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(fragmenty)

List I: Dziesi  godzin pobytu w Japonii, a w tem
ca kowity opis obyczajów i zwyczajów narodu japo skiego,

historya jego konstytucyi, jego przemys u, sztuki i cywilizacyi,
oprócz kolacyi, któr  spo y em z O-Toy w herbaciarni

Dzi  rano, po udr czeniach nocnego bujania si  okr tu, ujrza em przez okno 
kajuty dwie wielkie szare ska y, pokryte zielonemi smugami i uwie czone dwiema 
kar owatemi czarno-niebieskiemi sosnami. Poni ej ska  � ód , takiej barwy i de-
likatno ci, jakby by a zbit  z drzewa sanda owego, ko ysa a na wietrze porannym 
blado- ó ty agiel. M ody ch opiec, z cer  twarzy w tonie starej ko ci s oniowej, 
sza rowo odziany, ci gn  za lin . Ska a, drzewo i ód  tworzy y obraz parawanu 
japo skiego, co mnie utwierdzi o w prze wiadczeniu, e l d nie jest z udzeniem. 
Nasza poczciwa, stara ziemia chowa w zapasie wiele rozkoszy dla swych dzieci, 
ale w skarbach jej ma o jest takich, któreby mo na porówna  z rado ci  ogl da-
nia nowego kraju, obcej ca kiem rasy i odmiennych obyczajów. Napisano ju  ca e 

1 Zachowano oryginaln  pisowni , a tak e oryginalne przypisy. Polskie wydanie przygotowano 
prawdopodobnie na podstawie wydania: Sea to Sea and Other Sketches, Letters of Travel,  Doubleday 
& McClure Company, New York 1898 � tomu artyku ów przygotowanych podczas podró y z Indii, 
przez Birm , Singapur, Hongkong, Japoni  i Stany Zjednoczone do Londynu w 1889 r. Wspomina-
ny przez Kiplinga profesor by  przypuszczalnie jego towarzyszem podró y.



biblioteki podró nicze, ale to nie przeszkodzi, aby ka dy z nas by  na swoj  r k  
Cortezem. Jestem tedy w Japonii, w Japonii pude ek i wyrobów stolarskich, w kraju 
ludzi czaruj cych i uprzejmych, w kraju, z którego pochodzi kamfora i laka i sza-
ble z pochwami ze skóry rekina; jestem, jak si  mówi w ksi kach, w ród narodu 
artystów. Co prawda, po drodze, do Kobe, mamy si  zatrzyma  w Nagasaki przez 
dwana cie zaledwie godzin, ale w czasie takim mo na przecie  zebra  sporo no-
wych wiadomo ci.

Jaki  obrzydliwy cz owiek zbli a si  do mnie na mo cie i podaje mi niewielk , 
o jakich pi dziesi ciu stronicach ksi eczk  w blado-niebieskiej ok adce.

� Czy widzia e  pan � pyta � konstytucj  japo sk ? Cesarz napisa  j  sam nie-
dawno. Wzorowana jest od pocz tku do ko ca na konstytucyach europejskich.

Wzi em broszur  i znalaz em w niej ca kowit  konstytucy , na papierze z pie-
cz ci  chryzantemu cesarskiego, wyborny plan przedstawicielstwa narodowego, re-
form, p acy deputowanych, okre lenia bud etu i prawodawstwa. Straszna to rzecz 
przy bli szem zbadaniu, bo � rozpaczliwie angielska.

Na wzgórzach otaczaj cych Nagasaki dojrza em ziele  z ó tawym odcieniem; 
ró ni a si  ona, jak wskazywa  mój umys  pe ny dobrej woli, od zielono ci innych 
krajów. By a to ziele  parawanów japo skich. Sosny by y tak e parawanowe. Mia-
sto z trudem wy ania o si  z zat oczonego nadmiernie portu. Le y ono w ród pagór-
ków, a jego dzielnica handlowa, czyli zaniedbane wybrze e, jest pusta i b otnista. 
Handel, jak o tem z rado ci  pos ysza em, stoi w Nagasaki do  nizko. Japo czyk 
nie powinienby mie  adnego zwi zku z interesami handlowymi.

Humor mój wzmóg  si  jeszcze, gdy wyl dowa em: m ody d entelmen, ze srebr-
nym chryzantemem na czapce policyjnej, w le dopasowanym, niemieckim unifor-
mie, zagada  do mnie czyst  angielszczyzn , e mnie nie rozumie. By  to japo ski 
urz dnik celny. Gdyby nasz pobyt przed u y  si  nieco, p aka bym nad nim, by a 
to bowiem hybryda francusko-niemiecko-ameryka ska, to jest szczególna dani-
na z o ona cywilizacyi. Wszyscy urz dnicy japo scy, pocz wszy od policyantów, 
odziani s  w europejskie niby ubrania, które im zgo a nie pasuj . S dz , e mika-
do wprowadzi  je razem z konstytucy . Z czasem znikn  naturalnie.

Kiedy fotel na ko ach, ci gniony przez adnego, puco owatego ch opca, wpro-
wadzi  mnie w dekoracy  pierwszego aktu Mikada2, z trudem powstrzyma em si  
od wydawania radosnych okrzyków, albowiem odzie  moja ja nia a jeszcze ca  
godno ci  Indyi. Wyci gn em si  na aksamitnych poduszkach i u miecha em si  
zalotnie do Pitti-Sing3, opasanej szerok  szarf , ustrojonej w drewniane chodaki 
i w trzy olbrzymie szpilki, stercz ce w czarno-granatowych w osach. I ona roze-
mia a si  do mnie i ten miech, kobiecy miech, powita  mnie na wst pie do Ja-

2 �The Mikado� jest to tytu  sztuki Gilberta i Sullivana, bardzo popularnej w Anglii.
3 Pitti-Sing � to jedna z postaci sztuki �The Mikado�.



ponii. Czy ludzie mog  si  tam powstrzyma  od miechu? S dz , e nie. Maj  oni 
przecie  takie tysi ce dzieci na ulicach, e starsi musz  si  odm odzi , aby si  dzia-
twa nie nudzi a. Nagasaki zamieszkuj  wy cznie dzieci. Starsze osoby s  tam jedy-
nie tolerowane. Dziecko, maj ce cztery stopy wzrostu, prowadzi za r czk  dzieci  
trzystopowe, to za  kroczy z dzieckiem dwustopowem, które znów d wiga na ple-
cach male stwo jednostopowe, to ostatnie wreszcie � ale nie dacie wiary, gdy wam 
powiem, e skala dochodzi do sze ciocalowych lalek nippo skich, jakie sprzeda-
j  w �Burlington Arcade�. Laleczki to poruszaj  si  wawo i miej . Odziane s  
w niebieskie koszulki, opasane szerok  szarf , która znowu opasuje koszulk  tego, 
które je d wiga. Gdy wi c odwi ecie szarf , wtedy i dzieciak i jego starszy brat 
ukazuj  si  zupe nie nadzy. Widzia em, jak to zrobi a pewna matka, a ca a opera-
cya przypomina a ob upywanie skorupki z jaj gotowanych na twardo.

Kto szuka nadzwyczajnych barw, p omienistych wystaw sklepowych i ol nie-
waj cych latarni, nie znajdzie nic z tego w w zkich, brukowanych ulicach Naga-
saki.

Ale kto da sprawnej budowy domów, wzorów doskona ej czysto ci, wytwor-
nego smaku, wietnego przystosowania rzeczy do potrzeb cz owieka, znajdzie to 
wszystko, a nawet jeszcze wi cej. Wszystkie dachy, kryte gontem lub dachówk , 
s  o owianego koloru, wszystkie za  fronty domów maj  kolor drzewa, takiego, 
jak je Bóg stworzy . Niema to ani dymu, ani pary, wi c przy wietle chmurnego 
nieba mog em przenikn  zarówno do kra ca w ziutkiej uliczki, jak do wn trza 
siedzib ludzkich.

Opisywano wam wielokrotnie w ksi kach, w jaki sposób zbudowane s  domy 
japo skie, a zw aszcza owe rozsuwane parawany i papierowe przepierzenia; wszy-
scy znacie history  tego rzezimieszka z Tokio, który u ywa  tylko d óta do pod-
wa ania i wytrycha i skrad  spodnie konsula. Ale wszystkie drukowane opisy nie 
dadz  wam dostatecznego poj cia o czaruj cej delikatno ci sprz tów, które mo -
naby zburzy  jednem kopni ciem lub po upa  na drobniutkie drzazgi silnem ude-
rzeniem pi ci. (s. 11) 

(�)
(s. 16) Mog  was zapewni , ze trudno zachowa  powag , gdy cz owiek siedzi na 

schodach herbaciarni i szamocze si  z zab oconymi butami. I trudno mie  wytwor-
ne maniery, gdy si  chodzi w samych tylko po czochach i gdy pod oga jest g ad-
ka, jak szk o, a adna dziewczyna pyta, gdzie chcesz je  niadanie. We cie przy-
najmniej ze sob , gdy tu przyjedziecie, par  adnych skarpetek ze skóry sambhur 
lub z haftowanego jedwabiu, aby cie nie pokazali si , jak ja w bronzowych tanich 
skarpetkach, z cerami na pi tach, gdym próbowa  rozmawia  z dziewcz tami.



Wprowadzi y nas trzy, wszystkie adne i wie e, do pokoju, w którym rozpo-
starto skór  z otawo-brunatnego nied wiedzia. Tokonoma4 za cale umeblowanie 
mia a obrazek, przedstawiaj cy nietoperzy wiruj cych w ród zmierzchu i bambu-
sow  ardinierk  z ó tymi kwiatami. Su t wy o ony by  g adkiem drzewem, z wy-
j tkiem w zkiego paska przy oknie, ozdobionego plecionk  z wiórów cedrowego 
drzewa, oddzielon  od reszty su tu brunatnym bambusem tak wyg adzonym, jak-
by by  poci gni ty lak . Lekkie dotkni cie usun o na bok cian  i weszli my do 
obszernego pokoju, gdzie by a równie  tokonoma, oprawiona z jednej strony w li-
stwy cztery lub pi  okci d ugo ci z nieznanego gatunku drzewa, maj cego takie 
same s oje, jak �bambus z Penangu�, u góry za  � przybrana odart  z kory ga zi  
osobliwego kszta tu. W tej drugiej tokonoma sta  jedynie per owo-popielaty wa-
zon i nic wi cej. Dwie ciany pokoju by y z naoliwionego papieru, a z czenia be-
lek pokryto mosi nymi kratami pó  naturalnej wielko ci. Z wyj tkiem progu to-
konomy, zrobionego z czarnej laki, wsz dzie drzewo naturalne, bez skazy. Poza 
tem znajdowa  si  ogródek, opasany p otem z kar owatych sosenek, przyozdobio-
ny kwitn cem drzewem wi ni i male k  sadzawk , z wyg adzonymi i zapuszczo-
nymi w ziemi  kamieniami.

Pozostawiono nas samych w tym raju czysto ci i pi kna, a poniewa  by em 
jedynie Anglikiem, pozbawionym wstydu i butów (bia y cz owiek czuje si  za-
wsze poni ony, gdy jest boso), kr y em oko o cian, dotykaj c wszystkich para-
wanów. Dopiero, gdy si  zatrzyma em dla obejrzenia niewidzialnej prawie klam-
ry, spinaj cej ciany, spostrzeg em, e jest to inkrustacya, na której przedstawiono 
dwa bia e órawie, po eraj ce ryb . Ca o  mia a oko o trzech cali kwadratowych 
i w zwyk ych warunkach nie zwróci bym na ni  wcale uwagi. Parawany s u  za 
szafy; chowaj  za niemi wszystkie lampy, wieczniki i poduszki ca ego domu. Na-
ród wschodni, który umie utrzyma  porz dek w sza e, godzien jest, aby mu odda  
pok on do samej ziemi. Wszed em po schodach z surowego drzewa i laki do po-
kojów przedziwnie pomy lanych, z okr g emi oknami, nie daj cemi adnego wi-
doku i zaplecionemu bambusow  siatk  dla rozkoszy wzroku. Korytarze z ciem-
nego drzewa l ni y si , jak lód, a ja czu em si  upokorzony. (�)

Dziewcz ta przynios y herbat  w  li ankach z niebieskiej porcelany i ciastka na 
miseczce z czerwonej laki, ciastka, jakie znale  mo na w kilku zak adach w Simla. 
Zasiedli my niezgrabnie na czerwonych dywanach, roz o onych na matach, i po-
dano nam pa eczki do krajania ciastka. By o to nie atwe zadanie. (�)

S u ce powróci y � tym razem by o ich pi  � z tacami z czarnej laki, roz-
miaru stopy kwadratowej, a wysoko ci czterech cali. Mia y to by  stoliki dla nas. 
Dziewcz ta przynios y tak e miseczk  z czerwonej laki, pe n  ryby ugotowanej 
w s onej wodzie, oraz morskie anemony. Papierowa serwetka, owi zana z ot  nit-

4  Tokonoma jest to rodzaj niszy, która si  znajduje w ka dej herbaciarni japo skiej.



k , zawiera a nasze pa eczki; a na ma ym p askim spodeczku le a  w dzony rak, 
plasterek czego  podobnego do puddingu z Yorkshire, a maj cego smak s odkie-
go omletu i zwini ty kawa ek czego  przezroczystego, co by o niegdy  istot  y-
j c , a potem zosta o zamarynowane. (�) 

Po surowej rybie i musztardowym sosie dostali my inny gatunek ryby gotowa-
nej ze sma onemi rzodkiewkami, a ze lizguj cej si  atwo z pa eczek. Dziewcz -
ta pokl ka y w pó kole i wykrzykiwa y rado nie na widok niezgrabno ci profe-
sora, bo  nie ja wywróci em stó  obiadowy w ród daremnych wysi ków jedzenia 
z wdzi kiem. Po m odych p dach bambusowych podano salaterk  bardzo smacz-
nej bia ej fasoli ze s odkim sosem. Ale spróbujcie donie  fasol  do ust za pomoc  
dwóch ko cianych drutów, a zobaczycie, co si  stanie. Kurcz ta wybornie ugoto-
wane z rzep , miska nie no-bia ej ryby bez o ci, oraz odrobina ry u, zako czy-
y uczt . (s. 19)

LIST VI: Towarzystwo w herbaciarni, bawi ce si  w gry. �
Ca kowita historya nowoczesnej sztuki japo skiej.�

Rzut oka na przesz o  i proroctwa na przysz o , u o one w fabrykach Kioto

(�)
(s. 77) W jaki sposób dosta em si  do herbaciarni, nie umiem powiedzie . Mo e 

jaka pi kna dziewczyna skin a na mnie ga zk  rozkwit ej wi ni, a ja przyj em 
zaprosiny. Wiem tylko, e rozci gn em si  jak d ugi na matach i wpatrywa em si  
w ob oki, przep ywaj ce po niebie, i w k ody drzewa, p yn ce po wodzie, wch a-
nia em zapach drzewa, wie o odartego z kory, ws uchiwa em si  w nawo ywania 
 isaków i czu em si  szcz liwszy, ni  przystoi by  cz owiekowi na tej ziemi.

W a cicielka herbaciarni nastawa a na to, a eby nas odgrodzi  parawanem od 
innych towarzystw, bawi cych si  na tej samej werandzie. Przynios a adne, nie-
bieskie parawany z wymalowanymi bocianami i powsuwa a je w listwy. Wytrzy-
mywa em, dopóki mog em. Z poza parawanu dochodzi y wybuchy weso ego mie-
chu, tupot ma ych nó ek, brz kanie talerzyków, a w szparach po yskiwa y blaski 
brylantowych oczu. Cala rodzina z Kioto wybra a si  na wycieczk . Mama zajmo-
wa a si  babci , m oda ciocia gitar , a dwie dzieweczki lat czternastu i pi tnastu � 
ma ym o mioletnim ch opczykiem, który ze swej strony zajmowa  si  male kiem 
dzieci tkiem, które znowu wygl da o tak, jakby si  zajmowa o ca em towarzy-
stwem. Babcia ubrana by a w kolor ciemno-niebieski, mama � niebiesko i popie-
lato, dziewcz ta mia y wspania e szaty krepowe, w desenie z kwiatów ponsowych 
i lila, szarfy koloru kwiatów jab oni z podbiciem koloru wie o rozkrojonego me-
lona; ch opczyk nosi  z ociste rdzawo-brunatne suknie, a male stwo w t czowych, 



dyskretnych barwach przewraca o pomi dzy talerzami pulchne swe cia ko. Wszy-
scy byli adni, z wyj tkiem prostodusznej, ysej babci; gdy sko czyli obiad i sprz t-
ni to lakowe stoliczki, bia o-niebiesk  porcelan  i zielonawe  li anki, ciotka za-
cz a gra  na gitarze samisen, a dziewcz tka bawi y si  w lep  babk .

Cz owiek z krwi i cia a nie zdo a by wytrzyma  po drugiej stronie parawanu. 
Zapragn em bawi  si  tak e, ale by em zbyt wielki i zbyt niezgrabny, mog em 
wi c tylko siedzie  i przypatrywa  si  tym porcelanowym  gurkom. Krzycza y, 
wybucha y miechem, goni y si  i przysiada y na ziemi z niewinnym wdzi kiem 
dzieci cym, a przerywa y zabaw  po to tylko, a eby popie ci  ma ego, gdy okazy-
wa , e go zaniedbuj . Bawi y si  w czterech k tach, a nogi mia y zwi zane niebie-
skiemi i bia emi chusteczkami, gdy  male ki pokoik kr powa  swobod  ruchów. 
A gdy zm czone nie mog y ju  biega , wachlowa y si , oparte o niebieskie para-
wany, i ka da z nich stanowi a obrazek, któregoby aden malarz nie potra  od-
da , ja za  mia em si  tak mocno, jak i one, a  stoczy em si  z werandy i by bym 
upad  na ulic . Czym oszala ? (s. 78)

(�)
(s. 81) Widzia em u Japo czyków pewien gatunek pracy, ale nie takiej, która 

wydaje ob te niwo. By a czysto artystyczna. Ca  jedn  dzielnic  Kioto zamiesz-
kuj  r kodzielnicy. W tej cz ci wiata fabrykant nie wywiesza adnego szyldu. W 
Pary u lub New Yorku mo na go odrazu zobaczy . Anglik, który chce odnale  
warsztat rzemie lnika w Kioto, musi go szuka  z pomoc  przewodnika w obrzy-
dliwych ulicach. Zwiedzi em trzy pracownie: jedn  � porcelany, drug  � emalii, 
trzeci � laki, inkrustacyi i bronzów. Pierwsza znajdowa a si  poza p otem z czar-
nego drzewa; na zewn trz wygl da a jak sklep z  akami. Wewn trz siedzia  maj-
ster przy male kim ogródeczku, maj cym cztery stopy kwadratowe, w którym pal-
ma o sztucznym wygl dzie wyrasta a z prostego, glinianego wazonu i nakrywa a 
swym cieniem kar owata sosenk . Reszta izby nape niona by a porcelan , gotow  
do opakowania. By  to po wi kszej cz ci gatunek nowoczesnego Satsuma, taki, 
jaki kupujemy na licytacyach.

� To si  robi na wysy k  do Europy, Indyi, Ameryki � obja ni  spokojnie maj-
ster. � Chcecie panowie obejrze ?

Przez werand  z g adkiego drzewa zaprowadzi  nas do pieców, do kadzi z glin-
k , na podwórze, gdzie male kie pó eczki oczekiwa y na porcelan . Pomi dzy 
wyrobami japo skimi a burslemskimi5 istniej  liczne ró nice techniczne, ale � 
ma ego w ogóle znaczenia. W oddziale, gdzie robotnicy lepili kad uby s ynnych 
wazonów Satsuma, ko a, prowadzone r cznie, pracowa y zdumiewaj co dok ad-
nie. Garncarz siedzia  na czystej macie, obstawiony przyborami do herbaty. Kiedy 
ju  wyrobi  wazon i przekona  si , e jest dobry, nalewa  sobie nieco herbaty i za-

5  Burslem, miasto w okr gu Statfford w Anglii, w którym wyrabiaj  fajansy Wedgwooda.



biera  si  do nast pnego. Garncarze umieszczani byli w s siedztwie pieców i nie 
wiele adnego mieli do pokazania. Inaczej by o w salach malarskich. W budynku, 
jak pude ko, siedzieli m czy ni, kobiety, dzieci, maluj c wazony po pierwszem 
wypaleniu. Zbyteczna rzecz wspomina , jaka panowa a tam czysto  i wykwint-
no  ozdób: byli to przecie  Japo czycy i arty ci. Ga  kwitn cej wi ni wyrasta a 
strzelisto z ponad ogrodzenia ogródka; pokr cona sosna odcina a si  na b kitnem 
niebie rozstrz pionymi ig ami, a na brzegach male kiej sadzawki ko ysa y si  na 
wietrze irysy i skrzypy. Pracownikom, gdy uczuwali brak pomys ów, wystarczy-
o spojrzenie na otaczaj c  natur . Gdzie  daleko, w brudnej Anglii, ludzie marz  

o robotnikach, mog cych pracowa  w takich warunkach, któreby sprzyja y rodz -
cej si  my li. Tworz  nawet zwi zki i pisz  napó  rytmiczne modlitwy do Czasu, 
Powodzenia i innych bóstw. Czy chc  zobaczy , jak si  urzeczywistnia ich ma-
rzenie? Niech popatrz  na garncarstwo w Japonii, niech zobacz , jak tu cz owiek 
siedzi na nie nej macie, jak ma przed oczyma wdzi k linii i barwy, a potem, gdy 
spu ci oczy, wydobywa, jak mo e najszybciej, zwyk  rozmaito  odcieni wazo-
nu Satsuma. Barbarzy cy daj  Satsumy, wi c b d  go mieli, chocia by w Kioto 
robiono egzemplarz w dwadzie cia minut.

W a ciciel drugiego zak adu mieszka  w gabinecie z czarnego drzewa � by o-
by profanacy  nazwa  to domem � otoczony drogocennymi bronzami i medalami 
z wystaw angielskich, francuskich, niemieckich i ameryka skich. Spokojny by  
i cichy, jak kot, a mówi  prawie szeptem. Pragniemy obejrze  fabryk ? Owszem. 
Poprowadzi  nas przez ogród; dla niego by o to niczem, lecz my stan li my za-
chwyceni. Kamienne latarnie, poros e zielonkawym mchem, wychyla y si  z po-
ród bambusów, mi dzy którymi sta y bociany [prawdopodobnie chodzi o urawie 

� przyp. red.] wykute z bronzu. Kar owata sosna obejmowa a ramionami czaro-
dziejsk  sadzawk , w której porusza y si  zwolna t uste, leniwe karpie, a kilka 
czubatych nurów zaprotestowa o g o no przeciw naszemu naj ciu. Cisza tu taka, 
e s ycha  szelest spadaj cych kwiatów wi niowych oraz tarcie si  ryb o kamie-

nie. Znajdowali my si  w samym centrze tych dekoracyi, które zdobi  wszystkie 
fajansy japo skie, i stali my nieruchomo, aby czego  nie zepsu . Japo czycy po-
dobni s  do ptilinorynchów, ptaków australskich. Do ozdoby swych domów zbie-
raj  wszystko: kamyki, dziwacznie wyg adzone przez wod , od amy ska y, drob-
ne kamyki. Zmieniaj c mieszkanie, zabieraj  ze sob  ca y ogród � sosny i reszt , 
a nowy lokator mo e sobie przyozdabia  grunt pod ug swego gustu.

Po sze ciu stopniach weszli my do budynku, gdzie sz a robota. W jednym po-
koju sta y farby do emalii, starannie umieszczone w dzbanach nieposzlakowanej 
czysto ci, oraz miedziane wazony, przygotowane do emaliowania; niewidzialny 
ptak wiergota  i gwizda  w klatce, a pude ko barwnych motyli sta o na zawo anie 
malarza, gdy potrzebowa  modeli. W nast pnym pokoju siedzieli robotnicy, trzech 



m czyzn, pi  kobiet i dwóch ch opców � wszyscy milcz cy, jakby u pieni. Inna 
to ca kiem rzecz czyta  o emalii na miedzi, a inna � patrze , jak j  robi . Zrozu-
mia em wysok  cen  tej pracy, gdy zobaczy em, jak jeden z robotników uk ada  
dese  z ga zek i motylów na talerzyku, maj cym dwadzie cia pi  centymetrów 
rednicy. Cieniutk  niteczk  srebrnego drutu oznacza  kontury, wciskaj c z nie-

zmiern  cierpliwo ci  drucik szczypczykami w y ki i z bkowane brzegi listków 
rysunku. Najdrobniejsze stukni cie w miedzian  tabliczk  rozsypa oby ca y rysu-
nek. Gdy ju  dese  zosta  oznaczony, miedziany talerzyk wk adano do pieca, a e-
by srebrny drucik móg  przylgn  do rozpalonego metalu i aby w ten sposób zy-
ska  wypuk e linie rysunku. Potem nast puje kolorowanie, którem si  zajmuj  ma e 
ch opaki w okularach. Delikatnymi, stalowymi patyczkami czerpali oni ze stoj -
cych obok miseczek odpowiedniego odcienia mas  i nape niali ni  ka dy kawa ek 
rysunku. Niema miejsca na pomy ki, gdy trzeba nape ni  farb  plamy skrzyde ka 
motylego, gdy ca e to skrzyde ko ma zaledwie dwa i pó  centymetra szeroko ci. 
Przygl da em si  d ugo zwinnym poruszeniom dzieci cych r czek, a  w a ciciel 
fabryki odwo a  mnie do obejrzenia ciekawych wzorów gro nych smoków, strz -
piastych chryzantemów, motylów, arabeskowanych delikatnie, jak mróz na szy-
bach, a wszystko rysowane r k  nadzwyczaj pewn .

� Oto nasze wzory � zawo a . � Uk adam z nich kompozycye, a gdy mi brak-
nie jakiej barwy, id  ogl da  te nie ywe motyle.

Po wype nieniu konturów farbami wazonik lub talerz id  do pieca, z które-
go wychodz  powzdymane miejscami, podobne do delikatnej majoliki. Niekie-
dy ca y miesi c trwa wyk adanie konturów rysunku drucikiem na talerzu, drugi 
miesi c � wype nianie farbami, ale najwi cej czasu zabiera polerowanie. Pracow-
nik zasiada, otoczony przyborami do herbaty, z wanienk  wody, kawa kiem  ane-
li, dwiema lub trzema miseczkami, pe nemi odpowiednich kamyków. Nie dostaje 
ani kamienia trypoli, ani szmergielu, ani skóry wielb dziej. Zasiada i wyg adza. 
G adzi miesi c, trzy miesi ce, rok. G adzi z zami owaniem, wk adaj c ca  dusz  
w ko ce palców, i stopniowo ginie przydymienie emalii od ognia, powierzchnia 
schodzi do równego poziomu ze srebrnym drucikiem, a rysunek wyst puje w ca-
ej wspania o ci. Widzia em robotnika, który od miesi ca ju  wyg adza  wazonik 

pi  cali wysoki, a mia  przy nim roboty jeszcze na dwa miesi ce. Kiedy ju  b d  
w Ameryce, on b dzie wci  jeszcze wyg adza , a pi kny, rubinowy smok na nie-
bieskiem tle, z ka d  usk , z ka dym w oskiem, obwiedzionym srebrn  obwódk , 
b dzie coraz pi kniejszy.� Jest te  i tania emalia, na handel � obja ni  zarz dzaj -
cy z u miechem. � My nie mo emy takiej wyrabia . Ten wazonik b dzie koszto-
wa  siedemdziesi t dolarów.

Za to �nie mo emy�, zamiast �nie wyrabiamy�, poczu em do niego szacunek. 
Zna  by o w tem wyra eniu artyst . (s. 86)



List VII: (�) O dzieciach w k pieli�

(�)
(s. 100) Na pochy o ci zbocza i w ogrodzie hotelu roi o si  od Australczyków, 

Anglo-Hindusów, mieszka ców Londynu i obywateli z krajów, po drugiej stronie 
kana u la Manche le cych. Swymi cudzoziemskimi kostyumami niweczyli oni 
ca y urok krajobrazu. Profesor i ja zsun li my si  po tylnej skale i znowu stan li-
my w Japonii. Po stromych schodach, w ród zbitego g szczu zaro li, zeszli my, 

jakie sze set stop w dó , do o yska tego potoku, nad którym jechali my poprzed-
nio. Powietrze drga o od huku i szumu setek strumieni, a gdziekolwiek mo na by o 
przejrze  le n  g stwin , widzieli my bystry potok, rozbijaj cy si  o kamienie. Na 
górze, w hotelu, pozostawili my listopadowy dzie  i przejmuj ce zimno; tu, w g bi 
w wozu, panowa  klimat Bengalu z wybuchami prawdziwej pary. Rury z zielone-
go bambusu doprowadza y ciep  wod  do dwudziestu azienek, gdzie na weran-
dach przechadzali si  Japo czycy w bia ych i niebieskich szlafrokach, i palili. Z 
zaro li dochodzi y miechy k pi cych si  i � okropno  � z za w gla wysz a czci-
godna staruszka, krocz c najswobodniej bez adnego okrycia, oprócz k pielowe-
go r cznika i to niezbyt wielkiego. Zapu cili my si  g biej w w wóz i patrzyli-
my na niebo poprzez spl tane ga zie. 

Dziewcz ta japo skie, czternasto i pi tnastoletnie s  wcale nie szpetne. Widzia-
em ich ze trzydzie ci. Widok cudzoziemców nie zawstydza  ich wcale. Zreszt , 

by o to co  nakszta t k pieli morskich w Brighton, tylko bez kostyumów k pielo-
wych. W g bi w wozu upa  by  coraz wi kszy, a ciep a woda coraz ob tsza. Przez 
spojenia rur wybucha a para; dymi o równie  kamieniste o ysko rzeki, a po za-
tkni ciu laski w ciep , wilgotn  ziemi , do ek nape nia  si  wrz c  wod . To, co 
jest, nie wystarcza jeszcze mieszka com, ryj  przeto bez adnie ziemi  w ró nych 
kierunkach. Próbowa em zej  do basenu, ale para, która nie dzia a a na skór  Ja-
po czyków, wygna a mnie stamt d. I pomy la em, co si  stanie, gdy kilof doj-
dzie do ród a, a górnik zmuszony b dzie ucieka , a eby nie by  ugotowanym we 
wrz cej wodzie? 

O zmierzchu, gdy my powrócili na gór , na jednej z ulic Myanoszity zobaczy-
li my dwóch ma ych cherubinków, mniej wi cej trzyletnich, bior cych gor c  k -
piel w beczce, postawionej pod rynn  dachu, przed sklepem. Udawali, e si  nas 
zl kli, patrzyli na nas przez palce, dawali nurka i chowali si  jeden za drugiego, 
a ojciec namawia  ich, eby na nas prysn li wod . By  to najpi kniejszy obrazek 
z ca ego dnia; aby go zobaczy , warto by o znie  widok obrzydliwego, woniej -
cego farb  hotelu. (�) (s. 100)



LIST VIII: O ródle ciep ej wody i o ró nych innych sprawach

(�)
(s. 107) Wsiedli my do male kiego tramwaju. Sk ada  si  on z dwóch wózków, 

jednego � pierwszej, drugiego � drugiej klasy. Do ka dego zaprz ono po dwa ko-
nie i rozstawiono je o sto metrów jeden od drugiego. Jeden by  pusty, drugi � do 
po owy zape niony. Kiedy malutki konduktor nie móg  powstrzyma  koni, co mu 
si  przeci tnie zdarza o co dwie minuty, ci gn  gwa townie za lejce i mia  si  � 
mo e z publiczno ci, która zap aci a za wspania y powóz. A by  to przecie  kon-
duktor artysta. Nie nosi  jakiej   listerskiej miedzianej blachy. Na ramionach nie-
bieskiego akietu mia  wyszyte w pó kole trzy bia e szyny, a na po ach surduta trzy 
ko a tramwajowe stylizowane. Tylko Japo czycy potra  stylizowa  ko a tram-
wajowe albo te  szyny zamienia  na oznaki urz dnicze. Chocia  trzeba by o pó  
doby na przejechanie czterdziestu kilometrów do Yokohamy, nie po a owali my 
tej podró y, kiedy my oczekiwali naszego poci gu w wiosce, nad brzegiem mo-
rza. Ka da wi ksza wioska tworzy jedn  ulic , kilka wiorst d ugo ci. Wsie, które 
posiadaj  wi cej, ni  dziesi  tysi cy ludno ci, zaliczaj  si  do rz du miast.

� A jednak � mówi  mi tego samego wieczora pewien cz owiek w Yokoha-
mie � nie widzia e  pan jeszcze okolic najg ciej zaludnionych. Trzeba si  uda  
do kens, czyli powiatów zachodnich. Ludzie s  tam istotnie nat oczeni, ale biedy 
w kraju wogóle niema. Robotnik rolny, o ile ma dosy  ry u, umie utrzyma  rodzi-
n  kosztem czterech centów dziennie, a ceny ryb s  te  nizkie. Sto funtów ry u 
mo na mie  obecnie za dolara. Ile to wynosi pod ug systemu hinduskiego? Dwa-
dzie cia do dwudziestu pi ciu seerów za rupi . Mniej wi cej tyle. Otó  robotnik 
zarabia trzy i pó  dolara miesi cznie. Ludzie wydaj  tu ogromnie du o na przy-
jemno ci. Potrzebuj  rozrywki. Nie s dz , eby zdo ali co  zaoszcz dzi . W co 
wk adaj  oszcz dno ci ? W klejnoty ? Nie, nie zupe nie, chocia  szpilki do w o-
sów, jedyny prawie klejnot, noszony przez kobiety japo skie, kosztuj  niekiedy 
drogo. Za dobr  szpilk  p aci si  siedem lub osiem dolarów, a cena prawdziwych 
jaspisów bywa bardzo wygórowana. Ale najwi cej pieni dzy topi  kobiety w swe 
obi, czyli, jak wy nazywacie, szarfy. Obi ma dziesi  lub dwana cie metrów d u-
go ci, a widzia em obi, które sprzedawano hurtem po pi dziesi t dolarów sztuka. 
Ka da kobieta, nawet z klasy ubogiej, posiada przynajmniej jedno ubranie jedwab-
ne i jedn  obi. Wszystkie oszcz dno ci id  na pi kn  toalet . Powiaty zachodnie 
s  najbogatsze. Uzdolniony mechanik zarabia tam pó tora dolara dziennie, a, jak 
panu wiadomo, robotnicy, pracuj cy przy lakach i inkrustacyach, to jest arty ci � 
po dwa dolary. W Japonii dosy  jest pieni dzy na bie ce wydatki. Nie zaci ga-
j  po yczek na budow  kolei. Emisye papierów pokrywaj  sami. Pod wzgl dem 



kolei elaznych s  Japo czycy bardzo post powi. Umiej  budowa  koleje tanio, 
znacznie taniej, ni  w Europie. Mam pod tym wzgl dem nieco do wiadczenia, wi c 
mog  powiedzie , e przeci tnie budowa kilometra wypadnie po 32 000 franków. 
Nie na Tokaido, oczywi cie, to jest nie na drodze, któr  pan przeby . Jest to dro-
ga rz dowa, zbudowana przez pa stwo, bardzo kosztowna. Ale mówi  o kolejach 
japo skich, d ugo ci pi ciuset kilometrów, oraz o linii, która ci gnie si  na po u-
dnie od Kobe, i o linii z Kinszinu do wyspy po udniowej. Istnieje mnóstwo towa-
rzystw kolei mniejszych, po dwana cie kilometrów d ugo ci, ale wszystkie zani-
kaj . Na tanio  budowy wp ywa naturalnie po o enie kraju. Dowóz szyn atwy, 
zawsze bowiem znajdzie si  jaki  strumie , p yn cy w g b kraju, który je poniesie 
blizko oznaczonego punktu. Materya  budowlany jest pod r k , a personel � kra-
jowy. Na czele przedsi wzi  budowlanych stoi wprawdzie kilku in ynierów eu-
ropejskich, ale s dz , e gdyby ich usuni to, Japo czycy nie przestaliby budowa  
kolei. Umiej  ci gn  dobre zyski. Akcye jednej kolei, zbudowanej z gwarancy  
pa stwa, wypuszczono po osiem od sta. Dotychczas nie potrzeba by o odwo ywa  
si  do gwarancyi, gdy  kolej przynosi dwana cie od sta. Ogromne adunki drzewa 
i ywno ci id  do wi kszych miast, a poza tem istnieje miejscowy ruch, o którym 
nie podobna mie  poj cia, dopóki go si  nie zobaczy. Ludzie ruszaj  si  bez ustan-
ku w obr bie trzydziestu kilometrów dla swych interesów i przyjemno ci, a g ównie 
dla przyjemno ci. Mówi  panu, e Japonia stanie si  niezad ugo siatk  dróg ela-
znych. Za jakie dwa miesi ce b dzie pan móg  przejecha  prawie tysi c dwie cie 
kilometrów sam  lini  Tokaido, od jednego do drugiego kra ca wysp rodkowych. 
Droga ze wschodu na zachód � znacznie trudniejsza. Góry s  tu siln  przeszkod ; 
up ynie te  nieco czasu, zanim Japo czycy zak ada  b d  koleje w poprzek. Ale 
zrobi  to, niew tpliwie, dla post pu krajowego. (�) (s. 110)

(�)
(s. 112) � Kto jest obecnie najznakomitszym artyst  w Japonii? � zapyta em.
� Umar  biedak w zesz y pi tek, w Tokio, a niema nast pcy. Nazywa  si  Kio-

sai i, wogóle, nie zabiera  si  inaczej do pracy, jak po pijanemu. Najlepsze obrazy 
malowa  wówczas, gdy by  pijany.

� �Wzruszony�. Arty ci nie s  nigdy pijani.
� Racya. Poka  panu gard  od szabli, zrobion  wed ug jego rysunku. Wszyscy 

najlepsi nasi arty ci robi  mnóstwo szkiców. Kiosai traci  czas na szkice dla przy-
jació . Gdyby by  trzyma  si  wy cznie malarstwa, by by zostawi  dwa razy tyle. 
Kiedy pan b dzie w Tokio, niech pan si  postara o dwie ma e jego ksi eczki, za-
tytu owane ,Szkice pijaka�. S  to obrazy, które rysowa , gdy by � w z r u s z o n y. 
Maj  w sobie tyle werwy i rozp du, e wystarczy oby na pó  tuzina pracowni. Uczy  
si  u niego raz pewien artysta angielski. Ale p dzel Kiosai nie nale a  do tych, które 
si  udzielaj , chocia  móg  wyja ni  swemu uczniowi nieco procederów technicz-



nych. Czy widzia e  pan kiedy jakiego kruka, narysowanego przez Kiosai? Poznasz 
go pan wsz dzie. Umia  on wyrazi  wszystkie z e my li, przechodz ce przez g o-
w  kruka � kruk w Japonii jest bratem szatana � i to na rysunku sze ciocalowym, 
dwoma rzutami p dzla, umaczanego w tuszu. Spojrzyj pan na gard , o której mó-
wi em. Jak e si  to panu wydaje pod wzgl dem uczucia?

Na okr glej blasze elaznej, maj cej cztery cale rednicy i przedziurawionej po 
rodku dla osadzenia r koje ci, Kiosai naszkicowa  posta  kulisa, usi uj cego zwi-

n  p aszcz, który rozwiewa wiatr � nie zimny wicher, ale agodny wietrzyk letni. 
Kulis bawi si , p aszcz igra tak samo. Za chwil  p aszcz b dzie z o ony i u miech-
ni ty kulis pójdzie dalej.

Oto, co pomy la  Kiosai, a wykona  wiernie robotnik najdelikatniejszemi po-
ci gni ciami rylca, dla tego tylko, aby przedmiot móg  spocz  w Londynie w ga-
binecie jakiego kolekcyonisty.

Ogl da em przedmiot z szacunkiem.
� Cz owiek tworz cy takie rzeczy móg by si  zabi , gdyby straci  zdolno  po-

dobnych rzutów rylca. Lepiej d1a niego, e umar , ale a uj , em go nie pozna . 
Poka  mi pan jeszcze co kolwiek. 

� Mam te  malowid o Hokusaia, wielkiego artysty, który y  w ko cu osiemna-
stego i na pocz tku dziewi tnastego wieku. Musia e  pan co  s ysze  o Hokusai?

� Owszem. S ysza em, e niepodobna dosta  autentycznego jego obrazu.
� To prawda, ale ten pokazywa em ekspertowi rz du japo skiego, osobie, u któ-

rej zasi ga rady, w razie w tpliwo ci, mikado; nast pnie widzia  to jeden z najlep-
szych europejskich znawców sztuki japo skiej, a mam te  i w asny pogl d, aby wie-
dzie , ile jest warta gwarancya cz owieka, od którego obraz kupi em. Patrz pan.

Rozwin  zwój jedwabny, na którym ukaza a si  posta  dziewczyny, nios cej 
na r ku paczk  bielizny, przed chwil  upranej, jak wskazywa a stoj ca obok wa-
nienka. Ciemno-niebieska chusteczka, rzucona lekko na lewe przedrami , rami  
i szyj , przygotowana by a do zwi zania bielizny, kiedy paczka b dzie z o ona na 
ziemi. Kontury prawej r ki dostrzec by o mo na poprzez lekk  tkanin  r kawa. 
Praw  r k  trzyma a bielizn  z wierzchu, lew  podtrzymywa a j  od spodu. Z pod 
sztywnych, granatowo-czarnych w osów wygl da y zarysy lewego ucha.

Dopiero po kilku minutach, gdy ju  stwierdzi em nadzwyczajn  pewno  ry-
sunku, zauwa y em nies ychane wyko czenie szczegó ów, pocz wszy od ozdob-
nych szpilek we w osach do groszkowanych sabotów drewnianych.

� Zwró  pan, z aski swojej, uwag  na to, e malowid o na jedwabiu nie zno-
si poprawek � obja ni  z dum  w a ciciel. � Raz rzucona kreska musi pozosta . 
Mo na tylko zaznaczy  lekko kontury w gielkiem, który si  nast pnie zdmuchuje 
szczoteczk  z piór. Jak e  on si  zna  na tkaninach i barwach, jak odczuwa  wy-



bornie karnacy  kobiety! Któ by go móg  nauczy  dzi  czegokolwiek pod tym 
wzgl dem? (115) 

LIST IX: Legenda o mo cie w Nikko oraz historya unikni cia nieszcz cia

(�)
(s. 122) Nad brzegiem rzeki siedzia o szeregiem pi dziesi t lub sze dziesi t 

postaci ze skrzy owanemi nogami, w których do wiadczone oko pozna o odrazu 
pos ki Buddy. Mia y one wszystkie, nawet te, które mech pokry  jakby tr dem, 
spokój i nieruchome spojrzenie tego Pana Ziemi. W rzeczywisto ci nie by y to po-
s ki Buddy, ale co innego � o ary wielkich zapomnianych ludzi zmar ym insty-
tucyom albo mo e pomniki przodków. Baedeker wam to wyja ni. By a to d uga 
czereda upiorów. Przyjrzawszy si  bli ej, zobaczy em, e ró ni  si  mi dzy sob . 
Niektóre trzyma y w z czonych d oniach mnóstwo kamyków rzecznych, z o o-
nych tam widocznie przez dusze pobo ne. Zapyta em jednego z przechodniów, co 
to znaczy, a ten odpowiedzia :

� S  to oblicza boga, który bawi si  z ma emi dzie mi tam wysoko, w niebie. 
Opowiada im bajki i buduje domki z kamyków. Znosz  mu ich tyle, aby nie zapo-
mnia  bawi  si  z dzie mi i mia  z czego budowa .

Nie wiem, czy przechodzie  mówi  prawd , ale bior  t  legend  za s owa Ewan-
gelii. Tylko Japo czycy mogli wymy li  boga bawi cego si  z ma emi dzie mi. 
Po tem wyja nieniu postacie przybra y dla mnie inne kszta ty; nie by y ju  pos -
gami ,grecko-buddystycznymi�, ale mymi osobistymi przyjació mi. Doda em naj-
weselszej z nich kup  kamyków. Piersi jej by y ozdobione ma emi tabliczkami, na 
których wyryto modlitwy. Nieco wy ej, ponad brzegiem rzeki, by a samotna ska-
a, wyciosana, jak mi mówiono, w kszta t o tarza szintoistów. Wiedzia em o tem 

co  wi cej: przedmiot by  hinduski ; ogl da em z ka dej strony g adkie kamienie, 
szukaj c zwyk ej mazaniny czerwon  farb . Na g adkiej skale, nachylonej ku wo-
dzie, wyryto pewne znaki sanskryckie, podobne z do u do tych, które wida  na 
m ynach tybeta skich. (s. 123)

(�) 
(s. 125) Weszli my do wi tyni czy grobowca, sam nie wiem, przez bram  z rze -

bionych kolumn. Jedena cie z nich pokrywa  dese  z listków koniczyny, zwróco-
nych ku do owi, na dwunastej za  koniczyna zwrócona by a do góry.

� Nie trzeba, eby wszystkie by y jednakowe � zawo a  energicznie przewod-
nik. � Zarazby si  zdarzy o co  z ego.



Zdaje mi si , e to wiadoma zmiana ogólnego porz dku by a jedyn  o ar  ry-
sownika d1a pot nych bogów, tak zazdrosnych o sprawno  ludzk . Poza tem 
artysta zrobi , co chcia , wykona  dzie o godne bogów, arcydzie o z drzewa, po-
yskuj cego lak , z emalii, inkrustacyi, rze by i bronzu, kutego i artystycznie cy-

zelowanego. Kiedy zdawa  bogom spraw  ze swej pracy, unikn  zazdro ci s -
dziów, wskazuj c na kolumny z listkami koniczyny jako dowód, e jest zdolnym 
miertelnikiem i nie my li im dorówna . Podobno nikt dot d nie da  dok adnego 

rysunku, ani opisu wi tyni w Nikko. Móg by tego spróbowa  jaki Niemiec, ale 
braknie w jego pracy uczucia. Francuz jedynie umia by odda  uczucie, ale by -
by niedok adny. Co do mnie, wynios em stamt d m tne wspomnienie przepychu 
drzwi z emaliowanemi zawiasami, ze z oconymi progami i oddrzwiami z czerwo-
nej laki, uj temi w ramy bronzowej kraty. Drzwi te prowadzi y do s abo o wie-
tlonego przedsionka, w którym na b kitnem sklepieniu swawoli y z ote smoki, 
rzygaj ce ogniem. Cicho st paj cy kap an porusza  si  niespokojnie w ciemno ci 
i pokaza  mi wielk , p kat , pó tora metra wysok  latarni , któr  niegdy  przys a-
li wi tyni w darze kupcy holenderscy.

Schody wi tyni by y z czarnej laki, ramy za  rozsuwanych, parawanowych 
cian � z czerwonej. Oboj tne mi by o zgo a, e tyle, takie stosy z ota, kosztowa a 

ta wi tynia. Chcia em wiedzie  tylko, jakimi byli ludzie, którzy wtenczas, kiedy 
to kryptomerye by y zaledwie krzaczkami, przep dzali ycie w jakiem  zag bie-
niu lub zak tku wi tyni, a umieraj c, przekazywali obowi zek zdobienia wi ty-
ni swym potomkom, chocia  ani ojciec, ani syn nie mieli nadziei ogl dania uko -
czonego dzie a. (126)

LIST X: (�) jak wydawa em gazet  cywiln  i wojskow , 
niegodn  zupe nie wiary

(�) 
(s. 137) Wybra em si  na zwiedzenie Tokio. Jestem ju  znu ony wi tynia-

mi; jednostajnym swym przepychem przyprawiaj  mnie o ból g owy. Niektórzy 
utrzymuj , e Tokio zajmuje tak  sam  powierzchni , jak Londyn. Inni znów mó-
wi , e to miasto ma zaledwie szesna cie kilometrów d ugo ci, a dwana cie sze-
roko ci. Ró ne s  sposoby rozstrzygni cia tej kwestyi. Wszed em do herbaciarni, 
na szczyt zielonego wzgórza i z tej wynios o ci patrza em na miasto. Od brzegów 
morza ci gn a si  w dal, jak okiem si gn , jedna zwarta masa szarych dachów, 
poprzedzielanych kominami fabrycznymi. Potem posun em si  dalej o kilka ki-
lometrów i spotka em park i jeszcze adniejsze, ni  przedtem, dziewczyny; patrz c 
z góry, zobaczy em miasto, rozci gaj ce si  znowu w drugim kierunku tak daleko, 



jak okiem si gn . Licz c, i  przeci tny wzrok ludzki si ga na odleg o  trzydzie-
stu kilometrów w dzie  pogodny, przypuszczam, e Tokio ma pi dziesi t osiem 
kilometrów d ugo ci i tyle  szeroko ci, a mo e i wi cej. ycie wre we wszystkich 
dzielnicach. Podwójne linie tramwajów przebiegaj  po g ównych ulicach, szeregi 
omnibusów stoj  przed g ównym dworcem kolejowym, a �G ówne Towarzystwo 
Omnibusów w Tokio� uwija si  po mie cie w kszta cie z otych i czerwonych wo-
zów. Wszystkie tramwaje by y pe ne, pe ne te  by y wszystkie omnibusy prywat-
ne i publiczne, a na ulicach pe no foteli na kó kach. Od wybrze a do cienistego 
parku, od parku do najdalszych ulic � wsz dzie roi si  od ludzi.

Tu si  mo na przekona , w jaki sposób po ar a ich cywilizacya zachodnia. Co 
dziesi ty cz owiek ubrany jest po europejsku, od stóp do g owy. Dziwna to rasa. 
Mo e ona parodyowa  wszelkie typy ludzkie, jakie si  spotyka w wielkiem mie-
cie angielskiem; ale gdy zagadasz do tej imitacyi europejskiej, mo e odpowiedzie  

tylko po japo sku. B dz c po ulicach, zwraca em si  do ludzi, którzy mi si  wy-
dawali najbardziej angielskimi. Niezmierna ich grzeczno  nie odpowiada a zgo-
a ubraniu, ale nie umieli ani jednego s owa z mego j zyka. A tymczasem szyldy 

sklepów s  angielskie, tramwaje zbudowane pod ug mod y angielskiej, towary po 
sklepach angielskie i og oszenia na ulicach tak e po angielsku drukowane.

Znalaz em si  przypadkiem przed biurem redakcyi jednego dziennika. Wszed em 
i poprosi em pana redaktora. Wyszed  do mnie m odzieniec w czarnym surducie; 
by  to redaktor �Opinii Publicznej w Tokio�. Nie znajdziecie w innych cz ciach 
wiata redaktorów, którzyby was cz stowali herbata i cygarami, zanim rozpocz-

n  rozmow . Mój przyjaciel ma o mia  w sobie angielskiego. Chocia  tytu  jego 
dziennika wydrukowany by  po angielsku, ca e pismo by o japo skie. Nie powie-
dzia em jeszcze po co przyszed em, a redaktor �Opinii Publicznej� zagadn :

� Jeste  pan Anglikiem? Co pan my li obecnie o ameryka skim Traktacie Re-
wizyi? (�) 

Japonia og asza, e jest obecnie cywilizowana. Jest to w ze  ca ej sprawy. �Za-
przesta my raz � mówi Japonia � g upiego systemu otwierania portów dla Europej-
czyków oraz paszportów zagranicznych. Dajcie nam miejsce ród cywilizowanych 
narodów ziemi. Chod cie do nas, handlujcie z nami, czujcie si  dobrze u nas. Ale 
� poddajcie si  naszym prawom i naszym taryfom�. Otó  narody cudzoziemskie, 
o ile któremu z nich uda o si  otrzyma  specyalne taryfy dla swych towarów, nie 
bardzo pragn  wej  do kategoryi pospolitego t umu. Zastosowanie si  do pogl -
dów Japonii by oby bardzo wygodnem dla jednostki, która chce szuka  powodze-
nia wewn trz kraju, ale � nie dla narodu. (�) 

� Stajemy si  lud mi cywilizowanymi. Byleby nie za pr dko, bo to nic nie war-
to. Mamy obecnie w pa stwie dwie partye: liberaln  i radykaln . Na czele jednej 
stoi jeden hrabia, na czele drugiej � drugi. Radyka  powiada, e powinni my sta  



si  jak najpr dzej Anglikami. Libera  za  odpowiada: nie tak pr dko, gdy  naród, 
który zbyt pospiesznie przyjmuje obyczaje innych narodów, d y do upadku. Ta 
sprawa cywilizacyi i ameryka skiego Traktatu Rewizyi zajmowa a nas specyalnie. 
Mniej ju  gor co chcemy by  cywilizowani obecnie, ni  przed dwoma lub trzema 
laty. Nie tak pr dko � oto nasze has o. Tak.

Porównywali my przez chwil  ró ne cywilizacye, zaprotestowa em wi c prze-
ciwko brudzeniu ulic w Tokio szeregami domów, zbudowanych na mod  euro-
pejsk .

� Nie potrzeba przecie  � doda em � usuwa  waszej w asnej architektury.
� O! � zawo a  pogardliwie redaktor �Opinii Publicznej� � nazywasz j  pan ma-

lownicz . Zapewne. Ale niech pan poczeka, a  si  zapali. Dom japo ski staje si  
wtedy fajerwerkiem. Uwa amy wi c za s uszne budowa  na sposób europejski. 
Niech mi pan wierzy, e nie zaprowadzamy adnych zmian bez g bokiego namy-
s u. Nie jeste my, prosz  pana, owemi ciekawemi dzie mi, spragnionemi nowo-
ci, za jakich nas maj  niektórzy. Min y ju  czasy, gdy my podnosili z ziemi ja-

kie przedmioty, aby je co pr dzej rzuci . Rozumie pan? (s. 140)

LIST XI: (�) Harakiri. � Wsiadam na statek. � Ostrze enie

(�)
(s. 150) W dziennikach japo skich, ród notatek o koncesyach kolei elaznych, 

kopalni i tramwajów, czyta si  niekiedy og oszenia takiej tre ci: �Dr� wykona  
h a r a k i r i dzisiejszej nocy w swem prywatnem mieszkaniu przy ulicy takiej 
a takiej. Do czynu tego doprowadzi y go zmartwienia rodzinne�. Otó  harakiri nie 
znaczy, i  samobójstwo spe nione zosta o pod ug jakiej  specyalnej metody. Ha-
rakiri to znaczy harakiri, a widok prywatnej egzekucyi jest jeszcze okropniejszy, 
ni  urz dowej. Dziwnie pomy le , e taka zwinna osóbka, ubrana po europejsku, 
nosz ca cylinder na g owie, mo e w chwilach udr cze  moralnych, spu ci  w osy 
na brwi i, po odmówieniu modlitwy, rozp ata  sobie brzuch no em� Kiedy b -
dziecie w Japonii, obejrzyjcie u fotografa Farsari fotogra e, przedstawiaj ce ha-
rakiri i fotogra e ostatnich egzekucyi ukrzy owania z przed lat trzydziestu. Na-
st pnie zapytajcie u Deakina o model g owy cz owieka, skazanego niedawno na 
mier . Jest tyle okropnej prawdy w tej nowej pracy artystycznej, e si  cz owie-

kowi s abo robi, gdy na to patrzy. Japo czycy, tak jak ca y Wschód, maj  w swych 
kompozycyach wrodzone sk onno ci do krwio erczego okrucie stwa. Jest ono 
obecnie starannie ukrywane, ale wida  je na niektórych obrazach Hokusai�a, wi-
da , e lud niezbyt dawno temu z szalon  rozkosz  wyra a  to okrucie stwo jaw-
nie. (�) (s. 151)



(s. 152) Tego  dnia wieczorem obliczali my naj ci lej korzy ci naszego poby-
tu w kraju Ma ych Dzieci. A wi c � Nagasaki, szare wi tynie, zielone wzgórza 
i cuda potoku, ogl dane po raz pierwszy; Morze Wewn trzne, trzydziestogodzin-
na panorama, w której przesun y si  przed naszemi oczyma tysi czne wysepki, 
malowane dla naszej rozkoszy na kolor szary, brunatny i srebrny; Kobe, gdzie my 
dobrze jedli i poszli do teatru; Osaka � Osaka kana ów i kwiatów brzoskwinio-
wych; Kioto � szcz liwy leniuch, wspaniale Kioto i niebieskie potoki i niewin-
ne rozkosze Araszimy; Otzu nad wodnistem, bezbrze nem jeziorem; Myanoszi-
ta w górach; Kamakura � w pobli u oceanu Spokojnego, gdzie zasiad  wielki bóg 
Budda i s ucha w spokoju duszy szumu wieków i mórz; Nikko, najpi kniejsza 
miejscowo  pod s o cem; Tokio � króliczarnia ludzka, w znacznej cz ci cywili-
zowana i d ca ca kowicie do post pu; wreszcie ró norodna, franko-ameryka -
ska Yokohama � wszystko to przeszli my my l  i segregowali my najpi kniejsze 
nasze wspomnienia.

� Jakiego  rodzaju ogólne wra enie wyniesie pan st d? � zapyta  profesor.
� Dziewczyna w jasnej szacie pod rozkwit em drzewem wi ni. Poza ni  zielo-

ne sosny, dwoje dzieci i mostek z wygi tym grzbietem, rzucony nad zielonkaw  
rzek , p yn c  po niebieskich kamykach. Na pierwszym planie � policyant w le 
dopasowanym, europejskim mundurze, pij cy herbat  z bia o-niebieskiej  li an-
ki, przy stoliku z czarnej laki. Postrz pione bia e ob oki na niebie i zimny wiatr 
na ziemi.

� Moje wra enie jest nieco odmienne. Ma y ch opczyk japo ski w p askim kasz-
kiecie niemieckim i zbyt szerokim akiecie; król, wychodz cy ze sklepu zabawek, 
a kolej elazna, wychodz ca z drugiego sklepu zabawek, setki drzewek, pomalo-
wanych na zielono. Wszystko to zapakowane w pude ko z drzewa kamforowego 
razem z wyja nieniem, nazwanem konstytucy  � cena: dwadzie cia centów.

� Widzia e  pan z  stron  rzeczy. Ale po co opisywa  swe wra enia? Ka dy 
cz owiek odczuwa w asne. (�) (s. 153)

(przet omaczy  Maryan Polo ski)

Wybór: Ma gorzata awacz


