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Związki koreańskich smoków  
z duchami gór i władzą królewską; 

pierwsze królewskie małżonki i matki 
w państwie Silla

Znany w  swoim czasie amerykański przyrodnik, badacz i  pisarz Ernest Inger-
soll (1852–1946 r.) poświęcił jedną ze swoich książek smokom. Oto fragment tej 
książki z rozdziału poświęconego smokom koreańskim:

„W  Korei wszystkie góry są upersonifikowane”, powiedział nam Angus Hamilton1, 
i „kojarzone zwykle ze smokami”. […] Hulbert, autor The Passing of Korea, opisuje 
rzeczy i wyobrażenia, jakimi były przed modernizacją kraju przez Japończyka. Infor-
muje nas, że dawniej wierzono, iż każda koreańska rzeka i strumień, a także oceany 
wokół, były zamieszkane przez jakiegoś smoka i każda osada na brzegach strumienia 
periodycznie adorowała tę moc. Konieczność poświęcania jej tak dużo formalnego re-
spektu miała źródło w fakcie, że ów akwatyczny smok kontrolował opady i trzeba było 
utrzymywać go w dobrym nastroju, żeby uprawy nie były zagrożone niewystarczają-
cym nawodnieniem; dalej: mógł sprawiać poważne kłopoty rybakom i marynarzom, 
jeśli nie był należycie zaspokojony. Stąd nie tylko wieśniacy i rolnicy, ale również wła-
ściciele i kapitanowie statków, pragnący pogody sprzyjającej podróży, składali dary 
ofiarne – nie same tylko ważne dżonki wojenne, lecz także łodzie frachtowe, rybacy, 
promy etc., wszyscy oni przeprowadzając rytuały na swój sposób, żeby zapewnić sobie 
bezpieczeństwo. W każdym przypadku był to trybut przeznaczony dla duchów wody2.

1 Chodzi o autora książki Korea – por. A. Hamilton, Korea, New York 1904.
2 „»All mountains are personified in Korea,« we are told by Angus Hamilton, and are »usually associated 

with dragons« […] Hulbert, author of The Passing of Korea, describes things and ideas as they were 
before the modernization of the country by the Japanese. He informs us that every Korean river and 
stream, as well as the surrounding oceans, was formerly believed to be the abode of a dragon, and 
every village on the banks of a stream used to make periodic adoration to this power. The importance 
of paying so much formal respect to it lay in the fact that this aquatic dragon had control of the rainfall, 
and had to be kept in good humour lest the crops be endangered by insufficient showers; furthermore 
it was able to make great trouble for boatmen and deep-sea sailors unless properly appeased. Hence 
not only the villagers and farmers, but the owners and masters of ships desiring favourable weather for 
their voyaging, made propitiatory sacrifices – not alone the important war-junks, but the freight-boats, 
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Kojarzenie w  Korei gór ze smokami, istotami pojmowanymi w  tym kraju 
jako par excellence akwatyczne, w  żadnym razie dziwić nie może. Na terenach 
górzystych i we wnętrzach gór, w górskich jaskiniach znajdują się jeziora i źró-
dła, z których wypływają rzeki, a te wpadają do mórz i oceanów. Wierzchołki gór 
często toną w chmurach, z których padają deszcze. Akwatyczno-pluwialna natura 
koreańskich smoków przywodzi ponadto automatycznie na myśl dobrze udoku-
mentowaną rolę pomostu kulturowego między Chinami i Japonią, jaką Korea, ze 
względu na położenie geograficzne, pełniła od zarania swych dziejów. W tradycji 
kulturowej krajów zarówno Środka, jak i Kwitnącej Wiśni smoki mają bowiem 
podobne konotacje. Przyczyn ściślejszego może w Korei niż w Chinach i Japonii 
łączenia smoków z górami należy upatrywać w fakcie, że Korea jest krajem wybit-
nie górzystym. Góry stanowią około 70% powierzchni Półwyspu Koreańskiego. 

Niniejszy artykuł jest poświęcony zasadniczo Aryeong i Unje, pierwszym mał-
żonkom królewskim (a może także współwładczyniom) w państwie Silla (patrz 
punkt 2) i królewskim matkom. Dane o nich zawarte w tekstach źródłowych są 
zgodne – przynajmniej w przypadku królowej Unje, do dziś czczonej jako bogini 
góry Unje – z materiałem zebranym pod koniec XX w. podczas badań terenowych 
na owej górze i wśród okolicznej ludności (patrz punkt 4.2). Są też podstawy, by 
sądzić, że i matka królowej Unje, tak jak matka królowej Aryeong, była uważa-
na za boginię góry. W innej legendzie, w której główną rolę odgrywa Aryeong, 
jej matka jest smoczycą. Takie antenatki wraz z boskimi przodkami zapewniały 
swoim potomkom we wczesnej Silli dostęp do tronu3. Zapewniały dostęp do naj-
wyższej w państwie władzy, albo – co prawdopodobne zwłaszcza w przypadku 
pierwszego króla Silli i  pierwszych królewskich małżonek – legitymizowały jej 
(współ)sprawowanie ad post. 

Najwcześniejsze „świadectwa” pochodzenia w postaci legend o boskich przod-
kach były z czasem wzbogacane o nowe „fakty”, najpóźniej chyba od momentu, 
kiedy do ostrzejszej rywalizacji o władzę przystąpili posiadacze podobnych „za-
świadczeń” z innych klanów niż ten, do którego królewskiej elity należały Aryeong 
i Unje. Wiara w smoki i duchy gór, niewątpliwie bardzo stara, to ważny element 
tradycji religijnej koreańskiego ludu. Ale opowieści mające świadczyć o boskim 
pochodzeniu wspomnianych królowych, w  których ta wiara została wykorzy-
stana, powstawały i były wzbogacane o nowe wątki, jak można sądzić, najpierw 
głównie w kręgach dworskich.

fishermen, ferry-boats, etc., each conducting its own kind of ceremony to ensure safety. In all cases it 
was addressed as tribute to a water-spirit” – E. Ingersoll, Korean water and mountain spirits [w:] idem, 
Dragon and Dragon Lore, New York 1928. Wszystkie zawarte w niniejszym tekście cytaty, jeśli nie 
zostało podane inaczej, przywoływane są w tłumaczeniu własnym.

3 Dokładniej: do pierwszej połowy VI w. boskie pochodzenie stanowiło warunek konieczny 
i wystarczający, choć kolejni królowie pochodzili ponadto zwykle z rodzin królewskich. Później 
boski rodowód był wprawdzie warunkiem sine qua non, ale niewystarczającym. Więcej na ten 
temat – punkt 2.
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1. Źródła 

Najstarsze koreańskie źródła pisane zachowane do naszych czasów, które dotyczą 
wczesnych królestw na Półwyspie Koreańskim – między innymi państwa Silla – to 
Samguk Sagi (史記 삼국사기) i Samguk Yusa (三國遺事 삼국유사).4 

Samguk Sagi („Historia/Kroniki Trzech Królestw”) jest pierwszą oficjalną histo-
rią Korei, w szczególności tytułowych trzech państw: Goguryeo (37 r. p.n.e.–668 r. 
n.e.), Baekje (18 r. p.n.e.–660 r. n.e.) i przede wszystkim Silli (57 r. p.n.e.–935 r. n.e.), 
napisaną na rozkaz Injonga, króla Goryeo, panującego w latach 1122–1146. Dzie-
ło to, ukończone i przedłożone królowi w 1145 r., skompilował – opierając się na 
wzorcu chińskim – konfucjański uczony, historyk w służbie państwowej, Kim Busik 
(1075–1151 r.), wraz z zespołem młodszych współpracowników. Podstawę pierw-
szej historii Korei stanowią wcześniejsze źródła, częściowo także nieoficjalne; więk-
szość z nich nie zachowała się do naszych czasów. Jej obiektywność nie jest oczywi-
ście bezwzględna. Można w Samguk Sagi dostrzec konfucjańską perspektywę albo 
nawet stronniczość, obecną zarówno w doborze materiału, jak i w jego prezentacji.

Tytuł Samguk Yusa tłumaczy się w Polsce jako „Legendy Trzech Królestw”5. 
Autorem tego dzieła jest mnich buddyjski Iryeon/Ilyeon (1206–1289 r.), mistrz 
szkoły seon6. Powstało ono zapewne między rokiem 1282 a  1289 przy współ-
udziale (nie jest pewne jak dużym) Iryeonowego ucznia Hongu, zwanego także 
Mugeuk (1250–1322 r.). Najstarsza zachowana jego kopia została opublikowana 
w roku 1512. Samguk Yusa w ogromnej większości dotyczy Silli i przeważnie za-
wiera materiał zaczerpnięty z tradycji ludowej (w tym z folkloru dworskiej prowe-
niencji), częściowo utrwalony wcześniej na piśmie przez mnichów buddyjskich. 
Ma to zapewne związek z faktem, że Iryeon, którego prawdziwe nazwisko brzmi 
Kim Gyeonmyeong, pochodził, tak jak Kim Busik, z Silli, ale – w odróżnieniu od 
autora Samguk Sagi, który także właśnie Silli poświęcił najwięcej uwagi – z prostej 
rodziny z Gyeongju (patrz punkt 2). 

Między ukończeniem Samguk Sagi i  zredagowaniem Samguk Yusa upłynęło 
około sto trzydzieści lat. Obydwa te dzieła powstały jednak w czasie, kiedy nie-
zależna Silla dawno już nie istniała. Oprócz zbieżności są między nimi i istotne 
różnice (o niektórych była już wyżej mowa), dyskutowane do dziś w kręgu specja-
listów. Richard D. McBridge II, nawiązując do owych dyskusji i mając na uwadze 

4 Tytuły tych dzieł w nawiasach zostały podane najpierw w oryginale, to jest w piśmie hanja, a na-
stępnie w powszechnie używanym w Korei od początku XX w. piśmie hangeul. Taka kolejność 
zapisów nielatynizowanych jest tu stosowana również w innych przypadkach.

5 Trafniejszy jest jeden z  angielskich przekładów – „Additional Material on the Three King-
doms” – por. Korean historical resources, University at Albany [on-line:] http://www.albany.edu/
eas/205/korean%20historical%20resources.pdf [16.07.2015]. Koreańskie słowo yusa (trudno 
jego sens wyrazić krótko w języku polskim) znaczy bowiem: nieoficjalne materiały (takie jak 
mity, legendy, anegdoty, krótkie opowiadania) czy informacje uzupełniające te, które zostały 
już opublikowane. Można by zatem tytuł Samguk Yusa przetłumaczyć jako „Do dziejów Trzech 
Królestw uzupełnienia nieoficjalne”. 

6 Szkoła buddyjska seon znana jest na Zachodzie głównie pod japońską jej nazwą – zen.
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szczególnie kwestię wartości poznawczej i wiarygodności Samguk Yusa, charakte-
ryzuje to źródło następująco:
1.1. Samguk Yusa nie jest „buddyjską czy nacjonalistyczną odpowiedzią na Sam-

guk Sagi”, jak się niekiedy przyjmuje. Iryeonem kierowała raczej chęć pokaza-
nia, że liczne w bogatym folklorze Korei opowieści różnego rodzaju nie ustępują 
ich chińskim odpowiednikom. Zatem na podstawie treści Samguk Yusa można 
mówić, zdaniem McBridge’a, najwyżej o lokalnym patriotyzmie Iryeona, przeja-
wiającym się jedynie w doborze tematu i nieskutkującym celowymi przekłama-
niami z powodów politycznych czy ideologicznych, co nie wyklucza oczywiście 
wpływu właściwego autorowi, buddyjskiego sposobu widzenia świata na jego 
dzieło (podkreślić należy, że nie wszystko, co w Samguk Yusa jest buddyjskie, to 
skutek Iryeonowego widzenia świata; kiedy Iyreon przyszedł na świat, buddyzm 
wpływał na rdzennie koreańską tradycję kulturową od stuleci). 

1.2. Celem Iryeona nie było dostarczenie odpowiedzi na pytania, jakie stawiają 
współcześni historycy, dlatego ważność i przydatność Samguk Yusa powinna 
być oceniana wedle innych kryteriów. Trzeba traktować Samguk Sagi – pisze 
McBridge – „jako bardziej reprezentatywną dla oficjalnego, konfucjańskiego 
czy centralnego dyskursu”, a Samguk Yusa jako dzieło, które uchroniło folklor 
koreańskiej starożytności i średniowiecza przed zapomnieniem. 

1.3. Wprawdzie Iryeon nie był w stanie ustrzec swego dzieła przed „wpływem bud-
dyjskiego postrzegania kosmosu”, ale materiał o charakterze folklorystycznym, 
który zebrał, „przefiltrowany przez pryzmat sposobu widzenia świata właści-
wy buddyjskiemu mnichowi okresu Koryŏ7, zachował coś z  głosu starożyt-
nych i średniowiecznych Koreańczyków”. Niewątpliwie cenne jest, że Samguk 
Yusa zawiera wiele informacji dotyczących początków buddyzmu w Korei, ale 
główną jej wartością – podkreśla McBridge – jest to, „że zawiera ona różne-
go rodzaju przykłady lokalnych przekazów, inskrypcji, zapisów klasztornych, 
opowieści niesamowitych i pieśni w miejscowym dialekcie”8. 

1.4. Szczegółowa analiza, jakiej McBridge poddał cztery wybrane przykłady 
cytowań w  Samguk Yusa z  wcześniejszych źródeł chińskich i  koreańskich, 

7 W niniejszym artykule część nazw koreańskich nie jest transliterowana według tzw. romaniza-
cji poprawionej, od 2000 r. oficjalnej latynizacji w Korei Południowej, ponieważ w literaturze 
przedmiotu, między innymi powstałej po roku 2000, używane są różne systemy transliteracji. 
W przytoczeniach dosłownych nazwy koreańskie zostały tu pozostawione bez zmian, co doty-
czy także danych bibliograficznych. Czytelnikowi, nawet jeśli nie jest obeznany w sposobach 
latynizacji nazw koreańskich, rozpoznanie w  dwóch różnych zapisach alfabetem łacińskim 
tego samego koreańskiego słowa nie powinno sprawić trudności, zważywszy łatwość dostępu 
do przejrzystych zestawień wszystkich sposobów latynizacji koreańskich nazw – por. na przy-
kład Metody latynizacji języka koreańskiego [on-line:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Metody_
latynizacji_j%C4%99zyka_korea%C5%84skiego [21.07.2015].

8 Por. R. D. McBridge II, Preserving the Lore of Korean antiquity: an introduction to native and lo-
cal sources in Iryŏn’s “Samguk Yusa”, „Acta Koreana” 2007, Vol. 10, Issue 2, s. 1; R. D. McBridge 
II, Is the Samguk yusa Reliable?: Case Studies from Chinese and Korean Sources, „Journal of Ko-
rean Studies” 2006, Vol. 11, No. 1, s. 163.
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wykazała, że w przeważającej części są one dokładne. Ponadto owe przytocze-
nia zostały poddane przez Iryeona – albo później przez inną osobę – staran-
nej korekcie wydawniczej. W cytowaniach stosuje Iryeon wydawnicze tech-
niki zgodne z praktykowanymi przez jego chińskich kolegów. Kiedy czerpie 
informacje z zapisów klasztornych, robi w tekście interlinearny przypis. Takie 
przypisy zawierają zwykle jakiś szczegół wariantowy w  stosunku do wersji 
opowieści podanej w tekście głównym, a czasem krytykę informacji zawartej 
w innych materiałach źródłowych (i – trzeba dodać – objaśnienia czy dodat-
kowe dane niekoniecznie ściśle związane z omawianą sprawą).

Na przykład, wspomniawszy o Cheonji (“Niebieskiej Sadzawce”) we fragmencie 
Samguk Yusa poświęconym trzydziestemu ósmemu królowi Silli, Kimowi Wonse-
ongowi (lata panowania: 785–798), Iryeon odwołuje się w sprawie lokalizacji owej 
sadzawki do tekstu z zasobów archiwalnych klasztoru Dongcheon: 

Niebieska Sadzawka jest krynicą klasztoru Dongcheon (Wschodnia Krynica). Prze-
kaz klasztorny mówi: „Ta krynica jest miejscem, gdzie smoki ze Wschodniego Mo-
rza przybywają, żeby słuchać Dharmy […]”. 

Dalsza część przypisu dotyczy królewskiego fundatora klasztoru i kolejnych 
darowizn, w które tenże szczodrze wyposażył klasztor. Z przytoczonej części Iry-
eonowego przypisu McBridge wyciąga następujący wniosek: ludzie w Silli wie-
rzyli, że ważna funkcja klasztoru polega na tym, iż jest on miejscem, gdzie smoki, 
które kontrolują deszcz i morskie podróże, przybywają, żeby słuchać buddyjskich 
kazań wygłaszanych w ich imieniu9.

Powyższy cytat świadczy o rzetelności Iryeona jako autora, to znaczy o trzymaniu 
się przezeń zasad przyjętych w jego czasach w kręgach uczonych. Ponadto zawiera 
przykład wykorzystywania przez mnichów buddyjskich szczególnie popularnych ele-
mentów rodzimego muizmu10 (w tym przypadku wiary w smoki) w celach misyjnych. 

Smoków jest w Samguk Yusa dostatek. Między innymi dlatego dzieło Iryeona sta-
nowi dla niniejszego wywodu główne oparcie źródłowe, aczkolwiek niewielka tylko 
część informacji o owych fantastycznych stworzeniach została tu wykorzystana. 

2. Początki państwa Silla i jego władcy

Źródłowa data powstania państwa Silla (57 r. p.n.e.) jest kwestionowana. Ist-
niało ono w  każdym razie do roku 935, najpierw tylko we wschodniej części 
Półwyspu Koreańskiego. Jego początki, jak wynika z legendy zawartej w Samguk 

9 „The Blue Pond is the spring of Tongch’ŏn (East Spring) Monastery. The monastery record 
says: «The spring is the site where dragons of the East Sea come to hear the Dharma. […]»”. 
Przytaczam część Iryeonowego przypisu za McBridgem, który poświęcił mu więcej uwagi –  
por. R. D. McBridge II, Preserving the Lore…, op. cit., s. 23. Tam też dokładniejsze dane źródłowe. 

10 Por. K. Mikoś, Koreański muizm a problemy z definiowaniem szamanizmu, „Nomos” 2013, nr 80, 
ss. 98‒118.
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Yusa, były bardzo skromne – sześć osad na obszarze i w pobliżu dzisiejszego mia-
sta Gyeongju w prowincji Gyeongsang Północny (Gyeongsangbuk-do) w Korei 
Południowej (mapka 1). Po upływie siedmiu wieków rozciągało się już prawie 
na cały półwysep. W  668 r., za rządów trzydziestego króla, Kima Munmu, Sil-
la podbiła ostatnie z  wczesnych królestw – Goguryeo. Rok ten stanowi cezurę 
między Sillą wczesną i późną, zwaną też zjednoczoną.

Pierwszym władcą Silli, która się jeszcze wtedy tak nie nazywała11, był Hyeokge-
ose. Zespolił, zapewne w ramach struktury o charakterze federacyjnym, sześć kla-
nów, z których każdy zajmował oddzielne, własne terytorium. Miał panować w la-
tach 57 p.n.e.–4 n.e. Według Samguk Yusa każdy z sześciu klanów „założycielskich” 
powoływał się na swojego boskiego przodka. Jednakże w obliczu zagrożenia (nie-
przyjaznego sąsiedztwa) przywódcy owych klanów postanowili, że zjednoczyć je 
i  rządzić nimi powinien ktoś znaczniejszy niż oni sami. W  odpowiedzi na ich 
modły o takiego władcę i odpowiednią dlań małżonkę niebiosa zesłały na ziemię 
niemowlę w wielkim jaju (temu ostatniemu przydawano czasem kolor niebieski). 
Ową cenną przesyłkę dostarczył biały koń, który po wykonaniu zadania powrócił 

11 Nazwę „Silla” nadał temu państwu dopiero w 308 r. Seok Girim, piętnasty jego król. Iryeon poda-
je, że początkowo kraj ów nazywano w lokalnym dialekcie Seorabeol lub Sobeol – por. Samguk 
Yusa; Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea, ed. Tae-Hung Ha, transl.  
Tae-Hung Ha and G. K Mintz, Seoul 1972, s. 51. Imiona koreańskich autorów, tłumaczy i redak-
torów nie są tu skracane do inicjałów ani podawane w pierwszej kolejności (przed nazwiskiem), 
jeśli oni sami tego nie uczynili.

Mapka 1.
Górskie siedziby w Korei 

Południowej dwóch 
królewskich i dwóch innych 

popularnych yeo-sansin:
1. Seondosan

2. Unjesan
3. Gyeryongsan

4. Jirisan
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do nieba. Cudowne dziecię, od którego bił nieziemski blask, nazwano Hyeokgeose 
(„Lśniący/Promieniejący”), a kiedy osiągnęło ono wiek lat trzynastu, przekazano 
mu władzę nad wszystkimi sześcioma klanami. Król Hyeokgeose, zjednoczywszy 
klany, stworzył państwo oraz dał początek najstarszemu klanowi królewskiemu 
Silli o nazwie Park (Pak/Bak)12.

Po Hyeokgeose władzę przejęli kolejno dwaj jego potomkowie – syn Namhae, 
panujący w latach 4–24, i wnuk Yuri, który władał Sillą od roku 24 do 57. Czwarty 
król, Talhae (lata panowania 57–80), ożeniony z córką Namhae, należał już do in-
nego klanu – Seok. Przybył na Półwysep Koreański zza morza, ale był królewskim 
dzieckiem i urodził się z jaja, tak jak Hyeokgeose. Wkrótce pojawił się jeszcze jeden 
nowy w młodym państwie klan – Kim (Gim)13 z legendą o pochodzeniu założyciela 
klanu, zwanego Kim Alji, zbliżoną do opowieści o pojawieniu się w Silli Hyeokgeose. 

Następcami Soeka Talhae na tronie Silli byli kolejno czterej Parkowie (królowie 
od piątego do ósmego), po czym władzę królewską znów przejął klan Seok (królowie 
od dziewiątego do dwunastego). Nie ma podstaw, by sądzić, że przejmowanie władzy 
królewskiej naprzemiennie przez Seoków i Parków nie było uzgadniane pokojowo 
przez obydwie strony. Niektórzy z wymienionych władców, zarówno Parkowie, jak 
i Seokowie, brali żony z klanu Kim. Chyba dopiero w drugiej połowie III w. Par-
kowie zaczęli dostrzegać w klanie Kim groźnego rywala i ewentualnie niepokoić się 
związkami królewskich Seoków z Kimami. Zdaje się o  tym świadczyć wzmianka 
w drugiej części Samguk Sagi14, zgodnie z którą pochodząca z Parków małżonka 
jedenastego króla, Seoka Jobuna, poczęła syna za sprawą gwiezdnego światła. 

Po Jobunie panował jeszcze jeden Seok (król dwunasty). Trzynastym władcą 
(w latach 262–284) był już pierwszy Kim na tronie Silli, Michu. Wprawdzie jako 
czternasty król rządził Sillą Yurye, ów Seok poczęty według legendy przez Par-
kównę za sprawą światła gwiezdnego, a po nim panowało jeszcze dwóch Seoków 
(królowie piętnasty i szesnasty), ale jako siedemnasty król zasiadł na tronie Silli 
blisko z Michu spokrewniony Kim Naemul (lata panowania 356–402), albo raczej 
– jak utrzymuje Sarah Milledge Nelson – jego żona Boban, córka Michu (patrz 
punkt 3.2), a jako osiemnasty – Siseong, młodszy brat Michu. Siseong, sprawujący 
władzę w latach 402–417, był niestrudzony w dążeniu do pozbycia się wszystkich 
potencjalnych pretendentów, którzy mogliby w  przyszłości zagrodzić drogę do 
tronu Silli jego własnemu potomstwu. Te szekspirowskie dramaty odbywały się 
tylko w obrębie elity królewskiej klanu Kim, co świadczy o zmonopolizowaniu już 
wówczas najwyższej władzy przez rodzinę Kima Michu i tym samym marginali-
zacji obydwu starszych klanów królewskich.

12 Por. Samguk Yusa…, op. cit., ss. 49 i nast.
13 Zgodnie z aktualnie oficjalną latynizacją w Korei Południowej nazwy klanów Park i Kim po-

winno się pisać odpowiednio Bak i Gim. Nazwy te upowszechniły się jednak w postaci Park 
i Kim (ok. 30% Koreańczyków, także rozproszonych po świecie, nosi dziś jedno z tych nazwisk), 
dlatego tak też są one zapisywane w niniejszym artykule – por. przyp. 7. 

14 Por. The Silla annals of the Samguk Sagi, E. J. Shultz, H. H. W. Kang, D. C. Kane, Seongnam-si 2012. 
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W pierwszej połowie VI w. najbardziej przebojowa w rywalizacji o najwyższą 
w państwie władzę w państwie część klanu Kim, Kimowie królewscy, zdołała sobie 
zabezpieczyć prawnie dostęp do tronu, legalizując dopracowany w najdrobniejszy-
ch szczegółach system seonggol (성골, 聖骨, „święte kości”). System ten był już 
częściowo wcześniej stosowany w praktyce, dopuszczając do tronu w pierwszej 
kolejności Parków i Seoków z rodzin królewskich, a następnie także Kimów, którzy 
poprzez małżeństwa skoligacili się zwłaszcza z Seokami. Ale zgodnie z najnowszą, 
zalegalizowaną jego wersją do arystokracji najwyższej rangi seonggol (od tej war-
stwy arystokracji przyjęło się nazywać cały system) należeli wyłącznie Kimowie 
królewscy15. Reszta Kimów oraz obydwa starsze klany królewskie stanowiły 
w owym systemie drugą co do znaczenia (po seonggol) warstwę arystokracji – jin-
gol (진골, 眞骨, „prawdziwe kości”). Tym samym Parkom i Seokom oraz znako-
mitej większości Kimów odcięto prawnie dostęp do tronu. 

„Świadectwa” o  boskim pochodzeniu założycieli klanów królewskich oraz 
pierwszych królewskich małżonek i  matek, a  także innych osób z  podobnymi 
„zaświadczeniami”, musiały wówczas stracić na znaczeniu; nie było już poważnego 
powodu, żeby uzupełniać stare i tworzyć nowe wersje tych „zaświadczeń”. Każdy 
Park, Seok i Kim miał bowiem boskich antenatów w rodowodzie, co od dawna 
nie otwierało szerokiego dostępu do królewskiej władzy. Teraz zaostrzono 
jeszcze wymagania stawiane pretendentowi do tronu; król musiał być Kimem 
i jednocześnie pochodzić z rodziny królewskiej zarówno po ojcu, jak i po matce. 
Ta forma systemu seonggol nie mogła ostać się długo w czystej postaci. 

Problemów ze znalezieniem odpowiedniego kandydata do objęcia tronu nie 
było jeszcze, kiedy zmarł Beopheung, król dwudziesty trzeci, panujący w latach 
514–540, który ustanowił buddyzm w Silli religią państwową. Ale zanim minęło 
stulecie, trzeba było oddać władzę kobietom – Seondeok, a po niej Jindeok (królo-
we rządzące jako władca dwudziesty siódmy i  dwudziesty ósmy), pierwszym 
władczyniom uwzględnionym na oficjalnych listach królów Silli. Niemniej 
jednak Kimowie, łagodząc w  praktyce obowiązującą wersję systemu seonggol, 
dalej rządzili Sillą niepodzielnie. Parka dopuścili do władzy dopiero pod koniec 
istnienia zjednoczonej Silli, czyli samodzielnego państwa Silla w ogóle. Był nim 
Sindeok (król 53), panujący w  latach 912–917, który pojął za żonę córkę Kima 
Heonganga, czterdziestego dziewiątego króla Silli (lata panowania 875–886). Po 
Sindeoku władzę przejęli kolejno dwaj jego synowie – Gyoenmyoeng, panujący 
w latach 917–924 (król pięćdziesiąty czwarty) i Gyeongae, który rządził w latach 
924–927 (król pięćdziesiąty piąty). Ostatni, pięćdziesiąty szósty król Silli, Gye-
ongsun (lata panowania 927–935) był Kimem, ale miał żonę z Parków.

W  związku z  powyższym wypada przynajmniej wspomnieć o  dwóch spra-
wach, które warto rozważyć szczegółowo przy innej okazji. 

15 Por. Jinwung Kim, A History of Korea: From „Land of the Morning Calm” to States in Conflict, 
Bloomington 2012, s. 56.
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2.1. Produkowanie „zaświadczeń” o boskim pochodzeniu założycieli królewskich 
klanów i niektórych innych członków królewskich rodzin może się wydawać 
współczesnemu Europejczykowi oszustwem politycznym, bliskim niektórym 
współczesnym obietnicom wyborczym. Takie skojarzenie nie byłoby całkiem 
bezpodstawne. Według legendy Hyeokgeose i Aryeong zapewnili swoim pod-
danym dobrobyt i  pokój dzięki wrodzonym, boskim mocom (punkt 4.1). 
W punktu widzenia ludu Silli, który wierzył, że jedynie władcy pochodzenia 
boskiego są w stanie zapewnić dobrobyt i pokój, wspomniane „zaświadczenia” 
pełniły więc funkcję świadectw kompetencyjnych. 

Z drugiej strony istniało – jak można sądzić – przekonanie wśród ludu Silli, że 
potomkowie założycieli klanów dziedziczyli po przodkach ich boską moc, prze-
kładającą się na właściwe dobremu władcy kompetencje, coraz słabszą w miarę 
oddalania się kolejnych pokoleń od jej źródła, to jest od boskich przodków. Za-
pewne z tego powodu legendarni przywódcy sześciu „założycielskich” klanów 
zdecydowali się oddać władzę boskiemu dziecięciu lub parze boskich dzieci ze-
słanych wprost z nieba, a spin doktorzy klanu Park w sytuacji krytycznej, gdy 
władza wymykała się Parkom z rąk, wzmocnili święte kości (po matce z Parków) 
przyszłego króla Yurye gwiezdnym światłem. Prawdopodobnie członkowie kla-
nów królewskich, a następnie tylko królewskich rodzin (w większości) wierzyli, 
że rzeczywiście posiadają więcej boskich mocy niż pozostała ludność Silli niebę-
dąca Parkami, Seokami i Kimami oraz członkowie królewskich klanów, których 
ojcowie przez mezalianse osłabiali szybko odziedziczoną moc. Ale przynajmniej 
twórcy pierwszych wersji „świadectw” o boskim pochodzeniu założycieli kró-
lewskich klanów i niektórych członków królewskich rodzin znali prawdę. 

Za europejski odpowiednik świętych kości uważa się zwykle tak zwaną błę-
kitną krew. Są oczywiście między tymi pojęciami podobieństwa, ale też istotne 
różnice. Poszukując analogii bliżej, trzeba rozważyć przede wszystkim kwestię 
dostępu do najwyższej władzy w innych wczesnych i późniejszych królestwach 
na Półwyspie Koreańskim, a także w Chinach i Japonii. 

2.2. Według Samguk Yusa Gyeongsun, ostatni król Silli, miał na sobie podczas ce-
remonii koronacyjnej smoczą szatę16, tak jak przy innej okazji znacznie wcze-
śniejszy Beopheung17. Ów wytworny strój (衮龍袍 곤룡포 chiń. gǔn lóng 
páo, kor. gonryongpo) jest znany w wielu wersjach. Może się różnić krojem, 
kolorem, materiałami, z  których został wykonany, i  (do pewnego stopnia) 
wzornictwem, co zależy głównie od czasu powstania szaty i jej przeznaczenia. 
Wspólną cechą wszystkich tych wariantów są hafty z  wyobrażeniem smoka 
stanowiącym motyw główny. Smok jako taki jest na szacie najważniejszym 
symbolem. Ale symboliczne znaczenie ma także na przykład liczba haftów 
przedstawiających smoka na jej konkretnym egzemplarzu czy liczba palców/
pazurów wyhaftowanych smoków. Smocza szata jest chińskiej proweniencji. 

16 Por. Samguk Yusa…, op. cit., s. 133.
17 Por. ibidem, s. 188.
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Ma długą historię, w ciągu której znaczenie owej ulegało zmianie, co trzeba 
uwzględniać w rozważaniach o jej funkcji w państwie Silla18. 

3. Żeńskie duchy gór 

Słowo sansin (山神 산신 „duch/bóstwo góry/gór”) odnoszone jest do wszystkich 
duchów gór niezależnie od płci lub tylko do istot męskich mieszczących się w tej 
kategorii. Zaliczane do niej istoty płci żeńskiej noszą nazwę yeo-sansin (如山神 
여산신 „żeński duch/bóstwo góry/gór”), a czasem także seongmo („święta mat-
ka”) i sinmo („duch/bogini-matka”). Informacje o yeo-sansin zawierają źródła pi-
sane ze wszystkich trzech głównych okresów dynastycznych Korei19 oraz z czasów 
współczesnych (XX–XXI w.). Wspomniane teksty nie zostały jeszcze przez za-
chodnich koreanistów gruntownie i kompleksowo zanalizowane. Systematyczne 
studia nad yeo-sansin postulował na Zachodzie i zapoczątkował dopiero w ostat-
nim dziesięcioleciu XX w. James Huntley Grayson20.

3.1. Yeo-sansin – charakterystyka ogólna

W  dokonanej przez Graysona charakterystyce żeńskich duchów gór ich akwa-
tyczno-pluwialna natura nie należy do cech/funkcji podstawowych, choć w  je-
dynym przypadku, któremu Grayson przyjrzał się bliżej (Unje), ta właśnie cecha 
yeo-sansin wysuwa się zdecydowanie na plan pierwszy. Wynika stąd, że szcze-
gólne wyeksponowanie w przekazach źródłowych dotyczących Unje jej zdolności 
czynienia pogody potraktował Grayson jako wyjątek. Jednakże Święta Matka gór 
Jiri (mapka 1), wciąż bardzo popularna yeo-sansin, jest także pluwialna. Zapre-
zentowała ją jako taką Halina Ogarek-Czoj (1931–2004)21 przed opublikowaniem 
przez Graysona artykułu o yeo-sansin, głównie poświęconego Unje, gdzie o Świę-
tej Matce gór Jiri autor tylko napomknął22. 

Yeo-sansin są z reguły związane z jedną górą albo z jednym górskim pasmem 
czy mniej lub bardziej rozległym regionem górskim, a czasem tylko z określonym 

18 Podstawową pracą poświęconą smoczej szacie jest wciąż książka Schuylera Van Rensselaer 
Cammanna (1912–1991) – por. S. Cammann, China’s Dragon Robes, New York 1952; por. też 
G. Gonick, Splendor of the Dragon: Costumes of the Ryukyu Kingdom, with an essay by Ichiko 
Yonamine, Los Angeles 1995, ss. 15‒17.

19 Silla (57 p.n.e.? – 935), Goryeo (918–1392) i Joseon (1392–1910).
20 Por. J. H. Grayson, Female Mountain Spirits in Korea: A Neglected Tradition, „Asian Folklore 

Studies” 1996, vol. 55, ss. 119‒134.
21 H. Ogarek-Czoj, Mitologia Korei, Warszawa 1988, s. 196. Ponadto na s. 27 autorka zamieszcza 

fotografię malowidła na papierze z wyobrażeniem małżeńskiej pary bóstw gór, a na s. 31 – fo-
tografię malowidła na jedwabiu z  prywatnej kolekcji z  wyobrażeniem żeńskiego bóstwa gór. 
W książce Religie Korei. Rys historyczny (H. Ogarek-Czoj, Religie Korei. Rys historyczny, War-
szawa 1994) znajduje się (na s. 63) wzmianka o Unje. Podane w tych publikacjach informacje 
o żeńskich duchach gór zostały uwzględnione w analizie religioznawczej – por. K. Mikoś, Bogi-
nie deszczu. Studium porównawcze, Kraków 1997, s. 113.

22 Por. J. H. Grayson, Female Mountain Spirits…, op. cit., s. 131, przyp. 10.
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w nim miejscem, zwykle ze szczytem lub przełęczą. Ta sama góra, nie mówiąc już 
o pasmach górskich, może mieć więcej niż jednego ducha niekoniecznie tej samej 
płci. Grupie lokalnych duchów gór przewodzi istota męska lub żeńska. Zatem za-
kres władzy lokalnych yeo-sansin nie różni się w sposób istotny od zakresu wła-
dzy ich męskich odpowiedników (sansin). Tak też jest z innymi kompetencjami 
czy cechami duchów gór obydwu płci i ich kultem. Do rzadkich wyjątków nale-
żał niegdyś zwyczaj ofiarowania męskim duchom gór pięknej dziewczyny w nie-
których regionach Korei, co miało mieszkańcom tychże zapewnić pomyślność23. 
Ponadto nadrzędnym bóstwem wszystkich duchów gór jest męski Sansin („Bóg 
Gór”), wyobrażany jako dostojny starzec (rzadziej: dojrzały mężczyzna) zwykle 
w towarzystwie tygrysa, co nie znaczy, że zawsze tak było i że aktualny stan rzeczy 
nie ulegnie w przyszłości zmianie. Obecnie są podejmowane próby uczynienia ze 
wspomnianej wyżej Świętej Matki gór Jiri bóstwa narodowego. Tym samym staje 
się ona poważną konkurentką Sansina. 

Wprawdzie wszystkie góry, to, co znajduje się na ich powierzchni i w ich wnę-
trzu, należą do Sansina, ale yeo-sansin, tak jak ich męskie odpowiedniki, sprawu-
ją bezpośrednio władzę na „swoich” terenach, to jest nad wszystkim w „swoich” 
posiadłościach – w tym nad ludźmi, w pierwszym rzędzie mieszkającymi w po-
bliskich osadach. W pierwszym rzędzie, bo także przybysze z obcych stron, cza-
sowo przebywający na terenie danego ducha gór, mogą liczyć na jego/jej opiekę. 
Z powyższego wynika, że władza yeo-sansin ma zazwyczaj zasięg lokalny, ale ich 
wpływy przekraczają niekiedy granice regionu. 

Yeo-sansin są zwykle dobroczynne i opiekuńcze, nazywane matkami. Ale jeśli 
się je niebacznie rozgniewa, bywają bezwzględne w egzekwowaniu kary, z karą 
śmierci włącznie. Najczęściej jednak darzą pomyślnością, w związku z czym moż-
na u nich wybłagać (męskiego) potomka (potomkowie to potencjalnie bezpieczna 
starość i podtrzymanie rodu) oraz przede wszystkim pożądaną w danym miejscu 
i czasie pogodę. Opady w odpowiednim miejscu i czasie miały i mają ogromne 
znaczenie dla lokalnych społeczności, najpierw łowców i zbieraczy, a następnie 
(także) rolników, gdyż od właściwego nawodnienia ziemi zależy ich dostatek. Po-
nadto dobra pogoda miała i ma niebagatelne znaczenie w podróży szlakami wio-
dącymi przez góry. Yeo-sansin dbają o wędrowców przemierzających ich teren, 
między innymi wskazując właściwą drogę zabłąkanym i uprzedzając o zagroże-
niach. I wreszcie: niektóre yeo-sansin bywały – można by rzec – czynne w służbie 
państwowej; ostrzegały przed wrogiem i, w razie inwazji, utrudniały mu wtargnię-
cie w głąb kraju. Wbrew pozorom wszystkie te cechy i funkcje są, jak zazwyczaj 
i w innych religiach, logicznie ze sobą powiązane.

3.2. Kult yeo-sansin

Zasięg kultu yeo-sansin jest zróżnicowany. Jego popularność, nieprzekładająca się 
wprost na wielkość góry czy górskiego regionu, była i jest wykorzystywana przez 

23 Por. H. Ogarek-Czoj, Religie Korei…, op. cit., s. 14.
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świeckich decydentów w celach politycznych oraz zwłaszcza przez mnichów bud-
dyjskich w działalności misyjnej. Jak pisze Ogarek-Czoj:

[…] na wszystkich siedmiu świętych miejscach szamanizmu wokół stolicy Silli Kjong-
dzu pobudowano klasztory buddyjskie; uznano, że ongiś przebywali tu buddowie. Pro-
ces ten objął wszystkie słynne góry Silli […]24. 

Sanktuaria yeo-sansin, nie zawsze zadaszone, znajdują się w górach, niekiedy na 
terenach świątyń buddyjskich oraz w świątyniach lokalnych duchów opiekuńczych 
w obrębie wiosek i miast. Dedykowane im rytuały odbywają się często w nieusta-
lonych terminach; w  takich przypadkach chodzi zazwyczaj o  kult prywatny. Ale 
wiadomo też o adresowanych do żeńskich duchów gór obrzędach dorocznych, ob-
chodzonych gromadnie każdej wiosny i jesieni, to jest zgodnie z cyklem agrarnym. 

W opinii Graysona kult yeo-sansin może sięgać IV wieku. Takie datowanie uza-
sadniają, jego zdaniem, ustalenia archeologów. Nelson, bo głównie o jej wnioski tu 
chodzi, poddała analizie, uwzględniając też źródła pisane z XI i XIII w. (patrz punkt 
1), artefakty znalezione w jednym z najbogatszych grobowców Silli, datowanym na 
III-V w. Grobowiec ten, oznaczony numerem ewidencyjnym 98, znajduje się na 
terenie nekropolii królewskiej w Gyeongju, niegdysiejszej stolicy Silli. Jest podwój-
nym tumulusem; stanowi miejsce ostatniego spoczynku królewskiej pary. 

Znalezione w  grobowcu 98 regalia (złota korona i  pas) należały niewątpli-
wie do kobiety. Zatem była ona królową rządzącą, a nie jedynie żoną władcy. Jej 
małżonek nosił koronę znacznie skromniejszą, ale za to wyposażono go hojnie 
w  rynsztunek wojenny. Pełnił więc funkcję naczelnego wodza sillańskiej armii. 
Z powyższego Nelson wyciągnęła wniosek, że już wówczas mogli zasiadać na tro-
nie Silli tylko przedstawiciele arystokracji seonggol, legitymujący się pochodze-
niem boskim zarówno po mieczu, jak i  po kądzieli. W  dostępie do najwyższej 
w państwie władzy – stwierdza – liczyło się więc w pierwszej kolejności pocho-
dzenie, nie płeć. Nelson przypuszcza nawet, że tron Silli był dziedziczony w linii 
żeńskiej. Pochowana w grobowcu 98 królowa rządząca to prawdopodobnie Bo-
ban, córka króla Michu i królowej Kwangmyong. Na listach władców Silli figu-
ruje jednak nie ona, lecz jej małżonek Naemul, który, choć blisko spokrewniony 
z królem Michu, nie był, inaczej niż Boban, królewskim dzieckiem. Jedyny jego 
tytuł do sprawowania władzy – pisze Nelson – to żona, dlatego mógł być jedynie 
królewskim małżonkiem25 (patrz punkt 2).

Grayson wiąże owe ustalenia Nelson z powstaniem kultu yeo-sansin, co wydaje 
się problematyczne. Yeo-sansin królewskie stanowią w obrębie kategorii żeńskich 
duchów gór grupę niewielką i specyficzną. Czasu powstawania tej grupy nie należy 
więc łączyć z początkiem kultu yeo-sansin w ogóle. Ma on bowiem charakter he-

24 H. Ogarek-Czoj, Religie Korei…, op. cit., s. 60.
25 Por. S. M. Nelson, The Queens of Silla: Power and Connections to the Spirit World [w:] Ancient Queens: 

Archaeological Explorations, ed. S. M. Nelson, Walnut Creek 2003, ss. 83, 87; eadem, Shamanism and 
the Origins of States: Spirit, Power, and Gender in East Asia, Walnut Creek 2008, ss. 99, 187. 
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terogeniczny, przeważnie ludowy. Należałoby raczej założyć, że w „świadectwach” 
pochodzenia królowych Aryeong i Unje wiara w yeo-sansin, tak jak wiara w smoki, 
została wykorzystana, ponieważ ich kult od dawna cieszył się popularnością. 

Ludowe kulty wszystkich łatwo obserwowalnych zjawisk przyrody, w tym na-
turalnych obiektów – na przykład gór – należą do najstarszych. Co do wykre-
owanych w celach politycznych yeo-sansin królewskich, można tylko podejmo-
wać próby określenia z grubsza, kiedy zasiliły one obszerną kategorię koreańskich 
duchów gór. Źródła pisane, znacznie późniejsze niż zdarzenia, które opisują, 
wprost niewiele tu mogą pomóc. Ale mogą pomóc w dokładniejszym poznaniu 
yeo-sansin w ogóle – w tym również nie zawsze widocznych na pierwszy rzut oka 
związków łączących niektóre z nich z władzą królewską, co jest w podejmowaniu 
wspomnianych prób niezbędne.

4. Yeo-sansin królewskie

Spośród królewskich yeo-sansin najdokładniej zbadany, dzięki Graysonowi, 
jest casus Unje (雲帝 운제). Aryeong/Alyeong (閼英 알영) to przypadek bardziej 
złożony – wymaga dalszych analiz, co dotyczy również jej matki oraz matki Unje. 
Niemniej jednak w ogólnym zarysie można przedstawić je wszystkie.

4.1. Królowa Aryeong i jej matka

Pisząc o Namhae, drugim królu na sillańskim tronie, Iryeon stwierdza: „Jego ojcem 
był król Hyŏkkŏse, jego matką – Pani Aryŏng” (patrz punkt 4.2). Oprócz podania 
tej zwięzłej, rzeczowej informacji opowiada legendę o cudownych narodzinach 
Aryeong, czyli przedstawia „świadectwo” jej boskiego pochodzenia.

Tego samego dnia, w  którym maleńki Hyeokgeose został zesłany z  nieba 
(punkt 2), zstąpiła – także z nieba – smoczyca. U źródła Aryeongjeong spod że-
ber z lewej strony swojego smoczego ciała wydała na świat dziewczynkę i zmarła 
(według innej wersji zmarła zaraz po zstąpieniu na ziemię, a dziecko zostało zna-
lezione w jej wnętrzu). Dziewczynka miała ładną twarzyczkę, ale usteczka przy-
pominały kurzy dziób. Po wykąpaniu dziecka dziób odpadł. Dla dwojga cudow-
nych dzieci wzniesiono pałac u stóp Namsan („Południowej Góry”). A ponieważ 
chłopiec urodził się z  jaja w kształcie tykwy, nadano mu w  lokalnym narzeczu 
nazwisko Park. Dziewczynka została nazwana Aryeong od miejsca urodzenia. 

Kiedy dzieci osiągnęły trzynasty rok życia, Park Hyeokgeose został królem, 
a Aryeong królową. Hyeokgeose, założywszy państwo, rządził nim 62 lata, a po 
śmierci wstąpił do nieba. Następnie po upływie siedmiu dni jego prochy spadły na 
ziemię, a dusza Aryeong uleciała do raju, aby tam połączyć się z duszą małżonka. 
Lud płakał nad prochami dobrego króla i królowej, próbując ich pogrzebać we 
wspólnym grobie, ale pojawił się wielki wąż, który te usiłowania udaremnił. Po-
dzielono więc królewskie prochy na pięć części, osobno króla, osobno królowej, 
i pogrzebano je parami. Iryeon opisuje miejsce pochówku Hyeokgeose i Aryeong. 
Dotąd zidentyfikowano jednak tylko niektóre groby późniejszych władców Silli.
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Narodziny spod żeber smoczej matki uważa się za świadectwo poczęcia przy-
szłej królowej przez smoczycę bez udziału męskiego partnera26. Taka interpretacja 
może mieć związek z założeniem (nie pozbawionym podstaw), że motyw naro-
dzin spod żeber matki został przejęty z buddyjskiej legendy o narodzinach Sid-
dharty Gautamy, przyszłego Buddy. Zgodnie z tą legendą Maya wydała na świat 
swojego sławnego syna z prawego boku. Ów akt narodzin obrazują przedstawie-
nia ikonograficzne: Siddharta wyłania się z ciała matki w miejscu, gdzie kończą 
się żebra rzekome lub w powyżej, gdzie są żebra prawdziwe27. Narodziny Aryeong 
spod matczynych żeber można tłumaczyć przypadkową zbieżnością z buddyjską 
legendą; taka zbieżność, choć mało prawdopodobna, nie jest wykluczona. Ale 
opisany w Samguk Yusa los dusz i doczesnych szczątków pierwszej sillańskiej pary 
królewskiej po jej śmierci to zapewne skutek buddyjskich wpływów. 

W omawianej legendzie Aryeong odziedziczyła po matce smoczą naturę, ale 
wygląd, po odpadnięciu dzioba w niemowlęctwie, ma ludzki. Zatem obydwie na-
leżą do rzadszego rodzaju koreańskich smoków, zwanego gyeryong28. Gyeryong  
(鷄龍 계룡 gye ‘kogut/kura’ + ryong ‘smok’), choć nieczęsto pojawia się w ko-
reańskich mitach i  legendach, zawsze jest kojarzony z  wybitnymi postaciami. 
Nazwę Gyeryong nosi ponadto masyw górski Gyeryongsan) w prowincji Chung-
cheong Południowy (Chungcheongnam-do), zaliczany od niepamiętnych cza-
sów do najświętszych gór na Półwyspie Koreańskim (mapka 1). Nazwa tych gór 
ma związek z  ich wyglądem. Główne pasmo wije się jak ciało smoka. Patrząc 
z daleka, widzi się na owym smoczym ciele około dwadzieścia ostrych szczytów 
tworzących jakby koguci czy kurzy grzebień. Góry Gyeryong zawsze przyciąga-
ły licznych wyznawców różnych religii. Buddyzm jest tam naturalnie wyraźnie 
obecny, podobnie jak – ma się rozumieć – muizm, rodzima religia Koreańczy-
ków. Na barwnych muistycznych malunkach bóstwo gór Gyeryong przedsta-
wiane jest w postaci dojrzałej kobiety w towarzystwie tygrysa, dokładnie w ta-
kiej konwencji, w jakiej zwykle maluje się boga wszystkich gór – Sansina (patrz 
punkt 3.1). Koreańczycy wierzą w niezwykłą potęgę tej bogini29. Pod względem 
przypisywanej jej mocy zdaje się ona rywalizować z Sansinem. Z drugiej strony 
moc, którą dysponuje, nie rozciąga się na wszystkie góry. Ma zasięg lokalny, 
inaczej niż władza Sansina. 

Źródła uwzględniane zwykle w pracach naukowych nie wspominają wprost 
o  akwatyczno-pluwialnym charakterze Aryeong. Dotyczy to również jej matki. 

26 Por. Hwang Pae-Gang, Korean Myths and Legends, transl. Han Young-hie, Fremont 2006, ss. 44 
i nast; H. Ogarek-Czoj, Mitologia Korei, op. cit., ss. 130 i nast.

27 Na przykład na płaskorzeźbie z Gandhary z II-III w., przechowywanej w świątyni Zenyōmitsu 
(Zenyōmitsu-ji) w Tokio albo w przypadku XIX-wiecznej nepalskiej statuetki znajdującej się 
w Musée Guimet w Paryżu. Zdjęcia obu są łatwo dostępne – por. np. Maya [on-line:] https://
en.wikipedia.org/wiki/Maya_(mother_of_the_Buddha) [15.06.2015].

28 Por. Hwang Pae-Gang, Korean Myths and Legends…, op. cit., s. 44.
29 Por. Ven. Hyewon, D. A. Mason, An Encyclopedia of Korean Buddhism, Seoul 2013, s. 270.
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Wiadomo jednak, że smoki w tradycji koreańskiej, tak jak w chińskiej i japońskiej, 
są związane z żywiołem wodnym i rolnictwem, dają chmury i deszcz, co stosun-
kowo wcześnie zostało odnotowane przez zachodnich autorów (patrz przypis 2). 
A ponadto narodziny Aryeong odbyły się, według legendy, przy źródle Aryeon-
gjeong, od którego nazwy pochodzi jej imię (a  nie odwrotnie), co sugeruje jej 
związek z żywiołem wodnym. 

Opowieść o  rządach Hyeokgeose i Aryeong legitymizuje, jak można sądzić, 
wspólne sprawowanie królewskiej władzy przez ową parę. Jest w niej mowa, że 
Aryeong była królową około 60 lat, zatem mniej więcej tak długo jak Hyeokgeose 
sprawował najwyższą władzę w państwie. Królewską parę nazywano, wedle tego 
samego przekazu, „dwojgiem świętych królestwa”. Jest to chyba aluzja do świętych 
kości, które dziedziczyli ich potomkowie. Aryeong, wizytując osobiście wszystkie 
sześć dzielnic starej Silli, miała się przyczyniać do wzrostu zamożności podda-
nych przez wspieranie w szczególności rolnictwa. Rządy tej pary są w legendzie 
określone jako okres pełnych spichrzów i pokoju. Pokój opowieść czyni pochodną 
cnót ludności Silli, a te z kolei wywodzi z dobrobytu zapewnionego przez przy-
rodzone właściwości i kompetencje „dwojga świętych królestwa”. W legendzie ów 
ogólny wniosek jest uszczegółowiony. Najeźdźcy, którzy próbowali zawładnąć Sil-
lą, odstąpili ze wstydem od swych niecnych zamiarów wskutek kontaktu z miej-
scową ludnością, zniewalająco ufną i uczciwą (ludzie ci nie zamykali domów na-
wet na noc, bo nie było wśród nich złodziei; nikt nigdy nie tknął zboża na cudzym 
polu). Uczciwość, która rozbrajała wroga, wzięła się z dostatku (w Silli nikt nie 
musiał kraść, ani cichaczem, ani jawnie przy użyciu przemocy)30. 

Tak więc w owym koreańskim aetas aurea kluczowe dla szeroko pojętego bez-
pieczeństwa i  pomyślności okazują się właściwości i  kompetencje królewskiej 
pary zapewniające dobrobyt. Jakie są to właściwości i kompetencje, wynika jed-
noznacznie z zawartego w Samguk Yusa opisu rządów innego, znacznie później-
szego władcy, Heonganga, czterdziestego dziewiątego króla Silli (patrz punkt 2), 
który również zagwarantował poddanym dostatek i  pokój. Podczas panowania 
tego króla (w latach 875–886) wiatr i deszcz miały się pojawiać zawsze we właści-
wym momencie i natężeniu, co skutkowało obfitymi plonami. Trzeba dodać, że 
owemu królowi udało się pozyskać tak dużą przychylność smoczego króla Morza 
Wschodniego, że ten pozwolił jednemu ze swoich siedmiu synów, Cheoyongowi, 
dołączyć do dworzan Heonganga31. Na wizytowanie wszystkich dzielnic starej Sil-
li przez Aryeong można też spojrzeć z perspektywy chińskich wierzeń o takich 
smoczych istotach jak Yinglong i Ba, których przemieszczanie się ma wpływ na 
zmianę pogody w miejscach, w których się one akurat znajdują32.

30 Por. Hwang Pae-Gang, Korean Myths and Legends…, op. cit., s. 45. 
31 J. H. Grayson, Myths and Legends from Korea: An Annotated Compendium of Ancient and Modern 

Materials, Richmond 2001, ss. 221 i nast.; H. Ogarek-Czoj, Mitologia Korei, op. cit., ss. 130 i nast.
32 Por. The Classic of Mountains and Seas, transl. A. Birrell, London 2000, ss. 186 i nast.; B. Karl-

gren, Legends and Cults in Ancient China, „Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities” 



– 122 –

K. Mikoś, Związki koreańskich smoków z duchami...

Powyższe zestawienie uwypukla nie tylko podobieństwa w sposobie zapewnienia 
poddanym dobrobytu i pokoju przez pierwszą parę królewską Silli oraz Heongan-
ga, rządzącego w schyłkowym okresie tego państwa, ale także istotną różnicę w ich 
postępowaniu. Hyeokgeose i Aryeong nie potrzebowali wsparcia kogoś dysponują-
cego wyższymi mocami, żeby zapewnić poddanym dobrobyt i pokój, bo sami takie 
moce posiadali. Dla zapewnienia urodzaju, a w konsekwencji dostatku, wystarczyło, 
żeby Aryeong odwiedzała wszystkie sześć dzielnic starej Silli. Heongang zaś korzy-
stał z przychylności smoczego władcy Morza Wschodniego, któremu zawdzięczał 
stałą obecność młodego smoka Cheoyonga na swoim dworze. Przykład ten wspiera 
tezę o wierze ludności Silli w stopniowe wyczerpywanie się dziedziczonych po zało-
życielach klanów boskich mocy w kolejnych pokoleniach (patrz punkt 2.1).

Buddyjskiej proweniencji jest zapewne bezbronna niewinność, zdolna poko-
nać zło, wroga w  omawianej opowieści. Inny przykład takiej „bezsilnej” mocy 
znajduje się w  opowiedzianej przez Iryeona angdocie o  perypetiach miłosnych 
wspomnianego wyżej syna smoczego króla Morza Wschodniego. Cheoyong był 
przystojnym mężczyzną (smoki mogły oczywiście, jak wiele innych boskich czy 
demonicznych istot, żyć wśród ludzi, upodobniwszy się do nich). Przebywając 
na dworze króla Heonganga, ożenił się z piękną kobietą z dobrej rodziny. Pewien 
zły duch, zauroczony jej urodą, przybrał ludzką postać i  w  sposób gwałtowny 
uchybił jej cnocie, podczas gdy Cheoyong biesiadował poza domem. Wróciwszy 
i zastawszy żonę z jakimś mężczyzną we własnym łóżku, Cheoyong ułożył pieśń 
impromptu, wyrażając w niej swój smutek i bezradność wobec zaistniałego fak-
tu. Zły duch tak się wzruszył ową łagodną, melancholijną reakcją przedstawiciela 
potężnej rodziny smoczej na uczynioną mu krzywdę, że ulotnił się szybko, nie 
czyniąc więcej szkód. Utwór ten, według legendy ułożony przez smoczego syna, 
to najsłynniejsza pieśń spośród przytoczonych w Samguk Yusa, nazywana Pieśnią 
Cheoyonga. Powstała, jak zostało ustalone, w 879 roku33.

W innej opowieści o pochodzeniu Aryeong jest ona bliźniaczą siostrą króla 
Hyeokgeose i jego małżonką. Urodziła ich pochodząca z północy dziewicza księż-
niczka Saso, zapłodniona przez niebianina, który wstąpił w jej ciało34. Ze względu 
na wyjątkowe cnoty Saso wcześnie zapadła decyzja, że zostanie ona szamanką. 
Podporządkowując się woli niebiańskiego boga, rozpoczęła tworzenie królestwa 
Silla. Zamieszkała w pałacu zbudowanym dla niej na wierzchołku góry Seondo, 
gdzie pozostała po śmierci jako duch tej góry. Góra Seondo (390 m n.p.m.), zwana 

1946, no. 18, ss. 284 i nast.; M. Carr, Chinese Dragon Names, „Linguistics of the Tibeto-Burman 
Area” 1990, vol. 13, no. 2, s. 106.

33 McBridge omawia tę pieśń i  wiązaną z  nią legendę – por. R. D. McBridge II, Preserving the 
Lore…, op. cit., ss. 32 i nast. 

34 Zstępowanie bóstwa/ducha w  ciało ludzkiej istoty jest typowe dla muizmu – por. K. Mikoś, 
Koreański muizm a problemy…, op. cit., ss. 98‒118. 
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też Seosan, Seosulsan, Seoyeonsan, Seohyeonsan, Seoak, znajduje się obecnie na 
terenie miasta Gyeongju, w jego zachodniej części, w Seoak-dong35 (mapka 1).

Przedstawiona właśnie opowieść o pochodzeniu Aryeong legitymizuje spra-
wowanie przez nią i Hyeokgeose królewskiej władzy w inny sposób niż pierwsza. 
Ojciec Aryeong jest istotą niebiańską. Matka wprawdzie pochodzi z  ludzkiego 
rodu, ale jest z urodzenia księżniczką, co może oznaczać, że ma boskich przod-
ków. Po śmierci staje się duchem/bóstwem góry Seondo, „świętą matką” (seong-
mo) tej góry, czyli istotą nadludzką należącą do kategorii yeo-sansin. W opowieści 
o Seondo Seongmo („Świętej Matce góry Seondo”) nie ma mowy o smokach ani 
wprost o jej związkach z wodą. O takich związkach świadczy jednak fakt, że uwa-
żano ją za yeo-sansin. I wreszcie: matka Aryeong i Hyeokgeose stworzyła państwo 
Silla oraz rządziła w nim samodzielnie. 

Ta legenda mogła powstać za panowania królowej rządzącej ze znajdującego 
się w Gyeongju grobowca 98. Przy takim założeniu jej pierwotną wersję ułożył 
zapewne któryś z Kim z otoczenia królowej Boban. Ale jej autorem mógł być rów-
nie dobrze Park, dbający o interesy matki przyszłego króla Yurye. I wreszcie – co 
wydaje się najmniej prawdopodobne – omawiana legenda mogła być kreacją czy-
sto ludową, powstałą pod wpływem przenikających na Półwysep Koreański po-
pularnych wierzeń chińskich i buddyjskich. Wpływ chińskich wierzeń ludowych, 
podobnie jak buddyjskich, jest w omawianej legendzie wyraźne obecny, ale mógł 
to być efekt wykorzystania ich w celach politycznych.

Święta Matka góry Seondo przypomina chińską Xi Wangmu („Matkę Kró-
lową Zachodu”), boginię niewątpliwie pluwialną36, pozostającą jednocześnie 
w związku z określonymi górami (Kunlun). Xi Wangmu z kolei ma rysy wspólne 
z inną popularną postacią z chińskiego panteonu – Magu. W Korei imię Magu 
przejęła Święta Matka gór Jiri, zwana między innymi Mago (Magu). Zarówno 
w  chińskiej Xi Wangmu, której odpowiada koreańska Seondo Seongmo, jak 
i  w  chińsko-koreańskiej Mago niektórzy autorzy dopatrzyli się archetypowej 
Wielkiej Bogini-Matki Azji. Sprawę tę, podobnie jak i postacie innych jeszcze 
yeo-sansin, o których zachowały się jakieś informacje, warto, już w innym miej-
scu, rozważyć szczegółowo, uwzględniając w analizach duchy gór płci żeńskiej, 
zarówno japońskie, jak i chińskie, takie jak Xi Wangmu czy jedna z jej córek Yao 
Ji, związana z Wushan37. 

35 Por. Hwang Pae-Gang, Korean Myths and Legends, op. cit., ss. 55–57; por. także punkt 1.
36 Por. Lee Rainey, The queen Mother of the West: An Ancient Chinese Mother Goddess? [w:] Sages 

and Filial Sons: Mythology and Archaeology in Ancient China, ed. J. Ching, R. W. L. Guisso, Hong 
Kong 1991, s. 88.

37 Por. P. Monaghan, Encyclopedia of Goddesses and Heroines, vol. 1, Santa Barbara 2010, s. 125.
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4.2. Królowa Unje i jej matka

Góra Unje (Unjesan) znajduje się obecnie, tak jak Seondosan, na terenie pro-
wincji Gyeongsang Północny (Gyeongsangbuk-do) w  południowo-zachodniej 
części niegdysiejszego hrabstwa Yeongil (Yeongil-hyeon)38, niedaleko Gyeongju, 
dokładniej – niedaleko północno-wschodniego krańca tego miasta, już na tere-
nie należącym dziś do miasta Pohang. Ma wysokość 481,4 m, ale dominuje nad 
pofałdowaną okolicą. Około 1,5 km na wschód od Unje-san jest buddyjska świą-
tynia O’oesa, od niepamiętnych czasów odwiedzana nie tylko przez ludność miej-
scową39. Świadczy to o ponadregionalnej w przeszłości sławie ducha góry Unje. 

38 Hyeon 縣 (w angielskich przekładach county) to jednostka administracyjna w okresach dyna-
stycznych Silli, Goryeo i Joseon, zazwyczaj trochę mniejsza niż dzisiejsze si (市 „miasto”) i gun 
(郡 „powiat”). Została zniesiona w 1895 r. 

39 Ponadto w  odległości 16 km od Unje-san, dokładnie w  kierunku północnym, znajduje się 
sztuczna grota Seokguram, główne buddyjskie (albo raczej synkretyczne, ludowo-buddyjskie) 
centrum kultowe w rejonie Morza Japońskiego. Grota ta, zaadaptowana około połowy VIII w., 
należy do szczytowych osiągnięć zarówno artystycznych, jak i technicznych zjednoczonej Silli. 
Grayson dowodzi, że miała służyć nie tylko wiernym/misji, ale także – jeśli nie przede wszyst-

Mapka 2.
Plan wierzchołka 

góry Unje. 
Według  

J. H. Grayson, 
Female Mountain 
Spirits in Korea, 
op. cit., s. 127.
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Jak już było nadmieniane, buddyzm wykorzystywał popularność świętych miejsc 
zajmujących w rodzimej tradycji Koreańczyków wysoką pozycję, wznosząc w ich 
pobliżu swoje świątynie i klasztory.

Obecność ducha Unjesan w starokoreańskim panteonie została odnotowa-
na w  Samguk Yusa. Bezpośrednio po przytoczonym wyżej zdaniu, w  którym 
wymienione jest imię Aryeong (patrz punkt 4.1), Iryeon wspomina albo o kró-
lowej Unje albo, być może, o jej matce. Być może, bo oryginalny tekst we frag-
mencie, w którym jest mowa o Świętej Matce góry Unje, dopuszcza, z grubsza 
rzecz ujmując, dwojakie rozumienie. Poniżej zostały zestawione trzy przykłady 
angielskich tłumaczeń tego fragmentu dokonanych przez koreanistów, w  tym 
koreańskich native speakerów, oraz propozycja autorki oddania ich sensu w ję-
zyku polskim. 

1. His father was King 
Hyŏkkŏse, his mother was 
Lady Aryŏng. The wife 
was Lady Unje. Sometimes 
called Unje, she is now the 
Holy Mother of Mount 
Unje in the western region 
of Yŏngil County. Prayers 
offered to her for rain are 
effective40.

His father was King Hyŏkkŏse, 
his mother was Lady Aryŏng. 
His wife was Lady Unje (She 
is also called Lady Unje). 
She is now the Sŏngmo 
[Holy Mother] of Unje-san 
mountain in the western part 
of Yŏngil-hyŏn county. In 
times of drought, prayers to 
her are effective41.

Jego [Namhae] ojcem był król 
Hyŏkkŏse, jego matką – Pani 
Aryŏng. 閼英 Jego żoną była 
Pani Unje. 雲帝 Nazywana 
czasem Unje, jest teraz Sŏngmo 
góry Unje [Świętą Matką góry  
Unje] w zachodniej części 
hrabstwa Yŏngil. 迎日縣 
W czasie suszy modlitwy o deszcz 
kierowane do niej są skuteczne.

2. His father was King Hyŏkkŏse, 
his mother was Lady Aryŏng 
and his queen was Lady Unje. 
Now to the west of Yŏngil-
hyŏn rises Mt. Unje, where 
dwelt the queen’s goddess 
mother. She sent down rain 
in times of drought when the 
people offered aprayers to her42.

Jego ojcem był król Hyŏkkŏse, 
jego matką – Pani Aryŏng 閼英
a jego królową – Pani Unje 雲帝. 
Teraz, na zachodzie hrabstwa 
Yŏngil 迎日縣 wznosi się góra 
Unje, gdzie mieszkała boska 
matka królowej. Zsyłała deszcz 
w czasie suszy, kiedy ludzie 
modlili się do niej.

Zdaniem Graysona duchem Unjesan jest królowa Unje, żona Namhae, natomiast 
w opinii Nelson – matka tej królowej: 

kim – państwu. Została bowiem pomyślana po części jako olbrzymia mandala dla ochrony 
królestwa. W czasach przedbuddyjskich chronił tu państwo z wykorzystaniem wyższych mocy 
sam władca, który jako święty król przeprowadzał odpowiednie rytuały – por. J. H. Grayson, 
Religious syncretism in the Shilla period: The relationship between esoteric Buddhism and Korean 
primeval religion, „Asian Folklore Studies” 1984, vol. 43, no. 21, ss. 94‒97.

40 Idem, Female Mountain Spirits…, op. cit, s. 126.
41 Idem, Myths and Legends from Korea: An Annotated Compendium of Ancient and Modern Mate-

rials, Richmond 2001, s. 165.
42 Samguk Yusa, op. cit., s. 51.
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[…] matka królowej Aro była smoczą królową, a matkę królowej Unje uważano za 
boginię góry, która przynosiła deszcz, kiedy ludzie modlili się do niej43. 

Grayson przyjął, że w przytoczonym tekście źródłowym chodzi o żonę króla Na-
mhae, ponieważ w jego opinii zdaje się to wynikać z materiału zebranego podczas 
badań terenowych. Wspomniane badania na Unjesan i wśród okolicznej ludności 
zostały przeprowadzone w 1993 r. – Grayson ustalił wówczas, że zawarta w Samguk 
Yusa legenda o duchu góry Unje wciąż jest powtarzana w dwóch nieco różniących 
się wersjach. Według pierwszej duchem Unjesan jest królowa Unje, małżonka Na-
mhae, która po śmierci stała się seongmo góry Unje i modły kierowane do niej pod-
czas suszy przynoszą deszcz. Zgodnie z drugą wersją duch Unjesan to matka króla 
Yuri, trzeciego władcy Silli, która urodziła się na górze Unje i tam jej dusza powró-
ciła po śmierci44. Matka króla Yuri i królowa Unje, żona Namhae, to ta sama osoba. 

Grayson podaje jeszcze dwie legendy o potomstwie Unje, znane w okolicach 
Unjesan. Według pierwszej królowa Unje, wydawszy na świat dziecko na Unjesan, 
przemieniła się w ducha tej góry, stąd kobiety pragnące syna modlą się do niej. 
Zgodnie z  drugą zwabiła ona mnicha do swojego sanktuarium, sprawiwszy, że 
strumień wystąpił z brzegów. Objawiła się owemu mnichowi w postaci olbrzymki 
i uczyniła zeń swojego kochanka. Z tego związku urodziła osiem córek, które wy-
uczyła na uzdrowicielki.

Wśród wszystkich przedstawionych wyżej podań, których główną bohaterką jest 
Unje, zwraca uwagę swoją odmiennością ostatnie. Nie pasuje do pozostałych; zdaje się 
należeć do innej, najstarszej warstwy wierzeniowej. Wskazuje na to postać olbrzym-
ki, w której objawia się bogini góry Unje, demonstracja jej władzy nad wodnym ży-
wiołem i wyrazisty w muizmie motyw bezpruderyjnej seksualności w zachowaniach 
istot nadludzkich i w ich kulcie. W omawianym przypadku ów motyw przejawia się 
w zwabieniu przez Unje-olbrzymkę mnicha upatrzonego na seksualnego partnera 
(w pierwotnej wersji był on zapewne jakimś duchem/bogiem lub człowiekiem) do 
sanktuarium na Unjesan, zatem w miejsce koncentracji mocy tej bogini, gdzie mnich 
pozostawał całkowicie w jej władaniu. Ponadto potomstwo Unje-olbrzymki nie ma 
żadnego związku z królewskimi dziećmi, które powiła małżonka Namhae. 

W  pozostałych podaniach można się doszukać śladów adaptacji „świadec-
twa” pochodzenia królowej Unje do wcześniejszych wierzeń ludowych o bogini 
Unjesan. Przyszła królowa urodziła się na górze Unje (zatem jej matka była z tą 
górą związana) i na Unjesan, już jako królowa, urodziła swoje dziecko (jak Unje-
-Olbrzymka). Jako bogini Unje obdarza do dziś swoje czcicielki synami (była to 
zapewne już jedna z funkcji pierwotnej Unje, jak każdej yeo-sansin). I wreszcie: 
informatorzy Graysona określali Unje w jednym podaniu jako królewską małżon-
kę, a w drugim jako królewską matkę, jakby chodziło o dwie różne istoty. 

43 „[...] Queen Aro’s mother was a dragon queen, and Queen Unje’s mother was said to be a moun-
tain goddess who brought rain when people prayed to her” – S. M. Nelson, The Queens of Silla…, 
op. cit., s. 83; por. też eadem, The Archaeology of Korea, Cambridge 1993, s. 245.

44 Por. J. H. Grayson, Female Mountain Spirits…, op. cit., s. 126.
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Godny podkreślenia jest fakt, że Iryeon, wyjaśniwszy, kim była Święta Mat-
ka góry Unje, wzmiankuje o  jednej tylko jej funkcji – dawczyni deszczu. Tę 
samą funkcję wspomniani wyżej informatorzy Graysona łączyli z królową Unje 
w pierwszej kolejności. Jako drugą podawali obdarzanie synami, utrzymując, że 
na szczycie Unjesan wciąż jeszcze często modlą się kobiety pragnące męskiego po-
tomka, co wiązali ze śmiercią królowej w połogu. Możliwe, że ma to jakiś związek 
ze śmiercią smoczej matki Aryeong w analogicznych okolicznościach. 

Główne podejście na szczyt góry Unje to kręta ścieżka, mająca początek przy 
świątyni O’eosa; pokonanie tej trasy raźnym krokiem zajmuje około 90 minut. Pod 
samym wierzchołkiem, przy ścieżce wiodącej teraz prosto na południe, znajduje 
się seonghwang-dang, czyli stos kamieni pełniący tu funkcję markera zaznaczające-
go granicę między strefami profanum i sacrum45. Za seonghwang-dang, w strefie 
sacrum wznosi się na wysokość około sześciu metrów skała o dziwnym kształ-
cie, stercząc ponad gęsto zalesionymi stokami. Dobrze ją widać z  O’eosa. Przy 
skale, po jej wschodniej stronie, są dwa wciąż odwiedzane miejsca kultu na wol-
nym powietrzu; śladów chramu nie znaleziono. Grayson opisał je dokładnie. 

Pierwsze z owych miejsc kultu, znajdujące się u stóp skały po stronie północ-
no-wschodniej, to prymitywny ołtarz – wsunięta w naturalną wnękę mała, ka-
mienna płyta z  mniejszym kamieniem ustawionym pośrodku. Na płycie Gray-
son stwierdził pozostałości palonych niedawno świec. Ponadto ołtarz pokrywała 
gruba warstwa stopionego wosku – ślady wcześniejszych czynności kultowych 
w tym miejscu. Z usytuowania ołtarza wynika, że osoby modlące się przed nim 
zwrócone są podczas modlitwy twarzą w kierunku północno-zachodnim. Drugie 
miejsce kultu znajduje się po południowo-wschodniej stronie skały, która ma tu 
gładką powierzchnię, w odróżnieniu od ospowatej faktury po stronie przeciwnej. 
Gładka powierzchnia jest w kilku miejscach pęknięta, a pęknięcia tworzą szpary 
i półki z wetkniętymi między nie lub ułożonymi na nich rzędy małych kamieni. 
Ze względu na gładkość ściany, po której trzeba się wspiąć, żeby ułożyć kamienie 
w  szczelinach lub na półkach, akt złożenia ofiary w  tym sanktuarium wymaga 
sporej sprawności fizycznej. Pod gładką ścianą z pęknięciami znajduje się drugi 
seonghwang-dang46. 

Z braku w strefie sacrum śladów chramu Grayson wyciągnął wniosek, że kult 
Unje nigdy nie miał charakteru formalnego, lecz tylko prywatny, i że ograniczał 
się do zwykłych próśb kierowanych przez poszczególne osoby wprost do ducha 
Unjesan, czemu towarzyszyło składanie niewyszukanych ofiar. Innym argumen-
tem wspierającym tezę o  niesformalizowanym, prywatnym kulcie na szczycie 

45 Ta funkcja seonghwang-dang została opisana przez Graysona – por. J. H. Grayson, The Accom-
modation of Korean Folk Religion to the Religious Forms of Buddhism: An Example of Reverse 
Syncretism, „Asian Folklore Studies” 1992, vol. 51, ss. 211‒212.

46 Por. J. H. Grayson, Female Mountain Spirits in Korea, op. cit., ss. 126‒129. Na stronie 128 
Grayson zamieścił cztery fotografie wierzchołka Unjesan: 1) ujęcie z daleka skały na szczycie,  
2) sŏnghwang-dang w roli markera oddzielającego strefę profanum od strefy sacrum, 3) ujęcie 
z bliska skały na szczycie, 4) ołtarz od strony północno-wschodniej.
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Unjesan jest w opinii tego autora uzyskana przezeń od miejscowej ludności in-
formacja, że praktyki religijne odbywają się tam w nieustalonych terminach. Owa 
teza może jednak budzić wątpliwości. Po pierwsze dlatego, że brak obecnie śla-
dów po chramie na wierzchołku Góry Unje nie musi oznaczać, iż go tam nigdy 
nie było. Na wierzchołku Cheonhwang-bong też nie ma dziś żadnych śladów po 
chramie Świętej Matki gór Jiri, choć był on tam na pewno47. Po drugie wprawdzie 
odwiedzanie bogini Unje w jej górskim „domu” przez kobiety pragnące potomka 
to oczywiście nieformalne praktyki prywatne, ale takimi nie są chyba ryty, choćby 
najprostsze, spełniane podczas suszy, która zawsze stanowi poważny problem dla 
całych lokalnych społeczności. Wiek kultu ducha (lub duchów) Unje-san Grayson 
szacuje na około 1500 lat48, albo przynajmniej na jedno (ostatnie) tysiąclecie49, 
zatem ostrożnie.

47 Por. M. Stiller, Holy Mother of Chiri MountaIn. A female mountain spirit in Korea, „CSW Update” 
2011, No. 10, ss. 26‒30. 

48 Por. J. H. Grayson, Female Mountain Spirits in Korea, op. cit., s. 126.
49 Por. ibidem, s. 130.
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Streszczenie

Związki koreańskich smoków z duchami gór i władzą królewską; 
pierwsze królewskie małżonki i matki w państwie Silla

Zgodnie z doniesieniami zachodnich autorów, którzy w XIX i na początku XX w. 
przebywali w Korei, wszystkie góry w tym kraju personifikowano i zwykle koja-
rzono ze smokami. Obchodzenie periodycznych świąt ku czci tych mitycznych 
stworzeń było ważne przede wszystkim z powodu wiary Koreańczyków w to, że 
posiadają one władzę nad deszczem, to znaczy, że są w stanie zagrozić plonom, 
niewystarczająco nawodniając ziemię, oraz – powodując niszczące burze – wpę-
dzić rybaków, żeglarzy, podróżników itp. w poważne tarapaty. Ostatnie badania 
nad yeo-sansin („żeńskimi duchami gór”), długo zaniedbywanymi przez zachod-
nich badaczy, wykazały, że również niektórym spośród tych istot przypisywano 
(i wciąż się przypisuje) moc sprowadzania deszczu, nawet jeśli nie są one postrze-
gane jako smoczyce.

Treść artykułu skoncentrowana jest wokół Aryeong i Unje – małżonek dwóch 
pierwszych władców Silli, jednego z wczesnokoreańskich królestw. Reprezentują 
one grupę wciąż na wpół mitycznych postaci, które świadczą, że smoki, yeo-sansin 
i władza królewska były związane w czasach starożytnych. 



Istoty hybrydalne i zmieniające postać...

Summary

Connection between the Korean dragons, mountain spirits and 
kingship: the first royal wives and mothers in the kingdom of Silla

According to the Western authors who visited Korea in the 19th and early 20th cen-
tury, all mountains in this land were personified and usually associated with much 
venerated dragons. It was important to make periodic adoration to these super-
natural creatures because they were believed to have control of the rainfall: they 
were able to endanger the crops by insufficient showers and cause violent storms 
to make great trouble for fishermen, sailors, voyagers, merchants etc. Recent stu-
dies on yeo-sansin (“female mountain spirits”), which were long neglected by the 
Western scholars, have shown that some of these beings were (and still are) belie-
ved to have power of bringing rain, even if they were/are not perceived as dragons.

The article is focused on Aryeong and Unje – the wives of two first rulers of 
Silla, an early Korean kingdom. They represent a group of (half)mythical charac-
ters (called by the author “the royal yeo-sansin”) and are evidence that dragons, 
yeo-sansin and kingship were connected in ancient times.




