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Znane miejsca pięćdziesięciu trzech przystanków na Tōkaidō  
(lub pięćdziesiąt trzy stacje na gościńcu) – punkt 45 Ishiyakushi, czyli drzewo wiśni  

Yoshitsune w chramie Noriyori. Malowidło autorstwa Hiroshige wykonane  
w 1855 roku. Przechowywane w National Diet Library w Tokio.  

Tōkai-dō czyli tzw. Droga wschodniego morza albo szlak na wschód wzdłuż morza  
był w dawnych czasach jednym z najważniejszych dróg komunikacyjnych pomiędzy  

Edo (obecne Tokio) a Kioto (ówczesnej siedziby Cesarstwa)
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Przysiadłszy pod drzewem wiśni…

Japonia	przypomina	wciąż	żywe	obrazy	z	filmów	Akiro	Kurosawy.	Jedną	nogą	pozostając	 
w	 nieco	 przykurzonej	 epoce	 miecza	 i	 rzek	 przelanej	 krwi,	 drugą	 zaś	 twardo	 krocząc	 ku	 
futurystycznej	 przyszłości.	 Wszystko	 pomiędzy,	 przykrywa	 pył	 historyzmu	 oraz	 płatki	 
opadającej	wiśni.

Japonia	stanowi	kraj	kontrastów.	Kraj	cudów	i	dziwów	przez	Europejczyków	ujmowanych	
zgrabnym	 uproszczeniem	 orientalizmu.	 Japonia	 ocieka	 frapującą	 odmiennością,	 a	 jedno-	
cześnie	 zaskakuje	 podobieństwami	 na	 podłożu	 kosmogonii	 i	 kosmologii.	 Mitologicznie	
dawny	 Nippon	 wykazuje	 zastanawiającą	 mnogość	 analogii	 wśród	 symboli,	 które	 gładko	 
przenieść	możemy	na	grunt	kręgu	indoeuropejskiego.

Ostatecznie	Japonia	fascynuje	i	urzeka	kolorytem,	dbałością	o	detale	i	twórczym	perfekcjo- 
nizmem.	 Poraża	 jednocześnie	 ogromem	 okrucieństwa	 permanentnie	 prowadzonych 
wojen	 „domowych”.	 Poza	 archetypami	 zakorzenionymi	 w	 popkulturze	 XX	 i	 XXI	 wieku	 
w	powszechnym	obiegu	funkcjonują	ikoniczne	wyobrażenia	Japonii:	samuraj,	gejsza,	katana	
czy	 sushi.	 Podziwiając	 zabytki	 kultury	 i	 sztuki	wyspiarskiego	narodu	pamiętajmy,	 aby	nie	
zamknąć	wyobrażeń	o	Japonii	w	pudle	stereotypów.	

Chłonąc	 odurzające	 piękno	 wytwórczości	 kowali,	 rzemieślników	 i	 wojowników,	 zaklęte	
w	 zgromadzonych	na	wystawie	 eksponatach,	 pozwólmy	 sobie	na	moment	historycznego	
zapomnienia	w	cieniu	kwitnącego	drzewa	sakura.

Wystawa	 Pod drzewem wiśni	 prócz	 młodzieńczej	 fascynacji	 wyraża	 realizację	 zawodo-
wego	celu	 i	naukowego	dążenia	do	głębszego	poznania	bogactwa	Kraju	Kwitnącej	Wiśni	 
na	licznych,	wielowymiarowych	płaszczyznach.	

Marcin Wiatrak 
Kępno, maj 2018
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Słowo o uczniu

Dla	każdego	naukowca,	nauczyciela	akademickiego	najważniejszym	dokonaniem	jest	wypro-
mowanie	kolejnych	magistrów,	a	czasem	będąc	pracowitym	i	mając	odrobinę	szczęścia	także	
doktorów.	Skalę	sukcesu	nie	liczy	się	bowiem	liczbą	książek,	ale	pamięcią	uczniów,	którzy	
opuścili	dane	seminarium.

Miałem	i	mam	tą	przyjemność,	że	na	moje	seminarium	docierają	ludzie	ciekawi	przeszłości,	
nietuzinkowi,	dla	których	historia	nie	jest	jedną	z	wielu	nauk,	ale	tą	jedyną.		Jedną	z	takich	
postaci	był	Marcin	Wiatrak,	który	nie	 tylko	wiedział	że	 jego	miłością	naukową	 jest	Japonia 
czasów	 dawnych,	 ale	 potrafił	 przekuć	 swoje	 fascynacje	 w	 realny	 świat	 dysertacji	 magi- 
sterskiej.	 Połączyła	 nas	 na	 seminarium,	 którego	 on	 był	 uczestnikiem,	 a	 ja	 kierownikiem,	
wspólna	 fascynacja	 Japonią.	 Marcin	 zakochany	 w	 ideologii	 i	 kulcie	 miecza	 japońskiego,	 
ja	zaś	zafascynowany	japońską	marynarką	wojenną	pierwszej	połowy	XX	wieku.	Jak	sądzę	
to	dzięki	temu	udało	się	odnaleźć	platformę	współpracy,	dzięki	której	Marcin	nie	tylko	zdołał	
napisać,	 a	 potem	 obronić	 swoją	 pracę	 magisterską,	 jedną	 z	 najbardziej	 oryginalnych	 na	
moim	seminarium,	ale	z	czasem	zdołał	nadać	jej	postać	książki,	która	już	oficjalnie	zaistniała	 
w	polskiej	historiografii.	To	więcej	niż	udaje	się	wielu.

Marcin	należał	do	moich	seminarzystów,	których	zwykłem	nazywać	grupą	niepokornych.	
Trochę	 chadzający	 swoimi	 ścieżkami,	 mocno	 broniący	 swoich	 poglądów,	 walczący	 
o	każdy	wers	powstałego	 tekstu.	Tacy	młodzi	 ludzie	nie	zawsze	są	łatwi	do	prowadzenia	 
na	 seminarium,	 często	 znikają	 na	 długie	 tygodnie,	 by	 potem	 objawić	 się	 jak	 „feniks	 
z	 popiołów”,	 przynosząc	 kolejną	 partię	 tekstu.	 To	 wymaga	 cierpliwości.	 Jednak	 to	 co	 
zawsze	w	nich	 cenię,	 to	 fakt,	 że	przynoszony	 tekst	 jest	wartościowy,	 nie	 powstał	 gdzieś	
na	kolanie,	ale	że	jest	efektem	prawdziwych	studiów,	poszukiwań.	To	ceniłem	w	Marcinie.	
Jego	książka	jest	jedną	z	tych	pozycji,	która	stoi	na	mojej	„japońskiej”	półce.	Jest	dowodem,	
że	warto	 było	 tego	młodego,	 czasami	właśnie	 niepokornego	 człowieka	wspierać	w	 jego	 
japońskich	fascynacjach.	

Dziś	przyglądając	się	już	z	oddali	jego	kolejnym	dokonaniom,	cieszę	się,	że	mogłem	dołożyć	
cegiełkę	 do	 jego	 warsztatu,	 obserwować,	 że	 jednak	 czegoś	 się	 na	 seminarium	 nauczył,	 
że	zachował	szacunek	dla	pracy,	poszukiwań,	wytrwałości	i	japońskich	fascynacji,	których	
wystawa	jaką	mogą	Państwo	zwiedzać	jest	najlepszym	dowodem.

Profesor dr hab. Maciej Franz 
Kierownik Zakładu Historii Wojskowej 

Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Marcin Wiatrak	 –	 urodzony	w	 1986	 roku	 historyk	
wojskowości,	absolwent	Zakładu	Historii	Wojskowej	
na	Uniwersytecie	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Pozna-
niu.	 Autor	 wydanej	 w	 2013	 roku	 książki	 Ideologia       
kultu samurajskiego miecza. Zarys obrazu w kulturze                           
i społeczeństwie dawnej Japonii,	felietonista	popkultury,	
recenzent	komiksów	oraz	ghostwriter.

Naukowo	interesuje	się	wpływem	persony	Zygmunta	
II	Augusta	na	nowożytną	wojskowość	Rzeczypospo-
litej,	okresem	rządów	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego	
oraz	postacią	Takedy	Shingena.

Zawzięcie	 bada	 wartość	 mitologiczną	 i	 antropolo- 
giczną	 japońskiego	 miecza	 oraz	 siłę	 determinizmu	
broni	 na	 postrzeganie	 kulturowe	 danego	 narodu.	
Pobocznie	 zajmuje	 się	 dziejami	 morskimi	 czasów	
korsarzy	 wraz	 z	 militarnym	 aspektem	 podróży	 
konkwistadorów,	 mitologią	 skandynawską	 oraz	 
bestiariuszem	słowiańskim.

Prywatnie	 oddany	 miłośnik	 Gwiezdnych Wojen,	 
Batmana,	 dobrej	 kawy	 oraz	 fabularnych	 gier	
planszowych.
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OKRESY HISTORYCZNE JAPONII
„Prehistoria”

Mudoki 	 trwała	do	XII	tysiąclecia	p.n.e.,	okres	kultury	przedceramicznej.

Jōmon od	XII	 tysiąclecia	 p.n.e.	 do	ok.	 IV	wieku	p.n.e.,	 nazwa	pochodzi	 od	wzorów	
sznurowych	na	naczyniach,	pierwsze	stałe	osiedla	ludzkie.

Yayoi	 	ok.	 IV	wieku	p.n.e.	do	ok.	300	roku,	nazwa	wywodzi	 się	od	dzielnicy	Tokio,	
gdzie	 znaleziono	 pierwsze	 elementy	 ceramiki	 tego	 okresu.	 Kultura	 metalu,	
początki	upraw	ryżu.

Yamato	 (dwie	 epoki	 Kofun	 i	 Asuka)	 250-710	 r.,	 często	 Kofun	 bywa	 traktowane	 
jako	 oddzielny	 okres	 zawierający	 epoki	 Asuka,	 Hakuhō	 oraz	 Tenpyō,	 
czas	 powstawania	 licznych,	 wielkich	 kurhanów,	 podwaliny	 społeczeństwa	 
patriarchalnego	 oraz	 narodziny	 rodowej	 arystokracji,	 historyczne	 początki	 
cesarstwa.

„Starożytność”

Nara  710-784	r.,	ówczesna	stolica	Japonii	–	Nara,	prymat	rodu	cesarskiego

Heian  794-1192	 r.,	 Heian	 dawna	 nazwa	 Kioto,	 czas	 hegemonii	 rodu	 Fujiwara,	 
pod	 koniec	 XIII	 wieku	 wojna	 między	 rodami	 Minamoto	 i	 Taira,	 początek	 
sekkan-seiji rządów	regentów	i	kanclerzy.

„Średniowiecze”

Kamakura 1192-1333	r.,	czasy	początku	rządów	dyktatury	wojskowej,	pierwszy	siogunat1

Muromachi  1333-1560	 r.,	 nazwa	 od	 dzielnicy	 Kioto	 –	 siedziby	 siogunatu,	 okres	 
Ashikaga-bakufu,	panowanie	potężnego	protoplasty	 rodu	Takaujiego,	upadek	
znaczenia	cesarza,	feudalny	podział	ziemi,	rozwój	kultury	zen,	teatru	no	oraz	
ceremonii	herbacianej.

1 Sei’i-taishōgun	(shōgun) ─	dosłownie	„głównodowodzący	wojsk	ekspedycyjnych	przeciwko	barbarzyńcom”	lub	„do	podboju	(ujarzmienia;	
zwalczenia)	barbarzyńców”.	Stopień	wojskowy,	później	 tytuł	dziedziczny	władców	klanowych,	 systemu	sprawowania	władzy	opartego	 
na	dyktaturze	militarnej.	W	Japonii	okres	rządu	siogunów	określa	słowo	bakufu.



7

Azuchi 1560-1600/1603	 r.,	 schyłek	okresu	Sengoku Jidai – Wieku kraju ogarniętego 
wojną,	 bratobójcze	 walki	 o	 władzę	 pomiędzy	 Oda	 Nobunagą,	 Toyotomi	 
Hideyoshim,	Tokukawa	Ieyasu.

„Nowożytność”

Edo 1600/1603-1868	 r.,	 czas	 rządów	 trzeciego	 siogunatu	 rodu	Tokugawa,	 silne	
prześladowania	 chrześcijan,	 represjonowania	 cudzoziemców,	 okres	 kraju	 
w	izolacji.

„ Współczesność”

Meiji  1868-1912	r.,	restauracja	nominalnej	pozycji	cesarza,	proklamacja	konstytucji	
Wielkiego	Cesarstwa,	epoka	zwana	„światłymi	rządami”.

Taishō 1921-1926	r., czasy	„wielkiej	sprawiedliwości”.

Shōwa 1926-1989	 r.,	 lata	 „oświeconego	 spokoju”,	 prymat	 rządów	 przejęły	 ugru-
powania	wojskowe,	w	 latach	1945-1951	kraj	okupują	wojska	amerykańskie,	 
ogłoszenie	nowej	konstytucji.

Heisei od	1989	r.	do	dziś,	okres	rządów	obecnego	Cesarza	Akihito.

-Momoyama



8

WYBRANE WYDARZENIA Z DZIEJÓW JAPONII
712	i	720	r.	n.e.	Powstanie	dwóch	świętych	ksiąg	narodu	Japońskiego:	Kojiki	i	Nihongi

1274	i	1281	r.				Dwie	potężne	inwazje	wojsk	mongolskich	na	wyspy	Japońskie	 
						pod	dowództwem	Kubilaja,	wnuka	wielkiego	Czyngis-chana

1549	r.		 					Do	Japonii	przybywają	pierwsi	chrześcijańscy	misjonarze

1575	r.	 					Bitwa	pod	Nagashino	–	przełomowe	masowe	użycie	ręcznej	broni	palnej

1573-1582	r.					Dyktatura	Oda	Nobunagi,	przewrót	religijny	i	prześladowania	wyznawców				 
					buddyzmu

1590	r.	 					Zjednoczenie	Japonii	pod	rządami	Toyotomi	Hideyoshiego	

1592-1598	r.						Nieudane	próby	podboju	Chin

1600-1867	r.					Początek	rządów	Tokugawa	Ieyasu,	okres	trzeciego	siogunatu

1634-1635	r.						Prześladowania	chrześcijan,	wprowadzenie	polityki	sakoku-rei,	 
					edyktu	sioguna	zamykającego	kraj	dla	cudzoziemców

1640	r.	 					Holendrzy	otrzymują	monopol	na	handel	i	rozbudowę	faktorii

1854-1858	r.						Traktat	podpisany	w	Kanagawie	przymuszający	do	otwarcia	granic	 
					oraz	podjęcia	współpracy	międzynarodowej	m.in.	z	USA,	Anglią,	Rosją,					 
					Holandią	czy	Francją

1867-1868	r.						Restauracja	pozycji	cesarza,	degradacja	roli	samurajów

1869	r.		 				Przeniesienie	stolicy	z	Kioto	do	Tokio	(dawne	Edo)

1877	r.	 				Stłumienie	powstania	samurajów	na	półwyspie	Shimabara

1889	r.	 				Proklamacja	konstytucji	Cesarstwa	Japońskiego;	początki	parlamentaryzmu

1894-1895	r.					Wojna	z	Chinami,	odzyskanie	Tajwanu	i	Korei

1904-1905	r.					Wojna	z	Rosją,	wzrost	wpływów	w	Mandżurii	i	Korei
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1910	r.	 			Aneksja	Korei

1923	r.	 			Ogromne	trzęsienie	ziemi	w	Tokio

1945	r.	 			Zrzucenie	bomb	atomowy	na	Hiroszimę	i	Nagasaki,	kapitulacja	Japonii	 
			kończąca	II	Wojnę	Światową	na	Pacyfiku

1945-1952	r.					Amerykańska	okupacja	kraju

1972	r.	 			Odnowienie	stosunków	dyplomatycznych	z	Chinami 
 
1978	r.	 			Podpisanie	układu	o	pokoju	i	przyjaźni	z	Chinami 
 
1990	r.	 			Intronizacja	Cesarza	Akihito	–	125.	władcy	Japonii 
 
2002	r.	 			Para	Cesarska	na	zaproszenie	prezydenta	Aleksandra	Kwaśniewskiego	 
			 	 			wizytuje	Polskę,	odbierając	Order	Orła	Białego 
 
2011	r.	 			Niezwykle	silne	trzęsienie	ziemi	w	regionie	Tōhoku,	które	pochłonęło	blisko		
	 	 			16	000	ludzkich	istnień,	awaria	reaktora	atomowego	w	Fukushimie.
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Malowidło przedstawiające samuraja Kansuke Yamamoto znanego również pod imieniem 
Haruyuki (1501-1561) walczącego z ogromnym dzikiem. Służbę rozpoczął  

w 1543 roku, dowodził piechotą typu ashigaru. Kansuke był jednym z tzw. „dwudziestu 
czterech generałów Takeda Shingena”, najwierniejszych i najwybitniejszych samurajów 
epoki pod rozkazami Trygrysa z Kai. Kansuke słynął z doskonałego zmysłu taktycznego.  

W opowieściach był rzekomo ślepy na jedno oko oraz kulał. Walczył między innymi  
w zwycięskiej dla rodu Takeda czwartej bitwie na równinie Kawanakajima. Źródła podają, 

iżby generał miał polec chwalebnie po otrzymaniu osiemdziesięciu ran postrzałowych! 
Nieco mniej epicki kres Kansuke wspomina o popełnieniu seppuku. Przypisuje mu się  
autorstwo traktatu o strategii i taktyce ujętego w kronice wojennej Shingena z rodu  

Takeda, pt. Kōyō Gunkan. Ilustracja autorstwa Utagawa Kuniyoshi datowana na XIX wiek.
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Takeda Harunobu Nyuudou Shingen  
Drzeworyt ukiyo-e autorstwa Utagawa Kuniyoshi powstał w latach 1843-1847. 

Wizerunek Takedy pochodzi z serii stu odważnych generałów serii bitew  
na przełęczy Kawanakajima



12

Każda	 epoka	 i	 krąg	 cywilizacyjny	 posiada	 własnych	 bohaterów	 oraz	 tyranów.	 Postaci	 
wybitne	 bądź	 okrutne,	 częstokroć	 łączące	 w	 swych	 działaniach	 obie	 cechy.	 Zebrani	 
w	 niniejszym	 katalogu	 bohaterowie	mitów,	 szermierze,	władcy	 oraz	 przedstawiciele	 kul-
tury	 zapisali	 się	 w	 historii	 Japonii	 złotymi,	 niektórzy	 natomiast	 wyjątkowo	 krwawymi	 
ideogramami.	Wybór,	choć	mocno	subiektywny,	ma	na	celu	rozbudzić	w	odbiorcy	ciekawość	
i	chęć	sięgnięcia	głębiej,	poza	karty	katalogu.

Pośród	licznych	daimyō,	panów	feudalnych	i	przywódców	klanowych	XVI-wiecznej	Japonii,	
samurajem	godnym	miana	postaci	wystawy	będzie	Takeda	Shingen,	zwany	Tygrysem z Kai.	
Twórca	największej	potęgi	 rodu,	 słynącego	 z	doskonale	wyćwiczonej	pancernej	 kawalerii	
oraz	hodowli	koni.

Shingen	po	odsunięciu	od	władzy	ojca	i	przejęciu	prymatu	w	rodzinie,	rozpoczął	rozszerzanie	
granic	terytorium	wciągając	rodzinę	w	trzydziestoletnią	wojnę	z	Uesugi	Kenshinem	z	prowin- 
cji	Echigo.	W	1567	roku	zawarł	sojusz	z	Tokugawa	Ieyasu	(przyszłym	siogunem).	Wspólnie	
wystąpili	przeciwko	Ujizane	Imagawie,	władcy	prowincji	Suruga.	Wojska	sprzymierzeńców	
odniosły	 zwycięstwo,	 a	Takeda	 został	władcą	 Surugi.	 Jednak	wkrótce	musiał	 się	 stamtąd	
wycofać	pod	naciskiem	klanu	Hōjō.

Zmarł	 w	 1573	 roku	 w	 skutek	 powikłań	 po	 postrzale	 z	 muszkietu,	 nie	 doczekawszy	 
(na	 szczęście!)	 najpoważniejszej	 klęski	 swego	 klanu,	 a	mianowicie	 „rzezi”	 pod	Nagashino	 
(28	maja	1575	r.).	Użycie	ręcznej	broni	palnej	na	masową	skalę	przyczyniło	się	do	konie- 
czności	rewizji	taktyk	wojskowych	schyłkowego	okresu	Azuchi-Momoyama.	Takeda	Katsuyori	
kontynuował	militarne	dzieło	ojca,	jednakże	przegrawszy	wspomnianą	bitwę	pod	Nagashino	 
oraz	utraciwszy	w	1581	roku	fortecę	Takatenjin,	stracił	poparcie	 i	pozycję.	Połączone	siły	
Oda	Nobunagi	 i	Tokugawa	 Ieyasu	pobiły	wojska	Takeda.	Katsuyori	wraz	 ze	 swym	synem	
Nobukatsu	popełnili	seppuku	(rytualne	samobójstwo).	

Choć	ród	Takeda	nie	zaniknął,	podupadło	 jego	dominium	oraz	potęga	militarna.	Początek	
XVIII	 wieku	 przyniósł	 w	 Japonii	 ogromne	 zmiany.	 Z	 nastaniem	 trzeciego	 siogunatu	 
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panowie	 feudalni	 zostali	 brutalnie	 podporządkowani	 jednowładztwu	 i	 wizji	 kreacjonisty	
nowych	porządków,	równie	wielkiemu	wojownikowi	imieniem	Ieyasu.	

Współcześnie	 w	 mieście	 Kofu	 organizuje	 się	 festiwal	 poświęcony	 Shingenowi.	 Pamięć	 
Tygrysa z Kai uświetnia	uroczysta	parada	oraz	liczne	pokazowe	walki.	

Współczesna reprodukcja  
sztandaru bojowego  
Takeda Shingena

Szybki jak wiatr, 
spokojniejszy niż las, 
gwałtowny jak ogień, 

niewzruszony niczym góra

Pierwotna	 treść fūrinkazan,	 czyli zapisu	 na	 sztandarze	 
bojowym	Takeda	Shingena,	została	podana	w	Kōyō Gunkan – 
kronice	wyczynów	i	dokonań	wojennych	(użytych	manewrów,	
taktyk	i	strategii)	Shingena.	Skompilowana	w	znacznej	części	
przez	Kōsaka	Danjō	Masanobu,	wiernego	wasala	rodu	Takeda,	 
a	 ukończona	 w	 1616	 r.	 przez	 konfucjanistę	 Obata	 
Kagenori.	 Inspiracją	 dla	 treści	 sztandaru	 była	 Sztuka wojny 
Sun	Tzu,	w	której	zaczytywało	się	wielu	samurajów	tamtych	
czasów.

Wedle	podań	właśnie	w	kronice	Kōyō Gunkan użyto	po	 raz	
pierwszy	 w	 historiografii	 określenia	 bushidō,	 czyli	 droga  
wojownika.
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Treść	 sztandaru	 jest	 parafrazą	wersów	 pochodzących	 z	 dzieła	 Sun	Tzu	 pt.	 Sztuka wojny:	
(według	przekładu	własnego):

 
Niech twoja gwałtowność będzie wiatrem 

Twoja łagodność będzie niczym las 
podczas najazdów i plądrowania bądź jak ogień 
bądź nieporuszony [niewzruszony] niczym góra 

bądź trudny do rozpoznania [w domyśle: dostrzeżenia] niczym cień 
i poruszaj się szybciej od błyskawicy 

Drzeworyt ukiyo-e autorstwa Tsukioka Yoshitoshi datowany na XIX wiek,  
ukazujący Takeda Katsuyoriego (syna Shingena) popełniającego samobójstwo  

po przegranej bitwie pod Tenmokuzan w 1582 roku. Klęska była przysłowiowym 
początkiem końca politycznego i militarnego znaczenia rodu Takeda
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JAPONIA MITYCZNA 

Izanagi i Izanami – wyobrażenie demiurgów stwarzających świat  
autorstwa Kobayashi Eitaku (datowane na 1885 r.)
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Uśmierzający Szlachetne Łono i Wzburzający Szlachetne Łono –	 Rodzeństwo	 demiurgów,	 
sintoistyczni	prabogowie,	stworzyciele	wszechrzeczy	i	znanego	świata.

Genesis	 powstania	 wysp	 Japońskich	 podaje	 legendę	 o	 zanurzeniu	 niebiańskiej	 włóczni	 
w	 głębinach	 oceanu.	 Po	 uniesieniu	 oręża	 z	 grotu	 opadająca	 kropla	 utworzyła	 pierwszą	 
z	wysp	archipelagu	–	Onogoro.	

Zaślubinami	 Izanagi	wraz	 z	 Izanami rozpoczęli	 dzieło	 stworzenia:	 osiem	wysp,	 góry,	 rzeki	 
i	lasy.	Izanami	wydała	na	świat	nowe	bóstwa,	zarówno	opiekuńcze	kami jak	i	złe,	ponure	duchy.	 
Inazami	pozostaje	mitycznym	ojcem	trzech	najistotniejszych	dla	panteonu	bóstw	później- 
szego	cesarstwa:	z	przemywanych	oczu	narodzili	się	Amaterasu (bogini	słońca)	i	Tsukuyomi 
(bóg	księżyca)	zaś	z	wydmuchiwanego	nosa	Susanoo (bóg	burzy). Wówczas,	według	podań,	
władzę	nad	światem	przejęła	Amaterasu,	której	której	potomkowie	mieli	założyć	Cesarstwo	
Japońskie.
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Japońska Bogini Amaterasu wyłaniająca się z Jaskini – fragment (1857 r.)
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Amaterasu bogini	 słońca	 zwana	 Świecącą Na Niebie zrodzona	 z	 przemytego	 
lewego	 oka	 praojca	 Izanagiego,	 której,	 nim	 odszedł,	 właśnie	 jej	 oddał	 władzę	 
nad	Wysoką Równiną Nieba. Siostra	Susanno i	Tsukuyomi,	bogów	burzy	 i	księżyca,	stanowi	
główne	bóstwo	w	religii	sinto.	Czczona	jako	ofiarodawczyni	ludziom	rolnictwa,	tkactwa	oraz	
sztuki	budownictwa.	Jej	dary	dla	zesłanych	na	Ziemię	potomków	stanowiły	w	późniejszych	
wiekach	regalia	cesarskie,	czyli	zwierciadło,	brązowy	prosty	miecz	obosieczny	i	klejnot.

Iwato kagura no kigen – wyobrażenie Shunsai Toshimasa pochodzące  
z 1887 roku, prezentuje Amaterasu wychodzącą z jaskini, gdy świat pogrążony  

w ciemności znów doznaje ciepłego, obłaskawiającego blasku boskiej łaski
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Fragment drzeworytu ukiyo-e przedstawiający Susanoo  
autorstwa Utagawa Kuniyoshi (XIX wiek)
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Susanoo zwany	 Mężem Zsyłającym Opady Wywołane Jego Potężnym Kichaniem	 uważany	 
za	boga	burzy	i	wiatrów.	Niezwykle	porywczy	i	brutalny.

Z Susanoo	 związana	 jest	 legenda	 o	 ośmiogłowym	 smoku,	 okowicie	 i	 mieczu	 ukrytym	 
w	ogonie,	w	której,	choć	nieco	na	wyrost,	możemy	odnaleźć	elementy	wspólne	z	opowieścią	
o	smoku	i	Szewczyku	Dratewce.

Susanoo szlachtuje smoka Yamata-no-Orochi.  
Malowidło Toyohara Chikanobu wykonane około 1870 roku
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Ninigi drugi od prawej, legendarny wnuk Amaterasu. 
 Malowidło-tryptyk na drewnie autorstwa Toyohara Chikanobu  

(1838-1912). Dzieło wykonane około 1878 r.

Ninigi	 uważany	 za	 mitologicznego	 potomka	 bogini	 słońca	 oraz	 protoplastę 
japońskiego	 narodu	 cesarskiego.	 Zesłany	 na	 Ziemię	 celem	 wypędzenia	 złych	
demonów	 oraz	 zaprowadzenia	 porządku.	 Według	 podań	 Kojiki	 i Ninigi otrzymał	 
od	babki	 trzy	przedmioty,	 uznane	później	 za	 cesarskie	 regalia:	Ośmioboczne	Zwierciadło	
(symbolizujące	mądrość),	Miecz	Trawosiecz	(symbol	odwagi)	oraz	tzw.	Klejnot	(życzliwość,	
czynienie	dobra);	późniejsza	kronika	Nihongi wymienia	dodatkowo	sadzonki	ryżu.

Ninigi udawszy	 się	 na	przylądek	Kasasa	według	mitów	miał	 tam	pobudować	dwór,	 dając	
skromny	początek	siedzibie	przyszłych	cesarzy.
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Cesarz Jimmu w majestacie władzy – malowidło autorstwa Tsukioka Yoshitoshi  
(datowane na 1876-1882)
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Prawnuk	Ninigiego, który	 został	 pierwszym	 cesarzem	Japonii	 i	 kontynuatorem	 jego	misji. 
Otrzymawszy	 od	 najwyższej	 Amaterasu	 magiczny	 miecz	 oraz	 przewodnika	 (trójnogiego	 
kruka)	wyruszył	na	wyprawę	wojenną,	aby	podporządkować	swemu	władztwu	zamieszkują-
cych	wczesny	Nippon	mieszkańców.

Imię	 Jimmu	 w	 wolnym	 tłumaczeniu	 oznacza	 Boskiego Wojownika,	 zostało	 ono	 nadane	
pośmiertnie	przez	pisarza	i	uczonego	Ōmi	no	Mifune (722-785	r.).

Cesarz Jimmu podczas wyprawy wojennej we wschodniej części Japonii  
według wyobrażenia Ginkō Adachi (1891 r.)
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Wyobrażenie przedstawiające Yasumaro autorstwa Kikuchi Yōsai  
(datacja nieustalona)



25

Ō	 no	 Yasumaro (data	 urodzin	 nieznana	 –	 zmarł	 w	 723	 r.)	 japoński	 szlachcic	 
i	urzędnik,	kronikarz,	uważany	za	 twórcę	kroniki	Kojiki,	 któremu	zebranie	dziejów	narodu	 
japońskiego	 (obecnie	 stricte mitologicznych,	 natenczas	 jedynych	 historiograficznie	 
zgodnych	z	obowiązującą	aż	do	lat	czterdziestych	XX	wieku	boską	proweniencją	cesarzy),	
zleciła	Cesarzowa	Gemmei.	Yasumaro prawdopodobnie	brał	udział	w	pracach	kompilator-
skich	drugiej	świętej	księgi	Nihongi.	

Strona manuskryptu Kojiki datowana na 1371-1372
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Kojiki,	 czyli	 Księga dawnych wydarzeń, kronika	 spisana	 w	 języku	 chińskim	 na	 polecenie	 
cesarzowej	 Gemmei	 w	 712	 roku,	 mająca	 stanowić	 podstawę	 oficjalnej	 historii	 Japonii.	 
Podzielona	 na	 trzy	 zasadnicze	 części:	 geneza	 powstania	 świata	 połączona	 z	 zesłaniem	 
Niniego na	ziemię,	 legendarne	dzieje	pierwszego	Cesarza	Jimmu	oraz	kolejnych	piętnastu	 
władców,	 ostatnia	 opisuje	 dzieje	 osiemnastu	 cesarzy,	 aż	 do	 lat	 panowania	 pani	 Suiko	 
(593-628	r.).

Kojiki stanowi	 pierwsze	 zachowane	 dzieło	 historiograficzne,	 którego	 najstarsza	 kopia	 
pochodzi	z	1371	roku.

W	1986	 roku	profesor	Wiesław	Kotański,	 twórca	 i	 nestor	 polskiej	 japonistyki,	 znamieni-
ty	autorytet	oraz	pionier	badań	dziejów	i	kultury	Japonii,	opublikował	polskie	tłumaczenie	
księgi	wraz	 z	 jej	 licznym	 i	 przebogatym	merytorycznie	 komentarzem.	Praca	owa	 stanowi	
natenczas	jedyną	próbę	translacji	Kojiki	na	język	polski.

Profesor	Wiesław	Kotański	(1915-2005)	wraz	z	profesor	Jolantą	Tubielewicz	(1931-2003) 
z	 ośrodka	 Uniwersytetu	 Warszawskiego	 zostali	 odznaczeni	 przez	 Cesarza	 Japonii	 m.in.	 
Orderem	 Świętego	 Skarbu,	 wysokim	 honorem	 państwowym	 za	 wybitne	 zasługi	 na	
polu	 badań	 naukowych.	 Monumentalne	 publikacje	 profesor	 Tubielewicz	 oraz	 profesora	 
Kotańskiego	stanowią	podwaliny	polskiej	szkoły	japonistycznej,	do	dziś	pozostając	punktem	
wyjściowym	do	zgłębiania	dziejów	Japonii	w	języku	polskim.
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Stronnica z Nihon Shoki Jindi-Kan kroniki z 720 roku uzupełniającej  
i kompilującej liczne wpisy z Kojiki. Prezentowana strona pochodzi z edycji Yoshida,  

której część ocalałych zwojów przechowuje Biblioteka Uniwersytetu Tenri  
w mieście Nara

Nihon-shoki lub Nihongi,	 czyli	 tzw.	 Kroniki japońskie	 datowane	 na	 720	 rok	 wykorzystują	
wcześniejsze	 kroniki	 rodów	 arystokratycznych,	 podania	 oraz	 przekazy	 ludowe.	 Pozostaje	 
w	wielu	 aspektach	wtórne	wobec	wcześniejszego	Kojiki,	 acz	 na	 innych	 polach	 rozszerza	
wiedzę	o	udokumentowane	kontakty	z	Chinami	i	Koreą.

Kronika	spisana	została	na	trzydziestu	zwojach	w	całości	w	klasycznym	języku	chińskim.	

Podobnie	 jak	Kronika Dawnych Wydarzeń z	712	 roku	Nihongi	 stanowi	nieocenione	źródło	 
wiadomości	 o	 mitologicznych	 początkach	 cesarstwa.	 Oba	 dzieła	 badane	 są	 intensywnie	
także	współcześnie.	 Genezą	 ich	 powstania	 była	 prozaiczna	wola	 umocnienia	 autorytetu	
panującego	władcy.	Oficjalnie	od	końca	XIX	wieku	do	1945	roku,	po	wprowadzeniu	cenzor-
skich	poprawek,	obie	kroniki	stanowiły	podstawę powszechnego	i	elementarnego	systemu	
nauczania.
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Książę Hanzoku niepokojony przez złotego lisa o dziewięciu ogonach  
– malowidło autorstwa Utagawa Kuniyoshi (1798–1861) 
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Kitsune ─	 japońskie	 określenie	 lisa,	 dotyczy	 zwykle	 postaci	 bajkowych	 występujących	 
w	 mitach	 i	 legendach.	 W	 kulturze	 i	 wierzeniach	 japońskiego	 folkloru	 lisy	 w	 pewnych	 
aspektach	 pełnią	 podobną	 funkcję	 jak	 drobniutkie	 skrzaty	 czy	 gnomy.	Kitsune	 są	 istota-
mi	rozumnymi,	obdarzonymi	magiczną	mocą.	Używają	 jej	do	pomocy,	 jako	druhowie	albo	 
seksualni	partnerzy	lub	do	knucia	i	mamienia	łatwowiernych	ludzi.	Posiadają	umiejętności	
przybierania	postaci	humanoidalnej,	dzięki	czemu	łatwiej wizytować	im	miasta	czy	wsie.

Najczęściej	 japońskie	 lisy	powiązane	 z	 Inari	 (bóstwo	płodności,	 ryżu,	 rolnictwa	 i	 przemy-
słu)	 zwane	zenko,	 określane	są	 jako	dobre	 lisy.	Przypisywano	 im	 rolę	boskich	posłańców,	
stąd	 pokutujący	 przesąd	 o	 nieszczęściu	 przy	 potrąceniu	 zwierzęcia	 na	 drodze	 podczas	 
podróży.	Przedstawia	się	 lisy	 jako	zwierzęta	o	białym	futrze,	 im	więcej	posiadają	ogonów	
tym	mądrzejsze	i	potężniejsze	(najznamienitsze	lisie	duchy	mają	ich	aż	dziewięć).

Kitsune dzielimy	 na	 yako (dzikie	 lisy)	 oraz	 zenko (dobre	 lisy).	 Dzikie	 opętywały	 ludzi,	 
sprowadzając	choroby	i	szaleństwo,	doprowadzając	do	umysłowego	upośledzenia.	Bywało,	
iż	przyjmując	postać	atrakcyjnej	kobiety	poprzez	akt	seksualny	pozbawiały	mężczyzn	energii	
witalnej.

Zenko,	 czyli	 przychylne	 ludziom	 dobre	 wcielenie	 kitsune, dzieli	 się	 na	 lisy	 złote	 (kinko),	 
srebrne	 (ginko),	 białe	 (byakko),	 czarne	 (kokko), niebiańskie	 (tenko)	 oraz tzw.	powietrzne lisy 
zwane	kūko	 uważane	 za	 lisie	bóstwa.	Kitsune	 są	długowieczne,	w	 zależności	 od	kolorytu	
futra	i	posiadanej	mocy	potrafią	żyć	nawet	kilka	tysięcy	lat.
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Wyobrażenie oni autorstwa Kyōsai Kawanbe – rogata postać demona-wilkołaka  
w szatach buddyjskiego kapłana z atrybutami religijnymi (1864 r.)
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Termin	 oni dotyczy	 ogólnie	 złych	 japońskich	 duchów,	 demonów	 czy	 wszelakich	 
diabłów	występujących	w	sinto,	obdarzonych	nadnaturalną	siłą.	 Ich	wyobrażenia	są	silnie	 
zakorzenione	w	 folklorze.	Przeważnie	wizualizuje	 się	 je	 jako	nadnaturalnej	wielkości	ogra	 
lub	trolla	z	kilkoma	rogami	wyrastającymi	z	czaszki,	zwyczajowo	o	czerwonym,	niebieskim	
lub	 zielonym	kolorze	 skóry.	Miewają	 szpony	 lub	 troje	oczu,	 przeważnie	 jednak	pozostają	
humanoidalne.	Bywają	również	skrzydlate	oni,	które	porywają	duszę	umierająceo	człowieka.	

Ubrane	w	przepaskę	biodrową	z	tygrysiego	futra,	półnagie,	uzbrojone	w	ogromne	maczugi	
lub	nabite	ćwiekami	drewniane	pałki,	sprawiają	wrażenie	dzikusów.

Ku	odpędzaniu	i	odczynianiu	złych	duchów	corocznie	organizuje	się	w	formie	przedstawie-
nia	ceremonię	zwaną	Oni-yarahai.
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Japońskie wyobrażenie yōkai – kobieta z głową suma, śpiewem wabi do siebie dzieci.  
Malowidło pochodzi z okresu Edo, autor nieznany.
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Yōkai zbiorcza	 nazwa	 dla	 mitycznych	 kreatur	 mitologii	 i	 podań	 ludowych.	 
W	 szeregi	 yōkai zaliczamy	 wszelakie	 duchy,	 demony,	 zjawy,	 upiory	 czy	 diabły.	 
Pełna	 menażeria	 obejmuje	 również	 zwierzęta	 o	 nadnaturalnych	 mocach.	 Nie	 wszystkie	 
są	złe,	lecz	w	większości	pazerne	i	łatwo	je	przekupić.

Popularyzacja	wierzeń	 dotyczących	 yōkai przypada	 na	 okres	 Edo,	 gdy	 znacząco	wzrosła	
ilość	drukowanej	literatury.	Istotną	rolę	odegrały	również	formy	ekspresji	scenicznej	zwane	 
teatrami	nō (jeden	z	dwóch	głównych	nurtów	 japońskiego	dramatu)	oraz	kabuki (obok	nō  
i	bunraku rodzaj	tradycyjnego	teatru	japońskiego).

Wygląd	niektórych	yōkai potrafi	zaniepokoić	i	zaszokować	nieznającego	kontekstu	odbior-
cę.	Wiele	 japońskich	 demonów	w	 zestawieniu	 ze	 stworzami	 bestiariusza	 słowiańskiego	 
(szczególnie	w	typologii	zachowań)	wykazują	liczne	podobieństwa:	przykładowo	żółwiopo-
dobne	kappa oraz	nasze	rodzime	utopce.

Jednym	z	szerzej	znanych	w	świecie	zachodu	przykładów	żeńskiego	yōkai pozostaje	Sadako	
zobrazowana	w	horrorze	The Ring.
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WIELCY WOJOWNICY, WŁADCY I ARTYŚCI

Stawianie na oręż jako na rzecz najważniejszą jest wielkim błędem. 
Prawdziwą bronią jest człowiek – Takuan Sōhō (1573–1645)

Takuan	Sōhō –	 japoński	mistrz	buddyzmu	zen,	artysta,	kaligraf,	poeta,	mistrz	sztuk	walki.	
Łączyły	go	przyjacielskie	relacje	między	innymi	z	wielkim	szermierzem	i	mistrzem	kenjutsu 
Miyamoto	Musashim	oraz	siogunem	Tokugawa	Iemitsu.	Samuraj	przełomu	epok	kresu	gar-
gantuicznej	wojny	domowej	oraz	wprowadzenia	tzw.	Pokoju	Tokugawów,	ciężkich	czasów 
dla	samurajów	i	ich	„niecierpliwych”	mieczy.		

Środkowy	 okres	 życia	 Sōhō	 wypada	 na	 moment	 najsilniejszej	 ideologicznej	 przemiany,	 
gdy	w	 pozornym	 poniekąd	 spokoju	wykuwano	 znany	 obecnie	 kodeks	moralny	 i	 etyczny	
określany	mianem	bushidō,	czyli	drogi wojownika.

Buddyjski mnich-wojownik w stroju z okresu 
Kamakura, na zbroję nałożone ma szaty kapłańskie;  
zdjęcie rekonstrukcyjne wykonane przez Kazumasa 
Ogawę w Tokio około 1895 roku
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Datowany na XIV-XV wiek obraz namalowany na jedwabiu nieznanego autora  
przedstawia Ashikaga Takauijiego siedzącego w klasycznej pozie portretowej,  

Przechowywany jest w Świątyni Jōdo-ji w mieście Onomichi (prefektura Hiroshima)
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Takauji	 z	 rodu	 Ashikaga	 żyjący	 w	 latach	 1305-1358,	 założyciel	 i	 pierwszy	 siogun	 
Ashikaga-bakufu	 (bakufu rozumiane	 jako	 forma	 dyktatury	 wojskowej,	 dosłownie	 rządy  
spod namiotu).	 Młody	 Takauji	 swą	 wojskowo-polityczną	 karierę	 rozpoczął	 jako	 wasal	 
potężnego	 rodu	 Hōjō,	 ówczesnych	 faktycznych	 władców	 Japonii.	 W	 1333	 roku	 
podczas	 trwania	wojny	Genkō	 Takauji	wysłany	 do	 rozbicia	wojsk	 cesarskich,	 ostatecznie	
przyłączył	się	do	nominalnego	władcy,	doprowadzając	do	upadku	regenckich	rządów	Hōjō.	 
Ambitnemu	 Ashikadze	 odmówiono	 jednak	 stanowiska	 głównodowodzącego,	 dopro- 
wadzając	tym	do	ponownej	zmiany	stron.	Rozgorzała	nowa,	trwająca	ponad	pięćdziesiąt	lat	 
wojna	pomiędzy	dwoma	frakcjami	–	Ashikaga	w	Kioto	oraz	zbiegłego	na	południe	cesarza. 
 
Ashikaga	 Takaujiemu	 zawdzięczamy	 Kemmu shikimoku,	 tzw.	 kodeks	 regulujący	 
postępowanie	społecznej	warstwy	samurajskiej	kasty.
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Tomoe Gozen w serii Kokon hime kagami (Mirror of Beauties Past and Present)  
datowane na 1875-1876 autorstwa Tsukioka Yoshitoshi (1839–1892)
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Tomoe	 Gozen	 kobieta-samuraj,	 wojowniczka	 o	wyjątkowych	 umiejętnościach,	 uznawana	
ówcześnie	w	Japonii	za	symbol	siły	płci	pięknej.

Choć	w	XII-wiecznej	Japonii	szkolono	młode	kobiety,	aby	bronił	siebie	oraz	domu	w	razie	
ataku,	wojna	wciąż	pozostawała	domeną	mężczyzn.	Rola	kobiety	jeszcze	przez	długie	wieki	
będzie	marginalizowana	i	uważana	za	politycznie	oraz	militarnie	zbędną.

Wzmianki	źródłowe	poświęcone	Tomoe	Gozen	znajdziemy	wyłącznie	w	eposie	wojennym	
Heike monogatari,	 czyli	Opowieści o rodzie Heike,	opisującego	walki	pomiędzy	rodami	Taira	 
i	 Minamoto.	 Środowisko	 naukowe	 nie	 wyklucza	 legendarnego	 pochodzenia	 postaci	 
Tomoe,	przedstawianej	jako	pięknolicą	nieustraszoną	wojowniczkę	o	kruczoczarnych	włosach	 
i	jasnej	skórze.	Jej	zapał	do	walki	oraz	szaleńcza	często	odwaga	przewyższał	bitnością	wielu	
mężczyzn,	rejterujących	z	pola	walki	w	obliczu	widma	śmierci.

Tomoe	służyć	miała	samurajowi	Minamoto	Yoshinace.	Jej	wcześniejsze	życie,	sprzed	zapisów	
monogatarii pozostaje	nieznane	i	praktycznie	niemożliwe	do	odtworzenia.	Historiografia	nie	
podaje	również	jaki	los	spotkał	Tomoe	po	bitwie	pod	Awazu	(1184	r.).	

Podczas	 bratobójczej	 walki	 między	 armiami	 kuzynów	 Yoshinaki	 i	 Yoshitsune	 Minamoto,	
pan	Tomoe	otoczony	ostatnimi	kilkoma	wojownikami	nakazał	ujść	z	pola	podwładnej,	gdyż	
śmierć	u	boku	kobiet	byłaby	dlań	hańbiąca.	Tomoe	miała	rzekomo	ściąć	jeszcze	kilku	samu-
rajów	Yoshitsunego	(jego	armia	przeważała	liczebnie	nad	wojskami	Yoshinaki)	oraz	zniknąć	
niczym	kamień	rzucony	w	odmęt	głębokiego	jeziora.	Liczne	opowiastki	ludowe	podawały,	 
iż	 została	 przymuszona	 do	 konkubinatu	 z	Minamoto	Yoshitsune,	 inna	wspomina	 o	 losie	
mniszki,	 natomiast	 najbardziej	 krwawa	 o	 zemście	 za	 przegraną	 bitwę	 i	 popełnieniu	 
samobójstwa.



39

Drzeworyt ukiyo-e ukazujący walczącą Tomoe Gozen w bitwie pod Awazu  
(1184 r.). Dzieło Utagawa Yoshikazu pochodzi z okresu Edo
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Miyamoto Musashi (urodzony prawdopodobnie w 1584 roku,  
zmarł 13 czerwca 1645 r.) przedstawiony w pozycji szermierczej  

z dwoma drewnianymi mieczami (bokken) autorstwa Utagawa Kuniyoshi
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Miyamoto	 Musashi	 (pośmiertnie	 nadano	 mu	 buddyjskie	 imię	Niten)	 urodził	 się	 prawdo-
podobnie	w	1584	 roku,	 zmarł	13	czerwca	1645	 roku,	był	 japońskim	 rōninem (samurajem	 
bez	pana, termin	 tłumaczony	 jako	człowiek-fala).	Uważany	za	 twórcę	stylu	dwa nieba jako 
jedność,	 (niten’ichi-ryū),	 napisał	 filizoficzno-szermierczy	 traktat	Gorin-no Sho (Księga Pięciu 
Kręgów),	 parał	 się	malarstwem,	 poezją	 oraz	 rzemiosłem,	mistrz	 niezwykle	 cenionej	 przez	
samurajów	sztuki	walki	zwanej	kenjutsu.

Opracowana	 przez	Musashiego	 szkoła	 fechtunku	 polega	 na	 użyciu	 długiego	 (przeważnie	
w	typie	katana)	oraz	krótkiego	miecza	zwanego	wakizashi.	O	historycznie	potwierdzonych	
przeciwnikach	 rozpisuje	 się	 szerzej	 Henryk	 Socha	 (Tsuba	 oraz	Miecze japońskie Nihontō).	
Polski	czytelnik	może	natomiast	sięgnąć	po	głęboki	i	oddający	ducha	epoki	przekład	Księgi 
Pięciu Kręgów wydanej	przez	Diamond	Books	w	2010	roku.
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Oda Nobunaga (1534-1582 r.) według wyobrażenia Utagawa Yoshiiku,  
malowidło datowane na 1867 r.; przechowywane w Tokyo Metropolitan Library
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Oda	 Nobunga	 daimyō okresu	 Azuchi-Momoyama uważany	 za	 pierwszego	 z	 trójki	 
„zjednoczycieli”	nowoczesnej	Japonii	przełomu	epok.	Pod	koniec	życia	kontrolował	połową	 
z	sześćdziesięciu	sześciu	prowincji.

Władzę	nad	klanem	Oda	przejął	w	1551	roku,	podporządkowując	sobie	prowincję	Owari,	 
zająwszy	 część	 domen	 rodów	 Takeda,	 Imagawa	 oraz	 Hōjō.	 Po	 wygranej	 bitwie	 pod	 
Okehamaza	 (1560	 r.)	 nad	 rodem	 Imagawa,	 pod	 rozkazy	 Nobunagi	 oddał	 się	wyzwolony	 
Tokugawa	Ieyasu	(przyszły	siogun),	walczący	odtąd	obok	Hideyoshiego	Toyotomi	jako	wy-
bitni	dowódcy.

Celem	 Nobunagi	 było	 zdobycie	 stolicy	 Cesarstwa.	 Wkroczywszy	 do	 Kioto	 7	 listopada	 
1568	 roku	 osadził	 na	 tronie	marionetkowego	władcę	Yoshiakiego	 z	 rodu	Ashikaga.	Oda	
Nobunaga	 był	 uznawany	 za	 okrutnika,	wola	 jego	 była	 sroga,	 zaś	w	 dążeniu	 do	 celu	 nie	 
powstrzymywało	go	nawet	palenie	i	równanie	z	ziemią	buddyjskich	klasztorów,	w	których	
wyszkoleni	i	bitni	mnisi	zaczęli	nastręczać	Nobunadze	problemów.

W	historii	wojskowości	Oda	Nobunaga	zapisał	się	dzięki	rewolucyjnej	taktyce	użycia	ręcznej	
broni	palnej	 (arkebuzy,	muszkiety).	Żołnierzy	ustawiano	 rzędami,	 a	następnie	po	oddaniu	
salwy	do	czoła	formacji	wychodzili	strzelcy	z	nabitą	bronią.	Dodatkowo	ochraniała	ich	forma	
palisady-kratownicy	zbudowanej	ze	związanego	bambusa.	Doskonałym	przykładem	użycia	
tej	 taktyki	pozostaje	bitwa	pod	Nagashino	w	1575	 roku,	gdzie	 siłą	prochu	 i	 kul	 złamano	 
pancerną,	ciężkozbrojną	kawalerię	rodu	Takeda.

Kres	 rządów	 i	 życia	 Nobunagi	 przypada	 na	 czas	 upadku	 wielu	 możnych	 rodów	 
feudalnych,	choć	uważany	za	reformatora	i	doskonałego	dowódcę	wojskowego,	był	przede	
wszystkim	 bezwzględnym	 tyranem.	 Zmarł	 21	 czerwca	 1582	 roku	 w	 skutek	 postrzału,	 
lub	 jak	 podają	 inne	 źródła,	 na	 skutek	 zdrady	 postanowił	 popełnić	 seppuku.	 Inne	 źródła	 
teoretyzują,	iż	Nobunaga	miał	paść	ofiarą	zamachu	ninja.
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Fragment malowidła bitwy pod Nagashino (1575 r.), datowane na XVIII wiek,  
autor nieznany; przechowywane w Tokugawa Art Museum
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Malowidło datowane na 1834-1844 rok prezentujące siedzącego  
Uesugi Kenshina w pełnej zbroi, autorstwa Utagawa Kuniyoshi
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Wielki	 generał	 żyjący	 w	 latach	 1530-1578,	 urodzony	 w	 prowincji	 Echigo	 jako	 syn	 
shugo,	 gubernatora	 wojskowego.	 Podwładni	 nazywali	 go	 bogiem wojny lub Smokiem  
z Echigo,	 nieustępliwy	 rywal	 Takeda	 Shingena,	 z	 którym	 prowadził	 walki	 przez	 blisko	 
czternaście	 lat!	 Obaj	 darzyli	 się	 wzajemnym,	 głębokim	 szacunkiem,	 natomiast	 gdy	 
w	 1573	 roku	 Shingen	 zmarł,	 Kenshin	 poprzysiągł	 nigdy	 nie	 zaatakować	 prowincji	 Kai	 
(siedziby	 rodu	 Takeda).	 Będąc	 czwartym	 synem	 gubernatora-generała	 Nagao	 Tamekage	 
finalnie	w	połowie	XVI	wieku	przejął	władzę	nad	klanem,	acz	większa	część	prowincji	Echigo	 
nie	uznawała	młodego	Kenshina	za	prawowitego	pana.

Pomiędzy	 Kenshinem	 a	 Takeda	 Shingenem	 doszło	 do	 słynnych	 w	 historii	 wojskowej	 
pięciu	 potyczek	 na	 równinie	 Kawanakajima.	 W	 latach	 1576-1578	 Uesugi	 toczył	 walki	 
z	Oda	Nobunagą.	 Zażarty	 konflikt	 poskutkował	 silnym	 ufortyfikowaniem	 prowincji	 Kaga	
oraz	 pomniejszymi	 rajdami	 na	 ziemie	 pozostające	 we	 władaniu	 Nobunagi.	 Plany	 więk-
szej	 ekspedycji	 pokrzyżowało	 nagłe	 pogorszenie	 stanu	 zdrowia	 Kenshina.	 Marsz	 woj-
ska	 zatrzymano	 9	 kwietnia	 1578	 roku,	 dziesięć	 dni	 później	 wielki	 samuraj	 już	 nie	 żył.
Pozostawił	 po	 sobie	 pewnego	 rodzaju	 epitafium	 zwane	 w	 Japonii	 „wierszem	 śmierci”	 
(jisei no ku)	w	brzemieniu:

Czterdzieści dziewięć lat życia - jak krótki sen 
życie pełne pomyślności - jak jedna czarka pełna sake

Wokół	śmierci	Kenshina	narosło	kilka	teorii.	Najpewniej	mógł	zemrzeć	na	skutek	nowotwo-
ru	 lub	wyniszczenia	organizmu,	wywołanego	nadmiernym	spożyciem	alkoholu.	Wymienia	
się	 również	zamach	ninja	 (wojownik cienia)	nasłanego	przez	Oda	Nobunagę.	Bezwzględny	 
i	zdeterminowany	Oda	wykorzystał	upadek	generała	i	zajął	osłabioną	prowincję	Echigo	bez	
większych	strat.

Warto	 odnotować,	 iż	 Uesugi	 Kenshin	 nigdy	 się	 nie	 ożenił,	 zaś	 jego	 relacje	 z	 kobieta-
mi	 bywały	 szeroko	 komentowane,	 prowadząc	 do	 publicznych	 dyskredytacji	 i	 podejrzeń	 
o	 skłonności	 homoseksualne	 i	 lubieżne	 kontakty	 z	 dojrzałymi	 mężczyznami,	 
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co	 w	 „nowożytnej”	 Japonii	 nie	 było	 pobłażliwie	 traktowane.	 Imię	 zapisane	 w	 historii,	 
Kenshin	 przyjął	 finalnie	 po	 zostaniu	mnichem	buddyjskim,	wszak	 u	Japończyków	 zmiana	
imienia	w	ciągu	życia	nie	była	rzadką	praktyką.	

Uesugi Kenshin w charakterystycznym nakryciu głowy, zmierzający na bitwę, uchwycony 
przez Tsukioka Yoshitoshi, drzeworyt datowany na 1883 rok, przechowywany obecnie  

w County Museum of Art w Los Angeles
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Portret Toyotomi Hideyoshiego pędzla Kanō Mitsunobu,  
datowany na drugą połowę XVI wieku
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Toyotomi	 był	 synem	 chłopa	 z	 wioski	 Nakamura	 (prowincja	 Owari),	 osierocony	 
w	wieku	8	 lat,	 jako	młodzieniec	miał	 zostać	mnichem.	Uciekłszy,	 zaciągnął	 się	na	 służbę	 
do	dowódcy	zamku	Hamamatsu,	wasala	rodu	Imagawa.	W	1558	roku	dezerterując,	zbiegł	 
do	Yukitsuny	wstępując	w	szeregi	wojsk	Oda	Nobunagi.	Wkrótce	jego	niebywałe	zdolności	
przywódcze	zostały	dostrzeżone.	Został	mianowany	jednym	z	najważniejszych	generałów	
Nobunagi,	od	śmierci	którego	(w	1582	r.)	konsekwentnie	likwidował	oponentów.	Dwa	lata	
później	Cesarz	Ōgimachi	nadał	mu	tytuł	kampaku (funkcja	doradcy	i	pierwszego	ministra).

Na	 drodze	 do	 jednowładztwa	 stały	 już	 tylko	 najsilniejsze	 podówczas	 rody:	 Shimazu	 
(z	Kiusiu)	oraz	klan	Hōjō.	W	1585	roku	armią	liczącą	120	000	żołnierzy	Toyotomi	spacyfiko- 
wał	klan	Shimazu,	ziemie	drugiej	rodziny	zostały	zdobyte	i	podporządkowane	pięć	lat	później.	
Jednym	z	ważniejszych	dowódców	Hideyoshi	Toyotomiego	był	przyszły	założyciel	trzeciego	
siogunatu	 –	Tokugawa	 Ieyasu,	 który	w	 dowód	 lojalności	 otrzymał	we	władnie	 prowincje	 
Mikawa	i	Tōtomi.	Największym	militarnym	przedsięwzięciem	Hideyoshi	były	dwie	(nieudane	
w	kontekście	strategicznym)	inwazje	na	Koreę	oraz	pragnienie	podboju	Chin.	

Pod	 koniec	 życia	 celem	 zabezpieczenia	 sukcesji	 urodzonemu	 w	 1593	 roku	 synowi	 
Hideyoriemu,	 nakazał	 utworzenie	 rady	 regencyjnej.	 Niestety	 po	 śmierci	 „drugiego	 
zjednoczyciela”,	 wybuchła	 nowa	 wojna,	 wieńcząca	 definitywnie	 okres	 sengoku,	 
gdy	Tokugawa	Ieyasu	pod	Sekigaharą	(jesień	1600	roku)	położył	fundament	pod	hegemonię	 
rodu	 Tokugawa.	 Młody	 Hiydeyori	 dyktaturę	 Ieyasu	 przypłacił	 finalnie	 życiem	 podczas	
oblężenia	zamku	Osaka	(1614-1615	r.)	popełniając	z	matką	Panią	Yodo-dono	samobójstwo.	

Toyotomi,	 czczonego	 obecnie	 jako	 kami,	 uznawano	 za	 znamienitego	 reformatora.	 
Za	jego	rządów	na	panów	feudalnych	nałożono	podatek	od	rocznej	 ilości	zebranego	ryżu	
(liczony	w	koku,	 ok.	 180	 litrów).	Przeprowadzał	 również	 akcje	demobilizacyjne	mnichów- 
wojowników	 i	 chłopów,	 nauczony	 doświadczeniami	 poprzednika	 (Oda	Nobunagi),	 zwane	 
w	źródłach	wielkim polowaniem na miecze.	W	1587	roku	wydał	edykt	nakazujący	bezwzględ-
nie	mordować	chrześcijan.

Jako	miłośnik	herbaty,	przyczynił	się	do	rozpropagowania	ceremonii	jej	parzenia.



50

Portret Tokugawa Ieyasu wykonany techniką wodnych pigmentów  
na wiszącym jedwabnym płótnie we wczesnym okresie Edo, autorstwa  

Kanō Tan’yū  (1602–1674), przechowywany obecnie na Zamku Osaka w Japonii
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Ieyasu	z	rodu	Tokugawa	urodzony	w	1543	roku	(w	Mikawie),	ostatni	z	tria	wielkich	kreacjonistów	
współczesnej	Japonii.	Wczesne	lata	i	walka	o	pozycję	klanową	w	przypadku	Ieyasu	nie	odbie-
gają	 nazbyt	 od	 swoich	 poprzedników.	 Ieyasu	w	wieku	 dwudziestu	 dwóch	 lat	 posiadając	 
już	 znaczne	 wpływy,	 postanowił	 zaatakować	 ziemie	 znienawidzonego	 Imagawa	 w	 pro- 
wincji	Tōtōmi.	Następnie	w	1566	roku	wystosował	do	Cesarza	Ōgimachi	pisemną	prośbę	 
o	zgodę	na	zmianę	imienia.	Udowadniał	w	nim	rzekomo	swą	proweniencję	krwi	sięgającą	rodu	 
Fujiwara	(wymienia	się	również	kilka	innych	znamienitych	rodów).

Ród	 Tokugawa	 pod	 rozkazami	 Ieyasu	 długo	 musiał	 czekać	 na	 pełną	 samodzielność.	 
Wciąż	 pozostając	 suwerenem	 Oda	 Nobunagi,	 który	 zajmując	 w	 1568	 roku	 Kioto,	 
w	szeregach	 swych	 armii	miał	 sporą	 rzeszę	mieczy	 i	włóczni	Tokugawa.	Na	początku	 lat	
70.	XVI	wieku	ziemie	Imagawa	zostały	wchłonięte,	zaś	Ieyasu	zawarł	przymierze	z	Uesugi	 
Kenshinem.	 Wcześniejszy	 pakt	 z	 rodem	 Takeda	 zaczynał	 płonąć,	 niczym	 żądza	 walki	 
pomiędzy	przywódcami	obu	klanów.	Oda	wspierał	przyszłego	sioguna,	lecz	dążenie	Ieyasu	
do	hegemonii	nasilało	się	z	każdą	kolejną	potyczką	i	roszadami	sojuszników.

Ieyasu	 w	 1579	 roku	 dotknęła	 osobista	 tragedia	 –	 jego	 żonę	 oraz	 najstarszego	 syna	
Nobuyasu	posądzono	o	uknucie	z	Katsuyorim	(sukcesorem	rodu	Takeda)	spisku	mającego	
zgładzić	 Oda	 Nobunagę.	 Panią	 Tokugawa	 ścięto,	 Nobuyasu	 nakazano	 popełnić	 rytualne	 
samobójstwo.	Ieyasu	trzy	lata	później	wziął	odwet	najeżdżając	wraz	z	wojskami	klanu	Oda	
ziemie	 Takeda,	 ostatecznie	 kładąc	 kres	 jego	 politycznemu	 znaczeniu.	 Gdy	w	 1592	 roku	
wojska	Toyotomi	dokonały	inwazji	na	Koreę,	Tokugawa	postanowił	trzymać	się	na	uboczu	
planów	Hideyoshiego.	Strategicznie	rozsądna	decyzja,	pozwoliła	oszczędzić	ogromnych	strat	 
i	zachować	siły	na	zadanie	decydującego	ciosu.	Śmierć	Hideyosihiego	w	1598	roku	zmobi-
lizowała	Ieyasu	do	działania.	Zawiązane	wcześniej	sojusze	doprowadziły	do	podziału	Japonii	 
na	dwa	główne	obozy,	tzw.	„zachodni”	(pod	sztandarem	Ishida	Matsunariego)	oraz	„wschodni”	 
skupiony	wokół	Ieyasu.
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Sekigahara	(1600	r.)	będąca	 jedna	z	największych	bitew	nowożytnej	Japonii,	obliczana	na	
sto	sześćdziesiąt	tysięcy	ludzi,	nazywana	jest	jedną	z	bitew	decydujących	o	losach	całego	
narodu.	Ieyasu	zmiażdżył	oportunistów,	rozdysponowując	ziemie	pokonanych	pośród	swych	
wasali.	Ostatecznie	antagonizmy	z	dawnymi	rywalami	zostały	zamknięte	oblężeniem	i	zdoby-
ciem	zamku	Osaka	(1614-1615),	gdy	śmierć	poniósł	młody	panicz	Toyotomi	Hideyori,	mogą-
cy	w	przyszłości	podważyć	władztwo	Tokugawa-bakufu.	Dopiero	po	ustanowieniu	„pokoju”	 
w	 Japonii,	 Ieyasu	 w	 1603	 roku	 został	 przez	 Cesarza	 Go-Yōzei	 okrzyknięty	 siogunem.	 
Formalną	 władzę	 oddał	 dwa	 lata	 później	 synowi	 Hidetadzie.	 Ieyasu	 zmarł	 22	 maja	 
w	 1616	 roku,	 pozostawiając	 swoim	 następcom	 blisko	 dwustu	 pięćdziesięcioletni	 okres	 
tzw.	„pokoju	Tokugawów”.

James	Clavell	w	swej	książce	Shōgun	dość	 trafnie	oddał	 tło	walki	o	władzę	w	wykonaniu	
Tokugawa	Ieyasu,	zastępując	samuraja	panem	Toranaga.	W	serialu	nakręconym	na	podsta- 
wie	powieści	pod	 tym	samym	 tytułem	w	 rolę	 Ieyasu	wcielił	 się	Toshirō	Mifune,	ulubiony	
aktor	Akiro	Kurosawy.

W	swym	testamencie	Ieyasu	zapisał:	

Miecz jest duszą samuraja, jeżeli kto o nim zapomni  
lub go utraci, nie będzie mu to wybaczone.
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Lojalność i wierność wobec seniora stanowiła jedną z samurajskich cnót.  
Drzeworyt Tsukioka Yoshitoshi z 1881 roku ukazuje wasala i oddanego sługę,  

wojownika Ōkubo Hikozaemon Tadanori ratującego swego pana Tokugawa Ieyasu.  
Zwany także Ōkubo Tadataka (1560-1639) był autorem Mikawa Monogatari, 

 traktatu-kroniki opisującego właściwe postępowanie wojownika.  
W trakcie jego długiego życia, służył wiernie trzem siogunom rodu Tokugawa,  

zmarł w wieku 80 lat 
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Siogun Tokugawa Yoshinobu na koniu w mundurze kroju francuskiego. 
Zdjęcie datowane na styczeń 1867 roku
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Tokugawa	 Yoshinobu	 (1837-1913	 r.)	 piętnasty	 i	 ostatni	 siogun	 epoki	 Edo	 z	 rodu	 
Tokugawa.	 Okres	 rządów	 Yoshinobu	 określa	 znaczny	 wzrost	 niepokojów	 społecznych	
oraz	 usilne	 dążenie	 do	 dziejowych	 przeobrażeń,	 jakich	 Japonia	 dotychczas	 nie	 doświad-
czyła,	a	na	które	nie	była	do	końca	przygotowana.Współpraca	z	Francuzami	poskutkowała	 
modernizacją	armii	na	zachodnią	modłę,	od	Amerykanów	zakupiono	nowoczesną	broń	palną.

Potomkowie	 tradycjonalistycznych	 samurajskich	 rodów	 coraz	 głośniej	 wznosili	 hasło	 
sonnō-jōi,	czyli	czcić cesarza, wypędzić barbarzyńców.	W	Satsumie,	Chōshū	oraz	Tosa	wzbie- 
rał	 gniew	 wojowników	 skupiony	 na	 osobie	 Yoshinobu,	 zafascynowanego	 zachodnimi	 
nowinkami,	 wprowadzonymi	 przez	 ludzi z zewnątrz	 (jap.	 gaijin	 –	 pogardliwe	 określenie	 
obcokrajowca).	Oczekiwano	ustąpienia	sioguna.	Ostatecznie	9	listopada	1867	roku	wobec	
słabnącej	pozycji	militarnej	oraz	niemożności	wdrożenia	reform	Tokugawa	ulega,	przekazu-
jąc	władzę	cesarzowi.	Pozbawiony	został	wszelkich	praw,	przywilejów	oraz	lenn.

Nim	ostatni	były	 siogun	zmarł	 (21	 listopada	1913	 roku),	 zamykajac	ostatecznie	 znaczący	
rozdział	w	historii	Japonii,	cesarz	Mutsuhito	pozwolił	na	odbudowę	rodu	Tokugawa,	nadając	
Yoshinobiemu	tytuł	księcia	(Kóshaku)	za	wierną	służbę	Cesarstwu.
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Siogun Tokugawa Yoshinobu wraz ze swymi wiernymi przybocznymi umyka  
z Edo pod osłoną nocy. Malwidło autorstwa Yoshitoshi (1870 r.)  

przechowywane w Muzuem Historii Ryozen w Kioto



57

Cesarz Mutsuhito w dworskich szatach  
(zdjęcie wykonane przez Uchida Kuichi w 1872 roku)
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Upadek	 zdolności	 militarnej	 siogunatu	 Tokugawa,	 silne	 niepokoje	 społeczne	 
i	 procesarskie	 nastroje	 złożyły	 się	 na	 proces	 restauracji	 pozycji	 cesarza.	 
W	początkach	panowania	Cesarza	Mutsuhito	upatrywać	należy	finalnego	kresu	epoki	samu-
rajów	i	znaczeniowości	dziejowej	ich	mieczy.

Za	 panowania	 Cesarza	 Mutsuhito	 zmianie	 uległ	 również	 system	 sprawowania	 rządów,	
ustanawiając	monarchię	konstytucyjną.	W	1871	roku	zlikwidowane	zostały	hany	(feudalne	
domeny),	które	zostały	zastąpione	przez	prefektury,	podporządkowane	centralnej	władzy	
cesarza.	Drastycznym	zmianom	uległa	struktura	klas	społecznych,	kaście	samurajów	ode- 
brano	prawie	wszystkie	przywileje.	Lokalne	bunty	tłumiono	nader	skutecznie	i	krwawo.

Cesarz	 zmarł	w	1912	 roku,	otrzymując	pośmiertne	 imię	Meiji od Epoki Światłych Rządów,	
podczas	której	sprawował	władzę.	
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Cesarz Mutsuhito (imię pośmiertne Meiji 1852-1912) w galowym mundurze uszytym  
na zachodnią modę. Szkic ołówkiem wykonany przez Eduardo Chiossone w 1888 roku,  

został następnie sfotografowany przez Maruki Riyō i za milczącą aprobatą  
Cesarza rozesłany do przedstawicielstw obcych rządów oraz japońskich szkół  
jako dopuszczalny wizerunek władcy. Rysunek wykonano na tyle realistycznie,  

iż bywał brany za rzeczywiste zdjęcie
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Fragment zdjęcia ukazującgo pogodne oblicze 
Cesarza Akihito wykonane podczas wizytacji 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej w Tokio (24 kwietnia 2014)

Cesarz	Akihito	urodził	się	w	1933	roku,	panuje	obecnie	jako	125.	Cesarz	z	dynastii	Yamato.	
Od	małego	wychowywany	w	duchu	modernizmu,	pilnie	uczył	się	języka	angielskiego,	studio-
wał	nauki	polityczne	i	ekonomiczne.	W	1952	roku	odbyła	się	oficjalna	ceremonia	osiągnięcia	
pełnoletności	oraz	uznania	Akihito	za	sukcesora	chryzantemowego	tronu.	Gdy	w	1989	roku	
zmarł	Cesarz	Hirohito	dla	Japonii	rozpoczęła	nowa	era,	intronizowany	Akihito	nazwał	okres	
swego	 panowania	 erą	Heisei,	 czyli	 pokój wszędzie,	 rozumiany	 jako	 symbol	 oderwania	 się	 
od	bólu	i	zniszczeń	II	Wojny	Światowej.

Cesarz	Akihito	pasjonuje	 się	 ichtiologią	 (konkretnie	badaniami	nad	 rybami	babkowatymi),	
współtworzył	wydaną	w	1984	roku	książkę	pt.	Ryby Archipelagu Japońskiego.

Według	treści	oficjalnego	orędzia	do	narodu	z	2016	roku	i	informacji	przekazanej	publicznie	
w	roku	następnym,	władca	zapowiedział,	iż	abdykuje	dnia	30	kwietnia	2019	roku.



61

Akira	Kurosawa	ikoniczna	postać	japońskiej	kinematografii,	szeroko	znany	i	rozpoznawalny	
poza	granicami	kraju.	Syn	oficera	Armii	Cesarskiej,	potomek	rodziny	samurajskiej.	Filmami	
zajmował	się	do	późnej	 starości.	Akcja	najbardziej	 znanych	dzieł	 z	 lat	50.	 i	60.	XX	wieku	
odnajduje	 inspiracje	między	 innymi	w	Makbecie czy	Hamlecie. Od	połowy	 lat	 60.	 zmienił	
się	charakter	filmów	Kurosawy,	zaczął	kręcić	filmy	w	kolorze	(najbardziej	znany	Sobowtór – 
Kagemusha z 1980	roku).

Filmy	 Kurosawy	 wyróżnia	 klimat	 epoki,	 spójność	 historyczna	 oraz	 niebywała	 dbałość	 
o	detale.	Czuć	w	nich	ducha	samurajskiego	etosu,	patos	oraz	historyczny	kontekst	dziejowy.

Najsłynniejsze	 dzieła	 mistrza	 japońskiej	 kinematografii:	 Siedmiu samurajów, Tron we krwi, 
Ukryta forteca, Rudobrody, Sobowtór, Straż przyboczna.	 Wyreżyserował	 ponad	 trzydzieści	 
filmów,	 do	 blisko	 czterdziestu	 pięciu	 napisał	 scenariusz.	 Laureat	 dwóch	 Oskarów	 
oraz	ogromnej	ilości	nagród	festiwali	m.in.	w	Cannes,	Berlinie	czy	Wenecji.

W	1989	roku	otrzymał	Oskara	za	całokształt	twórczości.

Kurosawa Akira (1910-1998) – zdjęcie wykonane  
w 1953 roku na planie filmu Siedmiu samurajów 
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Japoński	mangaka,	 reżyser	 i	 producent	 filmów	 anime	 z	wykształcenia	 doktor	medycyny.	 
Nazywany	 „bogiem	 mangi”,	 wielokrotnie	 porównywany	 do	 japońskiego	 wcielenia	 Walta	 
Disneya.	 Tezuka	 był	 twórcą	 pierwszego	 w	 Japonii	 animowanego	 serialu	 pt.	 Astro Boy  
(Tetsuwan Atomu lub	 w	 samej	 Japonii	Might Boy),	 adaptował	 europejskie	 baśnie	 i	 mity	 
(jak	Pinokio).	Dorobek	Osamu	Tezuki	 szacowany	 jest	 na	ponad	 siedemset	mang	 (czarno- 
białych	komisów)	oraz	około	sto	filmów	animowanych.

W	1989	roku	za	wybitny	wkład	w	rozwój	kultury	japońskiej	pośmiertnie	oznaczony	Orderem	
Świętego	Skarbu,	czwartym	według	rangi	medalem	nadawanym	przez	cesarza.

W	2004	roku	dzięki	wydawnictwu	Arashi	mogliśmy	obcować	z	jednym	z	najwybitniejszych	
dzieł	Tezuki	Metropolis.	

Tezuka Osamu (1928−1989) 
Zdjęcie wykonane w 1951 roku
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Hayao	Miyazaki	 (ur.	w	 1941	 r.)	 należy	 do	 grona	 najwybitniejszych	 japońskich	 reżyserów	
filmów	 anime	 i	 scenarzystów.	 Po	 rozpoczęciu	 studiów	 w	 1963	 roku	 na	 Uniwersytecie	 
Gakushuin	 znalazł	 pracę	w	wydawnictwie	 zajmującym	 się	 animacjami.	Długie	 lata	 trwała	 
nauka	 oraz	 szlifowanie	 warsztatu,	 w	 międzyczasie	 powstawały	 pierwsze	 samodzielne	
poważniejsze	prace	rysownicze	oraz	reżyserskie.	W	1983	roku	po	śmierci	matki	rozpoczął	
pracę	nad	Nausicą z Doliny Wiatru,	która	otworzyła	artyście	wiele	nowych	drzwi	rozwoju.	

Z	 późniejszych	 dzieł	 mistrza	 współpracującego	 z	 niezrównanymi	 animatorami	 ze	 studia	
Ghibli (od	czerwca	1985	r.,	współzałożycielem	był	sam	reżyser)	wymienić	należy	najsłynniej- 
sze	jak	Mój sąsiad Totoro,	Księżniczka Mononoke,	Ruchomy zamek Hauru	czy	najnowszy	film	
animowany pt.	Zrywa się wiatr z	2013	roku.

Przygoda	z	ponadczasowymi	dziełami	wykreowanymi	przez	animatorów	Studia	Ghibli należy	
do	jednych	z	największych	przyjemności	obcowania	z	japońskim	folklorem.

Hayao Miyazaki – zdjęcie wykonane na festiwalu 
filmowym w Wenecji (autor: Tomas Schulz, 2008)
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Kadr z anime Spirited Away: W krainie Bogów (Sen to Chihiro no Kamikakushi) z 2001 roku, 
wyreżyserowane i napisane przez Hayao Miyazaki, stanowi ukoronowanie 

jego artystycznego dorobku. Urokliwa folklorystyczna opowieść 
o trudach dorastania, pełna magii i pozytywnego humoru została w 2003 roku 

uhonorowana Oskarem (nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej) 
w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany
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Zdjęcie wykonane około 1860 roku przez Włocha Felice Beato  
(jeden z pierwszych fotografów wojennych Azji oraz Dalekiego Wschodu, 

dokumentował między innymi drugą wojnę opiumową), docelowo umieszczone 
w Encyklopedii Britannica, prezentuje samuraja w pełnej zbroi z mieczem.  
Uwagę zwraca okres wykonania, stanowiący przełom epok ostatecznego 

upadku znaczenia samurajskiej kasty oraz wejścia Japonii w epokę modernistycznych 
przeobrażeń światopoglądowych, społecznych oraz technicznych
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Samuraje	 stanowią	 najbardziej	 bodaj	 przekoloryzowaną	 i	 przewartościowaną	 grupę	 
społeczną	w	historii	ludzkości.	Bezwzględnie	kojarzeni	z	Japonią,	są	jej	symbolem	i	solą	ziemi.	
Określenie	pochodzi	od	archaicznego	rzeczownika	samurau (pierwotnie	saburau),	oznacza	
służyć panu.	W	Japonii	zwyczajowo	określa	się	ich	mianem	bushi.

Samuraje	jako	klasa	społeczna	(kasta)	pojawili	się	na	przełomie	VII	i	VIII	wieku	naszej	ery,	
pozycję	utrzymali	aż	do	1871	roku,	gdy	odebrano	im	wszelkie	przywileje.	Po	ponad	tysiącu	
lat	ustawicznych	wojen	ulegli	formalnej	„likwidacji”.	Pierwsi	samuraje stanowili	podwładnych	
dostojników	oraz	wchodzili	w	skład	gwardii	Cesarza.	Udział	 samurajów	 jako	kasty,	wahał	
się	w	granicy	około	10%	ogółu	ludności	Japonii.	Ich	symbolem,	uzewnętrznieniem	pozycji	
społecznej,	obowiązkiem	i	prawem	było	noszenie	pary	mieczy	(krótkiego	i	długiego)	zwanej	
daishō.

Obecnie	 popkulturowe	 wyobrażenie	 samurajów	 w	 świecie	 zachodnim,	 gloryfikuje	 ich	
jako	 szlachetnych	 i	 pogrążonych	 w	 kontemplacji	 nad	 walką	 i	 śmiercią,	 nieustraszonych	 
wojowników.	 Warto	 jednakże	 pamiętać,	 iż	 słynny	 „niespisany”	 kodeks,	 etos	 samura-
jów	bushidō	w	 formie	 znanej	 i	 rozpowszechnionej	obecnie,	 zaczął	 się	 kształtować	dopie-
ro	na	początku	XVII	wieku,	gdy	zapanował	tzw.	pokój	Tokugawów.	Wcześni	samuraje	byli	
po	 prostu	 uprzywilejowanymi	 „żołnierzami”	 w	 patriarchalnym	 społeczeństwie,	 których	 
miecze	 (jako	 narzędzie	 mordu) przez	wieki	 topiły	 japońską	 ziemię	 tysiącami	 litrów	 krwi. 
Przelewanej	ochoczo	podczas	bratobójczych	wojennych	rzezi	w	imię	walki	o	terytorium	lub	
z	poczucia	mocno	wypaczonego	honoru.
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Ukiyo-e przedstawiające samuraja przygotowującego się do popełnienia seppuku. 
Drzeworyt Kunikazu Utagawa datowany na 1850-1860 r.
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Zdjęcie wykonane na początku XX wieku. Oryginał przechowywany  
w zbiorach Muzeum Narodowego Danii
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Gejsze	 (geiko, geigi)	 są	 obok	 miecza	 i	 sushi	 najsilniejszym	 symbolem	 Japonii.	 Żywym	 
i	pięknym	kwiatem	wiśni	pośród	jej	brutalnych	dziejów.	Dziewczęta	nim	stawały	się	gejsza-
mi	–	wyedukowanymi	 kobietami	bawiącymi	 gości,	 artystycznie	wykształconymi	w	 sztuce	
tańca,	śpiewu,	grze	na	instrumentach	oraz	ceremonii	parzenia	herbaty,	przechodziły	sześcio- 
letnie	szkolenie.	Uczono	je	poezji,	literatury,	sztuki	konwersacji	oraz	posłuszeństwa.	

Mylnie	 i	 niezwykle	 krzywdząco	według	 stereotypowego	myślenia	 przypisuje	 się	 gejszom	
miano	prostytutek,	które	w	tzw.	dzielnicach	miłości	były	skrupulatnie	oddzielane,	aby	nie	
deprawować	młodych	gejsz.	Bywało	niestety	częstokroć,	iż	śmierć	pana	oraz	bieda	zmuszały	
dziewczęta	do	nierządu.		

Obecnie	silny	nacisk	kładziony	na	kultywowanie	tradycji	oraz	przywracanie	dawnych	war-
tości	powoduje	duży	wzrost	ilości	gejsz	w	Japonii.

Zdjęcie wykonane w 1907 roku, autorstwa amerykańskiego fotografa Williama Webb 
Wheelera. Prezentuje zespół złożony z gejsz grających na tradycyjnych japońskich  

instrumentach. Tytuł fotografii w wolnym przekładzie brzmi  
Ulotne spojrzenie na wyspy Pacyfiku
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Brama torii w świątyni w Nagasaki. Zdjęcie koloryzowane wykonane w 1865 roku,  
obecnie przechowywane w Los Angeles County Museum of Art
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Brama	 torii dosłownie	 oznacza	miejsce dla ptaków,	 gdyż	w	 religii	 sinto	 ptaki	 uważane	 są	 
za	posłańców	boskich	wiadomości.	Bramy	buduje	się	wedle	określonego	wzorca	z	dwóch	
słupów	połączonych	dwiema	poprzecznymi	belkami	 z	 charakterystycznym	 lekkim	wygię-
ciem.	

Najsłynniejsza	 i	 zarazem	 największa	 znajduje	 się	 na	 jeziorze	 w	 Chramie	 Itsukushima	 
na	wyspie	Miyajima	w	prefekturze	Hiroszima,	wystaje	ona	ponad	szesnaście	metrów	nad	
lustro	wody.

Torii	 w	 pewnym	 uproszczeniu	 oddziela	 sacrum od profanum,	 namacalny	 świat	 ludzi	
(śmiertelników)	od	boskiej	nieskończoności.

Zdjęcie wykonane w sierpniu 1945 roku, tuż po zrzuceniu bomby atomowej przez USA 
na Nagasaki. Zdjęcie zrobione przez jednego z marynarzy U.S. Navy z okrętu USS Wichita
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Składane malowidło przedstawiające część bitwy pod Sekigaharą datowane na XIX wiek, 
autor nieustalony. Bitwę z 15 września 1600 roku (według kalendarza chińskiego) nazywa 
się w historiografii jedną z tzw. „bitew rozstrzygających”. Najbardziej zawyżone wyliczenia 

podają stan obu armii („wschodniej” – tōgun pod sztandarem Ieyasu oraz zachodniej 
–  seigun pod rozkazami daimyō Ishida Mitsunariego) liczony na ponad 200 000 

żołnierzy, jednakże nie wszystkie oddziały po obu stronach brały czynny udział w bitwie. 
Walkom towarzyszyć miała ogromna ulewa, dodatkowo trudne ukształtowanie terenu 

przedłużało wielogodzinny bój. Ostatecznie wojska stronników Tokugawa odniosły 
zwycięstwo. Straty w obozie Pana Ishida oszacowano na 5000 do 32 000 poległych 

oraz ok. 23 000 rannych. Bitwa pod Sekigaharą militarnie uprawomocniła jednowładztwo 
Tokugawa Ieyasu, doprowadzając ostatecznie do powstania trzeciego w dziejach Japonii 

siogunatu. Ród Tokugawa po 1600 roku panował nad Japonią niepodzielnie ponad 
dwieście sześćdziesiąt kolejnych lat.
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Podziękowania

Dziękuję	 Dyrekcji	 za	 umożliwienie	 zorganizowania	wystawy	 oraz	 pracownikom	Muzeum	
Ziemi	Kępińskiej	za	pomoc	przy	jej	tworzeniu.

Pani	doktor	Joannie	Boruckiej-Piech	z	Muzeum	Archeologicznego	i	Etnograficznego	w	Łodzi	
oraz	Pani	doktor	Annie	Król	z	Muzeum	Sztuki	 i	Techniki	Japońskiej	Manggha	w	Krakowie 
za	życzliwość	oraz	wskazówki	przy	procesie	wypożyczania	eksponatów.

Panu	 Maciejowi	 Płotkowiakowi	 za	 udostępnienie	 prywatnych	 zbiorów,	 konsultacje	
bronioznawczą	oraz	techniczną.

Agacie	Józefowicz	 za	 cierpliwość	 przy	 składaniu	 niniejszego	 katalogu,	wobec	 rozlicznych	
poprawek.

Dominice	Marczak	za	wsparcie	i	motywację.

Wystawę	oraz	niniejszy	katalog	dedykuję	Panu	Profesorowi	Maciejowi	Franzowi	z	Zakła-
du	 Historii	 Wojskowej	 Instytutu	 Historycznego	 Uniwersytetu	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 
w	Poznaniu	–	mojemu	akademickiemu	Mistrzowi,	bez	którego	charyzmy	większej	niż	Góra	
Fudżi,	mentorskich	rad	oraz	sympatii	moja	historyczno-wojskowa	przygoda	z	Japonią	nigdy	 
by	się	nie	rozpoczęła.
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