
 Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav Dálného východu 

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 

Dita Nymburská 

Sdělování ‚nevyslovitelného‘ 

Poselství skrytá v tvorbě a v životě Mišimy Jukia 

Speaking of the ‘unspeakable’ 

Messages hidden in the works and in the life of Mishima Yukio 

Teze disertační práce 

vedoucí práce – Prof. Zdenka Švarcová, Dr. 

 

 

2013 

 



 2 

Úvod 

 

Předkládaná disertační práce se věnuje Mišimovi Jukiovi a způsobu, jakým tento 

autor, jehož mysl především v posledním desetiletí života zaměstnávaly úvahy 

o nedokonalosti lidského jazyka, vyjadřoval to, co nedokázal nebo nechtěl sdělit explicitně. 

Mišima byl jedním z nejvýznamnějších japonských literátů, jenž napsal řadu povídek, 

románů, divadelních her, esejí, teoretických prací i novinových článků, své myšlenky ale 

vyjadřoval i během svých četných veřejných vystoupení a v mnoha diskusích a polemikách se 

svými kolegy i oponenty. Přesto ale spisovatel ve svých teoretických úvahách i ve své beletrii 

často vyjadřoval názor, že slova jsou velmi nedokonalým prostředkem pro zachycení reality 

a předávání vlastních pocitů a myšlenek; každý pokus o jazykové uchopení pravdy je tak, 

podle tohoto autora, pro svou imanentní nedokonalost již předem odsouzen k nezdaru. 

V sebereflexích důvodů, které jej přivedly k literatuře, Mišima uvádí, že byl již jako dítě 

zaujat slovy, zároveň si ale uvědomoval, že v okamžiku, kdy se snaží verbálně zachytit své 

prožitky, naráží na nepřekonatelnou bariéru. Jeho zápolení s verbálními výrazy jej však 

neodradilo, naopak v něm poněkud paradoxně vzbudilo touhu pronikat stále hlouběji do říše 

slov a nalézat prostředky, jak dát skutečnosti odpovídající výraz. 

Cílem této práce je odkrýt, co a jakým způsobem se snažil vyjádřit autor, který byl již 

na počátku své spisovatelské dráhy silně zasažen pochybností o smysluplnosti snahy 

vyjadřovat slovy své poznání, myšlenky a pocity. Mišima měl ke slovům velmi ambivalentní 

vztah – i když se jejich prostřednictvím snažil zachycovat skutečnost, zároveň cítil, že se 

kvůli nim opravdovému životu vzdaluje. Přesto se ale rozhodl pro literární kariéru a slova 

velmi úzce spojoval i se svým veřejným působením. O tom, jak důležitá byla slova v jeho 

životě, ostatně svědčí i to, že své první literární pokusy zveřejnil již jako dvanáctiletý chlapec 

ve školním časopise a poslední část své závěrečné tetralogie Moře hojnosti odeslal nakladateli 

pouze několik hodin před svou smrtí. Protože byl ale autor bytostně přesvědčen, že slovy 

nelze zachytit to nejpodstatnější, dával před explicitním vyjadřováním svých názorů přednost 

sdělením implicitním, v nichž vnímavým čtenářům své myšlenky a pocity pouze naznačoval. 

Mocným nástrojem se mu přitom stala obrazná řeč, která ale nespočívá pouze ve výrazech či 

větách, které používal ve své beletristické a dramatické tvorbě; metaforiku lze nalézt i 

v Mišimových literárních postavách či v poselstvích jednotlivých děl. Spisovatel však 

neomezil svou komunikaci se světem pouze na svá literární a esejistická díla. Na výstavě, 

která se konala týden před jeho sebevraždou, zachytil svět své tvorby prostřednictvím 

metafory čtyř řek, jež představují jednotlivé oblasti jeho autorského života. Vedle řeky Psaní 
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věnované beletrii a řeky Scéna zasvěcené dramatické tvorbě, tak představil i řeku Tělo, která 

reprezentovala jeho cestu ke zdravému a silnému tělu, a řeku Činy, jež byla reflexí jeho 

veřejného vystupování. Obě poslední řeky přitom autor prezentoval jako způsob, jakým 

sděloval svému publiku myšlenky, které nelze explicitně zachytit slovy. 

 

 

1. Slova a skutečnost 

 

První část práce je věnována Mišimovu pohledu na verbální komunikaci. Mišima, 

uznávaný dramatik a spisovatel, věnoval větší část svého života usilovné práci na svých 

románech, povídkách, hrách a esejích, přesto byl ale jeho vztah ke slovům značně 

ambivalentní. Na jedné straně si spisovatel rád se slovy pohrával a jeho styl byl oceňován 

pro svou jasnost, jemnost, bohatou slovní zásobu a figurativní jazyk, a tak byl již na počátku 

své literární kariéry označován za nejnadanějšího poválečného japonského autora. 

Na straně druhé se ale téma jazyka jako bariéry stalo jedním z hlavních motivů Mišimova 

psaní. Mnozí z jeho hrdinů, dokonce i ti, kteří dokážou používat jazyk tak dokonale, 

jako samotný Mišima, selhávají, když se snaží sdělovat své pocity a ideje. V posledním 

desetiletí svého života pak spisovatel opakovaně vyjadřoval své pochybnosti o jazyku i 

v teoretických pojednáních. 

Nejzřetelněji se Mišimův pesimistický pohled na slova projevil v knize Slunce a ocel, 

v níž rozvíjí úvahy o významu slov v lidském životě a klade si otázku, zda je vůbec možné 

sdělit prostřednictvím jazyka něco podstatného. V této práci uvádí, že jeho život byl již od 

raného dětství tak úzce spojen s řečí, že poznávání skutečnosti prostřednictvím konceptů 

formulovaných slovy u něho předcházelo i tělesným zkušenostem, které jsou  podle něho 

jinak  u  ostatních dětí prvotními. V době, kdy si tělo začal uvědomovat, tak již bylo jeho 

vnímání reality  slovy pokřiveno. Mišimovu nedůvěru ke slovům podporovala také 

skutečnost, že výřečný spisovatel, který dokázal hodiny mluvit o nejrozličnějších tématech, 

měl velké množství přátel a žil velmi společenským životem, byl ve skutečnosti nedůvěřivým 

introvertem, jenž nebyl schopen důvěrně komunikovat ani se svým nejbližším okolím. 

Pochybnosti o jazyce dotíraly na Mišimovu mysl se stoupající intenzitou  během psaní Moře 

hojnosti; tak, jak se tetralogie blíží ke svému závěru, je z ní stále patrnější jeho ‚noční můra 

slov‘ (viz Nibuja, 2004: 37). 
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2. Obraz světa v jazyce 

 

Ve druhé části práce propojuji Mišimův pohled na slova s jeho zdůrazňováním 

významu činů a těla v lidské komunikaci. Vycházím zde především z jeho teoretických 

pojednání, jejichž závěry konfrontuji s poznatky získanými z analýzy jeho beletristické a 

dramatické tvorby. Zohledňuji však také jeho veřejně prezentované činy a postoje i význam 

sportovních aktivit, zvláště kulturistiky, v jeho životě. Toto zkoumání je teoreticky podepřeno 

především poznatky z oblasti filozofie jazyka, pozornost ale věnuji také tradičnímu 

japonskému postoji ke slovům, který po staletí ovlivňoval zejména zenový buddhismus, a 

nihilisticky zaměřeným autorům, již ovlivnili Mišimův styl i výběr témat. 

V Mišimových úvahách o slovech se do určité míry odráží jeho vlastní četba západní 

literatury a filozofie;
1 

i v dílech řady Mišimových oblíbených autorů, mezi něž patřili např. 

Thomas Mann, Fjodor Michajlovič Dostojevskij či Friedrich Nietzsche, nacházíme 

pochybnosti o tom, zda je možné pochopit realitu a vyjádřit ji jazykem. Mišimův postoj 

k jazyku ale nepochybně ještě silněji než západní četba ovlivňoval ambivalentní pohled 

na slova, který se v Japonsku projevoval po mnoho staletí. V japonské společnosti panuje 

nedůvěra ve verbální komunikaci a pochybnosti o tom, že podstatné věci lze sdělit slovy. 

V každodenním životě ovšem od nejstarších dob platí zásada, že schopnost používat jazyk 

vhodným způsobem svědčí o kultivovanosti člověka. I japonští myslitelé, kteří sice často na 

jedné straně prohlašují, že svět nelze zachytit slovy, na straně druhé mluví o ‚duši slov‘ 

kotodama. Japonskou společnost zároveň vždy prostupoval zdánlivě protikladný princip, 

který vychází z japonského tradičního náboženství šintó, přesvědčení, že slova v sobě skrývají 

ohromnou moc, která může být i zneužita, ale také se může obrátit proti tomu, kdo slova 

nevhodně používá.  

Mišimovo pochybování o slovech ale bylo ještě hlubší, než je mezi japonskými 

intelektuály běžné, a sílilo v době, kdy autor pracoval na Moři hojnosti. Mišima Jukio se již 

při psaní Zlatého pavilonu důkladně seznámil se zenovým buddhismem a během práce 

na tetralogii se potom studiu buddhismu věnoval velmi intenzivně. Zaměřil se především 

na učení školy Hossó a její teorii juišiki, která se jako červená nit táhne celým dílem. Zejména 

v Chrámu úsvitu, třetím díle tetralogie, se hlavní protagonista Honda často zaobírá 

přemítáním o teorii juišiki a o jednom z ústředních pojmů této nauky, vědomí álaja. I 

z rozhovorů a dalších zmínek z této doby je zřejmé, že tato nauka měla na spisovatele velký 

                                                 
1
 Mišima se poměrně dobře orientoval v antické filozofii a dramatu, již jako středoškolák měl velký zájem také 

o díla novověkých a moderních západních spisovatelů, dramatiků a filozofů, díla soudobých myslitelů věnujících 

se tzv. filozofii jazyka ale pravděpodobně nečetl. 
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vliv. Když vycházel z předpokladu, že svět existuje pouze jako subjektivní skutečnost v mysli 

jedince, musel nutně dojít k závěru, že snaha o vtělení tohoto iluzorního světa 

do ‚objektivních‘ verbálních konceptů je nejenom nesmyslná, ale také nebezpečná – jestliže 

člověk příliš lpí na verbálních pojmech  a svou vlastní realitu tak vytváří pouze jejich 

prostřednictvím, mohou slova jeho jasně definovaný svět nakonec také zničit.
2
  

Mišima v souvislosti se slovy používá ve své beletristické tvorbě  i dva typy zcela 

protikladných hrdinů. Prototypem ‚chladného voyeura‘ se stal protagonista tetralogie Moře 

hojnosti Honda,   tento typ hrdiny ale nacházíme v různých podobách ve všech jeho dílech. 

Chladní voyeuři jsou vždy zaměřeni intelektuálně, v jejich životech tak hraje důležitou roli 

logické myšlení a rozumové poznání. Obvykle nejsou schopni jednat spontánně, nedůvěřují 

ani svým smyslům, ani intuici. Většina z Mišimových intelektuálů nemá přitažlivý zevnějšek, 

přesto jsou mnozí z nich úspěšní a dosahují společenského uznání. Žádný z nich se ale 

nedokáže vymanit ze své vnitřní prázdnoty a osamělosti a naplno prožívat přítomný okamžik. 

Jejich údělem tak je   pouze pozorovat život, který jim samotným neustále uniká i přesto, že 

se obvykle dožívají požehnaného věku. Protipólem těchto věčných voyeurů jsou ‚krásní 

hrdinové‘, kteří se vyhýbají rozumovým úvahám, žijí přítomným okamžikem, řídí se intuicí a 

svět vnímají především svými smysly. Tyto postavy bývají velmi pohledné a sympatie svého 

okolí získávají i díky své naivní upřímnosti. Krásní protagonisté jsou často povrchní, sobečtí a 

rozmarní, jejich půvab ale spočívá v tom, že dokážou, mnohdy i navzdory své inteligenci, žít 

ve světě, kterému dávají smysl ideály a víra. Mišimovi krásní hrdinové často umírají mladí a 

navždy tak unikají nebezpečí ztráty svých naivních ideálů i tělesnému úpadku, které s sebou 

přináší stárnutí. Na rozdíl od chladných věčných pozorovatelů, kteří se vždy snaží své 

poznání zachycovat a sdělovat slovy, se krásní hrdinové nikdy nestávají obratnými řečníky a 

hlubokomyslné filozofické úvahy jsou jim na hony vzdálené. Nikdy se nepokoušejí používat 

jazyk k tomu, aby jednoznačně a přehledně zachytili skutečnost, ale vnímají svět i sebe sama 

prostřednictvím svých smyslů nezávisle na rozumových verbálních konceptech. Často 

přijímají jednoduchou, někdy až iracionální a rozporuplnou víru ve své ideály, které ovšem 

mnohdy ani nejsou schopni jasně formulovat slovy nebo je vyjadřují pouze naivními frázemi. 

Ve Slunci a oceli autor přiznává, že již v dětství se v jeho nitru svářely dvě 

protichůdné tendence – první z nich bylo puzení zasvětit svůj život slovům a druhá silné přání 

setkávat se s realitou v oblasti, kde slova nehrají žádnou roli. Svět, v němž dokázal uskutečnit 

                                                 
2
 Tento osud potkává protagonistu tetralogie Hondu, jehož pečlivě vytvořený ‚rozumný‘ svět se náhle rozpadá 

v okamžiku, kdy jeho existenci zpochybní slova abatyše. 
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své druhé přání, nakonec nalezl ve sportu, který mu pomohl uvědomit si vlastní tělesnost. 

Spisovateli poměrně dlouho chyběla osobní zkušenost s hlubším uvědomováním si vlastního 

těla . Vzhledem k tomu, že byl křehké a nezdravé dítě, které dospělí chránili tím, že omezili 

téměř veškeré jeho tělesné aktivity, význam těla pochopil až během své návštěvy Řecka 

v roce 1952, kdy mu krásné antické sochy napověděly, jak významná byla tělesnost již 

ve starověku. Od chvíle, kdy začal intenzivně vnímat své tělo, cítil stále silněji, že skutečnost 

pro něho existuje pouze v okamžicích, kdy opouští svět rozumu spojený s ‚falešnými‘ pojmy 

a realitu přijímá instinktivně pouze prostřednictvím svých smyslů. Zároveň si stále naléhavěji 

uvědomoval i to, že své smyslové vjemy a emoce nedokáže plně vyjádřit slovy.
3
 

Kult těla, který hrál v Mišimově životě stále důležitější úlohu, se brzy přirozeně 

propojil s pochopením významu jednání v lidském životě. Na začátku 60. let Mišima objevil 

starou samurajskou praxi zvanou bunbu rjódó, společnou cestu pera a meče, která propojovala 

literární umění s životem válečníka. Tuto stezku se spisovatel snažil důsledně následovat 

především poslední čtyři roky svého života. Jeho hlavní cíl v oblasti umění, tetralogie Moře 

hojnosti, mu měl zajistit literární slávu, cesta válečníka vedla přes tréninky v táboře Džieitai a 

vytvoření soukromé armády Tatenokai a směřovala ke krásné smrti (srov. Scott-Stokes, 1974: 

180–182). Smrt pro krásný ideál se v Mišimových představách stala vrcholem pozemského 

štěstí, protože vznešenost idejí, pro něž člověk obětuje svůj život, dává smysl celému jeho 

předchozímu životu.  Ke konci svého života Mišima došel k přesvědčení, že činy ve jménu 

jakékoli ideje, které člověk vykonává s čistými úmysly, jsou lepší než pasivita. Mišimův útěk 

k řekám Tělo a Činy tak z počátku představoval spíše pokus o záchranu sebe sama než 

vědomé rozhodnutí dojít k vlastní zkáze. To, co spisovatele na těchto dvou tocích lákalo, 

nebylo oproštění od verbální komunikace jako takové, ale především únik před racionálním 

používáním slov. Teoretickou oporu pro tento přístup k myšlení a činům nacházel Mišima 

především v jómeigaku, filozofii Wang Jang-minga (srov. Mišima, 2003c: 55).  

 

 

3. Obrazná řeč 

Ve třetí části se zaměřuji na obraznost v Mišimově beletristické tvorbě a její analýzu. 

Nejprve zde shrnuji názory na obrazné výrazy, které se vyvíjely od starověku do současnosti. 

Teoretické poznatky poté aplikuji na rozbor metaforických výrazů v povídkách Cigareta a 

                                                 
3
 Obdobně upozorňuje i Hannah Arendt, že duševní zážitek nemůžeme ukázat v té podobě, 

v jaké jej prožíváme, pokud o něm hovoříme, ukazujeme vždy už to, „co si o něm myslíme, 

když o něm uvažujeme.“ (Arendt, 2001: 43) 
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Moře v záři zapadajícího slunce a v románu Zlatý pavilon. Při analýze metaforických výrazů 

se opírám především o poznatky kognitivních věd, Mišimovu metaforiku tak analyzuji 

z hlediska smyslového vnímání, sfér, z nichž autor metaforické výrazy čerpá, a prostorového 

začlenění metaforických výrazů. Pozornost věnuji také metaforice postav a poselstvím, 

která spisovatel vložil do svých děl. 

V Mišimově metaforice velmi výrazně převládají pojmy referující ke zraku, což 

odpovídá i silné preferenci tohoto smyslu v jeho životě – spisovatelův zájem o  vlastní 

fyzický vzhled lze označit až za narcistickou posedlost vlastním tělem, krásné tělo a tvář je 

také charakteristickým rysem jeho ideálních hrdinů. Skutečnost, že nejvíce obrazných výrazů 

pochází ze zrakového vnímání však platí obecně, není tedy specifickým rysem právě 

Mišimovy tvorby. Mnohem zajímavější je tedy skutečnost, že rozbor Mišimovy metaforiky 

prokazuje, že v jeho díle je důležitější hmat než sluch, který obvykle bývá na druhém místě 

u ostatních autorů. Hmat je naopak, podle Vaňkové, „potvrzením naší zkušenosti, 

přesvědčivým argumentem, že něco opravdu známe. Právě hmatem si také můžeme ověřit, 

že daná věc skutečně existuje, že není představou ani přeludem.“ (Vaňková, 2005: 164) Je 

tedy patrné, že v Mišimově metaforice se  už od počátku jeho tvorby podvědomě projevuje 

jeho potřeba fyzického kontaktu s realitou. Význam hmatu se ovšem u Mišimy neukazuje 

pouze v obrazných výrazech, které používal, ale také v jeho niterném pocitu, že opravdového 

sebepotvrzení a intenzivního vnímání vlastní existence lze dosáhnout prostřednictvím vjemu 

fyzické bolesti. 

Analýza sfér metaforických výrazů napovídá, že Mišima částečně přizpůsoboval 

obraznou řeč tématům, o nichž psal. Všechna díla ale spojuje to, že v nich autor hojně čerpá 

metaforické výrazy z oblastí týkajících se člověka, emocí a estetických vjemů. Tyto sféry tak 

odpovídají i zaměření Mišimových děl, které se vždy zabývají člověkem a jeho vnitřním 

životem, významné místo je v nich ale věnováno i vzhledu jednotlivých protagonistů.  

U statických metaforických výrazů převládá ve všech analyzovaných dílech velmi 

výrazně umístění ‚uvnitř‘ (46,49%). Zdá se, že tato charakteristika odpovídá nejenom 

uzavřenosti a pocitu nesvobody, které provázejí protagonisty všech tří příběhů, ale také 

duševnímu stavu samotného autora. Vyskytuje se převážně ve sférách, které jsou spojeny 

s pocity a emocemi, jež zůstávají uzavřené v lidském nitru. U dynamických metaforických 

výrazů  ve všech analyzovaných dílech převládá směr ‚dopředu‘, který svědčí o puzení stále 

něco dělat a něčeho dosahovat a odpovídá i autorově vlastní horečné aktivitě. Výrazně je 

zastoupeno i směřování ‚ven‘ , které odpovídá snaze o vymanění se z umístění ‚uvnitř‘, které 

se nejčastěji vyskytuje u statických metaforických pojmů. 
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4. Mišimův odchod ze scény 

Poslední část práce je věnována sdělení, které je skryto v Mišimově sebevraždě. 

V této části vycházím ze spisovatelova pojetí kanši, tedy dobrovolné smrti, která je 

vyjádřením silného protestu vůči autoritám, a z Mišimova pohledu na poválečný vývoj 

japonské společnosti. Věnuji se však také implicitním sdělením skrytým v Mišimově díle, 

poněvadž i v umělcově seppuku lze nalézt nihilistický pohled na svět, snahu vytvořit 

z vlastního života legendu, fascinaci smrtí, masochistické sklony a další aspekty, které jsou 

zachyceny ve spisovatelově tvorbě. Zohledňuji ovšem i poznatky, k nimž dospěli badatelé, 

kteří se věnují výzkumu Mišimovy tvorby a života. 

Mišimova sebevražda se stala završením jeho tvorby a posledním sdělením, kterým 

chtěl autor vyjádřit to, co nemohou explicitně zachytit slova. Na spisovatelův čin pozitivně 

zareagovalo několik osobností z pravé strany politického spektra, jak ale upozorňuje Antonín 

Líman, „s Mišimou sympatizovali nejen fanatičtí pravičáci, zastánci císařského kultu, ale i 

ultralevicoví studenti, kteří v jeho činu viděli dobře načasovanou bombu a facku do tváře 

dekadentní konzumní společnosti.“ (Líman, 2008: 161) Velká část japonské společnosti se ale 

spíše  ztotožnila s vyjádřením literárního kritika, překladatele a dramatika Fukudy Cuneariho, 

které se již v den Mišimovy smrti objevilo v odpoledním vydání deníku Tókjó šinbun: 

„Mišima zastával zcela odlišný postoj a naprosto ho nechápu. Není možné ho pochopit.“ 

(Macumoto, 1990: 230) 

Lidé žijící v mírových dobách v demokratickém světě obvykle nevyjadřují své 

výhrady vůči společnosti demonstrativní sebevraždou, pokud mají k dispozici jiné účinné 

prostředky. Mišima Jukio byl slavný muž a schopný řečník, který mohl své názory 

prezentovat veřejně, neměl tedy zapotřebí volit krajní formu protestu. Spisovatelovo 

znechucení životem v moderním Japonsku, ať už bylo jakkoli závažné, tak nemůže jeho smrt 

vysvětlit o mnoho lépe než autorův ‚nacionalismus‘, a tak mnozí badatelé hledají 

za rozhodnutím zemřít něco podstatnějšího. Názory na to, proč spisovatel vlastně zemřel, se 

velmi různí. Samotný autor ovšem již v roce 1966 v rozhovoru pro japonskou televizi NHK 

citoval Rilkeho postřeh, že současní lidé neumějí zemřít dramatickou smrtí, ale umírají 

v nemocnici, a dodal, že smrt, která je v dnešní době spojena především s nemocí a 

dopravními nehodami, skutečně postrádá jakoukoli dramatickou krásu. Přiznal, že on sám se 

bojí smrti, která je následkem nemoci, děsila ho především představa rakoviny, a proto toužil 

po čestnější smrti. Chtěl zemřít kvůli něčemu, co by jeho životu dalo smysl (viz Mishima, 
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1966a). Již v době, kdy psal povídku Láska k vlasti, Mišima takovouto ‚čestnou smrt‘ objevil. 

Pochopil totiž koncept kanši - smrtí lze vyjádřit protest mnohem důrazněji, než slovy, a tato 

idea v jeho mysli vykrystalizovala v plán důstojného a dramatického odchodu ze scény.  

 

 

Závěr 

Mišima Jukio byl od raného věku neobyčejně vnímavý, brzy tak pochopil, že slova 

často ovlivňují to, jak člověk vnímá realitu, která jej obklopuje. Kimitake navštěvoval v době 

2. světové války elitní školu Gakušúin, tedy místo, kde byla válečná a nacionalistická 

propaganda ještě o něco silnější než v běžných školách. Prostřednictvím slov mu tak byly 

v této instituci vštěpovány ideje, které silně působily na jeho dětství a dospívání. Důraz 

na slova byl ale spojen i s jeho rodinným životem, od nejútlejšího věku na něho svým 

přílišným intelektualismem a ‚samurajskými‘ poučkami působila jeho babička, matka se svou 

láskou k literatuře mu zase záhy ukázala, že slova mohou získávat také umělecký výraz. 

Babička a matka, které obě malý chlapec nesmírně miloval, neustále zápasily o jeho přízeň. 

Brzy tak ovládl umění používat slova tak, aby ani jednu z nich neranil. Již jako dítě se tak 

budoucí spisovatel naučil přizpůsobovat svá sdělení posluchačům a pochopil, že slovy lze 

také ‚klamat‘. Jeho přirozená intuice mu navíc již v dětském věku pomáhala používat 

působivá slova, jimiž dokázal poeticky sdělovat své pocity smutku a osamocení. Mišima si 

byl velmi dobře vědom, že verbální výrazy se mohou stát mocným nástrojem, který lze velmi 

účinně použít  ke vštěpování různých myšlenkových konceptů i v okamžiku, kdy nevyjadřují 

upřímné přesvědčení mluvčího, zcela přirozeně tak došel k závěru, že ve slovech se skrývá 

faleš. V posledním desetiletí svého života usoudil, že slovy, s nimiž od samého počátku velmi 

úzce spojoval svůj život, klame i sám sebe, protože neschopnost oprostit svou mysl od diktátu 

slov a s ním spojených pečlivě propracovaných myšlenkových konceptů mu brání vnímat 

realitu. Mišima si byl dobře vědom i toho, že i když dokáže se slovy brilantně zacházet, 

nepodařilo se mu nikdy nalézt skutečně blízkého člověka.  

I přes svou nedůvěru ke slovům cítil spisovatel potřebu sdělovat ostatním 

své myšlenky, zároveň jej ovšem trápily pochybnosti, zda je vůbec možné zachytit jazykem 

to podstatné. I když po celou dobu své literární kariéry opakovaně používal v různých 

podobách určité ideje, k promyšlenému ‚filozofickému‘ konceptu, který vyjadřoval implicitně 

ve své beletristické tvorbě a explicitně ve svých teoretických esejích, došel až v posledním 

desetiletí svého života. Je zřejmé, že v té době u něho došlo k významnému myšlenkovému 

posunu, nelze na něj však nahlížet jako na náhlý obrat či ‚probuzení‘. Názory, k nimž 
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v šedesátých letech dospěl, vykrystalizovaly v Mišimově mysli postupně tak, jak si ujasňoval 

své myšlenky a reflexe okolního světa.  

I když byl Mišima schopen používat jazyk lépe, než většina jeho současníků, 

nedokázal získat pochopení, které hledal. Práce, kterých si spisovatel sám nejvíce cenil a do 

nichž promítal nejvíce ze svého vnitřního světa, tedy Dům Kjóko, Láska k vlasti, Hlasy duší 

hrdinů, Slunce a ocel a tetralogie Moře hojnosti, byly kritiky opomíjeny a nenalezly větší 

ohlas ani mezi čtenáři. Naopak romány, které byly umně vytvořeny tak, aby zapůsobily na 

publikum, byly přijaty velmi vřele. I spisovatelovy provokace byly přesně vypočteny a nebyly 

vyjádřením toho, co skutečně cítil. Mišima vytvářel své role stejně, jako zručný chemik, který 

si předem dokáže vypočítat, jaká bude zamýšlená chemická reakce. Spisovatel si byl vždy 

dobře vědom své schopnosti používat jazyk tak, aby vyvolal patřičné zdání. 

Někteří badatelé prohlašují, že Mišima Jukio skrýval svou tvář pod maskou či dokonce 

pod mnoha vrstvami různých masek. Spíše by se snad ale dalo říct, že Mišima Jukio byl nejen 

maskou, ale i kostýmem, do nichž svou osobnost zahaloval člověk Hiraoka Kimitake. Mišima 

v tomto smyslu snad ani nepředstavoval různé Hiraokovy masky, nebyl ani maskou 

mnohovrstevnou. Tvář, kterou ukazoval světu, se spíše podobala masce divadla nó, 

která náhle a nepozorovaně mění své výrazy s každým hercovým pohybem a s každou 

změnou úhlu paprsků světla, které na ni dopadají. Spisovatel vystupoval v mnoha různých, 

někdy i protichůdných rolích a jeho maska hbitě měnila své výrazy podle toho, jaké reakce 

k ní byly vysílány. Tato zvláštní maska tak dokázala vábit a vzbuzovat silné sympatie, zároveň 

ale také odpuzovala a vyvolávala zděšení. Mišima Jukio byl nejpropracovanějším výtvorem 

Hiraoky Kimitakeho, postavou, kterou vytvořil, režíroval a ztvárňoval, nakonec ale také 

přivedl k tragickému konci. 

Mišima se svou horečnou aktivitou, která se ke konci života stále stupňovala, snažil 

uniknout svému analytickému rozumu. Intuitivně ovšem dobře věděl, že se snaží žít 

v iluzorním světě, který je pouhým provizoriem, jenž se dříve či později rozpadne. Spisovatel 

cítil, že opravdovým se svět stává teprve v okamžiku, kdy je zabydlen skutečnými lidmi, 

protože svět dává smysl teprve jako společenství, v němž se člověk setkává se svými 

protějšky; proto se také snažil zaplnit svůj snový svět mladými členy Tatenokai. Ale ani tito 

reální mladíci nemohli Mišimu dlouhodobě uspokojovat; Mišima si byl dobře vědom, že svět 

Tatenokai je iluzí, poněvadž mladíci, kterými manipuluje a zapojuje je do svých her, jednoho 

dne dospějí a probudí se do reálného světa, a tak se i iluze soudržného mužného spojení 

nakonec rozplyne. Mišimův sebevražedný čin tak byl především zoufalým aktem člověka, 

jenž bytostně toužil věřit, že život má nějaký smysl, ve skutečnosti byl ale jedním z oněch 
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‚nebezpečných ideologů‘
4
 temného 20. století, kteří žili ve strašlivém světě nevíry, v němž 

existence jakýkoli smysl postrádá. 

Vrcholem Mišimovy tvorby se stala tetralogie Moře hojnosti, které přináší svědectví o 

spisovatelově vnitřním světě lépe, než jakékoli z jeho ostatních děl. Osobnost autora se zde 

jasně promítá do hlavního protagonisty Hondy, který po celý svůj dlouhý život urputně hledá 

a vytváří víru, která by dala smysl nesmyslnému světu, který jej obklopuje. Na konci života 

ale dospívá k prozření, že jej jeho celoživotní úporná snaha dovedla pouze k poznání naprosté 

prázdnoty vlastního žití. Závěr Moře hojnosti, který Mišima odeslal svému nakladateli ráno 

před svou sebevraždou, nám ukazuje Hondu, kterého namáhavé putování, jež se mělo stát 

potvrzením jeho vlastní existence, přivádí do prázdné klášterní zahrady. Starého muže zde 

čeká pochopení toho, že jeho zdánlivě bohatý život je stejnou iluzí, jakou je představa vody 

v Moři hojnosti, měsíčním útvaru, který je ve skutečnosti pouze vyprahlou pustinou. I 

metafora čtyř řek, jejichž vody se promísí v Moři hojnosti, nám ovšem sugestivně naznačuje, 

že veškeré Mišimovo snažení a životní usilování nakonec dospělo pouze k odhalení prázdnoty 

a nesmyslnosti bytí, které svému publiku ukázal nejenom ve svém vrcholném díle, ale i 

prostřednictvím své naprosto zbytečné sebevraždy. 

 

                                                 
4
 Macumoto Tóru zmiňuje, že v březnu roku 1965 vyšla kniha Jamady Munemucua Nebezpeční myslitelé, 

v níž mezi nebezpečné ideology zařadil také Mišimu Jukia, kterému vytýkal, že se jeho estetika stala prázdnou 

(viz Macumoto, 1990: 170). 
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