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Świta. 
Właściwie jest 
jeszcze ciemno. 

Przyjechałam 
wcześnie, bo wiem, 

że w ciągu dnia 
będą tu tłumy: 

delegacje 
z zakładów pracy,
wielopokoleniowe 

rodziny, 
staruszkowie 

na inwalidzkich 
wózkach. Przez 

lata marzyli 
o pielgrzymce 

i wreszcie tu są 
– w odświętnych 

ubraniach, 
w skupieniu, 
w nienagannym 
porządku. Tu, 
w świętym 

miejscu sinto
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szego (C1) na wys. ok.
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notami włócznię. Rozpryśnięte krople wody zamieniają się
wtedy w kryształy soli i tak powstaje świat – pierwszych
osiem wysp japońskiego archipelagu (nie przez przypadek
sól ma symboliczne znaczenie i używana jest w wielu ry-
tuałach sinto – tak jak woda, posiada właściwości oczysz-
czające). Bogowie mogą wówczas zejść z wysokości i dać
początek panteonowi pozostałych japońskich bóstw. 

Najważniejszą w owym japońskim panteonie była i
jest wnuczka Izanami i Izanagi – bogini słońca Amaterasu
Omikami, założycielka rodu cesarskiego. Wedle wierzeń
sinto obecnie panujący cesarz Akihito jest jej 125. potom-
kiem w prostej linii. To dzięki Amaterasu na świecie (czytaj
w Japonii) zapanowała jasność i to jej poświęcony jest naj-
ważniejszy spośród ponad 100 chramów znajdujących się
w Ise – Naiku, zwany także chramem wewnętrznym. 

Położone nieopodal Geku – chram zewnętrzny  –
poświęcone jest z kolei bóstwu przysłanemu tu do opieki
nad Amaterasu. To Toyouke no Ōmikami, który jest patro-
nem rolnictwa i żywności. Zapewnia pomyślność całej Ja-
ponii i w szczególny sposób opiekuje się wszystkimi, którzy
prowadzą jakąkolwiek przedsiębiorczość. Stąd w Geku
przez cały rok odbywa się szereg ceremonii związanych z

Sintoizm jest prastarą japońską reli-
gią, w której antyczne mity mieszają się z
wierzeniami animistycznych kultów. Przed-
miotem owych wierzeń od co najmniej dwóch
i pół tysiąca lat są kami – wszelkie istoty i zja-

wiska: słońce, księżyc, gwiazdy, ogień, ziemia, morza i
rzeki, zwierzęta i rośliny. Swoje kami posiadają skały i ka-
mienie, deszcze, burze, zmieniające się pory roku.  Kami
przynależą do natury, podobnie jak człowiek, który stara się
żyć z nią w harmonii. Nie zawsze jest to łatwe, bo związane
z sinto historie pełne są sprzecznych ze sobą nawzajem
szczegółów, często wymykają się prostej logice. Łatwiej to
chyba poczuć, niż zrozumieć i właśnie po to między innymi
przyjeżdża się do Ise. 

Zanim pojawiły się kami, istniała pogrążona w
mroku pramateria. Tak, w świecie sinto owym początkiem
nie było ani Słowo, ani Światłość, tylko ponury chaos. To z
niego miały wyłonić się pierwsze bóstwa – wśród nich Iza-
nami i Izanagi. Spisane w 720 roku Kroniki Japonii mówią o
przestworzach, z których bogowie mieli zstąpić na niziny.
Opowieść jest mroczna i zagmatwana. Wyobrażam sobie
brunatny muł, rozległe bagno. W którymś momencie Iza-
nami i Izanagi zanurzają w wodach oceanu ozdobioną klej-

zasiewem i zbiorem plonów. Każdego dnia składana jest tu
także ofiara z ryżu wyhodowanego na polach Ise i przygo-
towanego przez kapłanów w świętej kuchni chramu. 

W NOCY SPADŁ ULEWNY DESZCZ i teraz
wszystko spowija gęsta mgła, w której giną wierzchołki ma-
jestatycznych cedrów i japońskie cyprysy zwane krypto-
meriami. Chramy położone są na terenie zajmującej pięć i
pół tysiąca hektarów puszczy. Jest gorąco, choć to koniec
października. Ciężkie od wilgoci powietrze przesiąknięte jest
zapachem mchu, mokrej kory, rozkładających się szpilek.
Zapach obumierania i życia. 

Zbliżam się do tori. To pierwszy próg, pierwsza gra-
nica między sacrum a profanum. Kolejną jest drewniany
most, którym przechodzę nad rzeką Isuzu. W świątyniach
sinto przejście przez najmniejszy nawet strumień symboli-
zuje oczyszczenie i przygotowuje przybysza na wejście do
świętego miejsca. Rzeka Isuzu nie jest małym strumieniem
– most ma prawie 100 metrów długości – i nie przez przy-
padek chram wzniesiony został właśnie na jej brzegu. Ale to
dopiero początek drogi. Za mostem kolejna tori, tuż obok
zaś temizusha, z której drewnianą chochlą nabieram wodę,
by umyć ręce i usta. 

Zbiornik wody – niewielka studnia lub kamienne ko-
rytko, to również stały element u progu każdej świątyni sinto.
W Naiku jednak, tuż po zejściu z mostu, ścieżka prowadzi
w kierunku kamiennych schodów, które wiodą mnie z po-
wrotem na brzeg rzeki. To miejsce nazywa się mitarashi i
kiedyś tu właśnie pielgrzymi dokonywali ablucji przed wej-
ściem do sanktuarium, zanurzając się w rzece. I tak na-
prawdę tu zaczyna się historia Ise. Dużo wcześniej – kilka,
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a może nawet kilkanaście wieków wcześniej – niż pierwszy
chram. 

Wyznawcy sinto nie budowali świątyń. Bóstwa kami
mieszkały w pniach drzew, na szczytach gór, w strumie-
niach rzek, wierzchołkach skał. Te, które szczególnie sobie
upodobały – często położone z dala od innych, mające
dziwny kształt – otaczano specjalną czcią i aby to zazna-
czyć, obwiązywano je wykonaną z ryżowych łodyg liną. 

W podobny sposób traktowano miejsca uprawy
ryżu. Od przychylności bóstw zależały dobre plony i dla-
tego przed rozpoczęciem siewu zapraszano je na pole,
które także stawało się miejscem świętym.

Czasem kawałkiem takiej liny – mogła być zawie-
szona między drzewami lub wręcz położona na ziemi –
wyodrębniano również niewielki fragment lasu lub brzegu
rzeki. Było to miejsce, które „oczyszczano”, do którego w

szczególny sposób zapraszano bóstwa i które stawało się
święte. Shiki-no-himorogi – wydzielone fragmenty plaży lub
puszczy, które czasem pokrywano żwirem lub kamieniami
– to pierwsze „świątynie” sinto. Po dziś dzień spleciony
sznur lub lina – shimenawa – to symbole bardzo zakorze-
nione w kulturze Japonii. Spotyka się je nie tylko w chra-
mach sinto czy buddyjskich świątyniach, ale także w
lasach, ogrodach, na polach. Oznaczają święte miejsca. 

Znamienne jest, że w japońskiej kulturze ów akt
ustanowienia świętego miejsca nie wiąże się z tworzeniem
czegoś nowego – jak w tradycji zachodniej – ale właśnie z
wyodrębnieniem fragmentu w czymś, co już istnieje. Nawet
później, kiedy w Japonii pojawi się buddyzm i wyznawcy
sinto pod jego wpływem zaczną tworzyć świątynie w bar-
dziej tradycyjnym tego słowa znaczeniu, nadal będą to kon-
strukcje pozbawione fasad czy okien, ograniczające się do

kolumn i dachów, wykrawające jedynie fragment przestrzeni
z otaczającej rzeczywistości. 

Wróćmy jednak do początków Ise, nad kamienny
brzeg rzeki. Wedle podań kilkanaście wieków przed poja-
wieniem się tu świątyni Amaterasu bóstwa kami zstępowały
z pobliskiej góry nad wody Isuzu. Pojawiło się shiki-no-hi-
morogi. A świątynia? Historycy przypuszczają, że została
wzniesiona na przełomie VII i VIII wieku. W zbiorowej świa-
domości funkcjonuje jednak legenda, wedle której świąty-
nia miała zostać wybudowana o wiele wcześniej: w 4. roku
naszej ery. 

Stało się to za sprawą Yamatohime-no-mikoto, nie-
biańskiej córki pierwszego cesarza Sunina. To ona, wysłana
na poszukiwania przez Amaterasu, zdecydowała ponoć, że
Ise będzie odpowiednim miejscem dla kultu bogini słońca.
Wybór poprzedzić miała jej dwudziestoletnia wędrówka
przez góry Miwa w okolicach miasta Nara, przez rejony
Ohmi i Mino. W końcu jednak Yamatohime-no-mikoto do-
tarła na półwysep Ise. W którymś momencie musiała stanąć
nad kamienistym brzegiem Isuzu, na skraju puszczy, w
miejscu, z którego teraz wyruszam w kierunku drewnianego
chramu. 

Ale chramu nie zobaczę. Pielgrzymi, którzy przyby-
wają do Ise, zatrzymują się przed pierwszą z czterech wio-
dących do świątyni bram. Zza wysokiego, zbudowanego z
cedrowych pali płotu widać tylko fragmenty krytego strze-
chą dachu; znad kalenicy wystają charakterystyczne, przy-
pominające wygięte rogi belki – katsugi.  

A więc tyle – tori, most, rzeka, cyprysy, kawałek
strzechy... Niewiele więcej można tu „zwiedzić”.  Przed po-
dróżą do Ise ktoś powiedział mi, że na wizytę w chramie
można poświęcić kilka minut. Albo spędzić kilkadziesiąt lat,
próbując zrozumieć Ise. 

NIE SPĘDZĘ TU LAT, ale w mroczny, paździer-
nikowy poranek przez kilka godzin próbuję zanurzyć się w
Tajemnicy. 

Zmierzam powoli w kierunku świątyni Amaterasu,
wśród cedrów tonących we mgle, wsłuchując się we

własne kroki. Oprócz mnie o tej porze nie ma tu chyba ni-
kogo – może tylko bóstwa. Nie mogę się oprzeć wrażeniu,
że chrzęst żwiru pod moimi butami narusza tę świętą ciszę,
że hałas, który wywołuję, jest nieznośny i że jest w tym coś
niestosownego. Staram się stąpać jak najostrożniej, ale na
niewiele się to zdaje – drobne kamienie uparcie trzeszczą.
Chrobot żwiru raz po raz tylko zagłuszają swoim krakaniem
krążące gdzieś w górze gawrony. Przeraźliwy, przeszywa-
jący puszczę skrzek wywołuje we mnie lęk przemieszany z
odrazą, ale zarazem dozę zachwytu, uniesienia i pokory.
Czasem załopocze gdzieś czarne skrzydło, przywodząc na
myśl ową pramaterię, świat nie do końca jeszcze uformo-
wany; pogrążony w mroku, zanim przybyły tu bóstwa,
zanim Amaterasu podarowała ludziom światło. 

Jest jeszcze zapach. Zapach świeżego cypryso-
wego drewna, z którego zbudowana jest świątynia. Tak.
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Bo liczący ponad tysiąc pięćset lat chram wzniesiony zos-
tał w roku 2013. Po raz sześćdziesiąty drugi. To jedna z
Tajemnic Ise. 

ODZIANI W BIAŁE SZATY KAPŁANI I
DRWALE wchodzą do lasu pod osłoną nocy. Posługując
się trzema tylko siekierami, zetną pierwsze przeznaczone
do budowy nowego chramu drzewo.  

Co najmniej od ósmego wieku, co dwadzieścia lat,
świątynie w Ise poddawane są cyklicznej rekonstrukcji. To
najświętszy rytuał sinto, który stanowi jeden z najważniej-
szych elementów japońskiej tożsamości. 

Kiedy nowe budynki są gotowe, dotychczasowe
chramy ulegają rozbiórce. Miejsce, na którym się znajdo-
wały – kodenchi – zostaje ogrodzone liną i pokryte białymi
kamieniami. Jest święte. Za dwadzieścia lat wzniesiony zo-
stanie tu kolejny chram. Do tego czasu będzie czekało
puste. 

Odbudowa odbywa się bez jakichkolwiek architek-
tonicznych planów, projektów czy wzorów. W religii sinto
również brak świętych ksiąg, przepisów i kanonów. Zastę-
pują je przekazywane z pokolenia na pokolenie rytuały i ob-
rzędy.  

Wszystkie chramy w Ise – jest ich ponad 100 – wy-
glądają podobnie. I najprawdopodobniej wzorowane były
na prastarych japońskich spichlerzach. 

Prostokątne, pozbawione okien budynki otacza
wąska weranda. Wsparte na palach, z podłogą wzniesioną
nieznacznie ponad poziom gruntu, nawiązują stylem do
najstarszej architektury Azji Południowo-Wschodniej, przy-
wodzą na myśl budynki Polinezji. Spadziste dachy wyko-
nane są z trzcinowej strzechy. Nie przez przypadek ich
pogrubione u dołu krawędzie odróżniają je od dachów
większości japońskich świątyń (te zazwyczaj wznoszą się
lekko w górę), które powstawać zaczęły dopiero po spro-
wadzeniu do kraju buddyzmu. Ise to rzadki przykład rodzi-
mego japońskiego stylu – shinmei zukuri – pozbawionego
jeszcze jakichkolwiek wpływów czy naleciałości z Chin czy
Korei. 

Świeże, białe niemalże bale, pozbawione jakichkol-
wiek ozdób, zachwycają prostotą i surowością. Z czasem
cyprysowe drewno lekko poszarzeje; niczym na twarzy
starca zaczną pojawiać się na nim bruzdy. Najpierw deli-
katne, potem coraz głębsze. Po dwudziestu latach chram
umrze. By odrodzić się na nowo. Jak każda żywa istota. 

Tak Wschód postrzega wieczność. Najtrwalsze
nawet drewno, papirus, gotycka cegła i skały egipskich pi-
ramid muszą kiedyś przeminąć. Prosty, powtarzany uparcie
rytuał sprawia tymczasem, że jak wszystko w naturze i we
wszechświecie, chram może trwać zawsze. 

CHRAMY SŁUŻEBNE, SKARBCE, SPICH-
LERZE, KUCHNIE, WSZYSTKIE MOSTY, BRAMY
I PŁOTY, RYTUALNE NACZYNIA, SZATY ORAZ

WOTA. One też są odtwarzane jak dwa najważniejsze
sanktuaria Naiku i Geku.

W proces odbudowy zaangażowanych jest ponad
100 tysięcy drwali, cieśli, stolarzy i rzemieślników. Ci, któ-
rym powierzane są najbardziej odpowiedzialne zadania i
którzy dopuszczani są do miejsc świętych, to najwyżej wy-
kwalifikowani, posiadający specjalne uprawnienia miy-
adaiku. Pracują w białych ubraniach. Wszystkie czynności
– łącznie z obróbką drewna z ponad 130 tysięcy cyprysów
i cedrów – wykonują ręcznie. Nie używają gwoździ. 

Wiedza i doświadczenie przekazywane są często z
ojca na syna. To jeden z powodów, dla którego rytuał od-
budowy powtarzany jest co dwie dekady – tyle właśnie trwa
wymiana jednego pokolenia. Część stolarzy uczestniczy w
rekonstrukcji po raz pierwszy, niektórzy po raz drugi. Wąska
grupa najstarszych trzykrotnie. 

Trwający osiem lat proces rozpoczyna się od uro-
czystego ścięcia drzewa, które posłuży za najważniejszy
filar chramu, shin-no-mihashira. Jest on zwany filarem ser-
cem albo filarem centralnym. Pień o długości 20 metrów
będzie ukryty pod podłogą chramu i niemal w całości za-
kopany w ziemi. 

W pradawnych czasach, na długo zanim w krainie
Kami zaczęto budować świątynie, ludzie ścinali i odzierali z
kory pnie drzew. Oczyszczone w ten sposób słupy wzno-
szono do góry, aby oddawać cześć bóstwom. Czy filary
centralne chramu mają z tymi słupami cokolwiek wspól-
nego? To kolejna tajemnica Ise. 

Pewne jest jednak, że kiedy dotychczasowa świąty-
nia zostaje rozebrana, pochodzące z niej drewno rozsyłane
jest do sanktuariów w całej Japonii (wykorzystują je naj-
częściej do budowy swoich tori). Filar centralny stanowi jed-
nak wyjątek – pozostaje na pustym, pokrytym białymi
kamieniami kodenchi. Na powierzchni pojawia się niewielka
drewniana chatka – ōmiya – która przez kolejnych 20 lat
chronić go będzie przed wzrokiem ludzi i działaniem wil-
goci. Do czasu, kiedy w tym samym miejscu wzniesiony zo-
stanie nowy chram.  

NAJWYŻSI KAPŁANI PRZENOSZĄ W
DREWNIANYCH KUFRACH ŚWIĘTE NACZYNIA,
DARY, RYTUALNE SZATY I ŚWIĘTE PRZED-
MIOTY. Znów pod osłoną nocy, w całkowitych ciemno-
ściach. W ceremonii Sengyio bierze udział kilka tysięcy
osób – przedstawiciele cesarskiej rodziny, kapłani sinto z
całej Japonii, stolarze, którzy uczestniczyli w odbudowie.
Stoją w milczeniu. Najświętszy skarb Japonii – spoczywa-
jące w drewnianej szkatule spiżowe lustro Amaterasu – za-
winięty jest ponoć w białą jedwabną płachtę kingai, nikt
jednak jej nie widział. 

Trwająca kilka godzin ceremonia odbywa się w ab-
solutnej ciszy, którą kilkakrotnie przerywa tylko dźwięk fletu.
O świcie, kiedy duch Amaterasu zamieszka już w nowej
świątyni, wierni po raz pierwszy przejdą przez most, by
oddać jej pokłon u bram chramu. 

Teraz zaś ja, wczesnym rankiem, zbliżam się do ka-
miennych schodów. Idę powoli w kierunku bramy, za którą
wejść mogą tylko kapłani. Ci najwyżsi wywodzą się z ce-
sarskiej rodziny. 

Próg świątyni przestąpić może jedynie cesarz. Choć
nigdy tego nie uczynił, jest on również jedyną osobą, która
mogłaby przejrzeć się w spiżowym lustrze Amaterasu. Lu-
stro miało być ofiarowane przez boginię pierwszemu cesa-
rzowi Japonii. 

Amaterasu sama otrzymała je w darze od innych
bóstw. Chciały załagodzić gniew bogini, która obrażona
przez swego brata, zaszyła się głęboko w jaskini, sprowa-
dzając tym samym na świat głębokie ciemności. Aby ją

stamtąd wywabić, przed jaskinią wywieszono błyszczące
klejnoty; tłum zaczął śpiewać i tańczyć. Amaterasu, słysząc
to, miała zapytać o powód tak radosnych odgłosów. Po-
wiedziano jej wówczas, że pojawiła się bogini piękniejsza
od niej samej. Kiedy zaintrygowana postanowiła wyjrzeć z
jaskini, pokazano jej lustro, w którym miała zobaczyć
własne odbicie. A więc kopia i lustro. Odwzorowanie. Za-
chwyt odbiciem, które jest doskonalsze niż pierwowzór. Nie
mający początku ani końca cykl kopiowania i usuwania ory-
ginału, budowania i niszczenia, narodzin i śmierci. Tajem-
nica. 

Dochodzę do bramy i staję na wprost białej płachty
jedwabiu. Wszystko, co najważniejsze, jest za nią ukryte.  o
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