
Korzenie legend i baśni japońskich - historia wierzeń 

 

Wiara w duchy opiekuńcze, zjawy i wszelkiego rodzaju bóstwa jest głęboko 

zakorzeniona w historii japońskiego folkloru. Fascynacja naturą przez starożytnych 

Japończyków spowodowała stworzenie religii shintō, która jest kluczowym elementem 

japońskich wierzeń, nadającej jej odrębność i indywidualność. Obok buddyzmu stanowi 

jedną z najważniejszych religii w Japonii. Etymologicznie słowo shintō można tłumaczyć 

jako drogę bogów, zapisaną znakami kanji 神道 (shin-tō). Pierwszy znak 神 (shin) oznacza 

bóstwo, natomiast znak 道 (tō) oznacza nie tyle co drogę, ale także sposób postępowania, 

filozofię lub religię. 

Wierzenia rdzennej religii Japonii sięgają najwcześniejszych czasów i związane są         

z religiami animistycznymi. Zawierają w sobie charakterystyczne cechy wierzeń 

prymitywnych, w tym kult natury, lecz nie posiadają systemu doktryn. Shintō istnieje           

w różnych formach, ale jednocześnie posiada pewne cechy zorganizowane, którymi są 

rytuały lub kapliczki. Te cechy odgrywały ważną rolę w starożytnej mitologii Japonii                          

i zapewniały podstawę do praktykowania kultu przodków i cesarza. W dawnych czasach 

uważano bóstwa zwane kami (patrz niżej) za przodków cesarzy. Od połowy XIX wieku 

przez ponad sto lat religia shintō była uznana za religię państwową. „Po restauracji Meiji, 

gdy przywrócono w roku 1868 władzę cesarza, religia ta stała się więc podstawą agresywnej 

i szowinistycznej polityki władz japońskich. W połączeniu z dominacją armii w życiu 

politycznym, religia shintō stała się więc jednym z filarów japońskiego militaryzmu aż do 

klęski Japonii w 1945 roku”1. 

Według wierzeń shintō, po śmierci istota ludzka staje się duchem, w wyjątkowych 

sytuacjach kami (神) – boską istotą lub duchową siłą, ich chińskim odpowiednikiem jest 

shin. Termin kami jest często tłumaczony jako bóstwo, ale obejmuje także inne siły natury, 

zarówno dobre, jak i złe, ponieważ przez ich wyższość lub boskość stają się obiektami czci     

i szacunku. Duchy stwórcze, znamienici przodkowie oraz przedmioty ożywione                        

i nieożywione, takie jak rośliny, skały, zwierzęta mogą być traktowane jako kami.        

Bóstwa, które przenikają nasz świat, nie są widzialne dla ludzkiej sfery. Zamieszkują one 

święte miejsca, jakimi są kaplice, chramy (jinja) albo świątynie, które są miejscami kultu       

i mieszkaniami bóstw (kami). Święte przedmioty kultu reprezentujące kami są 
                                                           
1W. M. Macek, O religii i kapłaństwie shinto, w: Kapłaństwo w religiach świata, Cisło W., Różański J. 
(red.), Warszawa: Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydział Teologiczny UKSW 2013, s. 205.  
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przechowywane we wewnętrznej komnacie świątyni, ukryte i niewidoczne. Aby nie narażać 

się boskim istotom, czciciele unikali skalania świętych miejsc, poddawali je dokładnemu 

oczyszczaniu rytualnemu przed przejściem pod torii, bramą prowadzącą do świętej dzielnicy 

sanktuarium shintō. Do dzisiejszych czasów przetrwała silna więź ze świętymi miejscami, 

współcześni ludzie, odwiedzając świątynie, oddają szacunek bóstwu, aby podziękować za 

dobry los, modlić się o szczęście, czy też o pomoc w trudnych sprawach. Folklor ewoluował 

w celu wyjaśnienia lub zracjonalizowania różnych naturalnych wydarzeń. Starożytne 

tradycje określają, że bóstwa posiadają dwie dusze: łagodną (nigi-mitama) i gwałtowną (are-

mitama). Japońskie słowo mitama składa się z dwóch znaków mi (御), oznaczający 

honorowy, i znaku tama (魂) – duch. Nigi-mitama (和御魂) oznacza harmonijną duszę, jest 

to siła jedności i ładu. Are-mitama (荒御魂), dosłownie niegrzeczna dusza, jest siłą 

władającą i gwałtowną. Kami mogą otaczać ludzi opieką, gdy są szanowane lub mogą 

powodować zniszczenie i dysharmonię, gdy zostaną zlekceważone. Tak jak ludzie mają 

obowiązek dbać o zadowolenie kami, tak i one muszą spełniać specyficzną funkcję obiektu, 

miejsca lub idei, w której zamieszkują. Do dzisiejszych czasów przetrwała tradycja matsuri, 

która wiązała się z organizowaniem uroczystych festiwali obchodzonych okresowo w 

świątyniach shintō. Pierwotnie były one świętami religijnymi, w celu wznoszenia modlitw 

do bóstw o dobre żniwa lub by odpędzić katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi. Dziś matsuri 

są nadal powszechnie celebrowane w całej Japonii, ale są czymś więcej niż tylko świętami 

religijnymi. Każde uroczyste wydarzenie odzwierciedla historię danego regionu, a także 

różnorodny karnawałowy klimat z licznymi kramami.  

 

Według mitologii japoński archipelag został stworzony przez Izanagi-no-kami         

(Ten, który zaprasza) i Izanami-no-kami (Ta, która jest zaproszona). Izanagi i Izanami byli 

boską parą, bratem i siostrą, którzy odgrywali zasadniczą rolę w stworzeniu wysp Japonii      

i od których urodziło się wiele ważnych i elementarnych kami. Przed powstaniem świata, 

gdy Ziemia była bezkształtna, w Takama-no-para2 powstały trzy pierwotne bóstwa zwane 

Ame-no-mi-naka-nusi-no-kami (Pan Świętego Środka Nieba), Taka-mi-musubi-no-kami 

(Najwyższa Święta Moc Życiodajna) i Kami-musubi-no-kami (Boska Moc Życiodajna).      

Te trzy wielkie istoty powstały jako pojedyncze bóstwa, a ich formy był niewidoczne. 

Począwszy od trzech pierwotnych kami, powstało siedem kolejnych pokoleń bogów i bogiń, 

zaś siódme pokolenie składało się z kami męskiego Izanagi i kami żeńskiego Izanami.   

                                                           
2 Takama-no-para (高 天 原),  miejsce zamieszkiwane przez niebiańskie bóstwa. 



Boska para stworzyła japoński archipelag, którego wyspy są uważane za ich pierwsze dzieci. 

Izanami i Izanagi, patrząc na ziemię, zanurzyli wysadzaną klejnotami włócznię – otrzymaną 

od wyższych bóstw – w morze i tak powstała wyspa Onogoro-shima, gdzie stworzyli dom, a 

wkrótce potem nastąpiło stworzenie ich boskiego potomstwa.  
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Rytuał poczęcia potomka polegał na krążeniu wokół filaru (w niektórych wersjach jest 

to włócznia) dwóch bóstw poruszających się w przeciwnych kierunkach. Podczas tego 

świętego rytuału Izanami przemówiła pierwsza i w wyniku tej bezbożności ich pierwsze 

dziecko urodziło się bez kości – był to bóg Hiruko (蛭子), dziecko pijawka; to japoński bóg 

rybaków. Jest jednym z siedmiu bogów szczęścia Shichifukujin (七福神).                         

Boska para poprosiła siedmiu niewidzialnych bogów o wyjawienie przyczyny ich 

nieszczęścia. Wyższe bóstwa ujawniły, że powodem było nieprawidłowe wykonanie rytuału 

małżeńskiego, gdzie Izanami jako pierwsza witała męża. Przejawianie inicjatywy przez 

partnerkę było nienaturalne i dlatego ich potomstwo zostało zniekształcone. Mając to na 

uwadze, para wróciła do pałacu, aby spróbować ponownie. Tym razem, kiedy okrążyli filar, 

Izanagi najpierw przywitał się z żoną, a ona mu odpowiedziała. Dzięki temu para doczekała 

się potomstwa, w tym ośmiu głównych wysp Japonii - Awaji, Shikoku, Oki, Tsukushi, Iki, 

Tsu, Sado i Oyamato. 



Legendy japońskie są przesiąknięte wieloma nadprzyrodzonymi istotami objawiającymi 

się jako yōkai (妖怪). Termin yōkai może być użyty do opisania szerokiej gamy stworzeń, 

dobrych i złych nadprzyrodzonych istot z japońskiego folkloru. Słowo to jest kombinacją 

znaków 妖 (yō) - atrakcyjny,  urzekający, nieszczęście i znaku 怪 (kai) - tajemnica, cud. 

Owe istoty są nierozerwalnie związane z tradycją religii shintō. Zgodnie z ludowymi 

wierzeniami yōkai zamieszkiwały japońskie lasy, górskie doliny i rzeki. W kulturze masowej 

często jest zaznaczany wątek Hyakkiyagyō – Nocnej Procesji Stu Oni. Oni (鬼) - inna 

odmiana jedenego z rodzajów yōkai - tłumaczony również jako potwór. W tekstach z epoki 

Heian Hyakkiyagyō oznacza orszak nadprzyrodzonych istot przechodzących przez ówczesną 

stolicę. Sam termin hyakkiyagyō (百鬼夜行) używany jest do zbierania wszystkich yōkai 

pod sztandarem, który może być zmobilizowany tylko na polecenie lidera. Na krótki czas ten 

i inny świat nakładały się na siebie i zwykłe zasady przyjęte w ludzkiej kulturze przestawały 

obowiązywać. Popularnym tłumaczeniem słowa yōkai jest “japoński demon”, lecz nie 

obejmuje to w pełni ich całej natury, ponieważ termin demon może być również tłumaczony 

jako akuma (悪魔). W japońskim folklorze określane są jako byty nadprzyrodzone 

przenikające świat ludzi, które należy szanować i żyć z nimi w harmonii. Yōkai są częścią 

politeistycznego światopoglądu dominującego w Japonii, jednakże nie posiadają charakteru 

religijnego i nie są czczone. Mogą przybrać wiele różnych form i kształtów. Ich świat 

obejmują kami, bakemono (化物) – ,,[...] istoty mające zdolność do transformacji, która jest 

charakterystyczną cechą wielu yōkai. Wyraz ten może odnosić się do wszelkich stworzeń      

o dziwnym wyglądzie, przerażających lub abnormalnych”3 bądź tsukumogami (付喪神) – 

,,zyōkaizowane przedmioty codziennego użytku”4. Przykładem może być tengu,co 

dosłownie oznacza niebiański ogar (chiń. tian gou). Istnieją dwa rodzaje tengu. Karasu-

tengu (tengu-kruk) posiada cechy ptasie, niezwykłe umiejętności bojowe i często jest 

łączony z praktykami buddyjskich ascetów. W okresie Edo wyobrażano go sobie jako 

bardziej humanoidalne stworzenie - daitengu. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 M. D. Foster, Yōkai. Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej, Kraków 2017, s. 38. 
4 M. D. Foster, Yōkai. Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej, Kraków 2017, s. 36. 



 

Rysunek przedstawiający daitengu i karasu-tengu 
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W japońskim folklorze obecność yōkai sięga VIII wieku. Legendy związane z owymi 

istotami zostały rozwinięte w okresie Edo (1600-1867), złotej ery sztuki i kultury, lecz 

prawie wszystkie zostały zapomniane w erze Meiji (1868-1912), kiedy Japonia została 

znacznie zmodernizowana. Popularność nadprzyrodzonych istot wzrosła, gdy zaczęły się 

pojawiać w japońskich animacjach i mangach. Japońskie legendy i baśnie mają charakter 

moralny i  odgrywają istotną rolę w życiu społecznym Japończyków. W epoce Edo taką rolę 

pełniły kaidan – dawne opowieści o duchach i nadprzyrodzonych zjawach. Kaidan 

wywodzące się z buddyjskich opowieści dydaktycznych, często zawierały w sobie element 

przestrogi. Dawne podania o samurajach, którzy wiązali ze sobą pojęcia honoru, szacunku, 

surowości i samoofiary składające się na pragmatyczną i przerażającą skuteczność pomogły  

w promowaniu całego systemu wartości, który często ukazywany jest w dzisiejszej kulturze 

masowej. W dzisiejszych czasach prawie niemożliwe jest wyobrazić sobie społeczeństwo 

pozbawione jakichkolwiek odniesień do japońskich sztuk walki. Brak pojęcia Absolutu, brak 

absolutnych pojęć moralnych sankcjonowanych religijnie, brak pojęcia grzechu – wszystko 

to znajduje doskonałe odzwierciedlenie w kulturze masowej, gdzie trudno znaleźć dzieła 

pokazujące jednoznaczny świat pojęć i jedynych słusznych wyborów moralnych.  
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