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ABSTRACT: The article takes up the problem of the structure of the last work of Mishima 
Yukio, the tetralogy Hōjō no umi (The Sea of Fertility). The book is considered to be 
Mishima’s opus magnum and his literary testament for the next generations. The article 
focuses on the Buddhist concept of transmigration which seems to be the writer’s structu-
ral trick on readers, a kind of perversive play in which the readers are not able to judge 
whether Mishima really believes in the concept of transmigration (jap. tenshō, sanskr. 
samsāra) or he is only mocking. Why did Mishima make this particular concept the axis 
of his book? The article aims at giving the answer to this question and suggests that the 
ultimate conclusion is yuishiki “consciousness only” (sanskr. vijñapti-mātratā).

Nierozstrzygalność nie jest słabością, lecz strukturalnym warunkiem narracji: 
nie istnieje jednoznaczne określenie wypowiadania: w tym, co wypowiedziane, 
znajduje się wiele kodów, wiele głosów bez żadnej pretensji do pierwszeństwa.
              Roland Barthes1

GENEZA TETRALOGII

Mishima Yukio często określał tetralogię Hōjō no umi (Morze płodności) mianem 
„dzieła swego życia” (raifu wāku)2.

Krytycy literatury, a także badacze twórczości Mishimy postrzegają ją w różnoraki 
sposób – Wakamori Yoshiki w eseju poświęconym jej lekturze pisze o tetralogii Mi-
shimy jako „powieści autobiograficznej, artystycznej i edukacyjnej”3, Hasegawa Izumi 
twierdzi, że została ona pomyślana jako „świątynia Bayon4 dla ego” jej autora5, natomiast 

1 Roland Barthes, Lektury, rozdział pt.: Analiza tekstualna opowiadania Edgara Poe go,Wy-
daw nic two KR, Warszawa 2001,  s. 166.

2 Okuno Takeo, Mishima Yukio densetsu (Legenda Mishimy Yukio), Shinchōsha, Tokio 1993, s. 424.
3 Wakamori Yoshiki, Monogatari no kōzō –„Hōjō no umi”. Yombusaku o yomu. Hōjō no umi 

– monogatari no kōzō (Struktura powieści – lektura tetralogii. „Morze płodności” – struktura po-
wieś ci), „Kokubungaku. Kaishaku to kyōzai no kenkyū” („Literatura Japońska. Interpretacje i Ba da-
nie Materiałów”)1993/5, Gakutōsha, Tokio 1993, s. 110.

4 Określenie „świątynia Bayon” nawiązuje do sztuki Mishimy zatytułowanej Raiō no terasu 
(Taras trędowatego króla, 1969), opowiadającej historię khmerskiego króla Jayavarmana, budowni-
czego Angkor Thom w Kambodży, który w trakcie wznoszenia świątyni Bayon zachorował na trąd. 
Opowieść tę można interpretować jako zwycięstwo materii nad duchem, ponieważ król umarł wraz 
ze swoją nieśmiertelną duszą – żywa pozostała jedynie świątynia Bayon, materialny pomnik trędo-
watego króla. Zob. B. Bochorodycz, E. Żeromska, Mishima Yukio (1925–1970). Mała antolo-
gia dramatu japońskiego, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008; M. Melanowicz, The Power of 
Illusion: Mishima Yukio and Madame de Sade, „Japan Review”, Kioto 1992, 3, s. 1–13; J. Wols  ka, 
Dramaturgia Yukio Mishimy, w: Teatr Orientu (Materiały z sesji naukowej), Uniwersytet Jagielloń-
ski, Instytut Filologii Orientalnej, Kraków 1998.

5 Hasegawa  Izumi, Mishima Yukio ni okeru sei to shi  (Życie i śmierć w twórczości Mishimy
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Tōmaru Tatsu zauważa, iż „tetralogia to pieśń pochwalna na cześć piękna”6. Odbiór 
powieści jest więc bardzo indywidualny, podobnie zresztą jak jej ocena wśród krytyków 
i czytelników7. Niewątpliwie jednak – bez względu na opinie krytyczne i pochwalne po-
wieści – należy traktować tetralogię z szacunkiem należnym dziełu w pełni dojrzałego 
twórcy, podsumowującego swe stosunkowo krótkie, a zarazem niezwykle płodne i twór-
cze życie. Tetralogia zasługuje więc na szczególną uwagę nie tylko dlatego, że była ostat-
nią napisaną przez Mishimę powieścią, ale również dlatego, iż w twórczym założeniu 
Mishimy miała ona stanowić próbę interpretacji świata.

Hōjō no umi ma za pomocą literatury nadać całkowity kształt światu, objąć [swoją 
interpretacją – dop. J.W.] nie tylko jednostkę ludzką, ale także kosmos8.

W ciągu życia Mishima napisał wiele esejów krytycznych nt. literatury, sztuki, kultury, 
polityki, życia. „Mishima był nie tylko pisarzem, dramaturgiem, teoretykiem i krytykiem 
literatury, jak podkreśla Ueda Makoto9, ale również myślicielem, który stworzył swój 
prywatny kosmos i towarzyszącą mu kosmologię”10. Jednocześnie samobójcza śmierć 
tego wszechstronnie utalentowanego twórcy, pomimo ponad czterdziestu lat, które od niej 
upłynęły, jawi się jako do tej pory niewyjaśniona zagadka. Biorąc to pod uwagę, Hōjō 
no umi można z pewnością nazwać dziełem wyjątkowym, w którym być może kryją się 
przesłanki umożliwiające rozwiązanie zagadki, a jeśli nawet nie, to niewątpliwie ostatnia 
powieść Mishimy Yukio zasługuje na wnikliwe badanie.

PLANY PISARSKIE MISHIMY

Od 1963 r. Mishima rozmawiał z Nit tą Hiroshim11 o tym, że chciałby napisać napraw-
dę długą powieść, która byłaby swego rodzaju deklaracją, ujmującą wszystko to, co dla 
niego najważniejsze12. W marcu 1965 r. Mishima ogłosił na konferencji prasowej, że za-
mierza napisać powieść „długą na 3000 stron”13 i że „pisanie zajmie mu sześć lat”14. Parę 
lat wcześniej ukazało się w druku kilka ważnych utworów Mishimy: Kyōko no ie (Dom 
Kyōko, 1959), Utage no ato (Po bankiecie, 1960), Utsukushii hoshi (Piękna gwiazda, 
1962), Kinu to meisatsu (Jedwab i wnikliwość, 1963) oraz Yorokobi no koto (Cytra rado-

Yukio), „Kokubungaku. Kaishaku to kanshō” („Literatura Japońska. Interpretacje i Oceny”) 2/1976, 
wydanie zatytułowane: Mishima Yukio to dekadansu (Mishima Yukio i dekadentyzm), Shibundō, 
Tokio 1976, s. 21.

6 Tōmaru Tatsu, Mishima Yukio no narushishizumu. Hōjō no umi o chūshin ni (Narcyzm Mishi-
my Yukio. Koncentrując się na „Morzu płodności”), „Kokubungaku. Kaishaku to kanshō” 2/1976, 
wydanie zatytułowane: Mishima Yukio to dekadansu, op. cit., s.31.

7 Bardzo częstym powodem krytyki były „dłużyzny” oraz zbyt naukowy albo pseudonaukowy 
ton wywodów poświęconych koncepcji transmigracji w trzecim tomie tetralogii. 

8 Taidan. Ningen to bungaku. Nakamura Mitsuo-Mishima Yukio (Rozmowy. Człowiek i literatu-
ra. Nakamura Mitsuo/Mishima Yukio), Kōdansha, Tokio 1968, w: Inoue Takashi, Mishima Yukio. 
Kyomu no hikari to yami (Mishima Yukio. Jasność i mrok pustki), Shironsha, Tokio 2006.

9 Ueda Makoto, ur. 1931 r., emerytowany profesor literatury japońskiej na Uniwersytecie Stan-
for da.

10 M. Ueda, Modern Japanese Writers and the Nature of Literature, Stanford University Press, 
Palo Alto 1976, s. 219.

11 Nit ta Hiroshi – wydawca i przyjaciel Mishimy.
12 John Nathan, Mishima. A Biography, Da Capo Press, Boston-New York 2000, s. 201.
13 Ibidem. Jak podaje Nathan, w 1970 r. okazało się, że tetralogia liczy 2800 stron.
14 J. Nathan, op. cit.
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ści, 1964). Wcześniej Mishima ukończył pracę nad filmową wersją Yūkoku (Umiłowanie 
ojczyzny, 1961)15, która w styczniu 1966 r. zdobyła jedną z głównych nagród na Festiwalu 
Filmowym w Tours. W czerwcu 1965 r. rozpoczął pisanie pierwszego tomu Haru no yuki 
(Wiosenny śnieg), a we wrześniu tego samego roku wybrał się z żoną, Yōko, w podróż 
dookoła świata. Odwiedził wtedy również Bangkok, ponieważ akcja trzeciego tomu tetra-
logii, Akatsuki no tera (Świątynia Brzasku), miała rozgrywać się m.in. w Tajlandii16.

Mishima tak opisywał stan ducha, w jakim się znalazł przed rozpoczęciem pisania 
tetralogii:

Pisanie pierwszego tomu Hōjō no umi zatytułowanego Haru no yuki rozpocząłem 
przed czterema laty, w czerwcu 1965 roku. Kiedy zacząłem pracować nad Haru no 
yuki, wydałem zbiór opowiadań Mikumano mōde (Wizyta w świątyni Mikumano).
W postscriptum do tego zbioru zanotowałem, że Mikumano mōde uważam za najbar-
dziej dekadencki spośród wszystkich, napisanych przeze mnie do tej pory, utworów. 
Przed przystąpieniem do pracy nad pierwszym tomem czułem, że znajduję się w stanie 
jakiejś umysłowej stagnacji. Ale możliwe, że był to tylko zwykły niepokój związany 
z rozpoczęciem pisania nowej, długiej powieści17.

Hōjō no umi po raz pierwszy publikował w odcinkach: na łamach czasopisma 
„Shinchō” („Nowa Fala”)18 pierwszy tom Haru no yuki (Wiosenny śnieg) od września 
1965 do stycznia 1967, drugi tom Homba (Konie w galopie) od lutego 1967 do sierpnia 
1968, trzeci Akatsuki no tera (Świątynia Brzasku) od września 1968 do kwietnia 1970, 
a ostatni tom Tennin gosui (Pięć oznak upadku anioła) od lipca 1970 do stycznia 1971 r. 
Jednak pomysł na stworzenie długiej, wielotomowej powieści narodził się już w roku 
1950, kiedy Mishima miał zaledwie 25 lat.

Dlaczego zaplanowałem napisanie tak długiej, aż czterotomowej powieści? Skąd 
wzięła się koncepcja transmigracji? Przypominam sobie tylko, że zacząłem nad tym 
rozmyślać już w 1960 r. Ostatnio, dzięki starym notatkom, zdałem sobie sprawę z luk 
w mojej pamięci. Były to notatki z 1950 r., miałem wtedy 25 lat i już wówczas ko-
niecznie chciałem napisać bardzo długą powieść. Zanotowałem wtedy m.in. takie zda-
nie: „Jednak czy powieść musi być długa?”. Upływ czasu to ludzkie życie, dziedzicz-
ność, kolejność pokoleń, historia, poemat epicki, wojna, rozciągłość w czasie. Oprócz 

15 Opowiadanie przełożył na język polski Henryk Lipszyc, a jego pierwsza polska publika-
cja miała miejsce w 1976 r. w „Literaturze na Świecie”, nr 10/1976. Nowela znajduje się również 
w zbio rze opowiadań Zimny płomień (przekł. H. Lipszyc) wydanym przez Świat Książki, Warsza-
wa 2008. 

16 J. Nathan pisze (op. cit., s. 203), że podczas pobytu w Bangkoku Mishima został nawet przed-
stawiony na dworze królewskim. Podróż rozpoczął od Nowego Yorku, gdzie promował Na uwię zi 
(Gogo no eikō, 1963), następnie udał się do Paryża, gdzie uczestniczył w pokazie swojego filmu The 
Rite of Love and Death (film oparty na motywach opowiadania Yūkoku), a stamtąd do Sztokholmu. 
Przed wypłynięciem z Japonii, Mishima słyszał plotki, jakoby był nominowany do Nagrody Nobla, 
stąd – jak przypuszcza Nathan – jego ciekawość miasta, w którym przyznawano nagrody. Podczas 
pobytu w Bangkoku, który wieńczył podróż Mishimy, okazało się jednak, że nagrodę otrzymał 
Michaił Szołochow. 

17 Y. Mishima, w: T. Okuno, Mishima Yukio densetsu, rozdział zatytułowany: Daidan’en: 
Hōjō no umi, czyli Wielki finał: Morze płodności), op. cit., s. 424.

18 Podaję powyższe tłumaczenie tytułu miesięcznika na język polski za B. Bochorodycz, 
E. Że roms ką, op. cit., s. 14.
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upływu czasu, długość konieczna dla przestrzeni, długość konieczna dla struktury lo-
gicznej. Czy inna niezbędność długości jest niemożliwa – błądziłem dalej po omacku, 
aż w końcu gdzieś zanotowałem: długość spiralna, wieczny powrót, długość sansary, 
antyhistoryczność powieści, opowieść o transmigracji. Kiedy teraz patrzę na te notat-
ki, zdaję sobie sprawę z tego, że ta koncepcja przeleżała ponad dziesięć lat, zakopana 
gdzieś głęboko w moim umyśle, czekając na ponowne odkrycie19.

Zatem pomysł napisania kilkutomowej powieści nie był Mishimie obcy, jednak prob-
lematyczna zdawała się konstrukcja powieści, która, również z założenia, miała się wy-
różniać na tle ówczesnych powieści europejskich sposobem zapisu wydarzeń.

ANTYCHRONOLOGICZNA STRUKTURA TETRALOGII. CZAS, KTÓRY PRZESKAKUJE, ZATA-
CZAJĄC KOŁO

Mishima nie chciał, aby jego tetralogia była kolejną chronologiczną kroniką wydarzeń 
lub też kolejną sagą. Chciał, żeby czas przedstawionych zdarzeń „przeskakiwał”, zata-
czając jednocześnie wielkie koło, aby w ten sposób stworzyć dzieło wykraczające poza 
standardowe ramy czasu i przestrzeni. Stąd wpadł również na pomysł, aby wykorzystać 
buddyjską ideę transmigracji dusz.

Wydaje mi się, że mniej więcej od 1960 r. myślałem, że w końcu muszę zacząć pi-
sać tę strasznie długą powieść. Jednak kiedy się nad tym zastanawiam, nie przyszło 
mi wtedy do głowy, że moja powieść będzie różniła się od wielkich XIX-wiecznych 
powieści europejskich, i miała zupełnie inną rację bytu. Stało się tak, po pierwsze dla-
tego, że zmęczyłem się już długimi powieściami, których fabuła jest chronologicznym 
zapisem przedstawianych wydarzeń. Chciałem, aby czas „przeskakiwał”, a także, aby 
oddzielny czas tworzył oddzielną historię, i aby całość zataczała wielkie koło. Zaprag-
nąłem napisać powieść, która stanowiłaby swego rodzaju interpretację świata, będącą 
wynikiem moich przemyśleń od momentu, kiedy zostałem pisarzem. Na szczęście je-
stem Japończykiem i, na szczęście, idea sansary nie jest mi obca20.

BADANIA NAD TRANSMIGRACJĄ

Koncepcja transmigracji miała być zatem alternatywą dla linearnego zapisu czasu, 
charakterystycznego dla struktury powieści europejskiej oraz pewnym punktem odnie-
sienia w dyskusji o roli jednostki w kształtowaniu historii. Mishima, swoim zwyczajem, 
przeprowadził drobiazgowe badania dotyczące problemu transmigracji21 i kluczowej 
dla niej teorii yuishiki („tylko-świadomość”)22, zgłębiając wiele traktatów buddyjskich 

19 Y. Mishima, w: T. Okuno, op. cit., s. 424.
20 Ibidem.
21 Transmigracja (jap. tenshō lub tensei) – inaczej metempsychoza, reinkarnacja; przechodzenie 

duszy (świadomości) po śmierci z jednego ciała do drugiego; ponowne wcielenie (jap. umarekawa-
ri). Na początku drugiego tomu Mishima rozróżnia koncepcję tenshō (transmigracja) od idei rinne 
(sansara), o której wspomina pierwszy tom tetralogii. 

22 Yuishiki (sanskr. vijñapti-mātratā lub cittamātra) – doktryna o istnieniu wyłącznie świado-
mości. Jej główną tezę: „Wszystko to, z czego zdajemy sobie sprawę, o czym myślimy, czego do-
świadczamy lub wyobrażamy sobie, zachodzi jedynie w naszej świadomości” (Wielcy myśliciele 
Wschodu, przeł. Zofia Łomnicka i Irena Kałużyńska, opracowanie Ian P. Mc Greal, Wydawni-
ctwo Al Fine, Warszawa 1997, s. 240) sformułował filozof szkoły jogaćary (jogācāra), Wasubandhu 
(ok. IV–V w.), który uważany jest również za ojca buddyjskiej logiki; zob. Filozofia Wschodu, red. 
Beata Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 233. 



192 JOANNA WOLSKA-LENARCZYK NR 3 – 4

i konsultując się z wieloma filozofami i badaczami buddyzmu. W rezultacie udało mu się 
osiągnąć pewien stopień satysfakcji na poziomie zrozumienia tej koncepcji.

Moja wiedza na temat koncepcji sansary23 okazała się kompletnie niewystarczająca, 
dlatego musiałem przeczytać wiele traktatów buddyjskich, a raczej wstępów do tych 
traktatów, i wiele się nauczyć. W rezultacie tym, czego szukałem, okazała się kon-
cepcja „tylko-świadomości”, jednak w swojej lekturze dobrnąłem zaledwie do teorii 
mahajany Asangi24. Temat ten okazał się dla mnie zbyt trudny do zrozumienia, pomi-
mo że przeczytałem wiele komentarzy do tej teorii. Spotkałem się nawet z doktorem 
Yamaguchim Susumu z Uniwersytetu Ōtani w Kioto, którego wskazówki sprawiły, 
że zobaczyłem w końcu nikłe światełko w tunelu25.

WĄTEK ONIRYCZNY

Powróćmy jeszcze do oryginalnego zamysłu Mishimy odnośnie nowatorskiej struktu-
ry powieści. Pisarz ujmował to następująco:

Z drugiej strony w 1964 r. Iwanami26 wydało rzetelną wersję tekstu Hamamatsu 
chūnagon monogatari (Opowieści o radcy dworu Hamamatsu) z komentarzem moje-
go byłego nauczyciela Matsuo Satoshiego. Podczas wielokrotnej lektury tej księżki, 
pomyś la łem, że powinienem właśnie na niej oprzeć swoją powieść. Jest to historia 
miłosna pięknego młodzieńca z arystokratycznego rodu, który wyrusza do Chin, aby 
tam odnaleźć wcielenie swojego zmarłego ojca. Fabuła tej książki w całości opiera się 
na wątkach snu i transmigracji27.

23 Sansara (inaczej w sanskr. saṁsāra, wspólny potok; przepływanie) to inna nazwa transmi-
gracji/wędrówki dusz (jap. rinne lub ruden); zob. Słownik mitologii hinduskiej, red. Andrzej Łu-
gow s  ki, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1996, s. 162. W buddyzmie sansara 
może występować w trzech rodzajach światów: yokukai („świat żądzy”), shikikai („świat materii 
subtelnej”), mushikikai („świat niematerialny”) oraz na sześciu rodzajach dróg, które zamieszkiwa-
li: mieszkańcy piekieł (jigoku), głodujące demony (gaki), zwierzęta (chikushō), asurowie (shūra), 
istoty ludzkie (ningen) i istoty niebiańskie (tenjō). W kategoriach współczesnego rozumowania, 
sześć dróg wskazuje na „wchodzenie i wychodzenie” z takich poziomów świadomości, jak m.in. 
złość, zachłanność, głupota, walka i radość. Natomiast powtarzający się proces „wchodzenia i wy-
chodzenia” dotyczy istot ludzkich; zob. Shinbukkyō jiten (Nowy słownik terminologii buddyjskiej), 
red. Nakamura Gen, Seishin Shobō, Tokio 2002, s. 542. Zob. również: Historia filozofii buddyj-
skiej, red. Volker Zotz, WAM, Kraków 2007; Marek Mejor, Buddyzm, Krajowa Agencja Wydaw-
nicza, Warszawa 1980.

24 Asanga – filozof indyjski żyjący w IV w.; w tradycji buddyzmu tybetańskiego uważany za 
„ojca” filozofii jogaćary, współczesne badania wskazują jednak, że to jego przyjaciel Majtrejanatha 
(III/IV w.) był twórcą tej szkoły. Majtrejanatha utożsamiany jest także z Buddą Majtreją (Budda 
Przyszłości), od którego Asanga jakoby pobierał nauki. Najważniejsze dzieła Asangi, to: Abhid-
harmasamuććaja (traktat będący podstawowym źródłem studiów nad umysłem w buddyzmie), Ma-
haj an asangraha (ogólny wykład na temat mahajany) i Jogaćarabhumi (charakterystyka filozofii 
jogaćary w jej wczesnym okresie); zob. K. Jakubczak, Jogaczara. Historia szkoły i podstawowe 
dzieła, w: Filozofia Wschodu, op. cit., s. 230. 

25 Y. Mishima, Hōjō no umi ni tsuite (Na temat „Morza płodności”) „Mainichi Shimbun” 
(„Gazeta Codzienna”), Tokio 1969 (26.02). 

26 Mowa tutaj o Iwanami shoten – znanym domu wydawniczym, który powstał w 1913 r. w To-
kio. Pierwszą książką, jaką wydał, było Kokoro (Sedno rzeczy, 1914) Natsume Sōsekiego.

27 Y. Mishima, Hōjō no umi ni tsuite, op.cit.
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Tym sposobem XI-wieczna opowieść dworska Hamamatsu chūnagon monogatari, praw-
dopodobnie autorstwa córki Sugawary Takasuego, stała się literackim pierwowzorem tetra-
logii Mishimy. Hamamatsu chūnagon monogatari opowiada historię pięknego młodzieńca, 
który udaje się na wędrówkę do Chin w poszukiwaniu wcielenia swego nieżyjącego ojca, wi-
kłając się w najróżniejsze perypetie miłosne. Mishima przenosi do tetralogii nie tylko motyw 
transmigracji28 – wcielenie nieżyjącego ojca – zapożycza również z tej klasycznej opowieści 
wątek oniryczny (tytułowy bohater we śnie dowiaduje się o tym, że jego ojciec żyje kolej-
nym życiem w Chinach; motyw snu pojawia się w Hamamatsu kilkukrotnie). Motyw ten jest 
bardzo istotny dla fabuły tetralogii, ponieważ sny stanowią swego rodzaju wątek uzupełnia-
jący dla transmigracji – to właśnie w snach poszczególni bohaterowie odnajdują wskazówki 
dotyczące swoich kolejnych wcieleń. Śmiertelnie chory Kiyoaki wypowiada przed śmiercią 
znamienne słowa: „Właśnie miałem sen. Spotkamy się ponownie. Jestem o tym przekonany. 
Pod wodospadami”29. Również Isao, kolejne wcielenie Kiyoakiego, wskazuje Hondzie przez 
sen, w jaki sposób ma odnaleźć księżniczkę Jin Jan: „Cały czas na południe…ciągle gorą-
co…pośród różanych promieni południowej krainy…”30.

SYMBOLIKA SNÓW

Wątek oniryczny nabiera także głębszego znaczenia w obliczu następujących po sobie 
wydarzeń, urastając wręcz do rangi symbolu. Za pomocą snów, notowanych przez Kiyoa-
kiego w sekretnym dzienniku, wyrażona zostaje bowiem wizja przyszłości.

…Poprzednia noc…Zeszłej nocy widział we śnie własną trumnę wykonaną z suro-
wego drewna. Stała pośrodku pustego pokoju, w którym znajdowało się duże lustro. 
Na zewnątrz zapadał sino-szkarłatny zmierzch, a w ciemnościach słychać było śpiew 
ptaków. W pokoju znajdowała się młoda kobieta. Miała długie, czarne i luźno opada-
jące włosy. Kobieta tuliła się do trumny, a jej kruche ramiona drżały pod wpływem 
szlochu. Kiyoaki pragnął zobaczyć jej twarz. Jednak jedyną rzeczą, jaką mógł dojrzeć, 
było jej białe, opadające łagodnie niczym stok góry Fuji, zasmucone czoło. Trumna 
do połowy przykryta była szeroką lamparcią skórą, a jej brzegi zdobiły perły, na które 
łagodnie opadały pierwsze, matowe blaski zapadającego zmierzchu. W pokoju, za-
miast zapachu kadzidła, unosił się zapach europejskich perfum, przypominający woń 
przejrzałych owoców. Kiyoaki obserwował to wszystko jakby z góry i był przekonany, 
że w trumnie znajdują się jego własne zwłoki31.

28 Należy tutaj wspomnieć, iż Hamamatsu nie jest jedynym klasycznym utworem, w którym 
pojawia się wątek transmigracji. Wystąpił on już w Utsubo monogatari (ok. X w., autor nieznany), 
Sarashina nikki (ok. XI w., autorką jest również córka Sugawary Takasuego), Nihon reiiki (utwór ten 
znany jest także jako Nihon ryōiki, najstarszy zbiór przypowieści buddyjskich opracowany w IX w. 
przez jednego z mnichów ze świątyni Yakushiji). Ponadto postać domniemanej autorki Hamamatsu, 
córki Sugawary Takasuego, przywodzi na myśl inną pisarkę, tworzącą w tym okresie, a mianowi-
cie Murasaki Shikibu (973?–1014? – najwybitniejsza pisarka okresu Heian, autorka epokowego 
dzieła Genji monogatari – Opowieść o księciu Genjim, 1008). Co ciekawe, zdaniem Fuj i i Sadakazu 
– badacza Genji monogatari – zakończenie tetralogii przypomina ostatnią scenę z tomu Yume no 
ukihashi (Ulotny most snów), w której przebywająca w klasztorze Ukifune twierdzi, że nie pamięta 
dokładnie przeszłości i pragnie być za pom niana przez wszystkich oraz że wszystko jest tylko snem; 
S. F u j i i, Mishima Yukio o megutte. Bungaku kara kōdō made (Wokół Mishimy Yukio. Od literatury 
do działania), „Kokubungaku. Kaishaku to kanshō”, Mishima Yukio, Sono hōjō to fumō, (Mishima 
Yukio, „Jego płodność i jałowość”), Shibundō, 10/1978, s. 39) 

29 Y. Mishima, Haru no yuki (Wiosenny śnieg), Shinchōsha, Tokio 1994, s. 409. 
30 Y. Mishima, Homba (Konie w galopie), Shinchōsha, Tokio 1977, s. 433.
31 Y. Mishima, Haru no yuki, op.cit., s. 20.
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Potwierdzenie tej przepowiedni, zwiastującej śmierć Kiyoakiego i osamotnienie 
młodej dziewczyny, odnajdujemy dopiero w scenach finałowych Haru no yuki (Wio-
senny śnieg). Jednak tajemniczość i dwuznaczność tego snu (elementy znamienne także 
dla teat ru nō) są znakiem czegoś niewidzialnego i jednocześnie nieuchronnego – prze-
znaczenia.

Podobnie dzieje się z Isao, następnym wcieleniem Kiyoakiego. On również miewa 
prorocze sny, których, co prawda, nie zapisuje w sekretnym dzienniku, jednak mimo 
to stanowią one wskazówkę dla czytelnika odnośnie do procesu transmigracji. I tak 
na przykład, Isao śni o wężu, który zatruwa go gdzieś w tropikalnej dżungli swoim 
jadem.

Stał gdzieś pośrodku ogrodu w tropikalnej dżungli, na tarasie usypanym z rozpada-
jących się szarych kamieni. Nie mógł dostrzec budynku, do którego należał taras. ... 
Słyszał bzyczenie komarów. Słyszał odgłos skrzydeł przelatujących much. Dookoła 
latały żółte motyle. Śpiew ptaków spływał na niego niczym błękitne krople wody. ... 
Wówczas Isao spostrzegł, jak spośród poręczy wyłania się głowa małego, zielonego 
węża. Winorośl, która się stąd rozpościerała, nagle zaczęła rosnąć. Wąż był całkiem 
gruby w kolorze zielonym przechodzącym w jasnozielony i przypominał figurkę z wo-
sku. Gdy Isao się zorientował, że ten lśniący, jakby sztucznie barwiony, wąż nie jest 
kawałkiem winorośli, było już za późno. Wąż oplótł się wokół jego kostki i zanim Isao 
zdał sobie z tego sprawę, ugryzł go. Ziąb śmierci uniósł się z samego środka tropików. 
Isao zadrżał32.

Podobnie jak Kiyoaki, Isao wybiega w swych snach w przyszłość, lecz nie jest świa-
domy, że ogląda śmierć swojego następnego wcielenia, czyli księżniczki Jin Jan, która 
umiera od ukąszenia kobry, podobnie jak Kiyoaki i Isao w 20. roku życia33. Ciekawy jest 
również sen Isao przepowiadający jego przemianę w kobietę.

Ale cóż to znaczyło być kobietą... Zdawało się, że chodziło o bycie kobietą od począt-
ku i na zawsze. ... Isao nie był jednak pewnien, w jakiego rodzaju kobietę przemieniło 
się jego ciało. Może był ślepy? W każdym razie jedynym sposobem, żeby się o tym 
przekonać, było namacanie tego ciała ręką. Miał wrażenie, że świat przewrócił się do 
góry nogami. Może właśnie przebudził się z drzemki? Był lekko spocony, a jego ciało 
spoczywało na sofie stojącej przy oknie. ... Czuł, że jego ciało straciło konkretną for-
mę i stało się miękkie i drżące. Jego wnętrze wypełniała mgła miękkiego, powolnego 
ciała. Wszystko stało się niewyraźne, obojętnie gdziekolwiek szukać, nie można było 
odnaleźć porządku ani konturów – nie było żadnego filaru. ... To ponure uczucie smut-
ku, które otuliło jego ciało (po raz pierwszy w życiu Isao ogarnęły tak dziwne emocje), 
sprawiło, że się przebudził ...34.

Isao śni ten sen w więzieniu, niedługo przed swoją faktyczną śmiercią. Właśnie dzięki 
tej wizji czytelnikowi ponownie zostaje zasugerowany wątek transmigracji. W kolejnych 
tomach pojawiają się już tylko wspomnienia związane z sekretnym „Dziennikiem Snów” 
Kiyoakiego, niemniej jednak motyw snów w bardzo istotny sposób dopełnia konstrukcję 
całej tetralogii opartą na wątku transmigracji.

32 Y. Mishima, Homba, op. cit., s. 358.
33 Jedna rzecz się tylko nie zgadza – we śnie Isao zostaje ukąszony w kostkę, natomiast księż-

niczka zostaje ukąszona w udo.
34 Y. Mishima, Homba, op. cit., s. 359–360 i 362.
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ROZCZAROWANIE WSPÓŁCZESNĄ POWIEŚCIĄ I POSZUKIWANIE NOWATORSKICH ROZWIĄ-
ZAŃ. WĄTEK TRANSMIGRACJI

Odniesienia do klasycznej opowieści Hamamatsu chūnagon monogatari z jej wątkami 
transmigracji i snu, a także analogie strukturalne do tradycyjnego dramatu nō oraz nawią-
zanie do sintoistycznej koncepcji mitama35 niewątpliwie świadczą o tym, że w procesie 
twórczym Mishima czerpał pomysły z rodzimej tradycji. Fakt ten wydaje się bardzo na-
turalną konsekwencją pierwotnego założenia pisarskiego Mishimy, które zakładało, że 
tetralogia będzie stanowić swego rodzaju interpretację świata i ujmować wszystko to, co 
dla niego, człowieka i pisarza, najistotniejsze.

Z drugiej strony Mishima był świadomy ograniczeń, które niosła ze sobą nowoczesna 
struktura współczesnej powieści. Uważał, że powieść powinna zawierać moralne przesła-
nie (koncepcja literatury Natsume Sōsekiego opierała się właśnie na owej moralności po-
wieści36), zastanawiał się więc, jak w jej klasycznej formie wyrazić współczesność. Dla-
tego też zdecydował się na wykorzystanie koncepcji transmigracji dusz, ponieważ dzięki 
niej bohaterowie mogli „przekraczać” granice między poszczególnymi tomami powieści 
bez zachwiania spójności fabuły.

Poza tym zainteresowanie Mishimy koncepcją transmigracji dusz zdaje się również 
odpowiedzią na jego zwątpienie w efektywność zachodnich technik pisarskich stosowa-
nych w nowoczesnej powieści japońskiej. W eseju Shōsetsu to wa nani ka (Co to jest 
powieść?, 1968) Mishima zwracał uwagę m.in. na brak odpowiedniego języka, za pomocą 
którego japońska powieść umiałaby sobie poradzić z wyrażaniem pojęć abstrakcyjnych. 
Pisał: „Japoński nie posiada tradycji i doświadczeń, w obrębie których taki abstrakcyjny 
język mógłby się wykształcić”37. Dodawał:

Wręcz przeciwnie, przesadne użycie języka abstrakcji w dialogach, które są niezbędne 
dla argumentacji, daje efekt nieumyślnej satyry i sprawia, że z tych dialogów wyłania 
się wizerunek inteligencji zagubionej w nowoczesnej aglomeracji. W rezultacie unik-
nięcie afektacji i ograniczeń, które niesie ze sobą wspomniany wizerunek [inteligencji 
– dop. J.W.], oraz wprowadzenie do powieści dialogów z abstrakcyjną argumentacją 
jest zadaniem niezwykle trudnym do wykonania38.

W tym samym eseju Mishima wskazywał także na fakt, że powieść japońska opiera 
się raczej na tradycyjnym przywiązaniu do opisów stanów emocjonalnych i psychologicz-
nych, dialog traktuje natomiast jako „zło konieczne”.

Wraz z rozwojem nowoczesnej powieści, analityczna, konceptualna i abstrakcyjna na-
tura jej narracji oraz języka opisowego przyzwyczaiły czytelnika do wznoszenia się 
ku ekstremum języka japońskiego. Jednak to niedorzeczne żądanie, aby dialog był 

35 Dokładniej na ten temat piszę w niepublikowanym rozdziale rozprawy doktorskiej Hōjō 
no umi. Próba analizy i zdefiniowania kanonu estetyczno-etycznego w tetralogii Yukio Mishimy 
(1925–1970), obronionej w czerwcu 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Kra ko wie. 

36 M. Ueda, op. cit., s. 223.
37 Y. Mishima, Shōsetsu to wa nani ka, w: David P o l l a c k, The Critique of Everything. Yukio 

Mishima’s „The Sea of Fertility”, w: Reading Against Culture. Ideology and Narrative in the Japa-
nese Novel, Cornell University Press, 1992, s. 148. Zob. również Y. Mishima, Shōsetsu to wa nani 
ka, w: „Shinchō”, Mishima Yukio tokuhon, Shinchōsha, Tokio 1971, s. 115.

38 Y. Mishima, Shōsetsu to wa nani ka, 1971, op. cit.
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realistyczny, konkretny i funkcjonalny, nie dopuszcza nawet najmniejszej sztuczności. 
Zatem specjalność nowoczesnego pisarza stała się niemal porównywalna do specjal-
ności oszusta, który kontynuuje temat nawet wtedy, kiedy łagodzi wrażenie czytelnika, 
że ten jest nabierany39.

Chociaż Mishima rzadko miewał problemy z konstrukcją dialogu, należy podkreślić, 
że bez wątpienia był mistrzem opisu, którego niezawodną bronią były niezwykle obrazo-
we, trafiające w samo sedno rzeczy metafory, stąd jego zamiłowanie do narracji opisowej. 
Natomiast według Mishimy, dialogi potrzebowały m.in. „naturalności i precyzji”40. Wspo-
mniane atrybuty czasami trudno było osiągnąć, korzystając wyłącznie z doświadczeń z ję-
zykiem i słowem, z którymi pisarz eksperymentował konsekwentnie od samego początku 
kariery. Jednak w czasie pisania tetralogii Mishima był już zupełnie innym człowiekiem 
niż na początku drogi twórczej. Wyznacznikiem procesu przemian, które się w Mishimie 
dokonały, był jego stosunek do funkcji literatury we współczesnej Japonii.

We wczesnej młodości – jak pisał wspomniany wcześniej Ueda – Mishima wierzył 
w potęgę słów, będących podstawowym narzędziem języka, który z kolei był podstawo-
wym tworzywem literatury41. Mishima zaczynał swoją karierę literacką od pisania poe-
zji42. Uważał, podobnie jak wielu twórców zebranych wokół pisma „Nihon rōmanha” 
(„Japońska Szkoła Romantyków”)43, o czym wspomina również Ueda, że słowa są w sta-
nie kształtować rzeczywistość, ponieważ niosą w sobie uniwersalną moc, która wypływa 
z ich funkcji denotacyjnej44. Jednak stopniowo owe słowa zaczęły tracić swoją moc pod 
wpływem moralnego chaosu, który ogarnął współczesną Japonię, oraz w rezultacie nad-

39 Y. Mishima, Shōsetsu to wa nani ka, op. cit., 1992, s. 149.
40 Ibidem.
41 M. Ueda, op. cit, s. 223.
42 Mishima jako dwunastolatek zadebiutował w 1937 r. w szkolnej gazetce „Gakushūin” zbio-

rem sześciu wierszy zatytułowanym Sześć wierszy o jesieni. Zdobył wówczas uznanie starszych 
kolegów, chociaż po latach odnosił się raczej krytycznie do swojej twórczości poetyckiej. Wzorował 
się wtedy głównie na poezji I t ō Shizuo.

43 Głównymi przedstawicielami tego powstałego w latach 30. XX w. nurtu byli m.in. Yasuda 
Yojūrō (1910–1981, uważany za duchowego przywódcę ruchu), Hasuda Zemmei (1904–1945), I tō 
Shizuo (1906–1953), J imbō Kōtarō (1905–1990), Kamei Katsuichirō (1907–1966), Dazai Osa-
mu (1909–1949), Nakahara Chūya (1907–1937). Grupa ta pragnęła wskrzesić dworskie kategorie 
estetyczne, takie jak: miyabi (dworskie piękno) i yūga (wyrafinowana elegancja), aby stworzyć 
japoński romantyzm wzorowany głównie na romantyzmie niemieckim. W centrum tego roman-
tycznego japońskiego ducha znajdował się cesarz, a śmierć na polu walki dla chwały cesarza była 
najszlachetniejszym rodzajem śmierci, jaki tylko japoński romantyk mógł sobie wymarzyć; zob. 
Mishima Yukio jiten (Mishima Yukio. Słownik), red. Matsumoto Tōru, Satō Hideaki, Inoue Ta-
kashi, Bensei Shuppan, Tokio 2000. 

44 Bardzo podobną teorię, tym razem na temat sztuki, możemy znaleźć w rozprawie Lwa Toł-
s toja z 1898 r. zatytułowanej Co to jest sztuka?. Tołstoj pisał m.in., że sztuka, która przestaje być 
komunikatywna, przestaje być sztuką (Mishima zwraca uwagę na podobną wagę słów – jeśli tracą 
swoją denotacyjną moc, przestają spełniać swoją funkcję). Uważał, że język prawdziwej sztuki 
powinien być zrozumiały dla wszystkich – podobnie prawdziwa poezja, w mniemaniu Mishimy. 
Natomiast utrata owej komunikatywności (denotacyjnej roli) prowadzi m.in. do „niejasności”, „eli-
taryzmu” (język staje się wyalienowany), a sztuka przestaje pełnić swoją społeczną misję wobec 
ludzkości. Na temat innych podobieństw teorii Mishimy o znaczeniu słów do poglądów Tołstoja na 
rolę sztuki, zob. Lew Tołstoj, Co to jest sztuka?, w: Bohdan Dziemidok, Główne kontrowersje 
estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 42.
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używania ich przez współczesnych poetów, ludzi pióra. W odczuciu Mishimy – słowa, 
które do tej pory miały moc poruszania tłumów (szczególnie poezja), stały się „prywatną 
własnością tych, którzy się nimi posługiwali, zawężając w kolosalny sposób grono od-
biorców”45. W konsekwencji utraciły „potęgę inspirowania zwykłych ludzi”46, gdyż język 
stał się zbyt indywidualny i zbyt wyalienowany, by poruszać przeciętnych odbiorców. 
Sam Mishima ujmował problem słów w ten sposób:

Kiedyś istniały takie słowa, jednak w dzisiejszych czasach są one dla nas już na zawsze 
stracone. To były nie tylko piękne frazy, ale ciągłe wezwania do nadludzkiego wysiłku, 
to były słowa, które wymagały od każdego zaryzykowania życia w celu osiągnięcia 
najwyższych ideałów. Tego rodzaju słowom, w których coś wypowiedziane najpierw 
jako świadome postanowienie stopniowo domagało się nieuniknionej identyfikacji, 
brakowało od samego początku „pomostu”, mogącego je połączyć ze zwykłymi, co-
dziennymi sprawami. Bardziej niż jakiekolwiek inne słowa, i pomimo wieloznacz-
ności ich sensu i treści, wypełnione były chwałą nie z tego świata. Ich bezosobowy 
charakter i monumentalność domagały się bezwarunkowej eliminacji indywidualności 
i odrzucały konstruowanie pomników opartych na indywidualnym działaniu47.

Z kolei destrukcyjną relację pomiędzy słowami a rzeczywistością Mishima opisywał 
tak:

Słowa są formą przekazu, która redukuje rzeczywistość do abstrakcji, aby przekazać ją 
w ten sposób do naszego rozumu, a w ich zdolności pochłaniania rzeczywistości nie-
uchronnie czai się niebezpieczeństwo, że same również zostaną pochłonięte. W istocie, 
należałoby raczej porównać działanie słów do działania obfitych soków żołądkowych, 
które biorąc udział w procesie trawienia, powoli zjadają sam żołądek48.

W rezultacie słowa ulegają autodestrukcji. Między innymi z tego powodu Mishima 
doszedł do wniosku, że funkcja literatury zawęża się do „rejestrowania, zapisywania” 
rzeczywistości. Literatura traci więc moc sprawczą, pozwalającą jej wpływać na świat 
zewnętrzny. W rezultacie młodzieńcza fascynacja pisarza słowem, jego zachłyśnięcie 
się potęgą języka, i co za tym idzie omnipotencją narratora-autora – jak tłumaczy Ueda 
– z upły wem czasu ustąpiła miejsca swego rodzaju rozczarowaniu, wynikającemu z licz-
nych ograniczeń literatury w obliczu bezwzględnej rzeczywistości. Problem dewaluacji 
słów, u którego podstaw leżała – według Mishimy – dychotomia pomiędzy umysłem 
a ciałem, stał się jednym z kilku czynników mających realny wpływ na nietuzinkową filo-
zofię życia i śmierci Mishimy oraz na jego indywidualny kanon etyczno-estetyczny.

TRANSMIGRACJA SPOSOBEM NA PRZEŁAMANIE PARADYGMATU WSPÓŁCZESNEJ POWIEŚCI

Tak więc można pokusić się o stwierdzenie, że rozczarowanie zachodnimi technika-
mi pisarskimi, a co więcej rozczarowanie funkcją literatury we współczesnym świecie, 
pchnęło Mishimę w kierunku poszukiwań innych, nowatorskich wątków konstrukcyjnych 
powieści. Takim wątkiem w wypadku Hōjō no umi okazała się właśnie transmigracja, 
którą Mishima uczynił osią tetralogii. Wybór transmigracji był dla Mishimy „istotny 

45 M. Ueda, op. cit., s. 223–224.
46 Ibidem.
47 Y. Mishima, Taiyō to tetsu (Słońce i stal), Chūō kōronsha, Tokio 2003, s. 91–92.
48 Ibidem, s. 11. 
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i pro ro czy”49, jak zauważa Watanabe Hiroshi w pracy poświęconej Hōjō no umi. Jak 
ocenia dalej Watanabe, za pomocą idei transmigracji Mishima: „Postawił na całkowitą 
sztuczność, która zniszczyła nowoczesność powieści, będącej tzw. kopią rzeczywistości. 
Jednak zamysł Mishimy do samego końca nie polegał na pisaniu alegorii. W Hōjō no 
umi zwierzęta, podobnie jak u Jorge Luisa Borgesa, Hansa-Johanna Glocka czy Franza 
Kaf  ki, pomimo że są mocno związane z okresem mitów oraz ze światem średniowiecz-
nej alchemii, nie są zaangażowane w pisanie tej powieści w roli narratora. To ludzie są 
bohaterami, usytuowanymi w czasie historycznym, który nie zostaje zaburzony, a narrato-
rem wszystkich powieści jest człowiek. W tych powieściach są również daty konkretnych 
epok, występują w nich nawet postacie, które są wzorowane na konkretnych postaciach 
historycznych”50.

Watanabe transmigrację nawet nazywa „bombą”, którą Mishima podłożył w sam środek 
tetralogii, czyniąc z niej w ten sposób dzieło, wykraczające poza sztywne ramy nowoczesnej 
powieści. Bohaterowie tetralogii, biorący udział w procesie reinkarnacji, żyją we wnętrzu 
własnej egzystencji, mówiąc słowami Jeana-Paula Sar t re’a, „żyją wewnętrznością”, a ich 
świadomość istnienia pozostaje pod ciągłym wpływem niebytu, czyli śmierci. Podczas gdy 
u R. Barthes’a klasyczna powieść mówi o eliminacji „nieprzezroczystości i izolacji istnie-
nia”, u Mishimy, pozostającego uparcie przy koncepcji klasycznej formy i klarownego stylu, 
owa „nieprzezroczystość egzystencji” zdaje się napotykać pewne problemy. Wiążą się one, 
o czym również mówi Watanabe, z „niezdolnością do uchwycenia egzystencji za pomocą 
języka literackiego”51. Pomimo to w tetralogii, podobnie jak w innych dziełach Mishimy, po-
jęcie klarowności (jap. meisekisa) rządzi słowami, a jest to klarowność Barthes’a, tj. „jakość 
czysto retoryczna, niebędąca uniwersalną właściwością języka”52. Dodatkowo w Hōjō no 
umi dochodzi do głosu klarowność świadomości, podobna do klarowności Comte de Laut-
reamonta, definiowanej jako „klarowność świadomości, która widzi i wkracza do wnętrza 
egzystencji”53. Według Watanabe to właśnie ta świadomość podtrzymuje szkielet tetralogii, 
którym jest nic innego jak właśnie transmigracja.

NA KRAŃCACH EGZYSTENCJI

Wewnątrz tego szkieletu, który znajduje się w sprzeczności z nowoczesną powieścią, 
bohaterowie poszukują egzystencji, a raczej jej krańców, ekstremów. Zewnętrzne krańce 
tej egzystencji to „nieskończona pustka nicości”54 i ku temu właśnie wiedzie bohaterów 
„bomba” zwana transmigracją dusz. Nicość, nieistnienie, daremność, śmierć i w końcu 
transmigracja to coś, co tkwi ponad słowami, wewnątrz literatury – jak pisze Watanabe. 
Można się zgodzić z tą tezą japońskiego krytyka oraz z jego kolejnym stwierdzeniem, 
że Mishima, podobnie jak jego zreinkarnowani bohaterowie, próbował „powiedzieć to, 
czego nie da się powiedzieć”. Mishima pisał w Taiyō to tetsu55, że jego celem jest „doj-
ście do granic własnej świadomości, aby dowiedzieć się, w którym momencie zamienia 

49 H. Watanabe, Hōjō no umi ron (Rozprawa na temat „Morza płodności”), Shimbisha, Tokio 
1972, s. 77.

50 Ibidem, s. 79.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 H. Watanabe, op. cit., s. 79.
55 Taiyō to tetsu (Słońce i stal) – zbiór esejów krytycznych publikowany w 10 odcinkach 

przez czasopismo „Hihyō” („Krytyka”) od listopada 1965 do czerwca 1968 r. Po raz pierwszy w ca-
łoś ci i z epilogiem  Taiyō to tetsu ukazało się w czasopiśmie „Bungei” w lutym 1968 r., natomiast 
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się ona w nieświadomość”, słowem pragnął zajrzeć do wnętrza swojej „wewnętrzności”. 
Literatura okazała się niewystarczająca na jego drodze do realizacji tego celu, dlatego 
wybrał drogę ciała, jako tę, która miała umożliwić mu dotarcie do krańców egzystencji. 
„Działanie (a tym samym ciało) przemija razem z kwieciem wiśni, natomiast literatura 
jest kwiatem, który nigdy nie przemija. A kwiat, który nigdy nie przemija, to kwiat sztucz-
ny”56 – pisał Mishima w Taiyō to tetsu, dodając: „Widzenie to antyteza istnienia”57. Na 
dowód tego Mishima przytacza w swoim eseju obrazową metaforę idealnego jabłka, któ-
rego ogryzek dopiero po przekrojeniu na dwie równe części nabiera pewności, że jego ze-
wnętrzna powłoka jest perfekcyjnie zdrowa. Aby przekonać się o swojej perfekcji, jabłko 
musi „zobaczyć się”, żeby się zobaczyć – musi zostać przekrojone, słowem „zobaczyć, 
znaczy przestać istnieć”. Podobną analogię można dostrzec w ludzkim istnieniu i jego 
dążeniu do dotarcia do granic własnej samoświadomości – zdaje się mówić Mishima. 
„Słowa tracą swoją moc w momencie, gdy zostają wypowiedziane lub gdy zostają napi-
sane58, natomiast ci, którzy umarli, są szczęśliwie zabezpieczeni, ponieważ mają ustaloną 
tożsamość – tożsamość ustaloną ponad wszelką wątpliwość – tragiczną tożsamość”59. 
Taką samą tragiczną tożsamością obdarza Mishima swoich bohaterów oraz samego siebie. 
Jednocześnie tym, wokół czego koncentruje się klarowność świadomości i tragiczna toż-
samość bohaterów tetralogii, jest transmigracja, która stanowi zaprzeczenie historii, a tym 
samym – jak pisze Watanabe – zaprzeczenie rzeczywistości. Tak więc tym razem to nie 
słowa mają magiczną moc przekraczania granic, lecz transmigracja, która żadnych granic 
nie zna. W procesie reinkarnacji bowiem śmierć nie oznacza końca tylko kolejny etap na 
drodze do osiągnięcia nirwany.

KONCEPCJA TRANSMIGRACJI. ROZRÓŻNIENIE NA RINNE I TENSHŌ

Czym zatem jest transmigracja? Mishima używa zwrotu rinne tenshō, przy czym 
znawcy tego problemu, m.in. Kaj iyama Yūichi60 oraz Fukaura Seibun61, rozróżniają 
wy raź nie dwa pojęcia wchodzące w skład tego określenia, tj. rinne oraz tensei/tenshō. 
Mishima w tetralogii wielokrotnie operuje określeniem rinne tenshō, niemniej jednak już 
w drugim tomie wyraźnie rozróżnia rinne od tenshō. Podczas spektaklu Matsukaze (Wiatr 
w sosnach), Hondzie przypominają się słowa sutry, które naprowadzają go na ciąg rozmy-
ślań o transmigracji.

W sanskrycie słowo sansara oznacza zarówno rinne, jak i tenshō. Rinne dotyczy 
wszystkich istot żywych, które krążą bez końca sześcioma drogami po świecie błądzą-
cych, natomiast zdarza się, że tenshō prowadzi ze świata błądzących do świata oświe-
cenia i wtedy sansara ustaje. Sansara (rinne) jest z pewnością transmigracją (tenshō), 
ale na pewno nie można nazwać transmigracji (tenshō) sansarą (rinne)62.

Kō dan sha wydała swoją wersję w październiku tego samego roku. W tej niezwykle istotnej książce 
Mishima opowiada m.in. o związkach między literaturą a walką, siłą wyobraźni a śmiercią, śledząc 
proces kształtowania się swojego cielesnego „ja”, na początku którego – jak przyznaje Mishima 
– były słowa (Mishima Yukio jiten, s. 218).

56 Y. Mishima, Taiyō to tetsu, s. 56.
57 Ibidem, s. 72.
58 Ibidem, s. 77.
59 Ibidem, s. 93.
60 Yuishiki shisō nyūmon (Koncepcja tylko-świadomości), Daisan bunmei, Tokio 1976.
61 Rinne tenshō no shutai (Istota transmigracji dusz), Nagata bunshōdō, Tokio 1953.
62 Y. Mishima, Homba, s. 225.
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Wynika z tego, że zarówno transmigracja, jak i sansara odnoszą się do procesu „prze-
chodzenia”, migrowania „podmiotu świadomościowego”63 po śmierci z jednego „ciała” 
do drugiego. Tym, co odróżnia transmigrację od sansary, jest ograniczenie transmigracji 
do ciała ludzkiego, natomiast sansara może równie dobrze oznaczać „przejście” np. do 
ciała zwierzącego – zatem sansara jest transmigracją, natomiast transmigracja nie zawsze 
jest sansarą64.

Już na początku drugiego tomu Mishima używa słowa tenshō, relacjonując wrażenia Hon-
dy ze spotkania z młodym Isao: „Jakie było pierwotne znaczenie tej transmigracji? ... Kiyoaki 
powrócił!” (Kono tenshō no imi wa somosomo nani na no da. ... Kiyoaki wa yomigaetta! )65. 
W cytacie tym nie ma mowy o rinnne tenshō, lecz wyłącznie o transmigracji.

MOTYW ODRADZANIA SIĘ (UMAREKAWARI) W WIERZENIACH LUDOWYCH I W SINTOISTYCZ-
NEJ KONCEPCJI MIGROWANIA DUSZ PRZODKÓW

 Należy podkreślić, że koncepcja transmigracji nie jest obca Japończykom – wskazuje 
na to Keta Masako w eseju Tsumi to mukui (Zbrodnia i odkupienie), do którego odwołuje 
się Takahashi Tōru oraz wspomniany wcześniej Watanabe Hiroshi. Keta zwraca m.in. 
uwagę na to, że:

To, co w naszym wnętrzu ciągle odżywa, to nie filozofia rinne tenshō, a idea rinne 
tenshō. ... [Dzięki idei rinne tenshō] jesteśmy skłonni wierzyć, że nasze zmarłe dzieci, 
odrodzą się również jako dzieci, dlatego traktujemy z czułością dzieci naszych zna-
jomych; wierzymy również, że odrodzimy się pod taką postacią, na którą sobie naszą 
przeszłością zasłużyliśmy. Obiecujemy sobie, że w kolejnym życiu ponownie będzie-
my mężem i żoną, potwierdzając tym również wzajemne uczucie, itp.66.

Reinkarnacja (inne określenie na transmigrację i umarekawari) łączy się w sposób 
oczywisty z sintoistycznym spojrzeniem Japończyków na świat, a mianowicie z wierze-
niem w metempsychozę dusz zmarłych przodków. Na uwagę zasługuje przy tym fakt 
związany z ideą umarekawari, pojawiający się w podaniach ludowych, które zbadała 
i przedstawiła m.in. Matsutani Miyoko w pracy Gendai minwakō V (Źródła współ czes-
nych wierzeń ludowych V)67. Otóż wśród wielu dowodów na istnienie umarekawari, przy-
toczyła przekazy o „pieprzykach na rękach i nogach” oraz o „proroczych snach”68. Podob-
ne motywy występują również w tetralogii Mishimy.

63 Takiego terminu używa Marta Kudelska, zastępując nim to, co wędruje poprzez kolejne 
wcielenia. Natomiast w obrębie różnych szkół i systemów funkcjonują także inne nazwy, mianowi-
cie: dusza, umysł, ciało subtelne, świadomościowy organ wewnętrzny, skupisko czynników dających 
wrażenie substancjalnej świadomości; zob. M. Kudelska, Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych, 
w: Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, s. 15. Z kolei Marek Mejor przytacza również termin 
„potok osobowości”; zob. M. Mejor, op. cit. s. 71.

64 Ponieważ Mishima ograniczył się w powieści do procesu „przechodzenia” wyłącznie do ciała 
ludzkiego, w swojej pracy częściej używam określenia transmigracja, której synonimami są w ję zy-
ku polskim reinkarnacja lub metempsychoza (jap. tenshō lub rzadziej tensei).

65 Y. Mishima, Haru no yuki, s. 48
66 M. Keta, w: T. Takahashi, Hōjō no umi no kōzō. „Wakisō” ni yoru „ekō” (Struktura Hōjō no umi. 

„Uroczystości żałobne” odprawione przez mnicha w roli „waki”, w: Mishima Yukio ronshū. Mishima 
Yukio no gendai (Zbiór rozpraw nt. twórczości Mishimy Yukio. Teraźniejszość Mishimy Yukio), red. Mat-
sumoto Tōru, Satō Hideaki, Inoue Takashi, Bensei Shuppan, Tokio 2001, s. 303.

67 M. Matsutani, w: T. Takahashi, op. cit.
68 Ibidem, s. 303–304.
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Mishima w dosyć wybiórczy sposób podchodzi do zjawiska wędrówki dusz, zapoży-
czając z niego wyłącznie najbardziej uszlachetniony wątek, a mianowicie ponowne naro-
dziny w ludzkim ciele. We wspomnianym przeze mnie wcześniej eseju Watanabe Hiroshi 
tak pisał na ten temat:

Pierwotnie transmigracja łączyła świat ludzi ze światem zwierząt, a nawet ze świa-
tem roślin. Karą za grzechy była możliwość odrodzenia się pod postacią zwierzęcia. 
Właśnie odradzanie się stanowiło, zgodnie z powszechnie przyjętą opinią, główny cel 
transmigracji i wymagało miłosierdzia Buddy. Oczywiście Mishima odrzucił tę in-
terpretację i – jak miał w zwyczaju – zapożyczył z niej wyłącznie te elementy, które 
miały mu posłużyć do stworzenia własnej koncepcji69.

MISHIMA A KONCEPCJA TRANSMIGRACJI

Czy Mishima wierzył w transmigrację dusz i jak bardzo udało mu zagłębić się w te-
mat – trudno jednoznacznie stwierdzić. Sam pisarz komentował swoje badania na temat 
transmigracji następująco:

Japończycy przyjmują przesłanki o istnieniu pustki z umiarkowanym spokojem. Ja 
jesz cze wgryzam się w tajniki buddyzmu mahajany, ale zauważyłem, że kiedy tylko 
poruszam ten temat, dzieją się straszne rzeczy. Niemniej jednak postanowiłem skupić 
się tylko na niektórych problemach związanych z mahajaną, a mianowicie skoncen-
trowałem się na rozprawie Asangi zatytułowanej Shōdaijō ron [Mahajana-sangraha] 
poświęconej „tylko-świadomości”. Udało mi się nawet nieco wgryźć w ten temat, roz-
mawiałem także o tym z różnymi osobami, ale nadal wielu rzeczy nie udało mi się zro-
zumieć, ponieważ jest to trudny temat. Następnie zwróciłem się o pomoc do pewnego 
młodego naukowca zajmującego się buddyzmem, który powiedział, że dopóki się nie 
oszaleje, dopóty nie da się zgłębić tego tematu. Dodał też, że nie ma powodów, aby 
ludzie przy zdrowych zmysłach zajmowali sie tym zagadnieniem70.

Być może Mishima zbadał koncepcję transmigracji dusz nieco pobieżnie, jednak po-
wodem tego nie był wyłącznie wyjątkowy stopień trudności tego tematu. Poza tym, mimo 
wszystko, jego opisy i objaśnienia idei rinne tenshō są niezwykle szczegółowe (dla nie-
których badaczy nawet zbyt szczegółowe), co z kolei z punktu widzenia fikcji literackiej 
zdaje się stanowić dla wielu czytelników czynnik hamujący płynność narracji.

KLUCZOWA ROLA YUISHIKI („TYLKO-ŚWIADOMOŚĆ”) W KONCEPCJI TRANSMIGRACJI

Bez wątpienia tym, co łączy się nierozerwalnie z koncepcją transmigracji, jest teo-
ria „tylko-świadomości” (yuishiki), której orędowniczką w powieści jest ciotka Satoko, 
przełożona Gesshūji. Wielu badaczy, chociażby Inoue Takashi w książce Mishima Yukio. 
Kyomu no hikari to yami (Mishima Yukio. Jasność i mrok pustki)71, zdaje się potwier-
dzać tezę o kluczowym znaczeniu teorii „tylko-świadomości” (yuishiki) w interpretacji 
i analizie tetralogii. O ile w jej pierwszych dwóch tomach Mishima stara się za wszelką 
cenę przekonać czytelników do koncepcji transmigracji, o tyle w kolejnych dwóch tomach 
Honda przeżywa prawdziwe chwile zwątpienia w prawdziwość tej teorii.

69 H. Watanabe, op. cit., s. 81.
70 Y. Mishima, w: Hayashi Fusao – Mishima Yukio, w: „Taiwa. Nihonjin ron” („Dialogi. Roz-

prawy o Japończykach”), Banchō shobō, Tokio 1966.
71 Shironsha, Tokio 2006.
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Ponieważ narracja w całej tetralogii prowadzona jest w trzeciej osobie, to głównie 
za pośrednictwem Hondy i jego obserwacji czytelnik dowiaduje się o przebiegu procesu 
transmigracji. Oczywiście „za” Hondą stoi Mishima, który pełni rolę narratora wszechwie-
dzą cego. Mishima umiejętnie opowiada historię, sugerując – nigdy jednak nie oznajmiając 
wprost – że bohaterowie działają zgodnie z zasadami buddyjskiej koncepcji transmigracji. 
Sekretny „Dziennik snów” Kiyoakiego, trzy znamienne pieprzyki na ciele następujących 
po sobie bohaterów, sny Isao, doświadczane przez niego déjà vu, szmaragdowy pierścień 
na palcu Jin Jan i jej przeświadczenie o tym, że jest wcieleniem Isao, wreszcie wymyka-
jący się z cyklu metempsychozy Tōru i ostateczna negacja transmigracji – to wszystko 
zostaje czytelnikowi zasugerowane wewnątrz tekstu przez Mishimę, który do końca nie 
opowiada się po stronie transmigracji.

KŪSHO – „PUSTE MIEJSCE”, CZYLI TRANSMIGRACJA, KTÓRA MILCZY, OPOWIADAJĄC

Takahashi Shigemi w eseju Chinmoku ga kataru mono. „Hōjō no umi” – Dokkai no ki-
kensei (Niebezpieczeństwo związane z lekturą „Hōjō no umi”, czyli cisza, która opowiada)72 
twierdzi, że Mishima celowo nie precyzuje pewnych zjawisk ani nie zapewnia czytelnika 
w sposób kategoryczny, odgórny (pomimo swej absolutystycznej władzy narratora-demiur-
ga), o prawdopodobieństwie idei transmigracji. Wręcz celowo zostawia tzw. „puste miejsce”, 
czyli kūsho – inaczej mówiąc dyskretnie milczy, kiedy w czytelniku zaczynają rodzić się wąt-
pliwości co do istnienia transmigracji. Tekst jest jedynym źródłem informacji o transmigracji, 
a Honda jakby w imieniu czytelnika (być może również samego Mishimy) uświadamia sobie 
stopniowo widoczne luki i braki w tej koncepcji.

Przykładowo w drugim tomie tetralogii trzydziestoośmioletni Honda, pomimo zawo-
dowego racjonalizmu i wrodzonego sceptycyzmu, za wszelką cenę próbuje przekonać sie-
bie i czytelnika, że młody Iinuma – syn dawnego nauczyciela Kiyoakiego – jest kolejnym 
wcieleniem Kiyoakiego. Pomimo że za dowód służy Hondzie głównie sekretny „Dziennik 
snów” Kiyoakiego, jego wiara w transmigrację jest wystarczająco mocna, ponieważ wiąże 
się ona z Kiyoakim i bezpowrotnie utraconą młodością. Takahashi sugeruje nawet, że tym, 
co powróciło do Hondy razem z Isao, jest nie tylko jego przyjaciel Kiyoaki, ale właśnie 
wspomnienie utraconej na zawsze młodości. Wiara Hondy w transmigrację poparta jest 
także lękiem przed nadchodzącą starością i nieuchronnością śmierci.

Z drugiej strony, Honda ciągle poszukuje racjonalnego potwierdzenia swoich przy-
puszczeń, np. tropiąc obsesyjnie „trzy pieprzyki” na ciele tajskiej księżniczki (trzeci tom 
tetralogii). Takahashi Tōru podaje ciekawą teorię, która obrazuje wewnętrzne zmagania 
Hondy, powołując się na Takedę Seiji’ego i jego badania fenomenologiczne. Cytuje on 
mianowicie za Takedą teorię istnienia trzech poziomów, na których człowiek kształtuje 
swoją wizję świata.

Pierwszy świat opiera się na konkretnych doświadczeniach, drugi to świat oparty na 
informacjach i wiadomościach zasłyszanych z drugiej ręki, a trzeci to obszar teore-
tycznie niemożliwy do doświadczenia, na którym nie można niczego doświadczyć ani 
nic zweryfikować – to mity, czyli świat fikcji73.

72 Takahashi Shigemi, Chinmoku ga kataru mono. „Hōjō no umi” – Dokkai no kikensei,  
„Nihon bungaku kenkyū shiryō. Shinshū” 30 („Materiały do badań nad literaturą japońską” 30), 
Mishima Yukio. Bi to Erosu no ronri (Mishima Yukio. Logika piękna i Erosa), red. Satō Hideaki, 
Yūseidō, Tokio 1991.

73 T. Takahashi, op. cit. s. 305.
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W myśl tej teorii transmigracja należy do tego trzeciego świata, w związku z czym:

Honda nie widzi sansary jako ogólnego fenomenu niosącego w sobie „fizyczną ko-
niecz ność”, lecz wierzy w transmigrację, która jest wcieleniem uczucia żalu. Trans-
migracja, która wędruje z Kiyoakiego do Isao, to opowieść powstająca we wnętrzu 
Hondy i wypełniająca jego życie. To opowieść, w której pogrzebane jest jakieś po-
czucie braku i niepokój tożsamości Hondy, biorące swoje źródło w jego strachu przed 
nadchodzącą starością i utratą młodości74.

ZAGADKA TENSHŌ – „ROZGWIEŻDŻONE NIEBO SENSÓW”

Czy rzeczywiście tylko podtrzymywanie złudzeń wewnątrz „ja” każe Hondzie wie-
rzyć w ideę transmigracji? Honda jako prawnik (notabene, Mishima również skończył 
prawo) ma prawo wątpić, podobnie czytelnik, któremu tekst (autor) nie dostarcza wystar-
czającej liczby „dowodów” na istnienie transmigracji. Przezroczystość bohaterów, o któ-
rej wspominał również Barthes w swojej książce Stopień zero pisania (Le degré zéro de 
l’écriture, 1953)75, ogranicza się do sugestii ze strony narratora. Pomimo bardzo szcz e-
gó ło wych wyjaśnień, dotyczących zjawiska transmigracji, jej historii i rodowodu (kod 
kulturowy), które wręcz przytłaczają fabułę trzeciego tomu, a także biorąc pod uwagę 
obecność w tekście elementów symbolicznych (kod symboliczny) oraz działanie zagad-
ki związanej bezpośrednio z koncepcją transmigracji (kod hermeneutyczny), czytelnik 
nie zostaje doprowadzony do jednego rozwiązania a priori, lecz, tak jak mówi Barthes, 
zostaje postawiony pod „rozgwieżdżonym niebiem” sensów. Proces czytania równa się 
ponownemu przepisaniu (ré-écritures), jednocześnie czytanie to proces odbywający się 
w świadomości, równoznaczny z konceptualnym nadaniem tekstowi znaczenia. W spo-
sób pośredni dochodzimy tutaj do pojęcia świadomości i roli teorii „tylko-świadomości” 
(yuishiki) w koncepcji transmigracji i jednocześnie jej znaczenia w procesie rozumienia 
całej tetralogii.

ROLA ŚWIADOMOŚCI W KONCEPCJI TRANSMIGRACJI

W jaki sposób transmigracja łączy się ze świadomością? Otóż Mishima ujmował to tak.

Pierwotną przyczyną naszych transmigracji jest świadomość nazywana świadomością 
alaja. Jednocześnie ta świadomość jest podstawowym składnikiem, który konstytuuje 
rzeczywisty świat76.

Wynika stąd, że to właśnie świadomość alaja stanowi siłę napędową całego proce-
su transmigracji. Czym zatem jest alaja? Yokoyama Kōitsu tak tłumaczy tę kwestię 
w swojej pracy zatytułowanej Yuishiki shisō nyūmon (Wprowadzenie do koncepcji „tylko-
świadomości”):

Od czasów pierwotnego buddyzmu za świadomość uznawano siedem kategorii świa-
domości77, w tym pięć rodzajów świadomości zmysłowej, tj. wzrok, słuch, węch, 

74 Ibidem, s. 305–306.
75 Debiut książkowy Roland Barthes’a. W swojej książce Barthes skupia się na problemie 

pisania, opisując m.in. jego historię oraz wyszczególniając różne formy pisania, np. pisanie 
mieszczańskie, poetyckie, powieściowe. Stopień zero pisania, przeł. Karolina Kot, Wydawnictwo 
Aletheia, Warszawa 2009.

76 Y. Mishima, w: Hayashi Fusao – Mishima Yukio ..., op. cit.
77 Chodzi tutaj o siedem tzw. modyfikacji świadomości czynnej, która bierze udział w kreowa-
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smak, dotyk, a także świadomość umysłową78 oraz – spoczywającą w głębinach tych 
sześciu świadomości – świadomość mana [sanskr. mano-vijñāna]79. Istniała również 
osobna, fundamentalna kategoria świadomości, z której zrodzonych było wszystkich 
siedem ro dza jów świadomości, tj. świadomość alaja. W sumie „tylko-świadomość” 
składała się z oś miu rodzajów świadomości80.

Zatem świadomość alaja to samo dno, summa summarum naszych wszystkich świa-
domości.

Świadomość alaja, zbierając w środku „ja” ziarna potencjalnych uczynków, rodziła 
istotę rzeczywistą, tzn. siedem stanów świadomości, ciało oraz naturę. ... Używając 
terminologii specjalistycznej, proces rodzenia istnienia z ziaren nazywamy „istnie-
niem narodzonym z ziaren” albo „ziarnami rodzącymi istnienie”, natomiast proces sa-
dzenia ziaren przez istnienie nazywamy „ziarnami nasiąkniętymi istnieniem” lub „ist-
nieniem, którym nasiąkają ziarna”. ... Ponadto proces, podczas którego ziarna rodzą 
kolejno same siebie i dojrzewają wewnątrz świadomości alaja, nazywamy „ziarnami 
rodzącymi ziarna” lub też „rodzeniem ziaren przez ziarna”. Można powiedzieć, że te 
trzy procesy pojawiają się kolejno na powierzchni rozwoju, powrotu i sił podskórnych 
naszej działalności psychicznej. Z kolei „istnienie narodzone z ziaren” oraz „ziarna 
nasiąknięte istnieniem” – oba te procesy zachodzą w tym samym momencie. To zna-
czy, ziarno (przyczyna) i kiełek (skutek), czyli łańcuch przyczynowości (przyczyna 
i skutek) istnieją w tym samym czasie – kiełek, który wykiełkował (istnienie), rodzi 
i w tym samym czasie sadzi nowe ziarna. Proces ten nazywamy sampō chinden inga 
dōji („trzy zjawiska w kręgu przyczyny i skutku w tym samym czasie”). „Trzy pra-
wa” to ziarno A, istnienie B, ziarno C. W stosunku do tego proces „ziaren rodzących 
ziarna”, który odbywa się w świadomości alaja, nie istnieje równocześnie z przyczyną 
i skutkiem. Nazywa się to „brakiem zgodności w czasie przyczyny i skutku”81.

PODSUMOWANIE

Czy Mishima wierzył w transmigrację i koncepcję „tylko-świadomości”? Czy może 
obie te teorie, potraktowane wybiórczo na potrzeby fikcji literackiej przez autora, są wy-
łącznie trikiem, ostatnią manipulacją genialnego pisarza? Posługując się ulubioną tech-
niką pisarską Mishimy, czyli metaforyką, można by skonkludować, że transmigracja 
jest wszechobecna w jego tetralogii jak morze i podobnie jak ono – bezkresna, mroczna 
i niezgłębiona. Co więcej, to właśnie transmigracja stanowi główny impuls narracji, który 
konsekwentnie kształtuje świat powieściowy, doprowadzając go w rezultacie do ostatecz-
nej destrukcji.

Można także posunąć się dalej i wysnuć tezę, że transmigracja jest jednocześnie signi-
fié i signifiant tetralogii, ponieważ opisując, oznaczając werbalnie świat fikcji literackiej 
równocześnie jest tym, co jest oznaczane i werbalizowane przez tę fikcję. Ponadto kon-

niu rzeczywistości podmiotowo-przedmiotowej; zob. Piotr Balcerowicz i Monika Nowakow-
ska (opracowanie tekstu i przekład z sanskrytu), Wasubandhu. Dowód na wyłączne istnienie treści 
świadomości w dwudziestu strofach, „Studia Indologiczne” 6 (1999), Warszawa 1999, s. 40.

78 To świadomość odpowiedzialna za „idee, myśli, konceptualizacje, uczucia, itp.”; ibidem.
79 Inaczej świadomość per se lub też świadomość własnej tożsamości; ibidem.
80 K. Yokoyama, Yuishiki shisō nyūmon (Wprowadzenie do koncepcji tylko-świadomości), 

Daisan bunmeisha, Tokio 1976.
81 Ibidem. Na temat „tylko-świadomości” zob. też. P. Bal  ce  ro  wicz, M. Nowakowska, op. 

cit., s. 41–42.
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cepcja transmigracji zdaje się stanowić także o całościowym „znaczeniu” świata przed-
stawionego. Idea tenshō w tetralogii, bez względu na to, w jak wybiórczy i subiektywny 
sposób do niej podejść, jest mocno osadzona w tradycji i kulturze Japonii, z czego oczy-
wiście Mishima zdawał sobie sprawę od samego początku procesu twórczego.

Z drugiej strony sposób, w jaki Mishima zaadaptował tę koncepcję na potrzeby stwo-
rzonej przez siebie fikcji literackiej, jest całkowicie nowatorski. Można by się pokusić 
o stwierdzenie, że narracja w tetralogii transmigruje razem z jej bohaterami, czyniąc z os-
tat nie go dzieła Mishimy utwór wyzwolony z granic gatunku zwanego powieścią. Jego 
tetralogia bowiem to coś więcej niż skończona i dookreślona próba literacka – to otwarte, 
rozgwieżdżone niebo, na którym błyszczą plejady gotowych do odkrycia sensów i kodów. 
Transmigracja jest niczym kometa, która wskazuje drogę, rozświetla ją, jednocześnie nie 
wyjawiając ostatecznej tajemnicy. Wydaje się, że taki właśnie mógł być zamysł samego 
Mishimy, który uczynił z transmigracji przemyślany chwyt kompozycyjny powieści.
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