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MA GORZATA SOBCZYK
Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu

PRAKTYKI MAGICZNE W JAPO SKICH NOWO YTNYCH 
NARRACJACH O CHRZE CIJA STWIE

ABSTRACT: In Japan, the beginning of the seventeenth century gave birth to a new type 
of literature – anti-Catholic fiction, which aimed at fostering hostility towards foreign 
missionaries among the mass reader. Late examples of such literature attributed to the 
apostles of the new faith several supernatural powers (i.e. the ability to fly, disappear, 
tell fortunes), that separated them from their human dimension. 
One of the common themes featured in eighteenth and nineteenth century works was 
a magical experiment which involved conjuring a ghost. Designed to attract the “Catholic 
sect”, it brought about a campaign of persecution from the authorities instead. 
Despite adopting a chronicle-like convention in the anti-Catholic fiction, as the paper 
indicates, it relied heavily on pre-existing legends about the Japanese sorcerer Kashin 
Koji. Finally, the experiment was most likely imitated in the real word and reused as 
a method of recruitment by the nineteenth century quasi-Catholic sect established by 
Mizuno Gunki. 
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BELETRYSTYKA ANTYKATOLICKA

Od momentu przybycia jezuitów do Japonii w r. 1549 zyskali oni obok entuzjastycz-
nych zwolenników nie mniej gor cych przeciwników, rekrutuj cych si  g ównie spo ród 
buddystów. Do ustnych konfrontacji doktrynalnych pomi dzy przedstawicielami obu tra-
dycji religijnych dochodzi o ju  w pierwszych latach dzia alno ci misjonarzy. W historii 
zapisa y si  m.in. spontaniczna debata w Yamaguchi1 zapocz tkowana w 1551 r., czy ta 
zorganizowana w 1569 r. w Kioto w My kakuji2.

Pocz tek XVII wieku przyniós  narodziny nowego typu pi miennictwa – literatu-
ry antykatolickiej. Uprawiano j  na dwóch p aszczyznach. Z jednej strony, my liciele 
buddyjscy oraz konfucja scy w uczonych traktatach prowadzili polemik  wyznaniow , 
skierowan  do wiat ego odbiorcy. Pi miennictwo to by o niekiedy owocem potyczek 
ustnych3. Z drugiej strony, kszta towaniu w ród szerokich mas spo ecze stwa japo -
skiego postaw wrogich cudzoziemcom i niesionej przez nich religii s u y a beletrystyka 
antykatolicka. Na czo o wybijaj  si  w niej wyra nie zarzuty o charakterze politycznym, 
pomawianie o burzenie adu spo ecznego, a oskar enia o nieprawomy lno  doktrynaln  

1 Georg Schurhammer, Yamaguchi no t ron („Debata w Yamaguchi”), prze . Sh ji Kamio, Shin-
seisha, T ky  1964. 

2 Luis Frois, Nihonshi („Historia Japonii”), t. 4, prze . Kiichi Matsuda, Ch  k ronsha, T ky  
1978, s. 171–184.

3 Za przyk ad pos u y  mo e Hai Yaso  („Chrystus odrzucony”, 1606) Hayashiego Raza-
na, traktat polemiczny spisany po s ynnej debacie w Kioto w wi tyni Nanbanji. Stron  katolick  
reprezentowa  w niej Fucan Fabian, który najprawdopodobniej w wyniku poniesionej pora ki pope -
ni  apostazj , a po kilkunastu latach sam og osi  traktat polemiczny Ha Daiusu  („Deus 
pokonany”, 1620).
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spychane s  na dalszy plan. Jezuitów prezentowano w nich jako forpoczt  kolonizatorów, 
a jednym ze rodków s u cym realizacji ich celów mia y by  praktyki magiczne, którym 
po wi cone zostan  poni sze rozwa ania. 

Tytu em wst pu nale y zauwa y , e zagadnienie zwi zków misjonarzy z magi  
i czarami jest szczególnie eksponowane w pó nych utworach antykatolickich, których 
powstanie datowane jest w przybli eniu na XVIII wiek. Jako baz  ród ow  wykorzysta-
no reprezentatywne dla tego okresu dzie a: Nanbanji k hai ki  („Relacja 
o rozkwicie i upadku wi tyni Po udniowych Barbarzy ców”, po 1700 r.), Nanbanji 

monogatari  („Opowie  o wi tyni Po udniowych Barbarzy ców”), Kiri-

shitan sh mon raich  jikki  („Prawdziwa relacja o tym, jak sekta 
kirishitan dotar a do Cesarstwa Japonii”, po 1755 r.)4. 

MISJONARZE A PRAKTYKI MAGICZNE

Ju  pierwsze utwory antykatolickie przypisywa y jezuitom niezwyk e umiej tno ci. 
Jednak zachowanie podstawowych odniesie  do prawdy yciowej pozwala na wyja nienie 
ich znajomo ci  medycyny, zio olecznictwa, czy zdobyczy europejskiej nauki, takich jak 
np. lornetka, lupa, okulary. Wraz z ewolucj  tego nurtu literatury, aposto ów nowej wiary 
wyposa ono w si y i zdolno ci nadprzyrodzone, zupe nie odrywaj c ich tym samym od 
ludzkiego wymiaru.

Jak wspomniano we wst pie, g ówny zarzut formu owany w beletrystyce antyka-
tolickiej pod adresem misjonarzy mia  charakter polityczny. Osi  fabu y tych utworów 
jest zaplanowana akcja przej cia Japonii przez europejskie supermocarstwo, czyli fik-
cyjne Imperium Po udniowych Barbarzy ców5. Ju  na etapie tajnej narady imperatora 
Po udniowych Barbarzy ców z dwoma genera ami przybocznymi, która jest epilogiem 
do wydarze  japo skich, wysuwany jest postulat pos ania tam „mistrza dobrze wytreno-
wanego, stosuj cego sztuki magiczne”6. O dwóch kandydatach do wys ania na misj , tj. 
Urgan padre oraz Buraten padre, odnotowano, e „potrafi  wznosi  si  w niebo i prze-
mieszcza  w locie, a poniewa  swobodnie i nieskr powanie przeszywaj  niebo i siadaj  
na ob okach, nazywani s  bateren ”7. Widzimy tu prób  obja nienia etymologii 
zapo yczonego z j zyka portugalskiego s ówka padre jako „ci, którzy przeszywaj  niebo” 
w japo skim zapisie znakowym. 

4 Wybór ten wymaga jednego zastrze enia: wszystkie wymienione dzie a wysz y spod p dzli 
anonimowych autorów i kr y y w obiegu czytelniczym w licznych odpisach odr cznych, co znacz-
nie utrudnia ich klasyfikacj  chronologiczn . Jedynie utwór Nanbanji k hai ki doczeka  si  wydania 
w r. 1868 przez mnicha Tsugai Tetsuj  (pod pseudonimem Kiy  D jin). Do publikacji tej dosz o 
wi c po oko o 150 latach obecno ci utworu na rynku czytelniczym.

5 Pejoratywne okre lenie Europejczyków (g ównie Portugalczyków, Hiszpanów, W ochów). Termin 
pochodzenia chi skiego oparty na sino-centrycznej wizji wiata, zgodnie, z któr  Pa stwo rodka 
z czterech stron otaczaj  ludy barbarzy skie. Pierwsze u ycie w pi miennictwie japo skim si ga 
XI–XII wieku (  Nihon kiryaku, „Fragmenty z kronik japo skich”). Przed przybyciem Euro-
pejczyków mianem tym okre lano mieszka ców Azji po udniowo-wschodniej. Por. Katsumi Mori, 

haku raik  izen no iwayuru «nanban» („O tak zwanych «Po udniowych Barbarzy cach» w czasach 
poprzedzaj cych przybycie Europejczyków”), „Ch  daigaku bungakubu kiy ” (Biuletyn Wydzia u 
Literatury Uniwersytetu Ch ) 1961, nr 24, s. 37.

6 Nanbanji monogatari, w: Junky  Washio (red.), Nihon shis  t s  shiry  („Materia y ród owe 
z zakresu konfliktów ideowych w Japonii”), t. 10, Meicho kank kai, T ky  1969, s. 320. Wszystkie 
cytowane t umaczenia pochodz  od autorki artyku u.

7 Ibidem, s. 320. 
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Duchowni wiedli pustelniczy tryb ycia, a miejscem odbywania przez nich praktyk 
ascetycznych by y szczyty górskie. Niepokojeni przez pos a ców ze stolicy, potrafili 
znika , jakby rozp ywali si  w powietrzu8.

Przypisywano im te  umiej tno ci wró ebne. Urgan na podstawie czystej aury uno-
sz cej si  na wschodzie przewiduje niepowodzenie wyprawy misyjnej9. Furaden za , 
wyczytuje z gwiazd (tenmon), e wprowadzenie statku do portu w Nagasaki sprowadzi 
nieszcz cie i radzi jego przekierowanie10. 

Na temat kolejnego misjonarza, imieniem Furukomu, ród o podaje, e „je dzi  konno 
stoj c na siodle, z w asnych paznokci wydobywa  ogie  i zaci ga  si  tytoniem. A gdy 
dostrzega  ptaka siedz cego na drzewie, to chocia  przybli a  si  ku niemu na koniu, 
ptak nieruchomia . Nie porusza  si  nawet, kiedy [Furukomu] zrywa  ga  – zupe nie 
jakby ptak by  do niej przytwierdzony. Oprócz tego stosowa  jeszcze wiele innych sztu-
czek magicznych, których niezwyk o ci  zadziwia  patrz cych”11. W ród umiej tno ci 
misjonarzy wymieniane s  równie  takie, które zaliczy  mo na najwy ej do efektow-
nych sztuczek prestidigitatorskich, niemniej jednak wiadcz  one o tym, i  w wietle 
tej literatury, znajomo  magii i posiadanie ponadprzeci tnych zdolno ci by y kryterium 
dopuszczenia do udzia u w misjach japo skich.

Utworzon  przez jezuitów sekt  kirishitan (chrze cijan) przedstawiano jako bractwo 
o charakterze ezoterycznym. Rekruci poddawani byli stopniowo wtajemniczeniu, które 
wie czy a ceremonia inicjacyjna. Akcesorium wykorzystywanym do jej odprawiania by o 
zwierciad o magiczne. Kiedy w ramach eksperymentu katoptromantycznego pokazywano 
je kandydatom po raz pierwszy, lustro odbija o ich postaci w przysz ym yciu jako „byd o, 
zwierz ta lub obrzydliwe kaleki”12. Nast pnie jezuici nakazywali im odmawianie mantr 
na sznurach modlitewnych przez kolejnych siedem dni i nocy. Po tym okresie próby, z a 
karma wygasa a, a kandydaci ponownie postawieni przed zwierciad em widzieli siebie 
z twarzami harmonijnymi „wyposa onymi w 42 oznaki o wiecenia, jak u ksi t”13 lub 
obleczonych w skór  z czystego z ota14.

Zapiski R sawa  („Opowie ci staruszki snute przy herbacie”, 1742) autor-
stwa Misakiego Haruyoshiego, odnotowuj  dodatkowo proces przygotowania zwierciad a 
do obrz du.

W pewnej ksi dze zapisano. Po udniowi Barbarzy cy 5 dnia 5 miesi ca ksi ycowego 
udaj  si  na gór  Akatsuki. api  7 drapie nych owadów i zamykaj  je w dzbanie. Dzban 
zakopuj  w ziemi [na szycie] góry na 7 dni i 7 nocy. Po ich up ywie wykopuj  go. 
Gdy zagl daj  do rodka, [zauwa aj , e] jeden z owadów zagryz  6 pozosta ych, a jego 
cia o pozosta o nienaruszone. Zabijaj  te  ostatniego drapie nego owada. Wyci gaj  mi so 
z wszystkich 7 owadów i wyciskaj  z nich t uszcz. Nacieraj  nim zwierciad o. Nast p-

 8 Ibidem, s. 320. 
 9 Kirishitan sh mon raich  jikki, w: Kokusho kank  kai (red.), Zoku zoku gunsho ruij  („Dalsza 

cz  wyboru tekstów w uk adzie tematycznym”), t. 12 (Sh ky  bu), Kokusho kank  kai, T ky  
1908, s. 552. 

10 Ibidem, s. 557.
11 Nanbanji k hai ki, w: Junky  Washio (red.), Nihon shis  t s  shiry , t. 10, Meicho kank kai, 

T ky  1969, s. 294. 
12 Ibidem, s. 287.
13 Ibidem, s. 288.
14 Kirishitan sh mon raich  jikki, op. cit., s. 558
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nie poleruj  je i pokazuj  Japo czykom, a ci wygl daj  w nim jak monstra, zwierz ta 
i pokraki15.

W przytoczonym fragmencie mamy do czynienia z seri  zabiegów, dzi ki którym 
lustro nabiera o specjalnych w a ciwo ci. Przywi zywano w nich wag  do cyfry siedem 
oraz cyklu siedmiodniowego. S  to najprawdopodobniej reminiscencje podj tej przez 
jezuitów próby zaszczepienia koncepcji tygodnia, który nie funkcjonowa  w ówczesnym 
kalendarzu japo skim, a jednocze nie by  g boko zakorzeniony w buddyzmie jako jed-
nostka obrz dowa16.

Zagranicznych misjonarzy nie tylko przedstawiano jako mistrzów wiedzy tajemnej, 
ale przypisywano im równie  wtajemniczenie w jej arkana trójki japo skich neofitów: 
Kosmy, Szymona i Fabiana. Do przyuczenia wybrano jednostki obdarzone b yskotliwo ci  
umys u i talentem, ale przede wszystkim takie, na których lojalno  mo na by o liczy . 
Wszyscy trzej kandydaci zostali bowiem wyleczeni z chorób, wobec których ówczesna 
medycyna japo ska by a bezsilna tj. z tr du, syfilisu oraz zaj czej wargi. A oto, wpajaniu 
jakich umiej tno ci po wi cona by a edukacja magiczna:

Dwaj ojcowie, w przyp ywie rado ci potajemnie nauczali ich w prezbiterium [naijin] sztuk 
magicznych, a  ca a trójka w lot poj a jej prawid a. Sprawiali, e r cznik wygl da  jak 
ko , podrzucali kurz w powietrze i zamieniali go w ptaki, sprawiali, e na uschni tych 
drzewach zakwita y kwiaty, grudy ziemi zamieniali w per y, siadali w powietrzu, ukrywali 
si  w ziemi, momentalnie wzniecali czarne chmury, nakazuj c deszczom i niegom pada . 
Nie by o takiej sztuczki, której nie byliby w stanie dokona 17.

Przyuczanie adeptów do magicznej profesji rozpoczynano najwyra niej od nieszkodli-
wych, acz efektownych sztuczek. W toku magicznej edukacji, wtajemniczano ich równie  
w techniki spirytualistyczne, czego wyrazem jest kulminacyjny moment opowie ci anty-
katolickich – seans magiczny. 

SEANS MAGICZNY I JEGO SKUTKI

Jego uczestnikami byli dwaj Japo czycy, Kosma oraz Szymon. Byli oni wychowanka-
mi jezuitów, którzy zmieniwszy imiona na Ichibashi Sh suke oraz Shimada Seian, osiedli 
w Sakai w prowincji Sensh 18, gdzie prowadzili praktyk  medyczn  przy wykorzystaniu 
„niecodziennych metod leczenia”19. Ich s awa zatacza a coraz szersze kr gi, a  wie  
o ich podejrzanej dzia alno ci dotar a w 16 roku ery Tensh  (1588) do uszu Toyotomie-
go Hideyoshiego. W adca nakaza  sprowadzenie rzeczonej dwójki i zaprezentowanie na 
zamku w Fushimi ich umiej tno ci ku rozrywce w asnej oraz swojej wity. A oto niektóre 
z arsena u sztuczek, wymienionych w Kirishitan sh mon raich  jikki:

15 Haruyoshi Misaki, R sawa, w: Mamoru Takada (red.), Kinsei kidan sh sei („Zbiór opowie ci 
niezwyk ych doby wczesnonowo ytnej”), t.1, S sho Edo bunko, Kokusho kank kai, T ky  1992, 
s. 201. 

16 Ma gorzata Sobczyk, Higashi T jir  ky z bon «Kirishitan sh mono» no seiritsu ni tsuite 

(„O powstaniu «Wypisów z ksi g chrze cija skich», dawnej w asno ci Higashiego T jir ”), „Kokugo 
Kokubun” (J zyk i literatura ojczysta) 2012, t. 81, nr 6, s. 13. 

17 Nanbanji k hai ki, op. cit., s. 290–291.
18 Równie  Izumi. Prowincja historyczna stanowi ca obecnie cz  prefektury Osaka. 
19 Kirishitan sh mon raich  jikki, op. cit., s. 567.
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Na pocz tek nape nili wod  wielki dzban. Poci li papier w kszta ty rombu i zanurzyli 
w wodzie. W tej samej chwili [kawa ki papieru] przybra y form  najró niejszych ryb, 
które p ywa y jak ywe, a niebawem z powrotem przemieni y si  w papier. 
(…) Nast pnie ostrzeg szy dwórki, eby si  nie l ka y, wyci gn li zza pazuchy sznurek 
skr cony z papieru20, przyci li go na d ugo  3 shaku21 [c. 90,9 cm] i rzucili na rodek 
komnaty, wymawiaj c przy tym jakie  zakl cia. Za moment [sznurek] zamieni  si  w 
wielkiego w a i zacz  pe za  wokó , na co dwórki podnios y straszny wrzask. Ju  
zdawa o si , e zepsu o to nastrój zebranych, gdy znowu bezg o nie wyszeptali jakie  
zakl cie, a w  na powrót przybra  posta  papierowego sznurka. 
(…) Na tac  nasypali piasku. Poprosili o przyniesienie ziaren ry u i prosa. Gdy posypali 
nimi piasek, zdawa o si , e ziarna zacz y pe za  jak ma e mrówki. Potem poprosili 
o jajko. [Jeden z nich] zamkn  je w d oni, wymówi  jakie  zakl cie, a gdy rozwar  
[d o ], jajko natychmiast zamieni o si  w pisklaka. Pisklak w oka mgnieniu wyrós  na 
koguta i zacz  pia . Gdy po chwili [m czyzna] wypowiedzia  zakl cie, kogut znowu 
powróci  do jajka22. 

Wed ug innej wersji, repertuar pokazu obejmowa  te  wyczarowanie góry Fuji, o miu 
najpi kniejszych widoków prowincji mi23, czy wybrze a Sakai24. Popisy kunsztu dwójki 
neofitów audytorium podziwia o w atmosferze zabawy. Nastrój ten zniweczy  dopiero 
eksperyment spirytualistyczny. 

– Do tej pory s ysza em opowie ci o duchach, ale adnego nie widzia em. Je eli duchy 
istniej , sprawcie by, [cho ] jeden si  ukaza  – powiedzia  Hideyoshi. 
– Zrozumieli my Panie. Jednak duchy, to istoty, które nie pokazuj  si  za dnia. Poniewa  
ich g ówn  domen  jest noc, mo emy dokona  tego po zmroku. (…) Wreszcie przyszed  
wieczór. Zgaszono lampiony. Tylko jeden p omie  blado tli  si  w komnacie. Dzia o si  
to 18 dnia 9 miesi ca. Ksi yc rzuca  s abe wiat o na ogród wokó . Komnat  spowija y 
ciemno ci, a wraz z nimi, nastrój zupe nej grozy. 
Dwaj [m czy ni] wyszli poza przesuwane przepierzenie [sh ji]. Jak zwykle odmówili 
zakl cia i powrócili, zostawiaj c przepierzenie uchylone. Ze skrzy owanymi r koma usiedli 
w skupieniu. Cie  ja niej cego dot d ksi yca zakry y nagle chmury. W ogrodzie zrobi o 
si  tak ciemno, e trudno by o dostrzec cho by zarysy przedmiotów. Wtedy zerwa  si  
podmuch wiatru, a spo ród drzew zamajaczy o co  na kszta t ducha kobiety. Ukaza a si  
ubrana w bia  szat . Rozpl ta a w osy i podparta o kostur podchodzi a bli ej i bli ej. Gdy 
Hideyoshi dobrze wyt y  wzrok spoza cienia lampionu i wyjrza  przez szpar , [rozpozna ] 
kobiet  imieniem Kiku, która us ugiwa a mu w dawnych czasach, gdy jeszcze nazywa  si  
Kinoshita T kichi. Kiedy jako Hideyoshi wspi  si  na szczyt kariery, przysz a do niego 

20 Jap. kanzeyori. 
21 Dawna jednostka d ugo ci. 1 shaku wynosi  oko o 30,3 cm.
22 Kirishitan sh mon raich  jikki, op. cit., s. 567. 
23 Prowincja historyczna odpowiadaj ca dzisiejszej prefekturze Shiga, s yn ca z jeziora Biwa. 

Do o miu najpi kniejszych widoków mi ( mi hakkei) zalicza si : jesienny ksi yc nad Ishiyam , 
zachód s o ca nad mostem w Seta, wiosenn  bryz  w Awazu, nieg o zmroku w górach Hira, wie-
czorny dzwon w Miidera, dzikie kaczki powracaj ce do Kataty, aglowce powracaj ce do Yabase, 
wieczorny deszcz w Karasaki.

24 Miasto portowe nad Zatok  Osakijsk  w prefekturze Osaka. W dawnej Japonii wa ny w ze  
handlowo-komunikacyjny. Cyt. za Nanbanji k hai ki, op. cit., s. 304.
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z pro b  o przyj cie na s u b . Nie przysta  na to mówi c, e z orzeczy a mu i sprzeciwia a 
mu si  w czasach T kichiego. A gdy robi a mu ró ne wyrzuty, zabi  j  w asnymi r koma. 
Trudno poj , po co [ci dwaj] wiedz c o tym, wywo ali jej ducha. [Hideyoshi] natychmiast 
spochmurnia  i nakaza  szybko zako czy  [seans]. M czy ni, jak poprzednim razem, 
u o yli d onie w mudry, wypowiedzieli zakl cie i na tym zamkn li [pokaz]. Potem zostali 
wezwani do komnaty [Hideyoshiego]. Liczyli w a nie na nagrod , gdy nieoczekiwanie 
stawili si  tam stra nicy i sp tali ich linami25. 

Jak relacjonuje powy szy utwór , w eksperymencie magicznym zademonstrowanym 
Toyotomiemu Hideyoshiemu na zamku w Fushimi, dwaj lekarze, zbiegli wyznawcy 
sekty kirishitan, czyli Szymon i Kosma, przywo ali z za wiatów ducha zmar ej przed 
laty kochanki w adcy. Próba pozyskania przychylno ci ówczesnego dyktatora przynios a 
skutek odwrotny. Z dalszej cz ci tekstu mo na dowiedzie  si , i  magicy po poddaniu 
torturom zostali straceni w Awataguchi, a zapocz tkowana wówczas fala prze ladowa  
wymierzonych w sekt  kirishitan zmiot a j  z mapy wyznaniowej Japonii. Koniecz-
no  wyeliminowania wyznawców sekty oraz skal  potencjalnego zagro enia podkre la 
wypowiedziane przez Hideyoshiego uzasadnienie: „Trudno nawet przewidzie , do jakich 
nieszcz  mog oby doj , gdyby pozostawi  t  dwójk  przy yciu!26”

Fragment r kopisu odpowiadaj cy  scenie wywo ania ducha (z prywatnych zbiorów autorki)

25 Kirishitan sh mon raich  jikki, op. cit., s. 567–568. 
26 Ibidem, s. 568.
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RÓD A INSPIRACJI

Pomimo przyj cia w beletrystyce antykatolickiej konwencji literatury faktu (jitsuroku 

mono)27, która znajduje wyraz m.in. w skrupulatnym przywo ywaniu dat, miejsc i postaci 
historycznych, mo na w nich znale  motywy w drowne, zapo yczone z innych utworów 
o charakterze niefaktograficznym. Poni ej wskazane zostan  mo liwe ród a inspiracji 
w przywo anej scenie seansu spirytualistycznego. 

Uderzaj co podobne zdarzenie by o kilkakrotnie przywo ywane w zbiorach opowie ci 
niezwyk ych okresu Edo, a wywo anie ducha przypisywano legendarnemu czarnoksi -
nikowi Kashinowi Koji. Najwcze niejszy znany autorce wariant opowie ci zosta  odno-
towany przez Nakayam  Sanry  w Daigo zuihitsu  („Eseje z Daigo”, 1671). 
Jako inicjator seansu magicznego wymieniany jest tu jednak Matsunaga Hisahide, co 
sugeruje, e nie tylko to samo  wykonawcy, ale równie  pomys odawcy przedsi wzi cia 
nie by a jednoznaczna.

W czasach, gdy Matsunaga Danj  Hisahide rezydowa  na zamku w Tamon [1562–1573], 
y  czarnoksi nik imieniem Kashin Koji. [Danj ] umila  sobie wolne chwile rozmowami 

z nim. Pewnego wieczoru powiedzia : 
– Nawet na polu bitwy, gdy krzy uj  [z przeciwnikiem] nagie ostrze miecza, nigdy nie 
dozna em l ku. Spróbuj przestraszy  mnie przy pomocy czarów. 
Kashin kaza  oddali  przybocznych, usun  cho by najmniejsze ostrza i zgasi  lampiony. 
Wszyscy podnie li si  z miejsc, upomniani by nie zostawia  adnej broni bia ej. Ogie  
zosta  zagaszony, a Danj  samotnie siedzia  z rozprostowanymi nogami. Wtedy Kashin 
wsta , min  werand  i wida  by o jak uda  si  pomi dzy zasadzone [w ogrodzie] drzewa. 
Nagle ksi yc przyblad , spad a m awka, a wiatr zawy  ponuro. 
(…) Gdy [Danj ] skierowa  wzrok w dal na zewn trz, na werandzie sta a posta . Doj-
rza  przebijaj c  jak przez chmury wychudzon  kobiet  o d ugich, opadaj cych w osach. 
Podesz a blisko i usiad a na wprost niego. Gdy zapyta , kim jest, westchn a g boko 
i zbola ym g osem powiedzia a: 
– Ach jak bardzo musisz by  znudzony dzisiejszej nocy. Bez towarzystwa…
Po tych s owach nie mia  ju  w tpliwo ci. By a to zmar a przed pi ciu laty w chorobie ona, 
po której nieod a owanej stracie rozpacza . Danj  nie mog c ju  znie  strachu zawo a  
do Kashina Koji by przesta . Wtedy szept owej kobiety zmieni  si  w g os, który mówi :
 –To ja, Koji (...)28. 

Niemal e identyczn , równie  w warstwie j zykowej, wersj  opowie ci odnotowa  
Hayashi Gitan w Tamabahaki  („Miot a zdobiona klejnotami”, 1696). 

27 Jitsuroku mono – ‘historie prawdziwe’. Odmiana beletryzowanego pi miennictwa wczesno-
nowo ytnego, mówi cego o autentycznych wydarzeniach i postaciach. Pi miennictwo to najbujniej 
rozwija o si  po erze Ky h  (1716–1736). Ze wzgl du na cenzur , dzie a kr y y g ównie w r ko-
pisach, a proces kopiowania sprzyja  ich modyfikowaniu i rozbudowywaniu, zw aszcza o elementy 
fikcyjne. Utwory tego nurtu by y krytykowane przez inteligencj  za wypaczanie rzeczywisto ci, jednak 
ze wzgl du na zachowanie realiów historycznych, przez masowego odbiorc  postrzegane by y, jako 
literatura faktu. Zob. Sh suke sone, Nihon koten bungaku daijiten („Wielka encyklopedia klasycznej 
literatury japo skiej”), Meiji shoin, T ky  1998, s. 571.

28 Sanry  Nakayama, Daigo zuihitsu w: Senz  Mori, Hirokuni Kitagawa (red.), Zoku Nihon 

zuihitsu taisei, t. 10, Yoshikawa k bunkan, T ky  1980, s. 57.
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(…) Gdy spojrza  na zewn trz w dal, na werandzie sta a posta . Któ  to mo e by ? 
Patrzy  na majacz c  jak przez chmury [zjaw ], gdy wychudzona kobieta o d ugich 
rozpuszczonych w osach, które porusza y si  [na wietrze], podesz a powolnym krokiem 
i usiad a na wprost Danj . Gdy zapyta , kim jest, westchn a g boko i zbola ym g osem 
powiedzia a: 
– Ach jak bardzo musisz by  samotny dzisiejszej nocy. Bez nikogo przy boku…29

Dopiero XVIII-wieczne ród o, Kyojitsu z dansh   („Zbiór ró nych poga-
w dek, fa szywych i prawdziwych”, 1749) p dzla Zuiry  Kena przenosi seans spirytu-
alistyczny na dwór Toyotomiego Hideyoshiego. 

Dawno temu, w czasach Hideyoshiego, cz owiek imieniem Kashin para  si  czarami. Pew-
nego razu Hideyoshi zapragn  koniecznie zobaczy  co  niezwyk ego. Wtedy bia y dzie  
w oka mgnieniu zamieni  si  w ciemn  noc. Gdy [Hideyoshi] patrzy  na to w os upieniu, 
ukaza a si  kobieta, al c si  i narzekaj c. A dzia o si  tak, poniewa  dawniej, jeszcze 
jako m czyzna po ledniego stanu, czyli syn Chikuamiego imieniem T kichir , po czy  
si  z pewn  kobiet . Zmar a m odo, a on ostatecznie nikomu o tym nie wspomina . A  
do teraz, gdy sama przysz a tu i wyjawi a wszystko, co w tamtych czasach powiedzia  
jej Hideyoshi. Us yszawszy to [Hideyoshi] oznajmi : 
– Godzi si  pokazywa  oczom ró ne zjawiska, ale pozna  wszystko, co chowam w g bi 
serca, to zuchwalstwo. Za kar  ukrzy owa  Kashina!30

Jak wida , wersja odnotowana w Kyojitsu z dansh , cho  w mocno skróconej for-
mie, oddaje fabu  najbli sz  tej z beletrystyki antykatolickiej. Zasadniczy temat seansu 
spirytualistycznego oraz g ówne elementy kompozycyjne, tj. wywo anie ducha kobie-
ty z przesz o ci, czy negatywne konsekwencje wymierzone w czarnoksi nika, wyka-
zuj  tak daleko id ce analogie, e trudno uzna  je za dzie o przypadku. Przywo ane 
ród a prowadz  raczej do wniosku, e w scenie seansu spirytualistycznego mamy 

do czynienia z adaptacj  wcze niejszego w tku, którego korzenie si gaj  co najmniej 
2 po . XVII wieku. Obraz seansu w literaturze antykatolickiej zbudowany zosta  wi c 
na kanwie literackich pierwowzorów i pocz tkowo nie by  powi zany z wyznawcami 
obcej religii. 

Pewne w tpliwo ci mo e budzi  fakt wyst powania w dzie ach antykatolickich pary 
czarnoksi ników. Niewykluczone, e jest to efekt inspiracji alternatywn  wersj  opo-
wie ci, do której nie uda o si  dotrze  autorce. Mo liwo  t  sugeruje krótka wzmianka 
zawarta w R sawa (1742) Misakiego Haruyoshiego o dzia alno ci dwójki czarnoksi -
ników Gense Koji i Mirai Koji sytuowanej w erze Kanbun (1661–1673)31. 

29 Gitan Hayashi, Tamabahaki, w: Kokusho kank  kai (red.), Kaidan sh setsu: Tokugawa bungei 

ruijyu („Powie ci niezwyk e: sztuka i literatura epoki Tokugawów w uk adzie tematycznym”), t. 4, 
Kokusho kank  kai, T ky  1914, s. 201–202. 

30 Ken Zuiry  (Jo ), Kyojitsu z dansh , wyd. Suharaya Mohee, Edo 1749, zwój 3, fol. 54 v.–55 v. 
(Cyt. za egzemplarzem ze zbiorów Kokubungaku kenky  shiry kan (Archiwum materia ów do bada  
nad literatur  narodow , T ky ). 

31 H. Misaki, op. cit., 147. 
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PRÓBA NA LADOWANIA

Niefortunny seans opisany w literaturze antykatolickiej w XIX w. najwyra niej znalaz  
na ladowców w wiecie rzeczywistym. W r. 1827 w Kioto i Osace wysz a na jaw dzia-
alno  tajnej sekty o charakterze quasi-katolickim32, stworzonej przez Mizuno Gunkiego. 

Z protoko ów przes ucha  jej cz onków wy ania si  obraz tajemnego bractwa, którego 
guru stosowa  seans magiczny jako metod  werbunku33. 

W ten sposób skaptowana zosta a kobieta imieniem Toyoda Mitsugi. Mitsugi znajdo-
wa a si  w trudnej sytuacji yciowej, po tym jak m  Sait  Iori, zostawiaj c o wiadczenie 
rozwodowe, zbieg  z kochank  Kei (lub Katsur ) do Hiroshimy. Kobieta spieni y a 
dobytek i zamieszka a pod dachem Wasy, w a cicielki herbaciarni. Tam dosz o do pierw-
szego spotkania z Gunkim, za o ycielem sekty, w którym porzucona kobieta znalaz a 
powiernika swoich problemów.

„Skoro, a  tak bardzo nienawidzisz Kei, powiedz mi dok adnie jak wygl da, a uka e 
ci j . Wtedy b dziesz mog a da  upust swojemu rozgoryczeniu”. Kiedy wy mia a jego 
czcz  gadanin , Wasa powiedzia a jej, e Gunki nie jest zwyk ym cz owiekiem, e potrafi 
dokonywa  bardzo dziwnych rzeczy oraz, e powinna pozwoli  mu wywo a  posta  Kei. 
Pomimo w tpliwo ci [Mitsugi] poda a wygl d i wiek Kei. „Pod adnym pozorem inni nie 
mog  tego zobaczy ”. Oczywi cie surowo zakaza  jej wyjawiania tajemnicy. Z rzeczonym 
Gunkim, tylko we trójk  weszli do osobnej dobudówki domu Wasy. Wasa mia a dwie 
przybrane córki: Ito i Toki. Ito zosta a pos ana na s u b  poza herbaciarni . A Toki, cho  
zwykle w czasie przyj  polewa a wino ry owe, akurat tego wieczoru by a nieobecna. 
A zatem, Gunki opu ci  pomieszczenie. W drugim [jego] ko cu, w odleg o ci 4,5 ken34 
[c. 8,18 m] sta  lampion. Zdmuchn  ogie  wiecy, ale we wn trzu wci  panowa  pó -
mrok. Gunki wyszed  na kraw d  werandy. Nagle cie k  w ogrodzie od strony werandy 
kroczy a w ich kierunku Kei w towarzystwie s u cej. Ju  wyra nie wida  by o jej syl-
wetk , kiedy wspina a si  na werand . ywiona na co dzie  uraza wezbra a w [Mitsugi]. 
Zgrzytaj c z bami rzuci a si  ku kobiecie, chc c j  z apa . Kiedy Wasa powtrzyma a j  
w milczeniu, opanowa a si . Po chwili posta  Kei znikn a. Wasa zapali a ogie  i podzi -
kowa a Gunkiemu35. 

Pomys  wywo ania przed kandydatk  do sekty iluzji ducha Kei36 zrodzi  si  naj-
prawdopodobniej pod wp ywem lektury beletrystyki antykatolickiej. Magiczna sztuka 

32 Sekta posiada a charakter synkretyczny. Elementy doktryny oraz obrz dku katolickiego przy-
swojone zosta y wtórnie za po rednictwem dost pnej w Japonii literatury antykatolickiej oraz impor-
towanych chi skoj zycznych dzie  jezuickich. 

33 Przytaczany opis seansu nie zosta  zamieszczony w XIX-wiecznych wersjach drukowanych 
protoko u, które znale  mo na m.in. w  Ts k  ichiran („Przegl d dokumentów dotycz cych 
relacji z zagranic ”),  Shiseki sh ran („Kolekcja kronik historycznych”). 

34 Dawna jednostka d ugo ci, stosowana g ównie do pomiaru ziemi i budynków. 1 ken wynosi  

oko o 1,818 m. 
35 Cyt. za transkrypcj  r kopi miennego protoko u nale cego do Biblioteki e skiego Uniwer-

sytetu w. Serca w Tokio (Seishi joshi daigaku). Yukihiro hashi, Shiry  sh kai « saka kirishitan 

ikken» („Prezentacja dokumentu «Incydent kirishitan z Osaki»”), „Kirishitan gaku” (Studia nad kiri-

shitan) 2001, nr 4, Kirishitan gaku kenky kai, s. 114. 
36 Brak informacji o mierci Kei (lub Kastury) sugeruje, e wywo ano jej ducha za ycia (tzw. 

ikiry ). 
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by a prób  uwiarygodnienia Mizuno poprzez prezentacj  jego niezwyk ego kunsztu. Nie 

wiadomo do jakich gestów, czy rodków ucieka  si  Mizuno w trakcie seansu, bowiem 

dokument wyra nie racjonalizuje zdarzenie, podkre laj c nieobecno  obu córek Wasy 

w herbaciarni. Nieobecno  ta sugeruje z kolei, e Wasa by a w zmowie z Gunkim, 

a ca e przedsi wzi cie zosta o przez nich wspólnie zaaran owane celem upozorowania 

wywo ania postaci znienawidzonej kobiety.

Warto podkre li , e zamierzony cel seansu zosta  osi gni ty. Po ukazaniu postaci Kei, 

Mizuno zaprezentowa  jeszcze jeden trik. Nakaza  Wasie, by nabra a wody do dzbana, 

po czym odmówi  nad nim zakl cie. Kiedy na oczach Mitsugi poziom wody podniós  si  

o 2 shaku [c. 60,6 cm], zachwycona tym widokiem kobieta poprosi a o wtajemniczenie 

w arkana stosowanej przez Gunkiego sztuki. Pomimo surowych warunków, które na ni  

na o y  (m.in. obowi zek zachowania celibatu) przesz a 30-dniow  prób , zako czon  

inicjacj  na cz onkini  sekty37.

A jaki by  odbiór spo eczny tego zdarzenia? Relacjonowano je jako udany ekspery-

ment magiczny, przeprowadzony na wyra ne yczenie samej Mitsugi. wiadczy o tym 

nast puj ca wzmianka, pochodz ca z Ukiyo no arisama  („Wie ci z ulotnego 

wiata”), anonimowych zapisków prowadzonych najprawdopodobniej przez zamieszka ego 

w Osace lekarza w latach 1806–1846. 

Pewnego dnia [Mitsugi] zapozna a si  z Gunkim. Gdy us ysza a, e posiada on tajemne 

umiej tno ci, po wielokro  b aga a o ich przekazanie. Gunki odmawia , t umacz c, e 

trening przed ich opanowaniem jest niezwykle ci ki, a poza tym umiej tno ci te nie 

wychodz  na korzy  ich w a cicielowi. Poniewa  uporczywie prosi a, mówi c, e nie dba 

o to, jak haniebn  mierci  mia aby umrze , odpowiedzia , e w takim razie najpierw 

zaprezentuje jej t  sztuk . Kaza  jej obieca , e zamknie oczy i nie otworzy ich w trakcie, 

a  do momentu, gdy jej pozwoli, oraz, e si  nie przel knie, niezale nie od tego, jak 

bardzo dziwne rzeczy by si  dzia y. A kiedy powiedzia , e ju  mo e patrze , przez jej 

oczyma sta a miej c si  kobieta, dla której [Mitsugi] zosta a porzucona przez m a. Z a 

i zazdrosna o niego przep dza a ca e dnie zacietrzewiona w gniewie. Kiedy [Mitsugi] 

rzuci a si  na ni , posta  znikn a, a ona ciska a w d oniach powietrze38. 

Jak wynika z przytoczonego fragmentu, w wersji zanotowanej ze s yszenia przez 

anonimowego mieszka ca Osaki, Toyoda Mitsugi przedstawiana jest jako inicjatorka 

zdarzenia. Co warte podkre lenia, kobieta by a wiadoma, e praktyka, w któr  chce 

zosta  wtajemniczona, by a zakazana pod sankcj  kary gard owej. Na ukszta towanie 

takiej opinii wp yw mia y zapewne surowe konsekwencje poniesione przez cz onków 

sekty quasi-katolików. W zwi zku z obowi zuj cym nieprzerwanie od r. 1614 edyktem 

antychrze cija skim, Toyoda Mitsugi ponios a mier  przez ukrzy owanie. W chwili 

wykrycia dzia alno ci organizacji, jej twórca, Mizuno Gunki, ju  nie y . 

37 Y. hashi, op. cit., s. 114–115. 
38 Ukiyo no arisama, w: Ken’ichi Tanikawa (red.), Nihon shomin seikatsu shiry  sh sei (Zbiór 

materia ów na temat ycia plebejuszy w Japonii), t. 11, Sanichi shob , T ky  1970, s. 59.
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PODSUMOWANIE

W wietle omówionej literatury, mo na zauwa y , i  jezuitów postrzegano jako adep-

tów magii. Nie by a to wprawdzie czarna magia – cz sto przypomina a wr cz widowi-

skowe sztuczki czy iluzje. Wci  jednak by a to magia niebezpieczna, bowiem obliczona 

na okre lony efekt – przyci gni cia nieo wieconych mas spo ecze stwa japo skiego do 

nowej religii. 
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