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Od lat 90. XX w. ycie religijne w szybko rozwijaj cym si gospodarczo i modernizuj cym Wietnamie przechodzi prawdziwy renesans. Philip Taylor, jeden
z wybitnych wspó czesnych badaczy australijskich tego kraju, konstatuje:
1
W studium tym wykorzystano po cz ci tekst referuj cy badania terenowe autora (gdzie podano tak e wybrane legendy o bóstwach opieku czych): Kult duchów opieku czych (thanh hoang)
wspólnoty wiejskiej w Wietnamie. Ukaza si on w trudno dost pnym obecnie pi mie Orient. Rocznik Muzeum Azji i Pacyku 1988, t. 1, s. 148174, 220228. Swe badania autor prowadzi podczas kilku wypraw naukowych do Wietnamu w latach 19761979. Prócz bada terenowych autor
studiowa wtedy ksi gi wi tynne wspólnot wiejskich zebrane przez kolonialn administracj francusk , przechowywane w bibliotece dawnej LEcolé Française dExtrême Orient w Hanoi (wówczas w Bibliotece Komitetu Nauk Spo ecznych WRS, przekszta conego pó niej w Akademi Nauk).
By y to ksi gi tradycyjnie prowadzone w wi tyniach wspólnot wiejskich i gminnych. Obejmoway one (kolejno doklejane) dokumenty poszczególnych wi ty , pochodz ce z okresu od ich za o enia do sekwestracji ksi g przez Francuzów w pocz tkach XX w. Najwi cej tych ksi g obejmowao materia z XVIII i XIX w., ale zdarza y nawet ksi gi prowadzone od XVI w. By y tam zazwyczaj
legendy o czczonym bóstwie/duchu, rozmaitych cudownych wydarzeniach z nim zwi zanych, jego
aparycjach, zes anych przeze wieszczych snach, rytua ach, wi tach, nominacjach kap anów itp.
Dokumenty tam zawarte odnosi y si te do ycia danej wspólnoty wiejskiej, ziem przydzielonych
wi tyni, maj tku, jak równie korespondencji urz dowej z Ministerstwem Rytua u nadzoruj cym
kulty. By y to np. wnioski o podwy szenie rangi bóstwa, nadanie mu nowego tytu u albo jakich
przywilejów samej wi tyni. Z regu y zapisywano te , jak decyzj i kiedy otrzymano. Jest to zatem przebogaty materia nie tylko o yciu religijnym, ale równie o yciu wspólnot wiejskich oraz
ich funkcjonowaniu w tradycyjnym pa stwie wietnamskim. Rzecz jasna, wi kszo dokumentów
spisywali wiejscy uczeni hieroglifami chi skimi. Nie zawsze znali oni dobrze to pismo, cz sto s
to zatem materia y do trudne dla osoby nieznaj cej biegle j zyka tradycyjnych tekstów sinowietnamskich. W niniejszym tek cie stosuje si uproszczony zapis terminów wietnamskich, bez znaków
tonalnych i specycznych znaków diakrytycznych.

W ostatnich latach religia w Wietnamie wr cz rozkwita. Ko cio y, pagody
i ró ne miejsca pielgrzymkowe s przepe nione wiernymi ( ) Na cele religijne
przeznacza si znacz c cz
rodków materialnych tego szybko bogac cego si
spo ecze stwa. Wsz dzie wi tynie podlegaj renowacji, a na o tarzach gromadz
si stosy wspania ych oar z ró nych dóbr sk adanych bóstwom. Op aty wnoszone
przez jednostki za zamawiane ceremonie religijne mog przewy sza kilkakrotnie
redni dochód na g ow mieszka ca. Nawet najm odsze pokolenie, przyjmuj ce kosmopolityczny styl ycia ery globalizacji, zwracaj c si ku przesz o ci, wkracza na
cie k kontaktów z za wiatami. Przywódcy pa stwowi zapalaj oarne kadzide ka,
by sp aci d ug wobec przodków-twórców pa stwowo ci, przywo ywacze dusz
nawi zuj kontakty z oarami wojen, a osoby s u ce jako media, w które wst puj
duchy znanych postaci historycznych, s sponsorowane przez nowych bogaczy.
Szeroko otwarte wrota dla inwestycji zagranicznych i handlu u atwiaj równie przybywanie cudzoziemskich misjonarzy i upowszechnianie si nowych nurtów w buddyzmie, islamie i chrze cija stwie nawet w najbardziej odleg ych zak tkach kraju2.
Autor dodaje jeszcze rozmaite przyk ady. Np. najwy si dostojnicy pa stwowi
oddaj bardzo nag a niany w mediach pok on czczonym od stuleci królom legendarnej dynastii Hung (I? tysi clecie p.n.e.)  uznawanym za za o ycieli pa stwowo ci wietnamskiej3. Po powrocie do kraju po 39 latach wi tobliwego mnicha
buddyjskiego jego nauki gromadz prawdziwe t umy, z funkcjonariuszami Partii
Philip Taylor, Modernity and Re-enchantment in Post-revolutionary Vietnam, [w:] P. Taylor
(ed.), Modernity and Re-enchantment Religion in Post-revolutionary Vietnam, Instutute of Southeast
Asian Studies, Singapore 2007, s. 1.
3
Datowanie okresu panowania dynastii Hung, znanej tylko z legend (spisywanych w Wietnamie lub na chi sko-wietnamskim pograniczu), jest sporne. Wed ug Ngo Si Liena, wielkiego historyka wietnamskiego z XV w., pocz tki jej panowania si gaj epoki legendarnego chi skiego Cesarza
ó tego. Wed ug kalendarza chrze cija skiego historycy wietnamscy wyliczali pocz tek jej rz dów
na 2879 r. p.n.e. (albo 2629 p.n.e.), patrz: Da Yue sh ji quan shu, wiet. Dai Viet su ky toan thy (Pe ny
zbiór zapisków historycznych o Wielkim Wiecie), przek ad wietnamski, Nha Xuat Ban Khoa Hoc,
Ha-noi 1967, t. I, s. 60; autor korzysta z japo skiego wydania oryginalnego tekstu w klasycznym
j zyku chi skim, [Tokio] 1885, rozdz. 2, s. 1ab. Wed ug anonimowej, nieco wcze niejszej Krótkiej historii Wietu (ch. Yue shi lue, wiet. Viet su luoc), z drugiej po owy XIV w., pierwszy król dynastii Hung wst pi na tron za panowania Zhuang Wanga (606681 p.n.e.) z chi skiej dynastii Zhou.
Patrz: A.B. Poljakow, Kratkaja istorija Wieta, Izd. Nauka, 1980, s. 109; Yue shi lue [Krótka historia
Yue], Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1936, s. 1, w zbiorze Congshu jicheng [Zbiór ksi g wszelkiego rodzaju] pod red. Wang Yunwu. Wedle legend królów tych mia o by osiemnastu, a ich panowanie sko czy o si w III w. p.n.e. Dynastia mia a zatem panowa przez dwa i pó tysi ca albo tylko
czterysta lat. Analiz tych legend i wczesnych dzie historycznych Wietnamu przedstawi Anatolij
J. Muchlinow, Proischo dienije i rannije etapy etniczeskoj istorii wietnamskogo naroda, Izd. Nauka, Moskwa 1977, s. 153179. Mo na doda , e hieroglif  czytany po wietnamsku jako hung, a po
chi sku jako xiong  znaczy: kogut  ptak rodzaju m skiego, a zarazem m ski, dzielny, silny, bitny, wojowniczy, a wiele plemion staro ytnych Wietów mia o ptasie totemy. Nic tedy dziwnego, e
u yto go na oznaczenie wodza i w adcy.
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Komunistycznej zasiadaj cymi w pierwszych rz dach. Wys annicy Watykanu dzi
nie tylko s witani przez dostojników pa stwowych, ale wy wi caj tak e licznych
m odych ksi y, ustanawiaj nowe diecezje itd.
Zmiany postawy aparatu administracyjnego wobec religii nast powa y równie na szczeblu lokalnym. Podczas przeprowadzania w Wietnamie Pó nocnym
reformy rolnej, a nast pnie kolektywizacji na wsi w latach 50. i 60. XX w., wi tynie wiejskie o czysto lokalnym znaczeniu by y zazwyczaj zamykane, a nawet
przekszta cane w jakie obiekty u yteczno ci publicznej, a organizowanie tradycyjnych rytua ów religijnych zwalczano. W dawnych wi tyniach lokowano sk ady lub magazyny czy domy zebra wiejskich, chocia nieraz samo sanktuarium
lokalnego bóstwa po prostu zamykano, nie ruszaj c tylko jego o tarza i gury (by
za agodzi niezadowolenie spo eczne). Podobne przemiany wprowadza zacz to
tak e na Po udniu po militarnym zwyci stwie w 1975 r. (co autor ogl da w ko cu
lat 70. XX w.). Wyj tek czyniono jedynie dla bardziej znanych wi ty oraz centrów religijnych. Jednak nie by a to polityka totalnej i przymusowej ateizacji,
jak w ZSRR i w Chinach epoki Mao. W okresie tzw. socjalizmu nie zakazywano ca kowicie rytua ów i kultów rozmaitych bóstw oraz duchów, a w adze koncentrowa y swoje ataki g ównie na kultach uznawanych za nieracjonalne i szkodliwe, podtrzymuj ce status klas uprzywilejowanych czy zwi zane z marnowaniem
brakuj cych zasobów. Ludzie jednak mogli praktykowa tradycyjny kult przodków, rytua y zwi zane z cyklem yciowym oraz rocznym, bra udzia w rytua ach
w wa niejszych wi tyniach. D ono przede wszystkim do dostosowania rytuaów religijnych do nowych potrzeb i wyobra e , a pa stwo wesz o w swoisty dialog transformacyjny z tradycjami religijnymi, promuj c nowe rytua y spo eczne
i modykuj c ró ne dawne (np. zwalczaj c krwawe oary) jako praktyki szkodliwe i zabobonne4. Philip Taylor przypomina, e jeszcze za czasów monarchii
w adze podejmowa y tam wysi ki ograniczania kosztów ró nych rytua ów religijnych i rodzinnych (zw aszcza pogrzebów), rujnuj cych nieraz rodzinne gospodarki, a likwidacja nazbyt kosztownych i bezsensownych rytua ów by a cz stym postulatem wielu reformatorów, tak e religijnych5.
Dopiero jednak w wyniku reform doi moi na prze omie lat 80. i 90. XX w., ludno wsz dzie zacz a przywraca religijne funkcje wi ty wiejskich i organizowa znowu tradycyjne rytua y. Jak odnotowuje S.K. Malarney, analizuj cy te proShaun K. Malarney, The Limits of State Functionalism and the Reconstruction of Funerary
Ritual in Contemporary Northern Vietnam, American Ethnologist 1996, Vol. 23, No. 3, s. 540; Hy
Van Luong, The Marxist State and the Dialogic Re-structuration of Culture in Rural Vietnam, [w:]
David Elliott, Ben Kierman, H.V. Luong, Therese Maloney (eds.), Indochina: Social and Cultural
Change, The Keck Center for International and Strategic Studies, Monograph Series 7, 1994, s. 79113.
5
Philip Taylor, op.cit., s. 3133.
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cesy na przyk adzie jednej gminy (Thinh Liet, w delcie Rzeki Czerwonej, 40 km
od Hanoi), ju od 1991 r. wiejscy i gminni funkcjonariusze zacz li bra aktywny
udzia we wznawianych oarach i rytua ach po wi conych duchom opieku czym
tamtejszych wspólnot wiejskich, a telewizja centralna oraz prasa relacjonowa y takie obchody w ró nych miejscach, wskazuj c wyra nie lokalnym aktywistom, e
dawne wytyczne przesta y obowi zywa 6.
Represje wobec chrze cijan, które media wiatowe na prze omie wieków przedstawia y nieraz jako niedopuszczalne sankcje komunistyczne wobec religii i przeladowania wierz cych, obecnie stanowi  jak wskazuje Taylor  tylko pewien
margines, ograniczaj cy si g ównie do prób kontrolowania przez administracj
pa stwow rozmaitych kwestii organizacyjnych zwi zanych z dzia aniami osób
duchownych i Ko cio ów, a niedotycz cych spraw wiary. Zwraca on te uwag , e
funkcjonariusze pa stwowi wychowani w duchu konfucja skim tradycyjnie odnosili si niech tnie i podejrzliwie do ludowych praktyk religijnych i mistycznych,
co jeszcze zaostrzy y przyjmowane w postkolonialnym Wietnamie o wieceniowe
i marksistowskie przekonania, e s to zabobony b d ce rezultatem ciemnoty7.
Dodajmy, e kontrola sfery religijnej by a zwyk praktyk w pa stwach modelu
konfucja skiego, a dotyczy a wspó cze nie przede wszystkim budz cej rozmaite
kontrowersje w spo ecze stwie wietnamskim aktywno ci cudzoziemskich misjonarzy (miejscowych katolików traktowano od dziesi cioleci jako zdrajców narodowych wys uguj cych si obcym okupantom). Pami ta te warto, e poczucie
obl onej twierdzy i opowie ci duchownych chrze cija skich o prze ladowaniach religijnych nie zawsze musz si wi za z rzeczywistymi represjami. Spotykamy je przecie nawet w katolickiej Polsce, psychoza prze ladowa miewa bowiem rozmaite funkcje i przyczyny.
Jak z wielu opisów wida , reformy i odchodzenie od dawnego systemu komunistycznego, a tak e utrata wiary w dawn ideologi , kompensowana po cz ci
ideami patriotycznymi, zaowocowa y w latach 90. XX w. w Wietnamie niebywaym rozkwitem ywio owej wr cz religijno ci. Pa stwo wyra nie za odchodzi
od dawniej prowadzonej polityki odgórnej laicyzacji i zwalczania zabobonów,
przej tej z o wieceniowej i pozytywistycznej tradycji europejskiej. Jak podkre la
Taylor, teza o post puj cej sekularyzacji wraz z modernizacj , generalnie s uszna w Europie, nie sprawdza si zupe nie na innych kontynentach, w tym równie
w Wietnamie. Studiowanie wietnamskich wierze religijnych nie tylko pozwala
wi c zrozumie specyczn duchowo tego narodu, lecz tak e wspó czesne ycie w tym kraju, z jego rozlicznymi paradoksami.
Shaun K. Malarney, Culture, Ritual and Revolution in Vietnam, University of Hawaii Press 
Curzon, HonoluluLondon 2002, s. 189190, 195.
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Philip Taylor, op.cit., s. 79.
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Tradycyjne wierzenia i praktyki religijne Azji Wschodniej i Po udniowo-Wschodniej ró ni y si zasadniczo od form religijno ci, które zdominowa y basen
Morza ródziemnego, zw aszcza od religii monoteistycznych. W znanych cywilizacji zachodniej zamkni tych systemach religijnych, mimo doktryny powszechnej (jak w Ko cio ach chrze cija skich i islamie czy nawet w ograniczonym do
narodu wybranego mozaizmie), funkcjonuj wspólnoty wiernych o charakterze powszechnym (ze wzgl dów praktycznych dzielone na mniejsze jednostki terytorialne). Nowi ich cz onkowie przyjmowani s jako jednostki przez wype nienie
specjalnych rytua ów zwi zanych zazwyczaj z deklaracj wiary. Wierz cy maj
te ci le okre lone obowi zki (jak udzia w obrz dach religijnych dnia wi tego,
modlitwy, posty itd.). Religie typu zachodniego maj te swoje dogmaty, w jakie
nale y wierzy , ustalone rytua y i zamkni te panteony postaci czczonych. Wiara
w okre lone prawdy jest ich kluczowym elementem i wi e si z fundamentaln
dla nich zasad wy czno ci: przyjmowanie jednej religii wyklucza praktykowanie innych oraz uznawanie ich zasad. Nie mo na wi c np. by równocze nie muzu maninem i katolikiem czy chasydem i protestantem. Nawet samo wej cie do
obcej wi tyni by o przez stulecia zabronione.
W Azji Wschodniej, w krajach z kr gu cywilizacji konfucja sko-buddyjskiej,
do których nale y Wietnam, mamy natomiast do czynienia z systemami otwartymi, bez tych wszystkich elementów, na tyle niewyodr bnionymi z ycia spoecznego oraz sfery wieckiej i nieoddzielonymi od siebie, e nasuwaj si nawet
w tpliwo ci, na ile zasadne jest okre lanie ich religiami. By mo e s uszniej byoby mówi o zjawisku religijno ci jako pewnym fenomenie ycia spo ecznego
i rozmaitych jego przejawach8. Nale y pami ta , e w Azji Wschodniej nie znano
ogólnego terminu religia, a stworzono taki neologizm dopiero dla t umaczenia
tekstów zachodnich (ch. zongjiao  dos ownie oddzielna nauka). W Wietnamie
mieli my tradycyjnie do czynienia z ró nymi formami religijno ci. Podstawowymi z nich by y:
a) Trzy uniwersalne systemy lozoczno-religijne przej te z Chin: konfucjanizm, buddyzm (przede wszystkim Zen) oraz taoizm, okre lane jako Trzy
Nauki i cz sto traktowane jako jeden kompleks. Wyst powa y one w rozmaitych wariantach: bardziej religijnych lub bardziej racjonalistycznych.
Stanowisko takie autor uzasadnia, bardziej szczegó owo omawiaj c specyk praktyk religijnych w Chinach w studium: Religijno chi ska  uwagi o innej cywilizacji, Azja-Pacyk 2003,
t. 6, s. 767.
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Traktowane by y tradycyjnie jako nauki komplementarne, nie za przeciwstawne, czego wyrazem by y nawet wspólne o tarzyki ich za o ycieli.
Zazwyczaj w XX w. tylko buddyzm i taoizm uznawano za religie. Mo na
wspomnie , e w Wietnamie od czasów kolonialnych eksponowano zw aszcza buddyzm jako religi narodow , a przybra on tam specyczne formy,
zw aszcza na poziomie kultów ludowych. wi tynie konfucja skie nazywano zwykle mieu, taoistyczne  quan, a buddyjskie  chua, chocia umieszczano w nich nieraz gury z innych panteonów i mog y si w nich odbywa
rytua y z innego systemu.
b) Sinowietnamskie kulty religijne, te przej te z Chin, praktykowane przez
miejscowych Chi czyków, ale tak e przez Wietnamczyków, trudne do jednoznacznego przyporz dkowania której z Trzech Nauk, nazywane cz sto ludowymi (cho niektóre z nich kojarzono z taoizmem). Mo na tu
wymieni kult opiekunki eglarzy, Cesarzowej Nieba (ch. Tian Hou, take Mazu, wietn. Thien Hau, czczonej w regionie po udniowego wybrze a
Chin i w Wietnamie); Ksi cia Guana (ch. Guan Gong, wietn. Quan Cong),
czczonego w Chinach, Korei i Wietnamie jako patrona konfucja skich cnót
moralnych i bóstwo zapewniaj ce pokój; Wojownika Ciemno ci (ch. Xuan
Wu, wietn. Tran Vu albo Chan Vu)  bóstwa chroni cego od wszelkiego z a,
zw aszcza od szkodliwych wp ywów z Pó nocy, czczonego w ca ych Chinach, Wietnamie i Korei itd.
c) Kulty  wi tych (Thanh) o charakterze regionalnym albo nawet ogólnonarodowym  postaci rozmaitego rodzaju, historycznych i legendarnych. Do
nich mo na zaliczy  wi tych bohaterów narodowych (Anh hung),  wi tych nie miertelnych (Tien),  wi te matki (Thanh mau). Kult ich sprawowany jest w wi tyniach zwanych den. Kult bohaterów narodowych, nader
charakterystyczny dla Wietnamu, zazwyczaj zaczyna si po mierci takiej
zas u onej postaci, cz sto wodza, który walczy przeciwko obcym naje d com (zw aszcza z Chin), w miejscu urodzenia lub w miejscach zwi zanych
z yciem bohatera. Na historyczn pami o nadzwyczajnych dokonaniach
albo heroizmie danej postaci (ju same przez si wiadcz ce o jej nadzwyczajnych mocach) nak ada y si rozmaite legendarne elementy o cudownych wydarzeniach za jej ycia i dokonywanych przez ni po mierci. Najpowszechniej czczony jest Tran Hung Dao (12131300)  wódz walcz cy
z inwazj armii mongolsko-chi skiej. Do tej kategorii mo na te zaliczy
kult króla Dinh Bo Linha, za o yciela dynastii Dinh (968980), która utworzy a samodzielne pa stwo wietnamskie; kult sióstr Trung Trac i Trung Nhi,
które dowodzi y antychi skim powstaniem (4043 r. n.e.), a pó niej ratoway kraj od ró nych nieszcz , tak e od suszy itd. Nie miertelni (ch. xian,

wiet. tien) s wa nymi postaciami w ludowej religijno ci chi skiej zwi zanej z taoizmem, jednak w Wietnamie rozwin y si specyczne kulty takich postaci zwi zanych jedynie z tym krajem. Byli to ludzie, którzy uzyskali nadzwyczajne moce i nie miertelno , b d bóstwa, które wciela y si
w ludzi i y y w ród nich jaki czas. Najpopularniejszym bóstwem e skim
po ród nich jest Ksi niczka Lieu Hanh, najm odsza córka Cesarza Nefrytowego (ch. Yu Huang, wiet. Ngoc Hoang )  w adcy Nieba  za bóstwem
m skim Chu Dong Tu, yj cy rzekomo za czasów pierwszej legendarnej dynastii królów Hung (wiet. Hung Vuong, I ? tysi clecie p.n.e.). cznie takich
najbardziej znanych bóstw jest 27. wi te matki z kolei cz sto wywodz si
z chi skiej mitologii buddyjsko-taoistycznej, ale w Wietnamie nabra y specycznych cech. S to przede wszystkim wi ta Matka Nieba  Thanh Mau
Lieu Hanh  opiekuj ca si lud mi na ziemi; wi ta Matka Wody  Thanh
Mau Thoai  panuj ca nad morzami i rzekami; wi ta Matka Gór  Thanh
Mau Thuong  czuwaj ca nad górami i d unglami. Do tej kategorii zalicza
si te liczne inne bóstwa e skie ni szej rangi9.
d) Kulty lokalnych bóstw opieku czych wspólnot wioskowych i gminnych,
a uliczkowych w miastach. Takie wi tynie te nazywano dinh. I to te kulty zostan poni ej przedstawione. Podobnie czczono duchy jakiego miejsca
(rzeki, góry, ska y, drzewa, nawet odcinka drogi itp.) lub budynku, traktowane jako ich stra nicy czy lokalne bóstwa opieku cze. Ich religijna jurysdykcja ogranicza si tylko do danego terenu albo danej wspólnoty oraz
jej terenu. Do tej kategorii mo na te prawdopodobnie zaliczy prastary kult
wioskowy miejscowego Ducha Ziemi (Tho than) i nowe stosunkowo ma o
znacz ce kulty duchów osób, które nieszcz liwie zgin y w danym miejscu. Z takimi wioskowymi kultami zwi zane s równie rytua y uwalniaj ce od z ych mocy i rytua y periodycznego oczyszczenia, przywracania
porz dku i spokoju na terenie danej wspólnoty.
e) Podobny nieco charakter mia kult przodków sprawowany w rodzinie i w klanie. Indywidualnie czczono ich do pi ciu pokole wstecz, pó niej, poza zao ycielami rodu, przechodzili do ogólnej kategorii przodków. Kult ich
zaczyna si w istocie jeszcze za ich ycia, kiedy dana osoba stawa a si szanown g ow rodziny (dotyczy te ma onki). Klany obejmowa y krewnych
do dziewi tego pokolenia. W ksi gach rodowych przechowywano zapiski
tak e o wcze niejszych pokoleniach. Klany mia y cz sto odr bne budynki
wi tynne albo te móg tam mieszka  obok sali ceremonialnej  aktualny
Kategorie te opisane za prac : Nguyen Tien Huu, Dörtliche Kulte im traditionellen Vietnam,
Uni-Druck Verlag, Munich 1970 (Korzystano tu tak e z angielskiego przek adu tej pracy, przygotowanego przez jej autora. Niestety, nie ukaza si on drukiem).
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przywódca klanu. Rodziny mia y tylko swoje o tarzyki przodków albo sale
im po wi cone. Tam i na wspólnym zazwyczaj cmentarzu sprawowano odpowiednie ceremonie. Przodkowie opiekowali si swoj rodzin , trzeba ich
by o informowa o wszystkich wa niejszych wydarzeniach, ale mogli take kara za rozmaite wyst pki. W Wietnamie, inaczej ni w Chinach, kult
przodków czono cz sto z kompleksem bóstw i praktyk taoistycznych, nie
za z praktykami konfucja skimi.
f) Na szczeblu centralnym sprawowano podobne nieco do powy szych kulty
pa stwowe. Nale a y one do podstawowych obowi zków w adców, którzy
do mniej wa nych mogli delegowa swych osobistych reprezentantów, zazwyczaj bliskich krewnych albo innych wysokich funkcjonariuszy. Do tej
grupy nale a y trzy kategorie obrz dów: 1. Kult przodków rz dz cej dynastii i kult przodków sprawowany przez potomków poprzednich dynastii.
Zmarli w adcy, szczególnie wybitni, traktowani byli jako duchy/bóstwa
opieku cze ca ego pa stwa. W adze dba y zarazem o grobowce i wi tynie
w adców wszystkich dynastii (kult ich sprawowali potomkowie), a szczególnym presti em cieszyli si zawsze za o yciele pa stwa i ka dej dynastii.
2. Kulty zwi zane z utrzymywaniem harmonii kosmosu, jego cyklicznych
przemian i pomy lnych zbiorów, zw aszcza kult Nieba i Ziemi (ch. Tian Di,
wiet. Thuong De i Dia Ky). Trzeba jednak doda , e w Chinach traktowano je jako si y bezosobowe, a w Wietnamie  spersonalizowane (W adców
Nieba i Ziemi). Ta specyka dotyczy te innych kultów natury. Ponadto
monarcha sprawowa rytua y zwi zane z nadej ciem wiosny (ch. Nan jiao,
wiet. Nam giao; rytualn ork i siew), jak te kulty Bóstw S o ca, Ksi yca, Gwiazd, g ównych konstelacji, mórz i rzek, wiatrów i gromów, patronów
roku i poszczególnych miesi cy itp. 3. Raczej laicki kult samego Konfucjusza (551479 p.n.e.), jego najwybitniejszych uczniów oraz innych znakomitych uczonych konfucja skich, a nawet ogólnie literatury i uczono ci
w wi tyniach Kultury (ch. Wen Miao, wietn. Van Mieu)10. Obok tego sprawowano paralelny kult Ksi cia Tai (ch. Tai Gong, wiet. Thai Cong, XI w.
p.n.e., doradcy i stratega za o ycieli chi skiej dynastii Zhou)  m drca-patrona zaprowadzania pokoju oraz innych zas u onych obro ców ojczyzny
w wi tyniach Militarnych (ch. Wu Miao, wiet. Vu Mieu). Takie paralelne
wi tynie kultury i wojskowo ci  wzorem chi skim  funkcjonowa y
w siedzibach w adz administracyjnych wszystkich szczebli, a do wsi (gdzie
zwa y si van chi i vu chi, a mog y mie jedynie form o tarza). Do duchów
Patrz: szczegó owy opis wspó czesnego stanu oraz struktury cesarskiej wi tyni Kultury
w Hanoi: Diane Fox, Confucianism and the Temple of Literature in Ha Noi, Vietnamese Studies
2007, No. 4, s. 2138.
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opieku czych pa stwa zaliczano te rozmaite postacie historyczne i legendarne (w tym niektórych bohaterów narodowych wspomnianych powyej), jak równie duchy gór i rzek (czyli terytorium kraju)11. Wraz z likwidacj monarchii kultów tych w Wietnamie zaniechano, dzi jednak niektóre
z nich si wznawia. Pa stwo np. opiekuje si wi tyni przodków ostatniej
dynastii Nguyen (18021945) w dawnej stolicy Hue i pomaga jej potomkom
organizowa pyszne oary (z udzia em wymaganych rytua em kilku tysi cy
odkomenderowanych o nierzy)12. Wysocy funkcjonariusze pa stwowi sk adaj oary innym dawnym w adcom oraz wa nym duchom opieku czym
kraju itd.13 Ludno  wbrew yczeniom w adz  zaczyna czci religijnie,
jako bóstwo opieku cze kraju, prezydenta Ho Chi Minha (18901969) 
twórc niepodleg ego pa stwa wietnamskiego, ocjalnie przedstawianego
jako komunist i marksist 14. Mo na wspomnie , e w Chinach podobnie
rozwin si religijny kult Mao Zedonga jako Bóstwa Pomy lnej Podró y.
g) Rozmaite wierzenia i obrz dy zwi zane z mistycznymi si ami i mocami. Nale do nich wierzenia typu astrologicznego  w natur cz owieka okrelan przez czas jego urodzenia i determinacj zjawisk w wiecie ludzkim
przez uk ady gwiezdne; praktyki geomantyczne (ch. fengshui, wiet. phong
thuy), rozmaite techniki wró enia, chronienia od chorób i nieszcz
przez
noszenie magicznych amuletów, praktyki magiczne itp. Centralnym elementem tych rozmaitych praktyk by o zapewnianie jednostce albo jakiej
wspólnocie harmonii z otoczeniem naturalnym, albo przywracanie takiej
harmonii i porz dku.
Warto wspomnie , e w Wietnamie Po udniowym rozpowszechni si specyczny kult osób, które zmar y tragicznie. Dotyczy to zabitych podczas wojny,
a wspó cze nie przede wszystkim licznych oar wypadków drogowych. Zak ada
si , i ich duchy zosta y na sta e zwi zane z miejscem mierci. Mog one szkodzi osobom, które je zlekcewa , a pomaga osobom okazuj cym im szacunek.
Wznosi si im zazwyczaj ma y domek duszy na jednym s upku (troch przypo11
Patrz: omówienie tych kultów: Nguyen Van Huyen, The Ancient Civilization of Vietnam, Gioi
Publishers, Hanoi 1995 (wznowienie pracy z 1944 r., wydanej w Hanoi), s. 128134; a tak e ich lista
z podzia em na administratorów jednostek terytorialnych: Nguyen Dang Thuc, Democracy in Traditional Vietnamese Society, przek . Nguyen Thi Hong, Republic of Vietnam, [Saigon] 1961, (Vietnam Culture Series No. 4), tab. AB., s. 1314.
12
O takich wznowionych dorocznych uroczysto ciach, ze zjazdem potomków dynastii rozsianych po wiecie, opowiada autorowi jeden z opiekunów tej wi tyni podczas jej zwiedzania w 1998 r.
13
Wiele przyk adów wznawiania takich kultów i celebrowanego udzia u w nich przedstawicieli
w adz podaje: Kate Jellema, Returning Home: Ancestor Veneration and the Nationalism of Doi Moi
Vietnam, [w:] Philip Taylor, Modernity and Re-enchantment , s. 5789.
14
Analiz tego zjawiska przedstawia: Shaun K. Malarney, op.cit., cz. 2, rozdz. 7 (tyt.: Is Ho Chi
Minh our Guardian Spirit? Renegotiating Sacred Space and the Ritual Role of Women), s. 189207.

minaj cy tajskie o tarzyki miejscowego ducha phi, gdzie rodzina umieszcza fotogra zmar ego, a podró ni sk adaj niewielk oar (jest to najcz ciej papieros
dla m czyzny, a cukierek dla kobiety). Rzadziej, gdy w gr wchodzi wi cej oar,
jest to kapliczka murowana.
W kultach uniwersalnych uczestniczy mogli wszyscy ch tni, bez adnych ogranicze , tym bardziej i nie znano zasady wy czno ci religii czy indywidualnego przyjmowania do grona wyznawców. Mo na wi c by o przyjmowa w jakim stopniu wszystkie trzy systemy naraz i chodzi do wi tyni, jakiejkolwiek,
kiedy kto mia na to ochot , a obok tego sprawowa wszelkie inne kulty. W kultach wspólnotowych natomiast mogli uczestniczy w zasadzie wszyscy cz onkowie danej wspólnoty (niezbrukani rytualnie15), chocia do niektórych dopuszczano równie reprezentantów wspólnot s siedzkich. Specycznym fenomenem
wietnamskim by o nabieranie przez najbardziej znane wiejskie czy gminne wi tynie miejscowych duchów opieku czych znaczenia regionalnego, a nawet ogólnokrajowego.
Kulty pa stwowe dotyczy y wprawdzie ca ego kraju, ale do rytua ów sprawowanych przez monarch , w zwi zku z pó sakralnym charakterem tej postaci i otaczaj c j tajemniczo ci , dopuszczano jedynie wysokich funkcjonariuszy. Tylko do
podobnych obrz dów terenowych sprawowanych przez zwierzchników jednostek
administracyjnych ni szych szczebli mog a by dopuszczana ludno miejscowa.
W cywilizacji konfucja sko-buddyjskiej przyjmowano powszechnie, e
zwierzchnik ka dej spo eczno ci czy wspólnoty jest tak e jej najwy szym kap anem i w jej imieniu sprawuje ró ne obrz dy. Dotyczy o to wszystkich  od cesarza a po starost powiatu, so tysa wsi i g ow ka dej rodziny. Nie znano zachodniej zasady oddzielania aspektu wieckiego od religijnego i ka da spo eczno /
wspólnota mia a charakter wiecki i religijny zarazem, posiadaj c swoje bóstwa
opieku cze i rytua y (przypomina y zatem nieco zachodnie Ko cio y). Nie znano te ródziemnomorskiej zasady oddzielania sacrum od profanum, a wszystkie
istoty ywe i przedmioty czy y  cho w ró nym stopniu  oba te aspekty bytu.
W Azji Wschodniej wszystkie tamtejsze wierzenia i praktyki religijne mia y
charakter antropocentryczny, nie za teocentryczny, jak w tradycji ródziemnomorskiej; koncentruj si one zatem na doczesnych potrzebach ludzi i poprawie ich
kondycji oraz ich rozwoju egzystencjalnym. Zak ada si , e ludzie, a nawet inne
istoty ywe, mog sta si bóstwami ró nych rang i mog pe ni rol duchów opieku czych. Kult przodków sprawia, i przechodzenie z kategorii osób ywych do
bóstw/duchów opieku czych mia o tam charakter powszechny i masowy. W sposób naturalny dotyczy o to tak e w adców i wielkich postaci historycznych, któ15
Do tej kategorii zaliczano osoby, którym zmar kto z rodziny (w okresie a oby), chorych
i kobiety w okresie miesi czki oraz po porodzie.

rych dokonania ju za ycia wiadczy y o ich nadzwyczajnych mocach. Te kulty
historyczne  w adców i bohaterów narodowych  odgrywa y szczególnie donios rol w Wietnamie.
We wszystkich wspomnianych powy ej rodzajach kultów nie ma w istocie
dogmatów, a wiara odgrywa drugorz dn rol . Kluczowe natomiast s rytuay i obrz dy (co okre la si jako ortopraksj  zamiast dominuj cej na Zachodzie
ortodoksji)16. John Lagerway s usznie wskazuje, e ogromne znaczenie rytua u
w religijno ci chi skiej wi e si ze szczególnym pojmowaniem jego funkcji: ma
on utrzymywa wszystko w nale ytym porz dku, je li nie nast pi o jego zak ócenie;
albo te ma przywraca bieg spraw do stanu normalnego, je li co idzie le17. Mo na przypomnie , e w konfucjanizmie normy etykietalne okre laj ce, jak wszystko
ma by zrobione, odgrywa y fundamentaln rol w yciu spo ecznym. Nale y przy
tym pami ta , e naczelnymi idea ami by o tam utrzymywanie w a ciwego porz dku i harmonii, a obsesyjnie wr cz bano si chaosu, sprzeczno ci i walk, które z kolei w cywilizacji zachodniej by y glorykowane i uznawane za stan normalny18.
Dla ilustracji tego ortopraktycznego podej cia mo na wymieni nasze odpukiwanie w niemalowane drzewo dla unikni cia nieszcz cia. Nie wi e si to przecie wcale z kultem drzewa czy wiar w jakie bóstwo osobowe, ale z przekonaniem, niekoniecznie nawet mocnym, e sama czynno ma pewn moc magiczn .
Otó bardzo wiele dzia a wi cych si w Azji Wschodniej z mocami, które my
okre liliby my jako nadprzyrodzone, mia o podobny charakter: ju samo wykonanie pewnej procedury mog o zapewni po dany rezultat czy zmieni /utrzyma
Patrz: K.-H. Pohl, Beyond Universalism and Relativism  Reections on an Intercultural Dialogue between China and the West, East-West Dialogue (Hongkong), Vol. V, No. 2: Philosophy
and History (Nov. 2000), s. 2344. Tekst tak e na stronie: www.uni-trier.de/leadmin/fb2/SIN/Pohl_
Publication/beyond_universalism.pdf (wej cie 16.09.2009).
Na zjawisko to w Chinach po raz pierwszy zwróci uwag James L. Watson. Patrz jego studium:
Standarizing the Gods: the Promotion of Tien Hou (Empress of Heaven) along the South China
Coast, 9601960, [w:] David Johnson, Andrew J. Nathan, Evelyn S. Rawski (eds.), Popular Culture
in Late Imperial China, University of California Press, Berkeley 1985, s. 317, 323. Wskazywa on
przede wszystkim, i w adze pa stwowe w cesarstwie chi skim nie próbowa y wnika w wierzenia religijne i koncepcje ani normowa wierze , je li tylko zachowywano w a ciwe formy rytualne,
w czaj c tak e same obiekty kultu, tj. musia y to by bóstwa aprobowane przez w adze lub przynajmniej niezakazywane przez nie. W studium tym zwraca on uwag , e w rezultacie posta Mazu,
której kult analizowa , by a bardzo ró nie pojmowana przez grupy spo eczne, a nawet poszczególne osoby, a sam kult pe ni rozmaite funkcje. Pozornie jeden kult rozpada si zatem na wiele, nieraz niepodobnych do siebie, kultów.
17
John Lagerway, Taoist Ritual in Chinese Society and History, Macmillan, New YorkLondon 1987, s. 6.
18
Patrz: Krzysztof Gawlikowski, The Western and the Confucian Approaches to War: The Universe Based on Struggle versus the Universe Based on Harmony, [w:] Adam W. Jelonek i Bogdan
S. Zemanek (eds.), Confucian Tradition: Towards the New Century, Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 1940.
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jaki stan rzeczy albo zapobiec wp ywom z ych si /duchów. Je li za zwracano
si do jakiego ducha lub bóstwa zasadnicz rol te odgrywa o zazwyczaj bardzo cis e przestrzeganie odpowiednich rytua ów i formu , jakich trzeba by o si
trzyma , by pro by do niego i sk adane mu oary rzeczywi cie zapewni y przychylno . Bóstwa traktowano cz sto jako swoistych funkcjonariuszy zawiaduj cych dan sfer w biurokratycznej hierarchii duchów dzia aj cej podobnie do
biurokratycznego pa stwa.
Z tym rytualistycznym podej ciem wi za a si te inna osobliwo religijnoci w Wietnamie i innych krajach cywilizacji konfucja sko-buddyjskiej. Jak z zaskoczeniem odnotowywa o wielu obserwatorów, ludno miejscowa cz sto nie
wykazywa a g bokiej wiary w bóstwa i moc odprawianych obrz dów, a uczestnictwo w nich traktuje jako pewn konwencj , uroczysto spo eczn czy zabieg
na wszelki wypadek. Jak A. Terry Rambo stwierdza, mimo pozornej wszechobecno ci rozmaitych przejawów religijno ci, wi kszo ci Wietnamczyków obce
s g bsze uczucia religijne czy intensywne prze ycia tego typu. Bior oni udzia
w ró nych rytua ach i obrz dach, nie b d c wcale pewnymi ich skuteczno ci lub
te moralnego znaczenia. Dlatego nie by oby np. w Wietnamie mo liwe g oszenie idea ów jakiej wi tej wojny. Jedynie stosunkowo nieliczne kr gi uczestnicz
w dzia alno ci organizacji religijnych typu sekt, wymagaj cej osobistego jej oddania i po wi cenia. Wiele rytua ów traktowano nawet instrumentalnie: je li kto
chcia co zrobi , to odwiedza kolejnych astrologów dopóty, dopóki nie spotka
takiego, który postawi horoskop potwierdzaj cy jego zamiar; je li dziewczyna nie
chcia a wyj za m za danego ch opca, to dot d przeprowadza a wró by albo poszukiwa a horoskopów, a uzasadni y one jej odmow . Nawet kult przodków wcale
nie implikowa wiary w rzeczywiste istnienie ich duchów oraz ich moce sprawcze,
a móg stawa si po prostu wyrazem oddawania im czci i pami ci o nich19. Nacisk
na ortopraktyczne aspekty religijno ci oznacza brak g bszej wiary i ideologicznej
dewocji. Zamiast wiary jednostek mieli my tam przede wszystkim spo eczne obrz dy, w których uczestnictwo potwierdza o przynale no do jakiej wspólnoty.
Je li chodzi o jednostce o zapewnienie sobie pomy lno ci, to dokonywa a jakich
obrz dów niejako na wszelki wypadek: nie zaszkodzi, a mo e pomo e. Podobne podej cie do religijno ci obserwuje si i w innych krajach nale cych do cywilizacji konfucja sko-buddyjskiej.
Wspó czesny renesans religii te wydaje si mie g ównie spo eczne uwarunkowania. Udzia w kultach narodowych i miejscowych wyra a g bokie i popierane
przez w adze pragnienia powrotu do pocz tków (ve nguon) i pami ci o ródA. Terry Rambo, Searching for Vietnam: Selected Writings on Vietnamese Culture and Society, Kyoto University Press  Trans Pacic Press, KyotoMelbourne 2005 (Kyoto Area Studies
on Asia), s. 74, 84, 76.
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le (nho nguon), co nabra o szczególnego znaczenia w latach 90. XX w., kiedy to
wraz z burzliwym rozwojem kapitalistycznego rynku i post pami procesów globalizacji oraz okcydentalizacji kraju ogromnie zwi kszy a si mobilno ludno ci
i narasta swoisty kryzys to samo ci. Rytua y religijne integruj za ze spo eczno ci jednostki gubi ce si w nowym miejscu i w tych wszystkich zmianach20.
Ortopraktyczne podej cie dopuszcza za udzia w rytua ach religijnych z ró nymi
formami wiary i niewiary w mistyczne i magiczne ich znaczenia.
Nale y pami ta te , e w zwi zku koncepcjami reinkarnacji i ró nych stopni
doskona o ci oraz mocy, jakie mog osi ga istoty ywe, nie by o granicy mi dzy
duchami ludzi, zwierz t, a nawet ro lin a bóstwami (w klasycznym j zyku chi skim okre lano je tym samym terminem shen, wiet. thanh, jap. kami). Ludzie mogli osi ga moce boskie i pe ni role bóstw opieku czych. W sposób naturalny
zmarli przodkowie stawali si duchami opieku czymi rodu i rodziny, podobnie
jak inicjator jakiego zawodu bóstwem-patronem jakiego cechu rzemie lniczego,
a budowniczy wi tyni  jej duchem/bóstwem opieku czym. Trzeba pami ta , e
przy animistycznym wiatopogl dzie oraz braku rozdzielenia sacrum i profanum
nie tylko wszystkie obiekty materialne maj swój komponent ducha czy mocy, ale
i duchy mog przybiera ró ne formy materialne, za ka da wspólnota ma poniek d charakter religijny. Rodzina, wie , powiat czy nawet kraj maj zatem swoje
duchy opieku cze, a dla zapewnienia pomy lno ci i utrzymania nale ytego porz dku na ich terenie trzeba wype nia okre lone rytua y. Ka da osoba przyjmowana do takiej wspólnoty (do rodziny, wsi czy pa stwa) automatycznie podlega a
opiece b d karze jej bóstw opieku czych i zale nie od swej pozycji w hierarchii
bra a udzia we wspólnotowych obrz dach religijnych, nawet je li niezbyt wierzya w moce tych bóstw.
Z perspektywy jednostki rano mo na by o studiowa moralistyczne teksty konfucja skie, w po udnie poprosi o pomoc jakie bóstwo buddyjskie, a wieczorem
z o y oar w wi tyni taoistycznej. Podobnie mo na by o zawiesi w domu amulet taoistyczny obok buddyjskiej bodhisattwy Avalokite vary (ch. Guanyin, wiet.
Quan Am). Mo na by o nawet oddawa cze bóstwu, które dana osoba sama wymy li a albo zacz a czci grupka jej s siadów po czyim cudownym nie, z czego móg si nawet rozwin kult narodowy, je li ostatecznie w adze go uzna y,
a bóstwu nada y odpowiedni rang . Jako cz onek pewnej wspólnoty jednostka
uczestniczy a natomiast w jej kultach i obrz dach, z czego by o si trudno wy ama .
Obok tych tradycyjnych kultów rodzimych w Wietnamie sporo zwolenników
znalaz katolicyzm (zw aszcza w okresie kolonialnym). W ród mniejszo ci etnicznych (przede wszystkim Czamów) rozpowszechni si islam. Na pocz tku XX w.
rozwin y si za jeszcze pewne sekty synkretyczne (jak inspirowana buddyzmem
20

Kate Jellema, op.cit., s. 5765.

Hua Hao  oko o 1,5 mln wyznawców  czy inspirowana chrze cija stwem Cao
Dai  licz ca 23 mln wyznawców) i pojawi y si ró ne nowe sekty buddyjskie.

Tradycyjny system spo eczno-polityczny Wietnamu tworzy y trzy elementy
sk adowe: patriarchalna rodzina (wiet. nha, sinowiet. gia), jako cz klanu (wiet.
ho, sinowiet. toc), autonomiczna wspólnota wiejska (wiet. lang, sinowiet. xa), pa stwo (wiet. nuoc, sinowiet. quoc)21. Ka de z tych ogniw mia o swoje duchy opieku cze i rytua y, a mi dzy nimi w sferze religijnej istnia y z o one zwi zki. Np.
przodek rodu czy patron wspólnoty wiejskiej mogli sta si za swe ogólnokrajowe zas ugi postaciami czczonymi powszechnie, w adcy za i bohaterowie kraju
stawali si patronami wspólnot wiejskich.
Jak zwraca uwag A. Terry Rambo, w Wietnamie, inaczej ni w Chinach, rodziny by y przede wszystkim zwi zane ze wspólnotami, których by y grupowymi
cz onkami, nie za z klanami, i by y to zazwyczaj ma e rodziny, nie za wielopokoleniowe. Cz onkowie klanu zamieszkiwali te zwykle w ró nych wspólnotach,
a nie tworzyli zwartych osad klanowych, charakterystycznych dla wielu regionów Chin. Inn istotn ró nic w stosunku do ojczyzny konfucjanizmu stanowi znacznie wy szy status kobiet. Córki nie tylko mog y dziedziczy prywatne
ziemie po ojcu, obok synów, ale przy braku potomka m skiego same mog y nawet sprawowa kult przodków22, co w Chinach te by o trudne do wyobra enia.
Wspomniane przy opisie kultów kobiety-wodzowie nie by y wi c tam czym zaskakuj cym. Tradycyjny system religijny  jak wskazuje Rambo  nie tylko odgrywa kluczow rol w integracji wymienionych powy ej podmiotów zbiorowych i umacnianiu ich to samo ci, ale tak e spaja ze sob podmioty z ró nych
szczebli hierarchicznych w jedno zaskakuj co spójne spo ecze stwo23. Dawna monarchia stara a si kontrolowa sfer kultów i dba o ich walory moralne, ale
w opinii wielu badaczy wspólnoty wiejskie zachowywa y w tej sferze znacz auW zwi zku z u ywaniem a do pocz tków XX w. pisma chi skiego wiele terminów wyst puje w formie podwójnej: jako s owa j zyka wietnamskiego i jako czytania wietnamskie odpowiednich hieroglifów chi skich. Nie zawsze s one znaczeniowo to same. Np. wymieniony tu termin
sinowietnamski pa stwo to hieroglif, którego cz ci sk adowe obja niano tradycyjnie jako granice terytorium, armia, lud i w adca (rzeczywista etymologia jest bardziej z o ona). Natomiast termin wietnamski znaczy pa stwo, kraj, ale tak e woda, gdy ycie Wietnamczyków up ywa o
w du ym stopniu w rodowisku wodnym, a tereny wodne rozmaitych owisk by y dla nich kluczowe.
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A.Terry Rambo, op.cit., s. 7677.
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Ibidem, s. 71.
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tonomi i w tej dziedzinie wyst powa y cz sto napi cia mi dzy ró nymi podmiotami a w adzami centralnymi24.
Podczas gdy ju w staro ytnej Europie formowa y si pa stwa, których obywatelami by y jednostki, w systemie wietnamskim pa stwo  a do podboju francuskiego  uznawa o za swe sk adowe tylko podmioty zbiorowe: rodziny i wspólnoty wiejskie25. Jak ujmuje to Rambo, w uj ciu prawnym jednostka nie by a osob
prawn , lecz w tradycyjnym Wietnamie by a jedynie anonimowym atomem sk adaj cym si na takie znacz ce prawnie podmioty zbiorowe, jak rodzina i wspólnota. We wszystkich sprawach administracyjnych oraz w przypadku przest pstw
one te ponosi y wspóln odpowiedzialno . Te podmioty zbiorowe mia y swoje
w asne duchy opieku cze tworz c swoiste autonomiczne Ko cio y.
W Wietnamie wspólnoty wiejskie otoczone by y zwykle g stym zagajnikiem
bambusowym trudnym do przej cia albo nawet wa em ziemnym z kilkoma bramami, pilnowanymi i zamykanymi na noc. Obcy nie móg wi c swobodnie wkracza na ich teren. Bramy wspólnoty mia y tak e znaczenie rytualno-religijne, st d
mog y mie charakter symboliczny, a obcy który by je przekroczy w okresie
rytualnego tabu, móg nawet zosta zabity. Wspólnota mog a sk ada si z kilku
osad-przysió ków. Traktowano te wspólnoty zwyczajowo jako ma e autonomiczne pa stwa i mówiono o nich lang-nuoc  wspólnota-pa stwa26. Jedno ze starych, chocia do dzi powtarzanych, przys ów stwierdza: Rozporz dzenia królewskie ust puj zwyczajom wspólnoty wiejskiej27, co rozumiano w ten sposób, i na
terenie wspólnoty to jej regu y i postanowienia s obowi zuj ce, za królewskie
trac moc. W Chinach to wyroki g owy rodziny/rodu nie mog y by kwestionowane przez pa stwo, a obowi zki i lojalno wobec swego rodu mia y pierwsze stwo przed obywatelskimi. Autonomiczny status, ze starszyzn mog c nawet upomina cesarza, wspólnoty wiejskie utraci y ostatecznie w pocz tkach epoki Tang
(618906). Natomiast w Wietnamie status samodzielnego podmiotu, o autonomii
nawet szerszej ni mia y j rody w dawnych Chinach, posiada y w a nie wspólnoty wiejskie i autorytet ich starszyzny by uznawany nawet przez w adc . Ngyuen
Dang Thuc, znany historyk starszego pokolenia, chc c przybli y tradycje swej
ojczyzny czytelnikowi zachodniemu stwierdzi wr cz: Pa stwowo wietnamska
przypomina a federacj z o on z licznych ma ych pa stewek wspólnotowych zrzePatrz: omówienie dyskusji w: Philip Taylor, op.cit., s. 1213.
Nguyen Van Huyen, The Ancient Civilization , s. 83. Ten historyk (19081975), znany ju
w epoce kolonialnej, by pó niej w DRW od 1946 r. a do mierci ministrem edukacji.
26
Nguyen Tien Huu, op.cit., s. 15. (Swoje Wprowadzenie autor zatytu owa w sposób znamienny: Wie wietnamska  wie -pa stwo). Patrz tak e: Nguyen Van Huyen, The Ancient Civilization ., s. 84.
27
Ibidem, s. 7778.
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szonych w super-pa stwie28. Wspólnota by a wzgl dnie izolowana, z aparatem królewskim i kolonialnym kontaktowa a si tylko za po rednictwem swych szefów.
Z s siednimi wspólnotami te wszystkie sprawy za atwia y ich starszyzny mi dzy
sob . Wspólnoty zrzeszone by y w gminy, których w adze tak e wy ania a autonomicznie ich starszyzna.
Wspólnoty administrowa y ludno ci wiejsk , zbiera y podatki i daniny, zapewnia y si robocz w ramach szarwarków pa stwowych oraz o nierzy do wojska,
dba y o bezpiecze stwo, utrzymuj c w asne stra e albo nawet  w okresie zamieszek  formuj c w asne oddzia y zbrojne. Sprawowa y te one s dy i rozstrzygay spory, wykonywa y kary. Najsurowsze by y kary mierci (ograniczane przez
pa stwo) i banicja, skazuj ca cz owieka na pozycj biedaka-pariasa na ca e ycie.
Wspólnota by a w a cicielem ziem wspólnych o ró nym statusie, które rozdzielano na nowo mi dzy cz onków, co trzy albo co sze lat (obok nich mog y istnie
pola prywatne)29. Mia a te ona w asny skarb i maj tek. Wspólnota konserwowaa kana y nawadniaj ce, tamy, drogi i mosty, je li potrzeba we wspó pracy gminnej i regionalnej.
Stanowi a tak e wspólnot moraln  z w asnym etosem i normami wpajanymi
oraz egzekwowanymi przez starszyzn wspólnotow . By a ona tak e wspólnot religijn z w asnym bóstwem opieku czym (thanh hoang) i kultami, a jej starszyzna
pe ni a w nich role ceremonialne, odpowiednie do sprawowanego urz du. Funkcje religijne, ceremonialne, wychowawcze i s downicze, jak te generalnie chronienie tradycji wspólnoty nadawa o wysoki status jej starszy nie. Jej etos okre lay normy egalitaryzmu, modykowane pozycj rodziny w hierarchii, skromnego
ycia, pracowito ci i pomocy wzajemnej. Prace wymagaj ce wi kszego wysi ku,
jak budowa domu, sadzenie i zbiór ry u  tradycyjnie wykonywane by y wspólnie
(nawet na polach we w adaniu prywatnym) w ramach samopomocy s siedzkiej.
Wspólnota taka mia a ci le przestrzegan hierarchiczn struktur wewn trzn
i biurokratyczny aparat zarz dzania. Ka da wspólnota mia a przy tym w asne regu y. Zazwyczaj wydzielano cz onków rejestrowych, posiadaj cych pe ni praw
(cz wewn trzn ), i osoby nierejestrowe, mieszkaj ce tam czasowo za zgod wspólnoty, ale nieb d ce jej cz onkami (cz
zewn trzn ). Te ostatnie by y
wy czone z udzia u w jej yciu i nie mia y praw do jej maj tku (w tym do nadzia28
Nguyen Dang Thuc, Democracy , s. 5. Tak sam opini wcze niej formu owa Vu Quoc
Thuc, Léconomie comunaliste du Viet Nam, Presses Universitaires du Viet Nam, Hanoi 1951, s. 20.
29
Wspólnota mia a ziemie stanowi ce jej w asno nienaruszaln , które nie podlega y obrotowi handlowemu, oraz ziemie nabywane przez ni , które w razie potrzeby mog a te zbywa (zwyczajowo pierwsze stwo zakupu mia y jej rodziny). By y te ziemie, z których dochód przeznaczano na
okre lone cele: utrzymanie wi tyni, szko y itp. Rodziny mia y niezbywalne nadzia y, ale tak e ich
ziemie prywatne, które za zgod wspólnoty mog y sprzedawa czy dzier awi osobom z zewn trz.
Nguyen Van Huyen, The Ancient Civilization ., s. 7879.

u ziemi ). Cz onkiem wspólnoty mo na by o zosta tylko przez urodzenie w niej,
za obcy mogli uzyska ten status dopiero w trzecim pokoleniu. Cz onkowie ci
najcz ciej dzielili si na pi klas: a) utytu owanych uczonych, najszacowniejszych, z tytu ami naukowymi i rang nadawanymi przez w adc ; b) starców ponad 60-letnich, otaczanych wielkim szacunkiem i zwolnionych z wszelkich obowi zków; c) zarz dców  aktualnych i by ych funkcjonariuszy wspólnoty, tak e
zwolnionych ze szarwarków i wspólnotowych podatków; d) uczonych bez tytuów i dobroczy ców wspólnoty; e) na ko cu za zwyk ych cz onków dzielonych
jeszcze na kategorie wedle wieku i pozycji w rodzinie. Przy wszystkich uroczysto ciach wspólnoty ci le przestrzegano tej hierarchii30. Bywa y wspólnoty, które mia y jednak a kilkana cie rang. Zwraca uwag , e otrzymanie tytu u i rangi
od w adcy wymaga o specjalnej uroczysto ci z udzia em ca ej wspólnoty, podczas
której uznawa a ona niejako nominacj królewsk (co nawet uj to w przys owie:
Nikt nie zostanie mandarynem bez uczty wspólnotowej)31.
Wspólnota mia a swoje organy w adzy. Zarz dza a ni Rada Starszych, z o ona z posiadaczy stopni naukowych otrzymywanych po egzaminach pa stwowych
i pa stwowych rang dostoje stwa (w systemie mandary skim), wszyscy funkcjonariusze wspólnoty oraz ich zast pcy, byli funkcjonariusze, funkcjonariusze
gminni z danej wspólnoty i starcy (ponad 60-letni). W adz wykonawcz w jej
imieniu sprawowali wy aniani na zasadach konsensu zarz dcy tien chi i thu chi,
zazwyczaj byli funkcjonariusze pa stwowi z rangami mandary skimi. Decydowali oni tylko o sprawach najwa niejszych, w tym o kwestiach religijnych, moralnych i obyczajowych. Kontaktami ze wiatem zewn trznym, wydawaniem ocjalnych dokumentów (z jego piecz ci ), rozdzia em ziem, podatków i szarwarków
itp. zajmowa si wójt (ly truong), osoba starsza i znana ze swej prawo ci. Sprawami codziennymi i bardziej praktycznymi  so tys (pho ly), b d cy faktycznym administratorem i szefem wsi, nieraz maj cy jeszcze swego zast pc . To on
w a nie nadzorowa tak e stra wiejsk (oraz jeden lub dwu jego zast pców). By
odr bny dowódca tej stra y truong tuan, z pomocnikiem i dodatkowo zatrudnianymi stra nikami, którzy pilnowali wsi i jej pól (co by o szczególnie wa ne w okresie zbiorów), prowadzili dochodzenia w razie jakiego niewielkiego przest pstwa
(powa niejsze prowadzili so tys, a nawet sam wójt). Wspólnota nominowa a jeszcze kap ana-stra nika wi tyni wiejskiej  dinh i mnicha buddyjskiego (ewentualnie przeora) do pagody buddyjskiej, je li tak mia a. W razie potrzeby i zgodnie
z miejscowym zwyczajem nominowano i innych funkcjonariuszy. Je li dzieli a si
na odr bne przysió ki, to mia y one w asnych, odr bnych szefów podlegaj cych
wspólnotowym. W zasadzie wszystkie te urz dy sprawowano honorowo, obok
30
31

Nguyen Van Huyen, The Ancient Civilization ., s. 8082.
Ngyuen Tien Huu, op.cit., s. 2.

prowadzenia swego gospodarstwa, jedynie wójt, so tys i dowódca stra y
otrzymywali niewielkie wynagrodzenie. Wybór konkretnych osób na zarz dców
wspólnoty i gminy musia by zatwierdzony przez w adze pa stwowe dystryktu32.
Chocia miasta podlega y bezpo rednio administracji pa stwowej i nie mia y autonomicznego samorz du, jak wsie, ich ycie religijne i spo eczne koncentrowa o
si wokó ich wi ty (dinh) we wspólnotach uliczkowych i dzielnicowych.
Procesy rozk adu tych tradycyjnych wspólnot wyst powa y na d ugo przed podbojem francuskim, a nasili y si jeszcze w epoce kolonialnej wskutek przemian
gospodarczych i spo ecznych, jak te polityki w adz francuskich. Kolejne wojny
przetaczaj ce si przez kraj przez 35 lat i reformy socjalistyczne, wprowadzaj ce kontrol pa stwa nad yciem spo ecznym i gospodarczym, tylko dope ni y
tego procesu. Pewne elementy reliktowe jednak pozosta y. Do pewnych tradycji
odwo ywa y si nawet wprowadzane przez w adze komunistyczne spó dzielnie
rolnicze. Instytucje istniej ce od tysi cleci nie mog y znikn bez ladu, przetrwa y wi c w obyczajowo ci wiejskiej, szczególnie w sferze kultowej. Dotyczy o
to zw aszcza terenów bardziej odleg ych i mniej rozwini tych. Do pewnego stopnia przetrwa mog y nawet jako spo eczno ci lokalne dawne wspólnoty, niektóre
ich instytucje i obrz dy; niekiedy w epoce socjalizmu dawny wójt dzia a obok
w adz administracyjnych. Jednak e by y to ju tylko relikty dawnych struktur gospodarczo-spo ecznych i spajaj cych je wierze . Wraz z ogromnymi przemianami
ostatnich dziesi cioleci dochodzi jednak wyra nie do odradzania wielu dawnych
kultów, w tym kultu duchów opieku czych wspólnot wiejskich (thanh hoang), b d cego przez stulecia podstawowym elementem ycia religijnego w Wietnamie.
Trzeba pami ta , e nawet w poprzednim okresie ograniczania roli religii niektóre z postaci opieku czych czczono wci , cho bardziej jako bohaterów narodowych ni bóstwa. Próbowano przekszta ca ich wi tynie w miejsca pami ci,
a wi ta religijne ku ich czci  w wieckie celebracje. U ko ca lat 70. XX w., nawet na najg biej spenetrowanej przez komunistów Pó nocy zaznaczy si ju pewien renesans wi ty wiejskich, które  utraciwszy wiele z religijnej atmosfery
 w nowej sytuacji politycznej nawracania do tradycji rodzimych by y akceptowane przez administracj 33.

32
Opis zarz du wspólnoty oparty generalnie na pracy Ngyuen Van Huena, op.cit., s. 8387, cho
uzupe niany z innych róde .
33
Por. The Hung, Spring and Rural Festivities, Past and Present, Vietnam Courier 1979,
No. 2, s. 2022.

Kult ducha opieku czego wsi ilustruje dobrze bliskie zwi zki kultury wietnamskiej z cywilizacj chi sk , a zarazem jej specyk . Sinowietnamski termin
(than) thanh hoang odpowiada chi skiemu (shen) chenghuang, który nale a oby
przet umaczy dos ownie jako duch/bóstwo murów i fosy (zazwyczaj suchej),
to jest bóstwo opieku cze miasta. W Chinach wi tynie mu po wi cone znajdowa y si w ufortykowanych miastach  siedzibach terenowych organów w adzy,
zw aszcza takich jak: powiatowe, okr gowe i prefekturalne34. Zwyczajowo lokowano jego wi tyni naprzeciw yamenu  siedziby w adz, a samo bóstwo ludno
traktowa a jako odpowiednika w hierarchii bóstw starosty czy innego szefa terenowej administracji cesarskiej. Nie ywiono wi c do niego jakich gor cych uczu ,
a proszono raczej o pomoc w przypadku kl sk spadaj cych na dany teren czy samo
miasto albo k opotów poszczególnych jego mieszka ców. Na wsiach by y, rzecz
jasna, ró ne wi tynie, lecz te nie wykszta ci y si tam tak bliskie zwi zki mi dzy lokalnymi bóstwami a mieszka cami, jak w Wietnamie.
Kim by w tym kraju taki duch opieku czy wspólnoty dla jej cz onków?
W istocie thanh hoang by dla nich kim daleko wa niejszym ni samym bóstwem
opieku czym. Wielki historyk wietnamski Dao Duy Anh (19041988) okre la
thanh hoanga nast puj co: Jest on dla mieszka ców wsi wyrazem historii, obyczajów, moralno ci, prawa i pragnie ca ej miejscowo ci. Zarazem jest nadzwyczajn
si , dusz wsi, niewidzialnym spoiwem cz cym mieszka ców w jeden zwi zek,
maj cy okre lon struktur i porz dek organizacyjny35.
Georges Coulet, który opisywa te wierzenia, gdy jeszcze by y do powszechne, traktowa thanh hoanga jako wyraz osobowo ci wspólnoty i jej jedno ci. Zwraca on uwag na swoisty paralelizm: cze dla przodków jest wyrazem spoisto ci
rodu istniej cego aktualnie i jego to samo ci z ci giem nast puj cych po sobie pokole , natomiast cze dla thanh hoanga wyra a jedno mieszka ców wspólnoty
wiejskiej i jej trwa o jako jednostki spo ecznej36. Koncepcje te by y uznawane
za s uszne tak e przez pó niejszych badaczy wietnamskich37.
34
Na kwesti t zwróci uwag Nguyen Tien Huu, op.cit., s. 1516, chocia w odniesieniach
chi skich pope nia drobne b dy.
35
Dao Duy Anh, Viet-Nam van-hoa su-cuong [Zarys historii kultury wietnamskiej], Bon Phuong, Saigon 1951, s. 207.
36
Georges Coulet, Cultes et religions de lIndochine annamite, Imprimerie Commerciale C. Ardin, Saigon 1929, s. 135.
37
Patrz: Toan Anh, Nep-cu, Lang-xom Viet-Nam [Stare obyczaje: Wspólnota wiejska Wietnamu), Bon Phuong, Saigon 1968, s. 275276.

Jak bliskie to by y zwi zki ukazuje jeszcze jeden aspekt tego kultu: mieszka cy wsi, znaj cy swego ducha i uto samiaj cy si z nim g boko, wierzyli, i musz
mie podobn do niego natur . Przyjmowano wi c, e mieszka cy wsi, której thanh
hoang by rozpustny  s tacy jak on; maj cy dobrego ducha za patrona  s
dobrzy, a maj cy za patrona z odzieja  sami s biegli w z odziejstwie itd. Wierzyli w to oni sami, a tak e ich s siedzi. Ów bliski zwi zek umacnia y doroczne
rytua y wspólnoty ku jego czci.
Jakie kategorie istot duchowych mog y zosta takim bóstwem wspólnotowym?
Mo na wyliczy wiele ró nych istot i duchów mog cych si nim sta przy
szczególnym zbiegu okoliczno ci. Nawet najobszerniejszy wykaz b dzie jednak
zawsze niepe ny, gdy fantazja religijna ludu wietnamskiego i rozmaito warunków historycznych stwarza y niesko czon ilo mo liwo ci. Oto próba wyliczenia ich najwa niejszych rodzajów38.
1. Za o yciele danej wspólnoty rolniczej lub inicjatorzy jakiego zaj cia lub
rzemios a, które sta o si specjalno ci mieszka ców.
2. Dobrzy urz dnicy, lokalni administratorzy niskiego lub redniego szczebla,
szczególnie budowniczowie kana ów, dróg, inicjatorzy reform lub popularni opiekunowie ludu. Czczono ich zazwyczaj dopiero po mierci, chocia niekiedy ich
kult pojawia si jeszcze za ich ycia. Zdarza o si , e sami oni z sukcesem narzucali swój kult39. Bywa o, e nawet cudzoziemski zarz dca uzyskiwa taki status,
chi ski funkcjonariusz z dawnych wieków albo nawet urz dnik kolonialny (np.
Guyonard, gubernator Qui-nhon w rodkowym Wietnamie, czczony by w jednej
ze wsi jako dobre bóstwo morza40).
3. Postacie historyczne lub legendarne z panteonu narodowego, a nawet ba niowe, swoim yciem lub dzia aniem (miejsce urodzin, mierci, stoczenia bitwy czy
innego wydarzenia) zwi zane z dan wsi . Mogli to by królowie, cz onkowie ich
rodzin, wodzowie, poeci itd. Za przyk ad mog pos u y legendarni królowie Hung,
ich córki i synowie; mityczny w adca gór Tan Vien; za o yciel autonomicznej dynastii wietnamskiej z X w. Dinh Thien Hoang; wódz Tran Hung Dao z XIII w.; bohaterowie powszechnie znanej opowie ci o wynalezieniu ucia betelu itd.
4. Osoby realne, które dokona y jakiego wielkiego czynu manifestuj cego
moc duchow , yciorysem swym zwi zane z dan wspólnot lub miejscowo 38
Wykaz ten oparty jest na pracach innych badaczy, przede wszystkim: Nguyen Tien Huu (op.
cit., s. 1731), Toan Anha i Georgea Couleta (op.cit., 101154), a uzupe niony wieloma istotnymi
elementami z w asnych bada polowych, niezliczonych rozmów z Wietnamczykami i ze studiów
ocjalnych ksi g wi tynnych.
39
Np. Hoang Cao Khai by starost wspólnoty Ha Dong w prowincji Thai Ha. Sam uwa a si
za pot nego ducha i zmusza ludzi do czczenia go. Po mierci rzeczywi cie pomaga mieszka com
i dlatego czczono go nadal. Toan Anh, Nep-cu , s. 127129.
40
Nguyen Tien Huu, op.cit., s. 1516.

ci , np. rybak, który wy owi utopion córk królewsk , nurkuj c w rzecznym wirze, ch op dowodz cy obron wsi itp.
5. Wielcy lozofowie i nie miertelni typu taoistycznego, niezwi zani z danym
terenem, ale powszechnie znani i wybrani przez mieszka ców, np. chi ski lozof
Laozi (wiet. Lao Quan), wietnamski nie miertelny Chu Dong Tu (który mia y
w epoce królów Hung).
6. Ludzie zmarli w niezwyk y sposób, tragicznie lub po wi caj cy swoje ycie.
Mog y to by jednak tak e zwyk e osoby, ale zmar e w swojej godzinie wi tej,
co dawa o im nadzwyczajne moce41.
7. Dziwaczni w drowcy, niezwyczajni ebracy, starcy, którzy komu si pojawili i znikli, wszyscy traktowani jako ludzie o niezwyk ej sile duchowej, czasem
nawet nie miertelni lub duchy ukazuj ce si w postaci ludzkiej.
8. ywi mieszka cy danej wspólnoty, których moc zosta a jako zamanifestowana (np. w czyim wieszczym nie, w cudownym uchronieniu wsi od nieszcz cia). Czczono ich wtedy nadal równie po mierci42. Mogli to by te ludzie wybrani przez los.
9. Duchy niebieskie z taoistycznego, a niekiedy buddyjskiego panteonu, duchy
okre lonych gwiazd.
10. Duchy pobliskich gór, dziwacznych drzew czy ska , jezior, rzek itp., nieraz
uznawane za z e. Kult mia je u agodzi .
11. Duchy postaci zwierz cych mitycznych, typu totemicznego, a tak e realnych, lecz budz cych wielki respekt. W ród nich mo na wymieni rozliczne rodzaje smoków, w tym tak e morskich, czy pojawiaj cych si komu w postaci w a;
legendarnego ptaka Co; cz sto czczone wieloryby, tygrysy, s onie czy szczury ciesz ce si s aw istot nadzwyczaj inteligentnych.
12. Duchy zwi zane z rozrodczo ci i seksualno ci czczone w formie ludzkiej,
zwierz cej czy nawet przedmiotowej. Uroczysto ci ku ich czci mog to sygnalizowa w postaci zawoalowanej (np. z palmy zrzuca si pa eczki i koszyczki; kto
z mieszka ców z apie patyczek  urodzi mu si ch opiec, kto koszyczek  dziew41
Godzina wi ta zdarza si cz owiekowi raz albo kilka razy w yciu. Jest to jego indywidualny czas mocy czy punkt krytyczny. Cz owiek mo e wtedy czego dokona , zgin albo prze y
j spokojnie, nawet nie wiedz c o tym. O przej ciu godziny wi tej s dzi si na podstawie konsekwencji wiadcz cych np. o obecno ci pot nego ducha po czyjej mierci.
42
Toan Anh podaje nast puj cy przyk ad z lat 19381940. We wsi Khai Quang, w pobli u miasta Vinh, y starzec Nguyen Dinh Can. Hodowa on orzechy kokosowe i z tego y , nie zwracaj c
na siebie uwagi. Zauwa ono jednak, e kiedy wchodzi on do dinh, przewraca y si same z siebie rytualna bro na stojaku, tron thanh huanga na o tarzu czy co spada o. Zwróci na to uwag stra nik
wi tyni i wywnioskowa , e sam dinh pokazuje, i chce czci tego starca. Wójt wspólnoty nie chcia
nawet o tym s ysze . Dopiero po cudownym nie stra nika wi tyni z tym starcem w roli g ównej 
wspólnota ostatecznie to zaakceptowa a i kult starego thanh hoanga o zapomnianych ju zas ugach
zast piono kultem tego wci
yj cego starca. Patrz: Toan Anh, Nep-cu , s. 127129.

czynka) albo symbolicznej (dwa rozko ysane kamienie odpowiednich kszta tów
swymi ruchami symbolizuj coitus). Zdarza o si jeszcze nawet w XX w. wykonywanie rytualnego coitus przez wybran par m odych ludzi (w zast pstwie
wspólnoty) na polu uprawnym albo te odbywa si nawet rytualny udzia mieszka ców wioski we wspólnym orgiastycznym obrz dzie (za ojca dzieci b d cych
owocem tej uroczysto ci uznawano wtedy ducha opieku czego, a ich pojawienie
traktowano jako szcz cie)43. Rytua y tego typu spaja y wspólnot w sposób nader silny. Bóstwami czczonymi w ten sposób mog by m czy ni i kobiety s yn cy ze swego szczególnego zycznego uposa enia lub talentów erotycznych,
zwierz ta o znanej potencji, jak bawó , czy nawet czczone mo e by bezpo rednio
kamienne wyobra enie organu seksualnego (najcz ciej w formie lingamu) oraz
jego duch. Obrz dy erotyczne  zazwyczaj otoczone tabu  mog jednak towarzyszy kultom i innych bóstw, niezwi zanych ze sfer erotyczn .
13. Duchy rozmaitych przedmiotów lub poznane w formie przedmiotowej (niekiedy niepozorne, a nawet wstr tne) traktowanej jako postrzegalna, chwilowa posta ducha. Mo e to by np. kij, który le c na drodze, przegradza j , wskazuj c
w drowcom miejsce za o enia wsi, dziwaczny kamie manifestuj cy sw moc,
nawet psie ajno, które znalaz o si tajemniczym sposobem w miejscu czcigodnym. Mog to by tak e duchy przedmiotów mocarnych, jak np. wielki br zowy b ben czy stare dzia o.
43
Jeszcze w latach 70. XX w. autor spotyka m odych m czyzn, którzy opowiadali mu o takich
obrz dach w ich wioskach oraz o swoim w nich udziale. Dla m odzie y cz sto by a to inicjacja seksualna. Na kluczowy moment uroczysto ci, odbywaj cej si w wiejskim dinh albo w pieczarze poza
wsi , gaszono wszystkie wiat a, by  teoretycznie  nikt nie widzia osoby, z któr odbywa stosunek. W praktyce mo na by o ju wcze niej lokowa si w pobli u osoby po danej, a odsuwa od
osób niepo danych, np. jakiej babci, która przejawia a zainteresowania danym ch opcem. Starano si te lokowa z dala od rodziny, gdy teoretycznie ciemno umo liwia a nawet bezwiedne
stosunki kazirodcze. Praktykowano te dla m odych ludzi rytua y inicjacji seksualnej po czone jako z kultowymi. Np. Nguyen Tien Huu opisuje szeroko znane w ca ym regionie zbieranie si ch opców i dziewcz t na piewanie do siebie improwizowanych kupletów w formuj cych si dowolnie
parach. W apogeum wzajemnego zainteresowania para mo e si skry w pobliskich krzakach, konsumuj c w pe ni sympati wzajemn . Pó niej kontynuuje piewanie w dawnym uk adzie lub zmienia par . Je li rodzi si dziecko, dziewczyna okre la, kto by jego ojcem i ma prawo wyj za niego
za m . Poza obrz dem pozama e skie uciechy seksualne s oczywi cie surowo zabronione. Ibidem, s. 160161. Przy puryta skich tradycjach konfucja skich pewne oswajanie m odych ludzi ze
sfer seksualn mog o odbywa si tak e w formach po rednich. Np. ten sam badacz opisuje nast puj c gr dla m odych ludzi, jako cz
uroczysto ci w dinh. W ma ym stawku sadza si na sto kach obok siebie ch opca i dziewczyn , a do wody wpuszcza ryby typu w gorz. Ka de z nich jedn
r k ma apa ryb , a drug ma si bawi : ch opiec piersi dziewczyny (wsun wszy jej r k pod
bluzk ), a dziewczyna cz onkiem ch opca (w o ywszy mu r k w spodnie). Ibidem, s. 158159. Widzowie  ca a zgromadzona wspólnota  zach caj oczywi cie m odych do bardziej energicznego
 apania ryby, dodaj c ró ne pieprzne komentarze i pouczenia.

14. Mo e by tak e czczony duch jakiej czynno ci, a zak ada si , e ka da
czynno ma patronuj cego jej ducha. Wtedy mieszka cy czuj si z ni szczególnie zwi zani i do niej utalentowani (mog to by czynno ci chwalebne, np.
owienie ryb czy wojowanie, albo pogardzane  jak czyszczenie wychodków, ebranie  czy te nawet moralnie naganne, jak uwodzenie kobiet, z odziejstwo itd.44
Najcz ciej wspólnoty przyjmowa y za swego ducha: za o yciela danej wspólnoty lub jej wa nej profesji (kategoria 1), dobrego urz dnika (2) lub jak znan
posta historyczn czy legendarn zwi zan z danym miejscem (3). Popularne te
by y duchy gwiazd i inne bóstwa niebia skie (9). W latach 30. XX w. w dawnej
prowincji Bac Ninh naliczono np. 770 thanh hoangów, z których 496 by o duchami istot ludzkich i rozmaitych bohaterów. A 419 pochodzi o z okresu wczesnego,
sprzed XIII w., w tym a 281 sprzed X w., kiedy to proklamowano autonomiczne
pa stwo wietnamskie, a a 105 z epoki legendarnej królów Hung. W 198 wypadkach
czczono duchy niebia skie. Natomiast w 25 Thuy Tinha  Ducha Wód, w 7 Son
Tinha  Ducha Gór, a w 43 przypadkach nie uda o si okre li charakteru ducha45.
Jak pisa Nguyen Van Huyen, kult ducha opieku czego odnoszony jest zwykle do okresu za o enia wsi i stanowi element nadzwyczaj stabilny w cywilizacji wietnamskiej. Wybrawszy opiekuna, czci si go nast pnie przez pokolenia bez
wzgl du na ogólnokrajowe lub lokalne burze dziejowe. Zast powanie raz wybranego thanh hoanga przez innego by o niezmiernie rzadkie46.
Badacze wietnamscy traktuj wi c podania o thanh hoangach jako ród o cennych informacji historycznych. Na podstawie lokalizacji wi ty po wi conych
przywódcom armii powsta czych wykre la si szlaki ich pochodów, a nawet próbuje si z poda tych czerpa informacje o pierwszej legendarnej dynastii Hung47.
Jak wspomina em, w Wietnamie kult za o yciela jest zjawiskiem powszechnym.
W wi tyniach buddyjskich, poza g ówn sal modlitewn , znajduje si zwykle
pawilon wzniesiony na cze za o yciela wi tyni. Podobnie czczeni s : za o yciel wsi, cechu czy inicjator nowej profesji, a bóstwami narodowymi s za o yciele pa stwowo ci wietnamskiej i za o yciele poszczególnych dynastii. Nawet
mieszka cy domów miejskich czcz ducha nieznanego im pierwszego w a ciciela, który zbudowa dom.
Za o yciele nowych profesji byli zjawiskiem szczególnym, a zwi zani byli przede wszystkim z procesami zapo yczania elementów cywilizacji chi skiej. WietNguyen Tien Huu, op.cit., s. 3941, ale ze zmian interpretacji, opart na w asnych badaniach polowych.
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Nguyen Van Huyen, A propos dune carte de repetition des genies tutelaires dans la province
de Bac-Ninh (Tonkin), Hanoi 1941, Imprimerie G. Taupin-Cie, s. 1722.
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Ibidem, s. 23.
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Por. np. Tran Huy Ba, Nhan doc may cuon ngoc pha ve thoi Hung vuong [Po przeczytaniu kilku ksi g o okresie dynastii Hung], To Quoc 1969, No. 4, s. 4546.
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namczycy, którzy dotarli do Pa stwa rodka i tam opanowali nieznany w ich kraju
zawód, zwykle sztuk wytwarzania jakich produktów, po powrocie cz sto inicjowali t wytwórczo w Wietnamie.
Okre lenie charakteru czczonego thanh hoanga nie zawsze jest mo liwe z wielu wzgl dów. Czasem ludno zna tylko jego imi , a zapomniano, czego dokona .
Mo e zachodzi sytuacja odwrotna: znaj tylko czyn, typ zwi zku jego ze wsi ,
a zapomnieli imienia. Mo e by wreszcie sytuacja, jak autor napotka w wi tyni wioskowej na dzisiejszych przedmie ciach Sajgonu, gdzie kap anka wi tyni,
z rodziny pe ni cej t funkcj od czterech pokole , nie umia a poda ani nazwy
ducha, ani czynu, ani rodzaju zwi zku ze wspólnot . Wsz dzie na o tarzach by
wypisany tylko hieroglif oznaczaj cy ducha (ch. shen, wiet. tinh). Tytu owano
go Pan (Ong), a czapka urz dnicza przechowywana jak relikwia wskazywa mog a na jego zwi zek z cywilnym aparatem pa stwa. Równie dobrze mog o to by
jednak akcesorium pó niej przydane temu duchowi.
Z rozmów z Wietnamczykami na wsiach wynika o, e do imienia ducha i znajomo ci jego czynów nieraz nie przywi zywano wi kszego znaczenia, bo kluczow
kwesti by a jego moc. Je li chroni on mieszka ców od kl sk, podtrzymywa
harmoni i zgod we wspólnocie i w rodzinach, wówczas uznawano, e okazuje
on wystarczaj co zdolno opieku cz . Dlatego mog y funkcjonowa jako thanh
hoang liczne duchy w istocie nieznane ludno ci, przyj te za patronów przed setkami czy nawet ponad tysi cem lat.
Nie zawsze jest jednak jasne, czy pami o duchu, a raczej jego charakterze,
zagin a, czy te milczenie spowodowane jest przez inne wzgl dy. Mog o ono
skrywa np. duchy niemoralne czy uznawane za wstydliwe lub z imieniem
otoczonym tabu (hem), jakich nie chciano ujawnia obcym. Wiele elementów
kultów wioskowych by o obj tych tabu. Mog o ono dotyczy imienia ducha, jego
yciorysu albo tajemnej czynno ci zwi zanej z jego czci . Tabu mo e by bardzo
cis e, np. tylko kap an wi tyni mo e zna tajemnic , a jest on wtedy zobowi zany do jej chronienia pod gro b kary ducha i niewyobra alnych katastrof dla wsi.
Mo e zna tajemnic jedynie pewien kr g osób, przekazuj cych wiedz wed ug
okre lonych kryteriów swym nast pcom. Wreszcie mog by do niej dopuszczeni
jedynie pe noprawni cz onkowie wspólnoty.
Zazwyczaj cz rytua u dorocznego wi ta thanh hoanga by a obj ta przez tabu.
Po zako czeniu obchodów otwartych dla go ci ze wspólnot s siednich zaczyna y
si obrz dy tajemne. Wie mog a wtedy symbolicznie zamyka swe terytorium,
o czym informowa y specjalne tyczki na drogach wiod cych do niej. Wtargni cie obcego i z amanie przeze hem by o wtedy karane mierci , bo inaczej rozgniewany duch musia by ukara mieszka ców, móg by ich nawet opu ci . Istnienie hem oczywi cie bardzo utrudnia zadanie badacza, szczególnie cudzoziemca,

ale nawet Wietnamczyk spoza wspólnoty zazwyczaj nie ma mo liwo ci dotarcia
do jej tajemnej wiedzy. Je li starcy w wyniku przeobra e spo ecznych nie maj
komu przekaza tajemnicy hem, umieraj c, zabieraj j do grobu.
Tajemnice kultów oraz rytua ów by y charakterystyczn cech wietnamskiej
religijno ci i mog y wyst powa od samych pocz tków danego kultu wiejskiego.
W rezultacie przyrostu ludno ci pojawia a si bowiem konieczno podzia u starej wspólnoty i wydzielenia nowej, która pozyska aby dla siebie w asny area ziem
uprawnych. Czasem by o to mo liwe w okolicy, cz ciej jednak wymaga o dalszej migracji. Wspólnota wydzielaj ca si ze starej na zasadzie ugody mog a od
niej otrzyma nie tylko rodki materialne, ale i dotychczasowego patrona, którego
czczono wtedy tak samo, jak w starej wiosce. W takich przypadkach wydzielano
nowej wspólnocie nawet pewne sprz ty liturgiczne z dinh. Zdarza y si równie
podzia y z k ótniami i d ugotrwa ymi wa niami o patrona, z bijatykami o wi tynne skarby, nocnym wykradaniem gury itp. Do cz sto podzia wspólnoty zaczyna si w a nie od potajemnego kultu uprawianego przez grup mieszka ców,
którzy zaczynali prosi o opiek inne bóstwo ni to, które czczono w dinh. Starszyzna wspólnoty mog a wtedy prze ladowa dysydentów, napada na nielegaln  wi tyni , gdy ci j potajemnie zbudowali itd. Czasem godzono si w ko cu,
kiedy indziej buntownicy musieli wynosi si dalej. Zdarza y si równie grupowe ucieczki, gdy now wspólnot od pocz tku zamierzano za o y na nowych
ziemiach. Wychod cy mogli peregrynowa wtedy ze swoim tajnym kultem albo
szuka bóstwa opieku czego na miejscu. Konieczno ukrywania w asnego kultu czy jakich obrz dów najcz ciej jednak wi za a si z interwencjami pa stwa.

W modelu pa stwa konfucja skiego, uformowanym w Chinach, w adca by
nie tylko zwierzchnikiem administracji pa stwowej i g ow pa stwa jako organizmu politycznego. Formalnie nawet wa niejsze by y jego prerogatywy kultowo--rytualne dotycz ce utrzymywania harmonii ca ej Natury, jak te zarz dzanie duchami i bóstwami opieku czymi podleg ego mu terytorium (mianowanie ich na
urz dy, nadawanie im rang i tytu ów, awansowanie ich za zas ugi itp.), by zapewni krajowi i ludno ci pomy lno . Ponadto zasadnicz rol w adcy, podobnie jak
podlegaj cych mu funkcjonariuszy pa stwowych, zwierzchników gmin i wspólnot wiejskich oraz rodzin, by o wychowywanie poddanych, a precyzyjniej  kreowanie w nich natury ludzkiej (bo w tym systemie ideologicznym natura ludzka,
rozumiana jako kulturowo-moralna, musia a by w ka dej jednostce tworzona wysi kiem w adcy, instytucji pa stwowych, otoczenia spo ecznego i jej samej). Wpa-

janie norm moralnych i wychowywanie poddanych nadawa o pa stwu charakter
moralistyczny i tworzy o etos szko y-zak adu wychowawczego.
Z tym wi za a si funkcja kultywowania kultury, a zw aszcza literatury i uczono ci, w skali spo ecznej jako esencji cz owiecze stwa. Syn Nieba, zachowuj cy
harmoni mi dzy podstawowymi sk adowymi kosmicznej Triady  Niebem, Ziemi i Cz owiekiem  reprezentuj cy ludzi wobec Nieba i realizuj cy wol Nieba
w wiecie ludzkim, by w adc uniwersalnym w szczególnym systemie: rz dów
bezpo rednich przez swoich funkcjonariuszy w Krainie rodka i rz dów po rednich krajami wasalnymi przez mianowanych przeze królów i ksi t. Stopie
kontroli nad nimi zmniejsza si wraz z odleg o ci , z czym czy a si te ich coraz wi ksza dziko , jako e dobroczynne wp ywy kultury reprezentowanej przez
cesarza mala y.
W X w. Wietnam, po wielu wiekach zarz dzania tym krajem przez chi sk administracj cesarsk (oczywi cie jego terytorium ró ni o si znacznie i obejmowa o tylko ziemie pó nocne), wybi si na niepe n niepodleg o w ramach systemu pa stw wasalnych. W jego przypadku mia o to do szczególny charakter.
W 968 r., po latach wojen domowych i prób secesji, Dinh Bo Linh zaprowadzi
na ziemiach wietnamskich pewien ad, og osi si Synem Nieba i miejscowym
cesarzem (hoang). Przej on z konieczno ci chi ski system w adzy, jako jedyny
znany wówczas Wietnamczykom. W wyniku kilkuset lat koniktów, a nawet wojen z Chinami, stopniowo ustali a si swoista równowaga polityczna. Ostatecznie
cesarze chi scy nadawali w adcom wietnamskim jedynie tytu y królów autonomicznego pa stwa (ch. guo wang, wiet. vuong quoc), jako swym wasalom. Ich
szerok autonomi potwierdza o prawo do pos ugiwania si przez nich w asnym
kalendarzem rytualnym. Zarazem cesarze chi scy godzili si milcz co, i ci wewn trz swego pa stwa b d jednak nadal u ywali tytu u cesarskiego, je li tylko
b d wysy ali nominaln danin wasaln . Oczywi cie podwa a o to poniek d uniwersaln w adz cesarzy chi skich, lecz podbicie wojowniczych Wietnamczyków,
yj cych na dalekich tropikalnych peryferiach i oddzielonych d unglami i górami,
okaza o si praktycznie niemo liwe48.
Mo na doda , e w redniowiecznym pi miennictwie wietnamskim propagowano swoisty patriotyzm pa stwowo-narodowy. Starano si te lansowa koncepcje swoistego równouprawnienia wobec Chin. Wskazywano np., i cesarz
chi ski rz dzi Pó noc , a wietnamski  Po udniem. Podkre lano, e Chiny to kraj
l dowy, a Wietnam  wodny, gdzie wszystko jest zwi zane z wod i yje si na
wodzie. W zwi zku z tym, i kluczow rol w mitologii chi skiej odgrywa Cesarz ó ty (Huangdi, III ? tysi clecie p.n.e.), jako wielki twórca cywilizacji, pa stwowo ci, a nawet praprzodek Chi czyków, w Wietnamie przedstawia zacz to
48

Patrz: Irina N. Maszkina, Kitaj i Wietnam, (IIIXIII w.), Izd. Nauka, Moskwa 1978, s. 75131.

jako swego praprzodka jego poprzednika, Boskiego Oracza (Shen Nonga). To jego
praprawnuk mia sta si w a nie za o ycielem pierwszej legendarnej dynastii królów Hung49. Warto podkre li , e w Wietnamie bardzo du rol odgrywa y buddyzm i kulty miejscowe, a pa stwo dopiero stopniowo, umacniaj c swe struktury
i w adz , przejmowa o w coraz szerszym zakresie ideologi i wzorce konfucja skie. Proces ten na poziomie norm i instytucji pa stwowych zako czy si w istocie dopiero na pocz tku XIX w., w erze Gia Longa (18021820, za panowania cesarza Nguyen Anha), tu przed podbojem kraju przez Francj .
Wraz z umacnianiem pa stwowo ci wietnamskiej i przejmowaniem ró nych
wzorów z cesarstwa chi skiego w adcy wietnamscy zacz li nadawa coraz wi ksze znaczenie swoim funkcjom religijno-kultowym. Utrzymywali harmoni natury w podleg ym im regionie, wyst puj c nie tylko jako w adcy ludzi, lecz tak e
zwierzchnicy wszystkich bóstw i duchów z ich kraju. D c do podporz dkowania
sobie, chocia by w pewnym stopniu, prastarych autonomicznych wspólnot wiejskich narzucali im kontrol kultów oraz dba o o wychowanie ludu. Kulty, które
uznano by za szerz ce niemoralno , nie zosta yby zatwierdzone przez w adc .
St d pojawi o si szczególne zjawisko: raportowania w adzom jakiego kultu zgodnego z konfucja skimi warto ciami i ocjaln ideologi , a kontynuowania starych
praktyk, lecz w formie coraz bardziej tajemnej, znanej tylko wtajemniczonym. St d
obj cie imienia ducha, jego yciorysu czy form kultu przez tabu zwi zane by o nie
tylko z rozwojem samych wierze i rytua ów, ale z d eniami wspólnot wiejskich
do bronienia swojej autonomii i zachowania swoich starych tradycji.
Próby integracji pa stwa w kulty wioskowe podejmowano ju w okresie panowania dynastii Tran (12251400). Na pocz tku panowania dynastii Le Pó niejszej (14281788) wprowadzono wr cz obowi zek sk adania przez wspólnoty
wiejskie yciorysów i opisu zas ug czczonego przez nie thanh hoanga. Ca o ci
kultów w pa stwie zawiadywa o Ministerstwo Rytua ów, zatem na jego wniosek,
stosownie do zas ug ducha, cesarz wysy a do wsi akt nominacyjny, wyznaczaj cy danego ducha jako jej thanh hoanga i okre laj cy jego rang . Darowa
on tak e odpowiednie do tej rangi napisy wi tynne, które umieszczano w dinh.
Taki dokument dla ducha opieku czego by zazwyczaj otoczony nimbem wi toci i przechowywano go w sanktuarium dinh.
Wszystkie czczone duchy podzielono na trzy zasadnicze rangi: ni sz Ha, redni Trung i najwy sz Thuong Dang Than. Prócz nich wprowadzono rytualne tytu y typu: Zarz dca Cesarstwa, Wielki Król, Wielki Marsza ek itp. W ca o ci ich
wspania e tytu y przedstawia y si nast puj co: Wielki Król Po udniowego Morza Rangi Najwy szej; Król Niebia ski Rangi Najwy szej; W adczyni Pa stwa,
49
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Ostoja M drców, Obro czyni Cnót, Najwspanialsza Cesarzowa Rangi Najwy szej; czy Wielki Zarz dca, Ksi
Powiatu X; Wielki Zarz dca z Wieloma Podw adnymi, Ksi
Pi ciu Rejonów Y, Rangi redniej itd. W wypadku rangi najni szej zwykle pomijano j w ocjalnym tytule, podaj c tylko jakie jego tytu y,
z regu y niezbyt pyszne.
W 1449 r. wprowadzono zasad , i to cesarz ustala oary kultowe w wi tyniach
wspólnotowych, co oznacza o rozszerzenie jego kontroli na formy kultu. W 1464 r.
zarz dzono natomiast, e cesarz b dzie szczegó owo normowa rytua y wi tynne, odpowiednio do rangi nadanej duchowi lub zwi zanej z jego awansowaniem50.
Oczywi cie najcz ciej to wspólnoty zabiega y u cesarza o podniesienie rangi
ich ducha, bo to wp ywa o na ich w asny presti , a czasem dawa o równie wymierne korzy ci. Argumentem mog y by jego zas ugi, podobnie jak w przypadku mandaryna, w tym zw aszcza cuda. Akty cesarskie awansuj ce ducha za jego
dokonania przechowywano w dinh, a ich teksty w czano do ksi gi wi tynnej.
Ksi ga taka zawiera a zwykle ocjalny yciorys ducha (raportowany w adzom)
i opis jego czynów za ycia, ubarwiony elementami cudowno ci; kolejne akty nominacyjne, opisy dzia a ju jako ducha, zw aszcza pomocy udzielanej mieszka com w wypadku kl sk; relacje z cudownych snów mieszka ców wsi, jego aparycje ró nym osobom czy ich widzenia; opis rytua ów dorocznych szczegó owo
normuj cy, jakie oary, którego dnia i na jakim o tarzu winny mu by sk adane;
teksty odczytywanych modlitw i piewanych ku jego czci pie ni.
Teoretycznie rzecz bior c, cesarz móg równie zdegradowa ducha za niewywi zywanie si z obowi zków opiekuna wspólnoty, jednak e wypadku takiego w wietnamskich ksi gach wi tynnych nie spotka em. Wydaje si , e przy ówczesnych koncepcjach ideologicznych by o to niezmiernie trudne, je li nie wr cz
niemo liwe. Otó przyjmowano, e thanh hoang ma obowi zek zbiorowego karania mieszka ców wioski za wyst pek pope niony przez któregokolwiek z nich, za
niedope nienie przez wspólnot jakich rytua ów itp. Powodem kl sk spadaj cych
na wie mog o by równie z e usytuowanie samego dinh, zmieniaj ce si czasem przy remontach. Móg wreszcie powodowa kl ski thanh hoang wsi s siedniej. Je li wi c zdarza a si kl ska lub nieszcz cie, zawsze w ko cu znajdowano
winnych, w ostateczno ci za przyczyny innego rodzaju. Nie by o zatem podstaw,
aby wyst powa do administracji o degradacj thanh hoanga, co uderza oby bole nie w presti wspólnoty.
50
Raymond Deloustel, La justice dans lancien Annam. Traduction et commentaires du code des
Lê, Hanoi 1911, Imprimerie dExtreme Orient, t. I, s. 147. W systemie biurokratycznym typu chi skiego wszyscy nominowani funkcjonariusze pa stwowi, poczynaj c od samorz dowych na wsi,
mieli rangi dostoje stwa podobne do stopni wojskowych. Podobnym systemem obj to te bóstwa
opieku cze traktowane jako administratorzy duchowi.

Zdarza o si natomiast, oczywi cie niezmiernie rzadko, e wspólnota czu a si
opuszczona przez swego opiekuna i przestawa a doznawa jego ask, zaczyna y si
np. swary i choroby, gin a harmonia w rodzinach. Wówczas stwierdzano, e thanh
hoang porzuci sw wie . Zak adano, e uczyni tak za zgod W adcy Nefrytowego, Pana Niebios, który móg go awansowa , przenie gdzie indziej lub po prostu
zabra z niedobrej wsi na w asne pro by ducha. Bywa o, e nowa wie nie mia a
swego thanh hoanga. W takich sytuacjach czczono czasowo jedynie ducha ziemi,
na której le a a wspólnota, w normalnej sytuacji b d cego bóstwem drugorz dnym.
Kult tego ducha nieraz towarzyszy kultowi thanh hoanga. W wielu dinh miejskich, zarówno na Pó nocy, jak i na Po udniu, w ko cu lat 70. XX w. autor spotyka pos ki ducha ziemi stoj ce przed gur miejscowego thanh hoanga na g ównym o tarzu, cho cz sto ulokowanego nieco ni ej. Zdarza o si jednak, e gury
te by y nawet wi ksze, zdobniejsze i otoczone wi ksz czci ni teoretycznie wa niejszy thanh hoang.
Prócz lokalnych duchów ziemi, podobnie jak w Chinach, w Wietnamie czczono ducha ziemi ca ego pa stwa. W Chinach staro ytnych ka de pa stwo w kompleksie pa acu w adcy mia o po lewej stronie od g ównego wej cia, wschodniej,
dynastyczn wi tyni przodków (zong miao), a po prawej stronie, zachodniej, o tarz ducha ziemi oraz ducha zbó (she ji). Przy tym ostatnim sk adano w przypadku wojen krwawe oary51. Zniszczenie ich obu przez naje d c oznacza o ostateczne unicestwienie pa stwa. Nale y podkre li , e w ostatnim przypadku mowa
o dwu staro ytnych bóstwach o odmiennym rodowodzie. Ich kult w skali pa stwa
uleg wyra nemu os abieniu w epoce cesarstwa wraz z rozwojem pa stwowego
kultu Nieba, chocia przetrwa . Natomiast w Wietnamie to w adcy byli traktowani automatycznie po mierci jako swoiste duchy ziemi ca ego kraju. Czczono
ich równie jako duchy opieku cze rejonu, z którym byli bezpo rednio zwi zani,
czy nawet jako thanh hoangów poszczególnych wspólnot wiejskich. Wedle poj
cz sto stosowanych we wspó czesnym Wietnamie s zaliczani do przodków,
w tym wypadku nie rodu, lecz pa stwa. Jednak w starych tekstach byli oni traktowani g ównie jako duchy ziemi i w tym sensie jako opiekunowie kraju, tzn. bóstwa ziem ojczystych52. Kulty thanh hoanga i duchów ziemi s wi c ze sob powi zane w sposób z o ony.
51
Patrz: Zhou li zhu shu [Ksi ga rytua ów dynastii Zhou z komentarzami i obja nieniami], rozdz.
18 (Chun guan, Xiao zong bo). Patrz tak e wybór cytatów na ten temat z klasyków konfucja skich:
Qian Xuan, Qian Xingqi (red.), San li ci dian [Leksykon Trzech Ksi g o Rytua ach], Jiangsu Guji
Chubanshe, Nanjing 1998, s. 417418, 471472.
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Przodkowie dynastii s nazywani wprost duchami ziemi w tradycjonalistycznym kodeksie
ery Gia Longa. Patrz: Hoang Viet luat le, ch. Huang Yue lü lie [Kodeks wspania ego Vietu], (tekst
ksylograczny z drukarni cesarskiej), 12 rok Gia Long (1824), rozdz. II, s. 5a. Francuski przek ad
tego kodeksu gubi ow subtelno , nazywaj c przodków dynastii les esprits protecteurs de lempire.

Korespondencja mi dzy wspólnotami a Ministerstwem Rytua ów jest zdumiewaj co obta i bardzo interesuj ca. Niekiedy awanse thanh hoangów bywa y nader szybkie. Mo na si domy la , e kry y si za tym jakie protekcje w aparacie
pa stwowym i starania mandarynów wywodz cych si z danego terenu, a awansuj cych na realnej drabinie biurokratycznej. Mo na poda przyk ad Wielkiego
Króla wsi Dong-ngac z powiatu Hoai-duc, prowincji Ha-dong.
Nazwisko jego brzmia o Do, imienia nie zidentykowano. W 1742 r. zda egzamin sto eczny i otrzyma stanowisko starosty powiatu. Wielce zas u y si dla
tej wsi, b d c na urz dzie, m.in. uporz dkowa sprawy w adania ziemi . Uznaj c
jego zas ugi, cesarz zgodzi si na mianowanie go thanh hoangiem nowo za o onej wsi. Najpierw mia rang najni sz , wkrótce otrzyma redni , a po 12 dniach
najwy sz . Wyliczano wiele ró nych kl sk, którym zapobieg , m.in. chroni wie
przed powodzi , rabusiami itd. Na jego introdukcji jako Wielkiego Króla rangi
najwy szej zgromadzi si lud z czterech wspólnot wiejskich, wi tuj c to hucznie; uczestniczy a m.in. macierzysta wspólnota, z której wydzieli a si nowa. Jego
awanse zacz y si w 1767 r.; w kolejnych miesi cach, a nawet dniach, otrzymywa coraz wspanialsze tytu y. W sumie od drugiego do dziewi tego miesi ca tradycyjnego kalendarza wietnamskiego awansowa od rangi najni szej do najwy szej, uzyskawszy w ko cu wspania e tytu y, m.in. Wielkiego Marsza ka Pa stwa,
Najwy szego Wodza, Dobrego Ojca, Króla wietlistego Rz dz cego Cnot i Zwyci aj cego w Wojnie etc.
W 1772 r. wybudowano mu now wi tyni , w asna wspólnota wydzieli a jej
36 mau ziemi53, z której dochód szed na cele kultowe. W dwa lata pó niej osiem
s siednich wspólnot do o y o si do tego dla wyra enia swojej czci. W rezultacie obszar ziemi wi tynnej wzrós do 240 mau, co by o ju olbrzymi posiad o ci i umo liwia o organizowanie wielkich uroczysto ci dla ca ej okolicy. Zwraca uwag odnotowane w opisach wprowadzanie przez ch opów nowych tytu ów
i aprobowanie ich nast pnie przez w adze terenowe, a pó niej przez cesarza. Decyzje tego ostatniego we wniesionej sprawie awansu by y przy tym podejmowane nader szybko, nawet w ci gu jednego miesi ca54, co wiadczy  je li pami ta
Patrz: P.L.F. Philastre, La code Annamite, nouvelle traduction compléte, Ernest Leroux éd., Paris
1909, t. I, s. 122 (wyd. 2). Stwierdzenie, e królowie staj si duchami ziemi swojego kraju, znajdujemy tak e w s awnym tek cie Ly Te Xuyena z XIII w., przeredagowanym w XVIII w., Viet dien
u linh tap, ch. Yue dian you ling ji [Zbiór opowie ci o tajemnych i cudownych zjawiskach ziem Wietów], Nha Sac Khai Tri, Saigon 1961, s. 190.
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Tradycyjna miara ziemi, podlegaj ca lokalnym zmianom, wspó cze nie 1/16 ha.
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Patrz: Dai Vuong su tich [Opisanie spraw Wielkiego Króla], r kopis ksi gi wi tynnej przechowywany w Bibliotece Komitetu Nauk Spo ecznych SRW w Hanoi. Zbiór dawnej lEcole dExtreme
Orient, sygn. A.538.

o tradycyjnych rodkach komunikacji  nie tylko o du ej sprawno ci organizacyjnej dawnego pa stwa, ale tak e o niew tpliwej protekcji.
Przypadki tak cz stych awansów nie by y wyj tkowe w XVIII w. W odniesieniu do thanh hoanga wsi Diem-ngo, wspólnoty Da-nguu, powiatu Van-giang, prowincji Hung-yen znajdujemy nawet dwa kolejne awanse przyznane w ci gu jednego dnia55.
Procesy przejmowania kontroli nad kultami wspólnot przez pa stwo wi za y si
z jego umacnianiem i rozbudow aparatu biurokratycznego opartego na chi skich
wzorcach, jak te ze zwi kszaniem stopnia jego ingerencji w ycie wsi. Zmieniao si te pojmowanie thanh hoangów. Dawnych patronów wspólnot lokalnych,
przez nich samych wybranych i traktowanych jako ich dusza, jak zwraca uwag
jeden z francuskich badaczy, zacz to traktowa raczej jako funkcjonariuszy pa stwowych, dzia aj cych z rozkazu cesarza i dysponuj cych cz ci delegowanej
przeze w adzy duchowej; podobnie jak mandaryni rozporz dzali oni w adz administracyjn 56. Ci ostatni, jak pami tamy, pe nili równie funkcje kap a skie na
podleg ym terenie, a kodeksy szczegó owo okre la y ich obowi zki, przewiduj c
surowe kary za zaniedbania kultów i oar.
Surowo równie zakazywano dokonywania obrz dów i rytua ów niezaaprobowanych przez tron, nad czym mieli czuwa lokalni urz dnicy. W ten sposób pa stwo d y o do zapobiegania buntom, zaczynaj cym si cz sto w a nie w formie
jakich nowych ruchów religijnych, czy niepos usze stwa wobec w adz administracyjnych w sferze kultowej (gdy stanowi a ona kluczowy element dla ka dej instytucji w adzy  od rodziny do pa stwa). Nadzór pa stwa dotyczy tak e wpajania
ludno ci i utrwalania przyj tej ideologii opartej na konfucjanizmie, wraz ze wzorami osobowymi i cnotami. D ono zarazem do eliminacji wszelkich kultów oraz
rytua ów niemoralnych (co dotyczy o zw aszcza sfery seksualnej) i duchów niskich czy wr cz kryminalistów wedle standardów pa stwowych, a upowszechniania kultu duchów b d cych uosobieniem cnót lansowanych przez pa stwo.
Duchy-demony, duchy zwi zane z kultami p odno ci czy przejawiaj ce si
w formie niegodnej (jak wspomniane psie ajno) nie mia y oczywi cie szans na
zatwierdzenie. Zapewne w zwi zku z tym pojawi o si tak wiele tabu. Dawny kult
obj ty hem pozostawa tajemnic wspólnoty, do stolicy za wysy ano opis jakiego czcigodnego ducha, wybranego napr dce przez starszyzn wiejsk . UzyskawDiem-ngo thon than sac [Ustanowienia o duchach wsi Diem-ngo], ksi ga wi tynna z tego
samego zbioru, sygn. A.704.
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Camille Briffaut, La cité annamite, t. 1, La fondation, Libraire de la Société du Recueil J-B. Sirey et du Journal du Palais, Paris 1909, s. 132. Zjawisko to wyst powa o szczególnie jaskrawo na kolonizowanych ziemiach Po udnia, gdzie zak adano nowe wsie. Cesarz, okazuj c im swoj ask , nadawa sam duchy opieku cze wspólnotom, nie czekaj c nawet na ich wybór i petycj . Ibidem, s. 131.
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szy cesarsk inwestytur od w adcy, nowy duch zaczyna pe ni swe obowi zki
i stawa si obiektem czci mieszka ców obok starego, ukrywanego i by mo e nadal wa niejszego patrona.
Gdy czyta si owe ocjalne opisy czczonych duchów sporz dzone przez wspólnoty uderza ich stosunkowo wysoka kultura literacka. Ró ni si one w tym wzgl dzie do wyra nie od umów i przysi g wiejskich, sporz dzanych przez wspólnoty przy rozmaitych okazjach i nast pnie przechowywanych, po doklejeniu do
poprzednich, jako ksi gi wiejskie normuj ce ycie wspólnoty, okre laj ce jej
obowi zki wobec cz onków i s siadów. Mo na wi c mniema , e opisy duchów
sporz dzali cz sto nie pisarze miejscowi, ale specjalnie wybrane w okolicy osoby
czcigodne, które mog y odpowiednio zredagowa podania wiejskie. Na podstawie
zachowanych ksi g wi tynnych trudno wi c jednoznacznie ustali , kogo ludno
rzeczywi cie czci a, na ile cnoty i zas ugi ocjalnie przyj tych dobrych urz dników by y znane ludowi i przyjmowane przeze .
Dla interpretacji tradycyjnych ksi g wi tynnych cenny okaza si nast puj cy
przypadek. Podczas podró y po okolicach miasta Ho Chi Minha (Sajgonu) w lutym 1979 r. autor zatrzyma si przy niedu ej samotnej kaplicy mieu nad brzegiem
kana u. By a bardzo zadbana, a wewn trz wypisano znakami chi skimi: Mieu
Trzech Ksi t. Na budynku umieszczono dat 28.11.1974. Mieszkaj ca w pobli u  i to od d u szego czasu  kobieta (by y tam spore przemieszczenia ludnoci) obja ni a, e przed upadkiem re imu sajgo skiego (1975) schwytano tu grup
komunistów. ci to ich natychmiast, a ludno wystawi a pó niej w tym miejscu
murowan kaplic . Cz onek zarz du miejscowego pa stwowego gospodarstwa
rolnego twierdzi natomiast, e kana em przyp yn y zw oki dwu ludzi i tu je wyci gni to na brzeg, a potem, jak si to zwykle czyni, postawiono ich duchom mieu.
Handluj ca po s siedzku przekupka mówi a za o trzech m odzie cach, którzy tu
zgin li. Na temat jednego, i to nowego obiektu, istnia y ju zatem ró ne opowieci. Jasne jest, e podobne procesy mog y zachodzi i w przesz o ci, gdy do starego dinh i czczonego w nim thanh hoanga dorabiano jakie nowe legendy, w miejsce zapomnianej starej. Spisywano za tylko jedn z nich albo nawet jeszcze inn ,
opracowan ad hoc dla u ytku w adz.
Cho wysi ki monarchii nie pozosta y bez skutków dla kultów, nie trzeba ich
równie przecenia . Jedno z przys ów wietnamskich mówi: Ziemia nale y do króla, a wi tynia do wspólnoty. To znaczy, i w adca mo e rozporz dza ziemi , ale
decyzje dotycz ce wi tyni nale do wspólnoty. Inne przys owie mówi: wi to
wy cigów odzi i obchody w pagodzie Nauczyciela ust puj wi tom wsi Da-la.
Pod t ostatni nazw kryje si prastary, a t piony przez pa stwo, obrz d rytualnych stosunków seksualnych raz do roku w obr bie wspólnoty. Administracji nie
by o wi c atwo wyegzekwowa zalece cesarskich.

Przeciwstawienie wspólnoty pa stwu umacnia a ideologicznie specyczna koncepcja: przeciwstawienie okr g ego i kwadratowego, wspominane przez wielu rozmówców wietnamskich podczas prowadzonych bada polowych. Kwadrat
wyst powa jako symbol tego, co prywatne i wewn trzne, ko o za jako symbol tego, co zarazem ogólne i zewn trzne. Znajduje ona wyraz w przys owiu:
Sprawy rodziny s kwadratem (sfer prywatn ) w odniesieniu do ko a spraw
wspólnoty (spo ecznych), a sprawy wspólnoty s kwadratem (czyli s prywatnymi) w odniesieniu do ko a spraw pa stwa.
Na skutek ró nych okoliczno ci liczba postaci czczonych przez wspólnot mog a si zwi ksza . Prawdopodobnie nast powa o to najcz ciej na skutek konieczno ci przedstawiania w adzom ocjalnych yciorysów postaci czczonych. Mog y
te przyczyni si do tego skomplikowane losy samych wspólnot i nak adanie si
kultów, mogli pojawia si nowi bohaterowie lub dochodzi o do jakich nowych
objawie duchów. W rezultacie spotyka si wsie maj ce trzech, pi ciu, a nawet
siedmiu thanh hoangów (zawsze liczba nieparzysta). Niekiedy budowano we wsi
oddzielne wi tynie innym duchom, nie traktuj c ich jako thanh hoangów, albo
umieszczano ich pos gi w dinh na bocznych o tarzach. Mog y to by duchy ró nej natury: urz dnicy, lokalni bohaterowie, duchy miejscowej góry czy rzeki itd.
Zdarzaj si wypadki, e ka dy thon, tj. wie jako jednostka osadnicza, ma swoj wi tyni dinh, a zatem swoich patronów i uroczysto ci ku ich czci, niezale nie
od centralnych ca ej wspólnoty. Bywa, e kilka wsi wspólnie utrzymuje wi tyni
o zasi gu regionalnym; tak np. dwana cie wspólnot utrzymuje wi tyni dinh króla
An Duonga w miejscowo ci Coloa, wyst puj c zbiorowo jako jej w a ciciele. Podobnie by o we wspomnianej wcze niej wsi Dong-ngac, której thanh hoang szybko
awansowa w drugiej po owie XVIII w., a sta si opiekunem wielu s siedzkich
wspólnot. Nale y jednak podkre li , e w sytuacjach takich brak wyra nej hierarchizacji patronów. Ducha czczonego przez gmin nie traktuje si jako zwierzchnika patrona wchodz cych w ni wspólnot wiejskich, a patronowie wspólnot lang
nie s zwierzchnikami duchów pojedynczych thonów. Wszystkie duchy opieku cze s w istocie traktowane jako równorz dne. Nawet w ród wielu postaci czczonych w obr bie jednej wi tyni trudno zwykle ustali ich hierarchi , a sprawiaj
one raczej wra enie samodzielnych bohaterów zgromadzonych pod jednym dachem. Oczywi cie ka dy z nich mo e mie swój orszak duchów towarzysz cych
i s ug. Zatem An Duong vuong, czczony przez dwana cie wsi, nie jest traktowany jako zwierzchnik wzgl dem ich poszczególnych thanh hoangów, a tylko jako
jeszcze jedno bóstwo opieku cze. Dodajmy, e kiedy przedstawiciele s siednich
wspólnot sk adaj oary podczas dorocznej uroczysto ci thanh hoanga, sk adaj je na specjalnie postawionych dodatkowych sto ach-o tarzach. Kiedy za takie

wspólnoty wspó nansuj jak wi tyni , to zazwyczaj wymagaj dodania w niej
ich o tarza na sta e albo nawet dobudowania ca ej ich kaplicy.
Wspomnie trzeba o jeszcze jednym zjawisku: czczeniu tej samej postaci przez
ró ne wspólnoty. Na podstawie rozmów z ludno ci i z badaczami wietnamskimi mo na wyci gn nast puj cy wniosek: bóstwa s wtedy takie same, ale nie
te same. Jakkolwiek chodzi o t sam posta historyczn lub legendarn , jednak
w konkretnym miejscu, gdzie si j czci, posta ta jest traktowana przez mieszka ców wspólnoty jako ich w asny i specyczny patron, troch podobnie jak w wiecie katolickim wyst puje kult rozmaitych postaci Matki Boskiej. Oczywi cie Najwi tsza Maria Panna z Lourdes, Cz stochowy czy z Gwadelupy jest historycznie
t sam postaci , ale rozszczepion w wyobra ni religijnej wiernych na wiele ró nych osobowo ci. W Wietnamie brak wprawdzie odr bnych nazw dla ró nych
uosobie tego samego bohatera, ale zjawisko wydaje si podobne.
Prawdopodobnie ró ne osobowo ci tej samej postaci oraz brak hierarchizacji spowodowa y, e kult królów Hung czy innych w adców nie przekszta ci si
w kult prawdziwie narodowy, ogólnokrajowy, ze stawianiem ich na czele panteonu. Pozostawali oni zawsze patronami miejscowymi, czasem regionalnymi, szanowanymi przez wszystkich, cho w aspekcie religijnym aden z nich nie by wy szy od innych królów czy duchów maj cych t sam wysok rang . Co najwy ej
moc i presti duchów bywa y ró ne, ale bez formowania precyzyjnej hierarchii
poza biurokratyczn precedencj rang. Duchy opieku cze wspólnot wyst poway zawsze autonomicznie, podobnie jak autonomiczne by y w Wietnamie równie
wspólnoty nie cz ce si w z o one, wielopoziomowe struktury hierarchiczne,
w przeciwie stwie do Chin. I inaczej ni w Chinach a do podboju kolonialnego
Wietnamu w XIX w. pa stwo nigdy nie podporz dkowa o tam sobie w pe ni wspólnot wiejskich. A do ko ca jego niepodleg ego bytu zachowa y one niezale no
i presti samodzielnych podmiotów. Dlatego jeden z badaczy wietnamskich móg
stwierdzi nie tylko, e tradycyjny Wietnam by w istocie federacj wspólnot, ale
e wyst powa y one wobec w adcy jako swoiste pa stwa wasalne57. Znajdowao to odzwierciedlenie równie w sferze kultowej i mia o, rzecz jasna, kluczowe
znaczenie dla formowania wietnamskich tradycji politycznych.
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