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DAWID WESOŁOWSKI

Yama no Kami – japońska 
Pani Dzikiej Zwierzyny i jej 

podopieczni

Yama no Kami znaczy dosłownie „bóstwo góry” i nazwą tą teoretycznie można 
określić każde bóstwo, za którego domenę traktuje się górę, a zwłaszcza takie, których 
ciało – shintai stanowi wzniesienie. Początkowo jednak, nazwa ta odnosiła się w Japo-
nii do pojęcia Pani Dzikiej Zwierzyny (gr. Potnia Theron) i miała związek z najstar-
szymi społecznościami zbieracko-łowieckimi.

Pierwotni myśliwi byli przekonani o podobieństwie zwierząt do ludzi, przypisu-
jąc tym pierwszym nadnaturalne moce. Wierzyli, że człowiek może przemienić się 
w zwierzę, że dusze zmarłych mogą wchodzić w zwierzęta i że istnieją tajemne relacje 
między daną osobą a określonym zwierzęciem. W religiach ludów myśliwskich wy-
stępują rozmaite nadprzyrodzone istoty: wyróżnia się towarzyszy lub zoomorficzne 
bóstwa opiekuńcze, duchy lasu, duchy różnych gatunków zwierząt oraz bóstw typu 
istoty najwyższej. Zgodnie z wierzeniami myśliwskimi każdy gatunek zwierząt ma 
swoją macierz – rodzaj duszy gatunku – odpowiedzialną za rozwój, cykl biologiczny 
i cyrkulowanie dusz zwierząt1. Siedziba macierzy często lokalizowana była w lasach 
czy na zboczach gór. Niektóre z takich macierzy zyskały ponadgatunkowe znaczenie, 
stając się bóstwami uniwersalnie pojmowanej płodności zwierzyny i ludzi, opieku-
nami całej przyrody. Są władcami pogody i przejawiają się w zjawiskach atmosfe-
rycznych. Określa się je jako Potnia Theron. Taka koncepcja kosmicznej płodności 
wiąże się z postacią kobiecą. Sukces myśliwego na polowaniu zależy od dobrych relacji 
z bóstwem, stąd liczne rytuały, poprzez które można zyskać sobie jej przychylność2. 

1 Andrzej Szyjewski, Etnologia religii, Nomos, Kraków 2008, s. 228.
2 Ibid., s. 229.
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Pani Dzikiej Zwierzyny czuwa, aby myśliwy upolował tylko tyle zwierząt, by mógł 
przetrwać i aby pożywienie się nie marnowało. Kości, zwłaszcza czaszka, mają duże 
znaczenie rytualne jako szczególny rodzaj ofiary3. Wierzy się, iż zawierają duszę zwie-
rzęcia, a także, że z woli Pani Dzikiej Zwierzyny szkielet ponownie zostanie obleczony 
przez ciało4.

Topografia Japonii naznaczona jest rozległymi obszarami górskimi. Prawie 85% 
kraju pokryte jest wzgórzami bądź wysokimi górami, a lasy, usytuowane głównie na 
zboczach gór, zajmują około dwóch trzecich jego powierzchni5. Dlatego też Japo-
nia, z takim ukształtowaniem terenu, wydaje się idealnym miejscem dla Pani Dzikiej 
Zwierzyny.

W wielu mitologiach świata jednym z najważniejszych elementów doktryny reli-
gijnej jest zagadnienie powstania świata, czyli kosmologia religijna, czy też po prostu 
teoria świata. W mitologii japońskiej kosmogonia jest niejako tożsama z teogonią6. Na-
rodziny każdego bóstwa – kami są bowiem równoznaczne z nastaniem nowego aktu 
kosmogonii, zaś szeregi takich aktów tworzą jej etapy. Każde bóstwo posiada własne, 
wyróżniające je imię, które mówi o tym, jaka jest jego kosmogoniczna rola7. Japońskie 
mity o powstaniu świata zawarte są w starożytnych kronikach, głównie w Kojiki (Księga 
dawnych wydarzeń) i Nihongi (Kronika japońska), spisanych w VIII wieku8. 

Wedle Kojiki pierwszym bóstwem górskim, jakie stworzyła boska para demiurgów 
– Izanagi i Izanami – był Ōyamatsumi, co można tłumaczyć jako Rodzic Wielkich 
Gór. Zaraz po nim powstała Dziewoja z Mocą Dawania Życia, czyli Nozuchi, której 
domeną były równiny9. Te dwa bóstwa podzieliły między siebie obszary gór i obszary 
równin, tam też się osiedliły i zrodziły kolejne duchy: Ducha Zwierząt Nieba (Ame 
no Satsuchi) i Ducha Zwierząt Ziemi (Kuni no Satsuchi), Ducha Zamgleń na Niebie 

3 Ibid., s. 247.
4 Ibid., s. 247–249.
5 Raymund Mydel, Japonia, PWN, Warszawa 1983, s. 39, 86–92; Fumihiko Matsuyama, 

Hajime ni (Wprowadzenie), w: Shizen to shintō bunka 1: Umi/yama/kawa (Natura i kultura 
sinto 1; Morze/Góra/Rzeka), Kōbundō, Tōkyō 2009, s. 1.

6 Wiesław Kotański, Dziedzictwo japońskich bogów. Uranokracja, Ossolineum, Wrocław 1995, 
s. 13, 14.

7 Ibid., s. 80.
8 Wiesław Kotański, W kręgu shintoizmu, t. 2 Doktryna, kult, organizacja, Dialog, Warszawa 

1995, s. 7.
9 Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń, przeł. z oryginału japońskiego i przypisami opatrzył 

Wiesław Kotański, PIW, Warszawa 1986, s. 52.
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(Ame no Sagiri no Kami) i Ducha Zamgleń na Ziemi (Kuni no Sagiri no Kami), Du-
cha Niebiańskich Bezdroży (Ame no Kurado no Kami) i Ducha Ziemskich Bezdroży 
(Kuni no Kurado no Kami), Młodziana Każącego się Trzymać Wielkich Dróg (Ōto-
matohike) i Dziewoję Każącą się Trzymać Wielkich Dróg (Ōtomatohime)10.

Góry i równiny były bardzo istotnymi częściami krajobrazu, w dodatku pełniły 
ważną funkcję w podtrzymywaniu życia. Bóstwa stworzone przez boską parę zasiedliły 
zbocza i podnóża gór, a co za tym idzie, zapełniły je życiem i tymi elementami, którymi 
charakteryzują się góry. Duchy zwierząt nieba i zwierząt ziemi odpowiadają kolejno pta-
kom i zwierzynie łownej. Duchy zamgleń, wedle analizy etymologicznej ich japońskich 
nazw, mogą wskazywać na podkreślenie tajemniczości wzniesień, których szczyty często 
skrywają się we mgłach. Duchy bezdroży reprezentowały wąwozy, przepaście i otchła-
nie, dosłownie ciemne miejsca, czyli kolejne elementy charakterystyczne dla gór11. 

Czwarta para potomków Rodzica Wielkich Gór, odpowiadała za tak zwane. „wiel-
kie drogi”, czyli wytyczone szlaki prowadzące przez góry. Prokreacyjna działalność pary 
Ōyamatsumi i Nozuchi kończy się wraz z przyjściem na świat tej właśnie czwartej pary, 
jednak nie są to wszystkie bóstwa, czy też duchy gór, jakie możemy znaleźć na kartach 
Kojiki i Nihongi, gdyż pojawiają się tam również kami deklarujące bycie potomkami 
Rodzica Wielkich Gór, choć ich znana historia nie wskazuje na takie połączenie. 

CHARAKTERYSTYKA BOGINI
Wszystkie wspominane we wzmiankowanych tekstach bóstwa gór można określić 
mianem Yama no Kami. Skupię się jednak na wierzeniach, gdzie bóstwo to uważane 
jest za panią i właścicielkę zwierząt leśnych, do której należy się zwracać o pomyśl-
ność podczas polowania. Takie przekonania przetrwały w społecznościach wiejskich 
zamieszkujących góry i parających się głównie myślistwem. Ich mieszkańcy określani 
są jako yamabito (山人), co oznacza po prostu „mieszkaniec gór”. 

Yamabito są wyjątkowi, różnią się od ludzi zajmujących się rolnictwem zwyczajami, 
wierzeniami, a nawet wyglądem12. Znany japoński folklorysta Yanagita Kunio (1875–
1962) starał się wyjaśnić różnicę w wierzeniach mieszkańców gór i rolników, opierając się 

10 Ibid.
11 Ibid.
12 Carmen Blacker, The mistress of animals in Japan: Yamanokami,w: The Concept of the Goddess, 

red. Sandra Billington, Miranda Green, Routledge, London 1999, s. 179.
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na interpretacji starożytnych japońskich tekstów. Według Yanagity yamabito są potom-
kami pierwotnych mieszkańców Japonii, kunitsukami – lokalnych bogów ziemi, którzy 
zostali przepędzeni w góry, do lasów, przez bogów nieba – amatsukami, którzy później 
stali się bogami i przodkami rodziny cesarskiej13. W religioznawczym sensie można tu 
dostrzec różnicę między wierzeniami zbieraczy-łowców okresu jōmon (ok. 12 tys. p.n.e. – 
300 p.n.e.), którzy (w świetle teorii Yanagity) zostali przepędzeni w góry, a rolnikami ery 
yayoi (300 p.n.e. – 250) przybyłymi później wraz z technikami uprawy ryżu z kontynentu.

Jak inne japońskie bóstwa, tak i Yama no Kami posiada swoją oryginalną formę, 
czyli shōtai, w której manifestuje się ludziom razem z licznymi keshin – tymczaso-
wymi transformacjami14. Może to być jedno z jej poddanych zwierząt, różniące się 
od innych jej zauszników większym rozmiarem czy pięknym białym umaszczeniem. 
Czasem wierzy się, że przybiera postać mężczyzny lub jednocześnie mężczyzny i ko-
biety z wyraźnie czerwoną twarzą, a zwłaszcza nosem15. Dobrze obrazują to wykopa-
liska przeprowadzone w prefekturach Iwate i Gunma, gdzie odnaleziono drewniane 
i kamienne figurki przedstawiające to bóstwo w postaci mężczyzny oraz podobne 
badania, mające miejsce w prefekturach Niigata i Nagano, gdzie odkryto malowane 
drewniane figurki par damsko-męskich16. Badacze przyjmują, iż pierwotną postacią 
bóstwa górskiego jest kobieta, lecz bogini zdaje się ukazywać dwa przeciwne oblicza 
– może objawić się jako młoda kobieta, piękna i pełna matczynej miłości, ale też 
w  mgnieniu oka może przemienić się w złą staruchę (Yamauba)17. W nielicznych 
częściach Japonii bóstwo górskie jest postrzegane jako jednookie, bądź jednonogie18. 
Z badań wynika, że w najstarszych, najbardziej pierwotnych wierzeniach bóstwo to 
jest jednookie i zsyła ze szczytu góry złowrogie wiatry wywołujące u ludzi choroby 

13 Reiko A. Auestad, Between History and Heritage: Forests and Mountains as a Figurative Space 
for Revitalizing the Past in the Works of Ōe Kenzaburō, w: Rethinking “Japanese Studies” from 
Practices in the Nordic Region, red. Jianhui Liu, Mayuko Sano, International Research Center 
for Japanese Studies, Kyoto 2014, s. 75–88.

14 Carmen Blacker, op. cit., s. 180.
15 Ibid.
16 Zob. Hisayoshi Takeda, Jahresbrauchtum im japanischen Dorf (Übers.), „Folklore Studies“ 1949, 

Vol. 8, Peking.
17 Carmen Blacker, op. cit., s. 180.; Kunio Yanagita, The Legends of Tono, Lexington Books, New 

York 2008, s. 52, 65.
18 Opis wyglądu i podstawowych cech Yama no Kami wydaje się dobrze oddawać pewna modlitwa 

kierowana do tegoż bóstwa, zob. Nelly Naumann, The „itako“ of North-Eastern Japan and their 
chants, „Nachrichten der Gesellschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens“ 1992, No. 152, 
s. 30, 31.
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(przykład tego typu wierzeń można odnaleźć w micie o Yamato takeru19). Pojmowa-
nie tego bóstwa, jako kalekiego, może mieć również związki z kowalstwem20.

Yama no Kami jest uważana za dysponentkę dusz zarówno zwierząt, jak i ludzi. Ma 
w tym zakresie wielką swobodę. Tego typu wierzenia i zwyczaje były głęboko zakorze-
nione w umysłach ludzi, dlatego też na wiejskich terenach Japonii po dziś dzień termin 
yama (山 – „góra”) występuje w różnych złożeniach wyrazowych używanych na określenie 
zwyczajów pogrzebowych. Tak na przykład trumna nazywana jest yamaoke (górska skrzy-
nia), Wykopywanie grobu określane jest jako yama shigoto (górska praca), wybór miejsca 
pochówku nazywa się yamagime (wybieranie góry)21. Opierało się to na przekonaniu, że 
dusza człowieka udaje się do górskiej jaskini, która pełni rolę łona matki ziemi, czyli bó-
stwa Yama no Kami. Jako łono, jaskinia, a tym samym góra, jest miejscem, gdzie przenika 
się sfera narodzin, życia i śmierci. Ważnym tego wyrazem jest wiara, że bogini Amaterasu 
znosi ze świętej góry tak zwaną szkatułę duszy nowego cesarza22. Jako Bogini Matka, Yama 
no Kami trzyma wszystkie dusze w szkatule, jaką są dla niej jaskinie. Jednak działania 
związane z duszą nie zawsze sprowadzają się tylko do wysłania jej do nowego ciała, bądź 
przyjmowania z powrotem. Dusza może być również użyta do pomocy mieszkańcom 
wioski lub wyrównaniu rachunków z jej mniej honorowymi przedstawicielami23.

Yama no Kami charakteryzuje się także umiejętnością przepowiadania przyszłości. 
Jest wiele opowieści mówiących o tym, jak ludzie niechcący podsłuchiwali rozmowę 
bogini, mówiącej do innego bóstwa o przyszłości małych dzieci24. 

19 Yamato takeru (pierwotnie nosił imię Ōsu) jest mityczną postacią, księciem z dynastii Yamato, 
synem cesarza Keikō. Ojciec Yamato takeru z obawy przed temperamentem syna wysłał 
go na podbój zbuntowanych plemion. Podbój nowych terytoriów sprowadzał się często do 
pokonywania lokalnych bóstw gór. 

20 Taką hipotezę wysuwała między innymi niemiecka japonistka Nelly Naumann: Yama no Kami 
– die japanische Berggottheit (tiel II), „Asian Folklore Studies” 1964, Vol. 23, No. 2, s. 181. 
W  wielu mitologiach istnieją kalekie bóstwa kowalstwa lub gór zamieszkujące wzgórza lub 
góry, np. Hefajstos, zamieszkujący wnętrze wulkanu. Więcej informacji na ten temat zob. 
Mircea Eliade, Kowale i alchemicy, przekł. Krzysztof Środa, Aletheia, Warszawa 2013.

21 Ichiro Hori, Folk Religion in Japan, University of Chicago Press, Chicago 1983, s. 153.
22 Denise S. Arnault, Yama no Kami: Mountain Mother of Japan, w: Goddesses in World Culture, 

red. Patricia Monaghan, Vol. 1, ABC-CLIO, Santa Barbara 2011, s. 163.
23 Przykład takiego działania Yama no Kami można odnaleźć w legendzie o magicznej jaskini 

w górach Tonamigōri, zob. Kunio Yanagita, Japanese Folk Tales, translated by F.H. Mayer, 
„Folklore Studies” 1952, Vol. 11, No. 1, s. 47–49.

24 Ancient Tales in Modern Japan. An Anthology of Japanese Folk Tales, selected and translated by 
Fanny H. Mayer, Indiana University Press, Bloomington 1985, s. 201, 202.
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Opowieści z okolic Tōno mówią również o przypadkach, kiedy kami było w sta-
nie podzielić się swymi zdolnościami z ludźmi25. Przekaz mocy był możliwy dzięki 
liściom, czyli atrybutom bóstwa w jego roli jako Pani Lasu.

Yama no Kami jest władczynią gór, a jednocześnie gruntu i porastających góry 
drzew. Istnieją specyficzne miejsca w górach i w lesie, do których człowiek nie ma 
wstępu. Traktuje się je jako święte, gdyż są miejscem zamieszkania bóstwa. Zaliczają 
się do nich ogromne łąki, uroczyska czy bezdrzewne szczyty. Są one wyłączną własno-
ścią bóstwa, nie można stamtąd wywozić drewna, nie można wchodzić na szczyty ani 
budować górskich chat26. Tego typu obszary są miejscem wyłącznej działalności Yama 
no Kami. Gdy ktoś nieopatrznie tam wejdzie, bogini wpada w złość, a taki nieszczę-
śnik może się zgubić lub zapaść na dziwną chorobę27.

Na terenach od Aomori po Kagoshimę panuje przekonanie, że bóstwo góry jest 
niejako zawieszone na niektórych drzewach, stanowiących czasami jego przestrzeń 
życiową, innym razem będących po prostu jego miejscem odpoczynku. Drzewo czę-
sto jest traktowane jako yorishiro28 bóstwa Yama no Kami. Bogini nie ogranicza się 
do konkretnego gatunku – chociaż sosny, cedry, wiśnie i kasztanowce są wyjątkowo 
przez nią lubiane – jednak szczególnie manifestuje się w wyjątkowych drzewach, któ-
re rosną nietypowo29. Charakteryzują się one, między innymi tak zwanym „oknem 
drzewnym”. Może to być drzewo, którego pień tworzy koło, lub którego dwie gałęzie 
krzyżują się. Takie okazy często tworzą centralny element lokalnego kultu. Kierowane 
są tu prośby o udane małżeństwo, dzieci, pokarm dla nich (mleko z piersi) czy błaga-
nia o uleczenie z bardziej powszechnych chorób30.

Pomimo że bóstwo pełni rolę bogini matki i składa się doń prośby o obfitą lak-
tację, to pała niechęcią i zazdrością wobec innych kobiet. Dlatego też kobiety obo-
wiązuje restrykcyjny zakaz wstępowania na teren domeny bóstwa. Żaden przedmiot 
należący do kobiety nie może być zabrany w góry, zakazane jest wręcz wypowiadanie 
tam kobiecych imion. Odradza się nawet zabieranie na polowanie mężczyzny bę-
dącego świeżo po ślubie, z obawy, że jego myśli będą koncentrowały się na żonie. 

25 Kunio Yanagita, The Legends…, op. cit., s. 62, 63.
26 Nelly Naumann, Yama no Kami – die japanische Berggottheit (tiel I), „Asian Folklore Studies” 

1963, Vol. 22, s. 199. 
27 Ibid.
28 Obiekty, które przyciągają kami.
29 Ibid., s. 201.
30 Ibid., s. 217.
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Niechęć bóstwa jest szczególnie mocna w dni jej świąt, więc kobiety w wielu górskich 
wioskach pozostają w tym czasie w domach31. Jeśli chcą się udać na szczyt góry lub 
do lasu, muszą prosić o bóstwo o zgodę i jest to dopuszczalne tylko w nieliczne dni.

W wielu rejonach Japonii Yama no Kami może pełnić również rolę bóstwa odpowie-
dzialnego za wzrost ryżu. Uważa się bowiem, że na początku wiosny schodzi z gór i staje 
się Ta no Kami, aby okrążać i pilnować pól oraz gruntów rolnych32. Przemiana bóstwa 
odbywać się ma w czasie pomiędzy Nowym Rokiem a około połową trzeciego miesiąca33.

Mieszkańcy niektórych rejonów (np. Yamagata, Aomori i Akita) czczą Yama no 
Kami jako „Panią Dwunastu”. Wierzy się bowiem, iż każdego roku rodzi dwanaścioro 
dzieci symbolizujących dwanaście miesięcy (podobnie jak Yamauba – która ma być jej 
emanacją), w prefekturze Gunma nazywa się ją wprost Junisama – Pani Dwunastu 34. 
Wierzy się, iż nikt poza nią nie może używać liczby dwanaście na terenie jej domeny. 

Myśliwych w górskich chatach (yamagoya) – prowizorycznych schronieniach sta-
wianych podczas dłuższych wypraw łowieckich – również obowiązują pewne rygory-
styczne zasady, bowiem wierzy się, iż Yama no Kami może się tam pojawić pod posta-
cią starej kobiety35. Nie mogą nawet śpiewać lub gwizdać, gdyż bogini góry znana jest 
z umiłowania dźwięków muzyki36, stąd wielkim tabu jest granie na flecie czy lutni. 
Wiąże się to z obawą, że bóstwo, słuchając melodii, zapomni o ochronie myśliwych37.

Zasady i rytuały narzucone na łowców przez bóstwo rozciągają się również na słowa, 
jakie mogą być wypowiadane na zboczach góry. Dopóki myśliwi są na jej świętej ziemi 
muszą używać sekretnego narzecza. Znane to jest jako yamakotoba – „górskie słownic-
two”38. Jest to wariant imikotoba, czyli słów tabu. Tajemny język musi być używany 

31 Carmen Blacker, op. cit., s. 180.
32 Sakurai Tokutarō, The Major Features and Characteristics of Japanese Folk Beliefs, w: The Sociology 

of Japanese Religion, red. Kiyomi Morioka, William H. Newel, Brill Archive, Leiden 1968, s. 
22.

33 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 245.
34 Ibid., s. 51.
35 Carmen Blacker, op. cit., s. 182.
36 Np. legenda nr 44 mówi o wypalaczu węgla, który grał na flecie. W pewnej chwili pojawiła się 

przed nim małpa. W tekście legendy nie jest wprost powiedziane, że pojawiająca się małpa jest 
hipostazją bóstwa, ale dla yamabito było to rzeczą oczywistą. Kunio Yanagita, The Legends…, 
op. cit., s. 31. 

37 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 178; Najlepiej oddaje to opowieść o 
pewnym niewidomym lutniarzu: Kunio Yanagita, Japanese Folk Tales…, op. cit., s. 10, 11.

38 Carmen Blacker, op. cit., s. 181.
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przez myśliwych zaraz po przekroczeniu granicy góry. Jeśli jednak nieopatrznie wypo-
wiedzą nieodpowiednie słowo, muszą wykonać pewne czynności, by się oczyścić, np. 
ablucje zimną wodą. To samo tyczy się używania górskiego słownictwa w wiosce u stóp 
góry39. Czasem też cała grupa łowców musi zawrócić z powodu złamania tabu, a deli-
kwent musi im zadośćuczynić. Większość tych słów odnosi się do zwierząt, do ich orga-
nów używanych jako pożywienie czy remedium na choroby, do ich nawyków, narzędzi 
służących ich rozczłonkowywaniu i gotowaniu, ale też do takich rzeczy jak ryż, drewno 
opałowe, miotły, płaszcze40. W niektórych wypadkach nie używa się „sztucznego” słowa 
na określenie tego zakazanego, a zastępuje je przez inne i tak np. w prefekturze Akita 
niedźwiedź nie jest niedźwiedziem (kuma), a nazywany jest łasicą (itachi). Innym spo-
sobem jest również dodawanie dźwięku przed zakazane słowa np. w prefekturze Akita 
jest to dźwięk „sa-”, we wsi Kurogawa dodaje się na koniec wyrazu „-sugara”41. Chodzi 
o to, by zabronionych słów, nie wymówić prawidłowo. Im mniej się mówi, tym lepiej. 
Myśliwi muszą się jednak komunikować między sobą, toteż jeśli zna się górski język, 
duchy gór nie będą wiedzieć, o czym łowcy rozmawiają.

PODOPIECZNI I HIPOSTAZJE
Jak już zauważono wcześniej, istniał związek pomiędzy Yama no Kami a jej zwierzę-
cymi podwładnymi, bowiem to właśnie pod ich postacią bóstwo często się objawiało. 
Najstarszymi formami przejawiania się (hipostazjami) Pani Dzikiej Zwierzyny była 
w Japonii małpa (saru) i wilk (ōkami). Zwierzęta te często były również określane jako 
jej posłańcy (tsukai). W opowieści pewnego mnicha z Mino mowa jest o posągu Yama 
no Kami, trzymającym w dłoni siekierkę, mającym dwie twarze oraz ręce i nogi jak 
małpa42. Małpa jest zwierzęciem o szczególnym znaczeniu wśród myśliwych, czego 
wyraz można znaleźć w języku górskim, w którym jest na nią kilkanaście różnych 
określeń, w tym: yama no hito – „górski człowiek” i yama no oyaji – „górski mistrz”43.

W prefekturach Fukui i Shiga bóstwo górskie pojawia się jako zając (usagi). 
W Shinjo (Fukui) ma pełnić rolę posłańca Yama no Kami. Idąc 9 grudnia (lokal-

39 Ibid., s. 182.
40 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 176.
41 Ibid.
42 Ibid., s. 150.
43 Ibid.
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ne święto bóstwa górskiego) do lasu, trzeba uważać, by nie napotkać takiego zająca, 
gdyż zostanie się przewróconym44. W prefekturze Shiga mowa jest zawsze o białym 
zającu, który określany jest jako posłaniec Yama no Kami, jednak z kontekstu można 
wywnioskować, iż jest on tożsamy z samym bóstwem. Wierzy się, że takie białe zające 
na początku wiosny, na zlecenie Yama no Kami, sieją nasiona drzew, natomiast na 
jesieni zbierają nasiona przez nie pozostawione45. Ciekawy jest fakt, że we wszyst-
kich innych miejscach jest to zajęcie samego bóstwa górskiego. W tych dniach zbioru 
i siewu nie można udawać się do lasu. Jeśli jednak jakiś śmiałek nie usłucha i zobaczy 
białego zająca, to za karę może nawet umrzeć. Bóstwo tym sposobem zdaję się chronić 
tajemnicę życia w lesie. 

Zatem, czy dobrze znany z mitologii japońskiej Zając z Inaby46 pojawiający się 
między innymi w Kojiki może być uważany za posłańca lub hipostazję Yama no Kami? 
Nie jest to pewne. Może na to wskazywać jedynie jego zdolność wróżenia47, która była 
jedną z cech charakterystycznych tego bóstwa. W innej lokalnej legendzie można 
już dopatrywać się manifestacji lub chociaż wpływu Yama no Kami. Pewnego razu 
bowiem bogini Amaterasu miała znaleźć się ze swoją świtą w pobliżu granic Yakami 
i prowincji Inaba. Kiedy rozpoczęto poszukiwania miejsca na chwilową siedzibę, zni-
kąd pojawił się biały zając. Chwycił on szaty Amaterasu w zęby i zaprowadził ją do 
idealnego miejsca na tymczasowy obóz, zlokalizowanego pomiędzy górami Nakay-
ama i Reiseki. Po około dwóch godzinach dotarli na równinę na szczycie i postawili 
tam pałac48. Można domniemywać, że bóstwo górskie, pod postacią lub przy pomocy 
zająca, zezwoliło bogini na skorzystanie ze swojej domeny. Trzeba tu przypomnieć, że 
pierwsze bóstwo Yama no Kami (czy też ogólniej bóstwo gór) było starsze niż bogini 
Amaterasu.

Bardzo ciekawy jest związek Pani Dzikiej Zwierzyny z dzikami (inoshishi). W pre-
fekturze Shimane i podobnie w Gifu oraz Chiba mówi się, że dwudziestego dnia 
nowego roku Yama no Kami wsiada na białego zająca i wybiera się na polowanie na 
dziki. Z tego też powodu przechowywane stare dzidy stawiane są przed drzwiami, by 

44 Ibid., s. 152.
45 Ibid.
46 Agnieszka Kozyra, Mitologia japońska, PWN, Warszawa 2011, s. 146, 147.
47 Kojiki…, op. cit., s. 76.
48 Searching for the Hare of Inaba Legend, Tottori Prefecture Visitor’s Bureau,  

http://www.tottori-guide.jp/806/7734.html, dostęp 18.03.2014.
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bóstwo mogło z nich skorzystać49. Dzik za posłańca Yama no Kami uważany jest mię-
dzy innymi w prefekturze Nagano, z kolei w Tochigi zakazane jest polowanie na białe-
go dzika50. Najbardziej dobitnym tego przykładem jest mit o Yamato takeru. Pewnego 
dnia postanowił on wyruszyć, aby zgładzić kami góry Ibuki. Ze swej pychy nie zabrał 
swego niezwykłego miecza Kusanagi. Wspinając się na szczyt owego wzniesienia, na-
tknął się na wielkiego białego dzika, odezwał się wtedy do niego wzgardliwie, mówiąc, 
iż jest on tylko posłańcem bóstwa, i pokona go, wracając ze szczytu. Usłyszawszy to, 
Duch Ibuki zesłał na niego wielką burzę gradową i pomieszał mu w głowie. Yamato 
takeru uświadomił sobie wtedy, że dzik wcale nie był posłańcem, ale samym bóstwem 
i za tę wzgardę spotkała go kara, która doprowadziła do jego śmierci51. 

W prefekturze Shimane natomiast, znana jest następująca legenda: Dawno temu 
spotkały się w lesie niedźwiedź i dzik, które ze sobą walczyły w zapasach. W pewnym 
momencie zjawiło się bóstwo Yama no Kami i wziąwszy czerwony wachlarz, zaczęło 
sędziować. Dzik został pokonany i bóstwo pojechało na nim do lasu. Zwierzę miało 
wtedy powiedzieć, że to dzięki bóstwu dotarło aż tutaj, ale jak z niego zejdzie, znowu 
spotka niedźwiedzia, który go zje. Bóstwo Yama no Kami odparło na to, iż uczyni 
wszystko co w jego mocy, aby dzik nie został przez niedźwiedzia pożarty. Wzięło biały 
papier, pocięło go i przyczepiło dzikowi na głowie. Dzięki temu dzik później nie został 
przez niedźwiedzia rozszarpany na strzępy, z tego też powodu wszyscy przedstawiciele 
tego gatunku posiadają na głowie białą plamę mającą symbolizować, iż są własnością 
bóstwa52. W tej opowieści dzik jest przedstawiany jako boski wierzchowiec, a bóstwo 
jako twórca cech charakterystycznych umaszczenia zwierzęcia. 

W wioskach Toyama i Toyone (prefektura Aichi) miejsca, w których tarzają się 
dziki, nazywa się notaba. Obłożone są one tabu i nie można się do nich zbliżać, bo 
znajduje się tam bóstwo53. Jeśli takie miejsce zostanie skalane obecnością człowieka, 
to dziki wrócą i spustoszą pola lub jakieś inne nieszczęście spadnie na osobę, która 
się tam znalazła. W takich miejscach erygowane są często swoiste miejsca kultu Yama 
no Kami. Jeśli notaba znajdzie się w miejscu obsiewanego pola, to rozciąga się wokół 
niego słomiane liny shimenawa i zabrania przechodzenia po nim. Dodatkowo można 

49 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 152, 153.
50 Ibid., s. 153.
51 Kojiki…, op. cit., s. 177–179.
52 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 154.
53 Ibid., s. 153.
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wyciąć z czerwonego i niebieskiego papieru shide54 i zawiesić je na sznurze55. Czasami 
można również spotkać położony w takim miejscu kamień lub tabliczkę sygnalizującą 
obecność bóstwa; na tabliczce wyryte jest imię bóstwa56. Ludzie obawiają się, że dziki 
mogą zniszczyć uprawy, ale dzięki wystawieniu kapliczki, czy też zarysowaniu świętej 
przestrzeni w miejscu notaba, bóstwo okaże się przychylne. A jest to ważne, ponieważ 
to Yama no Kami wydaje dzikom ewentualny rozkaz spustoszenia pól57.

Trochę inną rolę pełni wilk, który nie tylko jest traktowany jako posłaniec lub 
przejaw bóstwa góry, ale również jako strażnik jej ludzkich podopiecznych. W języ-
ku górskim w Kumano wilk nazywany jest Yama no Kami (Bóg/Bogini Góry); na 
górzystym terenie na południu regionu Chufu (prefektury Yamanshi, Nagano, Gifu) 
nazywany jest Yama no Aruji – „Górski Człowiek”; często określa się go jako oinu – 
„szacowny/szlachetny pies”, lub potocznie yama inu – „górski pies”58. 

W mitach i legendach przedstawiany jest jako banken – „pies obronny”. Rolę tę 
odgrywa w wierzeniach związanych z okuriōkami – „odprowadzający wilk”. Kiedy 
ktoś szedł w nocy górską drogą, czasami podążał za nim wilk, nie robiąc mu krzyw-
dy. Po dojściu podróżnika do domu wilk znikał. Niebezpieczeństwo i niepewność 
górskich szlaków były neutralizowane przez obecność wilka. Jego obecność ma być 
bardziej wyczuwalna niż zauważalna, sygnalizuje ją zwłaszcza szczebiot ptaków, szcze-
gólnie wróbla – suzume, którego określa się jako okurisuzume („odprowadzający 
wróbel”)59. We wsi Kasuga (prefektura Niigata) 15 stycznia (Mały Nowy Rok) ma 
miejsce odwrotna ceremonia okuriōkami, kiedy to grupa chłopców o północy zapala 
pochodnie, udaje się na górę Shozenji i dmie w muszle. Chłopcy odprowadzać mają 
wilka z powrotem w góry, gdyż przez pewien czas zamieszkiwał on na terenach wokół 
wioski60. W dystrykcie Kami Hei w prefekturze Iwate, robi się w tym dniu oinu mochi 
– „wilcze ciastka”, czyli plastry ryżowego placka, które są związywane w pakiety razem 

54 Kawałki papieru o zygzakowatym kształcie.
55 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 153.
56 Ibid., s. 154. 
57 Więcej informacji na temat relacji między yamabito a dzikami zob. Sutō Isao, Inoshishi to 

yamabito no seikatsuchi (Zapiski o życiu ludzi gór z dzikami), Miraisha, Tōkyō 1991.
58 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 155.
59 John Knight, On the Extinction of the Japanese Wolf, „Asian Folklore Studies” 1997, Vol. 5, 

s. 136; Brett L. Walker, The lost wolves of Japan, University of Washington Press, Seattle 2005, 
s. 77.

60 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 155.
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ze słomą i zawieszane na gałęziach u podnóża góry jako posiłek dla wilków. Wierzy 
się, że w podzięce również wilk ofiaruje coś człowiekowi, np. jelenia, dzika czy zająca. 
Taki wilczy podarunek nazywa się inuotoshi61. 

Z wilkiem wiążą się też wierzenia mieszkańców wsi obszaru Kita Koma w prefek-
turze Yamanashi. Zgodnie z nimi wilki przetrzymują w lesie dusze chłopców i przy-
nosi się tam prażony czerwony ryż (sekihan)62. Zbliżona do tego jest tradycja tego 
samego regionu zwana inu no ubumimai. Wtedy to sekihan składany jest wilkom, 
które rodzą młode, za co miały się odwdzięczać między innymi obroną wioski czy 
podarkiem na urodziny dziecka63. 

Oba powyższe przykłady zdają się nawiązywać do popularnego przekonania, że gór-
skie bóstwo przechowuje w lesie dusze ludzi i zwierząt mających się dopiero narodzić. 
Mieszkańcy niektórych wiosek są w stanie zlokalizować nawet miejsca, w których wilk 
jako posłaniec bóstwa schodzi z góry, a są to pnie dwóch drzew, które zrosły się w jedno, 
tworząc otwór. Nazywany jest on inu kuguri („psie wrota”) i ludzie wierzą się, że to właśnie 
przez ten wąski przesmyk wilk prześlizguje się, chcąc wypełnić rozkazy Pani Dzikiej Zwie-
rzyny64. Można uznać, że jest to naturalna brama torii oddzielająca światy duchów i ludzi.

Wilk jest postrzegany jako sprzymierzeniec ludzi, chroniący mieszkańców i żywy 
inwentarz przed niebezpieczeństwem związanym z pogodą i zwierzętami leśnymi. 
Uznawany bywa również za psa, należącego do Yama no Kami. Mieszkańcy górskich 
terenów w Oinokawarze, spotykając wilka w lesie, mieli wręcz mówić: „Szanowny 
wilku, co powiesz? Może przegonisz jelenie z naszych pól”65. W celu odstraszania 
dzików i jeleni mieszkańcy używają także talizmanów z wizerunkiem wilków, nazy-
wanych shishi yoke66. Z tego powodu w pewnych przypadkach wśród mieszkańców 
Gifu, wilcza czaszka służyła jako obiekt kultu bóstwa góry67. Yama no Kami widziana 
jest jako obrończyni wioski przed złymi mocami czy psocącymi zwierzętami, a ma jej 
w tym pomagać właśnie wilk. Wysoko w górach Tamaki rośnie podobno ogromne 
drzewo zwane Cyprysem Wyjących Psów (Inuhoe no hinoki). Krąży w tym rejonie 

61 John Knight, On the Extinction…, op. cit., s. 142.
62 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 155; Sekihan jest tradycyjną potrawą 

podawaną na uroczystościach związanych z narodzinami dziecka.
63 John Knight, On the Extinction…, op. cit., s. 139.
64 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 155, 156.
65 Brett L. Walker, op. cit., s. 79, 80.
66 Ibid., s. 77, 78.
67 John Knight, On the Extinction…, op. cit., s. 140.
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legenda, mówiąca, że w nocy przed wielką powodzią w 1889 roku wilki wyły bez 
przerwy68. Wierzy się, że bóstwo górskie chciało tym sposobem ostrzec mieszkańców 
przed nadchodzącą katastrofą. Ze względu na tę bliską więź, jaka łączyła osady ludzkie 
z wilkami, polowanie na nie było ogromną hańbą i wiązało się z wielkim nieszczę-
ściem spadającym zarówno na myśliwego, jak i na jego wioskę69.

Innym leśnym czworonogiem, który odgrywa istotną rolę w folklorze mieszkań-
ców gór, jest lis (kitsune). W miejscach, gdzie lis lub biały lis kojarzony jest z bóstwem 
góry, można zauważyć bezpośredni wpływ wiary w bóstwo ryżu Inari. Brak jest szcze-
gólnych przesłanek ukazujących go w innej perspektywie. Bardzo możliwe, że przed 
rozpowszechnieniem się kultu Inari lisy były traktowane jako posłańcy bóstwa gór-
skiego. Według teorii Tanigawy Ken’ichiego wilk, jako posłaniec Yama no Kami, jest 
sezonową transmutacją lisa, który z kolei jest posłańcem bóstwa góry w jego formie 
jako Ta no kami70.

W górskich legendach i mitach równie często jak lis występuje jenot (tanuki), jed-
nak jako powiązany z bóstwem góry ma pojawiać się tylko na wyspie Sado (prefektura 
Niigata). Nazywają go tam tonchibō71.

Jeleń (shika), który w europejskim folklorze jest utożsamiany z duchem lasu, peł-
ni podobną rolę w domenie japońskiej Pani Dzikiej Zwierzyny. Jest on tu widziany 
jako jej posłaniec, co jest widoczne w wierzeniach z prefektur Tochigi i Okayama, 
z tego też powodu nie powinno się nań polować. To samo dotyczy szczególnie jelenia 
z jednym rogiem na środku czoła72. Znakiem rozpoznawczym takiego jelenia jest 
białe umaszczenie – taki właśnie jeleń pojawia się między innymi jako bóstwo góry 
Ohoyama73. Ponownie, w nawiązaniu do mitu o Yamato takeru, pojawia się tam ma-
nifestacja Yama no Kami pod postacią tego zwierzęcia. Mityczny śmiałek, wracając 
z jednej ze swych wypraw, doszedł do podnóża przełęczy Ashigara i kiedy przystanął 
na posiłek, objawił się przed nim duch tej przełęczy, przybrawszy postać białego jele-
nia. Yamato takeru cisnął w zwierzę kawałkiem dzikiego czosnku i trafił je w oko, 
zabijając jednym uderzeniem74. 

68 Ibid., s. 138.
69 Ibid., s. 139; Kunio Yanagita, The Legends…, op. cit., s. 30.
70 John Knight, On the Extinction…, op. cit., s. 141.
71 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 156.
72 Ibid., s. 157.
73 Nihongi…, op. cit., s. 208.
74 Kojiki…, op. cit., s. 175.
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Jelenie są zwierzętami związanymi z bóstwem, które widzi przyszłość. W związku 
z tym im również przypisuje się zdolność przewidywania przyszłości75, a ich kości 
łopatkowe wykorzystywane są do wróżenia (skapulomancja)76. 

Kolejnym podopiecznym w zwierzyńcu Yama no Kami jest niedźwiedź (kuma). 
Nazywany jest on tsuki no wa guma, czyli „niedźwiedź księżycowy”, ze względu na 
symbol półksiężyca znajdujący się na jego klatce piersiowej77. W najstarszych przeka-
zach nazywany jest on po prostu kuma lub araguma („dziki niedźwiedź”), a określenie 
związane z półksiężycem pojawia się dopiero w dokumentach z epoki Edo78. Ludność 
zamieszkująca góry przypisuje mu takie cechy jak odwaga, siła czy wytrwałość79. Jest 
on tradycyjnie postrzegany jako jedno ze stworzeń, którego Yama no Kami jest opie-
kunką, a dodatkowo pełni rolę jej posłańca. Takimi posłańcami są głównie niedźwie-
dzie o nietypowym futrze, takim właśnie, jakie posiada np. niedźwiedź księżycowy. 

Niedźwiedź, podobnie jak małpa, określany jest w języku górskim jako „człowiek 
z gór” i „pan góry”. Sierp księżyca, znajdujący się na futrze niedźwiedzia, był uważany 
za miejsce o specjalnym znaczeniu. Jest wiele legend mówiących o pochodzeniu tego 
znaku. Wedle lokalnych wierzeń w powiecie Kitaurahara w prefekturze Niigata biały 
znak miał być pozostałością po jedwabnym okryciu amuletu danym niedźwiedziowi 
przez Panią Dzikiej Zwierzyny (opowieść zbliżona do tej o znaku dzika)80. W niektó-
rych społecznościach łowieckich wierzono, że odwrotnie, to niedźwiedzie bez tego 
znaku były naprawdę święte. W prefekturze Akita górscy łowcy nazywali niedźwiedzie 
niemające znaku księżyca minaguro (całe czarne) lub munaguro (czarna pierś) i wie-
rzyli, że są one specjalnymi posłańcami Yama no Kami81. Jeśli myśliwy przypadkowo 
zabiłby takiego niedźwiedzia, to od razu musiał ofiarować go Yama no Kami i zarzucić 

75 Nihongi, Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697 Vol. I-II, translated by William 
G. Aston, Kegan Paul, Trench Trübner & Co., Limited, London 1896, s. 290.

76 Ibid., s. 83, 152.
77 Catherine Knight, The Moon Bear as a Symbol of Yama, „Asian Ethnology“ 2008, Vol. 67, No. 

1, s. 81, Archipelag japoński zamieszkany jest przez dwa gatunki niedźwiedzia. Pierwszym 
jest wspomniany niedźwiedź księżycowy (łac. Ursus thibetanus [japonicus]), drugim niedźwiedź 
brunatny (łac. Ursus arctos), którego habitat ogranicza się do wyspy Hokkaido, gdzie odgrywa 
dużą rolę w wierzeniach Ajnów.

78 Ibid., s. 93.
79 John Knight, Waiting for Wolves in Japan: An Anthropological Study of People–Wildlife Relations, 

Oxford University Press, Oxford 2003, s. 184, 185.
80 Catherine Knight, op. cit., s. 83. 
81 Ibid.
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łowiectwo. W prefekturze Nagano niedźwiedzie te nazywano nekoguma (koci niedź-
wiedź) lub yami (mrok) i tu również istniał zakaz polowania na nie82.

Z kolei w prefekturze Niigata wierzy się, że jeśli ktoś zabije niedźwiedzia, góra jest 
tym faktem zasmucona, więc mieszkańcy górskich wiosek starają się nie polować na 
nie bez powodu i zezwolenia bóstwa. Widać to również w Gifu, gdzie panuje przeko-
nanie, że zabicie niedźwiedzia sprowadza w zimie obfite opady śniegu83. W społecz-
ności yamabito wierzy się, iż taki czyn może doprowadzić do kumaare (niedźwiedzia 
burza). Wiąże się to z przekonaniem, że duch czy dusza ma moc wpływania na po-
godę, jak również z wiarą w możliwość władania warunkami atmosferycznymi przez 
Panią Dzikiej Zwierzyny. 

Istotne znaczenie nadawane jest kawałkowi futra z brzucha niedźwiedzia, jak rów-
nież ususzonemu fragmentowi jego jelita cienkiego, które umocowane do pasa ko-
biety, ma ułatwiać poród84. Widać tu związek bóstwa góry z płodnością. Podobnie 
wątroba, a zwłaszcza pęcherzyk żółciowy, są szczególnie cenione za ich właściwości 
lecznicze. Wyrabia się z nich kumanoi – specjalny i niezwykle rzadki lek pomagający 
na liczne schorzenia, od wrzodów po oparzenia85. Myśliwi często, wybierając się na 
polowanie czy w dłuższą podróż w góry, starają się zaopatrywać w ten specyfik86. 

Szczególną rolę w kulcie Yama no Kami odgrywają także mniejsze zwierzęta, na-
zywane czasem wprost imieniem bóstwa. Pojawiają się głównie w wierzeniach miesz-
kańców terenów Gunmy, Tochigi, Saitamy, Yamanashi, Nagano, Wakayamy. Są one 
określane nazwami dialektowymi, takimi jak Yama no Kami no chinkoro, onkoro 
(szczenięta (młode) Yama no Kami)87. W mitach i legendach prym wiodą głównie 
łasice (itachi). Często wędrują w grupach od sześciu do ośmiu osobników, a podczas 

82 Ibid.
83 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 159.
84 Ibid.
85 Carmen Blacker, op. cit., s. 183; Eiji Uehiro, Practical Ethics for Our Time, Tuttle Publishing, 

North Clarendon 1998; Mina M. Roy, Evolving Human Attitudes and Management Policy 
in Japanese Wildlife Management: A Case Study of the Asiatic Black Bear (Ursus Thibetanus 
Japonicus), University of Montana, Missoula 1998, s. 53. Motyw tego leku i jego skuteczności 
był wykorzystywany w literaturze epoki Edo np. przez Kobayashiego Issę, zob. Early Modern 
Japanese Literature: An Anthology, 1600-1900, red. Haruo Shirane, Columbia University Press, 
New York 2013, s. 510.

86 Zob. Martha Sherrill, Dog Man: An Uncommon Life on a Faraway Mountain, Penguin, New 
York 2009.

87 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 156.
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mroźnych zim schodzą z gór i można je spotkać blisko ludzkich siedzib czy górskich 
chat. Mają zamieszkiwać w kłodach, pniach lub w okolicach wysokich drzew w gó-
rach. Nikt nie może im szkodzić ani tym bardziej próbować ich łapać. Jeśli przez po-
myłkę ich drzewo zostanie ścięte, bo dziupla została niezauważona, to pozwala jej się 
uciec. W prefekturze Saitama i w wioskach wokół Tokio, łasice nazywane są posłań-
cami, a czasem nawet wierzchowcami Yama no Kami. Podobne wierzenia występują 
również w prefekturach Tochigi i Nagano88. W wioskach prefektury Nagano mówi 
się również, że są żywym inwentarzem lub domowym zwierzęciem Yama no Kami. 
Uważa się tam, że kiedy w górach są groźne warunki atmosferyczne i nie można się 
w nie wybrać, jest to znak, że jedna z łasic została ranna. Kiedy z kolei ktoś spotka 
się twarzą w twarz z tym czworonogiem nad rzeką, winien się obrócić w stronę lasu 
bóstwa góry i poprosić o bezpieczną przeprawę. W Okayamie wciąż żywa jest wiara, 
że kiedy drwal, idąc do pracy w góry, spotka na swej drodze łasicę, nie może już wy-
konywać swych obowiązków tego dnia89.

Podejmując temat pomniejszych osobników pełniących ważną rolę w kulcie Yama no 
Kami, należy wspomnieć również o ptakach. Mimo że nie należą one do najpopularniej-
szych bohaterów legend i podań ludowych, to można wyróżnić szczególnie trzy gatunki. 
Pierwszym jest słowik (uguisu), który pełni rolę sługi Yama no Kami i pracuje dla niej w 
jej „spichlerzach” znajdujących się w górach. Tworzy on „zawiniątka” – bliżej nieokreślone 
i niezwykle cenne skarby, a czynność ta, wedle legend, zajmuje mu tysiąc lat90. 

Drugim ptakiem jest dzięcioł (kitsutsuki), który również jest sługą bóstwa góry 
i poza drążeniem drzew ma za zadanie oddawać mu całe swe pożywienie, z wyjątkiem 
trzech robaków91. 

Trzecim ptakiem, wzbudzającym w Japonii prawdopodobnie najbardziej ambiwa-
lentne uczucia, jest kruk (karasu)92. Z jednej strony, między innymi Nihongi podaje 
mit o kruku imieniem Yatagarasu, który został zesłany przez Amaterasu, by pomógł 
cesarzowi Jinmu w walce z wrogami domu cesarskiego (utożsamianymi z bogami 
gór)93. Z drugiej strony, panuje przekonanie, że dźwięk wydawany przez to zwierzę jest 

88 Ibid.
89 Ibid., s. 157.
90 Fanny H. Mayer, Fauna and Flora in Japanese Folk Tales, „Asian Ethnology” 1981, Vol. 40, No. 

1, s. 26.
91 Ancient Tales…, op. cit., s. 265.
92 Trzeba mieć na uwadze, że japońskie słowo karasu odnosi się zarówno do kruka, jak i do wrony.
93 Nihongi…, op. cit., s. 115, 116. 
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złym omenem. Mimo to w prefekturze Yamagata kruk jest traktowany jako posłaniec 
Yama no Kami94. Na północy Honsiu (prefektury Aomori, Akita, Iwate, Yamagata) 
karmi się kruki podczas pierwszej wizyty w lesie w nowym roku. Jako formę ofiary dla 
bóstwa góry rozrzuca się wtedy kruszone ciastka ryżowe lub proso. Dobrym znakiem 
jest, kiedy ptaki szybko zjedzą pokarm. Jeśli tego nie uczynią, jest to zapowiedź nie-
szczęścia95. W prefekturach Gunma i Tochigi karmienie kruków odbywa się dwa razy 
w roku, podczas pierwszej wizyty w lesie i podczas rozpoczęcia prac polowych. W tym 
drugim wypadku kruk pełni funkcję dywinacyjną, bowiem przygotowuje się na ka-
wałku papieru różne rodzaje ryżu, a te które zostaną zjedzone pierwsze, mają zostać 
posadzone96. Panuje tu mocne przekonanie, że kruk jest posłańcem Yama no Kami, 
która tym sposobem przekazuje informacje, jakie nasiona wydadzą największe plony. 
Podobne zwyczaje można znaleźć w okolicach Osaki, Nary, Hyōgo czy Yamaguchi.

Warto również wspomnieć o kukułce (hototogisu) jako o przedstawicielce zwierząt 
latających, a związanych z Yama no Kami. Pełni ona rolę łącznika między światami 
żywych i umarłych, których granica znajduje się na szczytach gór97. Wiąże się to z ideą 
shide no yama – „góra prowadząca do innego świata” i opiera na przekonaniu, że dusza 
musi przejść przez całą górę, by dojść do królestwa zmarłych98.

Rola Yama no Kami jako opiekunki zwierząt obejmuje również bydło. W nie-
których miejscowościach mieszkańcy modlą się do niej, aby uchroniła ich żywy in-
wentarz od nieszczęść i chorób. Proszą również o łatwe narodziny cieląt oraz źrebiąt 
i w podzięce za to składają w ofierze ryby okoze99. Jednak wśród hodowców bydła 
obszaru Mishima w prefekturze Yamaguchi panuje inne przekonanie. Mówi się tam, 
że kiedy krowa wejdzie do lasu Yama no Kami, to bóstwo może ją uderzyć, rzucić na 
nią chorobę i sprawić, że zdechnie100.

94 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel II), op. cit., s. 57.
95 Ibid.
96 Ibid., s. 58.
97 Ichiro Hori, Mountains and Their Importance for the Idea of the Other World in Japanese Folk 

Religion, „History of Religions” 1966, Vol. 6, No. 1, s. 11.
98 Denise S. Arnault, op. cit., s. 161.
99 Okoze to japońska nazwa szkaradnicy synanceja (Synanceia verrucosa). Jest to drapieżna ryba 

morska z rodziny skorpenowatych. Posiada masywne ciało, uzbrojone w kolce połączone 
z gruczołami jadowymi. Kształtem i ubarwieniem przypomina skałę. Przeciętnie osiąga 30–
35 cm długości.

100 Nelly Naumann, Yama no Kami…(tiel I), op. cit., s. 180.
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PODSUMOWANIE
Yama no Kami jako Pani Dzikiej Zwierzyny ucieleśnia pewną ambiwalencję. Jest 
obrończynią i opiekunką zwierząt, gotową rzucić śmiertelną klątwę na każdego 
nieproszonego gościa, który wtargnie na jej terytorium i stworzy zagrożenie dla jej 
poddanych. Jednocześnie chroni myśliwego, przynosi mu szczęście, umożliwia wy-
tropienie i upolowanie zwierzyny, by mógł przetrwać. Te przeciwstawne cechy są 
wyjaśniane przez legendy, zgodnie z którymi w zamierzchłych czasach przodkowie 
yamabito zostali wybrani przez Yama no Kami, zyskali wdzięczność bóstwa, a nawet 
pozwolenie na polowanie. 

Legendy te, które Yanagita Kunio zaklasyfikował jako „opowieści o ludziach, 
którzy pomogli bogom”, były przekazywane w różnych formach. Większość rodzin 
yamabito posiada w swoich domach cenne zwoje (makimono) przekazywane z poko-
lenia na pokolenie, które zawierają mity założycielskie rodziny i opis relacji bóstwo 
– myśliwi. Mówią one o sprawowaniu kultu Yama no Kami i obrzędach łowieckich, 
podają mity i legendy opisujące związki rodziny z bóstwem, jak również zachowanie 
ludzi na jego terytorium (w tym używanie języka górskiego)101. Yanagita rozróżniał 
trzy rodzaje tego typu mitów ze względu na sposób, w jaki bóstwo góry objawia się: 
Kōya – bogini jako matka wraz z synem (małym dzieckiem) dają pozwolenie na bu-
dowę domu czy miejsca kultu; Nikkō – bogini nagradza łowcę za jego dobry uczynek 
(wsparcie), czego wynikiem jest prawo do polowania; Shiba – bóstwo pod postacią 
bezbronnej kobiety proszącej o pomoc, a w nagrodę za jej udzielenie zapewnia po-
myślność w łowach102. 

Zezwolenie uzyskane bezpośrednio od bóstwa w zamierzchłych czasach nie zwal-
nia jednak potomków rodzinnych bohaterów od składania Yama no Kami ofiar i wy-
konywania specjalnych rytuałów zapewniających pomyślność. Bóstwo górskie uka-
rze każdego, kto zapomni złożyć mu ofiarę. Okaleczenie w górach czy brak łupu 
oznaczają gniew bóstwa górskiego, co mogło być spowodowane nieczystością, złym 
zachowaniem lub nieokazaniem szacunku. Dlatego wymogiem jest zwrócenie się do 
bogini przed rozpoczęciem polowania na jej terytorium. Prosi się o bezpieczeństwo 
dla siebie, jak i o obfite łowy, a po odbytej wyprawie składa się podziękowania w for-
mie ofiary z kawałków upolowanej zwierzyny. 

101 Ibid., s. 160; Carmen Blacker, op. cit., s. 179.
102 Ichiro Hori, Folk religion…, s. 167.
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Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu, bowiem nie sposób przedstawić tu po-
wiązania między Panią Dzikiej Zwierzyny a wszystkimi zwierzętami zamieszkujący-
mi jej domenę. Choćby omówienie wszystkich zawiłości dotyczących kruka i jego 
ambiwalentnej symboliki wymagałoby osobnego opracowania. Jednak już na bazie 
przedstawionych przypadków można wyróżnić cztery rodzaje relacji między Yama 
no Kami a zwierzętami: 1) Zwierzęta jako posłańcy lub hipostazje bóstwa, np. zając; 
2) Pani-władczyni danego gatunku – widać to zwłaszcza w przypadku dzika i wilka; 
3) Właścicielka zwierząt na wzór żywego inwentarza lub zwierząt domowych u lu-
dzi – łasica jest określana jako „bydło” czy zwierzę bóstwa góry; 4) Opiekunka – kto 
zaszkodzi zwierzęciu Yama no Kami jest przez nią karany, jeśli nie uzyskał uprzedniej 
zgody na polowanie.

Omówiony kompleks mitologiczny zdaje się być wcześniejszy względem wierzeń 
dotyczących pierwszego boga gór z Kojiki – Ōyamatsumi i w świetle chronologii 
i  genealogii mitycznej późniejszych bóstw górskich może pochodzić jeszcze z epo-
ki jōmon. Zapewne w momencie kompilowania klasycznych kronik japońskich wie-
rzenia pierwotnych mieszkańców Japonii miały wpływ na mitologie przybyłych tu 
w okresie yayoi rolników. Te przekonania związane z Yama no Kami można dostrzec 
w przedstawieniach wrogów założycieli domu cesarskiego, którzy byli opisywani jako 
bóstwa górskie barbarzyńców. Niemniej działania Ōyamatsumi, a zwłaszcza jego dzie-
ci, które miał z Nozuchi, stanowiły o tym, czym jest góra również w świetle przeko-
nań yamabito i można powiedzieć, że poza byciem archetypem góry jako takiej, pełni 
rolę Potnia Theron.
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