2013, s. 332.
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buki. Tematyka tego typu zwojów była dostosowana do wymagających odbiorców
wśród wykształconych elit, nie do prostych mieszczan. Nie oznacza to, że drzeworyty zawsze były gorsze, a nikuhitsu-ga lepsze, niemniej technika i przeznaczenie
jednego i drugiego rodzaju obrazów implikowała fakt, iż nikuhitsu-ga uważano za
towar bardziej ekskluzywny niż drzeworyty. Bardziej precyzyjnym terminem dla
zwojów erotycznych wykonanych w tym stylu jest nikuhitsu shunga.
Ilustracja dwunasta ze zwoju pod tytułem Shunjō shoshiki autorstwa Kitagawy
Fujimaro (1789–1818), która przedstawia parę bohaterów zwanych Jō i Uba ze
sztuki teatru nō Takasago, napisanej przez Zeamiego (1363–1443) jest jednym
z przykładów wysokiej jakości nikuhitsu shunga, odwołującej się do klasyki teatru.
Zwój powstał między 1804 a 1818 rokiem, czyli w epoce Edo. Sztuka Takasago
odnosi się do długiego i szczęśliwego życia w małżeństwie wyżej wymienionych
bohaterów, a jego symbolem jest podwójna sosna, wyrastająca z jednego korzenia,
zwana aioi no matsu - widoczna na zwoju w tle. Sosna jest japońskim symbolem
długowieczności, podobnie jak żuraw i para żółwi widocznych na obrazie. Fakt
przedstawienia żółwi w parze także podkreśla bycie w związku bądź w małżeństwie. Motyw sosnowych igieł i skorupy żółwia jest dostrzegalny również na kimonach kobiety i mężczyzny. Choć bohaterowie są w podeszłym wieku, to wiek
nie przeszkadza im cieszyć się swoją bliskością.
Autor dzieła przedstawił Jō i Ubę w miłosnym uniesieniu, co jest dość nietypowe, zważywszy, iż większość obrazów w okresie Edo gloryfikowała piękno
i młodość (zwłaszcza młodość kobiet), tymczasem bohaterowie Takasago są już
bardzo dojrzali. Oboje mają siwe włosy i pomarszczoną, pozornie nieestetyczną,
skórę, ale, patrząc na ich twarze, można dostrzec wyraźne zadowolenie. Co więcej,
mimo zaawansowanego wieku, para wydaje się czerpać ogromną radość z seksu. Zestawienie motywów odnoszących się do szczęśliwego pożycia małżeńskiego i wynikającej z niego długowieczności (podkreślonej przez wiek bohaterów)
z aspektem erotycznym w obrazie może oznaczać dwie rzeczy. Pierwsza z nich
to przekonanie, że harmonia w związku osiągana przez między innymi satysfakcjonujące życie seksualne przekłada się na długość życia. Drugą można rozumieć
w odwrotny sposób – długie, szczęśliwe życie wpływa na aktywność seksualną,
która może trwać do późnej starości. Niezależnie od opcji, elementem spajającym
jest miłość i harmonia w związku.
Miłość makabryczna
Jako przykład miłości makabrycznej wybrałam drzeworyt ukiyo-e inspirowany
jedną z wielu popularnych w epoce Edo opowieści o duchach i demonach. Szczególnie w schyłkowym okresie Edo taki motyw w obrazach erotycznych stał się
rozpowszechnioną tendencją, podobnie jak motyw przemocy i gwałtów. Jedną
z przyczyn, dla których podejmowano tematykę agresji i demoniczności było szokowanie i przyciągnięcie uwagi odbiorców. Wcześniej pojawiające się na obrazach
postacie zawsze pięknych i przychylnych klientowi kurtyzan zostały zastąpione
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przez kobiety napadane i zmuszone do aktów seksualnych wbrew swojej woli.
Obrazy zaś łączące motywy erotyczne i przerażające, odwołujące się do wierzeń
w istoty nadprzyrodzone wiązały się z ilustrowaniem między innymi wyobrażeń
aktów seksualnych ludzi i demonów, gwałtów mściwych duchów dokonywanych
na kobietach, przypadków nekrofilii, a także deformacji ciał polegających na przykład na zastąpieniu twarzy genitaliami12.
Omawiany przeze mnie obraz, a właściwie zestaw dwóch ilustracji połączonych jednym motywem, powstał w 1823 roku jako część publikacji pod tytułem Ehon kaichū kagami autorstwa Utagawy Toyokuniego (1769–1825). Pierwsza z grafik wygląda jak jeden z wielu znanych w tamtych czasach drzeworytów
shunga: mężczyzna i zjawiskowo piękna kobieta są złączeni w miłosnym uścisku,
oboje bardzo szczęśliwi. W lewym górnym rogu znajduje się miniatura ukazująca
kobietę jako wyjątkowo urodziwą. Jednak, przyglądając się drugiemu drzeworytowi, ta sama scena zostaje ukazana w diametralnie inny sposób: kolory, wcześniej
jaskrawe, teraz są przytłumione, a zamiast pięknej kobiety mężczyzna obejmuje
odrażający szkielet. Zestaw obu drzeworytów odwołuje się do popularnej opowieści pochodzenia chińskiego pod tytułem Latarnia w kształcie piwonii. Opowiada
ona o wdowcu uwiedzionym w święto zmarłych obon przez piękną kobietę, będącą
w rzeczywistości duchem dawno zmarłej dziewczyny. Jej służąca zawsze nosi przed
swoją panią latarnię w kształcie piwonii, stąd tytuł opowieści. Wdowiec zakochuje
się bez pamięci w piękności, nie spostrzegając nawet, że wraz z wydłużającym się
okresem miłosnych spotkań jego stan zdrowia się pogarsza. W tym samym czasie sąsiad bohatera, zaniepokojony tym faktem, pewnej nocy podgląda wdowca
i odkrywa przerażającą prawdę o jego kochance – zamiast uwodzicielskiej kobiety
widzi rozkładające się zwłoki. W dalszej części historii wdowiec również odkrywa
prawdę o swojej ukochanej i odnajduje jej grobowiec, w którym złożono między
innymi zniszczony tytułowy lampion z motywem piwonii. Z pomocą pewnego
mnicha próbuje uwolnić się od wpływu złego ducha, niestety, przez upojenie alkoholem nie dotrzymuje postanowienia, aby nie odwiedzać jej grobu, co kończy się
dla niego tragicznie – zawiedziona kobieta w zemście wciąga wdowca do swojego
grobowca. Pewne detale w opowieści, a także ciąg dalszy różnią się w zależności
od okresu, w którym ją opowiadano, a także od tego, na co w danym okresie kładziono nacisk (czy był to aspekt romansowy, straszny, moralizatorski). Poza tym
pod względem szczegółów różni się od wersji chińskiej, niemniej każdy wariant
kończy się źle albo dla samego bohatera, albo dla całej trójki: wdowca, zmarłej
kobiety i jej służącej13. Autor zestawu obu ilustracji, dzięki zastosowanej technice,
stawia obserwatora w roli starszego sąsiada, który podgląda parę. Mężczyzna na
drzeworycie widzi swoją kochankę jako piękną kobietę, tak jak jest to ukazane na
pierwszym drzeworycie, natomiast obserwator odkrywa jej prawdziwą naturę, dostrzegając w niej jedynie przerażający szkielet na drugim drzeworycie. W historii
12
13

Y. Shirakura, Nikuhitsu shunga, Tokio 2009, s. 131-169.
M. Tatarczuk, Kaidan. Japońskie opowieści niesamowite epoki Edo, Warszawa 2011, s. 80-92.
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starzec nie widział aktu seksualnego między kochankami, element erotyczny jest
inwencją autora, który łączy w ten sposób shunga z elementami grozy.
Wyżej wymienione przykłady różnych odmian miłości przedstawianych na
zwojach i na wybranym drzeworycie są zaledwie ułamkiem wśród setek, a nawet
tysięcy dzieł. Niemniej, już po tych kilku przykładach można wysnuć wniosek, iż
twórcy ukiyo-e, shunga i nikuhitsu shunga inspirowali się życiem codziennym, wyobrażeniami o dzielnicach rozrywki, literaturą, historią, mitologią, popularnymi
opowieściami niesamowitymi, a nawet fetyszami, tworząc niekiedy bardzo przemyślane obrazy erotyczne. Inspirowany faktem historycznym Koshibagaki zōshi
jest dziś niezwykłym przykładem łamiącego zakazy ilustrowanego zwoju erotycznego z epoki Heian. Zwój Chigo no sōshi, w przeciwieństwie do innych zwojów
z okresu Kamakura o tematyce nanshoku, bezpośrednio ukazuje relacje homoseksualne między starszymi mnichami i akolitami. Kakemono ze śniącą kobietą jest
jednym z niewielu zachowanych zwojów wiszących, a także wyjątkowym przykładem ukazania marzeń sennych o miłości z podtekstem erotycznym. Ilustracja ze
zwoju Shunjō shoshiki ukazująca piękno uczucia ugruntowanego satysfakcjonującym życiem seksualnym jest doskonałym przykładem na to, że miłość i seks nawet w sztuce epoki Edo nie były domeną młodości. Natomiast przykład ilustracji
z albumu Ehon kaichū kagami udowadnia, że miłość i erotyzm mają także swoją
ciemną, demoniczną i przerażającą stronę. Dzięki tym inspiracjom, odpowiednio
zastosowanej symboliki w obrazach, a w przypadku zwojów – również dzięki mistrzowskiej technice – tło historyczne, kulturalne czy mitologiczne staje się nie
mniej intrygujące niż aspekt erotyczny danego dzieła. W niektórych przypadkach
zrozumienie wydaje się wręcz niemożliwe bez znajomości odpowiednich elementów z historii, literatury czy mitologii.
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Absolwentka kulturoznawstwa ze specjalizacją cywilizacje Dalekiego Wschodu, kulturoznawstwa dalekowschodniego i podyplomowego zarządzania kulturą.
Obecnie studentka w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji. Stypendystka
Momoyama Gakuin Daigaku. Członek Stowarzyszenia Senshinkai. Współpracuje między innymi z magazynem Torii oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha, była także konsultantem merytorycznym książki Marcina Bruczkowskiego „Powrót niedoskonały”. Specjalizuje się w kulturze i sztuce okresu Edo.
Abstract
Different kinds of erotic love depicted in selected illustrated handscrolls emaki, nikuhitsu shunga and a woodblock print ukiyo-e.
An eroticism had been depicted in Japanese art since Heian period (794–1185)
as illustrated handscrolls called emaki. In Edo period (1603–1868) high quality
erotic handsrcolls called nikuhitsu shunga, which depicted idealized erotic love
were luxury alternative for common erotic woodblock prints. This essay is aimed
to describe five examples of selected illustrated handscrolls and a woodblock print
depicting different and untypical kinds of erotic love. They exemplify: forbidden
love, homosexual love between two men, love as a way for longevity, dreaming of
love and macabre love.

Mateusz Żebrowski

Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

Hentai – współczesna kamasutra wschodu.
Geneza powstania oraz analiza gatunku
Kamasutra, traktat Vātsyāyany, do dziś przywoływany w wielorakich kontekstach,
opisuje nie tylko różnorodne pozycje seksualne oraz rytuały powiązane z uprawianiem miłości, ale skupia się także na życiu codziennym Indii w III wieku n.e.
Erotyzm i relacje damsko-męskie w Kamasutrze są przede wszystkim punktem
odniesienia dla zobrazowania zwyczajów, religijności, zalet i przywar ówczesnych
hindusów. Nie należy więc określać Kamasutry jedynie mianem seksualnego katalogu. Jest ona traktatem na temat kamy, jednej z cnót, która obok dharmy i arthy,
jest najważniejsza w ludzkim życiu1. To właśnie przez pryzmat kamy czytelnik
przygląda się rzeczywistości. Podobnie rzecz ma się z nurtem erotycznego anime
oraz mangi, hentai2 (w artykule będę skupiał się głównie na filmowych przedstawicielach hentai). Przy pierwszym, pobieżnym oglądzie wielość subgatunków
obecnych wewnątrz hentai może przypominać wizualny spisu preferencji i dewiacji seksualnych. Jednakże omawiany gatunek – geneza jego powstania, poetyka –
dowodzą, że erotyczny komiks i animacja odzwierciedlają wiele z cech obecnych
we współczesnej Japonii, a jednocześnie hentai jest przykładem obrazującym asymilację wielu wątków kultury Zachodu na grunt japoński.
Hentai jest niezwykle transparentnym dowodem na splot kultury japońskiej
oraz zachodniej, jednak, jeśli sięgniemy do historii Japonii, okaże się, że podwaliny dla hentai obecne są w Kraju Kwitnącej Wiśni od setek lat. Mangę oraz anime
omawianego typu należy wywodzić zarówno z shungi, malarstwa erotycznego, jak
i japońskich z systemów aksjologicznych. Haijme Nakamura, autor Systemów myślenia ludów Wschodu zwraca uwagę na specyficzne rozumienie Absolutu przez
Japończyków, na brak rzeczywistości poza tą dostępną tu i teraz:
Powinniśmy zwrócić uwagę, że Japończycy są gotowi traktować świat zjawisk jako
Absolut, co jest spowodowane skłonnością do polegania raczej na odbieranych intuicyjnie wydarzeniach jednostkowych niż uniwersalnych. W sposobie myślenia,
1
2

Zob. Vātsyāyana, Kamasutra klasyczna, przeł. K. Jaszecka, Warszawa 2012, s. 12-16.
Hentai oznacza „zboczeńca”, „dewianta” i jest określeniem pejoratywnym. W Japonii erotyczny nurt
mangi oraz anime funkcjonuje pod nazwą ju hachi kin (zabronione poniżej 18 lat), bądź pod nazwami
rozpoczynającymi się od prefiksu „ero-„ np. eroanime, eromanga. Zob. T. Burdzik, Hentai – seks z japońskiej
kreskówki, [w:] Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia, red. G. Iniewicz, M. Mijas, Kraków 2011, s. 43.
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podkreślającym zmienność i wyjątkowość wydarzeń, postrzega się świat fenomenów jako Absolut...3

Już takie cechy jak: immanentność Absolutu w świecie, w którym funkcjonuje
człowiek oraz fenomenalizm jako sposób na rozczytanie tejże rzeczywistości, są
czynnikami zmieniającymi optykę patrzenia na człowieka i to, co obecne dookoła
niego. Niezwykle trafnie skupienie się na chwili, na holistycznej wizji rzeczywistości, bez jasnych podziałów na Naturę i Kulturę, bo wszystko jest jedynie zbiorem fenomenów, opisał Przemysław Trzeciak w książce Powieki Bodhidharmy.
Przemysław Trzeciak niezwykle trafnie przywołał słowa Natsume Sōsekiego, japońskiego pisarza z przełomu XIX i XX wieku, żeby niejako uczynić z nich motto
dla Powiek Bodhidharmy:
Będąc gościem wytwornej rezydencji w Szkocji, spacerowałem z gospodarzem po parku,
gdzie zauważyłem, że ścieżki pomiędzy drzewami zarasta mech. Pochwaliłem ten efekt,
ale gospodarz odpowiedział, że musi poprosić ogrodnika, by oczyścił ścieżki z mchu.4

Nie tylko jednak przyroda jako fenomen dostępuje swoistej sakralizacji. Również człowiek jest fenomenem, przez co nosi w sobie Absolut. Wyraża to sintoizm, do dziś popularna w Japonii religia. Arutjunow i Swietłow, autorzy Starych
i nowych bogów Japonii, przywołują kategorię kami, duchów, bożków, którymi
przesiąknięty jest świat. Wierzenia podają liczbę ośmiu tysięcy, bądź ośmiu milionów kami, ale liczebniki te oznaczają również w języku japońskim nieprzebraną
ilość5, co jednak ważniejsze:
W sinto nie ma wyraźnego rozgraniczenia między ludźmi i kami. W pewnym sensie
sami ludzie są kami, ściślej, kami znajdują się w nich lub w ostatecznym rachunku
ludzie mogą się stać kami.6

Wyznawca sinto, Japończyk, który ceni sobie „fenomen” jako istotę rzeczywistości, nie ma potrzeby i nie szuka zbawienia w meta-świecie, świecie transcendentalnym. Sacrum obecne jest dla niego niejako „na miejscu” i w nim samym, bo
człowiek z natury jest dobry i piękny i nawet jeśli ciało ulega pokusom, to i tak
pokusy owe są rzeczą temporalną, przez co skutki zła przemijają, a człowiek nie
podlega kategorii potępienia7. Co więcej, zło jest w tym ujęciu kategorią relatywną, ponieważ sinto nie posiada ustalonego kodeksu moralnego8. Jeśli można
wewnątrz japońskiej aksjologii dokonać wartościowania, to pozytywnie ocenia
się zmienność i ulotność, negatywnie zaś statyczność i brak dynamiki. Dōgen,
3

4

5
6
7
8

H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, przeł. M. Kanert,
W. Szkudlarczyk-Brkić, Kraków 2005, s. 346.
Cyt. za: P. Trzeciak, Powieki Bodhidharmy. Sztuka herbaty dawnych Chin i Japonii, Zalesie Górne
2009, s. 13.
Zob. S. Arutjunow, G. Swietłow, Starzy i nowi bogowie Japonii, przeł. M. E. Hensel, Warszawa 1973, s. 6.
Ibidem, s. 13.
Zob. ibidem, s. 13-14.
Zob. ibidem, s. 14.
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XIII-wieczny mistrz zen, opisuje nietrwałość jako konstytutywną dla buddyzmu,
a jednocześnie pozwala w ten sposób zrozumieć istotę systemu myślenia zapośredniczonego przez fenomenalizm:
Nietrwałość traw, drzew i lasów jest w rzeczy samej Stanem Buddy. Nietrwałość
ciała i umysłu tego człowieka jest w rzeczy samej Stanem Buddy.9

Tak rozumiana rzeczywistość prowadzi do skupienia na świecie doczesnym,
świecie, w którym śmierć nie jest przedmiotem intensywnej refleksji, nie budzi
też lęku. Nakamura wskazuje, że ludzka dusza, tama, nie przechodzi przemiany po
śmierci. Człowiek chociaż umiera, tak naprawdę pozostaje na ziemi10. Skonstruowany w ten sposób system aksjologiczny, oparty o sinto oraz buddyzm, skupiony
na doczesności, za pewnik przyjmujący dobro człowieka, a więc i pozytywne waloryzowanie ciała, odznacza się niemal niezrozumiałym dla europejczyka podejściem do seksualności. Jak zaznacza Francesco Morena w Erosie w kimonie, w Japonii, podobnie, jak w większości kultur, erotyzm powiązany był ze sferą sacrum.
Jednakże w Kraju Kwitnącej Wiśni:
Seksualność (…) cechowała przede wszystkim radość i swoboda, bez żadnych negatywnych obciążeń i skojarzeń. Seksualność traktowano zawsze w Japonii jako niezbywalną
potrzebę zgodną z naturą ludzką, której nie wolno tłumić, lecz w pełni zaspokajać.11

Warto zwrócić uwagę, że dopóki do Japonii nie dotarł konfucjanizm oraz buddyzm, to nie była ona państwem silnie maskulinistycznym. Kobiety po wyjściu za
mąż zachowywały panieńskie nazwisko, a także posiadały własny majątek12. Później następowały jednak coraz bardziej widoczne podziały, które zyskały na znaczeniu w kulturze samurajskiej, a także wyrażane były poprzez używanie dwóch
rodzajów pisma: skomplikowanego, męskiego kanji, z setkami znaków oraz prostszego, zawierającego jedynie czterdzieści sześć znaków hiragana, używanego przez
kobiety. Ów rys opresji wobec kobiet, który zaczynał zaznaczać się w Japonii, znalazł również wydźwięk w shundze i we współczesnym hentai. W obu przypadkach
jednak działo się to w sposób odmienny. Hentai formułowało się przy znacznym
udziale estetyki kina hardcore, które zdobyło w Japonii popularność i stanowiło
jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla opisywanego gatunku.
Bezpośrednim przodkiem hentai jest wspomniana powyżej shunga, która znalazła poczesne miejsce pośród ukiyo-e, tak zwanych „obrazów ulotnego świata” czyli
rysunków, kaligrafii (najczęściej drzeworytów), przedstawiających dzielnice rozkoszy, żywot aktorów teatru kabuki oraz kurtyzan, czy w późniejszym okresie, pejzaże
i „mikro-pejzaże” (wygląd poszczególnych ptaków, kompozycje kwiatów)13. Shunga
jako termin opisujący erotyczne ilustracje wszedł do użycia dopiero w XIX wieku,
9
10
11
12
13

Cyt. za: H. Nakamura, op. cit., s. 348.
Zob. ibidem, s. 356.
F. Morena, Eros w kimonie. Świat niezwykłych rozkoszy, przeł. A. Cieśla, Warszawa 2011, s. 7.
Zob. J. Besala, Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn, t. I, Poznań 2010, s. 154.
Zob. F. Morena, op. cit., s. 96-97.
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ale określa również wszelkie tego typu ryciny z przeszłości. Shunga oznacza „obrazy
wiosenne”. Niewątpliwie istotne było w shundze zaprezentowanie lekkości, przyjemności oraz sił witalnych, wiosennej odnowy życia, którą seks symbolizuje.
W przykładach shungi, która niewątpliwie nie była jedynie obsceniczną prezentacją aktów seksualnych, a co ważniejsze, istotnie za taką nie była postrzegana14,
można odnaleźć wiele cech późniejszego hentai. Faktem zaznaczonym już powyżej,
łączącym shungę z hentai, jest przeświadczenie, że erotyczne obrazy była uznawane
za sztukę, a wielu twórców shungi traktowano jak mistrzów malarskich i wysoko
ceniono ich kunszt. Artyści tacy jak: Hishikawa Moronobu (XVII wiek), Tsukioka Settei, Suzuki Harunobu (obaj XVIII wiek), Katsushika Hokusai czy przedstawiciele szkoły Utagawa (twórcy XIX-wieczni) wykształcili swoją własną estetykę,
która nie ograniczała się jedynie do stylu przedstawienia scen seksualnych, ale również obejmowała konkretną tematykę, czy też grę pomiędzy zakrytym a odkrytym,
a także sposób zagospodarowania tła. Tym samym wprawne oko z łatwością odgadnie zarówno okres powstania określonej ryciny, jak również autora.
Podobnie jak wcześniej shunga, tak też dzisiaj hentai nie jest w Japonii gatunkiem marginalizowanym z powodu przedstawianych w nim treści. Nie brak serii,
które cenione są ze względów artystycznych, a także z powodu subtelnie nakreślonej
fabuły, niespełniającej jedynie roli dodatku, jak ma to miejsce w większości współczesnych produkcji pornograficznych. Shungę charakteryzuje różnorodność przedstawianych aktywności seksualnych, co bez wątpienia łączy ją z hentai. Oczywiście
nie brak rycin, których głównym tematem jest klasyczna miłość pomiędzy kobietą
i mężczyzną, jak choćby na obrazach z drugiej połowy XVII wieku wykonanych
przez Hishikawę Moronobu, ale już Sugimura Jihei, w tym samym okresie, chętnie
prezentował układy grupowe – jeden mężczyzna i kilka kobiet. Na rycinach innych
mistrzów nie brak praktyk takich, jak: masturbacja15, seks analny, czy korzystanie
z akcesoriów erotycznych. Pojawiają się również scenki rodzajowe, korzystające
z tematyki skrycia się przed oczami innych, delikatnego ekshibicjonizmu (tematyka
bardzo istotna dla hentai), zdrady, gwałtu, homoseksualizmu, voyeryzmu. Różnorodność tę obserwujemy przede wszystkim u Suzukiego Harunobu, który wewnątrz
jednej shungi potrafił odmalowywać mikro historie.
Niezwykle ciekawym przykładem shungi, który dziś uznaje się za ikoniczny,
jest Sen żony rybaka Katsushiki Hokusaiego z 1814 roku. Chociaż ilustracje erotyczne nie budziły zgorszenia, to jednak wielokrotnie próbowano poddać je cenzurze. Lech Nijakowski zwraca jednak uwagę, że cenzura nie była wymierzona
w obsceniczność, ale miała na celu chronienie dobrego imienia możnych, którzy
obawiali się aluzji na temat ich rozwiązłości i rozrzutności16. Restrykcje prawne
14
15

16

Zob. L. M. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Warszawa 2010, s. 77.
Wyjątkowo ciekawym przykładem prezentacji masturbacji w shundze jest ilustracja Tsukioki
Setteia Masturbacja przed obrazem z piękną kurtyzaną z drugiej połowy XVIII wieku. Postać
mężczyzny doznaje wytrysku wpatrując się w obraz kurtyzany zawieszony na ścianie, co przypomina współczesnego internautę oglądającego filmy pornograficzne przed ekranem komputera.
Zob. L. M. Nijakowski, op. cit., s. 77.
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doprowadziły jednak do sprzedawania shungi w drugim obiegu, a także do poszukiwania takich środków wyrazu, które pozwoliłyby przedstawić treści erotyczne
bez nadmiernej dosłowności. Pokłosiem zaostrzenia kar pod koniec XVIII wieku
jest właśnie Sen żony rybaka. Zamiast dosłownej sceny seksu, rycina przedstawia
kobietę, która gwałcona jest przez macki ośmiornicy. Falliczny kształt i genitalny
wygląd macek jasno odwoływał odbiorcę do męskich narządów płciowych. Obraz
ów stał się początkiem nurtu w ramach hentai nazywanego tentacle, gdzie kobiety
są wykorzystywane seksualnie przez obślizgłe bezosobowe odnóża.
Istotną cechą shungi jest również sposób w jaki rysowane są postacie obecne
na obrazach. Zazwyczaj w przypadku obu płci używana jest miękka kreska, która
niekiedy nie pozwala odróżnić mężczyzn od kobiet, o ile nie posiadamy drobiazgowej wiedzy na temat elementów stroju i fryzur z epoki. Efekt ten prowadzi do
wrażenia androginiczności postaci podczas oglądania wielu z ilustracji. Współczesna kreska w mandze i anime również niweluje różnice pomiędzy płciami,
jednak androgyniczność w shundze antycypuje przede wszystkim wątki transseksualne w hentai (nurt futanari).
Formalnym wyróżnikiem, który łączy shungę, hentai i filmy pornograficzne,
jest poświęcenie w każdym z wymienionych znacznej uwagi elementom anatomicznym. Genitalia, tak męskie, jak i żeńskie, stanowią przedmiot zainteresowania shungi od jej początków. Fallus oraz wagina są często nieproporcjonalnie duże
w stosunku do reszty ciała. Genitalia są jednak tutaj przede wszystkim symbolem,
metonimią, która określa całość postaci, a tym samym odwołują widza do zabiegów rytualnych powiązanych z płodnością17.
Kino hardcorowe prezentuje zbliżenia na męskie i żeńskie narządy płciowe
z innych pobudek, które za Michelem Foucaultem można określić jako przynależące do rozumienia seksu poprzez scientia sexualis, dyskursu perwersyjnego, zapośredniczonego poprzez reifikacyjne zabiegi naukowe i medyczne. Linda Williams,
autorka książki Hard core, przywołuje nie tylko niezwykle istotną teorię Foucaulta
z Historii seksualności, ale również przypomina tezę Luce Irigaray, według której
kamera miałaby być wziernikiem ginekologicznym18. Nawet jeśli teza ta, rozciągnięta na całe kino, jest pewnego rodzaju nadużyciem, to jednak w stosunku do
filmów pornograficznych, przynajmniej do większości z nich, można ją zastosować z powodzeniem. Takie filmy jak Głębokie gardło (1972, reż. G. Damiano), czy
Behind the Green Doors (1972, reż. A. Mitchell, J. Mitchell) udowadniają, że ujęcia
skupiające się na anatomii oraz mechanice stosunku są cechą dystynktywną dla
całego gatunku. Ujęcia meat shot (zbliżenie prezentujące penetracje) i money shot
(ujęcie wytrysku) są osiami estetycznymi, wokół których buduje się cały film.
17

18

O rytualnej roli męskich oraz żeńskich genitaliów – zob. D. Freya, O rzeczy najważniejszej, Gdańsk
1991, s. 34-50; G. Bataille, Łzy Erosa, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2009, s. 28-44; Z. Krzak, Od
matriarchatu do patriarchatu, Warszawa 2007.
Zob. L. Williams, Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, przeł. J. Burzyńska,
I. Hansz, M. Wojtyna, Gdańsk 2010, s. 67.
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Współczesne hentai sytuuje się na przecięciu pomiędzy tradycją shungi oraz
twardej pornografii. Zdecydowanie w o wiele większym stopniu, niż miało to
miejsce w shundze, hentai skupia się na prezentacji genitaliów oraz penetracji,
nadal jednak seks nie jest celem samym w sobie. Seks jest, co najwyżej równie
ważny, co odmalowywanie sytuacji psychospołecznej, jak choćby ma to miejsce
w jednym z wielu dramatów szkolnych, które powstały wewnątrz hentai Hi.Me.
Go.To (2001, reż. K. Katsura). W tej krótkometrażowej animacji najistotniejsze
jest zaprezentowanie wyobcowania młodych ludzi, którzy próbują wejść w dorosłość, ale z braku wzorców oddalają się od siebie, co prowadzi do romansu głównego bohatera z nauczycielką. Sceny seksu Senpaia z panią Misaki przeplatane
są z ujęciami Tomomi, młodej dziewczyny, która czuje się osamotniona nagłym
brakiem Senpaia. Osamotnienie Tomomi zostaje wzmocnione poprzez pomost
dźwiękowy z poprzedniego ujęcia. Dziewczyna siedzi sama w sali szkolnej, gdzie
zwykła ćwiczyć na flecie razem z Senpaiem19, w sferze dźwiękowej wciąż słychać
jednak jęk pani Misaki, uprawiającej seks z Senpaiem. Choćby zamieszczony powyżej krótki opis środków filmowych użytych w Hi.Me.Go.To świadczy o tym, że
hentai potrafi używać wysublimowanej formy nie w celu zwiększenia podniecenia
widza, ale po to, żeby zobrazować fabułę w sposób sugestywny i niebanalny.
Oczywiście filmy hentai obfitują również w ujęcia meat shot i money shot, które
są chętnie wykorzystywane, ponieważ technika animacji ułatwia do nich dostęp
(nie pojawia się problem z odpowiednim ustawieniem kamery podczas stosunku pomiędzy prawdziwymi aktorami). Niezwykle dosadnie widać to chociażby
w dwuodcinkowym Kurohime: Shikkoku no Yakata (2002, reż. Y. Yahagi), w którym ujęcia meat shot są prezentowane na wiele różnych sposobów. Jednakże nadal
decydujące znaczenie ma tutaj ewokowanie klimatu osaczenia, klaustrofobii oraz
prezentowania sadystycznych praktyk, mających miejsce w dworku, gdzie trafiają
główni bohaterowie.
Analizując dosłowność w prezentowaniu seksu w hentai, zwracając uwagę na
inspiracje tak shungą, jak i kinem pornograficznym, nie można przeoczyć faktu, iż hentai w obecnym kształcie jest nurtem młodym. Okres świetności shungi przeminął wraz z upowszechnieniem się fotografii erotycznej w erze Meiji20.
Na początku XX wieku na język japoński przetłumaczona została praca Kraffta-Ebinga Psychopatia sexualis. Wtedy też pierwszy raz słowo hentai, użyte w japońskim tytule dzieła Niemca, zostało powiązane z seksualnością, a konkretniej
z dewiacjami. Dewiacyjne rozumienie komiksów i animacji erotycznych zostało
więc niejako zaszczepione w Japonii z Zachodu. Zanim jednak hentai pojawiło
się jako subgatunek mangi oraz anime przez kilkadziesiąt lat obecny był w Japonii nurt ero guro, inspirujący się turpizmem. Władza, coraz bardziej restrykcyjna,
19

20

Dwa następujące po sobie kadry tworzą znaczącą asocjację. Najpierw Senpai uprawiając seks
z panią Misaki wkłada jej palce do ust, po czym następuje cięcie montażowe i widzimy wargi
Tomomi – dziewczyna trzyma przy nich flet, symbol falliczny. Tego rodzaju skojarzenia sugerowane poprzez obraz i dźwięk są w Hi.Me.Go.To częste.
Zob. T. Burdzik, op. cit., s. 45.
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zaczęła jednak ograniczać literackie i artystyczne dzieła erotyki przedwojennej,
aż sama wojna przyniosła kres ero guro21. Po wojnie, okupowani przez siedem lat
przez Amerykanów, Japończycy ulegli daleko idącej westernizacji, nieporównywalnie silniejszej niż miało to miejsce w okresie Meiji, kiedy Japonia otworzyła
się na cudzoziemców. Wraz z westernizacją drugiej połowy XX wieku w pełni
wyzwoliła się japońska seksualność: „Nowy porządek wyzwolił seks z dawnej moralności – rozpoczęło się epatowanie seksem na skalę nieporównywalnie większą
aniżeli przed wojną”22. W Kraju Kwitnącej Wiśni zaczęły rozwijać się subkultury
mniejszości seksualnych oraz promujące różnorodne fetysze, nie bez znaczenia
dla Japońskiej obyczajowości była również rewolucja seksualna, która nie tyle
odwróciła paradygmaty, co wzmocniła bezpruderyjność i pozwoliła na bardziej
transparentne afiszowanie się z własnymi preferencjami23. Hentai jest niewątpliwie skutkiem głębokiego pluralizmu seksualnego, który zyskał na znaczeniu
szczególnie w ostatnim dwudziestopięcioleciu XX wieku24. Hotele miłości, infantylizacja dorosłych – subkultury lolitek, przywdziewanie określonych strojów
odnoszących do gier, bądź komiksów, hikikomori25 – to tylko nieliczne przykłady
zjawisk z pogranicza życia codziennego i erotyki, które obecne są w Japonii na
każdym kroku. Hentai niewątpliwie ewokuje wiele z nich.
Tomasz Burdzik wyróżnił jedenaście gatunków hentai, część z nich już poprzez nazwę przywołuje praktyki seksualne, na których skupiać będzie się dana
seria, komiks, film: bukkake26, shibari27, bakanyu28, tentacle. Chociaż rzeczywiście
dokonuje się rozróżnienia przedstawionego powyżej, to jednak hentai opatrzone
tego rodzaju etykietką, często są amatorskimi produkcjami, bądź też, w przypadku
profesjonalnych realizacji, element na przykład sadomasochistyczny jest istotny
i przywołuje występujące w serii praktyki, ale nie określa w sposób wystarczający
fabuły. Więcej konotują nazwy: lolicon, shotakon, opowiadające o małych dziewczynkach i chłopcach, co przywodzi na myśl praktykę pedofilii, należy jednak
pamiętać, że w Japonii seks dozwolony jest już od 13 roku życia. Ecchi, to opowieści o atrakcyjnych kobietach, które nie zdają sobie sprawy z własnej atrakcyj21
22
23
24

25

26

27
28

Zob. ibidem, s. 45-46.
Ibidem, s. 46.
Zob. ibidem, s. 46.
Na podobny pluralizm, na wielość przedstawianych rodzajów seksu na ekranie, wskazywał Wojciech
Klimczyk opisując współczesne kino pornograficzne. Klimczyk zwraca jednak uwagę, że ów pluralizm wiąże się z prawami rynku i popytem na różnorodne dewiacje podawane widzowi w postaci
filmów pornograficznych. Zob. W. Klimczyk, Erotyzm ponowoczesny, Kraków 2008, s. 220-221.
Termin opisujący młodych Japończyków, którzy rezygnują z życia towarzyskiego oraz odwlekają wejście w dorosłość. Hikikomori kontakty międzyludzkie często zastępują kontaktami wirtualnymi. Również sfera seksualna hikikomori ogranicza się często do kontaktów wirtualnych.
Termin bukkake stosuje się nie tylko do hentai, ale przede wszystkim odnosi się do kategorii we
współczesnym kinie pornograficznym. W filmach bukkake aktorka pornograficzna przyjmuje na
swoje ciało dużą ilość ejakulatów.
Przedstawienia zogniskowane na praktykach sadomasochistycznych.
Hentai, w których głównymi bohaterami są kobiety o niezwykle obfitych biustach.
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ności i atrakcyjność tę odkrywają. Obecne są również odmiany hentai traktujące
o związkach homoseksualnych: yaoi (relacje erotyczne pomiędzy mężczyznami)
i yuri (relacje erotyczne pomiędzy kobietami). Oczywiście katalog ten nie wyczerpuje różnorodnych przedstawień, z jakimi mamy do czynienia wewnątrz hentai.
Chociażby nurt tentacle zalicza się do dość pokaźnej ilości hentai ewokujących
fantasy oraz sci-fi. Nie brak też opowieści o gwałtach z iście sadycznymi wątkami
klaustrofobicznymi, przywołującymi Sto dwadzieścia dni Sodomy. Na tego typu fabule oparte jest chociażby Kurohime: Shikkoku no Yakata, gdzie tajemnicza właścicielka dworku dokonuje morderstw na tle seksualnym, wcześniej znęcając się nad
grupką młodych ludzi, którzy przypadkowo trafili do jej posiadłości. Ta wszechobecność przemocy, wymuszająca obecność strony dominującej i strony pasywnej
(wielokrotnie opresji poddawany jest również mężczyzna) jest jedną cech, które
można przypisać jako importowane do japońskiej erotyki. Oczywiście w shundze
nie brakowało przemocy, gwałtów, ale wydaje się, że seksualność była obarczona
mniejszym napięciem, dramatyzmem, za to większą swobodą. Wiele opowieści,
wątków w hentai, czerpie z literatury BDSM, kina gangsterskiego, czy też maskulinistycznych przykładów amerykańskich filmów hardcore. Przede wszystkim
jednak hentai przejęło z Zachodniego rozumienia pornografii maksymalizację,
którą Wojciech Klimczyk opisywał w Erotyzmie ponowoczesnym:
Pornografia jest wielością specjalizacji, a każda specjalizacja rządzi się regułą maksymalizacji. W obrębie danej subdyscypliny dąży się do zapewnienia największej możliwej
dawki bodźców. Obrazy muszą być ostrzejsze i gorętsze niż gdziekolwiek indziej. Piersi
i penisy największe, penetracja zaś najgłębsza. Nagromadzenie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym w opisach filmów i zdjęć jest bardzo charakterystyczna.29

Najlepszym dowodem na maksymalizację w hentai są komiksy i filmy nazywane bakanyu, które skupiają się na dużych, kobiecych biustach, przypominających
sztuczne piersi aktorek pornograficznych. Jednak, tak jak opisuje to Klimczyk,
nie tylko biusty poddane są maksymalizacji. W hentai również męskie genitalia
są prezentowane jako duże (chociaż w tym przypadku są już proporcjonalne, inaczej niż miało to miejsce w shundze), a także, zarówno kobiety, jak i mężczyźni
z łatwością szczytują wiele razy pod rząd. Seks zyskuje więc wymiar mierzalny
i liczbowy, więcej znaczy lepiej. Wciąż jednak, inaczej niż w amerykańskiej branży
pornograficznej, emocje postaci odgrywają rolę pierwszoplanową.
Hentai, które święci tryumfy w Internecie, przez co nie jest łatwe do sklasyfikowania i opisania, z pewnością nie daje się ująć w ramy w tak krótkim artykule. Moim celem nie był jednak wyczerpujący opis gatunku, ale wskazanie
najistotniejszych przyczyn powstania hentai oraz najważniejszych jego cech. Nie
byłoby erotycznej mangi oraz anime bez shungi, rycin przedstawiających obyczajowość seksualną Japończyków, ale hentai nie uzyskałoby dzisiejszego kształtu bez
ogromnego wpływu zachodniej branży pornograficznej. Tym samym, jak wiele
innych artystycznych produktów japońskich, które zyskały popularność nie tylko
29

W. Klimczyk, op. cit., s. 228-229.
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w Kraju Kwitnącej Wiśni, ale również poza jej granicami. Hentai w sposób niezwykle interesujący wyraża mentalność mieszkańców państwa, gdzie powstało, ale
jednocześnie posługuje się dwoma rodzajami kodów kulturowych, tak japońskim,
jak i zachodnim, przez co zaspokaja potrzeby miejscowych, ale również rozbudza
perwersyjną wyobraźnię europejczyka czy też Amerykanina.
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Abstract
Hentai – the Contemporary ‘Kama Sutra” of the East. A Formation and
an Analysis of the Genere
The paper focuses on formation of manga’s and anime’s genre, hentai. The essay
also describes the formal features and the main themes of hentai. Author derives
the genre from the Japanese erotic drawings shunga and from the ways of thinking present in Japan. These axiology focus on a temporality and a pleasure. An
important modern inspiration for the authors of hentai are the American hardcore films. The article proves that hentai connects the features of Japanese and
Western cultures and also illustrates the Japanese society. Author argues that the
genre retains the status of art despite the fact hentai is an example of pornography.
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Konstruowanie pożądania.
Kim lub czym jest femme fatale
w filmach Nikkatsu Noir? Przykład
„Branded to Kill” Suzukiego Seijuna

1.
W niniejszym artykule zostanie podjęty problem konstruowania pożądania w filmach z serii Nikkatsu Noir. Jest ona zbiorem dzieł filmowych powstałych w latach
50. i 60. w najstarszej japońskiej wytwórni filmowej Nikkatsu, charakteryzujących się zauważalną inspiracją estetyką francuskiego i amerykańskiego noir. Jedna
z kluczowych figur, wokół których organizowana jest ich warstwa narracyjna, to
femme fatale, nowoczesna, wyzwolona seksualnie kobieta. Postać ta ze względu na
osadzenie w powojennej socjokulturowej rzeczywistości Japonii, okazuje się być
nośnikiem zupełnie innych znaczeń niż w kinematografii zachodniej.
Celem artykułu jest ukazanie funkcji femme fatale w filmie Suzukiego Seijuna Branded to Kill (Koroshi no Rakuin, 1967). Film ten zbiera motywy typowe
dla japońskiego noir, jednak w przeciwieństwie do pozostałych filmów Nikkatsu
Noir zawiera wiele elementów metanarracyjnych. Bardziej niż częścią serii jest do
niej ironicznym komentarzem, dlatego wydaje się najlepszym obiektem do badań.
Jak konstruowane jest w nim pożądanie? Kto tak naprawdę ma władzę: kobieta,
mężczyzna? Kto jest stroną bierną, a kto czynną? Czy istotnie relacje erotyczne
w nim przedstawione warto podsumowywać tytułem filmu Yoshidy Yoshihige
z 1968 roku Eros plus masakra, jak to uczynił David Desser w Eros Plus Massacre:
An Introduction to the Japanese New Wave Cinema (1988), niejako podsumowując
działania twórców Nowej Fali? Aby odpowiedzieć na te pytania należy, krótko nakreśliwszy kontekst powstania dzieła Suzukiego, zastanowić się, co na jego podstawie można wywnioskować o obyczajowości w Japonii w czasie jego powstania.
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2.
Branded to Kill to dzieło hybrydyczne. Można je przyporządkować zarówno do
nurtu Nowej Fali, jak i yakuza eiga. Dla niniejszej analizy kluczowe będzie podkreślenie jego cech związanych z estetyką noir. Posługiwał się nią Yasujiro Ozu
już w latach 30. (Walk Cheerfully, That Night’s Wife, Drognet Girl). Jednak pierwszą
naprawdę udaną próbą przeniesienia konwencji gatunkowych noir był film Akiry
Kurosawy Zabłąkany pies (Nora inu, 1949), w którym mamy do czynienia z mirażową deformacją rzeczywistości, charakterystyczną dla „czarnego” kina.
Historie przenoszące na grunt japoński zachodnie kino typu noir powstawały
zazwyczaj wyłącznie dla zysku1 – pełne przemocy i seksu miały skusić młodych
widzów, żądnych „zakazanego owocu”. Są to na ogół nieskomplikowane fabuły
o brutalnych gangsterach, niebezpiecznych kobietach i zleceniach do wykonania.
Zawierają elementy westernu, komedii, filmu gangsterskiego, teen-rebel genres.
Najbardziej reprezentacyjne dzieła tego typu tworzyli tacy reżyserzy jak Masuda
Toshio, Nomura Takashi i Suzuki Seijun. Na głębszym poziomie, w produkcjach
z lat 50. i 60., tak jak w kinie amerykańskim lat 40. i 50., scenerią i środowiskiem,w którym rozgrywa się akcja, staje się wielkie miasto w okresie kryzysu (chociaż
w Japonii kryzys dotyczył bardziej tożsamości kulturowej niż sytuacji ekonomicznej: lata 60. to czas dynamicznego rozwoju ekonomiczno-gospodarczego po powojennej odbudowie). Wskazuje się jednak, że kino noir lat 50. w USA to fantazja
na temat okresu przedwojennego. Akcja rozgrywa się paralelnie do czasu powstania filmu, jednocześnie odsyłając w przeszłość – do rzeczywistości przed wojenną cezurą. W przypadku japońskim mechanizm jest tylko pozornie podobny. Jak
często dzieje się przy przejmowaniu zachodniego wzorca, pod niemal identyczną
formą kryją się odmienne znaczenia. Stawiając tezę, iż filmy nikkatsu noir odsyłają
widza do czasów sprzed amerykańskiej okupacji, należy liczyć się z wieloma zastrzeżeniami. Zwłaszcza w przypadku filmów Suzukiego Seijuna, często stosowane chwyty metanarracyjne oraz gra z konwencjami każą dopatrywać się w użyciu
estetyki noir nie – chęci powrotu do dawnego porządku, lecz diagnozowania przemian w obyczajowości, mentalności oraz strukturze społeczeństwa japońskiego
po klęsce II wojny światowej.
3.
Jeśli kierować się spostrzeżeniami Davida Dessera2, można interpretować filmy
z nurtu Nowej Fali, do których niewątpliwie można zaliczyć Branded to Kill, jako
manifestacje traumy związanej z wojną oraz następującą po niej amerykańską okupacją. Wtedy przestrzenią generującą charakter relacji damsko – męskich byłoby
1

2

Były to tak zwane mukokuseki akushun: ang. ‘potboilers’ albo ‘pulp fiction’. To pojęcie bezpośrednio odsyła do twórczości Quentina Tarantino, por. http://www.criterion.com/boxsets/655-eclipse-series-17-nikkatsu-noir [01.06.2014].
D. Desser, Eros plus Massacre. An Introduction To The Japanese New Wave Cinema, Indiana University Press 1988, s. 76-108.
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miasto, czyli miejsce, które uniemożliwia przystosowanie się do nowej rzeczywistości po 1945 roku. Idąc takim kluczem interpretacyjnym, należałoby stwierdzić,
iż w dziełach tych pokazywana jest klęska starej aksjologii opartej na patriarchacie i stosunkach feudalnych oraz problemy z wypracowaniem nowej wobec
westernizacji życia codziennego. Nihilizm, alienacja i dekadencja to wyznaczniki nowej kondycji. Losem bohaterów kieruje erotyczny fatalizm (destruktywna
moc pożądania, uprzedmiotowienie kobiety, mizoginizm), a nad całością góruje
pesymistyczny wymiar opowieści (bezsens ludzkiej egzystencji, pęd ku śmierci,
hedonizm). Idąc dalej tym tropem, pojawiający w powojennym kinie japońskim
motyw pary kochanków dotyczy najczęściej toksycznej relacji, uwodzenia, walki
o dominację i władzę. Oboje skrywają mroczne sekrety z przeszłości. Świat bohaterów jest przepełniony lękiem i niepewnością jutra.
To, co w amerykańskim wariancie gatunku można określić jako anomię, wywołującą psychotyczne zachowania, niemożność przeprowadzenia jasnego podziału
na dobro i zło, a także bliskość śmierci towarzyszącej erotycznemu pożądaniu,
przyporządkowuje Desser japońskiej kulturze3. Istotnie, wystarczy wspomnieć
tradycję drzeworytów (shunga), średniowieczną poezję tanka oraz ludowe opowieści grozy (przywoływanie motywów grozy, śmierci i perwersji tłumaczy się częstymi kataklizmami naturalnymi na terenach należących do wyspiarskiej Japonii).
Jednak charakterystyczny dla japońskiej kultury i myśli filozoficznej brak takich pojęć jak grzech czy dualizm ciała i umysłu oraz podmiotu i przedmiotu,
każe przyjąć postawę podejrzliwości wobec przedstawionych powyżej tez. To, co
w wariancie zachodnim jest rozpadem chrześcijańskiego systemu wartości, na
Wschodzie często staje się zabawą konwencją (jak w przypadku filmów pinku
eiga, gdzie symbole katolickie występują jako fetysze pozbawione głębszego odniesienia – na przykład w Violent Virgin Wakamatsu Kojiego albo w Sex & Fury,
gdzie pojawia się scena ukrzyżowania i biczowania głównej bohaterki).
4.
Czy zatem poszukiwanie nihilistycznego wydźwięku w produkcjach lat 60. nie
jest projekcją zachodnich wyobrażeń na temat Japonii? Występująca w filmach
Suzukiego Seijuna postać femme fatale jest dowodem na to, iż przenosząc zachodnie motywy (na przykład charakterystyczne dla noir), filmowcy kamuflowali to, iż
tak naprawdę ich celem było testowanie granic politycznej, seksualnej i formalnej
wolności. Zatem ukazane w tych filmach relacje damsko-męskie są nie tylko wynikiem traumy powojennej, lecz także próbą skonstruowania przestrzeni obyczajowego wyzwolenia (zwłaszcza kobiet), dla której nie było miejsca w ówczesnym
politycznym dyskursie4. Produkcje takie jak Branded to Kill można uznać za gesty
analogiczne do ruchów studenckich w drugiej połowie lat 60., czyli reakcji na
3
4

Ibidem.
I. Standish, Myth and Masculinity in the Japanese Cinema: Towards a Political Reading of the
Tragic Hero, Curzon 2000, s. 234-236.
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pierwszą dekadę rządów konserwatywnej partii LDP i dobiegających do Japonii
informacji o rewolucji seksualnej na Zachodzie5.
Film Branded to Kill opisywany jest jako jedno ze szczytowych osiągnięć reżysera, a zarazem studia filmowego Nikkatsu, jednak stał się przyczyną dymisji
reżysera ze studia6. Co wzbudziło takie kontrowersje wokół dzieła Suzukiego?
Nie tylko wyraźny estetyzm, epizodyczna i fragmentaryczna narracja, nadrzędność formy nad treścią oraz dekonstruowanie mimetyczności obrazu kinowego
charakterystyczne dla Nowej Fali7. Bardziej niż one sprzeciw mogły wzbudzać
psychiczna słabość, a także ostateczna klęska głównego bohatera z winy dwóch
femme fatale. Zarówno żona jak i kochanka głównego bohatera prowadzą go do
zguby. Analiza kluczowych dla tego problemu scen pozwoli na ukazanie, jak konstruowane jest pożądanie, a więc relacje władzy.
5.
Narracja filmu jest tylko pozornie nieskomplikowana, co chwilę bowiem zbacza
w niezrozumiałym i dezorientującym dla widza kierunku. Hanada Gorȏ ( Jȏ Shishido) – „wzorzec milczącego samotnika, opanowanego i bezwzględnego profesjonalisty, a zarazem schwytanego w pułapkę bez wyjścia”8 – trudzi się profesją płatnego zabójcy. Hanada w początkowych sekwencjach ujawnia się jako
nieomylny samotnik, wykonujący błyskawiczne egzekucje. Skryty za czarnymi
okularami zdaje się nie mieć słabości. Uwikłanie w dwa toksyczne związki burzy
jednak wizję nieprzejednanego łowcy. Jego sytuacja egzystencjalna wraz z upływem czasu ciąży coraz bardziej w stronę tragizmu.
Jak już zostało wspomniane, miejscem akcji jest dystopijna przestrzeń urbanistyczna związana z przyjęciem estetyki noir. Sceny odbywają się zarówno w sferze
uchi (wewnętrznej, domowej), jak i soto (zewnętrznej wobec domu)9. Żona pojawia się zawsze w pomieszczeniach zamkniętych: taksówce, barze, małżeńskim
mieszkaniu. Kochanka – w cadilacu, na ulicy, w wynajętym apartamencie. Przestrzenie te są bezosobowe, modernistyczne, a ludzie w nich umieszczeni przypominają galeryjne eksponaty lub zwierzęta laboratoryjne.
5

6

7

8
9

Na temat zależności produkcji filmowej i powojennej polityki japońskiej w latach 60. zob.:
I. Standish, Politics, Porn and Protest: Japanese Avant-Garde Cinema in the 1960s and 1970s. New
York: Continuum International Publishing Group 2011, Y. Furuhata, Cinema of Actuality: Japanese Avant-Garde Filmmaking in the Season of Image Politics, Duke University Press Books 2013,
A. M. Nornes, Forest of Pressure: Ogawa Shinsuke and Postwar Japanese Documentary, University
of Minnesota Press 2007.
Wywiad z Suzuki Seijunem, [on-line:] http://www.midnighteye.com/interviews/seijun-suzuki/
[30.05.2014].
K. Loska, W świecie yakuzy– japońskie oblicze filmu gangsterskiego, [w:] Nowy film japoński, Kraków 2013, s. 176.
Ibidem, s. 178.
I. Standish, A New History of Japanese Cinema. A Century of Narrative Film, Continuum New
York London 2005, s. 310-311.
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Przestrzeń domowa jest przedstawiona jako laboratorium uwodzenia i zwierzęcej rozkoszy. Żona funkcjonuje jako lalka spełniająca różne życzenia mężczyzn.
Już w jednej z początkowych scen, w barze, widz dowiaduje się, iż obce jest jej
pojęcie wierności. Wykonuje ona polecenia tego, kto ma władzę. Ponad mężem
znajduje się mafijny boss, jemu zatem tak naprawdę poślubiona jest kobieta.
W większości scen, w których się pojawia, oko kamery podąża za jej nagą postacią.
W przestrzeni domowej prawie nigdy nie widać jej w ubraniu. Żona to ruchliwe,
szczupłe, piękne, zawsze gotowe do miłości fizycznej ciało – pełne żywotnej energii. Warto prześledzić przemiany w funkcji żony w fabule filmu. Początkowo jest
ona własnością męża, poruszającą się w labiryntowej przestrzeni domu. Często
widać ją pod prysznicem, symbolizującym pożądanie lub wspinającą się po spiralnych schodach prowadzących na pierwsze piętro apartamentu – kuszącą męża,
manipulującą nim. Mimo, iż pozornie to mąż pogardza kobietą, tak naprawdę
do ona, dzięki wyzwolonej seksualności, steruje jego poczynaniami. Początkowo
fakt ten jest niewidoczny dla widza – zamknięci w przestrzeni domowej wydają
się wypełniać tradycyjny japoński model relacji damsko-męskich, gdzie aktywny mężczyzna dominuje nad bierną kobietą. Hanada wydaje się nawet znudzony
żoną, dlatego zwraca uwagę na filmową femme fatale, Misako.
Misako jest negatywem postaci żony. Sama określa się jako martwą za życia,
jako biologicznie żywe ciało, pozbawione woli istnienia. Ona również w trakcie
rozwoju fabuły przechodzi szereg metamorfoz: od typowej femme fatale po męczennicę umierającą w imię tragicznej miłości. Jej pojawienie się jest początkiem
końca Hanady. Zlecone przez nią morderstwo kończy się postrzeleniem niewinnej kobiety. To jeden z kluczowych momentów filmu. Widać w nim świat z perspektywy płatnego zabójcy, patrzącego przez lunetę celownika. W momencie, gdy
namierza poszukiwanego mężczyznę, któremu towarzyszy Misako, zapatruje się
w kobietę z pożądaniem, wymieniają spojrzenia. Wbrew jej uprzednim wskazówkom chwila jego wahania trwa zbyt długo, dlatego chybia on zamierzonego celu.
Nieomylny zabójca w tym momencie traci swoją tożsamość, sam na siebie wydając wyrok śmierci, i jednocześnie wiąże się z femme fatale nierozerwalnym węzłem
tajemnicy i zmysłowego pragnienia, zdeterminowanego przez bliskość śmierci.
Sama Misako, początkowo deklarując nienawiść do mężczyzn, stopniowo zakochuje się w Hanadzie, ponieważ tylko on może dać jej upragnioną śmierć. Misako
jest negatywem żony nie tylko z powodu swej aktywnej roli w świecie zewnętrznym i opętania autodestrukcyjnym pragnieniem. Jej seksualność nie kieruje jej ku
pełni erotycznej rozkoszy, lecz do przyjmowania i zadawania bólu, związanego
z brakiem spełnienia. Przejawia skłonności masochistyczne. Po tym, jak żona próbuje na zlecenie mafijnego bossa zabić głównego bohatera, raniąc go z pistoletu
i zostawiając w podpalonym mieszkaniu, ucieka on do kochanki.
Na szczególną uwagę zasługuje surrealistyczna przestrzeń, którą zamieszkuje Misako. Ściany udekorowane są przyszpilonymi martwymi owadami (głównie
motylami i ważkami). Posiadają one niejednoznaczną symbolikę. Można je odczytywać bezpośrednio jako atrybuty femme fatale, która z spotkaniach z mężczy-
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znami również wykazuje brak litości. Mogą one mieć charakter trofeów. Bliższe
jednak temu, co wynika ze słów i zachowania bohaterki jest to, że są one albo kolejnymi cząstkami jej duszy, które uśmierca, albo wyrazem jej ukrytych pragnień,
które blokuje. Sama wyznaje, że zabija wszystko to, co kocha. Dlatego też Hanada, uwikłany w sieć relacji z femme fatale stopniowo zbliża się ku śmierci. Ilustrację tej tezy odnaleźć można w scenie nieudanego zbliżenia. Następuje po scenie
równie nieudanego gwałtu. Postrzelony przez żonę Hanada, próbuje podbudować
swoje męskie ego poprzez zdobycie kobiety, z winy której został skazany przez
bossa na śmierć. Misako pokazuje mu klatkę z parką kanarków, czemu towarzyszy wyznanie miłosne. Hanada, kierowany fizycznym pożądaniem, nie wierzy
w prawdziwość uczuć kobiety. Ona jednak zaczyna kusić go swoim ciałem. Gdy
ma dojść do sceny erotycznej, ciała znikają z kadru. Po chwili wyłania się główny
bohater z dłonią pełną martwych owadów, wymieszanych z lepką mazią. Są one
materializacją toksycznej relacji łączącej parę. Potwierdza to kolejny kadr – rzut
oka kamery na dwa ptaki w klatce, tym razem już uśmiercone przez przekłucie ich
gardeł zatrutymi igłami, ulubionymi zabawkami Misako. Odnaleźć tu można metaforycznie ukazany motyw podwójnego samobójstwa: absolutne połączenie pary
kochanków może na nastąpić jedynie poprzez śmierć. Jej marzeniem jest zginać
z jego rąk, na niego zaś kolejne dawki zabójczej trucizny działają jak narkotyk
powoli wyniszczający ciało i umysł.
Podsumowując, obie kobiety pełnią funkcję femme fatale. Mimo, iż finalnie
Hanada morduje żonę w akcie zemsty za zamach na jego życie i zdradę z mafijnym bossem, przegrywa z nią walkę o dominację. Misako, chociaż ginie torturowana przez gangsterów poszukujących jej kochanka, nawet pośmiertnie jest stroną czynną w ich relacji, reżyserką losu mężczyzny. To dzięki nim losy głównego
bohatera nabierają tragizmu i ostatecznie kończą się mało chwalebną śmiercią.
David Desser, przy okazji analizy Imperium zmysłów Ōshimy Nagisy, wskazuje, że motyw kobiety uśmiercającej kochanka, jest dowodem na ambiwalencję ról
płciowych10. Przywołuje on analizy Petera B. Higha, w których jej zachowanie jest
powiązane z „Kompleksem Królowej Pszczół” i świadczy o przekonaniu reżysera,
że lata powojenne to kres męskiej dominacji w społeczeństwie japońskim11. Warto
w świetle tych uwag widzieć postać femme fatale w filmach Suzukiego Seijuna,
oficjalnie reżysera filmów klasy B w komercyjnej wytwórni Nikkatsu, a po latach
zaliczanego do nurtu Nowej Fali. W jego dziełach również tradycyjna aksjologia
oparta na zasadzie giri uległa kompromitacji, czego egzemplum jest główny bohater Branded to Kill. Badając uwarunkowania polityczno-społeczne i kulturowe,
jakich były konsekwencją, trzeba zauważyć, że funkcja głównego bohatera nie
wiąże się ze zwykłym przeniesieniem znaczeń z filmów noir stworzonych w ramach kina zachodniego.
Mężczyzna bez honoru jest jak Haneda pozbawiony cechy nieomylności. Pożądając kobiety jako biernego ciała zaspokajającego jego żądze, przejawia oby10
11

D. Desser, op.cit., s. 97-98.
Ibidem.
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czajową anachroniczność. Desser wskazuje na konieczność powiązania filmów
zawierających jawne sceny erotyczne z tym, co polityczne. Badacz wskazuje istotność faktu, że rok pojawienia się pinku eiga („filmu dla dorosłych”), czyli 1964,
jest również datą wielkiego tryumfu japońskiego rządu – Olimpiady w Tokio12.
Niemal równocześnie pojawiło się więc zjawisko pokazujące zachowania nienormatywne, opozycyjne wobec konserwatywnej ideologii rządu oraz drugie, mocno
ją akcentujące. Pierwsze można uznać za ekspresję wolności twórczej filmowców
z niszowej wytwórni (chcących pokazać ludzkie zachowania seksualne), drugie
za zabiegi dyscyplinujące dokonywane przez władzę13. Kino więc mogło pełnić
funkcję wyznaczania nowych granic obyczajowości lub – inaczej – miejsca , gdzie
to, co tłumione w sferze publicznej, mogło znaleźć wyraz.
6.
Analizowane sceny z Branded to Kill w tym świetle, mimo oczywistego przeniesienia zachodnich motywów charakterystycznych dla noir, zadziwiają śmiałością
w eksponowaniu seksualności bohaterek. Konwencja pozwoliła przemycić treści
nienormatywne. Jednak, mimo osadzenia akcji w rzeczywistości bardziej przypominającej świat wykreowany przez Johna Hustona, czy nowofalowe dokonania
Jeana-Luca Godarda niż Japonię w latach 60., lewicujący wydźwięk filmu pozostał jawny. Premiera filmu nastąpiła tylko w trzy lata po premierze pierwszego
pinku eiga. Nic więc dziwnego, że dzieło Suzukiego również wywołało skandal.
Obie żeńskie bohaterki nie mają nic wspólnego z wypełnianiem tradycyjnych
kobiecych ról w społeczeństwie japońskim. Ich działania pokazują zwierzęcość
i słabość głównego bohatera, który z nieomylnego herosa zamienia się jednostkę
o zdezintegrowanej osobowości. Wbrew przekonaniu o patriarchalności japońskiego społeczeństwa to kobiety zarządzają tu światem, manipulując pożądaniem.
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Studentka studiów II stopnia na kierunkach Performatyka Przedstawień i Porównawcze Studia Cywilizacji. Wieloletni kurator cyklu filmowego „Extremazja”
prezentującego najciekawsze dokonania kina azjatyckiego (głównie japońskiego).
Występowała na licznych konferencjach, głównie badając kulturę audiowizualną Japonii. Współpracowała z Małopolskim Ogrodem Sztuki, Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej „Manghha” (projekt „NO/HO/USE”), ASP im. Jana Matejki w Krakowie oraz kolektywem Palce Lizać (projekty „Tu-Mieszkam”, „NO/
HO/USE”, „Mechanizmy Porozumienia”). Pisze do magazynów „Fuss” i „Woof
Woof Arf Arf ”. Interesuje się naukami przyrodniczymi, sztuką nowych mediów
i undergroundowymi zjawiskami w kulturach świata.
Abstract
Construction of desire: who or what is femme fatale in the films of Nikkatsu
Noir? The exemple of Branded to Kill by Suzuki Seijun.
Text analyses the creation of “desire” in Nikkatsu Noir series, which is noticeably
inspired by American and French Noir Cinema. Studying this creation of 50’s and
60’s allows the author to show the influence of the western culture. The paintings
related to Nikkatsu Noir series (Isolde Standish, Jasper Sharp) show the process
of creating a new personal identity by inhabitants of the big agglomerations. The
city presents characteristic features of the place where no one can adjust to new
reality after 1945. The fascination of American and French Noir Cinema led to
major change of approach towards body, sexuality and traditional values. Analysis
of one of the movies from this series (Koroshi no Rakuin) proves how sociocultural
reality is reflected in the creation of “femme fatale”.

Przemysław Sztafiej

Zakład Japonistyki Katedry Orientalistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Obsesja, okrucieństwo, miłość –
postaci kobiece w wybranych filmach
Masumury Yasuzō
Masumura Yasuzō (1924-1986) jest jednym z najpłodniejszych reżyserów w historii Japonii. W ciągu swojej wieloletniej kariery nakręcił blisko sześćdziesiąt
filmów. Przez większość czasu związany był z jedną z największych w czasach powojennych japońskich wytwórni filmowych – Daiei. Jednak mimo tego, że ówczesne wytwórnie filmowe były nastawione przede wszystkim na zysk, a nie przekaz
i wartość artystyczną produkowanych filmów, to Masumura był jednym z pierwszych reżyserów, którzy w swojej twórczości starali się podjąć zadania krytyki
społeczno-politycznej ówczesnej Japonii. Celem tej krytyki był między innymi
rozwijający się po drugiej wojnie światowej drapieżny kapitalizm i konsumpcjonizm (w filmie Moloch i marionetki, 1958), militaryzm i wojna (między innymi
filmy: Szkoła szpiegów, 1966; Czerwony anioł, 1966). Jednak jednym z głównych
tematów poruszanych przez Masumurę było patriarchalne społeczeństwo japońskie i związana z tym dyskryminacja kobiet. Postacie żeńskie w jego filmach są
ograniczane normy społeczne, często traktuje się je wyłącznie jako obiekty seksualne służące zaspokajaniu męskich potrzeb. Jednak Masumura nie przedstawia
kobiet zgodnie z japońskim ideałem pasywności i uległości względem mężczyzn
– ukazuje je albo jako silniejsze od mężczyzn, albo jako z czasem ulegające wewnętrznej przemianie, na końcu uzyskujące wystarczająco dużo pewności siebie,
aby przeciwstawić się patriarchatowi i wyzwolić się z okowów norm i konwenansów. Często tej przemianie psychologicznej towarzyszą silne emocje, miłość oraz
silny pociąg seksualny, które doprowadzają bohaterki do obsesji a nawet obłędu.
Skupiając się na trzech filmach: Ongaku1 (1972), Ślepa bestia (Mōjū, 1969) oraz
Żona Seisaku (Seisaku no tsuma, 1965), zostanie w niniejszym artykule podjęta próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o przyczyny szaleństwa i brutalnych obsesyjnych zachowań postaci kobiecych w twórczości filmowej Masumury Yasuzō.

1

Dosł. Muzyka, brak oficjalnego tłumaczenia tytułu filmu na język polski.
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Początki kariery reżyserskiej – ukształtowanie się
wizji bohatera w twórczości Masumury Yasuzō
Masumura urodził się w miejscowości Kōfu w prefekturze Yamanashi w 1924 roku.
Jego pierwszy kontakt z filmem nastąpił we wczesnym dzieciństwie, mniej więcej
dwa lata przed pójściem do szkoły podstawowej2. Masumura przyjaźnił się wtedy
z synem właściciela kina i mógł często oglądać filmy za darmo3.
Drugi okres zainteresowania filmem przypadł na lata 1942-1943, kiedy Masumura był uczniem szkoły ponadgimnazjalnej. Trwała wtedy druga wojna światowa, w której Japonia walczyła z wojskami Aliantów na Pacyfiku. Masumura
często wybierał się wtedy do znajdującego się w tokijskiej dzielnicy Shibuya kina,
gdzie oglądał stare produkcje niemieckie oraz francuskie. Zafascynował go przedstawiany w tych filmach dekadencki i pełen uroku świat Europy dwudziestolecia
międzywojennego, tak bardzo odmienny od pogrążonej w przygnębiającej atmosferze wojny Japonii. Jednak wkrótce potem, z uwagi na pogarszającą się sytuację
na froncie wojennym, dokonano mobilizacji oraz poboru studentów do armii.
W ten sposób także Masumura został wcielony do wojska4.
Niedługo po zakończeniu drugiej wojny światowej Masumura ukończył studia
na wydziale prawa, ale nie spieszył się z szukaniem pracy i ponownie zdecydował się pójść na uniwersytet. Aby nie sprawiać kłopotów finansowych rodzicom,
Masumura postanowił znaleźć pracę dorywczą. Szczęśliwym zrządzeniem losu
poszukiwano wtedy chętnych do pracy w charakterze asystenta reżysera w wytwórni filmowej Daiei. Masumura postanowił zgłosić swoją kandydaturę na to
stanowisko i ostatecznie dostał tę posadę.
W międzyczasie pojawiła się możliwość wyjazdu na stypendium zagraniczne,
na znaną uczelnię filmową Centro Sperimentale di Cinematografia w Rzymie.
Masumura pomyślnie zdał egzaminy i w 1952 roku wyjechał na dwuletnie stypendium do Włoch. W chwili wyjazdu Masumura nadal nie wiązał swojej przyszłości z przemysłem filmowym, jednak w czasie pobytu w Europie zaszła w jego
podejściu zmiana. Na uczelni prowadzone były wykłady z historii kina. Masumura stwierdził później, że zajęcia z historii filmu pozwoliły mu po raz pierwszy
zrozumieć, że kinematografia nie jest tylko rozrywką, ale dziedziną sztuki, która
rządzi się własnymi prawami, teoriami i która ma swoją własną estetykę. Stypendium we Włoszech pomogło Masumurze podjąć decyzję o zostaniu reżyserem5..
Dzięki kontaktowi z zupełnie odmienną od japońskiej kulturą europejską, Masumura wykształcił swój własny specyficzny pogląd na ojczyznę, jej społeczeństwo
oraz kinematografię. Opierając się między innymi na pracach na temat Japonii i Japończyków autorstwa filozofa i historyka kultury ‒ Watsujiego Tetsurō (1889-1960),
2

3
4
5

Y. Masumura, H. Fujii, Eiga kantoku Masumura Yasuzō no sekai – „Eizō no maesutoro” eiga to
no kakutō no kiroku 1947-1986, Tokio 1999, s. 56.
Ibidem.
Ibidem, s. 56-57.
Ibidem, s. 57-58.

Przemysław Sztafiej

Masumura doszedł do wniosku, że podstawą kultury jego kraju jest grupizm
i przedkładanie wagi opinii społeczeństwa ponad jednostkę, co bezpośrednio wywodzi się z zaadoptowanego z Chin konfucjańskiego wzorca ściśle ustalonej hierarchii i lojalności względem osób wyżej postawionych6. Za główny cel swojej twórczości reżyser obrał sobie przedstawianie bohaterów, którzy nie wpisują się w ten
wzorzec ścisłej lojalności i uległości względem zasad ustalonych przez społeczność7.
Dlatego też główni bohaterowie filmów Masumury (a w szczególności postaci kobiece) charakteryzują się silnie zarysowanym, indywidualistycznym charakterem ‒
przedkładają oni własne, jednostkowe żądze i uczucia ponad dobro grupy. Jednakże
społeczność, w której zmuszeni są żyć, jest wyraźnie japońska – wszelkie przejawy
niesubordynacji lub inności natychmiast są potępiane i karane. W związku z tym
filmach Masumury dochodzi do konfliktu pomiędzy sprzecznymi oczekiwaniami
i dążeniami bohaterów a otaczających ich światem, co zbliża twórczość Masumury
do tradycji japońskiego teatru mieszczańskiego (kabuki oraz bunraku8), a w szczególności do sztuk sewamono9 Chikamatsu Monzaemona (1653-1724), opartych na
opozycji pomiędzy pojęciami - giri oraz ninjō. Mikołaj Melanowicz opisuje te pojęcia w następujący sposób: „W dramatach sewamono konflikty i źródła tragedii autor
dostrzegł w konfrontacji uczuć ludzkich (ninjō), a więc pragnień i niekontrolowanych namiętności, z moralnymi obowiązkami (giri) jednostki. Bohater był zwykle
świadom ciążących na nim obowiązków, rozumiał ich głębokie znaczenie moralne,
lecz mimo to decydował się – lub był zmuszony – na wybór podyktowany głosem
serca. Po długich wahaniach i cierpieniach bohater obierał drogę uczuć, prowadzącą
go najczęściej do śmierci”10.
Inspirację reżysera twórczością dramatyczną wydaje się również potwierdzać
fakt, że Masumura w 1978 roku zekranizował jedną z najbardziej znanych sztuk
teatralnych Chikamatsu Podwójne samobójstwo w Sonezaki (Sonezaki shinjū). Jednak w przypadku twórczości filmowej Masumury pojęcia giri oraz ninjō zostają
przedstawione w uwspółcześniony sposób. Źródła konfliktu między wymaganiami społeczności a uczuciami bohaterów nie ograniczają się wyłącznie do tradycyjnych wzorców, występujących w sztukach Chikamatsu, takich jak bohater, który
zostaje postawiony przed wyborem prawdziwego uczucia (najczęściej o charakterze mezaliansu), a korzystnego finansowo lub oczekiwanego społecznie, jednak
pozbawionego miłości aranżowanego małżeństwa. W filmach Masumury pojawia
się między innymi opozycja miłości wobec uczuć patriotycznych (Żona Seisaku),
miłości łamiącej tabu kulturowe (Ongaku), a predefiniowanymi poglądami społeczeństwa na temat miłości właściwej, czy też problemy zakochanego członka
mafii, który próbuje wycofać się z przestępczego świata (Karakkaze yarō).
6
7
8
9

10

Ibidem, s. 58-60.
Ibidem, s. 60-61.
Bunraku – japoński tradycyjny teatr lalkowy.
Sewamono – sztuki obyczajowe, portretujące życie warstwy mieszczan (głównie kupców, rzemieślników i kurtyzan).
M. Melanowicz, Literatura japońska. Od VI do połowy XIX wieku, Warszawa 1994, s. 416-417.
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Bohaterki opętane miłosnym szaleństwem – „Ongaku”,
„Ślepa bestia” oraz „Żona Seisaku”
Film Ongaku jest ekranizacją powieści autorstwa Mishimy Yukio (1925-1970)11 pod
tym samym tytułem z 1965 roku. Masumura na temat pierwowzoru filmu stwierdził,
że autor ukazuje w niej całą gamę różnych podejść do seksualności ludzkiej. Dewiacje takie jak kazirodztwo, towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów i wprawdzie
stanowią tabu, ale prawdopodobnie nigdy nie znikną całkowicie. Różnego rodzaju
dewiacje są według Masumury odzwierciedleniem prymitywnych, pierwotnych instynktów ludzkich – złamanie tabu sprawia, że uczucie i zarazem seks są wyjątkowo żarliwe i gwałtowne. Człowiek przez stworzenie kultury oraz tabu wtłoczył się
w schematy, utracił pierwiastek dzikości i pierwotnych instynktów, co w ostateczności może prowadzić do sytuacji, w której staje się on mniej ludzki i sztuczny12.
Główną bohaterką filmu jest Reiko – młoda kobieta cierpiąca na ataki histerii.
Po raz pierwszy poznajemy ją w trakcie wizyty u psychiatry. Wśród niepokojących ją objawów wymienia ona również to, że nie słyszy muzyki. Wydaje się, że
Reiko jest w szczęśliwym związku z przystojnym i młodym mężczyzną nazwiskiem Egami, jednak nie jest w stanie czerpać przyjemności cielesnych w czasie
seksu. Przyczyną okazuje się historia seksualna kobiety – jej pierwsze doświadczenia były związane ze starszym bratem. Kazirodztwo nie wywołało u niej reakcji wstrętu do seksu, a wręcz odwrotnie - fascynację i obsesję na punkcie brata.
Poszukiwała nawet mężczyzn fizycznie podobnych do niego. Reiko stara się wciągnąć psychiatrę w swoistą grę psychologiczną: oszukuje go, podając nieprawdziwe
informacje na swój temat, w pewnym momencie próbuje uwieść lekarza. Widz
jest stale dezorientowany pojawiającymi się retrospekcjami oraz surrealistycznymi
wizjami kobiety. W kulminacyjnej scenie dochodzi do konfrontacji Reiko z bratem. Lekarz obecny przy ich spotkaniu uświadamia kobietę, że brak przyjemności
z seksu wynika z tego, że Reiko podświadomie boi się, iż może zajść w ciążę
z kimś innym niż jej brat. W końcu psychiatra odkrywa, że u bohaterki w wyniku
pewnego rodzaju blokady psychologicznej muzyka oraz przyjemność seksualna
pozostają w stosunku zależności –Reiko słyszy muzykę tylko wtedy, kiedy jest
w sytuacji intymnej z mężczyzną, z którym nie ma ryzyka zajścia w ciążę.
W końcowej scenie lekarz dostaje telegram, z którego wynika, że prawdopodobnie udało mu się wyleczyć kobietę z fascynacji na punkcie brata. Gdy pielęgniarka stwierdza, że Reiko i Egami będą szczęśliwi, psychiatra nie wydaje się
być tego tak pewien. W trakcie filmu lekarz wielokrotnie stwierdza, że nie należy
sytuacji kobiety tłumaczyć w zbyt uproszczony sposób. Wątpliwości psychiatry
na końcu filmu wydają się sugerować, że seksualność i psychika ludzka są bardzo skomplikowane. Być może aktualny problem Reiko został rozwiązany, ale nie
oznacza to, że będzie ona w stanie zbudować zdrowy i stabilny związek.
11

12

Mishima Yukio – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli powojennej literatury japońskiej. Twórca
między innymi Wyznań maski (Kamen no kokuhaku; 1949) oraz Złotej pagody (Kinkakuji; 1956).
Y. Masumura, H. Fujii, op. cit., s. 419-420.
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W trakcie filmu często pojawiają się sekwencje snów, groteskowe wizje oraz
retrospekcje, które utrudniają zrozumienie sytuacji przez widza, a także mają na
celu stworzenie wrażenia tajemniczości i budowanie napięcia przed kulminacyjną
sceną konfrontacji kobiety z przyczyną jej zaburzeń psychicznych i seksualnych.
W filmie w paru miejscach pojawia się motyw nożyc. Szczególnie charakterystyczny jest on w sekwencjach, gdzie kobiece nogi przypominają, bądź – w przypadku scen fantastycznych wizji lub wyobrażeń bohaterki – zamieniają się w parę
nożyc. Spośród tego rodzaju scen najbardziej wyróżnia się ta, umiejscowiona podczas napisów początkowych filmu. Naga bohaterka leży w ciemnym miejscu, na
nią nakłada się obraz pary nożyc to otwierających się, to zamykających. W tle słyszalny jest szczęk metalu. Twarz bohaterki w tej sekwencji wyraża psychiczny ból,
bądź też przestrach. Nożyce zdają się być wobec tego symbolem niebezpieczeństwa i bólu związanego z seksem – dolna część ciała kobiety może być zarówno
źródłem rozkoszy cielesnych, jak i niebezpieczeństwa – zarówno dla samej kobiety, jak i dla jej partnera. Praktycznie identyczna sekwencja pojawia się również na
końcu filmu, tworząc klamrę kompozycyjną. Takie zakończenie sugeruje, że wątpliwości psychiatry, co do stanu psychicznego Reiko wydają się być uzasadnione.
Podobnie jak większość filmów reżyserowanych przez Masumurę, film Ślepa bestia jest ekranizacją powieści o tym samym tytule. Autorem pierwowzoru
z 1931 roku był znany japoński pisarz Edogawa Rampo (1894-1965)13.
Główną bohaterką filmu jest młoda modelka imieniem Aki, która pozowała
przy tworzeniu rzeźby. Pewnego dnia do galerii sztuki, gdzie wystawiony został jej
posąg przychodzi ślepiec, który namiętnie dotyka rzeźby. Aki przypadkowo jest
świadkiem tego zdarzenia – wzbudza to u niej odrazę i swego rodzaju atak paniki. Później kobieta zostaje porwana przez tego właśnie niewidomego (o imieniu
Michio) oraz jego matkę. Okazuje się, że mężczyzna jest rzeźbiarzem amatorem.
Korzystając ze spadku po ojcu utworzył w opuszczonym magazynie swoje atelier.
Ideałem Michio jest utworzenie sztuki opartej na dotyku. Po tym jak wybadał
dotykiem rzeźbę przedstawiającą Aki zapragnął, aby została ona jego modelką.
Dziewczyna jest przerażona sytuacją. Z czasem, aby znaleźć okazję do ucieczki próbuje wykorzystać naiwność ślepca-prawiczka udając zainteresowanie nim.
Matka Michio jest zazdrosna i obawia się, że Aki wykorzysta jej syna. Dochodzi
wtedy do gry emocjonalnej, w której ściera się miłość matczyna z miłością do
kobiety. W wyniku kłótni i nieszczęśliwego wypadku matka Michio umiera. Wychodzi na jaw, że Aki tylko udawała miłość do ślepca. Michio, załamany śmiercią matki i zachowaniem swojej modelki, staje się agresywny wobec porwanej
dziewczyny, trzyma ją w zupełnych ciemnościach i regularnie gwałci. Stopniowo
kobieta zaczyna czuć pociąg do swego oprawcy, jednocześnie popada też w obłęd
– twierdzi, że straciła wzrok od długiego przebywania w ciemnościach. Podobnie
jak Michio polega tylko na zmyśle dotyku, dzięki czemu zaczyna pojmować jego
sztukę. W końcu ślepiec i dziewczyna popadają w coraz głębszy stan obłędu, budzi
się u nich dzika żądza do sadomasochistycznych praktyk. W ostatecznym stanie
13

Edogawa Rampo – pisarz japoński, znany między innymi ze swoich powieści kryminalnych.
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uniesienia ślepiec pozbawia kobietę wszystkich kończyn. Jednocześnie na ekranie
pojawia się nieukończona rzeźba Michio, która miała przedstawiać Aki. Kończyny rzeźby odpadają jedna po drugiej dokładnie w tej samej kolejności, w jakiej
ślepiec odcina je swojej modelce. Na końcu Michio popełnia samobójstwo.
W tych ostatnich fragmentach Ślepej bestii wyraźne jest odniesienie do jednej
z pierwszych scen filmu. Gdy na początku filmu Michio lubieżnie dotyka rzeźbę
Aki, kobieta odczuwa ten dotyk tak, jakby to ona sama była obłapiana. W ostatniej
scenie Ślepej bestii sytuacja zostaje odwrócona – to sama rzeźba fizycznie odczuwa
skutki cierpienia i bólu modelki. W wyniku takiej klamry kompozycyjnej ukazany zostaje kontrast: dotyk-wstręt psychiczny z początku oraz ból-przyjemność
z końca filmu. Kobieta za sprawą utraty zmysłu wzroku, zamknięcia i szaleństwa
wywołanego tymi doświadczeniami ulega przemianie, swoistemu „useksualnieniu”. U bohaterki przełamana zostaje bariera psychiczna, dzięki czemu Aki przechodzi od wstrętu przed mężczyzną do uwielbienia rozkoszy cielesnych. Obrazuje
to z jednej strony strach człowieka, a z drugiej strony zainteresowanie i fascynację
czymś nowym i nieznanym. Przekroczona zostaje bariera w postaci narzuconego człowiekowi przez społeczeństwo podejścia do sfery seksualności, przez które
wszelkie odchylenia od normy i fetysze są potępiane i odrzucane jako niemoralne.
Jeżeli spojrzeć na tytuł filmu wyłącznie z punktu widzenia jego polskiego tłumaczenia, zignoruje się zawartą w oryginale grę słów. Zapis japoński jest neologizmem, utworzonym przez autora oryginału z połączenia dwóch ideogramów,
oznaczających odpowiednio „ślepotę” (盲) oraz „bestię, zwierzę” (獣). Odczytanie
tych znaków jest jednak homofonem innego japońskiego wyrazu, oznaczającego dziką, wściekłą bestię (猛獣 mōjū). Widz oglądający film od razu zestawi ze
sobą postać tytułowej ślepej bestii z postacią psychopatycznego ślepego bohatera.
Jednak w kontekście zakończenia dzieła Masumury także i bohaterka filmu staje
się niczym ślepa bestia (zarówno w sensie przenośnym jak i dosłownym), coraz
bardziej pogrążając się w sadomasochistycznym uniesieniu.
Główna bohaterka Żony Seisaku – Okane jest żoną pewnego podstarzałego, bogatego mężczyzny. Rodzina Okane żyje w skrajnej nędzy, jej ojciec jest schorowanym
pracownikiem stoczni, jej brat zmarł w dzieciństwie na zapalenie płuc. Dlatego małżeństwo z bogaczem było jedyną szansą na poprawę losu. Związek młodej kobiety
ze starcem stał się przyczyną wielu niepochlebnych plotek. Wkrótce po tym umiera
ojciec bohaterki, a następnie także jej mąż. W zamian za spadek syn starca wymaga
od Okane zerwania stosunków z rodziną zmarłego męża, zabrania jej pojawić się na
pogrzebie i prosi, aby za otrzymane pieniądze wyprowadziła się na wieś. Okane zostaje sama z matką, która chce powrócić do swojej dawnej wioski. Z uwagi na znaczne długi, rodzina Okane zmuszona była opuścić pierwotne miejsce zamieszkania, ale
dzięki pieniądzom ze spadku powrót stał się możliwy. Jednak również w swojej starej
wiosce Okane staje się celem plotek zazdrosnych mieszkanek.
Niedługo po tym do wsi powraca z wojska Seisaku – pracowity i przystojny
młody patriota. Dla zorganizowania mieszkańców i poprawy wydajności pracy
instaluje we wsi dzwon, którym dzwoni każdego ranka i wieczora. Kiedy Seisaku
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pomaga Okane przy zorganizowaniu pogrzebu jej matki, mężczyzna zakochuje
się w pięknej dziewczynie. Przysięga, że nigdy jej nie opuści i poślubia ją. Jednak
wkrótce po tym wybucha wojna rosyjsko-japońska14, a Seisaku dostaje wezwanie
do wojska. Aby uchronić ukochanego przed śmiercią i zatrzymać go przy sobie, zrozpaczona Okane wyłupuje mu oczy. Dziewczyna zostaje brutalnie pobita przez mieszkańców wioski i trafia do więzienia. Początkowo Seisaku również
nienawidzi Okane, jednak z czasem sam staje się celem dyskryminacji ze strony
społeczeństwa (zostaje posądzony o tchórzostwo i brak patriotyzmu, podważona zostaje jego męskość), co pozwala mu zrozumieć uczucia dziewczyny. Seisaku
w rozpaczy rozbija dzwon – symbol jego związku ze społeczeństwem. Po wyjściu
Okane z więzienia dochodzi do spotkania z Seisaku i mężczyzna wybacza swojej
ukochanej. W długim monologu stwierdza, że mieszkańcy wioski traktują ich
oboje jak wyrzutków, ale wyprowadzenie się ze wsi będzie przyznaniem się do
porażki. Seisakui Okane postanawiają pozostać we wsi licząc na to, że zostaną
zrozumiani po śmierci.
W Żonie Seisaku Masumura ukazuje mechanizm wykluczenia społecznego,
obecny w Japonii. Ludzie wyróżniający się, tak jak piękna Okane, czy też ludzie,
którzy w opinii społeczności nie wywiązują się lub nie są już w stanie wywiązać
się ze swoich obowiązków i powinności społecznych, jak Seisaku, stają się wyrzutkami. Jedne z ostatnich słów wypowiedzianych przez Seisaku w filmie: „Dzięki
tobie stałem się zwykłym człowiekiem. Gdyby nie ty już zawsze byłbym tylko
głupim wzorowym żołnierzem”, stają się jednocześnie wyjątkowo silnym przesłaniem antywojennym oraz krytyką prowojennej indoktrynacji Japończyków z początku XIX wieku, czego kulminacją był udział Japonii w drugiej wojnie światowej po stronie państw Osi.
Podsumowanie
Przyczyną szaleństwa, obsesji i nierzadko brutalnych zachowań bohaterek opisanych
filmów jest konflikt uczuć wewnętrznych, ich „jednostkowości” z oczekiwaniami społecznymi. Może się wydawać, że starając się w swoich filmach odejść od tradycyjnego
w społeczeństwie japońskim przedkładania obowiązku (giri) ponad własne uczucia
i żądze (ninjō), Masumura w niezamierzony sposób ukazuje tradycję zwycięską –
poprzez odrzucenie pewnych konwenansów bohaterowie (w szczególności kobiet)
spotykają się z negatywnymi konsekwencjami, cierpieniem, ostracyzmem, nędzą lub
nawet śmiercią. Jednak po dokładniejszym zanalizowaniu sytuacji bohaterek poszczególnych filmów można dojść do odmiennych wniosków – Masumura burzy tradycyjny porządek społeczny pokazując moralny triumf emocjonalności ludzkiej.
W przypadku Ongaku Reiko spętana jest przez obowiązujące w społeczeństwie
normy. Związek kazirodczy jest potępiany, dlatego przez miłość i żądzę seksualną
14

Wojna trwała w latach 1904-1905 i zakończyła się zwycięstwem japońskim i traktatem w Portsmouth. Zwycięstwo nad mocarstwem europejskim pozwoliło Japonii uzyskać status zmodernizowanego i silnego państwa w oczach Zachodu.
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względem brata, bohaterka filmu jest skazana na porażkę. Mimo, że stara się ona
dostosować do ogólnie przyjętego wzorca związku kobiety i mężczyzny, podświadoma frustracja, wynikająca z niemożności spełnienia miłości do brata wywołuje
u niej problemy psychiczne. Zakończenie filmu wydaje się sugerować, że zwycięstwo psychiatry w walce z problemami psychiczno-seksualnymi Reiko jest tylko
iluzoryczne. Obsesji bohaterki nie można rozwiązać poprzez zwyczajne zmuszenie
jej do odrzucenia stosunków kazirodczych, piętnowanych przez społeczeństwo.
Także w przypadku Aki ze Ślepej bestii przyczyna jej późniejszego obłędu
leży w konflikcie ze społeczeństwem. Kobieta w Japonii często była sprowadzana głównie do roli obiektu seksualnego, co w filmie zostaje pokazane poprzez
to, iż bohaterka pozuje nago. Zarówno w przypadku posągu z pierwszych scen
filmu jak i tego, który próbuje stworzyć Michio, Aki jest sprowadzana wyłącznie
do roli ładnego przedmiotu, który można odzwierciedlić w postaci dzieła sztuki.
Także postać niewidomego Michio wydaje się być potworem stworzonym przez
społeczeństwo – z uwagi na swoją ślepotę nie może on spełnić marzenia o zostaniu artystą. Podkreśla to między innymi scena porwania – Michio przychodzi do
mieszkania Aki jako masażysta. Tradycyjnie w społeczeństwie japońskim jednym
z nielicznych zawodów, jakie mogli wykonywać niewidomi był właśnie masażysta. Zarówno ta scena jak i sprowadzenie Aki do roli obiektu seksualnego przez
sztukę są wobec tego ukazaniem „szufladkowania” człowieka przez społeczeństwo
wyłącznie na podstawie fizyczności. W związku z tym śmierć bohaterów podczas
odczuwania rozkoszy, których nie byli oni w stanie osiągnąć w swoim skonwencjonalizowanym przez normy społeczne życiu może zostać odebrana jako swoiste
ostateczne wyzwolenia od okowów pętających bohaterów.
Także bohaterowie Żony Seisaku stają przed trudnymi wyborami między życiem w zgodzie z normami społecznymi a uczuciami. Seisaku, pomimo sprzeciwów rodziny i niechęci mieszkańców wioski, poślubia dyskryminowaną Okane.
Następnie, pomimo tego, że zostaje okaleczony przez ukochaną, jest w stanie jej
wybaczyć i dla miłości odrzucić oczekiwaną społecznie zemstę na swojej oprawczyni. Z kolei od Okane oczekuje się posłuszeństwa i patriotyzmu ‒ zaakceptowania faktu, ze jej mąż dostał wezwanie na front. Ostatecznie kobieta dla uchronienia ukochanego przed wojną woli go okaleczyć. Zdaje sobie sprawę, że za taki
czyn grozi jej kara (więzienie, wykluczenie społeczne) i prawdopodobnie utrata
miłości Seisaku. Mimo tej świadomości jest gotowa ponieść konsekwencje swoich czynów. Spośród trzech omówionych filmów, zakończenie Żony Seisaku jest
najbardziej optymistyczne. Chociaż Okane i Seisaku czeka trudna egzystencja
wyrzutków żyjących wewnątrz wrogo do nich nastawionej społeczności, to zwycięstwo uczuciowości bohaterów tego filmu wydaje się najpełniejsze.
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Abstract
Obsession, cruelty, love – movie works of Masumura Yasuzō
From well known and respected persons in cinematograpy world we can also
find recognized Japanese artist like Kurosawa Akira, Ozu Yasujiro or Mizoguchi
Kenji. However, in the western literature not very popular Japanese artists are
frequently forgotten to be mentioned or they are not present in articles as often as
it should be. One of them is Matsumura Yasuzō, a film director who created more
than fifty movies and is acknowledged as forerunner for “japanese new wave”.
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In many of his movies, Matsumura Yasuzō brings up romance arcs – form his
debiut movie “Kisses” (Kuchizuke) in 1957. Nonetheless, He withdraws form
main steam schemes In romantic movies, often introducing female characters in
dominant roles. His men-women relationships are full of erotism and obsession
on the verge of madness, sometimes even with a fraction of pure cruelty. In this
article I would like to analise his romantic motifs in his most popular movies.

Piotr Sarota
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Być idolem. Relacja gwiazda – fan
w filmach Kona Satoshiego
„Perfect Blue” i „Millennium Actress”

Wstęp
Satoshi Kon (1963-2010) należy bez wątpienia do grupy twórców intrygujących,
choć wciąż mało znanych i niedocenianych: mimo iż niejednokrotnie stawia się
go w jednym rzędzie z legendarnym Hayao Miyazakim, często pozostaje on słabo rozpoznawany nawet w kręgach ludzi zainteresowanych japońska popkulturą
(przynajmniej w Polsce, gdzie pisze się o nim rzadko, zaś zachodnie analizy jego
twórczości – autorstwa chociażby Susan J. Napier czy Andrew Osmonda – nie
są tłumaczone). Do pewnego stopnia sam skazał się na taką sytuację: w jego metanarracyjnych animacjach trudno szukać kojarzonej z Miyazakim baśniowości,
czy też charakterystycznej dla Mamoru Oshiiego technofilozofii zakorzenionej
w czytelnych konwencjach gatunkowych. Zamiast tego da się w nich dostrzec
skłonność do eksplorowania i testowania możliwości medium, transgresyjność,
gorącą miłość do kina oraz pasję do łączenia różnych estetyk, rozmywania ich
granic i stapiania w niemal kalejdoskopowy łańcuch znaczeń.
Filmy Kona stanowią zbiór bardzo eklektyczny: obok ciepłej opowieści świątecznej znajdzie się miejsce dla historii z pogranicza science-fiction; z jednej strony znajdziemy u niego temat społecznych patologii w rodzaju bezdomności czy
szkolnej przemocy, z drugiej Kon sięga po bardziej uniwersalne motywy nieszczęśliwej miłości lub niebezpiecznej ułudy przeszłości. Stale powraca do ulubionych
motywów – zatarcia granicy między snem a jawą, erozji relacji międzyludzkich,
siły kinematografii – lecz za każdym razem w innej formie, dając dowód nieustannej ewolucji stylu. Zwłaszcza ten ostatni wątek powtarza się regularnie w różnych odsłonach, między innymi w postaci relacji między idolem a jego fanem,
pojawiającej się w Perfect Blue (1998) i powracającej w Millennium Actress (2002).
Na pozór trudno o filmy bardziej kontrastowe: Perfect Blue to mroczny thriller
psychologiczny, którego akcja koncentruje się wokół Mimy – gwiazdki muzyki
pop, która postanawia zakończyć karierę sceniczną i zająć się aktorstwem, wystawiając się przez to na ataki ze strony stalkera – zagorzałego fana, postrzegającego
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jej decyzję jako akt zdrady. W efekcie tych wydarzeń psychika Mimy zaczyna się
rozpadać, a granica między jej wyobrażeniem, rzeczywistością a filmową fikcją
całkowicie się zaciera. Z kolei Millennium Actress określić można jako historyczny
melodramat, będący jednocześnie nostalgiczną narracją o historii Japonii i japońskiej kinematografii, wpisaną w opowieść o aktorce imieniem Chiyoko Fujiwara,
przez lata poszukującej ukochanego mężczyzny. Jej podróż nierozerwalnie wiąże
się z kolejnymi etapami kariery filmowej oraz zmianami następującymi w jej kraju, czyniąc z Chiyoko nieomal uosobienie klasycznego japońskiego kina. Gdzie
więc znaleźć punkt styczny między tymi produkcjami?
Gwiazda jako spektakl
Sam reżyser nie pozostawia wątpliwości co do podobieństw między tymi filmami, określając je „dwoma stronami tej samej monety”, które „prezentują zarówno jasną, jak i ciemną stronę tej samej relacji”1. I faktycznie: jeśli odłożyć
na bok różnice estetyczne i gatunkowe okaże się, że Perfect Blue i Millennium
Actress wykorzystują te same podstawy do skonstruowania figury fana oraz
obiektu jego westchnienia. Oba filmy wychodzą bowiem z założenia, iż funkcja
gwiazdy jest funkcją performatywną: nie jest naturalna ani tożsama z realną
osobą, lecz stanowi konstrukcję stworzoną na potrzeby występu, sztuczny byt
działający przede wszystkim w obszarze przedstawienia i ludzkich emocji2. Doskonałym przykładem jest scena z Perfect Blue, gdy Mima po koncercie zrzuca
z siebie „formę” delikatnej, niewinnej piosenkarki, zachowując się zupełnie inaczej niż na scenie i nawet mówiąc z zupełnie innym akcentem. Bycie gwiazdą
stanowi fasadę, za którą skrywa się człowiek: rodzaj płótna, na jakie następnie projektowane są pragnienia i wyobrażenia fana3. Idol stanowi więc pewien
rezerwuar znaczeń i tropów, które następnie zostają odnalezione, odczytane
i wykorzystane przez widza, proces ten jednak daleki jest od przypadkowości,
ponieważ zachodzi w oparciu o wiedzę i emocje. W ten sposób sceniczny image
Mimy łączy się z niewinnością i czystością, zaś Chiyoko funkcjonuje zarówno
jako „słodka dziewczyna” gotowa na poświęcenia w imię miłości, jak i symbol
kina. Nie bez znaczenia jest również kwestia spojrzenia, na które bohaterki
wystawione są w podwójny sposób: po pierwsze ‒ jako gwiazdy przyciągające
wzrok fanów, po drugie zaś ‒ jako kobiety, stające się przedmiotem męskiego
wzroku, co w jednym i drugim przypadku wiąże się z elementem swoistego
zawłaszczenia, o którym będzie jeszcze mowa4.
1

2
3
4

“[Perfect Blue and Millennium Actress]are two sides of the same coin […] they show the dark side
and the light side of the same relationship.” [on-line:] http://www.midnighteye.com/interviews
/satoshi-kon, [24.06.2014].
W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007, s. 36.
Ibidem, s. 37.
S. Napier, “Exuse Me, Who are You?”: Performance, the Gaze and the Female in the Works of Kon
Satoshi, [w:] Cinema anime, red. S. T. Brown, Palgrave Macmillan, New York 2006, s. 30.
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Idole i ikony
Mimo tych cech wspólnych trzeba zaznaczyć, że Perfect Blue i Millennium Actress
prezentują dwa dość odmienne modele gwiazdy oraz zupełnie inną dynamikę
relacji między nią a fanem. W przypadku debiutanckiego filmu Kona mamy do
czynienia z pop-gwiazdą, będącą produktem swoistej „fabryki gwiazd”, tworzącej
mocno zestandaryzowany i twardo określony profil piosenkarza. Jak podaje Hiroshi Aoyagi, jedną z cech japońskich pop-idoli jest standaryzacja i uśrednienie,
objawiające się tym, że „ich wygląd i umiejętności są ponadprzeciętne, ale nie na
tyle, by deprymowało bądź urażało to odbiorców”5. Jest to więc odwrotność zachodnich sław, które – choć również bardzo często są efektem strategii marketingowych i zastosowania powtarzalnych schematów i tropów – mocniej akcentują
swoją „boskość” (za sprawą technologii medialnych) i niejednokrotnie określane
są jako „większe niż życie”. Wynika to z innej cechy japońskich gwiazd: powinny
stanowić one kompana dla swoich fanów, zaś środkiem dla osiągnięcia tego celu
jest budowanie niemal intymnej relacji bliskości, przekonania, że związek działa
w obydwie strony: ja wspieram gwiazdę swoimi uczuciami (i pieniędzmi), ona
zaś odwdzięcza się, śpiewając dla mnie (i tysięcy podobnych mi fanów), pozując do zdjęć, rozdając autografy i odpowiadając na listy6. Używając kategorii zaproponowanych przez Mariusza Czubaja, japońskich fanów można określić jako
specyficzny rodzaj paleofana: odnajdującego szczęście w poczuciu bezpośredniej
relacji z idolem, ale i innymi, podobnymi mu jednostkami, oddanego, traktującego akt „bycia fanem” jako pewnego rodzaju deklarację światopoglądową – a więc
coś, czego brakuje obecnym neofanom, nastawionym na szybką zmianę, dystans
i zapośredniczenie w mediach7. Wspomnianym wyżej paleofanom nie przeszkadza przy tym fakt, iż relacja ta jest z gruntu sztuczna i realizuje się głównie na
poziomie fantazji. Wręcz przeciwnie: godzą się na to z pełną odpowiedzialnością.
Ostatecznie okazują się bowiem konsumentami obcującymi z dobrze skrojonym
produktem, oferującym im określone znaczenia – poczucie bliskości, ciepła, niewinności, „śliczności”. Jego konsumpcja wiąże się z budowaniem własnej tożsamości i chłonięciem uczuć i emocji, jakie gwiazda ma reprezentować8. Idol jest
5
6
7

8

T. J. Craig, Japan Pop! Inside the World of Japanese Popular Culture, M.E. Sharpe, New York 2000, s. 311.
Ibidem, s. 311.
Kwestia paleofanów i neofanów nie jest tak prosta: nie da się ukryć, że relacja między zachodnimi
idolami a ich fanami często nosi znamiona widocznego dystansu, który tylko zwiększają nowoczesne media. Ostatecznie, po co jechać na koncert, skoro można obejrzeć jego transmisję w sali
kinowej? Po co rozmawiać z gwiazdą, skoro można odwiedzić jej fanpage na Facebooku? Z drugiej
strony, wciąż zdarzają się środowiska – choćby muzyków metalowych – gdzie kwestia uczestnictwa, kontaktu z gwiazdami oraz manifestowania swojego oddania poprzez kupowanie gadżetów
jest wciąż ważna, zaś w przypadku Japonii, nowoczesne media zdają się raczej podtrzymywać więzi
skupione wokół idola (choćby przez kontakt z innymi fanami) niż powodować ich fragmentaryzację. Zob. M. Czubaj, Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, Warszawa 2007, s. 90.
C. R. Yano, Letters from the Heart: Negotiating Fan-Star Relationships in Japanese Popular Music,
[w:] Fanning the Flames. Fans and Consumer Culture in Contemporary Japan, red. W. W. Kelly,
State University of New York Press, Albany 2004, s. 55.
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więc czymś na kształt wyobrażonego przyjaciela: poręcznego, idealnie dopasowanego do potrzeb i dostępnego w ramach kampanii marketingowych.
To poczucie bliskości i intymnej niemal relacji znacząco odróżnia Mimę i „fabrykę idoli” od tego, co reprezentuje Chiyoko – mianowicie ikony kina. Nie funkcjonuje ona na tej samej płaszczyźnie, co fan. Wręcz przeciwnie: podstawą jej istnienia
jest pewnego rodzaju dystans i aura niedostępności, bycia wręcz „nie z tego świata”.
Gwiazda przyciąga nie dlatego, że my również możemy się nią stać: przyciąga, ponieważ reprezentuje znaczenia i wartości, z którymi się identyfikujemy, do których
aspirujemy, bądź których pożądamy. Słowem: wypełnia sobą przestrzeń w sposób
niemożliwy do objęcia9. Ważny jest również kontekst, w jakim funkcjonuje ikona – nie tylko ze względu na fakt, iż jej charyzma i pozycja często budowane są
w oparciu o sprzeczne niekiedy pragnienia i oczekiwania społeczeństwa, ale również
z uwagi na to, że często uosabia pożądane wartości, odzwierciedlając pojawiające
się w ich wyniku napięcia (choćby na tle klasowym czy ekonomicznym)10. Ostatecznie bowiem ikona – w przeciwieństwie do idoli – nie zostaje przyniesiona na
złotym półmisku wytwórni, idealnie skrojona do potrzeb tłumu, przeciwnie: rodzi
się spontanicznie, by później zostać poddaną „społecznej obróbce” i namaszczoną
na bohatera masowej wyobraźni11. Fan nie znajduje więc w gwieździe „przyjaciela”:
jego spojrzenie jest raczej spojrzeniem wyznawcy, podziwiającego swoje bóstwo –
olśniewające, lecz niedostępne (choć przez to jeszcze bardziej pożądane – także na
płaszczyźnie symbolicznej)12. Nawet Tachibana – reżyser-fan, tworzący biografię
Chiyoko – w zetknięciu ze swoją idolką początkowo zachowuje dystans między
sobą a nią, zarówno poprzez narrację filmu dokumentalnego, jak i oficjalny ton,
którym posługuje się w czasie rozmowy, jakby obawiając się możliwości zbytniego
spoufalenia, a tym samym zaburzenia „aury” gwiazdy (mimo iż jego nastawienie
bardzo przypomina strategię paleofana, poszukującego silnego związku emocjonalnego). Wiadomo już, kim jest i czym charakteryzuje się idol, co jednak z fanem, czy
też – by być bardziej dokładnym – z otaku?
Kwestia otaku
Termin otaku można rozumieć dwojako: w węższym znaczeniu stosuje się go
(zwłaszcza na Zachodzie) na określenie zapalonych miłośników mangi, anime, gier
komputerowych i podobnego rodzaju rozrywek13. Jednak funkcjonuje on również
9
10
11
12
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W. Godzic, op. cit., s. 43.
Ibidem, s. 44.
M. Czubaj, op. cit., s. 96.
W Millennium Actress znajduje się scena, w której Chiyoko spogląda na plakat swojego filmu, a następnie rusza dalej przez zatłoczoną ulicę, mijając kobiety opatulone w szale identyczne jak ten, który
nosiła w filmie, pokazując, jak wielką siłę oddziaływania miały jej kreacje, stawiając ją tym samym
w pozycji niemal autorytetu (co zresztą przypomina sytuację z Marlonem Brando, którego rola w filmie Dziki (1953, László Bendek) wpłynęła na karierę ramoneski i jej przemianę w odzież kultową).
M. Ortabasi, National History as Otaku Fantasy: Satoshi Kon’s Millenium Actress, [w:] Japanese
Visual Culture, red. M. W. MacWilliams, M.E Sharpe, New York 2008, s. 277.
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w odniesieniu do osób przejawiających szczególne zainteresowanie bądź umiejętności w jakiejś wąskiej dziedzinie lub posiadających ogromne zbiory figurek lub
starych konsol: słowem, kogoś w rodzaju hobbystycznego specjalisty14. Początki
terminu otaku trudno określić – niektórzy doszukują się ich jeszcze w latach sześćdziesiątych, w związku z fandomem Star Treka (1966-1969, Gene Roddenberry)
– łatwo natomiast wskazać moment, gdy określenie zrobiło karierę i weszło do
powszechnej świadomości. Stało się to za sprawą niejakiego Tsutomu Miyazakiego
– samotnika ze zdeformowanymi dłońmi – którego w 1989 roku aresztowano pod
zarzutem porwania, wykorzystania i zamordowania czterech dziewczynek. Media bardzo szybko obiegła wiadomość o „otaku-mordercy”, wspomagana obrazami
mieszkania Miyazakiego: małej klitki wypełnionej po brzegi komiksami i anime,
których cześć stanowiły tytuły pornograficzne i wyjątkowo brutalne15. Rozpętano
prawdziwą paranoję związaną z otaku: stali się oni społeczną obsesją i zagrożeniem,
zaś ci, którzy o terminie nigdy nie słyszeli, prędko odkryli jego skrajnie pejoratywne znaczenie, za którym skrywali się dziwacy i niebezpieczni samotnicy.
Kontekst Miyazakiego nie byłby może pomocny, gdyby nie fakt, że zarówno w sposobie obrazowania Mimanii (fan-stalker z Perfect Blue) jak i Tachibany
(fan-reżyser z Millennium Actress) odnaleźć można elementy spójne z konstrukcją
„otaku-mordercy”. Ich przestrzeń prywatna jest niemal bliźniaczo podobna: obydwu mężczyzn widzimy w niewielkim, zaciemnionym pomieszczeniu, wpatrzonych w ekran, na którym pojawia się ich idolka. Wokół panuje nieporządek, ubrania leżą porozrzucane, a każdą półkę i skrawek podłogi wypełniają przedmioty
związane z obiektem ich adoracji: czasopisma, kasety wideo, zdjęcia, plakaty. Tak
jak Miyazaki przekształcił swój pokój w skarbnicę komiksów, tak oni zmienili
w swoje w rodzaj kapliczki, oddanej obiektowi swojego „otakuizmu”: idolowi.
Cechy dystynktywne fana
Nie jest przypadkiem to, iż obydwaj zostają sportretowani w otoczeniu przedmiotów związanych z gwiazdą i ze spojrzeniem zwróconym w stronę ekranu, bowiem
jedną z nieodłącznych cech fana jest proces swoistego zawłaszczenia obiektu
swojego uwielbienia. John Fiske zauważa, że szacunek, czy nawet adoracja skierowana w kierunku idola nie stoi w sprzeczności z postrzeganiem jej jako własnego popularnego kapitału kulturowego i jego zawłaszczeniu, czy to przez projektowanie pewnych pragnień na gwiazdę, dostrzeganie w niej wartości i znaczeń
adekwatnych dla codzienności fana, czy też przez bardziej prozaiczne posiadanie
jej poprzez zbieranie związanych z nią artefaktów, śledzenie informacji, robienie własnych bootlegów i tym podobnych16. Oczywiście różne mogą być sposoby
14
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R. Kelts, Japanamerica. How Japanese Pop Culture Has Invaded the U.S., Palgrave Macmillan,
New York 2006, s. 158.
Ibidem, s. 157.
J. Fiske, Cultural economy of fandom, [w:] The Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media,
red. L. A. Lewis, Routledge, New York 1992, s. 40.
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i przesłanki ku takim działaniom – inny będzie zamysł Tachibany do stworzenia
filmu dokumentalnego o Chiyoko, inny zaś Mimanii do tworzenia „Pokoju Mimy”
– jednak ich podstawa jest identyczna: chęć posiadania własnego obrazu gwiazdy.
Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest posiadanie odpowiedniej wiedzy
dotyczącej idola. Nie chodzi tu jedynie o doświadczenie pozwalające określić, czy
występ idola był dobry czy zły – wiedza konstytuuje fana, ponieważ ustawia go
powyżej poziomu zwykłego odbiorcy, zwiększa siłę rozróżniania i daje symboliczną
władzę nad znaczeniami zawartymi w figurze gwiazdy. Wystarczy spojrzeć na zachowanie fandomów, dbających o kwestię „prawdziwości”: nie możesz być prawdziwym fanem Star Treka, jeśli nie widziałeś oryginalnej serii i nie wiesz, gdzie znajduje
się miejsce przyszłych narodzin Jamesa T. Kirka. Identycznie ma się sprawa z idolami: znajomość każdego aspektu ich życia pozwala fanom na wykorzystywanie
związanych z gwiazdą cech w sposób zdecydowanie szerszy: nie tylko je odczytują,
ale również wartościują, nadpisują lub przekształcają, co pozwala im chociażby na
skonfrontowanie rozpowszechnionego obrazu idola z ich własnym17. Działania fanowskie są przy tym obarczone czymś na kształt odbiorczej schizofrenii: fan jest
bowiem „gorliwym odbiorcą”, rzadko udaje mu się utrzymać dystans w stosunku
do czytanego tekstu, angażując się w niego „sposób aktywny, entuzjastyczny i stronniczy”18. Ale ów brak dystansu nie wiąże się z odczytaniem powierzchownym czy
jednowymiarowym, wręcz przeciwnie – dzięki niemu tekst zostaje jeszcze mocniej
zawłaszczony; zasób wiedzy, jakim dysponuje „gorliwy odbiorca” pozwala mu na
reinterpretację, dostrzeganie ukrytych znaczeń i połączeń oraz dostarcza narzędzi
do wybierania tych preferowanych19. Jeśli trzymać się proponowanej przez Johna
Fiske’a metafory tekstu jako supermarketu, fan jest tym klientem, który jest w stanie
sięgnąć na najwyższą półkę i znaleźć przeceny bez pomocy gazetki promocyjnej20.
Ostatecznie wszystko to służy stworzeniu „swojego” odczytania, które postrzega
jako właściwe i najlepsze, co nierzadko prowadzi do konfliktu, kiedy wytworzony
obraz zostaje skonfrontowany z innym.
Pod tym względem Mimania i Tachibana konstruowani są w sposób mocno
kontrastowy. Tego pierwszego można nazwać fanem „biernym”: swoją wiedzę wykorzystuje do stworzenia idealnego obrazu Mimy, którego następnie zazdrośnie
strzeże, uważając się za jedynego jego dysponenta. To paleofan zdegenerowany:
odczuwający silną więź z idolką, otaczający się gadżetami z nią związanymi, ale
odrzucający grupę fanowską na rzecz zapośredniczonej poprzez Internet alienacji.
Zaś brak dystansu związany z chęcią podtrzymania więzi z idolem przeradza się
w chorobliwe pragnienie pełnej identyfikacji z nim, zamieniając Mimanię w stalkera, całkowicie uprzedmiotawiającego Mimę. Inaczej rzecz ma się z Tachibaną,
który prezentuje „aktywny” model fana: akt zawłaszczenia gwiazdy łączy się tutaj
z chęcią stworzenia osobistej i subiektywnej narracji dotyczącej Chiyoko, wła17
18
19
20

Ibidem, s. 43.
J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010, s. 151.
J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej, przeł. Janusz Barański, Kraków 2003, s. 120.
J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010, s. 148.
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sna twórczość i chęć reprodukcji znaczeń jest zaś działaniem wpisanym głęboko
w podstawy funkcjonowania każdego fandomu21.
Reinterpretacja i reprodukcja
Zasadnicza różnica między prześladowcą z Perfect Blue a twórcą z Millennium
Actress wynika jednak z fundamentalnie różnego podejścia do sposobu odczytania
gwiazdy – ostatecznie bowiem relacja między idolem i fanem jest niczym innym,
niż związkiem między tekstem i czytelnikiem. Wiąże się to z wątkiem, który
poruszony został niemal na samym początku: bycie sławą nie jest stanem naturalnym – jest natomiast aktem performatywnym. Idol to konstrukt, zawierający
w sobie określony korpus znaczeń, wykorzystywany następnie przez czytelnika.
W ten sposób młoda gwiazdka muzyki pop może jawić się jako ideał żony, symbol niewinności, wyimaginowana starsza siostra lub wiele innych, które nie muszą
być nawet świadomie w tej gwiazdorskiej narracji umieszczone, ale ujawniają się
w trakcie lektury ze strony fana. Sposoby odczytania fanowskiego przypominają
bowiem akt kłusownictwa, atak na kulturowy teren tekstu i „kradzież” tego, co
czytelnikowi wyda się interesujące. Taką sytuację znajdziemy w filmach Kona,
z tym zastrzeżeniem, iż koncentrują się one szczególnie na akcie ponownego odczytania: zarówno Tachibana, jak i Mimania na początku prezentowani są z perspektywy otaku, a więc jednostek przeświadczonych o „posiadaniu” tekstu, traktujących go jako towar, przeznaczony do wykorzystania w zależności od potrzeb22.
Dokonują oni selekcji w oparciu o posiadany zasób wiedzy, tworząc swoją własną
interpretację tekstu, traktując ją jako wiodącą i pomijając elementy zagrażające
jej spójności, dzięki czemu Mima i Chiyoko zostają zredukowane do określonych
kategorii: czystej, niewinnej piosenkarki oraz ikony klasycznego kina. Posługując
się kategoriami zapożyczonymi od Stuarta Halla, można by – w dużym uproszczeniu – określić nastawienie tych dwóch otaku jako dominująco-hegemonistyczne: przyjmują obraz swoich idoli bezwzględnie, korzystając ze swoich zasobów
wiedzy i selekcjonując znaczenia, ale czynią to w obrębie kodu dominującego,
tracąc dystans w kwestii odczytywania obiektu swojego uwielbienia23. W obydwu
przypadkach niejako punktem wyjścia jest moment, w którym obraz gwiazdy zostaje zaktualizowany: kiedy Mima kończy z muzyką i zaczyna karierę filmową, zaś
Chiyoko zaczyna snuć opowieść o swoim życiu. Kon prezentuje tym samym dwa
znacząco odmienne modele ponownego odczytania znaczeń idola.
W przypadku Mimanii następuje coś, co można określić nastawieniem opozycyjnym – mężczyzna całkowicie neguje fakt aktualizacji tekstu, odrzucając nową
wersję Mimy jako fałszywą24. W jego przypadku zawłaszczenie tekstu przybrało
formę patologiczną, wiążąc się z całkowitym uprzedmiotowieniem dziewczyny,
21
22
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Ibidem, s. 152.
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odebraniu jej prawa do stanowienia o sobie i o tekście, którego jest częścią. Mimania postrzega siebie jako dysponenta „prawdziwego” obrazu Mimy i jego obrońcę,
przy czym sam obraz jest niczym innym, jak fantazmatem, projekcją ideału czystej i niewinnej dziewczyny, przekształconego w rodzaj fetyszu. W Perfect Blue nie
brakuje wizualnych reprezentacji „posiadania” Mimy – najmocniej przejawia się
ono poprzez prowadzenie fałszywego bloga piosenkarki (gdzie stalker w gruncie rzeczy staje się „prawdziwą” Mimą), ale również wymowną scenę, gdy dzięki
odpowiedniej perspektywie, dziewczyna zdaje się tańczyć na dłoni otaku. Kiedy
więc postanawia ona zmienić karierę, decyzja ta nosi znamiona niemal fizycznej
zdrady: nie tylko zerwana zostaje bliska więź między fanem a idolem, ale – co
gorsza – zniweczony zostaje ideał niewinnej Mimy, a jej dalsza działalność, choćby rozbierane sesje fotograficzne, stanowią przykład kłamstwa i próby podszycia
się pod „oryginał”. A ponieważ Mimania jest w posiadaniu „właściwego” obrazu
idolki, oczywistym następstwem jest próba walki z aberracją, co w tym konkretnym przypadku oznacza fizyczną eliminację „nadinterpretacji”.
Zupełnie inne podejście reprezentuje Tachibana z Millennium Actress: podobnie jak Mimania pozbawiony jest dystansu do obiektu adoracji, czuje się posiadaczem tekstu, głównie za sprawą wiedzy na jego temat, zaś apogeum owego zawłaszczenia ma stać się film dokumentalny, prezentujący jego subiektywny obraz
gwiazdy. Lecz nastawienie do tekstu, jakie prezentuje, jest odmienne i można je
określić mianem negocjowanego: o ile bowiem otaku z Perfect Blue traktuje Mimę
przedmiotowo, autorytatywnie umieszczając swoją interpretację jako jedyną właściwą, o tyle podejście Tachibany charakteryzuje otwartość i afirmacja25. Zamiast
zazdrośnie strzec swojego obrazu Chiyoko, oddaje jej głos, przekształcając w ten
sposób z prostego przedmiotu odczytania, w podmiot kreujący własną narrację.
Nie próbuje zwalczać innej interpretacji, przeciwnie: staje się ona możliwością
skontrastowania swojej wizji, poszerzenia wiedzy, a przede wszystkim lepszej
ochrony znaczeń zawartych w tekście. Tachibana bowiem również czuje się dysponentem tekstu „Chiyoko Fujiwara”, również pragnie go bronić, lecz idzie zupełnie inną drogą: w kulturze fanowskiej tekst żyje bowiem tak długo, jak istnieje
w dyskusjach oraz dopóki stanowi on przedmiot ponownego odczytania i reprodukcji. To właśnie próbuje uczynić twórca – jego subiektywna wizja artystyczna
staje się sposobem na ochronę narracji Chiyoko, przynależącej do świata, który
podlega coraz szybszemu procesowi zapominania26.
Zakończenie
Co wynika z zestawienia tych dwóch filmów Satoshiego Kona? Niewątpliwie
najbardziej kuszącym odczytaniem jest krytyka bezdusznego świata fabryki idoli,
25
26

Ibidem, s. 70.
Wątek przemijania jest zresztą w filmie bardzo wyraźny: znamionuje zmierzch klasycznego
modelu kina i gwiazdy, zaś finałowa śmierć Chiyoko łączy się symbolicznie z wyburzeniem
budynków jej dawnej wytwórni filmowej.
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przeciwstawionemu klasycznemu systemowi gwiazd i nostalgicznemu spojrzeniu
na japońskie kino. W myśl tej interpretacji Perfect Blue byłoby obrazem niemal
całkowitego rozpadu, kariery sterowanej przez pieniądze, fanów traktujących
gwiazdę niczym towar na ladzie, która „zawłaszczana” jest przez wyobcowane
i nieprzystosowane jednostki, identyfikujące się ze swoimi idolami aż po granice
patologii. Z pewnością takie odczytanie oparte jest na dość solidnych podstawach,
zdaje się jednak nie brać pod uwagę choćby faktu, że w każdym z filmów rzeczywistość została do pewnego stopnia „podkręcona” w imię efektu artystycznego
(Perfect Blue to thriller psychologiczny, z kolei Millennium Actress wprost odwołuje się do nostalgii, a więc czegoś wyidealizowanego, zbudowanego na podstawie
wyobrażonych emocji)27. Sam Kon również negatywnie wypowiadał się na temat
takiej interpretacji, twierdząc, iż jego celem absolutnie nie była krytyka japońskiego systemu rozrywki. Osobiście przychylałbym się do twierdzenia reżysera:
jeśli faktycznie filmy te mogą służyć jako szpila wbita w fabrykę idoli, to dzieje się to raczej przypadkiem; bardziej bowiem Kon zainteresowany jest afirmacją pozytywnego obrazu otaku i relacji między tekstem a czytelnikiem. Reżyser
chwali jego otwartość na nowe interpretacje i wymianę doświadczeń, krytyczne
podejście, intelektualne i emocjonalne zaangażowanie, a przede wszystkim udział
w procesie reprodukcji znaczeń, prowadzącym do tworzenia personalnych i subiektywnych narracji. Takie odczytanie wydaje się zresztą o tyle uprawomocnione,
że elementy te można odnieść do… samego Kona, bowiem Millennium Actress
również prezentuje się w tym kontekście jako osobista, nostalgiczna narracja dotyczącą kultury japońskiej, którą Kon – jak sam przyznawał w wywiadach – przed
rozpoczęciem prac nad filmem specjalnie się nie interesował28. Dopiero proces
powstawania obrazu spowodował zmianę, przekształcając produkcję Kona w rodzaj hołdu oddanego japońskiemu kinu, ujawniającego potencjał fanowskiego
zaangażowania, służącego przechowaniu znaczeń i ich stałego obiegu w różnych
dyskursach. Ostatecznie tekst istnieje tylko tak długo, jak długo utrzymuje się
w świadomości jego czytelników.
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Abstract
Being an Idol. Star-fan relationship in Satoshi Kon’s Perfect Blue and
Millennium Actress
Author attempt to analysis relation between star and fan in Satoshi Kon’s Perfect
Blue and Millenium Actress, mark similarities and differences between them. In
the first place, the objective is to define idol’s attributes and to describe two dif-
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ferent ways, in which the star is constructed in Japanese “pop-idol factory” (based
on creating intimacy with the fan and standardization) and classic star-system
(based on distance between fan and “larger-than-life” icon). In the next section
fandom and fan itself is the subject of analysis: the term otaku is introduced,
described and its connotations examined as well as the distinctive features of the
fan – expropriation of the subject, knowledge, lack of distance, selection of meanings and belief, that he is a depositor of “true” idol. Section ends with comparison
between otaku in both films and describing the differences in the way they are
functioning. The last part of the text deals with star-fan relationship, which can
be analogous to text-reader relationship. In this context idol can be seen as text
in constant actualization and Kon’s movies – as representation of two methods of
dealing with this actualization: negation and fighting against “misinterpretation”
and negotiation, supported by reproduction, based on subjective narrations. Article ends with comments related to possible interpretations of these movies and
estimating described models of idol-fan relationship.
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Dziewczyna w wymiarze 2D –
zjawisko wirtualizacji miłości
na przykładzie gry Love Plus
Japonia jest krajem znanym ze swego zamiłowania do wirtualnej rozrywki – to tu swą
siedzibę mają firmy stanowiące podwaliny świata gier, między innymi takie jak producenci konsol Sony oraz Nintendo. Są one także znane szeroko za oceanem. Z uwagi na to, iż rynek ten nie hołduje stagnacji, w celu jego ożywienia wcielono w życie
nowy innowacyjny koncept, polegający na tym, iż gra powinna generować emocje.
Gracze schyłku lat dziewięćdziesiątych, pragnąc doznań wizualnych i słuchowych, zaczęli domagać się wprowadzenia do gier motywów dla dorosłych oraz
barwnych, żywych postaci. Pragnęli gier, które poruszyłyby ich na tyle, aby zaczęli
śmiać się i płakać. Autorzy, w poszukiwaniu urodzajnej niszy, w toku ulepszania
swoich produktów, natrafili na ideę wprowadzenia do nich czegoś, co od zarania
ludzkości rozpalało ludzkie zmysły – miłości. Tak oto powstały gry, których osią
jest właśnie tworzenie i intensyfikowanie uczuć1.
W celu przybliżenia omawianego zjawiska skupię się na opisie tzw. Dating Simulation Games. Są to gry skupiające się głównie na randkowaniu bądź romansie,
jednakże mogą one również zawierać treści erotyczne2. Występują w różnorodnych odmianach, takich jak: G&B/otome, gdzie żeński gracz może umawiać się
z męskimi postaciami; BL („boys’ love”) – postacie w nich są homoseksualne oraz
właśnie Bishōjo Games – przeznaczone dla męskich odbiorców3.
Bishōjo games (jap. 美少女ゲーム) to rodzaj japońskich gier koncentrujących się
na interakcji z atrakcyjnymi dziewczętami, upodobnionymi do tych znanych z anime (japońskie animacje)4. Są one zawsze piękne, młode i uległe. Ich wygląd cechuje
przede wszystkim szczupła budowa ciała, wielkie oczy oraz mały nos. Obdarzone są
1

2

3

4

M. T. Jones, Telepresence in Bishoujo Games: The Impact of Telepresence on Cultural Transmission in Bishoujo Games, [on-line:] http://mattsmediaresearch.com/pdfs/PresenceBishoujo.pdf,
[23.05.2014].
E. Taylor, Dating-Simulation Games: Leisure and Gaming of Japanese Youth Culture, „Southeast
Review of Asian Studies”, 2007, nr 29, s. 194.
R. Tompowsky, An Exploration of Gender-specific Language in Japanese Popular Culture. Gender Stereotypes in Japanese Dating-simulation Games, [on-line:] https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35154/1/gupea_2077_35154_1.pdf, [01.06.2014].
M. T. Jones, op. cit., s. 5.
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one repertuarem stereotypowych cech kojarzonych z atrakcyjnością. Firmy powielają
wyidealizowany wizerunek kobiety, by sprostać upodobaniom męskich odbiorców5.
Nakłady niektórych tytułów sięgają miliona kopii i są dostępne w większości
japońskich sklepów z grami6. Bishōjo Games stanowią 25% oprogramowania kupowanego i sprzedawanego na terenie Kraju Wiśni. Co miesiąc jest wydawanych
około 50 nowych tytułów tego gatunku7. Jedną z takich gier jest wydana przez
firmę Konami w 2009 roku gra Love Plus (ラブプラス), która okazała się być
pozycją, której sam fakt istnienia i zdobytej popularności odzwierciedla potrzeby
i specyfikę społeczeństwa wirtualnego Japonii XXI wieku.
Love Plus jest grą dostępną na przenośną konsolę DS firmy Nintendo. Daje to
możliwość zabrania wirtualnej dziewczyny ze sobą praktycznie wszędzie. Pomimo
faktu, iż fabuła koncentruje się na szkolnym romansie, nie ma w niej jednak wątków
seksualnych obecnych w innych produkcjach typu dating sim. Warto również zwrócić
uwagę na to, iż postacie dziewcząt zawsze noszą ubrania – nie jest to więc ani tania,
ani gorsząca produkcja, o czym świadczyć może chociażby fakt uznania Love Plus za
przykład sztuki interaktywnej na wystawie sztuk cyfrowych w Tokio w 2010 roku8.
Mechanika Love Plus bazuje na interakcji pomiędzy grą a graczem. Istotnym
jej aspektem jest rozmowa z żeńskimi postaciami o zróżnicowanych charakterach.
Występują tam trzy dziewczęta z którymi można się związać – każda z cechami
osobowości mającymi przypodobać się gustom graczy. Są to Rinki, Manaka oraz
Nene9. Konwersacje pomiędzy graczem a wspomnianymi wirtualnymi dziewczętami, nieodzownie połączone są z nawiązaniem romansu, a odniesienie sukcesu
na tym polu jest najczęściej jednym z głównych celów gry. Opcjonalnie rozmawia się również z postaciami pobocznymi, takimi jak członkowie rodziny, sąsiedzi
i nauczyciele. Jak zaznacza Akari Uchida, twórca gry: „gra nie posiada celu oraz
zakończenia – jest to niekończący się romans”. Podczas, gdy w innych grach celem
gracza było zdobycie dziewczyny, w propozycji firmy Konami kładzie się nacisk
na rozwijanie relacji oraz codzienną komunikację10.
Jest to pierwsza gra z gatunku tzw. communication game11. Komunikaty wirtualnej postaci mogą występować w formie tekstu bądź głosu, lecz gracz ograniczony jest do posługiwania się jedynie tekstem. Ciekawym rozwiązaniem jest to,
iż gra odbywa się w czasie rzeczywistym. Przykładowo, jeśli gracz umówi się na
5

6
7
8

9
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K. Takahashi, The Women in Girl Games and Bishoujo Games, „WOMEN’S ASIA 21. Voices from
Japan”, 2004, nr 12, s. 11.
E. Taylor, op. cit., s. 194.
M. T. Jones, op. cit., s. 6.
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randkę w niedzielę po południu, warto, aby o tym pamiętał. W przeciwnym razie
dziewczyna rozzłości się, co będzie miało wpływ na jego późniejsze próby budowania z nią relacji. Co prawda istnieje możliwość włączenia trybu pomijania, wiąże się z tym jednak ryzyko pominięcia przy okazji ważnych wydarzeń, na przykład
urodzin wirtualnej wybranki, czego konsekwencje będą znacznie gorsze12.
Grę cechuje także brak animacji – tło pozostaje statyczne podobnie jak sama
żeńska postać, która jedynie w odpowiedzi na komunikaty gracza przybiera adekwatne do zawartej w ich treści pozy. Zwyczajowo występują dwie lub trzy opcje
dialogowe (głównie dwie, trzecia pojawia się na przykład przy okazji pytań odnośnie tego, czy na randkę wybierzemy się do muzeum, czy też może na film)13.
Brak jest także wariantów w kwestii wyboru postaci, w którą się wcielamy –
protagonista zawsze jest młodym, heteroseksualnym mężczyzną14. Istnieją jednak
cztery atrybuty określające postać gracza, które można rozwijać w różny sposób. Są
to: sprawność, intelekt, wdzięk oraz zmysłowość. Z uwagi na to, iż każdej z dziewczyn imponuje inne zestawienie cech, warto poświęcić trochę czasu na podniesienie
swoich statystyk. Osiągnięcie maksymalnego poziomu jednej z cech pozwala na
zabranie danej bishōjo na randkę. W zależności też od tego, który spośród atrybutów
trenowaliśmy otwierają się odmienne możliwości lokacji rendez vous15.
Innowacyjnym zabiegiem, umożliwionym dzięki dołączonemu do konsoli
Nintendo rysikowi, jest poszerzenie zakresu interakcji o dotyk. O ile komunikaty
gracza przekazywane są za pomocą tekstu, tak jak miało to miejsce w innych grach
tego typu, w Love Plus może on zadowalać wirtualną wybrankę również poprzez
dotyk (twórcy gry udostępnili do tych czynności jedynie niektóre spośród części
ciała bohaterek, między innymi dłonie, ramiona, czoło czy uszy). Z uwagi na to, iż
każda z trzech dziewcząt posiada inne preferencje dotyczące natężenia, szybkości
oraz wzorców dotyku, istnieje duże prawdopodobieństwo porażki. W przypadku
sukcesu gracz jest nagradzany pocałunkiem16.
Gracz nie posiada również wpływu na czas pojawiania się tzw. eventów. Wcześniej wspominania możliwość pieszczot poprzez dotyk możliwa jest jedynie podczas tzw. touch eventu, który może pojawić się w każdej chwili. Zadaniem gracza
jest odpowiedzieć na potrzebę dotyku, niezależnie od czasu i miejsca, w którym
znajduje się w świecie rzeczywistym. Z uwagi na fakt, iż wirtualna dziewczyna
wydaje przy tym odgłosy zachwytu, gracze często noszą słuchawki, aby umniejszyć konsternację ludzi znajdujących się wokół nich17.
Wydarzenia widziane są z perspektywy oczu bohatera, w którego przyszło nam
się wcielać (nie widzimy twarzy postaci, jeśli już to ma ona zamknięte bądź zasło12
13
14
15
16
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A. Barnes, op. cit.
E. Taylor, op. cit., s. 194.
Ibidem, s. 198.
A. Barnes, op. cit.
P. W. Galbraith, Bishōjo Games: ‘Techno-Intimacy’ and the Virtually Human in Japan, [on-line:]
http://gamestudies.org/1102/articles/galbraith, [03.06.2014].
Ibidem.
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nięte oczy, ciemne włosy i jasną skórę). Główna postać nie przejawia wyjątkowych
cech bądź umiejętności, dzięki czemu gracze mogą identyfikować się z postacią,
która jest tak przeciętna. Dziewczęta w tego typu grach są emocjonalne, dają się
ponieść uczuciowym rozterkom, lubią wpadać w gniew bądź płakać, podczas gdy
protagonista pozostaje niewzruszony18.
Grupą docelową, poza zwykłymi graczami, są także gracze specyficzni między innymi NEET19 oraz otaku (jap. オタク)20. Otaku określani są również terminem shōjo,
który w tym przypadku został poszerzony i zawiera w swoich ramach zarówno młode
kobiety i mężczyzn, którzy są pomiędzy okresem dojrzewania a małżeństwem. Można ich określić jako grupę konsumentów poszukujących własnej tożsamości21.
Jednym z celów tworzenia gier o miłości jest właśnie pomoc otaku. Gra taka jak
Love Plus pomaga im zedrzeć z siebie znamiona shōjo, etykiety związanej z byciem zniewieściałym. Kategoryzacja ta służy często do określania osób lubiących
oglądać anime z serii komedii i romansu, czy też będących niedoświadczonymi
w sferze seksualnej. Otaku często mawiają, że poprzez komputer i świat wirtualny
są w stanie lepiej i wierniej oddać samych siebie. Cechuje ich niezdolność do komunikowania się w świecie rzeczywistym. W tym wypadku gra może okazać się
dobrym treningiem oraz pierwszym krokiem na drodze socjalizacji i nabierania
przez nich pewności siebie, która umożliwi im życie w społeczeństwie22.
Specyfika gry oraz fakt jej stworzenia ściśle koreluje ze zjawiskami społecznymi dostrzegalnymi w Kraju Kwitnącej Wiśni. Z uwagi na to, iż przedstawia ona
wyobrażenia młodych mężczyzn odnośnie kobiet oraz samych związków w tzw.
„Japonii wirtualnej”, ukazuje jak bardzo sami Japończycy chcą uciec od pełnego
presji świata rzeczywistego. Konsumpcyjnie nastawione młode społeczeństwo nie
chce związków pełnych obowiązków oraz powinności. Młodzi ludzie żyją chwilą,
nie interesuje ich wdawanie się w relacje pełne zobowiązań i wyrzeczeń. W dobie
konsumpcjonizmu ludzie zaczęli sami stwarzać i intensyfikować idyllę, przewartościowywać ideały – zaczynają stawiać samych siebie w centrum. Ważne jest, aby
to im samym było dobrze. Osobiste poczucie satysfakcji stoi ponad postulatami
wypowiadanymi podczas na przykład zawierania małżeństwa. Nikt już nie jest
skłonny do poświęceń na rzecz drugiej osoby. Miłość staje się obciążeniem, brzemieniem, którego nie opłaca się nieść. Młodzi ludzie postrzegają związki jako
coś nieopłacalnego i generującego jedynie same problemy, chętniej przenoszą się
w świat fantazji, który stanowi dla nich odskocznię od świata realnego. Rzeczywistość wirtualna odzwierciedla ich ukryte pragnienia i pozwala na interakcje
18
19

20

21
22

E. Taylor, op. cit., s. 198-199.
Akronim dla „Not in Education, Employment, or Training”, [on-line:] http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/NEET, [10.06.2014].
Osoby obsesyjnie oddane mandze, anime oraz grom video mające problemy z komunikowaniem się z innymi ludźmi. Zob. E. Taylor, op. cit., s. 203.
Ibidem, s. 203-204.
Ibidem.
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z młodymi dziewczętami, pozwalając zapomnieć o tym, co dzieje się poza ich
wyidealizowanym, bezpiecznym światem rozrywki23.
Stworzenie gry takiej jak Love Plus może być również, w pewnej mierze,
wynikiem panującej w japońskim społeczeństwie segregacji płciowej. W Japonii
bezpośredni kontakt z kobietą stanowi dla mężczyzn nie lada wyzwanie24. Dzieci
nie tylko uczą się zazwyczaj w trybie edukacji zróżnicowanej (niekoedukacyjne
szkoły), ale również nie podejmowane są żadne środki mające na celu nauczenie
chłopców i dziewcząt koegzystencji. Chłopcy nie wiedzą jak rozmawiać, gdyż
nie są tego nauczeni, mało też wiedzą na temat płci przeciwnej25. W ten sposób powstaje niewidzialna granica, którą ciężko przekroczyć młodym ludziom,
zwłaszcza w społeczeństwie, gdzie nieokazywanie emocji stanowi podstawę kanonu zachowań. Japończycy zwykli nie okazywać publicznie czułości – nie trzymają
się za ręce ani nie przytulają. Co więcej nie są oni przyzwyczajeni do obecnego
w kulturze Zachodu werbalnego sposobu okazywania uczuć. Ze świecą można
szukać mężatki przeszkadzającej mężowi w pracy telefonem tylko po to, aby przypomnieć mu o żywionych wobec niego uczuciach. Ciężko również dostrzec dziecko wycałowywane przez rodziców, bądź córki obściskiwane przez ojców. Chów
dzieci można określić jako zimny, natomiast małżeństwo w Japonii jest raczej
czymś na kształt instytucji społecznej aniżeli związkiem dwojga ludzi przepełnionych gorejącym uczuciem i namiętnością. W japońskim społeczeństwie nadmierna bliskość i intymność sytuacji jest czymś, co wprawia raczej w zakłopotanie26.
Nie bez znaczenia dla zrozumienia przyczyny popularności tego typu gier jest
fakt, iż niegdyś pewna pozycja mężczyzn w społeczeństwo zaczęła ulegać zmianie.
Kobiety weszły na rynek pracy, w wyniku czego stały się bardziej niezależne niż
to było dotychczas. W obliczu tych zmian japońscy mężczyźni zaczynają odczuwać tzw. „kryzys tożsamości”. Uległy bowiem zmianie tradycyjne role związane
z płcią. Tym samym mężczyźni, aby zaimponować kobiecie są zmuszeni dołożyć
większych starań, by przypodobać się potencjalnej wybrance. Znaczna część Japończyków nie jest w stanie pogodzić się z tym stanem rzeczy. Oddają się więc oni
w ręce hostess, które palą się do okazywania zachwytu nad nimi takimi, jakimi są
– nie muszą zatem walczyć o względy dam, ani martwić się brakiem posiadanego
sportowego auta czy wysokością zarabianej pensji27. Podobna sytuacja ma miejsce
w grze, gdzie są wychwalani, mogą się dowartościować i nikt nie wypomina im, że
muszą wnieść swój wkład na rzecz ogółu, na rzecz firmy, na rzecz społeczeństwa.
Część czytelników mogłaby być zdziwiona faktem, iż niektórzy Japończycy
zakochują się w wirtualnych dziewczętach – kupują poduszki wielkości człowieka
23
24
25
26

27

V. L. Blum, Love studies: Or, Liberating Love, „American Literary History”, 2005, 17/2, s. 339-343.
K. Takahashi, op. cit., s. 12.
S. Hall Vogel, Japanese Society under Stress, „Asian Survey”, 2012, 52/4, s. 695.
F. Tsugami, Kochać w Japonii, [on-line:] http://www.polonia.jp/pl/autenazja/item/1023-kochac-w-japonii, [05.06.2014].
J. Wallis, The Paradox of Mariko Mori’s Women in Post-Bubble Japan: Office Ladies, Schoolgirls, and
Video-Vixens, “Woman’s Art Journal”, 2008, 29/1, s. 9.
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z ich podobiznami, dekorują swoje pokoje ich plakatami, kolekcjonują figurki z ich
podobiznami czy też nawet biorą z nimi ślub – tak jak miało to miejsce w przypadku mężczyzny o nicku Sal 9000, który poślubił Nene Anegasaki, czyli postać z gry
Love Plus. Zdaniem autora gry, Hiroshi Ashizaki’ego, Sal 9000 nie jest odosobniony w swym przywiązaniu do dziewczyny w wymiarze 2D. Zdaniem twórcy wielu
Japończyków nie ma możliwości okazywania swoich uczuć i otworzenia się w świecie rzeczywistym, toteż odnajdują oni ukojenie w świecie gry, w którym to wirtualne
dziewczęta dają możliwość spełnienia się na wielu polach interakcji międzyludzkich28. Otaku ma okazję być wysłuchanym, zaakceptowanym, a w konsekwencji dowartościowanym. Gry działają również jako katalizatory wzmagające poczucie męskości – gracz staje się zdobywcą. Poprzez interakcje z wirtualnymi dziewczętami,
wyzbywa się poczucia samotności, uzyskując emocjonalne pocieszenie i doznając
uczuć, których rzadko może doświadczyć w świecie rzeczywistym29.
Gra Love Plus ma zarówno dobre jak i złe strony. Prócz wspomnianych korzyści
płynących z interakcji i zmniejszenia poczucia wyobcowania i osamotnienia, może
ona wpływać ponadto na zmniejszenie zjawiska tzw. Enjo kōsai – praktyk wyzyskiwania i zachęcania licealistek do wchodzenia w relacje seksualne (sex telefony i współżycie) przez Salarymanów (pracujących mężczyzn oddanych firmie i zarabianiu pieniędzy)30. Dzięki konsoli tego typu, osoby płci męskiej mogą spełniać swoje najskrytsze
fantazje w domowym zaciszu, nie wyrządzając przy tym nikomu krzywdy.
Dowartościowani oraz utwierdzeni w swej męskości gracze uzyskują ponadto
możliwość zdobycia informacji na temat płci przeciwnej, które mogą ułatwić im
nawiązywanie kontaktów z kobietami w świecie rzeczywistym. Gry tego typu
przyczyniają się również do rozpowszechnienia japońskiej popkultury poprzez
zamorską dystrybucję, zaznajomienie Oksydentalczyków ze społecznymi oczekiwaniami, relacjami damsko-męskimi i znaczeniem miłości we współczesnej Japonii31. Co ważne, gra Love Plus w świecie realnym, w erze konsumpcjonizmu, daje
szansę na spełnienie marzeń o romantycznej miłości.
Jeśli chodzi o negatywne skutki fenomenu gier bishōjo, niepokój budzić może
rozprzestrzeniający się syndrom nijigen (jap. 2次元コンプレックス), czyli idealizacji i preferowania dwuwymiarowych dziewcząt nad rzeczywistymi32. Choć
nie ma niczego złego w oferowaniu osobom samotnym namiastki miłości tego
typu, fikcja może negatywnie wpłynąć na ich osobowość. Taka rozrywka może
skutkować pogłębianiem odrealnienia graczy i ich rozczarowaniem światem rzeczywistym, w którym nie odnajdą ucieleśnienia swoich fantazji, tak jak miało to
28

29

30
31
32

K. Lah, Tokyo man marries video game character, [on-line:] http://edition.cnn.com/2009/
WORLD/asiapcf/12/16/japan.virtual.wedding, [09.06.2014].
B. Bosker, Meet The World’s Most Loving Girlfriends – Who Also Happen To Be Video Games,
[on-line:] http://www.huffingtonpost.com/2014/01/21/loveplus-video-game_n_4588612.html,
[27.05.2014].
J. Wallis, op. cit., s. 16.
M. T. Jones, op. cit., s. 17-19.
L. Katayama, Love in 2D, [on-line:] http://www.nytimes.com/2009/07/26/magazine/26FOB2DLove-t.html?_r=3&pagewanted=1&ref=magazine&, [14.06.2014].
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miejsce w wyidealizowanym świecie gry. Może się okazać, iż nie odnajdą oni słodkich, zmysłowych, powabnych, obficie obdarzonych przez naturę kobiet o szczupłych nogach i wielkich oczach, czyli takich z jakimi mieli styczność w grze33.
Zawyżone wymagania i złudne przeświadczenia dotyczące łatwości nawiązywania bliższych relacji mogą skutkować tym, iż w świecie rzeczywistym będzie im
o wiele trudniej znaleźć partnerkę. W większości bowiem gier tego typu jedynym
warunkiem pogłębiania więzi z dziewczyną jest częstotliwość w komunikowaniu
się z nią, wobec czego gracze mogą zacząć odnosić wrażenie, iż tak jest w rzeczywistości, nie dostrzegając, iż relacje człowiek – człowiek różnią się od wirtualnych
oraz, że te znane z gier wyzbyte są nie tylko zobowiązań, ale i ryzyka.
Zważywszy na to, iż fascynacja grami bishōjo bywa absorbująca, może ona
ponadto skutkować zmniejszeniem potencjalnej liczby osób chcącej wdawać się
w realne relacje, co z kolei może ujemnie odbić się na wzroście demograficznym. Problem jest aktualny, biorąc pod uwagę fakt, iż Japonia obecnie boryka się
z ujemnym przyrostem naturalnym. Nie tylko więcej osób corocznie umiera, aniżeli rodzi się, ale niewiele wskazuje na to, aby sytuacja ta mogła się poprawić. Jest
to niepokojące głównie ze względu na fakt, iż prawie jedną czwartą społeczeństwa
japońskiego stanowią osoby po sześćdziesiątym piątym roku życia34.
Podsumowując, Love Plus wykracza poza ramy gry. Otwarte zakończenie oraz
tryb grania w czasie rzeczywistym czyni z niej bardziej eksperyment dotyczący
miłości człowieka i postaci wirtualnej. Produkt firmy Konami posiada ogromny
potencjał. Może nieść za sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia. W celu uniknięcia tych drugich podczas użytkowania wszelkich produktów, nie tylko gier,
warto pamiętać przede wszystkim o umiarze i zdrowym rozsądku. Gra Love Plus
to doskonały przykład tego jak psychologia, technologia i popkultura mogą zostać
wykorzystane, aby poszerzać wiedzę międzykulturową. W swoim artykule dowiodłem, iż zjawisko wirtualizacji miłości w Japonii ma obecnie miejsce. Wykazałem
również, iż gra jest odpowiedzią na wyrosłe na gruncie społeczeństwa japońskiego
potrzeby – wypełnia ona pewną lukę związaną z potrzebą bliskości, której brak
w życiu wielu Japończyków. Trudno określić w którą stronę zmierzał będzie rozwój tego zjawiska, czy tradycyjna miłość zostanie wyparta przez produkty technologii – pozostaje nam jedynie bacznie się przyglądać i zachować otwarty umysł
wobec nadchodzących zmian.

33
34

E. Taylor, op. cit., s. 205.
R. Yoshida, Population panel draws line in sand, [on-line:] http://www.japantimes.co.jp/news/
2014/05/13/national/population-panel-draws-line-sand [16.06.2014].
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Nota biograficzna
Były student filologii angielskiej, a obecny trzecioroczny na kierunku studia dalekowschodnie UJ. Rozwija swoje zainteresowanie Japonią: wzbogacając wiedzę
z zakresu Shinto, mitologii oraz sztuki buddyjskiej. W roku 2012 przewodził sekcją japońską Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ i wraz z jej członkami
współpracował z sekcją japońską Porównawczych Studiów Cywilizacji w organizacji ogólnopolskiej konferencji pt. „Ciemna Strona Japonii’’, która okazała się
być ogromnym sukcesem. Czynnie zaangażowany w aktywności koła; w wolnym
czasie oddaje się fascynacji japońskimi kitsune i ich kulturowej symbolice.

Abstract
A two-dimensional girl – the phenomena of the virtualization of love
observed on the example of a Love Plus game
While scrutinizing the newest Japanese video game trends, the author has acknowledged a title whose peculiarity might correlate with the social phenomena
present in Japan. When surveys and statistics indicate the increasing number of
young Japanese people willing to engage in a relationship with other person, the
video game market has imperceptibly started providing services potentially capable of compensating the lack of the most substantial human needs which is love.
The virtual girls of Love Plus, the game manufactured by Konami, have proven to be the exact answer to numerous male gamers’ needs. For it appears that
love without self-sacrifices, financial expenses, mood inconstancy and arguments
resulting from it may exist, and is actually close at hand. The author thoroughly
examines the phenomenon and points out the possible reasons for the decision of
Japanese people to turn towards the virtual world.
Finally, after lining out the game specification, the author attempts to prefigure in the conclusion whether such an aspect of sexuality of Japanese people will be
of avail or prove to be a sword of Damocles hanging over them.
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Mit zachodniego rycerza –
o białej gorączce wśród Japonek
Idealizacja partnera wydaje się być w miłości, czy też szeroko rozumianych relacjach damsko-męskich, mechanizmem zupełnie naturalnym i spotykanym
nazbyt często, aby warto było poświęcać mu szczególną uwagę. Sytuacja taka
staje się jednak znacznie bardziej interesująca w chwili, gdy zachodzi pomiędzy
osobami przynależącymi do odmiennych kultur, dla których proces idealizacji
i wzajemnej romantyzacji nie stanowi wyłącznie skutku zwykłego zauroczenia,
lecz oparty jest o znacznie szerszy międzykulturowy kontekst oraz posiada swoje podłoże w uprzednio istniejących obrazach i stereotypach. Opisując konsekwencje takiego spotkania, można odnieść się do pojęcia performance team,
w którym obie strony związku nie tylko postrzegają partnera z perspektywy
kulturowych uprzedzeń, lecz także podejmują grę, polegającą na odgrywaniu
stereotypowych zachowań związanych z kulturową przynależnością w celu
zwiększenia wzajemnego zainteresowania. W efekcie utrwalona fikcja i rzeczywistość stają się zupełnie nieodróżnialne, zaś uprzedzenia względem obcych
kultur ulegają wzmocnieniu i utrwaleniu1.
Najbardziej popularnym sposobem ujęcia międzykulturowych relacji miłosnych – w tym wypadku pomiędzy reprezentantami Zachodu i Azji – jest ukazywanie fenomenu żółtej gorączki, a więc sytuacji, w której poddani urokowi
stereotypów biali mężczyźni dążą do kontaktu z wyidealizowanym obrazem
Azjatki. Tak naprawdę stanowi on wyłącznie konstrukt, niemający swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Celem niniejszego artykułu jest zaś przyjrzenie
się kwestii od strony Azjatek, które – zgodnie z główną tezą, do której chcę się
odnieść – budują wizerunek zachodnich mężczyzn w oparciu o równie silny
mechanizm idealizacji, co ich, poddani żółtej gorączce, partnerzy. Opiszę fenomen tzw. białej gorączki, wskazując przede wszystkim przyczyny jego występowania oraz motywacje tworzących go kobiet. Ich fascynacja białym mężczyzną
zdaje się mówić nie tylko o nich samych. Odnosi się do szerszego kontekstu
specyfiki całego japońskiego społeczeństwa.
1

N. Gattig, ‘ Yellow fever’ and the fantasy of the Asian female, [on-line:] http://www.japantimes.
co.jp/community/2013/06/25/issues/yellow-fever-and-the-fantasy-of-the-asian-female/#.
U67ywJT91DR, [28.06.2014].
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Żółta gorączka
Analiza głównego tematu, czyli białej gorączki, wymaga uprzedniego zarysowania cech charakterystycznych dla jej żółtej odpowiedniczki. Umożliwi to pełniejsze ukazanie mechanizmów wzajemnej idealizacji i projekcji osobistych fantazji.
Zarówno żółta, jak i biała gorączka, to skutek silnej stereotypizacji. Żółta gorączka szczególnie mocno wpisuje się w kolonialne i orientalistyczne spojrzenie
na Azję, które przez wieki – w kontraście do siebie samego – budował Zachód.
Zarówno Edward Said w klasycznej pozycji Orientalizm, jak i Sheridan Prasso
w The Asian mystique: Dragon Ladies, Geisha Girls & our fantasies of the exotic
Orient, ukazują kolonialne mechanizmy egzotyzacji Wschodu. Doprowadziły
one do powstania mistycznego obrazu krainy pięknej, tajemniczej, lecz równocześnie – słabej i łatwej do podboju2. Analogicznie budowany był wizerunek samych
Azjatek, co szczególnie nie dziwi, jeśli weźmie się pod uwagę, że Azja wyobrażana
była właśnie pod postacią kobiety, podczas gdy Zachód wcielał się w rolę mężczyzny-zdobywcy3. Podbój w jego wykonaniu odbywał się zarówno na mikro, jak
i makro poziomie, co dobrze oddają słowa głównego bohatera przewrotnej sztuki M. Butterfly: „You expect Oriental countries to submit to your guns, and you
expect Oriental women to be submissive to your men”4.
Prasso wskazuje na dwa sposoby stereotypizacji Azjatki w oczach mężczyzny
z Zachodu. Z jednej strony znajduje się postać dragon lady – silnej i niebezpiecznej, lecz równocześnie tajemniczej i uwodzicielskiej; z drugiej zaś odnaleźć można
stereotyp gejszy – porcelanowej laleczki: poddanej, posłusznej, delikatnej, czyli
idealnej kandydatki na żonę i matkę5. W drugi wzór dobrze wpasowuje się stare
przysłowie, zgodnie z którym mężczyzna może czuć się jak w niebie, mając angielski dom, amerykańskie zarobki, chińską kuchnię oraz japońską żonę6.
Silna idealizacja japońskich kobiet jako kandydatek na żony może po części
wynikać z utraty poczucia męskości przez współczesnych, zachodnich mężczyzn,
których pozycja znacząco spadła w skutek wzrostu pozycji kobiet – silnych i samodzielnych feministek, które nie tylko nie zamierzają poddać się męskiej dominacji, lecz również nie oczekują, aby oferowano im utrzymanie czy też opiekę.
2
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S. Prasso, The Asian mystique: Dragon Ladies, Geisha Girls & our fantasies of the exotic Orient, New
York 2005.
Postrzeganie Azji z perspektywy kobiety można bezpośrednio doświadczyć, wpisując słowo Asian do
wyszukiwarki obrazów Google – w odpowiedzi ukazują się obrazy półnagich Azjatek; podczas gdy po
wpisaniu American czy też European otrzymujemy w głównej mierze flagi, widoki czy też zwyczajne
portrety. Jakkolwiek umieszczam informację o tym eksperymencie, wyłącznie w ramach ciekawostki,
to jednak dobrze obrazuje on opisywany mechanizm (L. Pham, The Madama Butterfly effect, [on-line:]
http://yaledailynews.com/weekend/2012/10/19/the-madama-butterfly-effect/, [28.06.2014]).
D. H. Hwang, M. Butterfly, [on-line:] https://www.goodreads.com/work/quotes/1820443-mbutterfly, [28.06.2014].
S. Prasso, op. cit.
J. Kabbler, [on-line:] http://www.searchquotes.com/quotation/Heaven_is_an_American_salary,_ a_
Chinese_cook,_an_English_house,_and_a_Japanese_wife._Hell_is_defined/ 291711/, [28.06.2014].
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Związek z Azjatką ma stanowić remedium na zaistniałą sytuację; jak mówi jeden
z badanych przez Prasso mężczyzn:
There’s a fear there with women I feel too much equality with. I see something of a feminist backlash. I don’t really understand it, but I feel less threatened by Asian women7.

Biorąc pod uwagę, że oba zaprezentowane obrazy, zwłaszcza w czasach współczesnych, stanowią wyłącznie zniekształcające uproszczenia, warto zastanowić się,
gdzie też leży źródło ich powstania. Zgodnie z tematyką artykułu, w dalszej części tekstu skupię się wyłącznie na sytuacji Japonii i Japonek. Można przypuszczać,
że oba wizerunki powstały mniej więcej w tym samym czasie, tj. po otwarciu się
Japonii na Zachód w XIX wieku, kiedy też nawiązane zostały pierwsze kontakty
z Amerykanami. Zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy, uczestniczący w owym
czasie w kontaktach handlowych z Japonią, mieli okazję stykać się szczególnie często z kobietami, przynależącymi do klasy niższej na przykład ze służącymi czy też
prostytutkami. Kontakt z ową niejednokrotnie wulgarną klasą kobiet, prowadził do
przekładnia przez zachodnich mężczyzn postrzeganych obrazów również na pozostałe kobiety, z którymi nie mieli okazji bezpośrednio się zetknąć. Jeśli uwzględni się
fakt, że prostytucja była wówczas legalna, domy publiczne – liczne, a wielu Europejczyków i Amerykanów brało sobie lokalne kobiety na tymczasowe żony, równocześnie zaś kontakt z inną klasą kobiet był ograniczony czy też wręcz niemożliwy, łatwo
zrozumieć genezę wizerunku wyzwolonej i uwodzicielskiej dragon lady8.
W opozycji do wyżej opisanego wizerunku Japonek postrzeganych poprzez obraz
prostytutek, Japończycy świadomie zaczęli popularyzować wizerunek swoich kobiet
jako idealnych matek i żon. Takie próby odnaleźć można na przykład w dziele Nitobe
Inazo Bushido: the soul of Japan oraz w nowej interpretacji Onna Daigaku, która porównywała Japonki z ideałem wiktoriańskich kobiet. Nie bez znaczenia dla utrwalenia
ideału china doll pozostaje postać Lafcadio Hearn’a – jednego z pierwszych Europejczyków, który nie tylko pojął za żonę Japonkę, lecz, co więcej, nie omieszkał wychwalać jej zalet jako żony i matki. Popularność twórczości owego pisarza dodatkowo
utrwaliła promowany przez samych Japończyków wyidealizowany wizerunek9.
W ślad za Hearnem poszli również inni, powielając kształtujący się w sposób
powyżej scharakteryzowany wzór zachowania Japonki. Najbardziej znaczącym
przykładem jest zapewne postać Madame Butterfly z opery Giacomo Pucciniego
z 1904 roku. Opowieść przedstawia dzieje japońskiej gejszy i amerykańskiego
oficera, który bierze ową młodą, delikatną i szczerze zakochaną dziewczynę na
lokalną żonę, a następnie porzuca ją. Ona w rozpaczy popełnia samobójstwo,
idealnie wpisując się w stereotyp delikatnej i oddanej porcelanowej laleczki –
stereotyp, który aż do dnia dzisiejszego pozostaje obecny w fantazjach zachod7
8

9

N. Gattig, op cit.
K. Ma, The Modern Madame Butterfly: Fantasy and Reality in Japanese Cross-Cultural Relationships, North Clarendon 1996, s. 21 i in.
Ibidem.
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nich mężczyzn10. Kolejne produkcje, włączając w to współczesne hollywoodzkie filmy, odtwarzają stereotypowe wizerunki, sprawnie grając na pragnieniach
i fantazjach odbiorców.
Przedstawiony powyżej obraz relacji pomiędzy zachodnimi mężczyznami i Azjatkami wydaje się najbardziej rozpowszechniony; spójrzmy jednak na omawianą kwestię
z perspektywy samych kobiet – ich białej gorączki. Ich fascynacji i tęsknoty za egzotyką.
Yellow cabs
Mechanizmy, kierujące zachowaniem kobiet, działają dokładnie w ten sam sposób,
jak dzieje się to w przypadku mężczyzn – exotic is erotic, co należy rozumieć jako
naturalną skłonność do fascynacji innością i równoczesną jej seksualizację11. Jednak,
wbrew obrazkowi posłusznie czekającej na Pinkertona Madame Butterfly, Japonki
w swoich relacjach z białymi mężczyznami nie pozostają bierne i oddane, a wręcz
przeciwnie – niejednokrotnie to one aktywnie dążą do kontaktu z cudzoziemcami;
nie zamierzają być zdobyte, lecz, przejmując inicjatywę, wchodzą w rolę zdobywczyń.
Najbardziej wyrazistym przykładem takiego zachowania są tzw. yellow cabs,
które szczególnie wyraźnie zaznaczyły swoją obecność w latach 80. i 90.12 Kolor
żółty nawiązywał do przysłowiowego żółtego koloru skóry Azjatów, zaś taksówka
miała wskazywać na dosłownie rozumianą dostępność. W mediach pojawiło się
stwierdzenie, że określenie zostało po raz pierwszy użyte przez Amerykanina,
który wyraził w ten sposób swoją pogardę dla Japonek. Wydaje się jednak, że nazwa została wygenerowana przez same media, zdecydowanie potępiające wyzwolone zachowanie kobiet13. Wśród ich wypowiedzi można znaleźć między innymi:
„Japanese women tourists that ‚they may all pretend to be little ladies, but actually,
in their hearts, each one wants to be the first to get a gaijin to bed”14.
Jakkolwiek pojawiła się również grupa, która popierała zachowanie yellow cabs,
a nawet samo określenie (skoro kobieta symbolicznie przyjmuje rolę taksówki,
to właśnie ona pozostaje stroną aktywną jako kierowca) – to jednak dominujący
okazał się głos krytyki. Była ona podzielona na dwa obozy: pierwszy, potępiający powyższe zachowanie oraz drugi, sądzący, że yellow cabs stanowią margines,
podczas gdy popularność określenia prowadzi w konsekwencji do postrzegania
z przeinaczonej perspektywy wszystkich podróżujących za granicę kobiet. Zorganizowane grupy zaczęły zwoływać specjalne zebrania, konferencje oraz seminaria.
10

11
12

13
14

Podobny motyw ukazany został również w musicalu Miss Saigon, zaś sprawnie wykpiony w sztuce
M. Butterfly. Tytułowa M. – chińska śpiewaczka operowa, idealna porcelanowa laleczka, w istocie
okazuje się nie być oczekiwaną Madamą, lecz ku zdziwieniu głównego bohatera – Monsieurem.
K. Ma, op cit., s. 209.
Jakkolwiek trend obecny był już w latach 80., to jednak jego szczególna popularność wiąże się
z powstaniem książki Shouko Iedy Yellow cab. Owa kontrowersyjna pisarka szeroko poruszała
problem kobiecej seksualności, w tym również kwestię kobiet, które świadomie wyruszają za
granicę, poszukując białych partnerów.
K. Kelsky, Women on the Verge: Japanese Women, Western Dreams, Durham 2001, s. 133.
Ibidem, s. 137.
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Miały one na celu zwalczenie trendu yellow cabs rozumianego zarówno jako przejaw rasizmu, jak i seksizmu15.
Nurt z całą pewnością został wyolbrzymiony. Niesłusznie też zaklasyfikowano
w jego obręb zachowania o odmiennym charakterze i motywacjach. Nie zmienia
to jednak faktu, że zarówno w latach 80. i 90., jak również współcześnie, można
wskazać na istnienie grupy Japonek, które rzeczywiście przedkładają znajomość
z Europejczykami czy Amerykanami nad relacje z Japończykami. W tym miejscu
dochodzimy do kwestii kluczowej – ideału białego mężczyzny.
Western chivalry fantasy i akogare
Punktem wyjścia do dalszych rozważań nad fenomen białej gorączki będzie pojęcie
ukute przez Karen Ma – western chivalry fantasy. Owa sztucznie wygenerowana konstrukcja pobudza wyobraźnię Japonek, prowadząc do marzeń o białym kochanku –
uosobieniu wszystkich pragnień i doskonałości16. Jak pisała w jednej ze swoich książek
Claire Chow: „A man in whose liquid blue eyes I could see reflected the promise
of limitless possibilities”17. Wizerunek białego mężczyzny tworzony jest w oparciu
o istniejące stereotypy, bajkowy obrazek rycerza na białym koniu czy disneyowskiego
księcia z bajki. Bohater fantazji Japonek staje się przystojny jak aktor z Hollywood,
wysoki jak zachodni sportowiec, dodatkowo – z manierami angielskiego gentlemana.
Obraz generowanego w efekcie ideału jest równie romantyczny, jak wizerunek całego Zachodu – Zachodu jako mitycznej, wyzwolonej krainy, która uwolni Japonki od
społecznych przymusów i genderowych ograniczeń, obowiązujących w ich ojczyźnie.
Stworzony w efekcie ideał prowadzi do wyzwolenia uczucia akogare – jak nazywa to Kimie Takahashi – tęsknoty i żądzy realizacji wyzwolonych pragnień18.
Akogare wytworzone w odniesieniu do Zachodu zostaje bezpośrednio przełożone
na obraz zamieszkujących go białych mężczyzn, którzy są postrzegani jako sposób na bezpośrednią realizację wyobrażonych fantazji.
Takahashi, w oparciu o rozmowy z Japonkami, uczącymi się języka angielskiego w Sydney, wskazuje na czynniki, które prowadzą do wytworzenia uczucia
akogare. Na pierwszym miejscu znajduje się rasa danego mężczyzny. Reprezentanci rasy białej znajdują się na szczycie hierarchii pragnień Japonek. Jak mówi
respondentka Takahashi – Chizuko:
I like White men. well it’s my childhood akogare, so I can’t think of any other option
but White. @ I know that I am too old to fancy them like this, but I still tend to get
excited when I talk with White man. @@ and I find myself speaking more cutely
and using higher pitch of my voice @@@.19
15
16
17
18
19

Ibidem, s. 139.
K. Ma, op cit., s. 92 i in.
K. Kelsky, op. cit., s. 176.
K. Takahashi, Language Learning, Gender and Desire: Japanese Women on the Move, Bristol 2013, s. 11.
Ibidem, s. 72 i in.
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Równocześnie można wskazać na grupę kobiet, mających skłonność do czarnych
mężczyzn. Postrzegani są oni również z perspektywy uprzednio wygenerowanego konstruktu, lecz biorąc pod uwagę temat artykułu, nie będę rozwijać tego odrębnego wątku.
W takim samym stopniu, co rasa – również zachodni wygląd prowadzi do wyzwalania akogare. Ciekawszym i znacznie bardziej wartym podkreślenia czynnikiem jest jednak język, który, wbrew oczekiwaniom, okazuje się równie istotnym,
a być może nawet kluczowym czynnikiem wygenerowanej tęsknoty. Najbardziej
pożądani okazują się mężczyźni, dla których angielski stanowi język rodzimy, co
motywowane jest faktem, że Japonki postrzegają ten właśnie język jako formę
biletu wstępu do lepszego, upragnionego przez nie zachodniego świata. Nauka
angielskiego nabiera zupełnie nowego znaczenia, zaś mówiący po angielsku zachodni partner staje się najlepszą drogą do poszerzenia cennej znajomości języka.
Nie bez znaczenia jest również możliwość usłyszenia wyznania miłości po angielsku, które z jednej strony zawstydza w znacznie mniejszym stopniu niż usłyszenie
tej samej treści w języku rodzimym, z drugiej zaś – angielskie I love you wywołuje
konotacje z zachodnimi, romantycznymi filmami. Japonki, z którymi rozmawiała
Takahashi, wielokrotnie powtarzały, jak wielką przyjemność sprawia im bycie nazwanym honey czy też darling20.
Kwestia znajomości przez białych partnerów języka japońskiego wydaje się
pozostawać wśród ogarniętych białą gorączką Japonek kwestią sporną. Niektóre
z nich postrzegają ją jako zaletę, gdyż owa umiejętność bezpośrednio wskazuje na
zainteresowanie Japonią. Zdaniem innych usłyszenie japońskich słów z ust białego partnera burzy jego obraz jako pure Western man21.
Innym czynnikiem, niewymienionym przez Takahashi, a który wydaje się równie istotny w procesie tworzenia konstruktu pure Western man, jest zachowanie
oraz maniery, którymi z zasady powinni być obdarzeni biali mężczyźni. Największe pożądanie wzbudza obraz typowego, angielskiego gentlemana. Cytując słowa
Takashi Fumiko z książki How to date a foreign man:
The first thing one thinks of regarding English men is the image of the gentlemen
(shinshi). The customs of ladies first – giving way to women on elevators and trains,
raising from one’s seat when a woman stands up from or sits at the table – these are
lovely manners, but we don’t encounter them often outside of England … But in
England it is indeed difficult to find a man who is not a gentleman.22

Drobne gesty, takie jak przepuszczanie kobiety pierwszej w drzwiach czy też
pomaganie jej w ubraniu płaszcza, wzbudzają w Japonkach szczególnie mocne
uczucie akogare – tęsknotę nie tylko za ideałem mężczyzny, lecz również za społeczeństwem, w którym kobiety zajmują wyróżnioną pozycję i równocześnie mogą
budować swoje relacje na równej stopie z mężczyznami. Ostatnie zdanie przytoczonego cytatu szczególnie mocno wskazuje, z jak silnym mechanizmem ideali20
21
22

Ibidem, s. 75 i in.
Ibidem, s. 72 i in.
K. Kelsky, op.cit., s. 162-163.
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zacji mamy w tym wypadku do czynienia – ciężko spotkać w Anglii mężczyznę,
który nie byłby gentlemanem. Anglicy postrzegani są jako mężczyźni tajemniczy,
niedostępne obiekty niedościgłych fantazji. Za nimi znajdują się Kanadyjczycy
i Australijczycy, niżej – Amerykanie. Co ważne, wszystkie wymienione dotychczas nacje to native speakarzy języka angielskiego. Włosi, Francuzi czy też Hiszpanie oceniani są znacznie gorzej; co więcej, należy na nich szczególnie uważać,
gdyż niejednokrotnie ich celem jest wyłącznie uwiedzenie naiwnych Japonek23.
Wszystkie zaprezentowane powyżej czynniki składają się na spójny obraz zachodniego mężczyzny, stanowiący zbiorczy efekt wszystkich przelanych na niego
wewnętrznych tęsknot, które jedynie on – książę z bajki – jest w stanie zaspokoić. Ciekawą analogią, która jednak wykracza poza ograniczony zakres artykułu,
jest odniesienie Marka McLellanda. Zestawił on fascynację Japonek względem
białych mężczyzn z silną idealizacją homoseksualistów w obszarze popkultury,
a szczególnie komiksów yaoi, pisanych przez kobiety opowieści o miłości homoseksualnej pomiędzy mężczyznami, które kierowane są również do heteroseksualnych kobiet. Co więcej, McLelland wskazuje, że popularność motywów homoseksualnych w mediach, czyli tzw. gay boom zbiegł się w czasie z popularnością
trendu yellow cabs, co zdaje się wskazywać, że oba zjawiska w efekcie sprowadzają
się do tego samego – oba w równym stopniu snują opowieść o mężczyźnie idealnym oraz o związku wolnym od konfucjańskich hierarchii i obowiązków. Nie
bez znaczenia jest również fakt, że oba wizerunki wydają się sobie bardzo bliskie.
Prezentują bowiem obraz wyrafinowanego w wyglądzie i zachowaniu delikatnego
mężczyzny, który buduje miłosne relacje w oparciu o zasady zrozumienia i partnerstwa. Jak mówi McLelland:
The images of the ideal man that arise from both discourses have many things in
common. For instance, the kind, chivalrous, foreign man is considered to be more
handsome and more charming than a Japanese man could ever be.24

Zarówno obraz białego mężczyzny, jak i geja, nie odzwierciedla wizerunku
ich samych, lecz stanowi bezpośredni obraz pragnień kobiet, które darzą ich
uczuciem akogare, ukazując równocześnie spektrum japońskiego społeczeństwa
z wszystkimi jego problemami.
Przyczyny białej gorączki
Powyższe rozważania odsyłają ostatecznie do pytania o przyczyny białej gorączki,
której korzenie, jak zostało już wskazane powyżej, zdają się tkwić w charakterystyce japońskiego życia społecznego i damsko-męskich relacji. Pierwsza, podstawowa przyczyna, na którą bezpośrednio wskazują same Japonki, leży w niewłaści23
24

Ibidem, s. 164.
M. McLelland, “A Mirror for Men?” Idealised Depictions of White Men and Gay Men in Japanese
Women’s Media, „Transformations”, 2003, nr 6, [on-line:] http://www.transformationsjournal.org/
journal/issue_06/pdf/mclelland.pdf, [28.06.2014].
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wym zachowaniu Japończyków, którzy poprzez swoje nieodpowiednie podejście
do kobiet, jak i ogólną nieumiejętność zaspokojenia ich emocjonalnych pragnień,
są odpowiedzialni za akogare względem cudzoziemców, a w konsekwencji odwracanie się Japonek od swoich rodaków. Znacząca wydaje się odpowiedź Japonki,
która takimi oto słowami odniosła się do medialnej krytyki yellow cabs:
The reasons Japanese women reject Japanese men are not just physical.... Women
evaluate them badly in all areas—’they are childish and disgusting’, ‘they have a bad
attitude toward women’, ‘they are fake and dishonest’, ‘they are narrow minded’, ‘they
are bad mannered’, ‘they can’t take care of themselves’, ‘they can’t do housework’ ... Japanese men are the opposite of the Japanese GNP—they are the lowest in the world!25

Zgodnie z powyższą wypowiedzią, przyczyny poszukiwania kontaktu z Europejczykami tkwią w zachowaniu samych Japończyków, którzy nie są zdolni budować
dojrzałych i równych relacji z kobietami, bowiem nadal pozostają silnie uwikłani
w patriarchalne hierarchie i obowiązki wynikające z konfucjańskiego patriarchalizmu.
Od czasów okupacji po współczesność Japonki dążą do kontaktu z białymi
mężczyznami, marząc nie tylko o egzotycznej przygodzie, lecz, może przede
wszystkim, o poprawieniu swojej pozycji życiowej. Zmieniają się metody, jednak
motywacje pozostają dokładnie takie same. Pragnąc wyzwolić się od płciowych
ograniczeń, kobiety wdają się w relacje z cudzoziemcami, dzięki którym zapewniają sobie możliwość wkroczenia w nowe, lepsze życie na wyzwolonym Zachodzie, którego obraz budowany jest w opozycji do opresyjnej i wciąż feudalnej Japonii26. Z jednej więc strony kobiety dążą do zaspokojenia swoich emocjonalnych
potrzeb, zaś z drugiej charakteryzuje je podejście całkowicie pragmatyczne. Kida
Midori w Women! What do you want from America? ukazuje związki z gaijinami jako strategię na zmianę swojego losu. Nie ma więc tu tak na prawdę miejsca
na przesadne idealizacje i księcia z bajki – zachodni mężczyzna ma znaczenie
analogiczne do nauki języka angielskiego27.
Przyczyna nie tkwi jednak wyłącznie w krytyce Japończyków, lecz również
w zmianie, jaka dokonała się w samych kobietach, które nie zamierzają dłużej poddawać się obowiązkom ściśle wyznaczonym przez społeczeństwo. K. Ma wymienia
trzy typy kobiet, wykazujących skłonność do wdawania się w związki z białymi mężczyznami: pierwszy to córki z bogatych rodzin, które ostro sprzeciwiają się japońskim obyczajom, drugi – samodzielne kobiety pracujące czy też studiujące za granicą;
pozostałe zaś najzwyczajniej poszukują w życiu czegoś nowego i ciekawego28.
Najbardziej liczną grupą kobiet z „biała gorączką” nie są jednak delikatne i gotowe na poświęcenia porcelanowe laleczki, jak oczekiwaliby oddani żółtej gorączce biali mężczyźni, lecz kobiety wykształcone, samodzielne finansowo, decydujące się na pracę na Zachodzie, który jakkolwiek również nie wolny jest od glass
ceiling, to jednak, w przeciwieństwie do japońskiego rynku pracy z rice ceiling,
25
26
27
28

K. Kelsky, op.cit., s. 138.
Ibidem, s. 152.
Ibidem, s. 167.
K. Ma, op. cit., s. 137.
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oferuje im znacznie większe możliwości rozwoju, jak i szansę na awans. Dla tej
właśnie grupy kobiet zachodni kochanek stanowić może nie tylko okazję na wejście do upragnionego zachodniego świata, lecz również naturalne uzupełnienie
wybranego przez nie stylu życia. Niejednokrotnie Japonki, mieszkające w swoim
rodzimym kraju, również przedkładają zachodniego kochanka nad Japończyka, co
stanowi dla nich wyraz prestiżu i demonstrację samodzielności. „Western goods
were entirely contained as signifiers within a largely self-sufficient OL universe
of style and status” – mężczyzna z Zachodu stanowi tylko kolejną manifestację
statusu i życiowych wartości29.
Istnieje więc western chivalry fantasy i idące za nim w ślad akogare, równocześnie zaś równie popularne jest podejście w pełni pragmatyczne i celowe. Idealizacja w naturalny sposób jest szczególnie mocno obecna przy pierwszych kontaktach, po czym z czasem, jak wskazywała Takahashi, ulega rozmyciu, ustępując
niejednokrotnie miejsca krytyce30.
Moim celem było jednak przede wszystkim ukazanie mechanizmu idealizacji
zachodnich mężczyzn i tym samym Zachodu, konstruowanego w opozycji do Japonii, gdzie Zachód rozumiany jest raczej jako Nie-Japonia, niż jako kraina, która
posiada swoje rzeczywiste odzwierciedlenie geograficzne.
Na zakończenie chciałabym tylko wskazać, w ramach ciekawostki, sposób,
w jaki owe międzykulturowe fantazje mogą zaistnieć na płaszczyźnie czysto fizycznej. Najlepszym przykładem jest tzw. Butlers Cafe, znajdująca się w tokijskiej
Shibuyi, gdzie w tytułowych lokai wcielają się wyłącznie cudzoziemcy. Goście
kawiarni nie tylko mają okazję wypić herbatkę w towarzystwie gaijinów, lecz również porozmawiać po angielsku; co więcej lokaje zwracają się do odwiedzających
słowami my princess, wkładając kobietom tiarę na głowę, czy też – biorąc je na
ręce do wspólnego zdjęcia. Jedna z odwiedzających mówi wprost: „At first I was
really shy about the concept of this cafe, but all the butlers are very cute, cheerful and sweet and, above all, the fact that they’re foreigners helps us to escape
from reality”31. Powyższa wypowiedź szczególnie mocno podkreśla fakt, że lokaje
są właśnie cudzoziemcami, co buduje niecodzienną atmosferę miejsca, które tak
dobrze celuje w potrzeby i marzenia niektórych Japonek.
Podsumowując, celem artykułu było ukazanie mechanizmów idealizacji, które
dotyczą nie tylko zachodnich mężczyzn, poszukujących oddanej Madamy Butterfly czy też śmiercionośnej dragon lady, lecz w równym stopniu samych Azjatek, które budują swoje wyobrażenia w ten sam, sztucznie skonstruowany sposób.
Japonki postrzegają Zachód oraz zachodnich mężczyzn z perspektywy własnych
fantazji i potrzeb, tworząc sztuczny i oderwany od rzeczywistości twór własnej
wyobraźni. Zarówno nauka angielskiego, jak i związki z cudzoziemcami, stanowią
29
30
31

K. Kelsky, op.cit., s. 135 i in.
K. Takahashi, op. cit., s. 72 i in.
Tokyo cafe taps into women's Prince Charming fantasies, [on-line:] http://news.asiaone.com/
News/Latest%2BNews/Asia/Story/A1Story20080220-50539.html, [28.06.2014].
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dla nich sposób na wejście do lepszego świata – opartego na równości i oferującego możliwość samoekspresji i rozwoju.
Jakkolwiek sama fascynacja i tworzone w efekcie fantazje i bajkowe światy nie
pociągają same z siebie negatywnych konsekwencji – wręcz przeciwnie – fascynacja, zgodnie ze słowami Wolfganga Welscha, działa ponadkulturowo, otwierając
drogę do transkulturowych przepływów, to jednak ważne jest, aby western chivalry fantasy stanowiła jedynie punkt wyjścia do wzajemnego poznawania, międzykulturowej wymiany i tym samym zwalczania stereotypów i uproszczeń, nie zaś
ich utrwalania.

Bibliografia
Chandra R., Yellow Fever: The Exotification of Asian Women, [on-line:] http://
www.psychologytoday.com/blog/the-pacific-heart/201304/yellow-fever-theexotification-asian-women, [28.06.2014].
Chambers V., Kickboxing geishas: how modern Japanese women are changing their
nation, New York 2007.
Gattig N., ‘ Yellow fever’ and the fantasy of the Asian female, [on-line:] http://www.
japantimes.co.jp/community/2013/06/25/issues/yellow-fever-and-the-fantasy-of-the-asian-female/#.U67ywJT91DR, [28.06.2014].
Hwang D. H., M. Butterfly, [on-line:] https://www.goodreads.com/work/
quotes/1820443-m-butterfly, [28.06.2014].
Kabbler J., [on-line:] http://www.searchquotes.com/quotation/Heaven_is_an_
American_salary,_a_Chinese_cook,_an_English_house,_and_a_Japanese_
wife._Hell_is_defined/291711/, [28.06.2014].
Kawakami S., Goodbye Madame Butterfly: Sex, Marriage and the Modern Japanese
Woman, Tokyo 2013.
Kelsky K., Women on the Verge: Japanese Women, Western Dreams, Durham 2001.
Ma K., The Modern Madame Butterfly: Fantasy and Reality in Japanese Cross-Cultural Relationships, North Clarendon 1996.
McLelland M., “A Mirror for Men?” Idealised Depictions of White Men and Gay Men
in Japanese Women’s Media, „Transformations”, 2003, nr 6, [on-line:] http://www.
transformationsjournal.org/journal/issue_06/pdf/mclelland.pdf, [28.06.2014].
Peppers M., The allure of ‘yellow fever’: New documentary explores why so many white
American men aspire to marry Asian women, [on-line:] http://www.dailymail.
co.uk/femail/article-2320291/The-allure-yellow-fever-New-documentary-explores-white-American-men-aspire-marry-Asian-women.html, [28.06.2014].
Pham L., The Madama Butterfly effect, [on-line:] http://yaledailynews.com/weekend/2012/10/19/the-madama-butterfly-effect/, [28.06.2014].
Prasso S., The Asian mystique: Dragon Ladies, Geisha Girls & our fantasies of the
exotic Orient, New York 2005.

Klaudia Adamowicz

Said E., Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.
Takahashi K., Language Learning, Gender and Desire: Japanese Women on the Move,
Bristol 2013.
Tanimoto C.,The Prison of Fantasy in David Henry Hwang’s M. Butterfly,[on-line:] http://
www.lang.nagoya-u.ac.jp/proj/genbunronshu/25-1/tanimoto.pdf, [28.06.2014].
Tokyo cafe taps into women’s Prince Charming fantasies, [on-line:] http://news.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Asia/Story/A1Story20080220-50539.html,
[28.06.2014].
Nota biograficzna
Absolwentka kulturoznawstwa (praca magisterska: Wizerunek mężczyzny w visual
kei) oraz Zarządzania Kulturą i Mediami (praca magisterska: Widz Opery Krakowskiej i jego znaczenie dla zarządzania instytucją; obie obronione z wyróżnieniem) na Uniwersytecie Jagiellońskim; obecnie doktorantka w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz stypendystka Japan Foundation w Kansai
Language Institute (od września 2014). Zainteresowania naukowe obejmują:
współczesną kulturę japońską, transkulturowość, estetykę, teorię subkultur oraz
badania publiczności w instytucjach kultury.
Abstract
The myth of western knight – about the white fever among Japanese women
The aim of this paper is to demonstrate the specificity of male-female relationships between Japanese women and white men. The most popular approach to the
problem concentrates on the perspective of white men with a yellow fever who
tend to idealize Asian women perceiving them as perfect lovers or wives. However, this paper’s main intention is to analyze the problem from the side of Japanese
women who are building the image of white men in contrast to Japanese men
who are seen as entangled in patriarchal stereotypes and sexism. When looking
for causes of the phenonenon I shall refer to Western chivalry fantasy – the term
coined by Karen Ma which illustrates the fanciness of western chivalry which is
built in isolation from the real facts. This feeling leads to akogare – longing for the
idealized image of white man which seems to say more about women themselves
and their dreams than about the objects of their adoration.
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OMIAI w twórczości Tomoko Sawady.
Wizerunek kandydatki na żonę
Twórczość Tomoko Sawady opiera się na strategii transformacji ciała. Poprzez
założenie kostiumu, czy zmianę makijażu i fryzury, artystka bada, w jaki sposób
normy narzucone przez społeczeństwo japońskie wypływają na wizerunek kobiet
w Japonii1. Poniższy artykuł ma na celu zaprezentowanie w kontekście twórczości artystki wizerunku młodej Japonki, która pragnie wyjść za mąż. Projekt
OMIAI inspirowany jest na ideą portretów wykonywanych na potrzeby portfolio,
zakładanych w ramach starań o spotkanie dwóch osób w ramach omiai. W omiai,
czyli aranżowanym małżeństwie w Japonii, miłość nie jest warunkiem koniecznym, aby zawrzeć szczęśliwe i udane małżeństwo. Jakie zatem cechy kobiety decydują o tym, iż nadaje się ona do małżeństwa? Skoro miłość schodzi na dalszy
plan, to czym charakteryzuje się odpowiednia małżonka?
W serii OMIAI Sawada staje się właśnie kandydatką na żonę. W tym projekcie artystka próbuje nie naruszać żadnych stereotypów wyglądu przyszłej małżonki, w celu ustalenia, jaka aparycja może zachęcić mężczyzn do wybrania kobiety
w trakcie organizowania spotkania w ramach aranżowanego małżeństwa2. Artystka dotyka podobnego zagadnienia w serii Bride, cyklu fotografii panien młodych,
z których część ubrana jest w tradycyjne stroje shinto, a część w Zachodnie suknie
ślubne. Sawada konfrontowała ze sobą w tym projekcie pary autoportretów, jeden
w stylu japońskim, a drugi w stylu Zachodnim. Seria OMIAI opiera się natomiast
na zestawieniu wielu fotografii obrazujących portrety idealnej kandydatki na żonę.
Analiza projektu artystki ma na celu ukazanie, do jakiego stopnia konwenanse i wyobrażenia o idealnej żonie i matce (ryosai konbo) ogrywają rolę w kreowaniu wizerunku przyszłej żony w Japonii. W swojej serii fotografii bowiem, Sawada odnosi
się nie tylko do norm wyglądu i zachowania odpowiedniej kandydatki na żonę,
ale także do japońskiej koncepcji twarzy jako maski, traktującej aparycję człowieka
jako istotny czynnik funkcjonowania w społeczeństwie i jego hierarchii. Aparycja
odgrywa zatem kluczową rolę w komunikacji między jednostką a społeczeństwem,
a w tym projekcie ‒ w percepcji młodej Japonki i jej szans na zamążpójście.
1
2

M. Midori, TOMOKO SAWADA, “Interview”, 2005, nr 5, s. 42.
E. Leffingwel, Tomoko Sawada at Zabriskie, “Art In America”, 1993, nr 4, s. 145.
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Projekt fotograficzny OMIAI z 2001 roku polegał na wykonaniu 30 autoportretów artystki mających przypominać portfolio przygotowywane przez pośredników aranżujących małżeństwa, czyli nakoudo. Tytuł serii, omiai, oznacza
po japońsku „zaaranżowane małżeństwo”. Na piętnastu fotografiach Sawada jest
ubrana w tradycyjne kimono, na pozostałych piętnastu jest ubrana w szykowne
ubrania w stylu Zachodnim ‒ jak sukienki, czy kostiumy. Podobnie, na połowie
fotografii artystka stoi wyprostowana, a na pozostałych siedzi na ławce lub krześle, z czego na siedmiu fotografiach siedzi ubrana w tradycyjny strój japoński, a na
ośmiu ‒ w elegancki nowoczesny ubiór. Wszystkie postacie są sfotografowane
na szarym, neutralnym tle ze światłem skierowanym na sylwetkę Sawady. Poprzez zastosowanie takiego tła oraz światła odbiorca odnosi wrażenie, iż zdjęcia
wykonano w zwykłym studio fotograficznym, specjalizującym się w tego typu
przedstawieniach. Wszystkie zdjęcia cechuje prostota i wyeliminowanie jakichkolwiek rekwizytów. Jedynym elementem wykorzystanym do zdjęć są ławeczki
lub siedziska. Cała seria została wykonana przez miejscowego fotografa, którego
studio znajduje się niedaleko miejsca zamieszkania artystki3. Pozostałe jej projekty również zostały zrealizowane przy pomocy znajomych fotografów, ze względu
na to, iż artystka uważa, że do wykonania autoportretów wystarczą wyłącznie jej
instrukcje, które pozwolą osiągnąć zamierzony efekt4. Oznacza to zatem, iż Sawadzie nie zależy na indywidualnym geście artystycznym, raczej ‒ na artystycznej
kreacji zawartej w transformacji swojego
ciała i twarzy.
W ramach projektu OMIAI odbyło
się wiele wystaw, które zorganizowano
między innymi w Aichi, Ehime, Kioto,
Osace, Shiga, Shimane i Tokio5. Sawada
zawieszała pojedyncze fotografie oddzielnie na ścianie6. W trakcie wystawy widzów
poproszono o przymocowanie naklejki w kształcie serca w narożniku zdjęcia
ulubionej kandydatki na żonę. Na każdej
z wystaw inny autoportret Sawady został
wyróżniony przez odbiorców jako najbardziej atrakcyjna kandydatka na żonę.
Artystka relacjonuje, iż w Tokio portret
przypominający Norinomiyę, córkę cesaIl. 1. Tomoko Sawada, OMIAI, 2001
rza, na którym artystka była ubrana w ki(źródło: http://www.e-sawa.com/omiai/).
3
4
5

6

N. Fuku, Heavy light. Recent photography and video from Japan, s. 176.
Ibidem.
Lista indywidualnych wystaw artystki dostępna na stronie, [on-line:] http://www.e-sawa.com/
menu/Exhibition.htm#, [13.06.2014]
N. Fuku, op. cit., s. 176.
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mono, pozowała z rozpuszczonymi włosami i łagodnym wyrazem twarzy, zdobyła
życzliwość odwiedzających wystawę7 (il.
1). W Kioto najbardziej podobała się postać ubrana w tradycyjny strój, zaś w Osace, przeciwnie, do gustu przypadła wersja
Sawady kojarząca się z aktorką Shimą
Iwashita, która wcieliła się w żonę członka yakuzy w filmie Gokudo no Onnatachi
(Żony podziemia) z 1986 roku8 (il. 2). Natomiast w Ehime największym uznaniem
cieszyło się najbardziej przeciętne i standardowe, według artystki, przedstawienie
kandydatki w portfolio omiai – kobieta
w różowej sukience9 (il. 3; więcej zdjęć do
zobaczenia na stronie intrnetowej projektu: http://www.e-sawa.com/omiai/). ArIl. 2. Tomoko Sawada, OMIAI, 2001
tystka twierdzi, że można tutaj wskazać
(źródło: http://www.e-sawa.com/omiai/).
na pewne lokalne preferencje na obszarze
Japonii, dotyczące stereotypu idealnej kandydatki na żonę10. Jednakże widzowie
nie wybierali przecież swojej przyszłej żony, a wskazywali jedynie swoje upodobanie i swój ulubiony portret. Wobec tego, oglądający wystawę stawiali na swój
gust. Sawada nie wypowiada się jednak w wywiadzie, czy ma jakieś doświadczenie
związane z omiai i organizowaniem prawdziwego portfolio w ramach aranżowanego małżeństwa11. Nie wiemy także, gdzie znalazła informacje na temat „stereotypowego” portretu kandydatki na żonę oraz jakie są upodobania kandydatów na
męża, co do wyboru idealnej kobiety. Jednak, porównując autoportrety Sawady ze
zdjęciami do portfolio, które są dostępne w Internecie, można stwierdzić, iż występuje między nimi wiele podobieństw. Oryginalne portrety kandydatek na żonę
również są wykonywane na neutralnym, często szarym lub monochromatycznym
tle, bez wykorzystania rekwizytów. Podobnie jak w projekcie OMIAI, kobiety fotografowane na potrzeby portfolio do aranżowanego małżeństwa ubrane są w kimono lub skromny, elegancji strój w stylu zachodnim.
Seria OMIAI funkcjonuje również w Internecie jako strona internetowa, działająca
do dziś: www. e-sawa.com/omiai/. Strona działa jedynie w języku japońskim. Sawada umieściła na portalu wszystkie zdjęcia z tej serii. Wszystkie fotografie posiadają swój numer: No. 001, No. 002 itd. Strona prezentuje wszystkie trzydzieści fotografii wykonanych w ramach tej serii. Każde zdjęcie należy otworzyć w nowym
7
8
9
10
11

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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oknie przeglądarki, a do fotografii dołączono tekst zapraszający do głosowania na
ulubiony portret „córki”. Opis strony został sformułowany w taki sposób, w jaki
napisaliby go rodzice kandydatki na żonę. W przypadku strony internetowej, widz
zostaje postawiony przed innym wyborem niż podczas wystaw. Aczkolwiek, nadal
liczy się gust odbiorcy. Na stronie widnieje tekst:
Głosowanie jest aktualnie otwarte. Proszę kliknąć na zdjęcie, aby powiększyć obraz.
Proszę zagłosować na córkę, która najbardziej przypadła Państwu do gustu. Proszę
zwrócić uwagę, iż jedna osoba może zagłosować tylko na jedno zdjęcie.12

W tym przypadku mamy do czynienia z formalną prośbą o wybór córki przez
kandydata na męża. Zastała tutaj zaaranżowana sytuacja, która występuje często w rzeczywistości. Rodzice, za zgodą córki lub jej braku, zlecają wykonanie
portfolio, które jest następnie oglądane przez potencjalnych kandydatów, którzy
decydują o wyrażeniu chęci na zorganizowanie spotkania z wybraną kandydatką13. Strona internetowa Sawady przyjmuje wobec tego wyraźnie komiczny i lekko groteskowy charakter. Formalna prośba rodziców wyrażona za pomocą pośredników nako udo, zostaje zamieniona na anonimowe internetowe głosowanie.
Wyniki jednak nie są podane do dzisiaj, Sawada nie podała również informacji,
kiedy zakończy się głosowanie. Być można strona nie uzyskała jeszcze do tej pory
wystarczającej ilości odwiedzin oraz głosów.
Problem aranżowanego małżeństwa
może wydawać się dość nietypowym wyborem dla współczesnej artystki. Tymczasem w Japonii jeszcze 50 lat temu
procent małżeństw zawartych w taki sposób stanowił 75%, w roku 1990 25-30%,
a na początku XXI wieku to jeszcze 10%
wszystkich zawieranych małżeństw14.
Partnerzy wybierani są przez pośredników w oparciu o środowisko, z którego
pochodzą, w taki sposób, aby ich przyszłe małżeństwo można było uznać za
stosowne. Zapewnienie obu kandydatom
partnera o odpowiedniej dla nich pozycji
jest realizowane za pomocą iegara, czyli
elementów takich jak urodzenie, wynagrodzenie, wykonywany zawód, wykształIl. 3. Tomoko Sawada, OMIAI, 2001
cenie, wygląd zewnętrzny, czy znajomość
(źródło: http://www.e-sawa.com/omiai/).

12
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[przekład własny].
D. K. Applbaum, Marriage with the Proper Stranger: Arranged Marriage in Metropolitan Japan,
“Ethnology”, vol. 34, nr 1, 1995, s. 40.
Ibidem, s. 37.
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etykiety15. Na tej podstawie ustala się kakushiki danego kandydata, czyli jego status
w społeczeństwie. Niezwykle istotne jest zachowanie przyjętego powszechnie wieku małżeńskiego, czyli tekireki, który dla kobiet plasuje się w przedziale między 22
a 25 rokiem życia16. Później kobiety nazywane są potocznie kurisumasu keeki, to
znaczy już nie świeżym ciastem bożonarodzeniowym (czyli po 25 grudnia). Dla
mężczyzn stosowny wiek małżeński to między 26 a 30 rokiem życia17. Interesujące
jest, iż Sawada zrealizowała projekt OMIAI w wieku dwudziestu czterech lat, a więc
rok przez upływem terminu „daty ważności”. Nie znalazłam informacji, czy artystka planowała wziąć ślub w czasie wykonywania serii, czy może interesowało ją to
zagadnienie ze względu na to, iż sama była w wieku stosownym do wzięcia ślubu.
Kolejnym elementem przynależącym do właściwego partnera jest pojęcie
trzech K, które dotyczy tylko mężczyzn i oznacza, że kandydat posiada trzy cechy: wysokie zarobki (koukyuu), wyższe wykształcenie (koutou kyouiku) oraz wysoki wzrost (kou seichou)18. Aczkolwiek ze względu na kryzys w latach 90. standard
zmienił się na trzy T, czyli przeciętne zarobki (tsuujou no rieki), przeciętna edukacja (tsuujou no kyouiku) oraz przeciętny wzrost (tsuujou no zoushoku). W przypadku
kobiet istotne stają się takie elementy jak astrologia, a mianowicie znak zodiaku,
na przykład mówi się, iż kobiety spod znaku Konia urodzone w piątym cyklu
przynoszą pecha. Gdy piąty cykl wypadł w 1966 roku rząd japoński odnotował
spadek ilości urodzeń, ponieważ kobiety urodzone w tym czasie mogły mieć spore
trudności ze znalezieniem męża19.
Projekt OMIAI opiera się na procedurze związanej z problemem aranżowanych
małżeństw, a mianowicie do portfolio przygotowywanego przez nakoudo, czyli
firmę pośredniczącą w znalezieniu potencjalnej kandydatki lub kandydata do
zamążpójścia. Poza podstawowymi informacjami, jakie pojawiają się w teczce danej
kandydatki, czyli data urodzenia, grupa krwi, choroby rodzinne itd., każdorazowo
zostaje załączone zdjęcie. Sawada pragnęła osiągnąć efekt „typowych” portretów
kobiet dołączonych do portfolio na potrzeby nakoudo. Są to zazwyczaj przeciętne
i szablonowe fotografie wykonane w studio fotograficznym. Kandydatki stoją lub
siedzą wyprostowane na neutralnym tle. Odnosimy wrażenie, iż najistotniejszym
elementem fotografii do portfolio jest przeciętność. Większość kandydatek
fotografuje się z prostą fryzurą, łagodnym makijażem, w szykownym, ale nie
ekscentrycznym zachodnim ubraniu lub w tradycyjnym kimono. Artystka
wybierając do swojego cyklu szare tło wzmacnia odczucie przeciętności, mimo
że Sawada na poszczególnych zdjęciach różni się od siebie ubraniem, makijażem
i fryzurą. Ale pozy przyjmowane przez nią, łagodny wyraz twarzy, delikatny
makijaż, przydają tym portretom wrażenie monotonności. Wbrew dużemu
15
16
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18
19

M. West, Lovesick Japan: Sex, Marriage, Romance, Low, Ithaca 2001, s. 34-35.
K. Anderson, A. Hill, Marriage and Labor Market Discrimination in Japan, “Southern Economic
Journal”, 1983, nr 4, s. 943.
D. K. Applbaum, op. cit., s. 39.
Ibidem.
Ibidem, s. 42.
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podobieństwu między poszczególnymi autoportretami, to właśnie małe różnice
zadecydują o wyborze przez danego kandydata. Niezwykle ważny jest strój, wybór
kimona lub Zachodniego ubioru, który posiada znacznie inny charakter dla
odbiorcy japońskiego. Kimono implikuje kandydatkę troszczącą o tradycję oraz
konserwatywny podział ról w małżeństwie, potencjalną ryosei kenbo (idealną matkę
i żonę). Natomiast kostium, czy garnitur, może wskazywać na osobę, dla której
istotna jest kariera zawodowa lub bardziej swobodny podział ról w małżeństwie.
Taką samą rolę pełni różnorodność makijażu. Stonowany i delikatny można
przypisać do kobiety skromnej lub zachowawczej, przeciwnie zaś intensywny,
podsuwa na myśl kobietę odważną i zdecydowaną. Te niuanse sprawiają, że
odbiorca wybierze ten lub inny autoportret Sawady. Należy zauważyć także, iż
żaden z portretów nie wydaje się być kontrowersyjny lub niestosowny. Nie budzą
one negatywnych, czy silnych emocji. Nie wzbudzają również wątpliwości co do
intencji portretowanej. Do każdej wersji Sawady dołożono wszelkich starań, aby
wykonać portret bez zarzutu.
Niemniej jednak stosowność fotografii wydaje się być ważniejsza niż zaprezentowanie osobowości przedstawionej kobiety. Można określić różnice poszczególnych wersji Sawady, jednakże trudno doszukać się cech indywidualnych ze
względu na to, że na każdym zdjęciu pojawia się ta sama postać, czyli artystka.
Sawada sugeruje jedynie inny charakter za pomocą fryzury, makijażu czy wyrazu twarzy. Podobieństwo między fotografiami jest widoczne zwłaszcza poprzez
prawie identyczne gesty i pozycje ciała. Artystka nie wykonuje żadnych energicznych ruchów. Portrety przepełnione są raczej pewnego rodzaju bezruchem, sprowadzeniem gestów do minimum, tak żeby nie rzucały się w oczy. Powtarzające
się na większości zdjęć ułożenie rąk, a mianowicie prawa dłoń trzymająca lewą,
dominuje na portretach. Takie ułożenie pojawia się na osiemnastu zdjęciach, czyli
na większości portretów. Na dziewięciu artystka splata ze sobą palce obu dłoni.
Interesujące jest to, iż na żadnym ze zdjęć Sawada nie chwyta lewą dłonią prawej.
Być może jest to spowodowane tym, że artystka jest praworęczna i ułożenie dłoni
w sposób widoczny w projekcie OMIAI jest dla niej naturalny. Być może jednak
ma to inny wydźwięk, bycie osobą leworęczną nie jest powszechnie akceptowaną
cechą w japońskim społeczeństwie. Chwytanie przyborów używanych do gotowania lub pałeczek lewą ręką może być uznawane za wyraz złych manier. Zaledwie około 2% uczniów posługuje się lewą dłonią podczas pisania ze względu na
silną presję ze strony nauczycieli i rodziców20.
Jeden element wydaje się ujawniać naturę oraz charakter różnych wariantów
Sawady w roli kandydatki na żonę, to znaczy - uśmiech. Ułożenie ciała i wyraz twarzy artystki powracają na wielu fotografiach, jednak uśmiech jest bardziej
różnorodny i występuje w innej postaci. Na kilku zdjęciach w ogóle się nie pojawia. Ciężko doszukać się tego samego wyrazu twarzy. Wiele min jest pogodnych
i uśmiechniętych, ale zdarza się także, iż artystka przybiera bardziej poważny
20

A. Shimizu, Handedness and familial sinistrality in a Japanese student population, Cortex nr 19,
1983 s. 265-72.
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wyraz twarzy lub ponury grymas. Portrety do portfolio nakoudo mają charakter
głównie skierowany na zewnątrz, do przyszłego kandydata i całego społeczeństwa. Mają na celu zaprezentować osobę, w taki sposób, aby ewentualny kandydat
wybrał właśnie tę kandydatkę, a nie inną. Stanowią grę między wewnętrznym „ja”
przyszłej żony, a zewnętrzną grą pozorów, albowiem ważniejsze jest to, aby pokazać, że jest się osobą nadającą się na kandydatkę na żonę niż zaprezentowanie
wyjątkowości swojego charakteru. Owa gra pozorów między możliwie atrakcyjną
i odpowiednią aparycją kandydatki a jej indywidualnością zostaje na chwilę zawieszona, gdy odbiorca skupi się właśnie na grymasie twarzy. Sawada prezentuje
siebie w trzydziestu odmiennych autoportretach i podkreśla, iż ubranie, makijaż,
fryzura itp. mogą tworzyć konkretny wizerunek opierający się na pozycji i przynależności do pewnej grupy społecznej. Drogi i elegancki może świadczyć o zamożności konkretnej danej kandydatki. Materiał i wzór, z którego wykonano kimono
unaocznia jego kosztowność i wartość. Te dominujące elementy fotografii sprawiają, iż widz koncentruje się jednak na monotonności i poprawności portretów.
Autoportrety Sawady z serii OMIAI skupiają się na tym, jakie elementy zewnętrzne są kluczowe, aby osiągnąć zamierzony efekt, czyli aparycję idealnej
kandydatki na żonę. Tendencją w ramach prezentowania takiej kandydatki jest
ukazanie siebie w kosztownym kimono oraz zachodnim stroju. Tylko dwa portrety ilustrują artystkę w spodniach. Ogólną zasadą wydaje się ukazanie swojej
zamożności za pomocą drogich materiałów w przypadku kimono lub znanych
marek, biżuterii i dodatków (buty, opaski, rękawiczki, apaszki) w kwestii ubiorów
o charakterze zachodnim. Wygląd zewnętrzny kreuje tożsamość artystki, adekwatnie do sytuacji, ale zaledwie w sztuczny i powierzchowny sposób. W przypadku portfolio do aranżowanego małżeństwa najistotniejsze jest to jak świat
zewnętrzny postrzega konkretną kandydatkę, a nie jakie wyobrażenie ma o sobie
kobieta. Wyrażanie własnego „ja” powinno być dostosowane do pewnego stereotypu. Bez wątpienia Sawada w projekcie OMIAI zakłada różne stroje, ma inną
fryzurę, makijaż i dodatki, ale całość zawiera się w zakresie tego, co społeczeństwo
japońskie uznaje za odpowiednie i poprawne. Żadnej z prezentowanej fotografii nie można nic zarzucić. Drobne różnice sprawiają jedynie, iż odbiorca zwróci
uwagę na ten lub inny portret jako bardziej atrakcyjny, czy interesujący. Jedynie
portrety, na których artystka wydaje się być w złym humorze lub srogo patrzeć na
widza mogą wywołać bardziej mieszane uczucia lub być potraktowane jako humorystyczny akcent wprowadzony przez artystkę. Jednak nie można tutaj mówić
o karykaturze zdjęć do portfolio, ponieważ również te portrety zachowują swój
umiar i stosowność.
Fotografie z serii OMIAI mają silny związek z japońską tradycją maski. Koncepcja twarzy w Japonii spełnia bardzo często funkcję społeczną, a nie indywidualną. To znaczy, że wyraz twarzy jest zorientowany na zewnątrz, do innych ludzi
i istnieje w ramach całego społeczeństwa. Zachowanie odpowiedniej, uprzejmej
miny jest konieczne w większości sytuacji, nawet tych nieprzyjemnych oraz tra-
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gicznych, jak śmierć w rodzinie21. Delikatny, ewokujący zainteresowanie wyraz
twarzy jest pewnego rodzaju zobowiązaniem wobec społeczeństwa22. W tradycyjnym teatrze nō role są odgrywane tylko przez mężczyzn i wyłącznie maska
pozwala rozpoznać, czy dana osoba jest płci męskiej lub żeńskiej lub czy pochodzi
z innego świata, jak postać diabła. Podczas, gdy aktor zakładający na twarz maskę
traci własną tożsamość, konstruuje nową w czasie spektaklu23. Tymczasem w teatrze kabuki aktorzy ozdabiają swoje twarze w taki sposób, aby przypominały maski. Ma to za zadanie zaznaczenie cnót takich jak szlachetność, czy niewinność,
raczej niż na położenie akcentu na dramatyczność przedstawienia24. Trudno tutaj
dostrzec naturalną twarz, gdyż została ona zamieniona przez maskę opartą na
konwencji. Kandydatki na żonę w projekcie OMIAI mają obowiązek przystać na
maskę idealnej potencjalnej żony o eleganckich, tradycyjnych manierach, łagodnej
twarzy, odpowiednim statusie, aby mogły spełnić swoje marzenie lub powinność
wyjścia za mąż. Widzimy tutaj brak akcentowania swojej osobowości na rzecz typowego i przeciętnego przedstawienia. W przypadku omiai to ich wyraz twarzy, pozy
i gesty składające się na cały wizerunek rozstrzygają o dobranym małżeństwie.
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Nota biograficzna
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie doktorantka Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej UAM. Specjalizuje się we współczesnej sztuce japońskiej oraz fotografii japońskiej, obecnie
prowadzi prace nad pracą doktorską związaną z problemem tożsamości płciowej
we współczesnej sztuce japońskiej. W 2013 roku odbyła stypendium naukowe na
University College London w Wielkiej Brytanii, a od września 2014 roku rozpoczęła stypendium naukowe w Institut national des langues et civilisations orientales w Paryżu, gdzie będzie prowadzić badania nad sztuką współczesną, rynkiem
sztuki oraz socjologią kultury w Japonii. Regularnie publikuje w magazynie „Torii” poświęconym kulturze, historii i polityce Japonii.
Abstract
OMIAI in art of Tomoko Sawada. Image of candidate for wife
The aim of presented article is to examine the image of candidate for wife in art of
Tomko Sawada. Sawada’s project OMIAI from 2001 consists of 30 self-portraits
for arranged marriage’s portfolio created by nakoudo, intermadiating company
which is organizing metting within omiai. The concept of artist is to display the
stereotyped and proper image of women willing to participate in arranged marriage in Japan. Sawada dressed herself in expensive kimonos and elegant Western
dresses and suits. She is changing her hair, make-up and facial expressions in each
photo. The OMIAI series is showing how much more important is the adequacy
of the portraits for this situation rather than depicting the individuality and personality of the candidates. Sawada’s series of photographs portrays the hidden
game between the individual and Japanese society. Those portfolio portraits are
not display of character and person’s features, but are primarily addressed to the
outside world, social hierarchy and class structure in Japan. The image of candidate for wife is then related to the Japanese concept of face as mask. Grimace,
smile, facial expressions, make-up, hair are the elements trying to persuade that
given woman is a perfect and appropiate candidate for future wife.
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KOŁO NAUKOWE
PORÓWNAWCZYCH
STUDIÓW CYWILIZACJI
Informacje
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego działa od roku akademickiego 2005/2006 i zrzesza studentów skupiających się
wokół Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główną osią zainteresowań oraz – co z tym bezpośrednio związane – projektów badawczych Koła Naukowego PSC jest kultura w najszerszym rozumieniu
tego słowa. Ciekawią nas intrygujące aspekty odległych kultur, poznawanie ich
oraz porównawcza analiza, a jako główny cel Koło Naukowe stawia sobie poszerzanie wiedzy na temat kulturowej różnorodności świata. Osobnym, długofalowym projektem Koła Naukowego PSC jest, wydawany co kwartał, Magazyn
antropologiczno-społeczno-kulturowy „Maska” (numer ISSN: 1898-5947).
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji ma duże doświadczenie
w organizacji studencko-eksperckich ogólnopolskich konferencji naukowych, które
zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, doktorantów a także
pracowników naukowych wyższych uczelni z całej Polski (nasi prelegenci reprezentują między innymi takie ośrodki naukowe jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wiele innych).
Nasz dorobek z ostatnich lat to konferencje „Zabawka – czy tylko dla dzieci?
Gry i zabawki w kulturach świata” (17–18.10.2012), „Przerażające czy osobliwe?
Hybrydy, chimery i monstra w kulturach świata” (9–10.03.2013) czy ,,Ciemna
strona Japonii” (25–26.04.2013) we współpracy z Dalekowschodnim Kołem Naukowym, która była częścią całorocznego projektu NO/HO/USE poruszającego
temat bezdomności w Japonii, a także „Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze”
(16-17.11.2013) w ramach pierwszej odsłony festiwalu „Kultiwarium”. Po każdej
z nich wydaliśmy monografię naukową.
W roku akademickim 2013/2014 rozwinęliśmy także aktywną współpracę
z innymi Kołami. Zorganizowana ogólnopolska studencko-ekspercka konferencja naukowa „Kupując kebaba osiedlasz Araba. Percepcja cywilizacji islamu w kulturze Zachodu” (28-29.03.2014) wzbudziła spore zainteresowanie w środowisku
akademickim i cieszyła się niezwykle wysoką frekwencją. Owocnym wynikiem
współpracy Kół w kwietniu 2014 roku były dwie ogólnopolskie studencko-doktoranckie konferencje – „Literatura na granicach” organizowana wraz z Kołem
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Naukowym Komparatystów UJ (4–5.04.2014) oraz „Miłość po Japońsku” będąca drugą konferencją o tematyce japońskiej we współpracy z Dalekowschodnim
Kołem Naukowym UJ (25–26.04.2014). Kolejna ogólnopolska studencko-doktorancko-ekspercka konferencja naukowa „W poszukiwaniu tożsamości. Synkretyzm Nowego Świata” (24–25.05.2014) odbyła się już miesiąc później, a towarzyszyły jej warsztaty gier tradycyjnych oraz pokaz filmowy i spotkanie z mgr Aldo
Vargas-Tetmajerem.
Obecnie pracujemy nad dwoma ogólnopolskimi studencko-doktorancko-eksperckimi konferencjami naukowymi – „Światy alternatywne” (10-11.01.2015)
oraz planowaną na marzec 2015 roku „Gdy rozum śpi, budzą się demony, czyli
istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata.”
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji chętnie zaprasza do
współpracy inne koła naukowe, a także organizacje niezwiązane bezpośrednio
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Współpracowały z nami instytucje zarówno
o harakterze edukacyjnym i kulturalnym (na przykład Małopolski Instytut Kultury), jak i niezwiązane z nauką (między innymi księgarnia Fankomiks). Współpraca przebiegała zawsze pomyślnie dla obydwu stron.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.kn.psc.uj.edu.pl/

MASKA – Informacje
MASKA (Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy) to czasopismo naukowe wydawane przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ i zrzeszające studentów oraz doktorantów szeroko rozumianych nauk humanistycznych, z naciskiem na badania kulturowe i społeczne w obrębie m. in. antropologii,
socjologii, filozofii i orientalistyki.
MASKA to kwartalnik ukazujący się nie tylko w wersji papierowej, ale także
elektronicznej.Artykuły przyjmowane do czasopisma muszą być powiązane z tematem
numeru (podanym każdorazowo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) i opatrzone
recenzją pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Artykuły, recenzje,
reportaże i felietony przeznaczone na stronę internetową przyjmowane są na bieżąco,
a ich recenzja naukowa nie jest konieczna. O zamieszczeniu tekstu w czasopiśmie
bądź na stronie zawsze decyduje Redakcja MASKI.
Zachęcamy do nadsyłania artykułów do kolejnych numerów MASKI:
• Numer XXV: „Wojna – Przemoc” – nabór tekstów do 15 stycznia 2015 roku;
• Numer XXVI: „Roślina” – nabór tekstów do 15 kwietnia 2015 roku;
• Numer XXVII: „Kosmos – Ciała niebieskie – Astronomia” – nabór tekstów do
15 lipca 2014 roku.
Więcej informacji:
strona internetowa: http://www.maska.psc.uj.edu.pl
e-mail: redakcja.maska@gmail.com
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