
Japończycy kochają 
Fudżi za idealny 
kształt i proporcje. 
Tak naprawdę nie jest 
górą, ale czynnym 
wulkanem, który od 
trzystu lat pozostaje 
w stanie uśpienia. 



Goraiko
P O D R Ó Ż

t e k s t  i  z d j ę c i a  M A G D A L E N A  R I T T E N H O U S E

w pradawnych czasach fudżi traktowano 
jako największą świętość. Nikt nie odważał 
się do niej zbliżać. Traktowana jako bóstwo, 
budziła strach i szacunek – oddawano 
jej cześć z daleka.
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Niepokoję się, czy zdążymy przed 
nocą. Jest październik, ciemno 
robi się koło piątej, szóstej, ale dziś 

ciężkie chmury sprawiają, że od rana pa-
nuje mrok. Podążamy przez gęstą pusz-
czę – wśród oplecionych porostami cedrów, 
kryptomerii, buków i leszczyn. Wilgoć 
i mgła. Wokół ogromne paprocie, chaszcze. 
I mech, wszechobecny w Japonii mech. Pod 
nogami ścielą się gnijące liście, wystające 
spod nich korzenie drzew wiją się niczym 
oślizgłe węże. I jeszcze raz po raz ogromne, 
brunatne głazy – zastygła lawa. 

Naszym celem jest góra Fudżi. Ścieżka, 
którą zmierzamy przez północne jej zbo-
cze, to Yoshida – najstarsza spośród kilku 
prowadzących na szczyt tras, wytyczona 
kilkaset lat temu przez mnichów i ascetów. 
Korzystali z niej pielgrzymi, dla których 
trwająca często parę tygodni wyprawa była 
głębokim przeżyciem duchowym.

Zaczynali od obrzędów oczyszczenia, 
ich celem był wszak szczyt sięgający prze-
stworzy – miejsce święte. Zmierzali w kie-
runku Słońca – największego dla Japończy-
ków bóstwa. Droga wiodła przez dziesięć 
stacji, przy których wędrowcy zatrzymy-
wali się na odpoczynek, kontemplację, mo-
dlitwy. Stojące przy nich skromne chaty, 
yamagoya, w których można było spędzić 
noc, podobnie jak pawilony herbaciane oraz 
niewielkie świątynie szinto, w wielu przy-
padkach przetrwały do dziś, choć nie je-
stem pewna, czy ktokolwiek jeszcze w nich 
odprawia modły lub organizuje ceremonie 
herbaty. Zmurszałe, porośnięte mchem, 
sprawiają wrażenie opuszczonych. W każ-
dym razie teraz, jesienią, po zakończeniu 
sezonu turystycznego, kiedy oficjalnie Fu-
dżi jest „zamknięta”.

Rano, kiedy wyruszaliśmy w drogę, było 
jeszcze trochę bladego słońca, ale szczyt 
ginął już w kłębach chmur. Po drodze za-
częło padać. Zastanawiam się, czy na górze 
zastaniemy śnieg. W październiku to już 
całkiem prawdopodobne. Fudżi to najwyż-
szy szczyt Japonii – 3,776 metrów n.p.m. 
W każdym razie spotkanie ze Słońcem stoi 
pod znakiem zapytania.

Idę z mężem i trzynastoletnią córką. Na 
szlaku pusto. Przez cały dzień spotykamy 
jedynie dwójkę starszych państwa. Mijamy 
się bez słów, czyniąc tylko powściągliwe 
skinienia głowy. 

Myślę o niedawnej rozmowie z Ichido 
san, który studiował kiedyś prawo w Tokio, 
a potem został mnichem zen. Oglądał moje 

fotografie. Nie zadawał pytań, nie chwalił, 
nie krytykował. Po chwili milczenia – wy-
dawała mi się nieznośnie długa i zaczyna-
łam się czuć nieswojo – zapytał, co robię, by 
utrzymać swój umysł w stanie wrażliwości. 
Zbił mnie trochę z tropu, bo nigdy dotąd 
się nad tym nie zastanawiałam, w każdym 
razie nie w tym kontekście. Odpowiedzia-
łam nieco nieskładnie, że w miarę możli-
wości starannie dobieram przyjaciół. Oraz 
lektury, choć czytam o wiele za mało. Że 
słucham Bacha, że ważna jest dla mnie na-
tura – ocean, las, ptaki. Po chwili zapyta-
łam mnicha Ichido, jakie są jego sposoby. 
On nie musiał się długo zastanawiać. Po-
wiedział, że stara się swój umysł oczysz-
czać ze wszystkiego, co go obciąża; usuwa 
zeń to, co zbędne. 

Być może dziś i ja będę mogła spróbo-
wać. Resztę dnia spędzimy w tym mrocz-
nym lesie. Wąska ścieżka, drzewa i mech. 
Nic poza tym. Słychać tylko uderzające 
o gałęzie ciężkie krople deszczu. 

tak naprawdę wcale nie zamierzałam się 
tu wybierać. W podróżach najbardziej lu-
bię znaki zapytania. A Fudżi? Kiedy przyje-
chałam do Japonii, wydawało mi się, że jest 
jak wykrzyknik. Pocztówkowa góra, ikona 
z folderów turystycznych. Każdego roku 
w lipcu i sierpniu, podczas oficjalnego se-
zonu, zmienia się w park rozrywki. W oko-
licy szczytu na wąskiej ścieżce tworzą się 
korki. Disneyland, myślałam nieco pogar-
dliwie, słuchając relacji tych, którzy się tam 
wybrali. 

Japończycy kochają Fudżi za idealny 
kształt i proporcje. Stoi na pustkowiu; w po-
bliżu nie ma innych wzniesień. Perfekcyj-
ny stożek. To dlatego, że – ściśle rzecz bio-
rąc – Fudżi nie jest górą, a wulkanem. 
Czynnym, choć od trzystu lat pozostającym 
w stanie uśpienia. 

Ostatnia erupcja miała miejsce w grud-
niu 1707 roku. Na miasta i wioski w pro-
mieniu kilkudziesięciu kilometrów opa-
dła wówczas tak gęsta chmura popiołu, 
że nawet w ciągu dnia panowały w nich 
ciemności. W oddalonym o dziesięć kilo-
metrów Subashiri zniszczonych zostało 
ponad siedemdziesiąt domostw i trzy bud-
dyjskie świątynie. Od tamtej pory potęż-
ny krater nie dawał o sobie znać. To długa 
przerwa, która coraz bardziej niepokoi geo-
logów: „Kataklizmy i klęski żywiołowe ude-
rzają najczęściej wtedy, gdy zapominamy 

o ich groźbie”, przytacza stare powiedzenie 
Toshitsugu Fujii, dyrektor instytutu zajmu-
jącego się ochroną środowiska i sytuacjami 
kryzysowymi. Ale oczywiście agendy rzą-
dowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
nie poprzestają na zgrabnych powiedze-
niach. Fudżi położona jest między Osaką 
a Tokio – to największa na świecie konur-
bacja, mieszka w niej trzydzieści osiem mi-
lionów ludzi. 

Toshitsugu Fujii zwraca uwagę, że wy-
buch w 1707 roku nastąpił niespełna dwa 
miesiące po silnym trzęsieniu ziemi, które-
go epicentrum znalazło się na południowo-
-wschodnim wybrzeżu Honsiu, w pobliżu 
Fudżi – w kraterze znacznie podniosło się 
wówczas ciśnienie tektoniczne. Nie inaczej 
było po wielkim trzęsieniu ziemi i tsuna-
mi w rejonie Tohoku w roku 2011. Shizuoka 
i Yamanashi, prefektury, na granicach któ-
rych leży Fudżi, szykowały się na najgor-
sze – przygotowano plany ewakuacyjne dla 
ponad miliona osób; scenariusze zamknię-
cia lotnisk, autostrad, połączeń kolejowych; 
brano pod uwagę wielodniowe przerwy 
w dostawach prądu, wody, żywności. 

Ale wulkan pozostał uśpiony. Tak na-
prawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, 
kiedy dojdzie do erupcji. I na tym być może 
trochę polega magia Fudżi – na przemie-
szaniu piękna i grozy, majestatu i nieprze-
widywalności. 

Nieobliczalna i nieprzenikniona, Fudżi 
budzi jednocześnie zachwyt i bojaźń. Zda-
niem Cathy N. Davidson z City University 
of New York, która jako nauczycielka aka-
demicka parokrotnie mieszkała przez dłuż-
sze okresy w Japonii, ten dualizm jest jedną 
z przyczyn, dla których wulkan tak silnie 
działa na wyobraźnię i wrażliwość Japoń-
czyków. 

„W przypadku każdej kultury rola symbo-
lu odgrywającego tak doniosłą rolę i tak bar-
dzo jednoczącego społeczeństwo jest nie do 
przecenienia; a jeśli jeszcze dodatkowo ów 
symbol jest zarazem i piękny, i przerażają-
cy, to siłą rzeczy mamy tu do czynienia z yin 
i yang”, pisze Davidson w wydanej w 1993 
roku książce 36 Views of Fuji. I dodaje: „Nie 
znam choćby jednej osoby, która ot, tak so-
bie, weszłaby na Fudżi. To jest głębokie prze-
życie, nawet jeśli doświadcza się go pośród 
dziesiątek tysięcy innych ludzi. Podczas wę-
drówki na szczyt niesie się ze sobą cały ba-
gaż związanej z tą górą sztuki, filozofii, hi-
storii”. Zdaniem Davidson Fudżi w niemal 
dosłownym sensie jest sercem Japonii.
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śnieg i ogień – odwieczna walka żywio-
łów; źródło życiodajnej wody i słońca – tak 
opisywał Fudżi poeta Takahashi no Mushi-
maro, którego wiersz znalazł się w pocho-
dzącej z VIII wieku antologii Man’yōshū 
(Dziesięć tysięcy liści), najstarszym zacho-
wanym zbiorze poezji japońskiej. Takaha-
shi, który wierzył, że Fudżi pozostaje nie-
możliwą do zgłębienia tajemnicą i że nie da 
się jej wyrazić słowami, nie był w tych od-
czuciach odosobniony. W pradawnych cza-
sach górę traktowano jako największą świę-
tość. Nikt nie odważał się do niej zbliżać. 
Traktowana jako bóstwo, budziła szacunek 
– oddawano jej cześć z daleka. 

Brak pewności, kto i kiedy dokładnie 
wszedł po raz pierwszy na szczyt, wia-
domo jednak, że praktyka, jakkolwiek 
początkowo związana z kultami animi-
stycznymi, upowszechniła się dopiero po 
sprowadzeniu do Japonii buddyzmu, mię-
dzy VI a VIII wiekiem. Pewne jest również, 
że przez pierwszych kilkaset lat przywi-
lej ten przysługiwał jedynie duchownym. 
Wśród świeckich zwyczaj wchodzenia na 
Fudżi zaczął być praktykowany dopiero 
między XIII a XVI wiekiem. Nadal jed-
nak za opiekunów i przewodników służyli 
pielgrzymom kapłani i mnisi, a wędrówka 
miała charakter ściśle religijny. Z czasem 
jednak i to zaczęło się zmieniać. 

Między innymi wraz ze wzrostem zna-
czenia Edo, czyli przyszłego Tokio. Choć 
formalną stolicą Japonii do roku 1868 było 
Kioto, to w roku 1603 Ieyasu Tokugawa –
szogun i de facto władca kraju – przeniósł 
swą siedzibę właśnie do Edo. Od podle-
głych mu namiestników prowincji oraz 
samurajów wymagał, by co najmniej kilka 
miesięcy w roku przebywali w jego grodzie, 
co sprawiało, że ci wraz z całą świtą dość 
często musieli się przemieszczać. Podróżo-
wali Tōkaidō i Nakasendō, dwoma najważ-
niejszymi szlakami łączącymi Edo i Kioto. 
Obie drogi przebiegały w bezpośrednim są-
siedztwie Fudżi, która tym samym przesta-
ła być tak odległa i niedostępna. Wyprawy 
na szczyt nadal miały oczywiście charakter 
religijny, ale stopniowo do zbiorowej świa-
domości zaczął przenikać także bardziej 
powszedni obraz świętej góry.

Trudno tu przecenić rolę, jaką w XIX  
wieku odegrał Katsushika Hokusai, twórca 
drzeworytów, za sprawą których Fudżi stała 
się słynna nie tylko w Japonii, ale na całym 
świecie. Drzeworyt był techniką stworzo-
ną w Chinach, wykorzystywaną tam mię-
dzy innymi do produkcji książek na długo 
przed wynalezieniem druku. Sprowadzo-
ny do Japonii przez buddyjskich mnichów, 
najpierw służył do ilustrowania sutr. Z po-
czątkiem XVII wieku nastąpił jednak bujny 
rozwój drzeworytu artystycznego. Japoń-
scy twórcy zmodyfikowali nieco zaimpor-
towaną z Chin technikę – zaczęli między 
innymi zamiast farb olejnych używać do 
barwienia reprodukcji bardziej przezroczy-
stych farb wodnych, dzięki czemu obrazy 
nabrały znacznie większej finezji. Tematy 
jednak nie zawsze były wyrafinowane. 

Druga połowa XVII wieku była w Japo-
nii okresem szybkiego wzrostu gospodar-
czego, któremu towarzyszył rozwój miast 
i mieszczaństwa. Plasujące się dotychczas 
na dole społecznej drabiny klasy rzemieśl-
ników i kupców zyskały na znaczeniu – 
wzrósł zarówno ich prestiż, jak i stopa ży-
ciowa W miastach – przede wszystkim 
w Tokio – zaczęły się pojawiać dzielnice te-
atrów, herbaciarni i burdeli, w których wy-
emancypowani mieszczanie szukali noc-
nych rozrywek. Na określenie tych rewirów 
używano słowa ukiyo-e, oznaczającego pły-
nący świat. Był przemijający i ulotny, bo 
takie właśnie były przyjemności, których 
można było tam zaznać. Z czasem tego sa-
mego określenia – ukiyo-e – zaczęto używać 
w odniesieniu do drzeworytów. Ich twórcy 

Oplatająca wiekowy cedr shimenawa – spleciona z ryżowych łodyg lina 
– oznacza, że drzewo jest bóstwem.



42  ♩ p i s mo .  m a r z e c  2 0 1 8

zresztą całkiem często przedstawiali życie 
owego ulotnego świata – z humorem i fine-
zją, acz bez nabożeństwa, do jakiego przy-
zwyczajeni byli dotychczas odbiorcy dzieł 
sztuki z warstw wyższych.  

Można zaryzykować stwierdzenie, że na 
przełomie XVII i XVIII wieku japońskie 
ukiyo-e stały się wytworem kultury maso-
wej. Dawało się je produkować w dużych 
ilościach, szybko i tanio. I tym samym – 
docierać do masowego odbiorcy. To wła-
śnie uczynił Hokusai, najsłynniejszy chy-
ba w historii Japonii twórca drzeworytów. 
Stworzona przezeń na początku XIX wieku 
seria Trzydzieści sześć widoków na górę Fu-
dżi z jednej strony była wyrafinowana – od-
dawała nadprzyrodzone piękno ukochanej 
przez Japończyków góry. Z drugiej jednak, 
adresowana do zwykłego człowieka i odwo-
łująca się do jego doświadczeń, sytuowała 
ją wśród powszednich chwil i zdarzeń. 

Na tle Fudżi pojawiali się pracujący na 
plantacjach herbaty i ryżu rolnicy; kobie-
ty z parasolkami i wachlarzami; kurtyza-
ny; sakura i morskie fale. Fudżi przestała 
być już tylko odległym, niedostępnym bó-
stwem. Hokusai sprowadził ją – przynaj-
mniej częściowo – na niziny codzienności. 
Zawiesił gdzieś między niebem a ziemią. 

dziś na fudżi, która z obiektu pielgrzymek 
przeobraziła się w jedną z największych 
atrakcji turystycznych Japonii, wjeżdża kil-
ka milionów osób rocznie. Tak, wjeżdża! 
Wygodnym, klimatyzowanym autokarem 
w dwie i pół godziny – pod warunkiem że 
nie będzie korka (choć w sezonie niemal za-
wsze jest) – można dotrzeć z Tokio do sta-
cji numer pięć, w połowie zbocza. To niemal 
miasteczko – są tu ogromne parkingi, re-
stauracje, hotele, poczta, sklepy i działa wi-fi.

Większość turystów właśnie w tym 
miejscu robi kilka selfie, informuje o swo-
im wyczynie społeczność Facebooka, ku-
puje pamiątkę, wypija piwo lub mineralną 
(obowiązkowo z obrazkiem Fudżi na bu-
telce), po czym wraca na dół. Serpentyna, 
którą powoli zjeżdża autokar, jest zresztą 
malownicza. W okolicznych kurortach rów-
nież nie brak atrakcji – można wyruszyć 
na wycieczkę statkiem-łabędziem po jed-
nym z pięciu jezior, zażyć kąpieli w gorą-
cych źródłach mineralnych, pograć w gol-
fa. Można też dobrze zjeść – specjalnością 
Yamanashi jest między innymi specjalna 
odmiana popularnego w Japonii makaronu 

udon. Można wreszcie wybrać się do weso-
łego miasteczka Fuji-Q i tam z ogromnego 
rollercoastera popatrzeć na górę Fudżi… do 
góry nogami. 

Każdego lata jednak około trzystu tysię-
cy osób decyduje się na wspinaczkę, którą 
najczęściej rozpoczynają właśnie tu, na po-
łożonej na poziomie 2300 metrów n.p.m. 
stacji numer pięć. Na szczyt można stąd 
dotrzeć w pięć do ośmiu godzin – w za-
leżności od kondycji i tego, który szlak się 
wybierze (są cztery). Trasa nie wymaga 
szczególnego przygotowania ani sprzętu – 
idzie się po stromej, ale zazwyczaj równej 
ścieżce. Wyzwaniem może być co najwyżej 
choroba wysokościowa – pokonanie trzech 
i pół tysiąca metrów (tyle wynosi różnica 
między szczytem a Tokio) w ciągu zaledwie 
kilkunastu godzin u wielu osób wywołuje 
zawroty głowy i kłopoty z oddychaniem. 
Przezorni zaopatrują się w małe butelki 
z tlenem, które kupuje się tam, gdzie wodę 
mineralną. 

Dla większości wspinających się celem 
jednak nie jest samo zdobycie szczytu, lecz 
obecność na nim podczas wschodu słońca. 

I nie chodzi o sam widok – choć jest ponoć 
niezapomniany. Dla Japończyków goraiko 
(dosłownie „nadejście światła”) to spotka-
nie z kami. Aby wyjść im naprzeciw, trzeba 
spędzić noc w jednej z górskich chat w oko-
licach ósmej lub dziewiątej stacji. O spaniu 
raczej nie ma mowy – w chatach panuje 
harmider, dostaje się miejsce na zbiorowej 
pryczy. Zresztą i tak, aby dotrzeć na górę 
przed świtem, trzeba wyruszyć o północy. 
Trasa jest świetnie oznakowana i właści-
wie cały czas oświetlona – po szlaku sunie 
wszak zwarta kolumna z latarkami. Kilka 
lat temu zaniepokojony reporter dzienni-
ka „Asahi Shimbun” pisał, że tuż przed 
wschodem słońca wokół krateru na szczy-
cie stał tłum tak gęsty, że gdyby ktoś nie-
fortunnie się potknął, doszłoby pewnie do 
serii nieszczęśliwych wypadków. 

do szintoistycznej świątyni Kitaguchi 
Hongu Fuji Sengen Jinja od strony mia-
steczka Fujiyoshida idę szeroką cedrową 
aleją, wzdłuż której, po obu stronach, sto-
ją kamienne latarnie. Kiedyś umieszcza-

Do szintoistycznej świątyni Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja od strony miasteczka Fujiyoshida 
wiedzie cedrowa aleja z kamiennymi latarniami. 
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no w nich lampki oliwne lub świece, dziś 
najprawdopodobniej energooszczędne ża-
rówki, ale ja docieram tu w rześki, zimo-
wy poranek. Jaskrawe promienie słońca, 
przefiltrowane przez gałęzie, odbijają się 
od mokrej ziemi, oświetlając mroczny tu-
nel, jaki tworzą wiekowe drzewa. Idę po-
woli w kierunku czerwonej torii – jednej 
z trzech kolejnych bram prowadzących do 
świątyni, który wzniesiono tu w roku 1615. 
Las, w którym znajduje się Fuji Sengen Jin-
ja, jest jednak znacznie starszy i od zarania 
wieków przez Japończyków uważany był za 
miejsce święte.

Na dziedzińcu tuż obok temizui (mia-
nownik – temizuya) – miejsca, w którym 
wierni przekraczający progi światyni myją 
ręce i usta – zatrzymuję się obok ogrom-
nego cedru japońskiego. Pień, o średnicy 
ponad dwudziestu pięciu metrów, oplata 
gruby, spleciony z ryżowej słomy sznur. To 
shimenawa, jej obecność oznacza, że drze-
wo jest bóstwem. Tuż obok, na niewiel-
kim stojaku, wiszą na cienkich sznurkach 
omikuji – niepomyślne przepowiednie, 
pozostawione tu przez wiernych niczym 

modlitewne prośby, w nadziei że uda się 
przebłagać bóstwa i odmienić los. 

W pradawnych czasach wyznawcy szin-
to nie budowali świątyń – nie odczuwali ta-
kiej potrzeby. Wierzyli, że kami mieszkają 
w skałach, strumieniach, na wierzchołkach 
gór. Te, które szczególnie sobie upodobały 
– często położone na uboczu, o dziwnym 
kształcie – otaczano czcią i aby to zazna-
czyć, obwiązywano linami. Podobnie jak 
pola ryżowe, które uważano za święte. 
Można powiedzieć, że oplecione liną, wy-
odrębnione fragmenty natury były zacząt-
kami świątyni. Te ostatnie zaczęły się po-
jawiać dopiero pod wpływem buddyzmu, 
który sprowadzony został do Japonii z Chin 
między VI a VII wiekiem.

Kami były również obecne w żywiołach 
i zjawiskach przyrody. Wokół Fudżi, podob-
nie jak w okolicach kilkuset innych, rozsia-
nych po japońskim archipelagu wulkanów, 
wznoszono sengen – rodzaj świątyń szinto 
poświęconych bóstwom odpowiedzialnym 
za erupcje. Za najstarszą z takich świątyń 
uważa się Fuji Omuro Sengen Jinja, wybu-
dowany w 699 roku na zboczu Fudżi, przy 
drugiej stacji. Najwyraźniej jednak modli-
twy tam wznoszone nie zawsze były sku-
teczne, bo świątynię wiele razy niszczyła 
lawa i pożary. Kilkakrotnie odbudowywa-
na, z czasem jednak przeniesiona został 
w inne miejsce – na brzeg jeziora Kawagu-
chi, gdzie stoi do dziś. Tu jednak sengen 
poświęcony został już innej patronce – de-
likatnej bogini kwiatów, Konohana no Sa-
kuya. To ona uosabia dziś wulkan i to jej 
oddawana jest cześć w większości świątyń 
u jego podnóża. 

księżniczka konohana no Sakuya była 
boginią kwiatów (hana oznacza po japoń-
sku kwiat). Jeśli wierzyć legendom, poślu-
biona została bogu Ninigi, którego poznała 
nad brzegiem morza. Pokochali się, Nini-
gi poprosił o rękę dziewczy-
ny jej ojca, boga Ōhoyamę. 
Ten chciał dać mu za żonę 
swoją starszą córkę, Iwana-
gę, Ninigi był jednak upar-
ty. W końcu, bez większego 
entuzjazmu, Ōhoyama ustą-
pił. Sakuya i Ninigi pobrali 
się. W żalu i złości odrzuco-
na siostra Iwanaga, bogini 
skał i kamieni, sprawiła jed-
nak, że życie ludzkie stało się 

kruche i ulotne (jak przekwitające w ciągu 
kilku dni kwiaty wiśni), a nie odporne na 
przeciwności i wieczne (jak skały). Tymcza-
sem Sakuya natychmiast po ślubie zaszła 
w ciążę, co wzbudziło nieufność jej męża. 
Ninigi zaczął się zastanawiać, czy przypad-
kiem ojcem dziecka nie jest inny kami. Sa-
kuya, oburzona podejrzeniami, zamknęła 
się wówczas w niewielkim, pozbawionym 
drzwi i okien pomieszczeniu, które podpa-
liła. Jeśli jej dziecko rzeczywiście spłodził 
Ninigi, powinno wyjść z tej próby ognia bez 
szwanku. Tak rzeczywiście się stało. Kono-
hana no Sakuya urodziła trzech synów: Ho-
deri, Hosuseri i Hoori. 

Od tej pory stała się wzorem do naślado-
wania dla Japonek, które postrzegają ją jako 
uosobienie wierności, niezłomności i hartu 
ducha. Jest także patronką szczęśliwych po-
rodów, opiekuje się rybakami i rolnikami, 
ochrania domostwa przed pożarami.

Po raz pierwszy legendę tę opowiedział 
mi Jun, który mieszka w lesie, w pobliżu 
miejsca, gdzie bierze początek Yoshida – 
najstarszy szlak, którym podążali na Fudżi 
mnisi, asceci i pielgrzymi. Jun san nie jest 
ascetą ani mnichem (jest synem irlandzkie-
go księdza i gejszy, ale to opowieść na inną 
okazję). Kilka lat temu jednak, zmęczony 
tempem życia w Tokio, wyniósł się z miasta 
i wybudował drewniany dom, w którym te-
raz prowadzi schronisko Airbnb. Zjeżdżają 
doń turyści z całego świata, którzy wybiera-
ją się oczywiście na słynny szczyt. Tak tra-
fiłam tam i ja, choć nie miałam w planach 
wyprawy na Fudżi. Był środek zimy. Mnie 
także zmęczyło Tokio i chciałam przez parę 
dni odpocząć – popatrzeć w nocy na gwiaz-
dy, pójść na samotny spacer do lasu, poczuć 
zapach sosnowych igieł. 

W moim gospodarzu szybko odnala-
złam bratnią duszę. Okazało się, że choć 
u podnóża najsłynniejszej w Japonii góry 
mieszka od ponad pięciu lat, na szczycie 
jeszcze nie był – jego również zniechęca-

ją tłumy. Ale to właśnie on 
zawiózł mnie do Fuji Sen-
gen Jinja. Znalazłszy się na 
wprost tysiącletniego, oplecio-
nego grubą liną cedru, po raz 
pierwszy poczułam, że być 
może Fudżi to coś więcej niż 
tylko Disneyland i wycieczki 
autokarowe. Nie wiedziałam 
jeszcze wówczas zbyt wiele 
o ascetach i pielgrzymach po-
dążających na szczyt w mi-
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nionych wiekach. Ale zapach wilgotnych, 
rozgrzanych słońcem igieł i mchu przy-
wodził na myśl coś pierwotnego, prostego, 
a zarazem wzniosłego. Z dziedzińca świą-
tyni – jednego z najpiękniejszych, jakie wi-
działam w Japonii – nie można zobaczyć 
szczytu. Widać stamtąd jednak niewielką 
bramę torii i początek szlaku pielgrzymów. 
Było coś pociągającego w tym ciemnym le-
sie. Zafascynowała mnie także przedziwna 
historia bogini ognia i kwiatów. 

Kiedy wyjeżdżałam do Tokio, Jun powie-
dział, że powinnam koniecznie przyjechać 
z powrotem pod koniec sierpnia – na Fu-
jiyoshida Himatsuri. Trwający dwa dni fe-
stiwal jest świętem ku czci Konohany no 
Sakuya, a jednocześnie uroczystym zakoń-
czeniem sezonu wspinaczkowego. Wzdłuż 
głównej ulicy miasteczka i przy mniejszych 
ulicach, przed każdym domem, mieszkań-
cy Fujiyoshidy rozpalają ogromne, wysokie 
na trzy metry ogniska. To dziękczynienie 
za pomyślny rok i forma modlitwy do bóstw 
ognia i wulkanu. Obiecałam, że przyjadę. 
Ale pomyślałam wówczas, że jeszcze bar-
dziej chciałabym spróbować przejść tym 
pielgrzymim szlakiem, gdy zgasną już 
ogniska i znikną tłumy turystów. W paź-
dzierniku. 

jak to się stało, że subtelna bogini koja-
rzona z sakurą stała się patronką ziejącej 
ogniem, budzącej grozę góry? Zmiana na-
stępowała stopniowo, między XIV a XVI 
wiekiem, a więc w czasie, gdy związany 
z wulkanem kult oraz obyczaj pielgrzymo-
wania na szczyt rozpowszechnił się wśród 
świeckich. Był to okres rozwoju licznych 
sekt religijnych związanych z kultem Fu-
dżi. Inspiracji ich wyznawcom dostarczała 
zarówno religia szinto, jak i buddyzm, które 
w Japonii przenikają się nawzajem.

To tu, w rejonie Fujiyoshida, narodził się 
między innymi ruch Fujiko, który z czasem 
miał zyskać popularność w całej Japonii. 
Jego duchowym przywódcą 
był charyzmatyczny ascetyk 
Jikigyo Miroku. W 1732 roku, 
podczas szalejącej w Japo-
nii, wywołanej przez sza-
rańczę, klęski głodu, Miroku 
postanowił złożyć swe życie 
w ofierze – udał się w pobliże 
szczytu Fudżi, gdzie w jednej 
z chat samotnie rozpoczął 
głodówkę. Pozostali wyznaw-

cy nie uciekali się może do tak drastycz-
nych metod, z dużą dozą sceptycyzmu od-
nosili się jednak do związanych z dworem 
cesarskim elit, oraz skorumpowanego ich 
zdaniem duchowieństwa. 

Głosili między innymi potrzebę proste-
go i skromnego życia, w zgodzie z rytmem 
natury. Większość z nich stanowili ludzie 
słabo wykształceni, wywodzący się z nie-
zamożnych rodzin. Zajmowali się uprawą 
roli – pracą, która tu, u podnóża wulkanu, 
była szczególnie ciężka i niewdzięczna. 
Być może ta potrzeba, by mieć delikatniej-
szą patronkę, podyktowana była pewne-
go rodzaju tęsknotą? I na wskroś japońską 
skłonnością do godzenia przeciwieństw? 

Paradoksalnie jednak, nawet wówczas 
gdy ucieleśnieniem świętej góry stała się 
bogini – kobieta – na szczyt nadal piel-
grzymować wolno było wyłącznie męż-
czyznom. Kobiety bowiem postrzegane są 
w szinto jako istoty nieczyste. Mogły więc 
wędrować tylko do mieszczącej się przy 
drugiej stacji świątyni, w której modliły 
się o poczęcie potomstwa i szczęśliwe po-
rody. Potem z przestworzy musiały wracać 
na ziemię. 

Drogę na szczyt utorowała im dopiero 
wyemancypowana cudzoziemka – Fanny 
Parkes, żona brytyjskiego ambasadora Har-
ry’ego Smitha Parkesa, która zdobyła Fudżi 
w 1869 roku. Wkrótce potem w ślad za nią 
podążyły Japonki… w kimonach. Przecie-
ram oczy ze zdumienia, oglądając wyblakłe 
zdjęcia w muzeum w Fujiyoshidzie – bu-
dynek był niegdyś jednym z domów noc-
legowych, prowadzonych dla pielgrzymów 
przez mnichów Shugendō. Oprócz starych 
fotografii można tu także zobaczyć białe 
szaty i słomiane kapelusze, które nakłada-
li na drogę wędrowcy; są sandały z ryżowej 
słomy, oraz kije-laski. I malutka wiklinowa 
walizka.

W dobie goreteksu i GPS-u trudno sobie 
wyobrazić wielodniową wspinaczkę z taką 
walizeczką… Kilka tygodni temu, próbując 

skompletować ekwipunek 
na naszą miniwyprawę, 
spędziłam ponad godzinę 
w sześciopiętrowym sklepie 
dla turystów w centrum To-
kio. Przedzierając się przez 
niekończące się wieszaki 
z kurtkami, kamizelkami 
i ocieplaczami, nie mogłam 
się oprzeć wrażeniu, że nad 
tkaninami musiały praco-

wać chyba rzesze specjalistów z NASA. Od 
czasów ekspedycji w kimonach trochę się 
zmieniło. 

japończycy powtarzają często, że jest ka-
pryśna – Fudżi rzadko udaje się zobaczyć 
w całej okazałości. Zwłaszcza z bliska. Być 
może kryje się w tym jakiś głębszy sens? 
Nie można poznać góry, kiedy się na owej 
górze stoi – powtarzają mistrzowie zen. 
Uczą, że do poznania konieczny jest dy-
stans – uwolnienie się od pragnień i złu-
dzeń, od wszystkiego, co wypacza nasze 
postrzeganie rzeczywistości. Aby osiągnąć 
upragnione satori – dotrzeć do sedna – trze-
ba się pozbyć uprzedzeń, przyzwyczajeń, 
filtrów.

Do czystego, prawdziwego poznania do-
chodzi się przez pustkę – czyli mu. To wła-
śnie wypracowaniu pustki – oczyszczeniu 
umysłu i uczuć ze wszystkiego, co je roz-
prasza – służyć mają długie godziny ćwi-
czeń i medytacji. To Droga zen.

A droga na szczyt Fudżi? Wyznawcy 
buddyzmu porównują otoczony ośmioma 
wzniesieniami krater wulkanu do świę-
tego kwiatu lotosu. Osiem jego płatków 
symbolizuje „szlachetną ośmioraką ścież-
kę” czyli osiem elementów drogi wiodącej 
do pełnego poznania, które osiągnął Bud-
da. Są to kolejno: właściwa mowa, właściwe 
uczynki, właściwe życie, właściwy wysiłek 
w medytacji, właściwa uważność, właściwa 
koncentracja, właściwe rozpoznanie (zro-
zumienie) i właściwe intencje. Nie do koń-
ca jestem w stanie to pojąć, ale mówiono mi 
wielokrotnie, że nie należy próbować mie-
rzyć się z tymi wyzwaniami za pomocą in-
telektu. Do tego można ponoć tylko dojść 
– tak jak dochodzi się na szczyt góry, po 
długiej, mozolnej wspinaczce.  

Myślę o tym podczas naszej wędrówki, 
w dżdżysty październikowy dzień. Wybra-
liśmy się na Fudżi, ale idziemy cały czas 
przez mroczny las osnuty gęstą mgłą i ra-
czej nie zanosi się na to, byśmy mieli szan-
sę podziwiać jakieś widoki. Ale cóż… wedle 
filozofii zen sama droga i wysiłek włożony 
w jej pokonanie są ważniejsze niż osiągnię-
cie celu. 

Mamy dojść na nocleg do chaty nieco 
powyżej piątej stacji, jednej z nielicznych 
czynnych jeszcze o tej porze roku. Kiedy 
dzwoniłam zrobić rezerwację, właściciel 
Sato san powiedział mi, że będziemy mo-
gli wspiąć się jeszcze nieco powyżej stacji 
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szóstej, jednak dalsza wędrówka nie wcho-
dzi już w grę. „Wszystko jest zamknięte”. 
Nie bardzo potrafię to sobie wyobrazić – za-
mknięcie potężnego wulkanu?

Japońscy znajomi z Tokio, słysząc, że 
wybieramy się na szczyt w październiku, 
byli co najmniej zaniepokojeni. „Napraw-
dę? Ale wiesz, że to niebezpieczne?” Przy-
zwyczaiłam się już, że my, gaijini, raz po 
raz wywołujemy konsternację swoimi nie-
wydarzonymi pomysłami, ale może rzeczy-
wiście jest coś, o czym nie wiem? „Będzie 
bardzo zimno”. Zafrapowana zaczęłam bu-
szować po blogach meteorologicznych. Naj-
bardziej pesymistyczne scenariusze prze-
widywały temperatury w okolicach zera 
stopni Celsjusza. Damy chyba radę? 

Tak naprawdę nie zależało mi na zdoby-
waniu szczytu. Nęciła mnie za to perspek-
tywa poranka na wysokości 2300 metrów 
bez dwóch tysięcy turystów. I przejścia tra-
są, którą przez kilkaset lat kroczyli pielgrzy-
mi, tudzież owe wyemancypowane kobiety 
w kimonach. Trochę pod prąd zatem, ale 
wyruszyliśmy. 

w pogodne dni, zimą i wiosną, kiedy po-
wietrze jest przezroczyste, pokryty śnie-
giem szczyt można zobaczyć z wysokich 
budynków oddalonego o sto kilometrów 
Tokio. Biała, srebrzysta niemalże Fudżi, 
odległa, a jednocześnie tak namacalna 

i wyraźna, wydaje się zupełnie nierealna 
i rzeczywiście zniewalająco piękna. Zwłasz-
cza jeśli uda się ją zobaczyć na tle rozkwita-
jących kwiatów wiśni albo zieleniących się 
pól wschodzącego właśnie ryżu. Jej widok 
jest wówczas ucieleśnieniem subtelności 
i delikatności. Ale przecież nawet wtedy 
gdzieś w tyle głowy czai się świadomość, 
że okrutny wulkan w każdej chwili może 
się przebudzić. Że Fudżi potrafi zionąć 
ogniem, że sieje wówczas śmierć, niszczy 
wszystko, co znajdzie się w zasięgu straszli-
wej lawy i gorących popiołów. 

do naszej chaty sato goya dochodzimy 
już po ciemku i przez dłuższy czas nie mo-
żemy jej znaleźć. Jesteśmy przemoczeni, 
a mnie kręci się w głowie. I nie, nie ku-
piłam tlenu, bo nie zamierzamy przecież 
wchodzić na szczyt. „Na szczęście nie za-
mierzamy wchodzić na szczyt!”, myślę 
w duchu. Jestem zmęczona i chwilowo tro-
chę mam tej wyprawy dość. Na szczęście 
w chacie, przy kozie, która pamięta chyba 
jeszcze czasy kobiet wspinających się na 
Fudżi w kimonach, płonie ogień – można 
się ogrzać. Gospodarz czeka na nas z prze-
pyszną zupą grzybową. Nie ma zbyt wie-
lu innych gości, nie musimy więc spać na 
zbiorowej pryczy. Dostajemy tak zwane 
„cztery maty” – własny mikroskopijny po-
kój i to na dodatek z oknem. Akurat tyle 

miejsca, by zmieściły się, ciasno jeden przy 
drugim, trzy futony (rozkładane na ziemi 
materace). Nic więcej nie potrzeba mi w tej 
chwili do szczęścia. „I na szczęście jutro 
ma padać!”, myślę z ulgą. Nie muszę więc 
nastawiać budzika na czwartą rano. Zasy-
piam natychmiast. 

Budzę się jednak tuż przed świtem. De-
likatna, ledwie widoczna smuga różowego 
światła na granatowym jeszcze niebie wy-
starcza, bym poderwała się z futonu. Nie, 
nie pada! Wszystko wskazuje na to, że chi-
meryczna Fudżi postanowiła nas zasko-
czyć, a prognozy pogody niewiele były war-
te. Zrywam szybko córkę i męża, ubieramy 
się i niemal tak jak stoimy, wychodzimy 
na zewnątrz. W ciągu dosłownie kilku mi-
nut zrobiło się prawie jasno, choć na nie-
bie widać jeszcze blade gwiazdy i księżyc. 
Z miejsca, w którym jesteśmy, nie widzimy 
wschodu słońca, ale w chmurach odbija-
ją się jego promienie. Wokół złoto i ochry 
wczesnej jesieni. Opadają mgły. 

Wczoraj, kiedy dotarliśmy tu po ciemku, 
niewiele byłam w stanie zobaczyć, teraz na-
gle, jak gdyby podniosła się jakaś kurtyna, 
naszym oczom ukazuje się ogromna prze-
strzeń. I światło. W dole kłębią się mlecz-
nobiałe chmury. Powyżej promienie słońca 
mieszają się z zawieszonymi jeszcze w po-
wietrzu kroplami wody – resztkami nocne-
go deszczu – światło jest rozproszone, ale 
raz po raz silniejszy podmuch wiatru spra-
wia, że powietrze staje się idealnie przezro-
czyste. Czy na tym właśnie polega satori? 

Mówi się, że położona w połowie drogi 
na szczyt Fudżi stacja pięć leży na granicy 
między niebem i ziemią. Pielgrzymi za-
wsze traktowali ją jako miejsce, w którym 
opuszcza się świat profanum i wkracza do 
krainy sacrum. W dole ścielą się chmury. 
W górze światło. Próbuję wyobrazić sobie 
ów czarny krater na szczycie – nieprzenik-
niony i nieprzewidywalny.

W ciągu niespełna godziny dochodzimy 
do szóstej stacji. Szczyt Fudżi – o tej porze 
roku, w słońcu, ma kolor brunatnoczerwo-
ny –  widać stąd niemal jak na dłoni. Wyda-
je się tuż-tuż, bardzo blisko. Ale to złudze-
nie. Tak naprawdę dzieli nas odeń jeszcze 
dobrych kilka godzin drogi. Nagle zaczy-
nam żałować, że nie możemy pójść dalej. 
Nie wzięliśmy ze sobą nawet wody… 

Stare japońskie przysłowie mówi, że 
mądry człowiek w życiu powinien wejść na 
Fudżi raz, ale że dwa razy robi to tylko głu-
piec… Będę głupcem, ale chyba wrócę. Zaj-
rzeć w głąb krateru.

Togawa Oshi, wybudowany w 1768 roku dom dla wędrowców wyruszających na szczyt Fudżi 
z miejscowości Fujioshida. Oshi opiekowali się pielgrzymami i udzielali im nauk. Na początku 
XIX wieku w okolicach góry istniało blisko sto takich domów, do dziś przetrwało zaledwie kilka. 
W Togawa Oshi mieści się obecnie muzeum.


