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Mojej ˝onie Baoyan,
mojej siostrze Marii Józefinie
i mojej córce Azji Zofii.

Kiedy upadajà bogowie
ludzie si´ cieszà,
bo wierzà, ˝e mogà zajàç ich miejsce
F.J.C.

Słowo od autora
Pisz´ te s∏owa z Szanghaju, miasta, które nazywano Per∏à Dalekiego
Wschodu. Tutaj przecina si´ wiele dróg z przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci.
Dzisiaj jest mroêny marcowy dzieƒ, a g´sta mg∏a wydaje si´ osiadaç nad
rzekà Huangpu. Z okien mojego biura widz´ rzek´, a dalej za nià czerwony
pawilon, który w czasie ostatniej Wystawy Âwiatowej reprezentowa∏ Paƒstwo
Ârodka. Jestem w Chinach – na ziemi smoków, a przyby∏em tu z Korei – ziemi smoków i tygrysów, gdzie przed ponad dwudziestoma laty zaczà∏em pisaç
„Serce Smoka” („Corazón de Dragón”). To wtedy rozpoczà∏em literackà podró˝ w czasie i przestrzeni, by zanurzyç si´ w pe∏nych magii wydarzeniach
i tajemnicach zamkni´tego królestwa Korei z koƒca XVI wieku.
W tamtym czasie, w maleƒkiej miejscowoÊci Hahoe przychodzi na Êwiat
bohater mojej ksià˝ki, Aryong. Koreaƒski ch∏opiec o sercu smoka, który
z czasem poznaje smak w∏adzy, mi∏oÊci i chwa∏y, zostajàc bohaterem wojny
z Japonià, która mia∏a miejsce w latach 1592–1598. Aryong spotyka jednego z pierwszych ludzi z Zachodu, który przyby∏ do Korei, hiszpaƒskiego
jezuit´ Gregoria de Céspedes, syna wysokiego urz´dnika królewskiego
w Madrycie. Zakonnik jest postacià historycznà, autorem wielu listów do
Stolicy Apostolskiej, w których wyra˝a∏ swojà sympati´ dla Koreaƒczyków
i opisywa∏ koszmar wojny koreaƒsko-japoƒskiej.
PowieÊç ta, w której legendy przeplatajà si´ z wydarzeniami historycznymi, jest przewodnikiem po zwyczajach i ˝yciu spo∏ecznym szesnastowiecznej Korei – kraju, który zamieszkiwali buddyjscy mnisi, wojownicy, szamani
oraz przepi´kne kisaeng1, które grajàc na kayagumie2, Êpiewa∏y o mi∏oÊci
i kruchoÊci ˝ycia.
1

Kisaeng – dama do towarzystwa (ten i pozosta∏e przypisy pochodzà od t∏umaczki, o ile nie zaznaczono
inaczej).
2
Kayagum – koreaƒski instrument dwunastostrunowy.

6

***
Ciesz´ si´ bardzo, ˝e mia∏em mo˝liwoÊç poznaç autork´ polskiego przek∏adu, panià dr King´ Dygulskà-Jamro, znawczyni´ spo∏eczeƒstwa i kultury koreaƒskiej, z którà podzielam pasj´ dla Dalekiego Wschodu i ciekawoÊç
odkrywania pi´kna dalekich làdów.

Javier Cortines
Szanghaj, 5 marca 2011 roku
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I
Kim3 obudzi∏a si´ przepe∏niona radoÊcià. PrzyÊni∏a jej si´ zst´pujàca z nieba smoczyca, która przysiad∏a na brzegu strumienia i z∏o˝y∏a wielkie ró˝owawe jajo.
– Urodz´ syna, który b´dzie s∏awny w ca∏ym królestwie. Przyniesie mi
powa˝anie wÊród ludzi i szacunek m´˝a – pomyÊla∏a.
Przemy∏a twarz perfumowanà wodà, poprawi∏a w∏osy, w∏o˝y∏a swój najlepszy hanbok4 i skierowa∏a si´ do alkowy, gdzie spa∏ jej ukochany. By∏a podekscytowana jak nigdy wczeÊniej.
– Kochanie, kochanie! – wo∏a∏a do g∏oÊno chrapiàcego m´˝a.
Shin le˝a∏ w pozycji prenatalnej, szcz´Êliwy, ˝e nie musi komunikowaç
si´ ze Êwiatem zewn´trznym. D∏onià zas∏ania∏ twarz od pierwszych promieni
s∏oƒca, a reszt´ cia∏a szczelnie przykry∏ ko∏drà, tak by nie straciç ani troch´
ciep∏a. Wszak zimny szron wdar∏ si´ ubieg∏ej nocy do wn´trza domu przez
ma∏e dziurki w papierowym wype∏nieniu okien5.
Kim wdrapa∏a mu si´ na klatk´, usiad∏a rozkrokiem jak amazonka i zacz´∏a podskakiwaç.
– Obudê si´, obudê si´! Nie bàdê takim leniem! To jest najwa˝niejszy
dzieƒ w naszym ˝yciu. Narodzi si´ nam syn, którego pozna ca∏y Êwiat. Rozb∏yÊnie on niczym gwiazda.
Shin otworzy∏ oczy i spojrza∏ na ˝on´. Zastanawia∏ si´, kiedy ona tak si´
postarza∏a…
– Co mówisz? Oszala∏aÊ? – wymamrota∏, nie dajàc wiary jej s∏owom.
Kim ze spokojem zbli˝y∏a usta do jego ucha i wyszepta∏a:
– Pos∏uchaj mnie uwa˝nie. Niebo zapragn´∏o byÊmy mieli potomka.
Wczoraj przyÊni∏a mi si´ ogromna skrzydlata smoczyca, zst´pujàca z wyso3

Nazwiska koreaƒskie sà jednosylabowe. Najcz´Êciej wyst´pujàce to Kim, Park, Shin. Po zamà˝pójÊciu
˝ona nie zmienia nazwiska. W Korei osoby zwracajà si´ do siebie po nazwisku.
4
Hanbok – tradycyjny strój koreaƒski; w wersji dla kobiet sk∏adajàcy si´ z szerokiej spódnicy i narzutki,
szyty bez haftek, przepasany pod piersià pasem z kokardà.
5
Koreaƒskie okna tradycyjnie wype∏nia∏o si´ papierem.
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kiego niebieskiego nieba. Zatoczy∏a kilka kr´gów ponad wierzcho∏kami gór,
przebi∏a si´ przez chmury, które zgromadzi∏y si´ jak stado baranków wokó∏
s∏oƒca, a nast´pnie zni˝y∏a lot ku ziemi. Wbi∏a Êwietlisty wzrok w naszà ma∏à lagun´, postawi∏a uszy, a nast´pnie wyciàgn´∏a swà pot´˝nà g∏ow´, jakby chcia∏a si´ upewniç, ˝e jest sama. Zatrzepota∏a skrzyd∏ami i z∏o˝y∏a jajo,
które oÊwietli∏y pierwsze promienie s∏oƒca. Po kilku sekundach skorupka
zacz´∏a p´kaç. Us∏ysza∏am kwilenie dziecka i obudzi∏am si´.
Shin patrzy∏ na ma∏˝onk´ z fascynacjà. Ona zaÊ na przemian, raz zanurza∏a si´ w fantastycznym Êwiecie, raz powraca∏a, niosàc ze sobà tà cudownà
wiadomoÊç. A on, choç za m∏odu by∏ bardzo sceptyczny, teraz zrozumia∏, ˝e
istniejà zjawiska niewyt∏umaczalne, których tajemnica zamkni´ta jest
w przyrodzie – w rzekach, wietrze i locie ptaków.
Nieustannie wpatrywa∏ si´ w oczy Kim. Spostrzeg∏ w nich g∏´bokà wiar´ w to, ˝e oczekuje niezwyk∏ych wydarzeƒ. Pog∏aska∏ si´ po brodzie i powiedzia∏:
– Nie mów o tym nikomu. Nie mo˝emy dopuÊciç, by sen si´ nie ziÊci∏,
i ryzykowaç by bogowie odwrócili si´ od nas.
***
Kim wysz∏a z domu na rynek w pobli˝u Bramy Pó∏nocnej z mocno bijàcym sercem. W∏aÊnie otwierano pierwsze stoiska, a ludzie targowali si´ o ceny ry˝u, warzyw i owoców.
– Pierwszy dziÊ kilogram jab∏ek za pó∏ ceny! – krzycza∏ handlarz, przekonany, ˝e ten stary zwyczaj upustu dla pierwszego klienta przyniesie mu
szcz´Êcie na ca∏y dzieƒ.
Kim zignorowa∏a przedsi´biorczego kupca i podesz∏a do stoiska z ˝ó∏wiami i owocami morza – krabami i ma∏˝ami. Kilogramy oÊlizg∏ego morskiego ˝eƒszenia unosi∏y si´ nad algami w wielkich misach z wodà. Kim kupi∏a trzy ˝ywe ryby i dwa ˝ó∏wie. Nast´pnie podesz∏a do kramu ze
s∏odyczami i kupi∏a nieco ry˝owych ciasteczek. Gdy zwróci∏a wzrok ku stoisku z g∏owami Êwiƒ, zrozumia∏a, ˝e nadszed∏ czas by mog∏a ofiarowaç bogom jednà z nich. Po chwili nios∏a przed sobà g∏ow´ Êwini jak niezwyk∏y
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skarb. Zag∏´bi∏a si´ w wàskie uliczki miejscowoÊci Hahoe6, a nast´pnie skierowa∏a si´ ku brzegowi rzeki Naktong. Chcia∏a tam nieco odpoczàç. Zdj´∏a buty i, jak za panieƒskich czasów, skaka∏a po kamieniach. Po chwili z∏o˝y∏a r´ce i zacz´∏a si´ modliç do Buddy o spe∏nienie wielkiego marzenia
o synu.
– Sakyamuni, Êwiat∏o wszystkich Êwiat∏oÊci, które zna ludzkà dusz´,
spraw, aby spe∏ni∏o si´ moje pragnienie – modli∏a si´.
Nast´pnie wypuÊci∏a do rzeki ryby i ˝ó∏wie. Z∏o˝y∏a w ofierze ry˝owe ciasteczka i uzna∏a, ˝e Budda przyjà∏ ten dar. ˚ó∏wie zeÊlizgn´∏y si´ wolno po
kamieniach, a ryby odp∏yn´∏y szybko w g∏àb wód rzeki Naktong. Kim podnios∏a wzrok i nagle wszystko wokó∏ wyda∏o jej si´ pi´kne. Przykl´kn´∏a
i kontemplowa∏a wod´, której plusk podzia∏a∏ na nià niemal hipnotyzujàco. Wiatr rozwia∏ jej w∏osy i ods∏oni∏ nagoÊç bia∏ej szyi. Przez chwil´ wyobrazi∏a sobie, jak b´dzie si´ tu bawiç z synem, uczyç go moralnoÊci i cnót
konfucjaƒskich. Nagle jednak ogarnà∏ jà strach.
– A jeÊli to wszystko jest tylko iluzjà?
Oderwa∏a si´ od tych myÊli i wróci∏a nad brzeg rzeki po swoje buty i grube skarpety z bawe∏ny. Potar∏a stopy o kamieƒ, by pobudziç krà˝enie.
W drodze powrotnej podje∏a decyzj´ – musi zrobiç wszystko, by inni widzieli w niej osob´ uprzejmà i dobrà dla wszystkich.
Przechodzàc ko∏o sklepu z wyrobami z drewna dostrzeg∏a dwie przera˝ajàce maski, które rzeêbiarz Park zawiesi∏ na drzwiach. Przed sklepem sta∏
buddyjski mnich, zbierajàcy pieniàdze na pobliskà Êwiàtyni´.. Pies obszczekiwa∏ powóz zaprz´˝ony w wo∏y, a kury próbowa∏y uciec z zagrody. Kim zobaczy∏a te˝ pewnà nieszcz´snà kobiet´, która nie doÊç, ˝e by∏a okropnà plotkarà, to jeszcze mia∏a szpetnà twarz. M´˝czyêni z Andongu mówili o niej
z odrazà, zach´cani do przeÊmiewek przez w∏aÊciciela zajazdu, Kunga, który nie przestawa∏ serwowaç im ry˝owego wina makkoli.
– Okropieƒstwo! Jak mo˝na piç makkoli z samego rana! Najgorsze, co
mo˝e si´ przytrafiç kobiecie, to mà˝ alkoholik. Na szcz´Êcie Shin ma∏o pije
6

Hahoe – wieÊ w Êrodkowej Korei, w prowincji Pó∏nocna Kyongsang. Znana jest z przedstawieƒ teatru
maskowego. W jej pobli˝u, w mieÊcie Andong i okolicach, mieÊci∏y si´ najlepsze szko∏y konfucjaƒskie.
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i umie si´ kontrolowaç. W koƒcu nie da si´ ukryç, ˝e alkoholizm prowadzi
do impotencji. Kobiecie potrzebny jest m´˝czyzna, który je ˝eƒszeƒ i w´˝owà zup´, dzi´ki czemu zachowuje si´ w ∏ó˝ku tak jak trzeba – myÊla∏a.
W tym momencie Kim dosz∏a do wniosku, ˝e jej mà˝ jest niezwykle silny, bo regularnie z nià wspó∏˝yje. Po tej konkluzji uda∏a si´ do domu, by
dopilnowaç, czy ondol7 dobrze dzia∏a.
Tymczasem Shin – potomek zubo˝a∏ych yangbanów8, specjalista od akupunktury, farmaceuta i dentysta w jednym – w∏aÊnie wyrywa∏ pacjentowi
trzonowego z´ba.
– Gdzie by∏aÊ? – zapyta∏ w tym samym czasie, gdy chwyta∏ w szczypce
zàb i gdy rozleg∏ si´ krzyk pacjenta.
– Na zakupach – odpowiedzia∏a zdenerwowana i spojrza∏a na niego z wyrzutem. By∏a poddenerwowana, przypomina∏a napi´ty ∏uk tu˝ przed wypuszczeniem strza∏y.
Ma∏˝onkowie rozmawiali, nie zwa˝ajàc na to, ˝e pacjent krwawi∏ i cierpia∏ z bólu. Z∏apa∏ lekarza za kitel i na migi dawa∏ mu znaç, ˝e potrzebuje
czegoÊ do zatrzymania krwawienia. Shin kaza∏ mu si´ uspokoiç i da∏ mu zio∏a do pop∏ukania ust. Pacjent chwyci∏ naczynie z zio∏ami, jakby od niego zale˝a∏o jego ˝ycie, i po chwili wyplu∏ zio∏owà p∏ukank´ razem z krwià. Wys∏ucha∏ jeszcze medycznych zaleceƒ, które polega∏y na tym, by nie jad∏ nic
pikantnego przez najbli˝szy tydzieƒ. Po czym, nie mogàc opanowaç drgania
w prawym policzku, sk∏oni∏ si´ kilkakrotnie na po˝egnanie i szybko wyszed∏.
– Dojdzie do siebie. Zimno jest najlepszym lekarstwem – powiedzia∏
Shin do ˝ony.
Kim opowiedzia∏a mu, jak rankiem z∏o˝y∏a ofiar´ dla Buddy, i jak niemal zamarz∏y jej r´ce i nogi w zimnej rzece. Nast´pnie zerkn´∏a kàtem oka
na m´˝a i zasugerowa∏a, ˝e trzeba by jeszcze z∏o˝yç ofiar´ innym bogom.
Shin przytaknà∏, choç nie wierzy∏ w te wszystkie zabiegi. W dodatku czu∏
si´ ju˝ mocno zm´czony pomys∏ami ˝ony.

7
8

Ondol – tradycyjne ogrzewanie pod∏ogowe.
Yangban – koreaƒski szlachcic.
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– Rób, co uwa˝asz za stosowne, ale zachowaj to wszystko w sekrecie.
W sprawach wiary Kim zawsze wychodzi∏a na swoje i tym razem te˝ odnios∏a sukces. Chwil´ póêniej zapala∏a kadzide∏ka przed domowym o∏tarzem, proszàc przodków o pomoc w pocz´ciu syna. Ukl´k∏a, trzykrotnie
sk∏oni∏a si´ do samej ziemi i zacz´∏a si´ modliç.
***
Kim zasz∏a w cià˝´. Mimo ˝e nie by∏a zbyt praktykujàcà buddystkà,
w czasie oczekiwania na narodziny pierworodnego ogarnia∏ jà mistyczny
spokój. Kilka miesi´cy póêniej, w roku, miesiàcu, dniu i godzinie smoka9,
Kim wyda∏a na Êwiat syna. Nazwano go Aryong.
Ch∏opiec wa˝y∏ pi´ç kilogramów i mia∏ czystà niezakrwawionà porodem
skór´. Szybko chwyci∏ pierÊ matki w swe ma∏e ràczki, a gdy ju˝ si´ najad∏,
wykona∏ taki ruch, jakby chcia∏ stanàç na nó˝ki. Po∏o˝na zabra∏a dziecko,
by Kim mog∏a nieco odpoczàç. Owin´∏a je w bawe∏niane pieluszki i u∏o˝y∏a do snu w ko∏ysce z sosnowego drewna.

9

Wed∏ug chiƒskiego kalendarza solarnego, godzin´ wyznacza pozycja s∏oƒca. Jest ich dwanaÊcie: Godzina
Szczura, 23-1 rano; Godzina Byka, 1-3 rano; Godzina Tygrysa, 3-5 rano; Godzina Królika, 5-7 rano;
Godzina Smoka, 7-9 rano; Godzina W´˝a, 9-11 rano; Godzina Konia, 11-13; Godzina Kozy, 13-15;
Godzina Ma∏py, 15-17; Godzina Koguta, 17-19; Godzina Psa, 19-21; Godzina Âwini, 21-23.
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II
Król Sonjo10 w∏aÊnie przejà∏ w∏adz´, dynastia Ming11 rozkwita∏a w Paƒstwie Ârodka, a japoƒskie kar∏y z wysp12, jak pogardliwie nazywali sàsiadów
Koreaƒczycy, jeszcze nie zagra˝a∏y królestwu Choson13.
Gdy nowy monarcha wstàpi∏ na tron, nadworni astrologowie ostrzegali
go przed wrogoÊcià i wojennym duchem Japoƒczyków. Doradzali mu, by
zbudowa∏ pot´˝nà flot´, która obroni∏aby kraj przed inwazjà. Jednak w∏adca nie docenia∏ ich porad, bioràc ich poglàdy za przesàdy. Zamiast inwestowaç we flot´, zajà∏ si´ studiowaniem buddyjskich i konfucjaƒskich ksiàg,
oraz rozbudowà swego pa∏acu w Hanyangu14.
***
Przysz∏a wiosna i zakwit∏y drzewa wiÊni, których ró˝owawo-bia∏e kwiaty mieni∏y si´ w s∏oƒcu. Go∏´bie taƒczy∏y mi´dzy nimi jakby unoszone nie
skrzyd∏ami, ale si∏à m∏odzieƒczej mi∏oÊci. W powietrzu wyczuwa∏o si´ magiczny zapach, który inspirowa∏ do rozmyÊlaƒ. Ludzie z miasta odpoczywali
w cieniu drzew kwitnàcych wiÊni, a wieÊniacy w zadaszeniach z bambusa,
jakie ustawiali poÊrodku pól ry˝owych. Dzieci biega∏y wÊród ˝eƒszeniowych
poletek, a dziewcz´ta korzysta∏y z pierwszych dni ciep∏a, by umyç w∏osy
w rzece Naktong, lub pobawiç si´ na huÊtawkach zawieszonych na drzewach. Na ty∏ach Hahoe zalega∏y jeszcze ostatnie warstwy Êniegu, które oddziela∏y miejscowoÊç od reszty Êwiata.
Pani Kim przechadza∏a si´ dumnie po Hahoe, a w bawe∏nianej chuÊcie
na plecach nosi∏a syna. Cieszy∏ si´ on matczynym ciep∏em i przyglàda∏ si´
z wysoka wàskim uliczkom Hahoe, które wydawa∏y mu si´ wielkie. Ko∏y10

Król Sonjo (1567–1608).
Dynastia Ming (1368–1644).
12
Tak Koreaƒczycy nazywali Japoƒczyków (F.J.C.).
13
Choson (1392–1910) – epoka rzàdów dynastii Yi. Jej pierwszym w∏adcà by∏ Yi Songgye, a jednà z jego pierwszych decyzji by∏o przeniesienie stolicy z Kaesongu do Hanyangu, dzisiejszego Seulu. Nowà
doktrynà paƒstwowà i powszechnie respektowanà etykà politycznà zosta∏ neokonfucjanizm.
14
Hanyang – dawna nazwa Seulu.
11
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sa∏ si´ w rytm bicia serca matki i wpatrywa∏ w zwierz´ta na drodze, które
jawi∏y mu si´ jako wielkie stwory. Czu∏ si´ szcz´Êliwy, gdy matka si´ Êmia∏a, a opuszcza∏y go si∏y, gdy si´ smuci∏a. Kim ogranicza∏a swoje domowe zaj´cia, by sp´dzaç z nim jak najwi´cej czasu. Stara∏a si´ go czasem dra˝niç,
bo wierzy∏a, ˝e to wzmocni jego charakter. Gdy mà˝ znika∏ w pracy i mia∏a pewnoÊç, ˝e nikt jej nie widzi, udawa∏a konika. Wsadza∏a sobie malucha
na plecy i obwozi∏a po ca∏ym domowym królestwie.
Zanim jeszcze Aryong skoƒczy∏ rok, jego ojciec musia∏ si´ przyzwyczaiç
do ˝ycia w domu, który jego ma∏˝onka zamieni∏a w sanktuarium, gdzie
wszystko by∏o podporzàdkowane potrzebom syna. Na drzwiach wejÊciowych Kim zawiesi∏a nawet ró˝ne sentencje dla goÊci, którzy przychodzili
z podarunkami dla malca, a którym ona sama ˝yczy∏a szcz´Êcia i wiecznej
m∏odoÊci. W ten sposób dzieli∏a si´ z innymi swojà radoÊcià.
***
Przyj´cie z okazji pierwszych urodzin Aryonga rozpocz´∏o si´ w godzinie ma∏py. Muzycy stan´li w rogu podwórza i zacz´li graç stare wiejskie melodie, które wszyscy dobrze znali. Pani Kim przygotowa∏a zup´ i kurczaka
nadziewanego ˝eƒszeniem i kasztanami, oraz ry˝owe ciastka. Dogadza∏a te˝
kuzynom i sàsiadom wykwintnym regionalnym winem. M´˝czyêni zbierali
si´ w ma∏ych grupkach, w których rozmawiali o polityce, o ostatnim mistrzu zawodów strzelania z ∏uku w mieÊcie Jinhae, i jak zwykle o interesach.
W tym czasie kobiety nieustannie podawa∏y do sto∏u kimpap15 i p´dy bambusa w miodzie.
Aryong znajdowa∏ si´ w centrum zainteresowania wszystkich. Ubrany
by∏ w ma∏y dzieci´cy hanbok wyszywany w smoki, bia∏e spodnie i czarny
czepek. Próbowa∏ w∏aÊnie stawiaç pierwsze kroki, gdy ojciec podniós∏ go
i powiedzia∏ donoÊnym g∏osem:
– Oto spadkobierca lekarza Shina, który przyniesie szcz´Êcie rodzinie
i ca∏emu Êwiatu!
15

Kimpap – przystawka w postaci krà˝ków ry˝u zawini´tych w wodorost, cz´sto z jajkiem,warzywami,
rybami.
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Shin podzi´kowa∏ muzykom i posadzi∏ Aryonga na macie na Êrodku podwórza. Le˝a∏y na niej przedmioty symbolizujàce cztery bramy ˝ycia: ∏uk,
niç, monety i pióro. Najpierw Aryong chwyci∏ za ∏uk, co mia∏o oznaczaç, ˝e
ch∏opiec b´dzie Êwietnym wojownikiem. Nast´pnie wzià∏ do ràczki szpulk´
nici, co wszyscy uznali za wró˝b´ d∏ugiego ˝ycia. Nie zainteresowa∏y go monety, ale za to siegnà∏ po pióro i zaczà∏ nim wodziç po ziemi.
– B´dzie uczonym! Pójdzie drogà nauki! – wykrzykn´∏a uszcz´Êliwiona
Kim.
Chwyci∏a syna w ramiona i uca∏owa∏a. Muzycy znów grali, a goÊcie pili
makkoli i taƒczyli ile tchu w si∏ach. Gdy si´ zmierzcha∏o, o godzinie psa,
w∏àczono naftowe lampy. Na niebie rozb∏ys∏y gwiazdy, a Aryong chodzi∏ po
podwórzu niczym królewicz oÊwietlony niebieskawym Êwiat∏em ksi´˝yca
i wielkiej tajemnicy ˝ycia.
Tymczasem goÊcie wybornie si´ bawili. Rzeêbiarz Park, po kilku czarkach makkoli, zaczà∏ opowiadaç brednie o tym, jak jednego z miejscowych
po˝ar∏ tygrys i o tym, jak widzia∏ jakàÊ wielkà bijatyk´ w Andongu. Zgromadzeni, wÊród których by∏ burmistrz Numi, zaÊmiewali si´ z tego do ∏ez,
tym bardziej, ˝e Park mia∏ tendencje do wyolbrzymiania.
Gdy ko∏o pó∏nocy goÊcie zacz´li wychodziç, Shin da∏ Parkowi lek na kaca. Czarka naparu wydziela∏a mocny zapach, podobny do potu os∏a, ale mia∏a lecznicze w∏aÊciwoÊci.
***
W ∏ó˝ku Shin odgarnà∏ w∏osy ma∏˝onki i zaczà∏ kontemplowaç jej cia∏o
oÊwietlone blaskiem ksi´˝yca.
– Kochanie, bardzo si´ martwi´ o Aryonga – powiedzia∏. – Widzia∏aÊ,
˝e dotknà∏ dziÊ ∏uku i strza∏. Nie chcia∏bym mieç w domu ani wojskowego
ani myÊliwego, który b´dzie polowa∏ na tygrysy, albo biega∏ po górach i udawa∏, ˝e jest boskim Tangunem16.
Kim spojrza∏a na niego zbita z tropu.
16

Tangun – mityczny za∏o˝yciel koreaƒskiego paƒstwa Kojoson (2333 r. p.n.e.), syn potomka króla Nieba i niedêwiedzicy.
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– Od kiedy to lekarz, który polega tylko na nauce i medycynie, daje wiar´ takim zabobonom?
Shin, który tego wieczoru sam nieco przesadzi∏ z trunkami, nie umia∏
dyskutowaç z ˝onà, która cz´sto zarzuca∏a mu, ˝e jej w ogóle nie s∏ucha.
Szcz´Êliwie, tym razem Kim nie oczekiwa∏a odpowiedzi. Szepta∏a mu do
ucha czu∏e s∏ówka. Pami´ta∏a wszak o starej zasadzie, ˝e wyznawanie mi∏oÊci czyni cuda. Przytrzyma∏a r´k´ m´˝a na swoim udzie, a nast´pnie zacz´∏a masowaç i obca∏owywaç jego czu∏e miejsca. Gdy Shina ogarn´∏o uniesienie, straci∏ nad sobà panowanie, wstàpi∏y w niego ogromne si∏y i wspià∏ si´
na swojà ukochanà. I tak rozpocz´li uprawiaç mi∏oÊç podobnà do szamaƒskiego taƒca, przerywanà jedynie czu∏ymi wyznaniami. W koƒcu Shin
krzyknà∏, i poczu∏, jakby by∏ rwàcà rzekà, która wdziera si´ na tereny ˝ony.
A po wielkiej rozkoszy opuÊci∏y go si∏y i radoÊç, które mia∏ jeszcze przed
chwilà. Przytuli∏ mocno ˝on´ i usnà∏.
Ânie˝nobia∏e Êwiat∏o ksi´˝yca zamieni∏o cia∏a kochanków w koÊç s∏oniowà.
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III
Aryong mia∏ szcz´Êliwe i spokojne dzieciƒstwo. W wieku oÊmiu lat by∏
ju˝ w za˝y∏ej przyjaêni ze wszystkimi sàsiadami, którzy ch´tnie sp´dzali z nim
ca∏e popo∏udnia. Szczególnie polubi∏ rzeêbiarza Parka. Przyciàga∏y go zapach
drewna i maski – czasem diaboliczne, a czasem delikatne jak wiosna.
– Boisz si´ ich? – pyta∏ Park, wpatrujàc si´ g∏´boko w oczy Aryonga.
– Nie.
Rzeêbiarz chcia∏ przekazaç ma∏emu ca∏à swojà wiedz´ i sekrety wyrobu
masek.
– Im groêniej wyglàdajàca maska, tym lepiej, bo wtedy przegania z∏e
duchy – t∏umaczy∏.
Maski Parka by∏y dwojakiego rodzaju – groteskowe lub straszne. Te
pierwsze mia∏y w sobie coÊ szlachetnego, wi´c ch´tnie kupowali je arystokraci. Drugie nabywa∏a biedniejsza cz´Êç spo∏eczeƒstwa. Ch∏opiec wierzy∏,
˝e gdy zachodzi s∏oƒce, dusze masek wychodzà z warsztatu mistrza i wracajà dopiero o poranku.
Aryong lubi∏ sp´dzaç czas w zak∏adzie pana Yunmi tak˝e w zimie. Wyrabia∏ on pi´kne celadonowe17 dzbany o niebieskawozielonym odcieniu, na
których malowa∏ ˝urawie i ga∏´zie kwitnàcych wiÊni. Jednak jego ulubionym miejscem by∏a przychodnia lekarska ojca, wype∏niona butelkami z zio∏ami i w´˝ówkami, na których ponaklejane by∏y etykiety w chiƒskich znakach. Co prawda Aryong nie marzy∏ o medycynie, ale uwielbia∏ przemykaç
si´ ukradkiem do gabinetu ojca i przyglàdaç si´ tym wszystkim cudeƒkom.
Wchodzi∏ na stó∏, skàd ju˝ ∏atwiej mu by∏o dosiegnàç poustawianych na
rega∏ach go∏´bich gniazd i jelenich rogów, które s∏u˝y∏y do sporzàdzania lekarstw. By∏ tam nawet róg nosoro˝ca, który pochodzi∏ z dalekich wypraw,
na które ojciec udawa∏ si´ co pó∏ roku. KiedyÊ takie rogi zamawiano w Chinach w zamian za koreaƒski ˝eƒszeƒ. Aryong nigdy nie widzia∏ nosoro˝ca,
ale wyobra˝a∏ go sobie, jako pot´˝ne zwierz´, nieco podobne do smoka
17

Celadon – ceramika o zielonkawo-niebieskim odcieniu, wytwarzana w Korei od czasów królestwa Koryo (935–1392).
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z wielkim rogiem, lub do Êwi´tego jednoro˝ca – bohatera koreaƒskich i chiƒskich podaƒ, Ka’Lina, którego wizerunek cz´sto pojawia∏ si´ w konfucjaƒskich Êwiàtyniach.
Matka cz´sto zabiera∏a syna na zakupy, które robi∏a na pobliskich bazarach. Aryong to uwielbia∏. Nie móg∏ oderwaç oczu od Êwie˝ych warzyw i owoców, Êwiƒskich g∏ów, przypominajàcych maski pana Parka, oraz ryb i mi´s,
suszonych promieniami s∏oƒca niemal jak na wolnym ogniu. Aryong podziwia∏ przy tym zdolnoÊci negocjacyjne matki, która zawsze wychodzi∏a z bazaru z najlepszymi produktami i minà zwyci´zcy. Sam te˝ by∏ zadowolony, bo
matka zawsze kupowa∏a mu kubeczek chrupiàcych larw jedwabnika18.
Pewnego dnia, gdy Aryong mia∏ dziewi´ç lat, oddali∏ si´ od wioski, by
zwiedziç okolice. Doszed∏ a˝ do ma∏ego wzgórza, skàd widaç by∏o chat´ szamanki Sun. Ludzie we wsi mówili, ˝e Sun ma blisko sto lat, i ˝e jeszcze nigdy nie chorowa∏a. Ponoç za m∏odu by∏a bardzo ∏adna i mieszka∏a na królewskim dworze. DziÊ nikt nie wàtpi∏ w jej nieograniczonà energi´,
umiej´tnoÊci paranormalne oraz w to, ˝e ˝yje na granicy dwóch Êwiatów.
Czasem przychodzi∏a na targ po skorupy ˝ó∏wi. Wtedy na jej widok Aryonga przechodzi∏y zimne dreszcze. Innym razem widzia∏, jak zbiera∏a na polanie aromatyczne zio∏a. Czu∏ wtedy, ˝e serce mu przyspiesza, a dusza niemal wyrywa si´ z cia∏a.
Mimo s´dziwego wieku Sun porusza∏a si´ z wielkà gracjà i sprawia∏a wra˝enie, jakby posiada∏a nadnaturalne si∏y. Ludzie wierzyli, ˝e potrafi ona lataç
lub znikaç w dowolnym momencie. Z pewnoÊcià jako kap∏anka intuicyjnie
wyczuwa∏a wiele rzeczy. Teraz na przyk∏ad, czu∏a, ˝e ch∏opiec stoi za jej plecami. Odwróci∏a si´ nagle, a Aryonga obla∏ zimny pot. Kap∏anka krzykn´∏a:
– Aryong, nie wstyd ci mnie Êledziç? Chodê tu natychmiast!
W tym momencie Aryong po raz pierwszy poczu∏, ˝e ziemia trz´sie si´
mu pod stopami. Ucieka∏ z chaty Sun ile tchu w piersi. Wydawa∏o mu si´,
˝e cienie drzew chcà go z∏apaç i ukaraç w imieniu ich królowej. Odetchnà∏
z ulgà dopiero, gdy dotar∏ do wioski. Pierwsze napotkane kobiety potrak18

Larwy jedwabnika – koreaƒski przysmak, do dziÊ uwa˝any za dobrà przegryzk´ dla m´˝czyzn. Larwy
jedwabnika tradycyjnie sma˝y si´ na kamieniach i podaje na goràco.
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towa∏ jak prawdziwe wybawicielki. Chwil´ póêniej wpad∏ do warsztatu Parka. Ten spojrza∏ na niego po ojcowsku i zapyta∏ przekornie:
– No co, spotka∏eÊ tygrysa?
Aryong utkwi∏ wzrok w pod∏odze i powiedzia∏:
– Panie Park, myÊl´ ˝e kap∏anka Sun mnie przeÊladuje.
Rzeêbiarz zrozumia∏, ˝e ma∏y musia∏ mieç bliskie spotkanie z szamakà.
– Uspokój si´. Strach mo˝na pokonaç tylko si∏à spokoju. JeÊli chcesz daleko zajÊç w ˝yciu, to musisz nauczyç si´ panowaç nad sobà. Tylko czas i cierpliwoÊç wzniosà ci´ na szczyt Góry Duchowej.
Artysta zrobi∏ przerw´, po czym kontynuowa∏:
– Usiàdê wygodnie i opowiedz mi, co si´ sta∏o.
Aryong powiedzia∏ mu, ˝e widzia∏ jak Sun wskoczy∏a jednym susem na
sam czubek drzewa i wyda∏a z siebie zwierz´cy okrzyk.
– Musia∏em uciekaç, bo Sun chcia∏a mnie zaatakowaç.
Park poczeka∏, a˝ ch∏opiec si´ uspokoi, w koƒcu poradzi∏ mu:
– Musisz wróciç do chaty Sun i porozmawiaç z nià. JeÊli nie przezwyci´˝ysz strachu, jej postaç b´dzie ci´ przeÊladowaç ca∏e ˝ycie. Zarówno ona, jak
i ja jesteÊmy w kontakcie z duchami, ale to jeszcze nie oznacza, ˝e jesteÊmy
demonami. Przecie˝ wielokrotnie pomagamy ludziom. Wiesz, ile razy Sun
pomaga∏a nam swoim szamaƒskim taƒcem sprowadziç deszcz w czasie suszy? Tysiàce, tysiàce razy! – powiedzia∏.
Dla Aryonga s∏owa rzeêbiarza by∏y jak balsam dla duszy. Park ucieszy∏
si´ zaÊ, ˝e ch∏opiec przezwyci´˝y∏ strach i opowiedzia∏ mu swój sekret.
– Jak dobrze wiesz, moje maski doceniane sà nawet na dworze króla Sonjo. I to nie jest przypadek. Dzie∏a te si´gajà swà historià do czasów najdawniejszych. Jest w tobie coÊ inspirujàcego, wi´c choç jesteÊ jeszcze ma∏y, mog´ otworzyç przed tobà serce i opowiedzieç ci pewnà bardzo wa˝nà histori´.
Ch∏opiec spojrza∏ na Parka i zauwa˝y∏ na jego twarzy wielkie emocje.
– Mojemu przodkowi o imieniu Noh przyÊni∏ si´ kiedyÊ m´drzec z bia∏à brodà, który pokaza∏ mu dziesi´ç najwa˝niejszych masek Êwiata – opowiada∏ Park. – Duch starca ofiarowa∏ mu maski i obieca∏ zdradziç sposób
ich wyrobu. Postawi∏ mu jednak warunek – nikt nie móg∏ zobaczyç, jak si´
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je rzeêbi. Noh wróci∏ do warsztatu, ale gdy koƒczy∏ dziewiàtà mask´, zazdrosna ˝ona zacz´∏a go podglàdaç przez szpar´ w drzwiach. Wtedy Noh
pad∏ na ziemi´ jakby ra˝ony piorunem i zmar∏. Mimo wszystko sztuka wytwarzania masek przetrwa∏a i nadal jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jednak zawsze robi´ dziewi´ç masek i z jakiegoÊ tajemniczego powodu nie mog´ skoƒczyç dziesiàtej. Wcià˝ nad nià pracuj´ i wyobra˝am
sobie, jaka powinna byç.
Aryong poczu∏ w tym momencie, ˝e dotyka zupe∏nie innej rzeczywistoÊci, zupe∏nie jakby dotyka∏ palcami nieba. Wtedy te˝ rozleg∏ si´ buddyjski dzwon, który wybija∏ godzin´ koguta. Aryong po˝egna∏ si´ szybko, bo
chcia∏ ju˝ wracaç do domu.
– Zaczekaj chwil´ – powiedzia∏ Park. Nast´pnie wyjà∏ z szafy pud∏o.
– To jest prezent dla ciebie – powiedzia∏.
Aryong podniós∏ wieko i zobaczy∏ pi´kny ∏uk ze skórzanym wykoƒczeniem i dwunastoma strza∏ami. Dotknà∏ zabawki, po czym ze ∏zami w oczach
przytuli∏ si´ do przyjaciela. Przed wyjÊciem podzi´kowa∏ Parkowi, a ten po
raz kolejny przypomnia∏ mu, ˝e musi spotkaç si´ z kap∏ankà Sun.
Gdy ch∏opiec wraca∏ do domu, s∏oƒce chyli∏o si´ ju˝ ku zachodowi. Na
niebie pojawi∏ si´ ksie˝yc i b∏ysnà∏ bia∏ym okiem. OÊwietli∏ zbo˝a i domy
miejscowych bogaczy. Aryong zda∏ sobie w tym momencie spraw´, ˝e s∏oƒce i ksi´˝yc sà jak oczy wielkiego ptaka, które strzegà ziemi´. Poczu∏, ˝e
Hwanin – w∏adca Nieba – opiekuje si´ duchem swego wnuka Tanguna, zamieszkujàcego góry królestwa Choson.
***
Od kiedy Aryong dosta∏ ∏uk, ca∏e godziny sp´dza∏ na podwórzu, udajàc,
˝e strzela do wroga. Z gliny zrobi∏ sobie mongolskà armi´ i bawi∏ si´ w wojn´ z ˝o∏nierzami Czyngis-chana, który podbi∏ Êwiat na niespotykanà skal´.
Ch∏opiec biega∏ po podwórzu, przymierza∏ si´ do ataku i bra∏ wroga przez
zaskoczenie. Ze zwinnoÊcià w´˝a wyjmowa∏ z ko∏czanu strza∏y, napina∏ ∏uk
i trafia∏ prosto do celu. Kilkakrotnie zabija∏ Czyngis-chana, ale póêniej znów
lepi∏ jego figurk´, bo przecie˝ Mongo∏owie nie mogli pozostaç bez w∏adcy.
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Ojciec widzia∏ to wszystko i w koƒcu nazwa∏ syna „ma∏ym mistrzem
∏ucznictwa, który pokona∏ Czyngis-chana”. Aryong uwielbia∏ przedstawiaç
si´ kolegom w∏aÊnie tym przydomkiem. Gdziekolwiek si´ pojawia∏, zaludnia∏ to miejsce wyimaginowanymi bandytami, piratami, dzikimi zwierz´tami i bogami. Ka˝dy zakàtek podwórza by∏ miejscem wielkich bitew monarchów i pó∏bogów, którzy czasem wygrywali, a czasem przegrywali.
Malutkie patio sta∏o si´ miejscem napawajàcym si∏à, drzwiami ku doros∏emu Êwiatu, przed∏u˝eniem ˝ycia w ∏onie matki, a przede wszystkim – poczàtkiem drogi.
Ch∏opiec wyobra˝a∏ sobie nawet, ˝e ziemia si´ rozst´puje, wyst´puje z niej
lawa i zalewa wojska wroga. Ka˝dego dnia cz´Êç podwórza zamienia∏a si´
we wspania∏e tereny bitew. Ziemia ods∏ania∏a swoje bogactwo, pozwala∏a
na wprowadzenie harmonii, i wprawia∏a w ruch serce Êwiata. Aryonga wype∏nia∏ pokój i równowaga stworzenia, yin i yang, pierwiastek m´ski i ˝eƒski, s∏oƒce i ksi´˝yc. W nocy duchy gwiazd dotyka∏y swoimi palcami glinianych ˝o∏nierzyków Aryonga, a on wiedzia∏, ˝e czynià to z troski, by
ochroniç jego armi´ i czuwaç nad snem ca∏ej rodziny.
***
Shin chcia∏, by syn sp´dza∏ wi´cej czasu w gabinecie, uczy∏ si´ medycyny,
i aby mu pomaga∏ przy chorych. Szybko jednak zrozumia∏, ˝e ma∏y nie wykazuje w tym kierunku zdolnoÊci. Co prawda Aryong s∏ucha∏ uwa˝nie opowieÊci ojca, a zw∏aszcza historii o nieuleczalnych chorobach, ale nie by∏o widaç w nim materia∏u na lekarza.
Ojciec czu∏ si´ coraz bardziej rozczarowany i mówi∏ cz´sto do ma∏˝onki:
– Ju˝ nic z niego nie b´dzie. Nie mam do niego si∏y.
***
Kim uwa˝a∏a, ˝e mà˝ za du˝o pracuje. Pewnej nocy, gdy Shin skoƒczy∏
zajmowaç si´ pacjentem chorym na epilepsj´, a Kim robi∏a m´˝owi masa˝
szyi po ci´˝kiej pracy, Aryong wszed∏ do gabinetu i zapyta∏:
– Co to jest Êmierç?

21

Rodzice wstrzymali oddech i popatrzyli na siebie. Ojciec poprosi∏ syna,
by usiad∏.
– Aryong, naprawd´ nie wiem – wyzna∏ ojciec.
Ch∏opiec wbi∏ wzrok w ziemi´ i zamyÊli∏ si´. Zrozumia∏, ˝e dotknà∏ tym
pytaniem niewygodnego tematu. Wynurzy∏ si´ z zadumy, jakby wychodzi∏
z g∏´bokiego jeziora, spojrza∏ na ojca z wyrozumia∏oÊcià i powiedzia∏:
– Tato, ja wiem, czym jest Êmierç. To jakby zapaÊç w sen i nigdy si´ nie
obudziç.
Kim zaniemówi∏a. Nie skoƒczy∏a masa˝u i wyprowadzi∏a syna z gabinetu, aby odpowiedzieç na reszt´ jego egzystencjonalnych pytaƒ. Chcia∏a mu
te˝ opowiedzieç o inkarnacji oraz o nieskoƒczonych mo˝liwoÊciach, jakie ma
cz∏owiek na drodze do perfekcji i nirwany.
– Ka˝dy cz∏owiek umiera, a wtedy staje si´ gwiazdà oÊwietlajàcà nadzieje
innych ludzi. Wielkie gwiazdy to ci, którzy byli màdrzy i wiedzieli jak kroczyç po ziemi. Natomiast ma∏e gwiazdy to malutkie zwierzàtka, które tak
cz´sto rozdeptujemy, nie zdajàc sobie z tego sprawy. Wszystko, co nas otacza jest Êwi´te, bo kryje w sobie nieskoƒczone ˝ycie.
Póêniej Kim opowiedzia∏a synowi legend´ o bia∏ym s∏oniu, który pojawi∏
si´ na Êwiecie po Êmierci Buddy. Mia∏ on przypominaç ludzkoÊci, ˝e mi∏oÊç
jest kluczem do uratowania ludzkoÊci, a brak mi∏oÊci jest jedynym grzechem.
– Za ka˝dym razem, gdy robimy coÊ z∏ego, jedna z gwiazd na niebie gaÊnie, a potem przenosi si´ do innego Êwiata. Dlatego te˝, jeÊli ludzie nie
przestanà grzeszyç, pewnego dnia b´dziemy ˝yli pod niebem bez gwiazd –
t∏umaczy∏a Kim coraz pewniejsza tego, ˝e trzeba wyt∏umaczyç synowi tak˝e filozofi´ zen.
Aryong nic z tego nie rozumia∏, ale s∏uchajàc matki, czu∏ si´ bezpiecznie, jakby otacza∏a go jakaÊ pot´˝na si∏a. Zauwa˝a∏, ˝e ta bliska mu kobieta
ma wewn´trzny ogieƒ, który daje poczàtek Êwiat∏u gwiazd, i który mo˝e
wstrzàsnàç ca∏à wiecznoÊcià.
Nast´pnego dnia, gdy tylko Aryong przetar∏ oczy i zauwa˝y∏ pierwsze
promienie s∏oƒca, pobieg∏ do kuchni, by zobaczyç, jak matka szykuje Ênia-
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danie. Napi∏ si´ zupy, zjad∏ nieco kimchi19 i wybieg∏, nie dokoƒczywszy nawet ma∏ej miseczki ry˝u.
Kim krzycza∏a za nim, by zjad∏ coÊ jeszcze, ale on ju˝ nie s∏ysza∏, zupe∏nie poch∏oni´ty zabawami na podwórzu. Jak ju˝ pokona∏ wojska mongolskie, to uda∏ si´ do miejsca, gdzie zawsze o godzinie smoka czekali na niego przyjaciele: Kunin – który ca∏y dzieƒ wcina∏ ry˝owe ciasteczka, Kasan –
wyjàtkowo waleczny rycerz, i Sirie – typowy introwertyk, o zdolnoÊciach
artystycznych. Dzielili smutki i radoÊci, uczestniczàc w fantastycznych przygodach, gdzie jedynà granicà by∏a ich nieskoƒczona wyobraênia.
– Gdzie dziÊ idziemy? – zapyta∏ Kasan, oczekujàc jakichÊ ekscytujàcych
wydarzeƒ.
Aryong odpowiedzia∏ bez wahania:
– To Êwietny dzieƒ na uje˝d˝anie koni! Chodêmy do stadniny pana Woo!
Kunin i Sirie byli specjalistami od unikania zagro˝eƒ i szalonych pomys∏ów Aryonga, wi´c szybko zaproponowali puszczanie latawca. Kasan przywo∏a∏ ich do porzàdku i zgani∏ za takà tchórzliwà postaw´. Kunin niemal
si´ pop∏aka∏ i ze wzrokiem wbitym w ziemi´ wyjàka∏:
– Dobrze, dobrze. Niech b´dzie, ale ja si´ b´d´ tylko przyglàda∏.
Sirie nie chcia∏ zostaç sam, wi´c powiedzia∏, ˝e do∏àczy, ale b´dzie sta∏ na
czatach.
Ch∏opcy pomaszerowali do gospodarstwa Woo. Na ganku domu roz∏o˝ona by∏a skóra niedêwiedzia, a w pobliskiej zagrodzie pas∏a si´ czarna owca.
Aryong przeskoczy∏ ogrodzenie i wskoczy∏ jej na grzbiet.
– Parz, jak uje˝d˝ajà bogowie! – krzycza∏ Aryong.
Przera˝ona owca wierzga∏a i becza∏a. Kasan nie móg∏ znieÊç widoku jej
cierpienia i omal nie wybuchnà∏ p∏aczem, a Sirie krzyknà∏ g∏oÊno. W tym
momencie ch∏opcy zobaczyli, ˝e zbli˝a si´ do nich Woo z wielkà ∏opatà
w r´ku.

19

Kimchi – koreaƒski przysmak, podawany w formie przystawki do niemal ka˝dego posi∏ku, uznawany
za symbol rodzimej kuchni. Jest to warzywo, najcz´Êciej kapusta pekiƒska lub bia∏a rzodkiew, kwaszone
z czosnkiem, pastà z czerwonej papryki i ró˝nymi dodatkami, np. owocami morza.
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– Pozabijam was! Ponabijam was na pale! – krzycza∏.
Kasan rzuci∏ si´ do ucieczki jak wypuszczona z ∏uku strza∏a, a Aryong
zaczà∏ biec tak szybko, ˝e ledwo dotyka∏ stopami ziemi. Ch∏opcy ukryli si´
w ma∏ej jaskini, której wejÊcie przykryli ga∏´ziami drzew. Wyszli dopiero,
gdy uznali, ˝e niebezpieczeƒstwo min´∏o. Wtedy ogarnà∏ ich Êmiech. Tarzali si´ po ziemi i przedrzeêniali Woo. Musieli ju˝ wracaç do domu, wi´c
ruszyli leÊnà Êcie˝kà do Hahoe. Maszerowali tak do czasu, a˝ us∏yszeli z∏owieszczy pisk zwierzàt. Dopiero teraz zauwa˝yli, ˝e niebo si´ zachmurzy∏o
a z drzew zacz´∏y spadaç liÊcie. W powietrzu wyczuwa∏o si´ groz´ Êmierci.
Ch∏opcy pobiegli w stron´, skàd dochodzi∏y te straszne zwierz´ce odg∏osy.
Z daleka zauwa˝yli trzech dobrze zbudowanych m´˝czyzn, którzy nabijali psy na pale, a póêniej wieszali je na ga∏´ziach drzew. Przera˝eni ch∏opcy
schowali si´ za ska∏ami. Widzieli, jak zwierz´ta przebiera∏y w powietrzu ∏apami, jakby chcia∏y uciekaç z miejsca kaêni, toczy∏y pian´, wy∏y z bólu, a po
chwili Êmiertelna mg∏a zas∏oni∏a im Êlepia i milk∏y na zawsze.
Po raz pierwszy w ˝yciu Aryong poczu∏ nienawiÊç. Chcia∏ powystrzelaç
z ∏uku straszliwych oprawców, którzy torturowali psy. Gdyby tylko móg∏,
przywróci∏by ˝ycie tym biednym zwierz´tom. Ledwo powstrzyma∏ w sobie
naturalny bunt przeciwko z∏u. Przypomnia∏ sobie, ˝e doroÊli uwielbiajà psie
mi´so, a nawet twierdzà, ˝e najlepsze jest wtedy, gdy zwierz´ umrze gwa∏townà Êmiercià. Zw∏aszcza m´˝czyêni uwielbiali zup´ z psa. Aryong nigdy
nie móg∏ zrozumieç, jak taka potrawa mo˝e kogokolwiek wzmocniç. Jednak jego ojciec te˝ jà ch´tnie jada∏, a nawet zaleca∏ swoim pacjentom.
Smutek ogarnà∏ serce Aryonga. Spojrza∏ jeszcze raz na zmaltretowane
psy zawieszone na drzewach, i ze spuszczonà g∏owà uda∏ si´ wraz z przyjació∏mi do domu. Przy drodze do Hahoe sta∏ posàg Buddy, siedzàcego w pozycji lotosu. Wydawa∏o im si´, ˝e Budda spojrza∏ na nichpoprzez swoje trzecie oko w czole, i pragnà∏ przegnaç smutek z ich dzieci´cych serc.
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IV
Pewnego poranka Aryong postanowi∏ stawiç czo∏a strachowi i spotkaç
si´ z czarownicà Sun. Od kiedy Park poradzi∏ mu, by jà odwiedzi∏, ch∏opiec
nie móg∏ spaç po nocach. Wiedzia∏, ˝e artysta mia∏ racj´, a mimo to ogromnie si´ ba∏. W koƒcu zebra∏ si´ na odwag´ i poszed∏. Gdy przekracza∏ próg
bramy Hahoe, znów ogarnà∏ go paniczny strach, i wszelkie t∏umaczenia i rady, jakich sobie sam udziela∏, by∏y na nic. Strach i odwaga walczy∏y w nim
ze sobà.
Gdy szed∏ do Sun, zobaczy∏ pod drzewem buddyst´, który z zamkni´tymi oczyma odmawia∏ mantr´, i wieÊniaków, którzy dzielili dojrza∏ego arbuza. Na leÊnej polanie spotka∏ te˝ m∏odzieƒców çwiczàcych taekwon-do.
Stary mistrz o d∏ugich siwych w∏osach cierpliwie t∏umaczy∏ im zasady Wielkich Ograniczeƒ:
– JeÊli chcia∏byÊ atakowaç jak tygrys, musisz zapomnieç o sobie. Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ w skórze bestii. Wczuj si´! Tylko ten, kto przezwyci´˝y l´k, mo˝e zostaç mistrzem. A najwa˝niejsze w tej walce jest zwyci´stwo
nad samym sobà. Nie zapominajcie, ˝e ten, kto zwyci´˝a nad innymi jest
pot´˝ny, ale ten, kto zwyci´˝a z samym sobà jest niezwyci´˝ony.
Aryong wiele by da∏, aby z nimi zostaç, ale wiedzia∏, ˝e teraz najwa˝niejsza jest rozmowa z Sun, i uwolnienie si´ od uczucia przeÊladowania przez
wiedêm´.
Nad chatà Sun krà˝y∏o stado kruków. Aryong ju˝ mia∏ wypuÊciç strza∏´
w kierunku przewodnika tej skrzydlatej bandy, gdy poczu∏, ˝e robi mu si´
goràco i sp∏ywa potem po ca∏ym ciele. To by∏ strach. Wydawa∏o mu si´, ˝e
ptaki zataczajà nad nim kràg, jakby Êwi´towa∏y zwyci´stwo nad jego strachliwà duszà. Przypomnia∏ sobie s∏owa starca: „Tylko ten, kto przezwyci´˝a swój wewn´trzny l´k, mo˝e zostaç mistrzem”.
Podszed∏ do ogrodzenia i zastuka∏. Niespodziewanie poczu∏ koÊcisty dotyk na plecach.
– Wiedzia∏am, ˝e przyjedziesz – powiedzia∏a Sun, zag∏uszajàc skrzekliwe
odg∏osy ptaków.
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Aryong by∏ przera˝ony. Nie móg∏ nawet spojrzeç w oczy staruszki, których ˝ó∏tawe t´czówki wywraca∏y si´ do góry, zupe∏nie jakby szuka∏y tam
zagubionych galaktyk.
– Chcia∏em prosiç o wybaczenie – wybàka∏ Aryong.
Staruszka otworzy∏a drzwi i popchn´∏a go lekko w stron´ wejÊcia.
– Wejdê – powiedzia∏a.
Aryong usiad∏ ze spuszczonà glowà na klepisku. Gdy ukradkiem spoglàda∏ na Sun, wydawa∏o mu si´, ˝e przybiera ona postaç wielkiego kruka.
W tej chwili zda∏ sobie spraw´, ˝e jest ju˝ za póêno na ucieczk´.
– Po raz pierwszy od wielu lat odwiedzi∏o mnie dziecko – powiedzia∏a.
– Ludzie myÊlà, ˝e straci∏am rozum, ale czy majà racj´? Widz´ wi´cej od innych i umiem czytaç myÊli drzew.
Spojrza∏a na ch∏opca ognistym wzrokiem i zapyta∏a:
– Chcesz bym ci przepowiedzia∏a przysz∏oÊç?
Aryongowi odj´∏o mow´. Chcia∏ odmówiç, ale s∏owa nie przechodzi∏y
mu przez gard∏o.
– Siadaj tutaj – powiedzia∏a stanowczym tonem Sun.
Aryong by∏ jak zahipnotyzowany i robi∏ wszystko, czego chcia∏a kobieta.
Zupe∏nie opanowa∏a jego umys∏.
Kap∏anka usiad∏a naprzeciwko, rzuci∏a w powietrze bambusowy patyczek i ju˝ po chwili zanurzy∏a si´ w Êwiat duchów. Roz∏o˝y∏a wielki wachlarz
i wyda∏a z siebie g∏oÊny okrzyk. Nast´pnie rozsypa∏a na bambusowej macie
ry˝, by odczytaç z uk∏adu ziaren przysz∏oÊç ch∏opca.
– Masz zadatki na wojskowego. Widz´, jak walczysz z oddzia∏ami barbarzyƒców ze wschodu. Straszny to widok, straszny...
Sun przerwa∏a, popatrzy∏a na ch∏opca i obdarzy∏a go ciep∏ym spojrzeniem:
– JesteÊ mocny i s∏aby, wielki i ma∏y, jesteÊ dolinà i górà, chmurà i ska∏à. SamotnoÊç zmieni twoje serce w kamieƒ, ale mi∏oÊç go zmi´kczy. Twoja
s∏aboÊç mo˝e ci´ zniszczyç albo podnieÊç. W m∏odoÊci staniesz si´ ofiarà
swoich iluzji, ale gdy osiàgniesz dojrza∏oÊç, stawisz czo∏a rzeczywistoÊci. Widz´ krew na twoich r´kach i nienawiÊç w oczach. Widz´ niemoc w twojej
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mocy, i kwiat lotosu, szykujàcy si´ do rozkwitu… Czeka ci´ wiele wyzwaƒ
i trudne ˝ycie… A teraz zejdê mi z oczu! – krzykn´∏a.
Nagle Aryong poczu∏ si´ wolny. Gdy wyszed∏ z domu Sun, porazi∏ go
b∏´kit nieba. Im dalej by∏ od wiedêmy, tym wi´cej mia∏ w sobie ˝ycia. Wraca∏ do domu tà samà drogà. M∏odzieƒcy wcià˝ çwiczyli taekwon-do, a ich
mistrz wydawa∏ mu si´ drzewem, rzekà lub chmurà. Uczniowie próbowali
go atakowaç, ale broni∏ si´ bez ˝adnego wysi∏ku.
– Cz∏owiek to znacznie wi´cej ni˝ cia∏o – t∏umaczy∏ uczniom z lekkim
uÊmiechem.
Gdy Aryong wróci∏ do domu, by∏a ju˝ godzina psa. Rodzice ca∏y dzieƒ
odchodzili od zmys∏ów, zastanawiajàc si´, gdzie si´ podzia∏. Shin nakrzycza∏
na ch∏opca i za kar´ zabroni∏ mu wychodziç z domu przez trzy kolejne dni.
Kim za to chcia∏a wiedzieç, co si´ w∏aÊciwie sta∏o w domu szamanki Sun.
Przez ch∏opca przemawia∏ strach:
– Z oczu Sun wychodzi∏ ogieƒ, a jej moc sprawi∏a, ˝e przez wiele godzin
nie mog∏em si´ ruszyç z miejsca. W pewnym momencie czarownica zamieni∏a si´ w wielkiego ptaka, z∏apa∏a mnie w szpony i uprowadzi∏a do swej
kryjówki za górami.
Rodzice Aryonga zrozumieli, ˝e ch∏opiec by∏ przera˝ony, wi´c szybko zmienili temat. Ojciec zaczà∏ opowiadaç o ostatnim cesarskim ci´ciu, jakie wykona∏
ci´˝arnej, a zaraz potem wyszed∏ do kliniki. Kim chcia∏a uspokoiç syna, wi´c
po∏o˝y∏a si´ z nim na pos∏aniu i opowiedzia∏a mu histori´ o za∏o˝eniu Korei.
– Dawno, dawno temu, kiedy tygrys pali∏ fajk´, Hwanun – syn króla
nieba – poprosi∏ ojca, by pozwoli∏ mu zejÊç na ziemi´ i nauczyç ludzi kilkunastu wa˝nych umiej´tnoÊci. Hwanin zes∏a∏ syna na gór´ Taebek, w pobli˝u granicy z Cesarstwem Chiƒskim. Tam przywita∏y go niedêwiedzica i tygrysica, które od dawna pragn´∏y przybraç postaç kobiety. W koƒcu dobry
w∏adca nieba postanowi∏ wys∏uchaç ich proÊby i powiedzia∏ tak:
– JeÊli wytrzymacie w jaskini przez miesiàc, bez s∏onecznego Êwiat∏a, jedzàc tylko czosnek i gorzki pio∏un, to staniecie si´ kobietami.
Tygrysica nie wytrzyma∏a próby i po kilku dniach uciek∏a z jaskini. Jednak niedêwiedzica by∏a cierpliwa i pos∏uszna bogu. Dopiero po miesiàcu
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wysz∏a z jaskini, za co w nagrod´ sta∏a si´ pi´knà kobietà. Bóg da∏ jej za m´˝a swojego syna Hwanuna, a z ich zwiàzku pocz´∏o si´ dziecko. By∏ to syn,
którego nazwali imieniem Tangun. To on za∏o˝y∏ nasze paƒstwo. Rzàdzi∏
nim przez wiele wieków, a˝ w koƒcu zamieni∏ si´ w ducha gór. Od tego momentu opiekuje si´ wszystkimi, naszym làdem, wodà i powietrzem. Zazwyczaj pojawia si´ z wiernym towarzyszem u boku – z dostojnym tygrysem.
Kim zauwa˝y∏a, ˝e ch∏opiec pogrà˝a si´ we Ênie, wi´c wsta∏a i delikatnie zasun´∏a za sobà drzwi. A ch∏opcu Êni∏y si´ rzeczy niesamowite. Widzia∏ czarownic´ Sun, która rozebrawszy si´, odprawia∏a szamaƒskie obrz´dy i plu∏a ogniem.
Nast´pnie podesz∏a do Aryonga, popatrzy∏a mu g∏´boko w oczy i krzykn´∏a:
– WynoÊ si´ stàd, o ty, który mnie tak bardzo rozczarowa∏eÊ!
Ch∏opiec obudzi∏ si´ zlany zimnym potem. Wydawa∏o mu si´, ˝e Sun
wcià˝ na niego patrzy, a potem, ˝e przyglàda mu si´ jakaÊ wielka niedêwiedzica. Gdy si´ obudzi∏, zobaczy∏ twarz ukochanej matki.
***
Kolejnego poranka Aryong postanowi∏ odwiedziç przyjaciela, artyst´
Parka. Chcia∏ mu powiedzieç, ˝e stawi∏ czo∏a strachowi. Park wys∏ucha∏ go,
a nast´pnie poprosi∏, by powtórzy∏ histori´ na spokojnie i by dok∏adnie cytowa∏ s∏owa staruszki. A wi´c Aryong zaczà∏ opowieÊç od poczàtku, starajàc
si´, by wzbudzi∏a jak najwi´kszà groz´. NaÊladowa∏ gesty Sun, a nawet za∏o˝y∏ mask´, by wykrzyknàç:
– WynoÊ si´ stàd, o ty, który mnie tak bardzo rozczarowa∏eÊ!
– Wiesz – przerwa∏ mu nagle Park – wiele lat temu Sun przepowiedzia∏a przysz∏oÊç równie˝ i mnie. I uratowa∏a mnie od wielu ˝yciowych b∏´dów.
W moim przypadku nie wró˝y∏a z ziaren ry˝u, ale ze skorupy ˝ó∏wia, którà podgrzewa∏a na wolnym ogniu.
– A ja myÊl´, ˝e ona jest szalona. Powiedzia∏a, ˝e czyta myÊli drzew, i ˝e
potrfi nic nie jeÊç ca∏ymi tygodniami.
– Mylisz si´. Ona otworzy∏a si´ na Êwiat duchów i jest z nim w kontakcie. Jest to zupe∏nie inny, niedost´pny dla nas Êwiat. DziÊ nie rozumiesz s∏ów
Sun, ale przyjdzie dzieƒ, kiedy pojmiesz ich znaczenie.
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Park poprosi∏ ch∏opca, by chwil´ na niego zaczeka∏. Po chwili wróci∏ ze
skorupà ˝ó∏wia w d∏oni. Pokaza∏ Aryongowi linie na twardej skorupie i zapyta∏:
– Wiesz, co oznaczajà?
Ch∏opiec nie odpowiedzia∏.
– Mówià nam, ˝e do wielkich celów prowadzà nas wàskie Êcie˝ki. Tylko
i wy∏àcznie pokorna postawa wobec ˝ycia mo˝e doprowadziç nas prawdy.
Wiesz, Aryong, przez wiele lat moja praca nie przynosi∏a ˝adnych owoców,
bo myÊla∏em, ˝e jestem lepszy od innych. Duma zaÊlepi∏a mój umys∏ i zamieni∏a go w ciemnà studni´. A˝ pewnego dnia postanowi∏em skoƒczyç
z pustym ˝yciem. Usiad∏em pod drzewem w pozycji lotosu i chcia∏em pope∏niç samobójstwo. Jednak, gdy tylko wyjà∏em miecz, us∏ysza∏em ∏kanie
Sun. Prosi∏a, abym tego nie robi∏ i przynios∏a mi skorup´ ˝ó∏wia, by przypomnieç mi o moim prawdziwym przeznaczeniu.
Park popatrzy∏ na ch∏opca i doda∏:
– Zawsze odrzucaj wszystko, co ma choçby cieƒ z∏a. Podà˝aj Êcie˝kami
tych, którzy osiàgn´li màdroÊç i bàdê pokorny. Pami´taj o s∏owach mistrza
Lao Tze: „Dobrym podró˝nym jest ten, kto nie zostawia za sobà Êladów”.
Aryong dotknà∏ skorupy ˝ó∏wia i zamyÊli∏ si´. Nigdy nie pomyÊla∏by, ˝e
cz∏owiek tak energiczny jak Park by∏ tak blisko zniszczenia ca∏ego ˝ycia.
Czu∏, ˝e Park traktuje go jak w∏asnego syna.
Artysta wzià∏ od ch∏opca skorup´, zawinà∏ jà w ry˝owy papier zdobiony
chiƒskimi znakami, i schowa∏ do skrzyni.
– Idê ju˝. Pozwól mi nieco popracowaç – pog∏aska∏ ch∏opca po g∏owie
i zaczà∏ rzeêbiç maski.
Aryong pobieg∏ wi´c spotkaç si´ z kolegami. Poszli do pobliskiego lasu
bawiç si´ w wojn´. W pewnym momencie jeden z ch∏opców wyszepta∏:
– Czuj´ Êmierç w powietrzu.
Wtedy zobaczyli wielkiego niedêwiedzia. Aryong potknà∏ si´ o kamieƒ
i upad∏ prosto pod jego ∏apy. Zamknà∏ oczy z przera˝enia i poczu∏ silny powiew wiatru. Uniós∏ lekko powieki i dostrzeg∏ tygrysa, zeskakujàcego z drzewa. Bestia rzuci∏a si´ prosto na niedêwiedzia. Zraniony zwierz rzuca∏ si´ jak
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oszala∏y. Jednak tygrys nie dawa∏ za wygranà, wbi∏ ostre pazury w cia∏o
niedêwiedzia, a jego oczy b∏ysn´∏y zwyci´sko. Bràzowe futro niedêwiedzia
zla∏o si´ z ˝ó∏to-bràzowymi paskami napastnika. Po chwili tygrys zanurzy∏
k∏y w sercu ofiary. Krew tryska∏a wokó∏, a tygrys rozkoszowa∏ si´ zwyci´stwem.
Ch∏opcy znów zas∏onili oczy, bo wydawa∏o im si´, ˝e w ten sposób stanà
si´ zupe∏nie niewidoczni dla tygrysa. Jeden z nich, Sirie, by∏ ju˝ niemal przezroczysty ze strachu, a˝ w koƒcu zamieni∏ si´ w ma∏à skrzydlatà muszk´.
Aryong i Kunin starali si´ zaÊ opuÊciç to straszne miejsce jak najszybciej
i stàpaç tak cicho, jakby chodzili po jedwabiu. Gdy wszyscy trzej spotkali
si´ w leÊnej kryjówce, Sirie próbowa∏ coÊ powiedzieç, wi´c otwiera∏ usta, ale
nie wychodzi∏y z nich ˝adne s∏owa. W koƒcu Kasan klepnà∏ go po plecach
i zakrzyknà∏:
– Obudê si´, ch∏opie! ˚yjemy! Wracamy do domu!
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V
Shin nie mia∏ ju˝ tyle si∏ co dawniej i coraz cz´Êciej dra˝nili go wszyscy,
którzy kr´cili si´ wokó∏ niego bez wyraênego celu. Stara∏ si´ ograniczaç liczb´ pacjentów do minimum. Czasami zamyka∏ si´ w gabinecie i zanurza∏
w lekturze ksiàg o tradycyjnej medycynie. RozmyÊla∏ o tym, jak to cz∏owiek
za m∏odu ma potrzeb´ przekraczania granic, a na stare lata powraca do korzeni i pragnie ju˝ tylko odkrywania, czym jest Prawda.
Jednym z jego ulubionych tekstów by∏a Ksi´ga o Medycynie ˚ó∏tego
Cesarza, z której czerpa∏ wskazówki do przygotowywania recept. Na jej stronach robi∏ liczne notatki, które mia∏y mu pomóc w udoskonalaniu medykamentów i metod leczenia. Odkry∏ nawet, ˝e mo˝na zastàpiç drogie produkty taƒszymi, na przyk∏ad lek z ∏apy niedêwiedzia lekiem z gniazda go∏´bi.
By∏ to wywar, który os∏abia∏ bóle porodowe i odm∏adza∏ organizm kobiety.
Pewnego dnia, gdy poch∏oni´ty by∏ studiowaniem ulubionej ksiegi, us∏ysza∏ delikatne pukanie do drzwi. Po chwili okaza∏o si´, ˝e to ˝ona dobrego
znajomego, pani Choi, przysz∏a po pomoc.
– Choi, co ci´ do mnie sprowadza? Chyba nie chcesz mi powiedzieç, ˝e
taka zdrowa kobieta jak ty nagle poczu∏a si´ êle.
˚ona rzeêbiarza zakry∏a usta prawà d∏onià, jakby chcia∏a ukryç sekret,
a po chwili powiedzia∏a:
– To nic powa˝nego. Tylko jest mi ciàgle niedobrze i cz´sto kr´ci mi si´
w g∏owie.
– JesteÊ w cià˝y?
Choi zaniemówi∏a i zblad∏a. Nabra∏a g∏´boko powietrza, pochyli∏a si´
lekko i wybuchn´∏a p∏aczem.
– Chc´ usunàç cià˝´. Boj´ si´, ˝e nosz´ w sobie dziewczynk´. Pope∏niliÊmy z m´˝em b∏àd, ale chcemy go naprawiç.
Shin nie zwa˝ajàc na dobre relacje, jakie ich do tej pory ∏àczy∏y, powiedzia∏:
– JeÊli chcesz to zrobiç, to musisz jechaç do Andongu, bo tylko tam znajdziesz po∏o˝ne, które zabijajà dzieci bez ˝adnych skrupu∏ów. Ja zawsze broni∏em ˝ycia, wi´c twoja proÊba mnie obra˝a.
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Choi zebra∏a si´ na odwag´ i podniesionym g∏osem zapyta∏a:
– Ile chcesz pieni´dzy?
Shin a˝ poczerwienial ze z∏oÊci i wybuchnà∏:
– Precz mi z oczu! WynoÊ si´!
Kobieta przestraszy∏a si´ i mamroczàc coÊ niewyraênie, ulotni∏a si´
w przeciàgu u∏amka sekundy.
– Mo˝e by∏em dla niej zbyt ostry, ale jestem przekonany, ˝e jeszcze mi
kiedyÊ podzi´kuje – pomyÊla∏ Shin.
W tym momencie wesz∏a ˝ona, pani Kim, i zacz´∏a robiç mu wymówki.
– Jak mog∏eÊ tak jà potraktowaç? To jedna z moich najbli˝szych przyjació∏ek, a jej mà˝, Park, traktuje naszego Aryonga niczym ojciec.
– Popsu∏aÊ mi humor jeszcze bardziej ni˝ ta twoja przyjació∏ka. Nie wystarczy ci, ˝e wi´kszoÊç moich pacjentów to twoje znajome, które zg∏aszajà
jakieÊ wymyÊlone schorzenia i tylko zabierajà mi czas? I w dodatku przychodzisz tu z awanturà akurat wtedy, gdy znalaz∏em jednà z niewielu chwil
na wypoczynek.
– JeÊli ktoÊ tu jest zm´czony to w∏aÊnie ja. Ca∏e dnie sp´dzam na pracach domowych, których nikt, ale to zupe∏nie nikt nie docenia. A w dodatku s∏ysz´, jak to jest ci ci´˝ko pomagaç naszym dobrym znajomym. Zupe∏nie nie myÊlisz.
– Nie myÊl´? JeÊli ktoÊ w tym domu u˝ywa g∏owy to tylko ja. Ty i te
twoje przyjació∏ki ˝ywicie si´ jedynie przesàdami. Naprawd´ myÊlisz, ˝e jeÊli ona urodzi dziewczynk´ w roku konia, to sprowadzi na rodzin´ nieszcz´Êcie? JeÊli w to wierzysz, to masz ptasi mó˝d˝ek.
Kim najbardziej na Êwiecie nie lubi∏a obraêliwego okreÊlenia „ptasi mó˝d˝ek”. Zawo∏a∏a wi´c syna i postanowi∏a wyjÊç z nim z domu. Zanim to
uczyni∏a, rzuci∏a jeszcze przez rami´:
– Choi jedzie do Andongu, by dokonaç tam aborcji. JeÊli coÊ jej si´ stanie, to mam nadziej´, ˝e wiesz, kto b´dzie za to odpowiedzialny... Aha, zapomnia∏am ci powiedzieç, ˝e jej mà˝, pan Park, w∏aÊnie obdarowa∏ nas trzema maskami. Dwie zrobi∏ dla nas, a jednà dla Aryonga, z ˝yczeniami udanej
maskarady w Êwi´to wiosny.
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Na koniec odwróci∏a si´ na pi´cie i powiedzia∏a z gracjà:
– Wydaje mi si´ w∏aÊciwym, byÊmy przez pewien czas sypiali w osobnych sypialniach.
I wysz∏a.
– MyÊlisz, ˝e to taki zaszczyt i przyjemnoÊç z tobà sypiaç! – krzyknà∏ za nià
Shin. I wyobrazi∏ sobie, ˝e dusi ma∏˝onk´ go∏ymi r´koma. Z∏apa∏ si´ za g∏ow´
i zaczà∏ przygotowywaç sobie wywar z ˝ó∏ci niedêwiedzia na uspokojenie.
***
Pani Choi, tak jak zapowiedzia∏a, uda∏a si´ do pobliskiego Andongu, by
zabiç dziecko w swoim ∏onie.
Wszystko odby∏o si´ w prymitywnych warunkach, bo robi∏a to kobieta
niedoÊwiadczona. Sama nie dawa∏a gwarancji, ˝e wszystko si´ powiedzie.
Pani Choi by∏a ju˝ w czwartym miesiàcu cià˝y i ˝aden lekarz przy zdrowych
zmys∏ach nie chcia∏ si´ tego podjàç.
Gdy Choi wróci∏a do domu, ogarn´∏y jà dreszcze, pot sp∏ywa∏ po ca∏ym
ciele i powoli traci∏a przytomnoÊç. Jej mà˝, pan Park, od razu pobieg∏ po
pomoc do medyka Shina, wierzàc, ˝e tylko u przyjaciela znajdzie pomoc.
Niestety, coÊ mu mówi∏o, ˝e to mogà byç ostatnie chwile ˝ycia ˝ony, i ˝e jest
ona bliska przekroczenia rzeki Sansu, która oddziela Êwiat ˝ywych od Êwiata zmar∏ych.
Shin zgodzi∏ si´ odwiedziç kobiet´ w domu. Gdy wszed∏, zasta∏ tam swojà ˝on´. Kim, jako przyjació∏ka rodziny, siedzia∏a tam od rana. Zebra∏a dzieci u wezg∏owia umierajàcej i nakaza∏a im odwróciç g∏owy w kierunku
wschodnim. Zakaza∏a im patrzeç na pó∏noc, bo tam mieszkajà dusze zmar∏ych. Tymczasem Shin przy∏o˝y∏ r´k´ do czo∏a kobiety i kaza∏ jà ciep∏o okryç.
Zaczà∏ przygotowywaç lekarstwa.
– B´dzie ˝y∏a? – zapytali niemal jednoczeÊnie Park i Kim.
– Budda jeden wie – odpowiedzial Shin.
Wybieg∏ z domu chorej, by jak najszybciej odszukaç hodowc´ owiec, pana Woo. Tylko on móg∏ mu u˝yczyç potrzebnego remedium – czarnej owcy.
Woo by∏ ∏askawy. Pozwoli∏ zabiç jednà owc´ na ofiar´ Buddzie, a drugà na
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lekarstwa. Shin pokroi∏ mi´so czarnej owcy na dziesi´ç cz´Êci i gotowa∏ mi´so na wolnym ogniu. Po dwunastu godzinach doda∏ do wywaru dwanaÊcie
go∏´bich gniazd. Przez trzy dni z rz´du karmiono umierajàcà kobiet´ wy∏àcznie tym wywarem. Po skoƒczonej kuracji Choi nagle oprzytomnia∏a,
wyskoczy∏a z ∏ó˝ka jakby wstàpi∏y w nià nowe si∏y i rzuciwszy si´ na szyj´
m´˝owi, wykrzykn´∏a:
– Kochanie, uda∏o si´ nam! Nie b´dziemy mieç córki w roku konia!
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VI
– Jaki pi´kny dzieƒ! – zachwyci∏a si´ Kim, otwierajàc szeroko okiennice
i wdychajàc delikatny zapach kwitnàcych wiÊni. Odurza∏a si´ tà wspania∏à
wonià, doÊwiadczajàc niemal mistycznego prze˝ycia. A przed jej oczami rozkwita∏y tysiàce ró˝owo-bia∏ych kwiatów, które oznacza∏y jedno – nadesz∏a
wiosna.
Tymczasem jej ma∏˝onek przewraca∏ si´ w ∏ó˝ku, pochrapywa∏ i uwalnia∏ gazy, co napawa∏o Kim obrzydliwoÊcià. W koƒcu wymamrota∏ leniwe:
– Chce mi si´ jeÊç. Âniadanie gotowe?
– Ty zakuty ∏bie! Nie masz za grosz wra˝liwoÊci. Lepiej wstaƒ i zobacz,
jak pi´knie rozkwit∏y drzewa wiÊni.
Lekarz wsta∏ i natychmiast zderzy∏ si´ z krytycznym spojrzeniem ma∏˝onki. Niemal w tym samym momencie zerwa∏ si´ wiatr i niczym dyrygent
rozpoczà∏ wspania∏y koncert, w którym spadajàce p∏atki kwiatów wiÊni gra∏y pierwsze skrzypce. Wszystko pokry∏a ró˝owawa biel kwiatów wiÊni.
Shin zamyÊli∏ si´, opar∏ na ramieniu ˝ony i powiedzia∏:
– ˚ycie ludzkie jest tak kruche jak opadajàce kwiaty wiÊni...
Pani Kim poca∏owa∏a m´˝a w usta i obj´∏a delikatnie niczym go∏´bica.
Ma∏˝onek poczu∏ wielkie po˝àdanie, które stopniowo narasta∏o i w koƒcu
sta∏o si´ tak silne, ˝e zaczà∏ ca∏owaç ˝on´ jak oszala∏y. Ona zaÊ szybko poczu∏a jego intymnà obecnoÊç we w∏asnym ciele. Obsypywa∏a go ma∏ymi poca∏unkami i szepta∏a:
– Powoli, powoli kochanie. Niech ta chwila trwa jak najd∏u˝ej...
Próbowali ró˝nych pozycji. Kochali si´ nami´tnie, acz subtelnie, uzupe∏niajàc si´ jak yin i yang. Po mi∏oÊciach mà˝ przytuli∏ si´ do ˝ony i ws∏uchiwa∏ w bicie jej serca. Po chwili oderwa∏ g∏ow´ i pomyÊla∏:
– DoÊç tego dobrego. Do pracy!
Wzià∏ do ràk misk´ ry˝u i zupy z wodorowstów, i wyszed∏ ze Êniadaniem
na podwórze. Posi∏ek sprawia∏ mu du˝à przyjemnoÊç. Gdy tak siedzia∏ przed
domem, przed oczami przesuwa∏y mu si´ sceny z ca∏ego ˝ycia. Przypomnia∏
sobie, jak rzuca∏ kamieniami w buddyjskich mnichów, gdy by∏ ma∏ym ch∏op-
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cem, oraz swojà pierwszà mi∏oÊç do pi´knej dziewczyny, a nawet marzenie
o studiowaniu sztuki Tai-Chi20 w Chinach.
W koƒcu przysz∏a mu do g∏owy myÊl, w którà sam do koƒca nie wierzy∏:
– Tak naprawd´ to jestem w uprzywilejowanej sytuacji. Mam wspania∏à rodzin´ – ˝on´ i syna. Jako lekarz ciesz´ si´ spo∏ecznym powa˝anem, a co
wi´cej jestem dobrego zdrowia.
Nast´pnie roz∏o˝y∏ r´ce i zaintonowa∏ swojà ulubionà pieÊƒ o kobietach
z portowego Mokpo, które ˝egnajà m´˝ów wyp∏ywajàcych w morze. Chwil´ póêniej zaczà∏ operacj´ katarakty. Gdy ju˝ niemal zbli˝a∏ si´ ku jej konƒcowi, otwar∏y si´ drzwi i stan´∏a w nich pani Kim:
– Kochanie, kurczak jest ju˝ gotowy. Chodê na obiad.
***
Aryong przygotowywa∏ si´ do wielkiej wiosennej maskarady. Poszed∏ do
rzeêbiarza Parka, by podzi´kowaç mu za nowà mask´, która przypominala
oblicze króla ma∏p. Maska bardzo mu si´ spodoba∏a i wielokrotnie przymierza∏ jà przed lustrem. Czasami wydawa∏o mu si´ nawet, ˝e nie jest w niej
królem ma∏p, ale królem i bogiem ca∏ego Hahoe. I teraz w∏aÊnie pokaza∏
Parkowi swój popisowy wyst´p:
– Jestem bogiem opiekunem Hahoe! Przyby∏em, by po˝reç demony, które niszczà nasze pola i ograbiajà nas z ry˝u! Jestem pot´˝nym bogiem, którego bojà si´ wszystkie ˝ywio∏y Êwiata!
Park nagrodzi∏ ch∏opca oklaskami, po czym pokaza∏ mu maski, które
przygotowa∏ na tegorocznà maskarad´ dla siebie i ˝ony. Sam zamierza∏ wystàpiç w przera˝ajàco bladej masce, która wyra˝a∏a wszystko to, co zimne
i cieme, a co emanuje z naszych cia∏, gdy rozum Êpi. Dla ˝ony wyrzeêbi∏ mask´ zabawnà, która mia∏a lekko rozchylone usta, jakby chcia∏a coÊ po˝reç.
– Wiesz, ˝e maski Êpià za dnia? Nie lubià s∏onecznych promieni. Dlatego o˝ywajà dopiero, gdy si´ zmierzcha. Czasem wydaje mi si´, ˝e w ma20

Tai-Chi – chiƒska sztuka walki i gimnastyka.
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ski wchodzà duchy naszych bliskich zmar∏ych, którzy nie mogà znaleêç
wiecznego pokoju.
Aryong poczu∏ si´ nieswojo i zaczà∏ si´ zastanawiaç, czy jakiÊ duch przypadkiem nie wszed∏ w cia∏o starej czarownicy Sun.
Park zrobi∏ krótkà przerw´, zamyÊli∏ si´, po czym doda∏:
– Niektórzy uwa˝ajà, ˝e nie nale˝y rozmawiaç z dzieçmi o sprawach wa˝nych, ale ˝e wystarczy je zabawiaç nic nieznaczàcymi, pustymi zabawami
i rozmowami. To du˝y b∏àd. Im wczeÊniej cz∏owiek nauczy si´ ˝yç w zgodzie
z w∏asnymi wewn´trznymi bogami i demonami, tym szybciej pokona strach.
Aryong patrzy∏ na Parka szeroko otwartymi oczyma jak zahipnotyzowany. Ka˝de jego s∏owo zdawa∏o si´ penetrowaç wn´trze ch∏opca, jakby zaklina∏o w´˝e.
Tymczasem Park otworzy∏ okno i zaczerpnà∏ powietrza. Z wioski dochodzi∏y odg∏osy b´bnów i Êpiew kobiet, taƒczàcych w rytm muzyki. Do okna rzeêbiarza podbieg∏ m∏ody ch∏opak w bia∏ym ubraniu, który taƒczy∏ i kr´ci∏ g∏owà
jednoczeÊnie, jakby by∏ w transie. W ten sposób wprawia∏ w ruch niebieskà
szarf´, którà mia∏ przyczepionà u czubka swej pokaênej bia∏ej czapy. Aryong
wybieg∏ na drog´. Wtedy dostrzeg∏ b´benek przewieszony przez rami´ muzykanta. Skóra na b´bnie zaczyna∏a ju˝ p´kaç od nag∏ych uderzeƒ, jak serce, które za szybko bije. I gdy wydawa∏o si´, ˝e instrument ju˝ d∏u˝ej nie wytrzyma
i pójdzie w strz´py, wtedy ch∏opak przesta∏ w niego uderzaç i wprawi∏ w dynamiczny ruch wst´g´. Muzykant nosi∏ ˝a∏obny bia∏y strój, który w zestawieniu
z dynamikà jego ruchów dawa∏ wra˝enie taƒca mi∏oÊci ze Êmiercià21.
Gdy ch∏opak odszed∏, Aryong spojrza∏ rozczarowany na Parka.
– Zniknà∏ tak szybko… Nie oszcz´dza swojej energii w godzinie Êwini,
co mo˝e oznaczaç, ˝e nie po˝yje d∏ugo – powiedzia∏ rzeêbiarz.
ZamyÊli∏ si´, a po chwili przypomnia∏ ch∏opcu o wielkim festiwalu:
– Aryong, czas na ciebie. Idê si´ przygotowaç do maskarady, a ja powiem
˝onie, by w koƒcu wybra∏a jakiÊ strój. Wiesz, ona wcià˝ nie mo˝e si´ zdecydowaç. Zobaczymy si´ póêniej.
21

Biel – ˝a∏obny kolor krajów Dalekiego Wschodu.
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VII
Choç w wielu kwestiach król Sonjo by∏ doÊç tolerancyjnym w∏adcà, to
wyda∏ edykt zakazujàcy buddyjskim mnichom zamieszkiwania w miastach.
Szlachta wymaga∏a od niego twardej r´ki i rzàdów opartych na regu∏ach
konfucjaƒskich. A ponadto Sonjo zagra˝ali eunuchowie, dwór hucza∏ od plotek zwiàzanych z erotycznymi przygodami z kisaengxx w rolach g∏ównych,
wi´c Sonjo wola∏ nie ryzykowaç walki z wszystkimi oponentami na raz. Ugià∏
si´ przed ˝àdaniami arystokratów i zadecydowa∏ o wygnaniu buddyjskich
mnichów w góry. Poczàtkowo budzi∏o to ich ostry sprzeciw, jednak z czasem wszyscy przywykli do nowej sytuacji.
Monarcha prze˝ywa∏ trudne chwile. Ca∏e dnie sp´dza∏ na przechadzkach
po Sekretnych Ogrodach – pi´knym parku pe∏nym okaza∏ych pawilonów
i tajemniczych labiryntów. Godzinami potrafi∏ wpatrywaç si´ w drzewa sosny i kwiaty lotosu w stawach. Obcowanie z przyrodà dawa∏o mu poczucie
wolnoÊci, w przeciwieƒstwie do klaustrofobii, jakà odczuwa∏ w sali koronacyjnej i innych pa∏acowych pomieszczeniach, przeznaczonych do przyjmowania zagranicznych ambasadorów.
Czasem myÊla∏ te˝ o swoich ma∏˝onkach. Jego pierwsza ˝ona, Liu, zacz´∏a malowaç sobie ma∏y pieprzyk ko∏o ust, bo wyczyta∏a w ksià˝ce medycznej, ˝e kobiety z ma∏ym znamieniem w tym miejscu sà pe∏ne pasji. Z kolei czwarta ˝ona o imieniu Yeum, zacz´∏a go unikaç, bo po lekturze ksiàg
medycznych uzna∏a, ˝e pieprzyk ko∏o oka oznacza kobiety lekkich obyczajów, które przynoszà wstyd swoim ma∏˝onkom.
Sonjo zupe∏nie straci∏ poczucie rzeczywistoÊci. Otoczony rajskimi pejza˝ami by∏ przekonany, ˝e naród jest równie szcz´Êliwy i darzy go mi∏oÊcià.
– Lud Choson cieszy si´ pokojem, co jest celem istnienia ka˝dego królestwa. Najwa˝niejsze, ˝e niebo i ziemia sà w harmonii – rozmyÊla∏ Sonjo,
wspominajàc s∏owa z konfucjaƒskiej Ksi´gi Przemian. By∏a to jedna z jego
ulubionych lektur, którà ch´tnie czyta∏ w ogrodzie.
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Nast´pnie król zajà∏ si´ karmieniem kolorowych karpii w stawie i medytacjà w kamiennych ogrodach22. W koƒcu usnà∏. Âni∏o mu si´, ˝e wysch∏y mu usta, i ˝e zaczà∏ grzebaç r´kami w ziemi w poszukiwaniu podziemnego êród∏a. Jednak, zamiast wody, z ziemi wysz∏y j´zyki ognia, które zaj´∏y
jego szaty i cia∏o. Odskoczy∏ nagle, pad∏ na kolana, i prosi∏ boga o szybkà
Êmierç. Majaczy∏ z bólu. Wydawa∏o mu si´, ˝e widzi krow´, która zamienia
si´ w pi´knà kobiet´. Przyczo∏ga∏ si´ do jej stóp, a wtedy spad∏y na niego
krople mleka. Zgasi∏y p∏omienie ognia i wype∏ni∏y alabastrowy kielich, który le˝a∏ na trawie. Wtedy kobieta zamiani∏a si´ w ma∏ego cielca, a monarcha zaczà∏ jà poiç mlekiem z kielicha. Sam wypi∏ ostatnie krople i poczu∏,
jak orzeêwiajàcy napój wype∏nia jego cia∏o. Po chwili ca∏y sp∏ywa∏ zimnym
potem, a jego usta wype∏ni∏y si´ nie mlekiem, ale roztopionym z∏otem.
W koƒcu ca∏e jego cia∏o b∏yszcza∏o z∏otym blaskiem. Sta∏o si´ pi´kne i mocne jak cenny kruszec. Monarcha zamieni∏ si´ w pomnik ze z∏ota. Unieruchomiony w tej postaci, wodzi∏ wzrokiem za cielcem, który oddala∏ si´
z ogrodów, zostawiajàc za sobà Êlady kobiety. Chcia∏ biec za tym pi´knym
i dziwnym stworzeniem, ale jego stopy by∏y zbyt ci´˝kie. W koƒcu dostrzeg∏,
˝e cielec po raz kolejny przybiera postaç przepi´knej kobiety, która wskakuje w morskie fale.
Gdy Sonjo si´ przebudzi∏, wezwa∏ doradców, by wyt∏umaczyli mu znaczenie snu. Trzech m´drców od razu zjawi∏o si´ w królewskiej bibliotece i pad∏o
przed królem na kolana. Ten kaza∏ im usiàÊç wygodnie i przystàpiç do pracy.
– S∏uchamy Waszà Królewskà WysokoÊç – powiedzieli zgodnym chórem.
Sonjo opowiedzia∏ im sen z ca∏ym bogactwem szczegó∏ów.
– Teraz wasza kolej. Mówcie!
– NajjaÊniejszy Królu, uczucie pragnienia mo˝e oznaczaç nadmiar posi∏ków. Sugerowa∏bym ograniczenie pokarmów, szczególnie na noc. Co zaÊ tyczy si´ wizji kobiety, to oznacza ona ch´ç powrotu w czasy dzieciƒstwa i t´sknot´ za matkà. Z pewnego powodu Wasza WysokoÊç wraca myÊlami do
êróde∏ ˝ycia. Mleko oznacza oczyszczenie i pragnienie powrotu do chwili na-
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Kamienne ogrody – mowa tu o ogrodach w stylu zen.
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rodzin. Umys∏ Waszej WysokoÊci pragnie po∏àczenia z si∏ami kosmosu, aby
odnaleêç najg∏´bszy sens ˝ycia – zupe∏nie jak lotos, który otwiera si´ w poszukiwaniu czystego powietrza i wolnoÊci. Na koniec dodam, ˝e z∏oto oznacza przeszkody w osiàgni´ciu ˝yciowych celów.
Wtedy do króla podszed∏ drugi doradca i bawiàc si´ palcami jak wachlarzem, po chwili zastanowienia powiedzia∏:
– Pragnienie oznacza duchowà pustk´. Wasza Królewska MoÊç powinien wcià˝ czerpaç ze êród∏a màdroÊci i poznania. Spotkanie z kobietà-cielcem mo˝e zaÊ oznaczaç, ˝e szuka Wasza WysokoÊç równowagi w ˝yciu i pragnie jà odnaleêç poprzez powrót do êróde∏ ˝ycia, czyli poprzez matk´. Sen
móg∏ si´ pojawiç z woli przodków, którzy ˝yczà sobie, by król zwraca∏ si´ do
nich w modlitwie i dba∏ o Êwi´te obrz´dy. Kobieta jest symbolem ˝ycia
i Êmierci. To, ˝e znika w morzu to znak, ˝e ostatnie chwile ˝ycia Waszej Królewskiej MoÊci b´dà przepe∏nione pi´knem.
Jako ostatni przemówi∏ najstarszy z m´drców By∏ niewidomy, a jego w∏osy by∏y bia∏e jak srebro. Wyg∏osi∏ najkrótszà mow´:
– Najwy˝szy, prosz´ si´ o nic nie martwiç. Bogowie dbajà o wszystkie
potrzeby Waszej WysokoÊci. Prosz´ tylko pami´taç, ˝e duch i cia∏o stanowià jedno, a pi´kno – jak ta kobieta – jest ulotne.
Monarcha lekko si´ uÊmiechnà∏, po czym uczyni∏ ruch r´kà, który pozwoli∏ m´drcom odejÊç. Znikn´li tak szybko jak ptaki, które rozk∏adajà
skrzyd∏a, a po chwili ju˝ ich nie ma.
Zaczà∏ rozmyÊlaç nad ich radami i doszed∏ do wniosku, ˝e potrzebuje
czasu na oczyszczenie wn´trza i medytacje. Chcia∏ spojrzeç na ˝ycie jasnym
Êwie˝ym umys∏em.
– To dobry moment w ˝yciu, by pozwoliç sobie na chwil´ oddalenia od
spraw codziennych – pomyÊla∏, majàc na uwadze fakt, ˝e w∏aÊnie wi´kszoÊç
królewskiego dworu uda∏a si´ do Hahoe na dorocznà maskarad´.
Jak tylko wróci∏ do pa∏acu, przemknà∏ si´ niepostrze˝enie do garderoby.
Tam zdjà∏ z siebie królewskie szaty zdobione w z∏ote smoki. Wdzia∏ strój
wieÊniaka i buty z ry˝owego sznurka, które trzyma∏ ukryte w skrzyniach.
Przed wyjÊciem spojrza∏ jeszcze na ˝on´, która w∏aÊnie przymierza∏a szaty
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od w∏adcy dynastii Ming, Shi Tsunga. Zauwa˝y∏, ˝e znowu wymalowa∏a sobie sztuczny pieprzyk w okolicy ust. Poca∏owa∏ jà delikatnie w czo∏o i wyszed∏ do Sekretnych Ogrodów. Minà∏ zagajnik, przeszed∏ przez bram´
Wiecznego ˚ycia, i uda∏ si´ w kierunku Laguny Dobrych ˚yczeƒ. W jej pobli˝u znajdowa∏ si´ Pawilon Ubogich, gdzie monarcha chcia∏ sp´dziç pi´tnaÊcie dni na medytacjach i ascetycznym ˝yciu o wodzie, zimnym ry˝u i kimchi. Zawsze, bowiem uwa˝a∏, ˝e tylko asceza pomaga zbli˝yç si´ do
problemów zwyk∏ych ludzi.
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VIII
Stara Sun zjawi∏a si´ na maskaradzie znienacka, jakby wiedziona nag∏ym
uderzeniem pioruna. Mia∏a na sobie ubranie ze skóry tygrysa i przyciàga∏a
setki oczu.
– Cisza! Cisza! – krzyknà∏ ktoÊ na znak rozpocz´cia maskarady. I wtedy
dwunastu niewolników wnios∏o na scen´ wielkà bia∏à lektyk´ z wysokiej
rangi urz´dnikiem i jego ma∏˝onkà. M´˝czyzna w masce Êlimaka odezwa∏
si´ do ˝ony donios∏ym g∏osem:
– Kochanie – uwielbiam podró˝owaç na ramionach niewolników. Sà jak
zwierz´ta, a jedzà mniej ni˝ konie i nie potrzebujà odpoczynku.
– Tak, jemy mniej ni˝ konie i nie potrzebujemy odpoczynku – odkrzykn´li niewolnicy.
– Bàdêcie cicho! – krzyknà∏ na nich urz´dnik.
Lektyk´ postawiono na ziemi. Jeden z niewolników pochyli∏ si´ tak nisko, ˝e arystokratyczne ma∏˝eƒstwo zesz∏o po jego grzbiecie na ziemi´.
– Co za obrzydliwoÊç. Taki blady i chudy ten cz∏owiek, ˝e wydaje mi si´,
˝e chodz´ po szkielecie – sykn´∏a ma∏˝onka.
– Pani – odezwa∏ si´ pokornym glosem niewolnik. – Dotyk twych stóp,
odzianych w obuwie z piór i jedwabiu, sprawia, ˝e czuj´ si´ bardziej cz∏owiekiem. Wybacz, jeÊli ci´ urazi∏em.
– Nie zas∏ugujesz na przebaczenie – sykn´∏a kobieta i uderzy∏a go drewnianym kijem po g∏owie. Nast´pnie rozejrza∏a si´ wokó∏ i powiedzia∏a: –
Powinni zakazaç tych maskarad. Podniecajà mnie, ale i przera˝ajà.
W godzinie psa rozb∏ys∏y lampiony i w tym momencie serce Hahoe zabi∏o znacznie mocniej. Rozpocz´∏y si´ przedstawienia, taƒce, Êpiewy i pochody. Odtwarzano te˝ walki smoków przy g∏oÊnym wtórze b´bnów. Po nied∏ugim czasie wàskie uliczki Hahoe i leÊne polany wokó∏ zape∏ni∏y si´
podpitymi m´˝czyznami. Zbierali si´ w grupkach, by podyskutowaç przy
ry˝owym winie, lub byli zupe∏nie nieprzytomni po spo˝yciu miodu i alkoholu – mieszanki, która dzia∏a∏a jak najsilniejszy Êrodek usypiajàcy. Nie mo-
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g∏a ich obudziç nawet bryza, która przesz∏a przez wieÊ z samego wieczora.
W Êwietle ksi´˝yca wyglàdali jak nieruchome potwory.
Wtedy na nowo rozleg∏y si´ g∏osy urz´dnika i ma∏˝onki, krytykujàcych
niewolników i wieÊniaków.
– Za bardzo im pob∏a˝asz! PowinieneÊ cz´Êciej u˝ywaç bata! Nie doÊç,
˝e sà bezu˝yteczni, to jeszcze nas okradajà! S∏yszysz mnie? Okradajà nas!
– Tak, kochanie, masz racj´. Musz´ daç im nauczk´. Gdy umrà, nie pochowamy ich cia∏, ale wrzucimy je do morza, by ich dusze nigdy nie zazna∏y spokoju.
Widzowie zaj´czeli z przera˝enia, a niewolnicy padli na kolana i b∏agali:
– Nie czyƒ tego, Panie. Zrobimy co zechcesz, tylko nie czyƒ tego.
Aryong by∏ wstrzàÊni´ty tà scenà. Czu∏, jak po policzkach sp∏ywajà mu
∏zy, i ju˝ chcia∏ zdjàç mask´ serafina, gdy przypomnia∏ sobie, ˝e przecie˝ jest
wÊród setek ludzi z zakrytymi twarzami. Nagle niewolnicy wstali z kl´czek.
Dumnie si´ wyprostowali i zamierzajàc si´ w swych okrutnych panów kamieniami, krzyczeli:
– Zabiç ich! Zabiç ich! Zabiç ich!
Urz´dnik wraz z ma∏˝onkà próbowali uchroniç si´ przed ciosami, ale nadaremnie. Kobieta zdj´∏a mask´ arystokratki i okaza∏o si´, ˝e jest zwyk∏à wieÊniaczkà. Wtedy niewolnicy uderzyli ze zdwojonà si∏à i zabili okrutników.
Czarownica Sun podesz∏a do ich zw∏ok i splunàwszy przez rami´ wykrzykn´∏a:
– ¸obuzy! G∏upcy! Snoby!
I nagle wszyscy opuÊcili miejsce kaêni i zwrócili si´ ku tajemniczemu dymowi, jaki unosi∏ si´ z ga∏´zi palonych na pobliskiej polanie. Aryong i Kunin pobiegli w stron´ ognia i zobaczyli, ˝e to wieÊniacy dra˝nià byki przed
walkà. Ku radoÊci wszystkich zar˝ni´to jednego byka na pokaz. Tu˝ przed
Êmiercià zwierz´ wlepi∏o Êlepia w Aryonga, a ch∏opiec myÊla∏, ˝e nie wytrzyma tej grozy.
– èle si´ sta∏o… – wyszepta∏ Kunin w nadziei, ˝e ca∏a walka i sk∏adanie
ofiar z byków zakoƒczy si´ jak najszybciej.
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Nie czekajàc na efekt tego ponurego spektaklu, ch∏opcy odeszli w kierunku miejsca, gdzie odbywa∏y si´ obrz´dy szamanistyczne, zwane kut. Szamanka chodzi∏a po drabinie z ostrzy go∏ymi stopami i nie rani∏a si´, mimo
ekstatycznego taƒca na no˝ach. Otwiera∏a przy tym i zamyka∏a wachlarz
g∏uchymi uderzeniami, jakby chcia∏a zas∏oniç nim ca∏e swoje ˝ycie. Ma∏y
b´benek zwisa∏ jej u szyi, a zapach potu i ognia przeplata∏y si´ ze sobà. Biodra szamanki porusza∏y si´ szybko i rytmicznie niczym fale w rytm jej g∏oÊnych okrzyków. W pewnym momencie zrzuci∏a mask´ i zacz´∏a przywo∏ywaç kogoÊ gloÊnym wyciem. Aryongowi wydawa∏o si´, ˝e jest w ciemnej
pieczarze, której wejÊcia bronià ogniste drzwi. Kilkakrotnie próbowa∏ uciec
z tego miejsca, ale za ka˝dym razem jakaÊ niewidoczna si∏a przyciàga∏a go
z powrotem.
W koƒcu obrz´d dobieg∏ koƒca i zebrani us∏yszeli:
– Hahoe jest ju˝ wolne od z∏ych duchów.
Szamanka przebra∏a si´ w pi´kny hanbok i rozpocz´∏a nowy obrz´d –
tym razem na przywitanie dobrych duchów. WieÊniacy rozstawili przed nià
stolik ofiarny, na którym po∏o˝yli g∏ow´ Êwini, ry˝owe ciasta, ziarna ry˝u,
wino i owoce. Po czym wszyscy wznieÊli okrzyk:
– Za zdrowie, mi∏oÊç i szcz´Êcie!
Hahoe bawi∏o si´ do bia∏ego rana.
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IX
Dopóki Aryong nie rozpoczà∏ szko∏y, cieszy∏ si´ swym beztroskim dzieciƒstwem. By∏ jak dziki koƒ. W∏osy pachnia∏y mu wiatrem i deszczem, a on nie
chcia∏ zaakceptowaç myÊli, ˝e b´dzie musia∏ si´ poddaç ostrej dyscyplinie.
Pewnego jesiennego dnia, akurat, gdy szuka∏ w skrzyni swego ulubionego latawca, przysz∏a matka i powiedzia∏a:
– Synu, nadesz∏a chwila, w której stajesz si´ m´˝czyznà. Musisz nauczyç
si´ prawdziwego ˝ycia i dyscypliny. Dlatego postanowiliÊmy z ojcem, ˝e zapiszemy ci´ do akademii konfucjaƒskiej.
Nast´pnie matka roz∏o˝y∏a r´ce, jakby chcia∏a zamachaç jak ptak skrzyd∏ami, i doda∏a:
– Wykorzystaj t´ szans´ i pami´taj, ˝e nie wszyscy w królestwie mogà
ucz´szczaç do tak znamienitej szko∏y.
Aryong nie mia∏ wyjÊcia, wi´c zaakceptowa∏ swój los. Przera˝a∏a go tylko
wspomniana dyscyplina. Tyle razy widzia∏ mistrza Tae Hana, który bezlitoÊnie
bi∏ dzieci tylko za to, ˝e si´ pomyli∏y w zadaniu domowym, lub nie uwa˝a∏y
na lekcji… Tak nauczyciel zaskarbia∏ sobie szacunek dzieci i rodziców.
Pierwszego dnia szko∏y Tae Han poinformowa∏ uczniów o zasadach panujàcych w akademii.
– Ci, którzy nie umiejà zapanowaç nad emocjami i odruchami, nigdy nie
osiàgnà pe∏ni cz∏owieczeƒstwa. Od dziÊ b´dziecie poÊwi´caç mniej czasu na
zabaw´, a wi´cej na poznawanie nauk przodków.
Aryong widzia∏ w mistrzu wielkà gór´ nie do zdobycia.
– Od dziÊ spróbujecie ograniczaç swojà wyobraêni´ – kontynuowa∏ Tae
Han.
Serce Aryonga przyspiesza∏o za ka˝dym razem, gdy nauczyciel przechodzi∏ obok i przypadkowo dotyka∏ ramienia ch∏opca. Wbija∏ wtedy wzrok
w go∏e stopy nauczyciela, którego wszyscy nazywali „ten, który ma klucze
màdroÊci”. Czasami ch∏opiec próbowa∏ si´ zrelaksowaç, poszukujàc wÊród
innych uczniów swoich przyjació∏ – Sirie, Kasana i Kunina. Jednak bezskutecznie.
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Kiedy mistrz wyt∏umaczy∏ blisko dwudziestu nowym uczniom zasady
panujàce w szkole, wbi∏ w nich swój zimny wzrok i doda∏:
– Mo˝ecie mnie oszukiwaç. Mo˝ecie lekcewa˝yç moje s∏owa i Êmiaç si´
za moimi plecami. Jednak siebie nie oszukacie. Spróbujcie tylko, a b´dziecie jak tygrysy z papieru, które zniszczy pierwszy powiew wiatru.
Póêniej zacytowa∏ Konfucjusza i odwróciwszy si´ nagle na pi´cie, huknà∏ na Aryonga:
– I na co si´ tak gapisz? Ty kapuÊciana g∏owo!
Aryong mocno po˝a∏owa∏, ˝e jeszcze przed chwilà przypatrywa∏ si´ Êciennym malowid∏om z dziesi´cioma symbolami ˝ycia. Wiele da∏by za to, by
staç si´ niewidzialnym. Oczy mia∏ rozbiegane i nawet nie móg∏ spojrzeç mistrzowi prosto w twarz. SpuÊci∏ nisko g∏ow´ i wyjàka∏ ciche: „Przepraszam”.
– Mów g∏oÊniej! Nic nie s∏ysz´! – krzyknà∏ Tae Han.
Ch∏opiec walczy∏ ze strachem, a˝ po chwili wyjàka∏:
– Nie zas∏uguj´ na przebaczenie. Ukarz mnie, mistrzu, wedle mojej winy.
Widzàc takà skruch´, Tae Han postanowi∏ byç mi∏osierny. Odpowiedzia∏
sucho:
– ˚eby mi to by∏o ostatni raz. JeÊli nie interesuje ci´ nauka, porozmawiam z twoimi rodzicami. Byç mo˝e si´ pomylili. MyÊlà, ˝e powinni ci´
kszta∏ciç, podczas gdy ty urodzi∏eÊ si´ po to, by pracowaç na roli.
Aryong czu∏ si´ poni˝ony, ale i wdzi´czny mistrzowi za to, ˝e ju˝ skoƒczy∏. Ta pierwsza lekcja by∏a poczàtkiem koƒca jego beztroskiego dzieciƒstwa.
Aryong, Kunin, Kasan i Sirie wykorzystywali ka˝dà chwil´ na wspólnà
zabaw´ po szkole. Stroili sobie ˝arty z nauczyciela, przedrzeêniali jego gesty i starali si´ w ten sposób zapanowaç nad strachem, jaki w nich wywo∏ywa∏. Pragn´li byç odwa˝ni.
***
Tae Han uwielbia∏ zaskakiwaç. By∏ nieprzewidywalny: zach´ca∏ do myÊlenia, budzi∏ z uÊpienia i robi∏ wszystko, by zasiaç w uczniach ziarenko wiedzy.
Pewnego dnia przerwa∏ lekcj´ i powiedzia∏:
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– JeÊli spotkacie na swojej drodze ojca – zabijcie go. JeÊli spotkacie na
swojej drodze przyjaciela – zabijcie go. JeÊli spotkacie na swojej drodze Budd´ – zabijcie go.
Zapad∏a cisza, bo nikt nie odwa˝y∏ si´ zapytaç o znaczenie tych s∏ów. Tym
bardziej, ˝e mistrz zawsze podkreÊla∏ jak wa˝ne jest obdarzanie szacunkiem
rodziców i Budd´.
***
Pierwsze dni w szkole by∏y dla ch∏opców prawdziwà torturà. Wkrótce
jednak zacz´li rozumieç s∏owa Tae Hana i powoli obrastali w cnoty. Z czasem napomnienia i dyscyplina mistrza stawa∏y si´ ∏agodniejsze, a ch∏opcy
zacz´li przezwyci´˝aç s∏aboÊci cia∏a i umys∏u.
– Nie mo˝ecie sobie pozwoliç na s∏aboÊç. Pami´tajcie, co mówi∏ Konfucjusz o królu: zanim zacznie on rzàdziç paƒstwem, musi nauczyç si´ rzàdziç
domem.
Innym ulubionym powiedzeniem Konfucjusza by∏o: Ten, kto zwyci´˝a
nad innymi, jest pot´˝ny. Jednak ten, kto zwyci´˝a nad samym sobà, jest
niezwyci´˝ony.
Z up∏ywem czasu widaç by∏o owoce nauki Tae Hana.
Sirie rozkocha∏ si´ w poezji i komponowa∏ w∏asne wiersze sijo23. Gra∏ te˝
na flecie i nauczy∏ si´ wyrabiaç pi´knà zielonkawà porcelan´ – celadon. Kiedy Aryong i Kasan sp´dzali wolny czas na bijatykach, Sirie godzinami siedzia∏ w pozycji kwiatu lotosu pod drzewem i medytowa∏. Czasami gra∏ na
flecie, próbujàc naÊladowaç szelest wiatru wÊród ga∏´zi. Z kolei Kunin wykazywa∏ przedwczesne zainteresowanie handlem. Umia∏ szybko obs∏ugiwaç
liczyd∏o i przeliczaç pieniàdze ze zr´cznoÊcià doÊwiadczonego kupca. Jedyny
problem polega∏ na tym, ˝e strasznie poci∏y mu si´ r´ce, gdy trzyma∏ w r´ku monety z bràzu.

23

Sijo – rodzaj koreaƒskiego krótkiego utworu lirycznego, poczàtkowo przeznaczonego do wykonywania
wokalnego. Sk∏ada si´ z 44-46 sylab i 3 wersów, z których ostatnia ma przekazywaç emocje lub treÊci
metaforyczne; czasem zapisuje si´ utwór w 6 linijkach. Tematyka sijo jest ró˝norodna, od polityki poczynajàc, a na mi∏oÊci koƒczàc; cz´sto sà to utwory satyryczne, pe∏ne aluzji i humoru.
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Aryong mia∏ nieco inne zainteresowania, co szybko dostrzeg∏ mistrz sztuk
walki, Chun Lee. Uwa˝a∏ on, ˝e ch∏opiec w∏ada ∏ukiem w sposób wr´cz genialny, jakby broƒ by∏a cz´Êcià jego cia∏a. Mistrz zaczà∏ nazywaç Aryonga,
podobnie jak jego rodzice, „ma∏ym ch∏opcem, który zwyci´˝y∏ nad Czyngis-chanem”.
– Aryong, pami´taj, ˝e ∏uk jest Êwi´ty. Napina si´ go si∏à umys∏u. Musisz si´ przy tym odpr´˝yç, a twoje wn´trze musi staç si´ wielkie jak morze.
Strza∏y muszà straciç swojà materi´, byÊ móg∏ je wypuÊciç wewn´trznà si∏à
ku celowi – naucza∏ Lee.
Z czasem ch∏opiec zapami´ta∏ starà taoistycznà maksym´: Trzeba panowaç nad ma∏pà umys∏u i nad koniem swej woli24.
W królestwie Choson ∏uk uznawano za broƒ niemal magicznà, którà
ch´tnie przedstawiano na malowid∏ach nagrobnych. ¸uk, bowiem symbolizowa∏ cia∏o ludzkie, a strza∏y perfekcj´. Strzelanie z ∏uku wymaga∏o ogromnej koncentracji, ˝ycia w harmonii z bogami i czystego wn´trza. Tylko tacy
zawodnicy mieli szans´ na wygranà w zawodach w ∏ucznictwie, jakie odbywa∏y si´ w Jinhae – ma∏ej nadmorskiej miejscowoÊci, ktorej strome zbocza
zwraca∏y si´ ku Japonii. Najlepsi ∏ucznicy cieszyli si´ do˝ywotnià s∏awà i wieloma przywilejami. O takim w∏aÊnie zwyci´stwie marzy∏ Aryong i wszyscy
koreaƒscy ch∏opcy. Marzyli o wygranej w zawodach i nagrodzie – byku, który by∏ symbolem odwagi.

24

Maksyma pochodzi z ksi´gi Podró˝ na Zachód. Przygody Króla Ma∏p.
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X
Pewnej letniej nocy, gdy w´˝e wype∏za∏y na leÊne Êcie˝ki a tygrysy zbli˝a∏y si´ do potoków, Aryong przebudzi∏ si´ ko∏o pó∏nocy, bo prze˝y∏ coÊ niezwyk∏ego. Po raz pierwszy w ˝yciu mia∏ erotyczny sen. By∏ mokry od potu
i mia∏ wra˝enie, ˝e w ˝y∏ach p∏ynie mu ogieƒ zamiast krwi, a jàdra wype∏niajà si´ tajemniczà substancjà. Czu∏ straszliwe dreszcze na ca∏ym ciele i szybkie bicie serca. W koƒcu usnà∏ i pozwoli∏, by ptaki nocy zanios∏y jego dusz´ w kojàcy cieƒ drzewa, który wzmacnia wszystkich wojowników. Na jego
twarzy malowa∏ si´ uÊmiech. Gdy przebudzi∏ si´ o poranku, usiad∏ nagle na
∏ó˝ku i przera˝ony, ˝e matka zobaczy mokre plamy na przeÊcieradle, zaczà∏
je nerwowo czyÊciç. Tak si´ przestraszy∏, ˝e pomyÊla∏ nawet o ucieczce z domu.
Zaraz po Êniadaniu wymknà∏ si´ z domu i pobieg∏ do przyjació∏, by opowiedzieç o nocnej przygodzie. Wyzna∏, ˝e ma wyrzuty sumienia, i˝ nic nie
powiedzia∏ ojcu.
– Wiem, ˝e powinienem, ale ba∏em si´, ˝e tata b´dzie si´ ze mnie Êmia∏,
albo, co gorsze, ˝e zamknie mnie w domu do czasu a˝ wyzdrowiej´.
Kunin, Kasan i Sirie patrzyli na Aryonga jak na tr´dowatego. Po chwili
Kasan objà∏ przyjaciela ramieniam i powiedzia∏ na pocieszenie:
– Nic si´ nie martw. Bàdê dzielny. I najlepiej by by∏o, gdybyÊmy o tym
porozmawiali z panem Parkiem. On rozwieje nasze wàtpliwoÊci.
Poczàtkowo Aryong nie chcia∏ si´ na to zgodziç, jednak w koƒcu da∏ si´
przekonaç i wszyscy ruszyli do domu artysty. Park akurat popija∏ herbat´.
By∏ dla nich m´drcem, który zna wszystkie tajniki ˝ycia.
– Panie Park, Aryong ma panu coÊ do powiedzenia… coÊ, co mo˝e zawa˝yç na ca∏ym jego ˝yciu – zaczà∏ Kunin.
Aryong nie móg∏ wykrztusiç s∏owa, wi´c rzeêbiarz próbowa∏ go oÊmieliç:
– No mów, ch∏opcze. Nie pozwól, by sparali˝owa∏ ci´ strach.
Ch∏opiec zdoby∏ si´ na odwag´ i w koƒcu opowiedzia∏ ca∏y sen, oraz jego smutki – mokre przeÊcierad∏o. Gdy skoƒczy∏, wszyscy spojrzeli na Parka, który by∏ mocno ubawiony tà historià.
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– Aryong, nic z∏ego si´ nie dzieje. Po prostu stajesz si´ m´˝czyznà i zbli˝asz si´ do otwarcia diamentowych wrót.
Ch∏opcy spojrzeli na artyst´ pytajàco:
– Ale co to znaczy „zbli˝aç si´ do otwarcia diamentowych wrot”? – zapytali.
Park od∏o˝y∏ na bok czark´ zielonej herbaty, i wyjaÊni∏:
– To znaczy, ˝e niedlugo Aryong b´dzie potrzebowa∏ mi∏oÊci takiej, jakà
m´˝czyênie mo˝e daç tylko kobieta. To, co mu si´ przydarzy∏o, przydarza
si´ m´˝czyznom od wieków. Opisa∏ to nawet taoistyczny mistrz Sun Ssu
Mo25, który wyraênie stwierdzi∏, ˝e jeÊli cz∏owiek nie b´dzie si´ kocha∏ z kobietà, to b´dzie miewa∏ senne fantazje.
Nast´pnie Park opowiedzia∏ ch∏opcom o swojej pierwszej przygodzie mi∏osnej, jakà mia∏ w wieku trzynastu lat z miejscowà kisaeng.
– A teraz obiecajcie mi, ˝e zachowacie t´ opowieÊç w tajemnicy.
– Obiecujemy nie pisnàç ani s∏owa. Niech nam Budda zamknie usta na
zawsze, jeÊli to uczynimy.
Odtàd ch∏opcy nie myÊleli o niczym innym, jak tylko o tajnikach mi∏oÊci cielesnej i o tym, jak by tu obejrzeç nagà kobiet´. Zjadali wzrokiem m∏ode dziewcz´ta na wiejskich drogach i wyobra˝ali sobie, jak pi´knie by to by∏o otworzyç swe diamentowe wrota. A˝ pewnego wiosennego dnia Kasan
powiedzia∏ do kolegów:
– Zarobi∏em na sprzeda˝y w´˝y. MyÊl´, ˝e to wystarczy na wypraw´ do
Andongu i skorzystanie z us∏ug kisaeng. Czy˝by Park, w swojej màdroÊci,
nie chcia∏ nam w∏aÊnie tego podpowiedzieç?
Nast´pnego dnia wymkn´li si´ do Andongu. Po drodze uda∏o im si´ z∏apaç furmank´, która akurat jecha∏a do miasta. Powozi∏ jà opalony s∏oƒcem
ch∏op, który przez ca∏à drog´ Êpiewa∏ ludowe pieÊni. Oko∏o dwóch kilometrów przed Andongiem zobaczyli na wzgórzu wielkà rzeêb´ Buddy Maitreya, opiekujàcego si´ przysz∏oÊcià. Jego wielka g∏owa skierowana by∏a ku
niebu, a r´ce czyni∏y gest, mówiàcy „nie bójcie si´”. U jego stóp zebrali si´
25

Sun Ssu Mo – medyk taoista, urodzony w Chinach w 581 r. n.e. ˚y∏ 102 lata, a po Êmierci zosta∏ nazwany Królem Medycyny.
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wierni, którzy przyszli oddaç mu czeÊç, pomodliç si´, zapaliç kadzid∏a i z∏o˝yç ofiarny ry˝.
U bram miasta uliczny handlarz próbowa∏ sprzedaç ch∏opcom soczystego arbuza. Jednak oni byli tak przej´ci poszukiwaniem domu publicznego, ˝e nie zwrócili na niego wi´kszej uwagi. Skr´cili w wàskà uliczk´ z ma∏ymi domkami, przed którymi siedzia∏y m∏ode dziewcz´ta w zalotnie
podniesionych hanbokach. Wybrali dom rozkoszy, na którym widnia∏ szyld
„Pod weso∏ym w´˝em”. By∏a to gospoda specjalizujàca si´ w w´˝owej zupie, zwanej pentan. Poniewa˝ nigdy w ˝yciu nie widzieli jak si´ takà zup´
przygotowuje, a tym bardziej jak ona smakuje, poprosili grubà i weso∏à gospodyni´, by pozwoli∏a im wejÊç do kuchni. Kobieta skin´∏a na zgod´ i ch∏opcy zobaczyli, jak wyjmuje z wielkiego glinianego dzbana osiem w´˝y i wrzuca je ˝ywcem do garnka z wrzàtkiem. Potem znów wy∏owi∏a gady z wody
i uderzy∏a je trzonkiem no˝a mi´dzy oczy. Zanurzy∏a je z powrotem i dosypa∏a przypraw.
Po obiedzie ch∏opcy spotkali si´ z kisaeng. Mog∏y mieç oko∏o pi´tanstu
lat. Kurtuazyjnie zapyta∏y, czy goÊcie majà pieniàdze, a gdy dosta∏y pozytywnà odpowiedê, zaprosi∏y ich na owoce i ry˝owe wino. Teraz pozosta∏o
ju˝ tylko czekaç na efekty, jakie powoduje w ciele m´˝czyzny w´˝owa zupa. Gdy zapad∏a kr´pujàca cisza, Kasan próbowa∏ ratowaç sytuacje i zapyta∏
dziewcz´ta:
– JesteÊcie z Andongu?
– Te trzy sà z Pusanu, a ja jestem z Andongu – odpowiedzia∏a jedna
z nich, zas∏aniajàc twarz wachlarzem. Spojrza∏a uwa˝nie na Aryonga i zapyta∏a:
– Czujesz ju˝ coÊ szczególnego po spo˝yciu w´˝owej potrawy?
Aryong rzeczywiÊcie czu∏ si´ rozgrzany w dolnej cz´Êci cia∏a. Gdy to wyzna∏, kisaeng dotkn´∏a go delikatnie w czu∏e miejsce, co doprowadzi∏o go
do rozkoszy. Tymczsem Kunin czerwieni∏ si´ i zjada∏ wzrokiem m∏odà dziewczyn´ siedzàcà naprzeciwko. W koƒcu rzuci∏ si´ na nià bez opami´tania.
Kasan równie˝ straci∏ nad sobà panowanie i zaczà∏ obmacywaç piersi kisaeng. Wtedy dziewczyna, która zajmowa∏a si´ Aryongiem, szepn´∏a:
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– Chodêmy do sekretnej komnaty. B´dziemy si´ kochaç.
Aryong zrobi∏ si´ ca∏y czerwony i zaczà∏ si´ zachowywaç jakby wstàpi∏
w niego demon. Podskoczy∏ do góry i… uciek∏ z gospody.
Po dziesi´ciu dniach ojciec przyszed∏ do niego na rozmow´ i powiedzia∏:
– Nic nie wiedzia∏em o waszej wyprawie do Andongu. Chcia∏em ci tylko powiedzieç, ˝e musz´ teraz leczyç twoich kolegow z chorób zakaênych.
MyÊl´, ˝e ju˝ spotka∏a ich zas∏u˝ona kara. Co prawda Kunin to tchórz i nie
chcia∏ si´ przyznaç, gdzie si´ zarazi∏. Powiedzia∏, ˝e musia∏ to Êwiƒstwo przynieÊç z publicznej ∏aêni. Sirie twierdzi∏, ˝e si´ upi∏ i nic nie pami´ta. Za to
Kasan, który wcià˝ jest czystego serca, przyzna∏ si´ ojcu do wszystkiego.
Tylko ˝e niczego nie ˝a∏uje…
Tym razem Aryongowi si´ upiek∏o i nie zosta∏ ukarany za wypraw´. Jednak spali∏ si´ ze wstydu przed matkà. A ona tylko na niego patrzy∏a i powtarza∏a:
– Jeszcze wejdziesz na Êcie˝k´ rozwoju duchowego.
Aryong zobaczy∏ na podwórku Kunina, Kasana i Sirie. Puszczali beztrosko latawce. Wybieg∏ w ich stron´ i krzyknà∏:
– Ale si´ zakaziliÊcie! Ale si´ zakaziliÊcie!
Po przygodach z kobietami Sirie ju˝ nigdy wi´cej o nich nie wspomina∏.
PoÊwi´ci∏ si´ poezji, oraz nauce kaligrafii chiƒskich znaków. Szuka∏ harmonii mi´dzy yin i yang i komponowa∏ wiersze tak pi´kne, jak ga∏´zie kwitnàcych wiÊni. Bardzo szybko jego przyjaciele dostrzegli wielkie zmiany, jakie
zachodzà w Sirie, jego rozwój duchowy i przedwczesnà erudycj´. Sirie nie
interesowa∏ si´ ju˝ zwyk∏ymi ch∏opi´cymi zabawami, ale wola∏ sp´dzaç czas
nad rzekà Naktong, gdzie przywo∏ywa∏ bogów poetyckiej inspiracji.
***
Sirie postanowi∏ wykastrowaç si´. Pewnego jesiennego dnia, gdy s∏oƒce
Êwieci∏o z∏otem i purpurà, usiad∏ przed domowym o∏tarzykiem przodków.
Chwil´ pomedytowa∏, rozebra∏ si´ do naga, obwinà∏ jàdra jedwabnà nicià
i pociàgnà∏ za nià szybkim ruchem. Podzia∏a∏a na jàdra jak najostrzejszy nó˝.
Towarzyszy∏ temu aktowi jego przeraêliwy krzyk i krew bryzgajàca po ca-
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∏ym pokoju. Rodzice natychmiast us∏yszeli to pe∏ne bólu wycie syna. Wpadli w rozpacz. Matka, No Ah, krzycza∏a z przera˝enia tak g∏oÊno, ˝e s∏ychaç
by∏o jà w ca∏ym Hahoe. Natomiast ojciec, Lee Sam, wybuchnà∏ p∏aczem
i trz´sàcymi r´koma próbowa∏ przyk∏adaç odci´te genitalia do cia∏a mdlejàcego syna.
– Nie rób tego, ojcze. Chc´ ˝yç w czystoÊci do koƒca mych dni – wyszepta∏ Sirie.
Ojciec szybko chwyci∏ go na r´ce, obwinà∏ kocem i bawe∏nianymi r´cznikami krwawiàcà ran´, i pobieg∏ do lekarza Shina. Przez kilka godzin próbowali ratowaç ch∏opcu ˝ycie, a˝ w koƒcu uda∏o si´. Wtedy Sirie podzi´kowa∏ doktorowi z takà niewinnoÊcià, jakà majà tylko ci, co otarli si´ o Êmierç.
Po kilku dniach przyjaciele Sirie przyszli do niego w odwiedziny. Poniewa˝ koƒczyli ju˝ szko∏´, a on zamierza∏ poÊwi´ciç si´ akademii, podarowali mu na po˝egnanie cztery symbole nauki: p´dzel, tusz, papier i kamieƒ
do rozcierania tuszu.
***
Kunin te˝ odchodzi∏ ze szko∏y. Postanowi∏ zajàç si´ handlem. Ostatniej
nocy mia∏ nawet proroczy sen – Êni∏a mu si´ Êwinia. Natychmiast po przebudzeniu przybieg∏ rano do Aryonga i Kasana, by opowiedzieç im, jak odwiedzi∏a go w nocy boginka dobrobytu. Nikogo nie dziwi∏a jego ˝y∏ka do
handlu, bo wszyscy w Hahoe wiedzieli, ˝e w czasie pierwszych urodzin wywró˝ono mu przysz∏oÊç kupca.
– S∏uchajcie, Êni∏y mi si´ ró˝owe, z∏ote i srebrne Êwinie. Patrzy∏y mi prosto w oczy, a jedna z nich wesz∏a mi na pos∏anie.
Nast´pnego dnia Kunin opowiedzia∏ przyjacio∏om jeszcze inny sen, tym
razem o bogu gór, Sanshinie. Wskaza∏ on ch∏opcu palcem, gdzie znajdzie
srebrny ˝eƒszeƒ skàpany z∏otym blaskiem ksi´˝yca. Ch∏opiec ucieszy∏ si´
bardzo, poniewa˝ uzna∏ ten sen za potwierdzenie szcz´Êliwego losu. Od razu ruszy∏ w góry, skàd ju˝ po dziesi´ciu godzinach przyniós∏ drogocennà roÊlin´. By∏ to najpi´kniejszy ˝enszeƒ, jaki kiedykolwiek widziano w Hahoe.
Musia∏ mieç z trzydzieÊci lat, wa˝y∏ trzy kilogramy, by∏ wielkoÊci nowona-
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rodzonego dziecka i mia∏ wyraênie wyodr´bniony korzeƒ i cz´Êç g∏ównà.
Naprawd´ przypomina∏ kszta∏tem cz∏owieka. Mia∏ niewyobra˝alnà wartoÊç
na rynku, o czym szybko dowiedzia∏ si´ królewski przedstawiciel w Andongu. Kupi∏ ˝eƒszeƒ od rodziców ch∏opca za takà cen´, ˝e mogli za∏o˝yç
ma∏y zak∏ad wyrabiajàcy bawe∏n´, a z czasem przekszta∏ciç go w wielkie
przedsi´biorstwo.
Kasan wybra∏ innà drog´ ˝yciowà. Postanowi∏ zostaç wojskowym, tak
jak Kito – potomek hwarangów, elitarnej grupy wojskowych, który kiedyÊ
zatrzyma∏ si´ na leczenie w przychodni Shina. Ch∏opiec odwiedza∏ go regularnie w nadziei, ˝e us∏yszy wiele opowieÊci o walkach, smokach i duchach
zabitych. S∏ucha∏ Kito z otwartymi ustami.
– PrzeÊladujà mnie dusze zabitych. Przyczajajà si´ pod ziemià i straszà
mnie – wyzna∏ Kito.
Po dwóch tygodniach kuracji Kito poczu∏ si´ ju˝ na tyle dobrze, ˝e móg∏
opuÊciç Hahoe. Wskoczy∏ na bia∏ego konia, a mieszkanƒcy ˝egnali go jak
wielkiego bohatera, który walczy z wrogami królestwa. Przed wyruszeniem
w drog´ Kito spojrza∏ na Kasana i powiedzia∏:
– Ukl´knij!
I da∏ ch∏opcu swój miecz.
– Jest twój. Pami´taj tylko, by nie obnosiç si´ z nim przed innymi, aby
nie przeÊladowa∏y ci´ demony boga zazdroÊci.
Kasan wzià∏ do r´ki miecz, a po policzkach sp∏ywa∏y mu ∏zy wzruszenia.
Tymczasem Kito zniknà∏ za horyzontem, pozostawiajàc po sobie wielkà
chmur´ kurzu.
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XI
Król Sonjo uwielbia∏ p∏ywaç po rzece Han na statku w kszta∏cie kaczki.
Tym razem u jego boku sta∏a ma∏˝onka, Liu. Otaczali ich eunuchowie, wÊród
których by∏ Sirie. Recytowa∏ on królewskiej parze swoje wiersze, a na jego
twarzy rysowa∏ si´ uÊmiech czysty i niewinny jak u dziecka. Jego obecnoÊç
wp∏ywa∏a na monarch´ niezwykle kojàco.
Sirie nienawidzi∏ tej ∏odzi, którà uwa˝a∏ za obraz´ bogini estetyki. Robi∏
wszystko co mo˝liwe, by unikaç wzrokiem tych kaczych ornamentów, na
widok których robi∏o mu si´ niedobrze.
– O czym myÊlisz? – zapyta∏ król, widzàc, ˝e m∏odzieniec wbija wzrok
w wod´.
Sirie podszed∏ do w∏adcy mi´kkim krokiem i powiedzia∏:
– MyÊl´ o swoim wewn´trznym mistrzu. Ka˝e mi on przezwyci´˝yç fa∏szywe ja i pozbyç si´ tych wszystkich warstw, które oddzielajà mnie od rzeczywistoÊci.
– Twoja delikatnoÊç i wstr´t do walki umo˝liwia ci otwarcie drzwi prowadzàcych do domu wewn´trznego mistrza. Powiedz mi, prosz´, gdy si´
tam dostaniesz.
Sonjo skoƒczy∏ rozmow´, klasnà∏ w r´ce i przywo∏a∏ muzyków. Zagrali
stare melodie, które by∏y wprowadzeniem do wyst´pu starszej wiekiem artystki. Âpiewa∏a starà koreaƒskà pieÊƒ Arirang. Jej g∏os wibrowa∏ w powietrzu i przejmowa∏ wszystkich jakimÊ g∏´bokiem smutkiem.
W tym czasie królowa przechadza∏a si´ po ∏odzi, marzàc o tym, by zanurzyç swoje pi´kne stopy w wodzie. ZazdroÊci∏a Japonkom, które mogà
sobie na to pozwoliç nawet w obecnoÊci m´˝czyzn. Pragn´∏a si´ rozebraç
i wskoczyç do wody na oczach wszystkich. Wyobrazi∏a sobie jak wielki skandal wywo∏a∏aby takim zachowaniem. Spojrza∏a w kierunku m´˝a, wyraênie
znudzonego i zdegustowanego wyst´pem wiekowej artystki. Zauwa˝y∏a te˝
jakieÊ poruszenie na królewskiej barce.
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Sirie podszed∏ na przód ∏odzi i dostrzeg∏ stamtàd statek admira∏a Yi Sun
Shina, wielkiego bohatera walk na làdzie i morzu. Sirie podszed∏ do króla
i delikatnie obudzi∏ go z uÊpienia.
– Obudê si´, Wasza WysokoÊç. Przybywa admira∏ Yi Sun Shin.
Król otworzy∏ oczy i krzyknà∏ w kierunku Êpiewaczki:
– Dosyç! To ju˝ przesada! NaÊpiewa∏aÊ si´ wystarczajàco!
Artystka, uznana za skarb narodowy numer pi´tnaÊcie, sk∏oni∏a si´ szybko i odesz∏a. W tym czasie Yi Sun Shin podp∏ynà∏ do królewskiej ∏odzi, wskoczy∏ na pok∏ad i zdecydowanym krokiem podszed∏ do króla. Pad∏ przed nim
na kolana, sk∏oni∏ g∏ow´ do ziemi i tak trwa∏ niruchomo, a˝ Sonjo powiedzia∏:
– Daruj sobie te ceremoni´. Wstaƒ i powiedz, czemu zawdzi´czam t´
wizyt´.
Monarcha kaza∏ przynieÊç ry˝owego trunku makkoli.
– Zanim rozpoczniemy rozmow´ musz´ ci, Panie, coÊ pokazaç.
Yi kaza∏ jednemu ze swych ludzi przynieÊç wielki worek. Odwróci∏ go
do góry dnem i pozwoli∏ by wypad∏a z niego ca∏a zawartoÊç.
Z worka wytoczy∏a si´ odci´ta g∏owa m´˝czyzny. Zatrzyma∏a si´ u stóp
króla.
– Oto dowódca japoƒskich piratów. Nie b´dzie ci´ ju˝ wi´cej niepokoi∏,
Panie – powiedzia∏ Yi Sun Shin. Odwróci∏ si´ i zawo∏a∏ do eunuchów:
– Chodêcie tu wszyscy! Zobaczcie trofeum!
Sirie spojrza∏ na zakrwawionà g∏ow´ i zrobi∏o mu si´ tak s∏abo, ˝e zemdla∏.
Król zaÊmia∏ si´ na ten widok. Nast´pnie serdecznie objà∏ admira∏a i kaza∏ dolaç makkoli.
– Âmierç japoƒskim piratom! – krzykn´li zgodnie, wznoszàc toast.
Sonjo zaprosi∏ admira∏a do prywatnej komnaty na ∏odzi i tam poufnie go
zapyta∏:
– Mo˝e jestem niecierpliwy, ale czy móg∏byÊ mi powiedzieç, jak naprawd´
wyglàda sytuacja z japoƒskimi piratami?
– Nasi ludzie pozbyli si´ kilku przywódców i rozgromili ich najwi´ksze
∏odzie. Nie wydaje mi si´, by jeszcze zagra˝ali naszemu wybrze˝u. W ka˝-
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dym razie nie tracimy czujnoÊci. Bardziej niepokojà mnie ludzie Zachodu
z Xibanya26, zbli˝ajàcy si´ do Japonii. Sà wÊród nich mnisi obcej religii, która mo˝e burzyç harmoni´ mi´dzy niebiem i ziemià. Najbardziej obawiam
si´ tego, ˝e za tymi mnichami pewnego dnia przyjdà ich wojska. Gdy tylko ludzie przywyknà do obecnoÊci zakonników i os∏abià czujnoÊç, wtedy oni
wprowadzà armi´. Wiemy, ˝e ludzie Xibanya podbili ju˝ obce ziemie i zniszczyli obce kultury. Hiszpanie sà jak or∏y nad naszà ziemià. Zaatakujà nas,
gdy pozwolimy sobie na chwil´ s∏aboÊci.
– MyÊl´, ˝e przesadzasz. Hiszpanie nie sà zainteresowani Azjà. Majà wystarczajàco pracy na kontynencie, który odkrywajà. Poza tym zabrak∏oby
im armii i wysposa˝enia, by nas podbiç. Pami´taj, ˝e jesteÊmy pod protektoratem Paƒstwa Ârodka, które nas chroni przed inwazjà.
Yi Sun Shin sk∏oni∏ nisko g∏ow´, po czym powiedzia∏ zdecydowanie:
– Wasza wysokoÊç, chcia∏bym wierzyç w te s∏owa, ale sytuacja nie wyglàda a˝ tak dobrze. Xibanya podbi∏a niedawno ziemie w po∏udniowowschodniej Azji – Filipiny. Co wi´cej, posiada ognistà broƒ, która nie powinna si´ dostaç w r´ce Japoƒczyków. JeÊli tak si´ stanie, nasze ziemie b´dà
powa˝nie zagro˝one.
– Uspokój si´! – powiedzia∏ wyraênie zniecierpliwiony Sonjo. – Nie widzisz, jak s∏abym jesteÊmy krajem? Nie uchronimy si´ przed przeznaczeniem. Dlatego te˝ nie warto ˝yç w ciàg∏ym strachu. Nie mówiàc ju˝ o tym,
˝e nie mo˝emy siaç paniki. JeÊli lud dowie si´ o tym zagro˝eniu, b´dziemy
mieç powa˝ne k∏opoty.
– To prawda, Panie. Ale nie mo˝emy te˝ nic nie robiç.
– Wiem. Co proponujesz?
– Potrzebuj´ pieni´dzy na zbudowanie odpowiedniej floty.
– Skarb królestwa jest prawie pusty. Musisz si´ wstrzymaç. Udaj si´ lepiej do Chin i poproÊ o pomoc.
Yi Sun Shin chcia∏ jeszcze coÊ powiedzieç, ale król wyszed∏ na pok∏ad zaczerpnàç Êwie˝ego powietrza.
26

Xibanya (Espa?a) – Hiszpania.
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XII
Lee Hua Mog by∏a obdarzona wielkà inteligencjà i urodà. Kocha∏a ˝ycie
i mieszkaƒców swojej wyspy Jeju – rybaków wy∏awiajàcych owoce morza
i Êpiewajàcych pi´kne pieÊni przy wyjmowaniu sieci o zachodzie s∏oƒca.
W wieku dwunastu lat zosta∏a wys∏ana do najbardziej presti˝owej sojae27
– szko∏y dla dam do towarzystwa. Od dziecka uwielbia∏a czytaç o kisaeng,
które zostawa∏y ˝onami szlachciców, a nawet konkubinami monarchów i matkami przysz∏ych nast´pców tronu. Jej najwi´kszym marzeniem by∏o zostaç
ksi´˝niczkà, wskoczyç na bia∏ego rumaka, i odjechaç z ukochanym do rajskich pa∏aców. Dlatego szko∏a dla kisaeng wydawa∏a jej si´ wspania∏à drogà
do ziszczenia tych snów. Gdy ojciec Hwan i matka Meju, którzy nie darzyli
córki prawdziwà mi∏oÊcià, zapisali jà do sojae, czu∏a si´ wybrankà losu.
W koƒcu nadszed∏ ten wa˝ny wiosenny dzieƒ, kiedy Mog ubra∏a swój
najlepszy hanbok i zosta∏a odprowadzona do sojae. W szkole przywita∏a jà
starsza kobieta, Sina, która bez zb´dnych ceregieli zaprowadzi∏a jà do pokoju, gdzie dziewczynka mia∏a sp´dziç kolejne trzy lata ˝ycia.
– Od tej chwili musisz si´ staç kobietkà. Gdy b´dziesz mieç pi´tnaÊcie lat,
urosnà ci pióra u skrzyde∏ i b´dziesz mog∏a stàd odlecieç – powiedzia∏a Sina.
Sina przerwa∏a nagle, bo zobaczyla w oczach dziewczynki przera˝enie.
– DziÊ skoƒczy∏y szko∏´ moje ulubione dziewcz´ta. Wiesz, co to jest? –
zapyta∏a, wyjmujàc chusteczk´ poplamionà krwià.
– Brudna chusteczka.
– JesteÊ jeszcze bardzo g∏upiutka. Ta chusteczka jest dowodem na to, ˝e
moja uczennica, Yi Na, nie jest ju˝ dziewicà. Wczoraj spa∏a z pewnym arystokratà, którego imienia nie mog´ ci wyjawiaç. Ta kropla krwi z jej otwartych jadeitowych wrot jest cenniejsza od najszlachetniejszego z∏ota.
Mog wyobrazi∏a sobie sàczàcà si´ z niej krew i przestraszy∏a si´.
– Uspokój si´, malutka. Przejdziesz na drugà stron´ dopiero, gdy b´dziesz na to gotowa – powiedzia∏a Sina.
27

Sojae – szko∏a dla dam do towarzystwa.
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Od tej chwili Mog przygotowywala si´ do wielkiej chwili. Pomaga∏o jej
w tym pi´ç kole˝anek, z którymi dzieli∏a pokój, a które marzy∏y tylko o tym,
by zostaç kisaeng. Nazywa∏y jà m∏odszà siostrà.
Sina wstawa∏a pierwsza o godzinie kota i obchodzi∏a wszystkie pokoje
z ma∏ym dzwoneczkiem, by zbudziç uczennice do dnia wype∏nionego naukà. Dziewczyny my∏y si´ o brzasku zimnà wodà na podwórzu, jad∏y lekkie Êniadanie i zasiada∏y do lekcji poezji, muzyki i kaligrafii. Mog wyró˝nia∏a si´ uzdolnieniami w malarstwie i filozofii, jednak najbardziej lubi∏a jazd´
konnà i taniec. Bardzo cz´sto, po ci´˝kim dniu nauki, wychodzi∏a na podwórze i taƒczy∏a boso z mieczem w r´ku. Wierzy∏a, ˝e ta magiczna broƒ
zapala gwiazdy na niebie. W takich momentach czu∏a si´ jak boginka zrywajàca wolnoÊç z drzewa jak jab∏ka.
Najbardziej przyjaêni∏a si´ z Joi, która pragn´∏a mieszkaç w Hanyangu
i zostaç królewskà konkubinà. Joi i Mog chodzi∏y czasem do goràcych êróde∏ w pobli˝u szko∏y. Siedzia∏y nagie w wodzie tak d∏ugo, a˝ ich cia∏a sta∏y
si´ jasne i czyste jak s∏oƒce. Mog uwielbia∏a przyglàdaç si´ nagiej Joi, myç
jej w∏osy i rozpryskiwaç wod´ po jej ciele.
***
Czas szybko p∏ynà∏ i pewnego dnia Mog zorientowa∏a si´, ˝e jest ju˝ kobietà. Sina uÊwiadomi∏a jej to z ca∏à mocà i zacz´∏a przygotowywaç dziewczyn´ do spotkania z m´˝czyznà. Przez trzy dni Mog od˝ywia∏a si´ specjalnymi daniami i kàpa∏a dwa razy dziennie w ró˝anej wodzie. Wszyscy
w sojae patrzyli na nià jak na ksie˝niczk´ i spe∏niali jej wszystkie zachcianki.
W koƒcu Mog ubrano w przepi´kny hanbok zdobiony z∏otem i srebrem
i zaniesiono w lektyce do pa∏acu Najwy˝szego Inspektora Królewskiego na
wyspie Jeju.
Gdy Mog schodzi∏a z lektyki, czu∏a jak dr˝à jej stopy i wyobra˝a∏a sobie,
˝e zbli˝a si´ do królewicza, który na pewno zabierze jà do podmorskiego
królestwa. Kàtem oka widzia∏a Sin´, która wydawa∏a ostatnie polecenia
trzem pomocnikom odpowiedzialnym za strój kisaeng. Gdy wchodzi∏a po
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schodach pa∏acu, dostrzeg∏a sekretne r´ce, które czeszà jej w∏osy, poprawiajà
zapinki u butów i pudrujà policzki.
Sina otworzyla drzwi pa∏acowej sali i wszyscy zobaczyli w niej staruszka,
który siedzia∏ na ziemi i bawi∏ si´ pozytywkà.
– Wasza WysokoÊç, przyprowadzi∏am najpi´kniejszy z kwiatów, o który
walczyli sami bogowie – powiedziala Sina z glebokim uk∏onem. – Ona umiera z pragnienia poznania Waszej WysokoÊci – doda∏a.
Starszy m´˝czyzna da∏ znak wachlarzem, by odesz∏a. Spojrza∏ na Mog
i powiedzia∏:
– Chodê tu do mnie, maleƒka.
Mog zdoby∏a si´ na odwag´ i, po raz pierwszy od przybycia do pa∏acu,
podnio∏la wzrok. Ku swemu przera˝eniu zobaczy∏a nie m∏odego i przystojnego ksi´cia, ale staruszka, który musia∏ mieç z tysiàc lat. Dziewczyna chcia∏a uciec z pa∏acu, ale zda∏a sobie spraw´, ˝e jest bez szans. Zmusi∏a si´ wi´c
do uÊmiechu i podesz∏a do m´˝czyzny.
– To dla mnie wielki zaszczyt dzieliç z Waszà WysokoÊcià taki szczególny
moment. Dzi´kuj´ niebu, ˝e b´d´ mog∏a staç przy boku osoby o tak wysokiej pozycji.
Urz´dnik zlustrowa∏ jà wzrokiem, kaza∏ przynieÊç ry˝owego wina i zaprosi∏ muzyków. Mog zacz´∏a si´ do niego przymilaç i delikatnie karmiç staruszka z talerza, jakby by∏ on wielkim noworodkiem. Wk∏ada∏a mu do ust
ry˝ zawijany w wodorosty, krewetki w pikantnym sosie i kawa∏ki bambusa
maczane w miodzie. Ku swemu zdziwieniu zaczyna∏a odczuwaç przy tym
wielkà rozkosz, zupe∏nie jak ˝aba, która zanurza cia∏o w wodzie.
– JesteÊ cudowna – powiedzia∏ do niej m´˝czyzna. Kaza∏ muzykom
odejÊç i zamknàç za sobà drzwi. Ry˝owe wino uderzy∏o Mog do g∏owy i czu∏a jak wielka nami´tnoÊç rozchodzi si´ po jej m∏odym ciele. Tymczasem staruszek przyciàgnà∏ jej twarz i zaczà∏ ca∏owaç w usta. Rozebra∏ jà do naga
swymi trz´sàcymi si´ ze staroÊci d∏oƒmi. Cia∏o Mog by∏o bia∏e jak Ênieg
i przypomina∏o cia∏o boginki, która w∏aÊnie wysz∏a z morskich fal. Gdy po∏o˝yli si´ na wielkim pos∏aniu, starszy m´˝czyzna wspià∏ si´ na nià i, odszukawszy palcami jej jadeitowe wrota, spróbowa∏ staç si´ z nià jednoÊcià. Jed-

60

nak przypomina∏ s∏abego cz∏owieka na rumaku, i by∏o to dla niego wielkim
wyzwaniem. W koƒcu dotar∏ na szczyt góry. Natychmiast po tym opad∏
z si∏. Zasnà∏ w oparach wina i chrapa∏ jak Êwinia.
Mog nie spa∏a ca∏à noc. Palcami jednej r´ki dotkn´∏a swych skrwawionych jadeitowych wrot, a drugà wyczyÊci∏a sobie nos. Wyciàgn´∏a z niego
g´stà lepkà ciecz i przyklei∏a jà do szyi najwy˝szego urz´dnika na wyspie
Jeju.
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XIII
Gdy ˝aby wyskakiwa∏y ze stawów, zima dobiega∏a koƒca, a ludzie podziwiali kwitnàce wiÊnie, wtedy najlepsi ∏ucznicy królestwa przybywali do
Jinhe na zawody. Tysiàce osób chcia∏o zobaczyç bohaterów, szykujàcych si´
do walki w obecnoÊci honorowego goÊcia, króla Sonjo. Na g∏ównym placu
Jinhae w ciàgu jednej nocy rozstawiono dziesiàtki kramów, które tworzy∏y
labirynt przypominajàcy skorup´ Êlimaka.
Aryong i Kasan, którzy ukoƒczyli szesnasty rok ˝ycia, szykowali si´ do
swoich najwa˝niejszych zawodów. Przybyli do Jinhae du˝o przed czasem,
wi´c w∏óczyli si´ po mieÊcie bez celu. Wieczorami chodzili mi´dzy kramami,
podziwiali wielkie krewetki, morski ˝eƒszeƒ28 i poçwiartowane rekiny. A gdy
o poranku Aryong i Kasan w∏aÊnie szykowali si´ na kolejny podbój miasta,
us∏yszeli dêwi´k rogu wzywajàcego na pojedynek s∏awnego Lim Taeka z bykiem. Przyjaciele natychmiast pop´dzili w stron´ areny, którà otacza∏ ju˝
g´sty t∏um. Lim Taek musia∏ mieç z pi´çdziesiàt lat, a przeskoczyl barierk´
areny ze zr´cznoÊcià tygrysa. Rozpoczà∏ wyst´p od dziwnego taƒca, który
mia∏ zagrzaç go do walki. Mistrz szybko pokona∏ besti´, wskakujàc na jej
grzbiet, chwytajàc za rogi i pod˝ynajàc jej gardlo. Byk próbowa∏ si´ broniç,
ale opada∏ z si∏, a jego ca∏a moc ucieka∏a w powietrze. Po pó∏ godzinie pad∏
bez ˝ycia, co wywo∏a∏o okrzyki radoÊci na widowni. Lim Taeka podziwiano
teraz jak bohatera. Kobiety mia∏y ∏zy wzruszenia w oczach, a m´˝czyêni obnosili zwyci´zc´ na ramionach po wàskich uliczkach Jinhae.
Reszt´ dnia Aryong i Kasan sp´dzili na zawodach sirum29. Bra∏ w nich
udzia∏ jeden z ludzi admira∏a Yi Sun Shina, wielki na dwa metry i niezwykle
zr´czny w tej dyscyplinie. Na pewno wszystkie z∏e duchy ucieka∏y na jego
widok z przera˝eniem.

28

Morski ˝eƒszeƒ – owoce morza, które, wedle dawnych koreaƒskich podaƒ, karmià si´ krwià marynarzy, którzy uton´li w morzu (F.J.C.).
29
Sirum – koreaƒska sztuka walki, polegajàca na walce si∏owej dwóch zawodników, rywalizujàcych ze sobà w okr´gu. Zwyciàzca powinien zepchnàç przeciwnika z ko∏a.
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Pod wieczór przyjaciele postanowili zabiç g∏ód. Przysiedli si´ wi´c do biesiadników siedzàcych na dworzu, i wraz z nimi raczyli si´ rybami i owocami morza.
– OÊmiornice w pikantnym sosie i butelk´ soju! – krzyknà∏ do kelnerki
Aryong. Kobieta odpowiedzia∏a szerokiem uÊmiechem. Wyciàgn´∏a ˝ywà
oÊmiornic´ z wody, i, podÊpiewujàc sobie, rzuci∏a zwierz´ na drewnianà desk´. OÊmiornica wyglàda∏a jak przybysz z obcej planety, który pomyli∏ miejsce i czas. Próbowa∏a uciekaç, roz∏o˝ywszy ka˝dà ze swych odnóg w innym
kierunku, ale po chwili ostry nó˝ odcià∏ jej g∏ow´ i ka˝dà z koƒczyn po kolei. Mimo Êmiertelnego ci´cia, koƒczyny wcià˝ si´ rusza∏y, zwijajàc w krà˝ki. Kelnerka pola∏a je ostrym sosem i zanios∏a ruszajàce si´ danie na stó∏.
Aryong chwyci∏ pa∏eczkami ruszajàce si´ krà˝ki oÊmiornicy, i w∏o˝y∏ ze
smakiem do ust. Popi∏ czarkà soju i wzniós∏ toast:
– Kasan, pijemy za jutrzejszy sukces! Oby jeden z nas zwyci´˝y∏ w zawodach!
Gdy wypowiada∏ te s∏owa, cz´Êç oÊmiornicy, która wcià˝ trwa∏a przylepiona mackami do wn´trza jego ust, nagle zapragn´∏a z nich uciec. Kasan
rozeÊmia∏ si´ na ten widok i powiedzia∏:
– Lepiej rozpraw si´ z tym stworem.
I przyjaciele zapili reszt´ dania kolejnymi czarkami ry˝owej wódki.
Nast´pnego dnia trzystu ∏uczników stawi∏o si´ na zawody. Po czterech
godzinach zmagaƒ na polu zosta∏o tylko pi´ciu – po jednym z Hanyangu,
Pyongyangu, Kaesongu, oraz dwóch z mniejszych miejscowoÊci. W powietrzu czu∏o si´ napi´cie i wielkie oczekiwanie na zwyci´zc´.
Taskila z Pyongyangu wypuÊci∏ strza∏´, która trafi∏a niemal w dziesiàtk´.
Zawodnicy z Hanyangu i Kaesongu chybili i zostali wyeliminowani. Kolejnym by∏ Kasan. Podszed∏ do linii i poczu∏, ˝e ogarnia go strach, a d∏onie mu
si´ pocà. W koƒcu zapomnia∏ o sobie, napià∏ mi´Ênie, i wypuÊci∏ strza∏´ –
trafi∏ niemal w dziesiàtk´.
Ostatni by∏ jego przyjaciel. Aryong czu∏, ˝e w chwili wypuszczania strza∏y z ∏uku jego wn´trze rozkwita jak kwiat, a nieopisane szcz´Êcie wype∏nia
jego wn´trze. Nawet nie myÊla∏ o zwyci´stwie, a gdy ju˝ by∏o pewne, ˝e to
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w∏aÊnie on wygra∏, wprost nie wiedzia∏, jak si´ zachowaç. Lud pochwyci∏ go
na ramiona, a wszyscy wybuchli wielkà radoÊcià:
– Niech ˝yje Aryong! – krzyczeli ludzie, którzy p´dzili w stron´ zwyci´zcy z nadziejà, ˝e choç dotknà jego ubrania.
Najwy˝szy przedstawiciel króla w Jinhae oczekiwa∏ ju˝ na Aryonga i Kasana, by wr´czyç im pierwszà i drugà nagrod´. Gdy przybyli, skinà∏ r´kà na
urz´dników, którzy przyprowadzili ze sobà byka ozdobionego girlandami
kwiatów. Aryong dosta∏ w nagrod´ byka oraz wieniec. Ale najwa˝niejszym
wyró˝nieniem by∏ do˝ywotni tytu∏ Syna Królestwa Choson. Kasan, który
zdoby∏ drugie miejsce, dosta∏ z∏otà statuetk´ ˝ó∏wia – symbol podà˝ania Êladami przodków oraz tytu∏ Wielkiego Mistrza Jinhae wraz z dokumentem
podpisanym przez samego króla Sonjo.
Ca∏e miasteczko bawi∏o si´ do bia∏ego rana, wino ry˝owe p∏yn´∏o przez
gard∏a mieszkaƒców niby rzeka, a kobiety taƒczy∏y i sk∏ada∏y ofiary bo˝kom.
Tej samej nocy, gdy Aryong i Kasan taƒczyli jak ma∏e smoki, nagle stan´li twarzà w twarz z admira∏em Yi Sun Shinem.
– Panowie! Nie wchodzicie zbyt wczeÊnie na drog´ s∏awy? JesteÊcie jeszcze bardzo m∏odzi, ale chcia∏bym mieç was przy sobie.
Yi budowa∏ w∏aÊnie twierdz´ na malutkiej wyspie Nambang i zbiera∏
najlepszych ∏uczników z kraju. Po krótkiej rozmowie zapowiedzia∏, ˝e oczekuje Aryonga i Kasana w twierdzy. Wsta∏, objà∏ m∏odzieƒców i skierowa∏
si´ do wyjÊcia. Odwróci∏ si´ po raz ostatni i powiedzia∏:
– Idà straszne czasy. B´d´ was potrzebowa∏.
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XIV
Hahoe Êwi´towa∏o przez trzy dni. Szykowano si´ przyj´cie bohaterów
niezwykle uroczyÊcie. Na drzwiach przybijano imiona Aryonga i Kasana,
oraz podzi´kowania lokalnym bogom za taki zaszczyt. RadoÊci nie by∏o
koƒca.
Makkoli i soju la∏o si´ jak rzeka przez Hahoe, a setki kurczaków poÊwi´cono na sporzàdzenie wytrawnych daƒ samgyetang30. Najpi´kniejsze dziewcz´ta w najlepszych hanbokach wysz∏y na spotkanie ∏uczników. W koƒcu
wszyscy zobaczyli ich sylwetki na horyzoncie. Za nimi p´dzono byka w girlandach, a przed nimi sz∏o czterech ˝o∏nierzy grajàcych na b´bnach. Gdy
zbli˝yli si´ do bram Hahoe, dziewcz´ta za∏o˝y∏y im na g∏owy kwiatowe korony. Numi, burmistrz miasta, odczyta∏ mow´, z której wynika∏o, ˝e m∏odzieƒcy przynieÊli Hahoe s∏aw´ i przychylnoÊç bogów.
– Wiedzia∏am, ˝e mój syn daleko zajdzie. Od ma∏ego by∏ przeznaczony
do wielkich rzeczy – powiedziala pani Kim do przyjació∏ek.
I mia∏a racj´. S∏awa Aryonga i Kasana szybko rozesz∏a si´ po ca∏ym królestwie, od gór Soraksan, po szczyt Paektusan, najmniejsze wioski Sokcho
i najwi´ksze miasta, takie jak Pyongyang i Hanyang.
***
Lee Hua Mog zapragn´∏a poznaç Aryonga w chwili, gdy o nim us∏ysza∏a. By∏ pierwszym ∏ucznikiem od czterech wieków, który w tak m∏odym wieku zwyci´˝y∏ zawody. Przed setkami lat dokona∏ tego buddyjski mnich, Tae
Mon, o którym mówiono, ˝e trafia∏ w serce tarczy z zawiàzanymi oczami.
Mog uzbiera∏a ju˝ pokaêny majàtek – od pierwszych dni dostawa∏a od
starego Jinsa drogie klejnoty. Pewnego dnia, gdy spacerowa∏a z nim po ogrodzie, a on wmawia∏ sobie, ˝e kisaeng uwielbia go za inteligencj´, Mog postanowi∏a wykorzystaç t´ chwil´ na spe∏nienie swego wielkiego marzenia.
Czeka∏a tylko na stosowny moment.
30

Samgyetang – kurczak faszerowany ry˝em, kasztanami, ˝o˝obà i ˝eƒszeniem.
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– JesteÊ jedynà radoÊcià mojego ˝ycia. Graj i Êpiewaj dla mnie.
Mog zataƒczy∏a dla niego taniec z mieczem, którego widok sprawi∏, ˝e
starzec zapomnia∏ o ca∏ym Êwiecie. Nast´pnie, on sam chcia∏ zagraç dla swojej kochanki na kayagumie.
– Powiedz, o czym marzysz, kochanie – powiedzia∏ przerwawszy na chwil´ muzykowanie.
– Chcia∏abym mieszkaç na królewskim dworze. U˝yj, prosz´, swoich
wp∏ywów.
Jinsa poczu∏ jakby strza∏´ w samym sercu. Wpad∏ w sza∏, a jego oczy zapa∏a∏y gniewem.
– Nigdy w ˝yciu. B´dziesz mojà konkubinà na zawsze!
Mog wielokrotnie myÊla∏a o ucieczce, ale wiedzia∏a, ˝e Jinsa ma w∏adz´,
i taki akt niesubordynacji oznacza∏by wyrok Êmierci.
Widaç by∏o, ˝e Mog m´czy si´ w pa∏acu na wyspie: nie je, nie Êpi, i nie
mo˝e znaleêç spokoju. W koƒcu jednak los si´ do niej uÊmiechnà∏. Stary
Jinsa zachorowa∏ i zapad∏ na cz´Êciowà amnezj´. Miesza∏a mu si´ przesz∏oÊç
z teraêniejszoÊcià, a ÊwiadomoÊç wszystkich wczeÊniejszych ˝yç z ˝yciem
obecnym.
Nagle Mog zrozumia∏a, ˝e Jeju jest jedynie ma∏à wyspà, i ˝e ˝ycie stoi
przed nià otworem. Postanowi∏a wi´c zabraç wszystkie kosztownoÊci, którymi Jinsa kupowa∏ jej mi∏oÊç, i uciec.
Nazajutrz po˝egna∏a si´ z przyjació∏kami i wybra∏a si´ w podró˝ do Hanyangu. ˚eby nie wzbudzaç podejrzeƒ i zdobyç sobie szacunek przewoêników, przebra∏a si´ za m´˝czyzn´. Obieca∏a im podwójnà stawk´, o ile tylko
szybko dop∏ynà do Pusanu.
W tym czasie Aryong i Kasan odbierali w stolicy dokumenty, które dawa∏y im prawo zamieszkiwania w Hanyangu. By∏ to ogromny przywilej,
z którego korzystali tylko ludzie szczególnie zas∏u˝eni dla królestwa oraz
urodzeni w stolicy. Przyjaciele szykowal si´ te˝ do egzaminów paƒstwowych.
Przed wyruszeniem z Hahoe ˝egna∏y ich t∏umy mieszkaƒców, mnisi buddyjscy walili w b´bny, i nawet czarownica Sun ubra∏a pi´kny hanbok.
Ojciec Aryonga, pan Shin, po˝egna∏ go tymi s∏owami:
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– Synu, jesteÊ ju˝ doros∏y, wi´c mo˝esz iÊç w swojà stron´. Jednak nie zapominaj, ˝e cokolwiek by si´ nie dzia∏o, tu jest twój dom. Nie zapominaj
o nas i pisz co tydzieƒ.
Pani Kim przytuli∏a syna jakby szed∏ na wojn´ i jakby widzia∏a go ostatni raz.
– Synu, prosz´ ci´, nie mieszaj si´ w ˝adne nieciekawe sprawy, jakich
w mieÊcie wiele. I dobrze si´ od˝ywiaj. A jak tylko zdasz egzaminy, to wracaj do nas. Czekamy na ciebie z otwartymi r´koma.
Aryong przytuli∏ rodziców, wskoczy∏ na konia i odjecha∏.
Po d∏ugiej podró˝y w towarzystwie Kasana, spania pod go∏ym niebem
i odpoczynku nad brzegiem rzek, w koƒcu zobaczy∏ mury Hanyangu, a za
nimi pi´kne szczyty gór Pukan. Stra˝nicy ju˝ zamykali bramy miasta,
a gwardia królewska uderza∏a w dzwon Posingak, oznajmiajàc mieszkaƒcom,
˝e nadesz∏a godzina koguta. Od tej pory a˝ do rana nie wolno by∏o przebywaç w mieÊcie nikomu bez pozwolenia. Z∏amanie tego rozporzàdzenia grozi∏o karà Êmierci.
Aryong i Kasan pogalopowali w stron´ Bramy Po∏udniowej, by zdà˝yç
wjechaç do miasta przed jej zamkni´ciem. Okazali dokumenty stra˝nikowi, a gdy ten przeczyta∏: „Przyszli wysocy funkcjonariusze”, g∏´boko si´ im
uk∏oni∏.
– Wszystko w porzàdku. Witamy w Hanyangu.
Najpierw ujrzeli okaza∏y zamek królewski Kyongbokkung, a nastepnie
dzielnic´ wàskich uliczek, gdzie mieli odnaleêç yogwan – ma∏y pensjonat.
Nazywa∏ si´ Zakàtek Choson. Otworzy∏a im mi∏a, starsza kobieta, która wr´czy∏a im klucze i pokaza∏a dom. By∏o tam wewn´trzne podwórze, na którym
znajdowa∏a si´ studnia oraz pieç lub szeÊç dzbanów pe∏nych kimchi.
O poranku m∏odzieƒcy wybrali si´ do akademii Toege, by zapisaç si´ na
egzaminy urz´dnicze kwago. Wszyscy, którym uda∏o si´ przejÊç przez t´ naukowà prób´ mieli wszak pierwszeƒstwo do najwy˝szych urz´dów paƒstwowych. Niestety, wszyscy, którym si´ nie uda∏o przejÊç przez to g´ste sito,
skazani byli na szarà egzystencj´, bez mo˝liwoÊci zrobienia choçby najmniejszej kariery w polityce czy wojsku.
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***
Na trzeci dzieƒ Aryong i Kasan otrzymali zaskakujàcà przesy∏k´. By∏a
to perfumowana karta z malowid∏em przedstawiajàcym g∏ówny pawilon
w Sekretnych Ogrodach. Zaciekawieni od razu otworzyli liÊcik pachnàcy
azaliami, w którym perfekcyjnà chiƒszczyznà napisane by∏o:
Witajcie w kolebce bogów. Wykorzystujcie ka˝dy moment waszego pobytu i rozkoszujcie si´ nim niczym m∏ode czereÊniowe drzewo s∏oƒcem, tak
by wam nie uciek∏ ten czas jak zwiewny motyl.
Wasza s∏awa jest wielka. Wasz sukces w Jinhae przyprawi∏ mnie o ∏zy
szcz´Êcia. Jestem do Waszej dyspozycji, by doprowadziç Was na szczyt Góry Duchowej.
Na zawsze Wasz,
Sirie, S∏uga Królewski
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XV
Podró˝ Lee Hua Mog do Hanyangu by∏a wyczerpujàca. Gdy tylko wydosta∏a si´ z wyspy w przebraniu m´˝czyzny, przywita∏ jà tam przyjaciel
z sojae, Kant Taek.
– Nie wiedzia∏em, ˝e jesteÊ takim przystojnym m´˝czyznà.
Mog odpowiedzia∏a mu niewinnym, dziewcz´cym uÊmiechem, po czym
spi´∏a wypadajàce kosmyki w∏osów w kok. Wspi´∏a si´ na palce i naÊladujàc g∏os Jinsa, swego dotychczasowego pana, szepn´∏a mu do ucha:
– S∏ysza∏am, kawalerze, ˝e masz najszybsze konie w ca∏ym Pusanie. Udowodnij to, a sowicie ci´ wynagrodz´. Musz´ jak najszybciej dostaç si´ do
Hanyangu.
– W ca∏ym królestwie nie znajdziesz koni szybszych od moich. Zanim
bóg czasu odwróci kolejnà stron´ swej ksiegi, b´dziesz w stolicy.
Kant Taek zaczà∏ kontemplowaç pi´kne w∏osy Mog, pachnàce morzem
i algami. Ona zaÊ odwróci∏a si´ ku morzu i po˝egna∏a je delikatnym poca∏unkiem w powietrze. Pomocnicy Kant Taeka zarzucili jej dobytek na konie i wszyscy ruszyli w drog´. Gdy tylko Mog z∏apa∏a wiatr we w∏osy, poczu∏a, ˝e w koƒcu odzysk∏a wolnoÊç. Szybko nabra∏a te˝ zufania do swoich
przewodników, którzy zacz´li nazywaç jà swojà panià kapitan.
Na dwa dni zatrzymali si´ w Kyongju, gdzie znajdowa∏y si´ królewskie
groby i Êwi´ta rzeêba Buddy Sokkurama. Mog chcia∏a mu podzi´kowaç za
uwolnienie z ràk Jinsy. Pomodli∏a si´ te˝ do boga mi∏oÊci, w którego istnienie zawsze g∏´boko wierzy∏a. Po krótkim pobycie w Kyongju udali si´ do
Kumi i Taejonu. Kant Taek zamierza∏ przejechaç przez tamtejszy bambusowy las, by prosiç bogów o wró˝b´. Mówiono bowiem, ˝e, kiedy wieje wiatr,
bambusy wydajà dêwi´ki podobne do ludzkich. JeÊli si´ Êmiejà, oznacza to
b∏ogos∏awieƒstwo, a jeÊli p∏aczà, oznacza to pot´pienie.
Tego dnia bambusowy las wydawa∏ dêwi´k przemarêni´tych dzwonków.
Mog by∏a przera˝ona tymi odg∏osami. UÊmiechn´∏a si´ s∏abo do Kan Taeka i rozkaza∏a:
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– Jedziemy stàd. Konie zaczynajà si´ baç. Nie mo˝emy igraç ze szcz´Êciem, które dotàd nam sprzyja∏o.
Kan Taek zwróci∏ si´ do ludzi:
– Pani Kapitan rozkazuje, byÊcie szykowali si´ do drogi. Z ˝yciem! Ruszacie si´ jak ˝ó∏wie!
W chwili, gdy przekroczyli granic´ bambusowego lasu, zaatakowa∏o ich
dwudziestu bandytów. Ludzie Mog byli bez szans. Po krótkiej szamotaninie przywódca bandytów dopad∏ wozu, w którym siedzia∏a przera˝ona Mog.
Gdy zajrza∏ do Êrodka, dziewczyna próbowa∏a broniç si´ ma∏ym kozikiem.
Uskoczy∏ szybko i krzyknà∏ do zbirów:
– Chodêcie popatrzeç na dziwk´ najwa˝niejszej osobistoÊci na Jeju! A ty,
Êlicznotko, wy∏aê z wozu i poka˝ gdzie masz te swoje kosztownoÊci, o których tak g∏oÊno w okolicy!
Mog próbowa∏a wyjàç z r´kawa jeszcze jeden nó˝, ale bandyta schwyta∏
jej r´k´.
– Dziwka ma jeszcze ochot´ na walk´, no prosz´!
Mog rozejrza∏a si´ wokó∏, a widzàc swych ludzi martwych, rzuci∏a si´
z pi´Êciami na napastnika:
– Morderco, zap∏acisz mi za to!
– Zwiàzaç jà. Niech si´ nauczy pos∏uszeƒstwa!
Mog zwiàzano i próbowano jà wykorzystaç. Dziewczyna szarpa∏a si´,
gryz∏a, a gdy ju˝ opada∏a z si∏, na horyzoncie pojawi∏ si´ jeêdziec na bia∏ym
koniu. Zabi∏ dwóch napastników, jednemu wbijajàc strza∏´ prosto w otwarte z przera˝enia usta, a drugiemu w serce. Pozosta∏ych pi´ciu dogoni∏ konno, i dokoƒczy∏ krwawego dzie∏a. W ostatniego z oprawców wbi∏ miecz
z siedmiu gwiazd31. Nast´pnie, podjecha∏ do dziewczyny i zchylajàc si´ z konia, rozcià∏ sznur kr´pujàcy jej r´ce i powiedzia∏:
– Wskakuj! Robi si´ ciemno.

31

Miecz z siedmiu gwiazd – miecz wyrabiany w po∏udniowo-centralnych Chinach, w miejscowoÊci Lonchuen. Wedle starej legendy znajduje si´ tam siedem studni, w których odbijajà si´ gwiazdy, b´dàce dla
rzemieÊlników inspiracjà do ornamentów na mieczach (F.J.C.).
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Kisaeng otar∏a zap∏akane oczy r´kawem i spojrzawszy na swego wybawiciela, zapyta∏a:
– Kim jesteÊ? Skàd si´ tutaj wzià∏eÊ?
Kito poda∏ jej r´k´, by wskoczy∏a na siod∏o i odpowiedzia∏:
– Nie ma to w tej chwili znaczenia. Najwa˝niejsze, ˝e ˝yjesz. Jedziemy!
W czasie drogi do Hanyangu, Mog i Kito bardzo si´ zaprzyjaênili.
Dziewczyna otworzy∏a przed nim serce i opowiedzia∏a o swoich gorzkich
doÊwiadczeniach w pa∏acu na Jeju, o tym jak Jinsa próbowa∏ traktowaç jà
jak lalk´, o ucieczce i o napadzie w bambusowym lesie.
– G∏owa do góry! JesteÊ jeszcze m∏oda, a ˝ycie nie przynios∏o ci jeszcze
najlepszych darów.
Gdy zbli˝ali si´ do Anyangu, rozmowa zesz∏a na ∏ucznika Aryongu, który wygra∏ zawody w Jinhae.
– Znam go – wspomnia∏ hwarang. Jego ojciec jest lekarzem i leczy∏ mi
nog´, gdy spad∏em z konia. Sp´dzi∏em w Hahoe dwa tygodnie i w∏aÊnie
wtedy zaprzyjaêni∏em si´ z przysz∏ym Synem Królestwa Choson.
– MyÊl´, ˝e niebo chce mi coÊ powiedzieç. W tym samym dniu, gdy Aryong zdoby∏ mistrzostwo, ukoƒczy∏am szko∏´ kisaeng – zamyÊli∏a si´ Mog.
– To nie przypadek. Bogowie grajà z nami w swojà ulubionà zabaw´ –
odpowiedzia∏ Kito.
***
Gdy byli ju˝ blisko stolicy, Kito opowiedzia∏ jej o miejscowych zwyczajach, w tym o zakazie picia wody z rzeki Han w miejscu, gdzie odbija si´
twarz Buddy. Zwiàzane to by∏o ze starà legendà o bohaterze, który tam utonà∏, zraniony ostrzem wroga. Od tego czasu tylko królowie mogà czerpaç
ze èród∏a Zranionego Bohatera.
– Mo˝emy zobaczyç to miejsce?
– Nie. Musisz si´ nauczyç przestrzegaç praw. Przypomnij sobie lepiej, co
si´ wydarzy∏o w okolicy bambusowego lasu.
Na twarzy Mog rysowa∏o si´ przera˝enie. Nigdy wi´cej nie wspomnia∏a
o swoim kaprysie. Kito i Mog z∏o˝yli ofiar´ duchowi bohatera, zostawiajàc
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pod drzewem miseczk´ ry˝u. Nast´pnie, skierowali si´ ku twierdzy w Suwonie, by zdobyç zaopatrzenie. Tam wtopili si´ w t∏um, który doprowadzi∏
ich do bazaru. Chcieli kupiç leki. Kiedy ich szukali, trafili na staruszka, który na lewym ramieniu trzyma∏ or∏a, a w prawej d∏oni w´˝a. Po∏o˝y∏ przed
sobà bia∏o-czarnà szkatu∏k´ ze znakami yin i yang, w której chowa∏ ˝eƒszeƒ.
– Eliksir bogów! Kupujcie, kupujcie! Zapewni wam d∏ugie ˝ycie i doda
energii kochankom!
Mog i Kito wyszli z bazaru, i skierowali si´ prosto ku bramom Hanyangu. W koƒcu byli na miejscu. Kito znalaz∏ dziewczynie pokój w odpowiednim domu dla kisaeng, który prowadzi∏a jego przyjació∏ka. Po˝egna∏
si´ z nià ze ∏zami w oczach, po czym wyjecha∏ z miasta, by na bezkresnych
drogach królestwa dalej udzielaç pomocy wszystkim potrzebujàcym.
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XVI
Aryong i Kasan byli w wieku, kiedy ka˝dy wierzy w swà nieÊmiertelnoÊç
i w to, ˝e nigdy nie dopadnà go trzy cierpnienia Buddy – choroba, staroÊç
i Êmierç. M∏odzieƒcy uwierzyli tak˝e w to, ˝e sà panami losu. Cieszyli si´
s∏awà i przychylnoÊcià ludzi. Coraz cz´Êciej zaglàdali te˝ do domów publicznych, by nacieszyç uszy niekoƒczàcymi si´ pochlebstwami. Aryong polubi∏
pann´ Hwang, którà kochali wszyscy m´˝czyêni w mieÊcie. Mia∏a szesnaÊcie
lat, niezwyk∏à urod´ i b∏yskotliwy umys∏. Ponadto, umia∏a zachowowywaç
si´ tak, jakby by∏a zakochana w ka˝dym m´˝czyênie z osobna. A oni wierzyli jej, odwzajemniajàc si´ masà drogich prezentów.
Pewnego dnia m∏odzieƒcy wybrali si´ do domu publicznego w towarzystwie syna wysokiego inspektora Hanyangu, Lim Ko. Tolerowli go tylko ze
wzgl´du na jego pochodzenie, oraz fakt, ˝e zawsze p∏aci∏ za szkody, jakie
wyrzàdza∏ po wypiciu ry˝owego wina. A wystarcza∏y mu zaledwie trzy czarki, by si´ kompletnie upi∏.
Trzy damy do towarzystwa natychmiast zaj´∏y si´ goÊçmi. Taƒczy∏y z wachlarzami, nape∏nia∏y im czarki alkoholem, i gra∏y na kayagumie. Jedna
z nich wyrecytowa∏a te˝ dwa wiersze, na które odpowiedzia∏, równie˝ wierszem, Lim Ko. Chcia∏ pochwaliç si´ swà erudycjà, wi´c na koniec nawiàza∏
jeszcze do Konfucjusza. Niestety, nie zrobi∏ w∏aÊciwego wra˝enia. Panna
Hwang rzuci∏a mu ostre spojrzenie.
– Wielki uczony nie do koƒca mia∏ racj´. Ca∏a màdroÊç Êwiata tkwi w harmonii mi´dzy niebem i ziemià, a nie w cz∏owieku. Konfucjusz wywy˝szy∏
m´˝czyzn´, ale nas, kobiety, sprowadzi∏ do roli lalek. Nie powtarzaj wi´c
m∏odzieƒcze jego s∏ów bez zastanowienia.
– Nie masz racji, kochanie – odpowiedzia∏ Lim Ko. – Kobieta musi iÊç
trzy kroki za m´˝czyznà, by nie podeptaç jego cienia. Pierwiastki m´ski
i ˝eƒski, yi i yang muszà si´ szanowaç.
– Pewnego dnia kobiety wyzwolà si´. I nie b´dà musia∏y s∏uchaç si´ ani
ojca, ani m´˝a, ani najstarszego syna, gdy owdowieje. A ju˝ na pewno nie
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b´dà kroczyç trzy kroki za m´˝czyznà, bo b´dà niezale˝ne. Nie musisz wi´c
tak bardzo si´ o nas troszczyç – odpowiedzia∏a Hwang.
– Ca∏e szcz´Êcie, ˝e Konfucjusz urodzi∏ si´ w Chinach, bo gdyby urodzi∏
si´ w Korei, nasze kobiety nie dopuÊci∏yby go do g∏osu – mruknà∏ m∏odzieniec.
Hwang wróci∏a zaÊ do sto∏u i próbowa∏a dotknàç stopy Aryonga.
– Synu Choson, pragn´ ci´ poznaç. Tylko pami´taj, ˝e tutaj strza∏y celujà prosto w serce.
Aryong zrobi∏ si´ ca∏y czerwony. Wsta∏ i ruszy∏ w kierunku wyjÊcia. Kasan chcia∏ wyjÊç z nim, ale ledwo trzyma∏ si´ na nogach. Najgorzej by∏o
z Lim Ko, który by∏ zupe∏nie nieprzytomny i be∏kota∏ coÊ pod nosem:
– Nie ca∏uj mnie… Jestem dziewicà… Dotykaj mych piersi, jeÊli chcesz,
ale mnie nie ca∏uj!
Kasan i Aryong podtrzymywali si´ wzajemnie w drodze powrotnej do
domu.
– Aryong, jestem pewien, ˝e Hwang si´ w tobie zakocha∏a. Na pewno
nied∏ugo wpadniecie sobie w ramiona.
Aryong dotar∏ do pensjonatu, otworzy∏ okno, i spojrza∏ w gwiazdy. Wtedy rozleg∏o si´ pukanie do drzwi. Ku zaskoczeniu Aryonga stan´∏a w nich
panna Hwang.
– Chcia∏am zrobiç ci niespodziank´, ale boj´ si´, ˝e przeszkadzam…
M∏odzi wpadli sobie w ramiona, a Hwang wyszepta∏a:
– Zabierasz mi wolnoÊç, zabierasz mi oddech. Przy tobie brakuje mi powietrza…
I wybieg∏a. A Aryong nie móg∏ spaç do rana. O brzasku podjà∏ decyzj´,
˝e poÊlubi Hwang. Natychmiast pobieg∏ do jej mieszkania. Otworzy∏a mu
w∏aÊcicielka domu kisaeng.
– Przyszed∏em do Hwang.
Kobieta zaprowadzi∏a go do du˝ego salonu i kaza∏a usiàÊç. Chcia∏a mu
coÊ powiedzieç.
– Hwang przeprowadzi∏a si´ dziÊ do domu królewskiego kuzyna. MyÊl´, ˝e tam zostanie, by s∏u˝yç swemu nowemu panu.
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Aryong wyszed∏ bez s∏owa z poczuciem, ˝e wyrwano mu serce. Od tej
chwili rozpoczà∏ prawdziwie hulaszcze ˝ycie. Nadu˝ywa∏ alkoholu i w∏óczy∏
si´ po domach publicznych bez opami´tania. Po kilku miesiàcach spojrza∏
w lustro i zobaczy∏ w nim zaniedbanego cz∏owieka, który bardziej przypomina∏ mu czarownic´ Sun ni˝ niego samego.
***
Zbli˝a∏y si´ egzaminy urz´dnicze. Aryong i Kasan codziennie o brzasku
wyruszali w góry Pukan. Tam recytowali wiersze, powtarzali nauki Konfucjusza i çwiczyli kaligrafi´ najlepszymi p´dzlami w wilczego w∏osia. Zaprzyjaênili si´ równie˝ z miejscowà ludnoÊcià, która zaprasza∏a ich na posi∏ki. Po
kilkunastu dniach takiego wspólnego biesiadowania, Aryong wcisnà∏ w r´ce gospodarza pieniàdze.
– Za goÊcin´ si´ nie p∏aci – odpowiedzia∏ mu m´˝czyzna i odda∏ monety.
Tacy byli mieszkaƒcy ksi´˝ycowych wiosek32. Aryong i Kasan szybko
zdobyli ich serca. Gdy nadszed∏ czas egzaminów, m∏odzieƒcy musieli zrezygnowaç z wycieczek.
Kwago, egzaminy urz´dnicze, mia∏y miejsce akurat na poczàtku Roku
Âwini33. Na wszystkich drzwiach i bramach widnia∏y malowid∏a Êwini, a na
targach w du˝ych iloÊciach sprzedawano t∏uste prosi´ta.
Z okazji rozpocz´cia egzaminów niemal dwa tysiàce ˝o∏nierzy uczestniczy∏o w pi´knej ceremonii w Sekretnych Ogrodach, jaka odbywa∏a si´ pod
patronatem króla Sonjo. Monarcha z∏o˝y∏ ofiarne wino przed o∏tarzem Konfucjusza. Nast´pnie wszed∏ do Królewskiej Akademii Konfucjaƒskiej, gdzie
oczekiwa∏o go trzystu kandydatów na urz´dnicze stanowiska. Wszyscy mieli
na sobie b∏´kitne togi i czarne kapelusze z koƒskiego w∏osia. Najwy˝szy s´-

32

Ksi´˝ycowe wioski – tak zwano w Korei wioski na zboczach gór Pukan. Ich mieszkaƒcy ˝yli biednie,
k∏adàc si´ spaç, gdy ksi´˝yc by∏ na niebie, i wstajàc, gdy ksi´˝yc robi∏ miejsce s∏oƒcu (F.J.C.).
33
Rok Êwini - Chiƒski kalendarz sk∏ada si´ z szeÊçdziesi´cioletnich cykli, które stanowià kombinacj´ Dwunastu Ziemskich Konarów i Pi´ciu Niebiaƒskich Pni: 12 zwierzàt (królik, smok, wà˝, koƒ, owca (koza), pies, ma∏pa, kogut, Êwinia, szczur, krowa i tygrys) i 5 ˝ywio∏ów (woda, ziemia, drewno, ogieƒ, metal). Opiera si´ na precyzyjnej obserwacji wysokoÊci s∏oƒca oraz faz ksi´˝yca.

75

dzia poda∏ monarsze kopert´ z pytaniami. Sonjo rozcià∏ jà majestatycznie,
po czym odda∏ karty pytaƒ urz´dnikowi i wyszed∏ z sali.
W pierwszym rz´dzie siedzieli najstarsi kandydaci – trzech dziewi´çdziesi´ciolatków oraz ci, którzy mieli ju˝ oko∏o pi´çdziesieciu lat. W pozosta∏ych rz´dach usadzono reszt´ kandydatów, wedle starszeƒstwa wieku. Tam
te˝ znajdowali si´ Aryong i Kasan.
Pierwsze pytanie brzmia∏o:
„Dlaczego bohater z ksià˝ki Han Fei34, chcàc by jego syn podà˝a∏ drogà
cnoty, musia∏ zabiç Êwini´?”
Aryong nawet si´ nie zastanawia∏ i perfekcyjnà kaligrafià napisa∏ odpowiedê: „Zrobi∏ to, by ukr´ciç ∏ba w´˝owi k∏amstwa, i by jego syn ˝y∏ w prawdzie”.
Nast´pnie, w odpowiedzi na kolejne pytania, zacytowa∏ poemat z stylu
zen i wyt∏umaczy∏ teorie Chu-Hsi35, elementy hermeneutyki dotyczàce Kroniki Trzech Królestw36, oraz opisa∏ poczàtki dynastii Yi37.
Gdy skoƒczy∏ egzamin, przybi∏ pod nim swojà alabastrowà piecz´ç i odczeka∏ na uderzenia b´bna, które oznacza∏y koniec zmagaƒ dla wszystkich
kandydatów. Po trzech dniach Aryong i Kasan dostali zawiadomienie, ˝e
zdali egzamin z najwy˝szà notà i zostali wybrani na stanowiska urz´dnicze
wraz z trzema innymi kandydatami.
***
Dziewiàtego dnia dziewiàtego miesiàca ksie˝ycowego ca∏e królestwo
Êwi´towa∏o urodziny króla. Wtedy te˝ pi´ciu m∏odzieƒców, którzy zdali egzaminy, wyruszy∏o by z∏o˝yç pok∏on królowi. Pozdrawiali t∏um bordowymi

34

Han Fei – chiƒski pisarz z III w.n.e., który w ksià˝ce Han Fei Tse opisa∏ histori´ pewnej kobiety i jej syna: Gdy poszli na targ, malec p∏aka∏, wi´c by go uspokoiç obieca∏a mu danie z wieprzowiny. Gdy wrócili do domu, mà˝ zabi∏ Êwini´ na obiad dla syna. Chcia∏ by dziecko ros∏o w prawdzie i zaufaniu do innych.
35
Chu-Hsi – neokonfucjanista z XII wieku.
36
Kroniki Trzech Królestw (kor. Smaguksagi) – kroniki z XIII w., autorstwa buddyjskiego mnicha Iryona.
37
Dynastia Yi – dynastia panujàca w królestwie Choson (1392–1910).
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wachlarzami, i zmierzali konno do pa∏acu. Tu˝ przed bramà zobaczyli lektyk´, której firany lekko si´ rozsun´∏y i ukaza∏a si´ w niej twarz Sirie.
– Od kiedy to nie witacie si´ z przyjació∏mi z dzieciƒstwa? – zapyta∏ Sirie z uÊmiechem. Wpadli sobie w ramiona, po czym wszyscy udali si´ do
króla. Podeszli do tronu mi´kkimi jedwabistymi krokami, jakby nie chcieli
zwracaç na siebie uwagi, i z∏o˝yli trzy g∏´bokie uk∏ony. Król uczyni∏ znak
piórem, ˝e mogà ju˝ wstaç i powiedzia∏:
– Du˝o o was s∏ysza∏em. Wasze imiona nie schodzà z ust mieszkaƒców
królestwa. Traktujà was niemal jak bogów.
Król skinà∏ na jednego z eunuchów, który przyniós∏ mu worek z kosztownoÊciami dla goÊci, oraz dokumenty nominacyjne.
– Ty, Aryongu, od dziÊ b´dziesz pe∏ni∏ funkcj´ zwierzchnika ∏uczników
i staniesz na czele departamentu finansów. A ty, Kasanie, b´dziesz zwierzchnikiem si∏ zbrojnych królestwa.
Monarcha po˝egna∏ si´ z urz´dnikami i odszed∏. Za nim odesz∏a ca∏a
gwardia i dworzanie. W koƒcu Aryong, Kasan i Sirie zostali sami.
– Teraz wszystke drzwi stojà przed wami otworem – powiedzia∏ Sirie.
I wszyscy przeszli do sali bankietowej. Tam us∏yszeli o kilku bie˝àcych
problemach królestwa.
– Nie mo˝emy sobie poradziç z bandà kanibali – powiedzia∏ jeden z goÊci. – Ich ostatnià ofiarà by∏a ˝ona gubernatora Suwonu. Widaç, ˝e miejscowa ˝andarmeria nie daje sobie z nimi rady. Czy d∏ugo mamy czekaç na
moment, gdy zobaczymy ich Êci´te g∏owy?
– Nied∏ugo. Bior´ was na Êwiadków, ˝e poradzimy sobie z nimi – odpowiedzia∏ Kasan.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e wÊród goÊci znajdowa∏ si´ szef ˝andarmerii z Suwonu.
Zawstydzi∏ si´ i ca∏y poczerwienia∏ bardziej ni˝ od alkoholu. Szybko si´ po˝egna∏ i wyszed∏.
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XVII
Aryong zamieszka∏ w pi´knym domu nad rzekà Han. Od razu przystàpi∏
do pe∏nienia obowiàzków urz´dniczych. Zatrudni∏ te˝ ludzi odpowiedzialnych za informowanie go o najnowszych wydarzeniach w królestwie. Nie
chcia∏ bowiem straciç kontaktu z rzeczywistoÊcià, i zamieniç si´ w urz´dnika jakich wielu, takiego, który troszczy si´ tylko o swoje sprawy. W gabinecie kaza∏ zawiesiç kaligrafi´ z powiedzeniem Konfucjusza: Gdy naród kocha swego w∏adc´, pozostaje blisko niego, a gdy przestaje go kochaç, oddala
si´ od niego.
Wa˝nà kwestià by∏o dla niego przywrócenie godnoÊci najbiedniejszej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Wyda∏ wi´c rozporzàdzenie o równej dystrybucji ry˝u.
Chcia∏ by ka˝dy mia∏ sprawiedliwy dost´p do tego dobra, i by skoƒczy∏y si´
spekulacje o celowym podnoszeniu cen. Aryong dzia∏a∏ szybko, ostro, i skutecznie. Jego nowa polityka spotka∏a si´ z aprobatà króla.
Podejmowa∏ te˝ odwa˝ne decyzje. Gdy us∏ysza∏, ˝e w pewnej wsi ludzie
udowodnili win´ gubernatorowi, który spekulowa∏ cenami ry˝u, postanowi∏
ukaraç chciwego urz´dnika karà Êmierci. Mia∏a to byç pokazowa egzekucja. Aryong kaza∏ ustawiç na g∏ównym placu wielkà skrzyni´ wype∏nionà
po brzegi ry˝em i zakopaç w niej gubernatora ˝ywcem.
Gdy Kasan us∏ysza∏ o rozkazie swojego przyjaciela, natychmiast do niego przybieg∏.
– S∏ysza∏em o twoim pokazowym procesie i karze Êmierci przez zakopanie ˝ywcem w ry˝u. Musz´ przyznaç, ˝e podejmujesz odwa˝ne decyzje – powiedzia∏ Kasan.
– Nie mog´ pozwoliç na to, by zdziercy dr´czyli spo∏eczeƒstwo.
– Nie zajmujesz si´ niczym innym ni˝ pracà. Od dawna nie strzelasz
z ∏uku.
– Wiesz, zostawmy mo˝e te wszystkie problemy na inny dzieƒ. JeÊli
chcesz, poka˝´ ci moje arboretum.
Przyjaciele poszli nad staw za rezydencjà, gdzie zasadzono oko∏o pi´çdziesiàt drzew bonsai. Kasan, który nigdy w ˝yciu nie widzia∏ takich drzew,
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zastyg∏ z wra˝enia. Podszed∏ do kar∏owatych drzewek, jakby chcia∏ sprawdziç, czy sà prawdziwe, i zapyta∏ z wrodzonà ciekawoÊcià cz∏owieka niezwykle praktycznego:
– Chyba mi nie powiesz, ˝e z tymi biednymi drzewami robi si´ to samo,
co dynastia Ming robi ze stopami kobiet? Wyglàdajà jak ukarane swym
skar∏owaceniem za jakieÊ przewinienie.
Aryong spojrza∏ na Kasana nieco ura˝onym wzrokiem, ale po chwili
wybaczy∏ mu t´ ignorancj´ i wyt∏umaczy∏, ˝e bonsai zosta∏y przywiezione
do Choson z Japonii, przez buddyjskich mnichów, którzy chcieli tu studiowaç teksty ze s∏ynnej Tripitaki, zbioru buddyjskich sutr na kamiennych tablicach.
– Bonsai odpr´˝ajà mnie – powiedzia∏ Aryong. – Obcowanie z przyrodà jest balsamem na dusze nas wszystkich, którzy ca∏e dnie sp´dzajmy zamkni´ci w czterech Êcianach.
Gdy Aryong zaczà∏ poprawiaç kamyczki ko∏o drzewek, przyby∏ urz´dnik z Departamentu Nas∏uchu, Moon Hok. Wszyscy przeszli do biura, by
zobaczyç dokumenty, które przywióz∏.
– Panie, lud jest zadowolony z twoich rozporzàdzeƒ. Jednak jest coÊ, co
chcia∏by zmieniç. Wiele rodzin utrzymuje swoich rodziców i dziadków, co
jest oczywiÊcie ich synowskim obowiàzkiem. Jednak wiadomo, ˝e starsi nie
przynoszà dochodu rodzinie, stàd ˝ycie wszystkich jest coraz trudniejsze.
Ludzie proszà o pomoc, bo nie starcza im ry˝u.
Aryong walnà∏ pi´Êcià w stó∏ i odpowiedzia∏:
– Dobrze, dostanà to, czego chcà. Wprowadz´ nowe prawo, mówiàce
o przydziale trzech dodatkowych porcji ry˝u na ka˝dà rodzin´, która utrzymuje starsze pokolenie. Jednak muszà to odpracowaç poza ˝niwami na rzecz
dobra publicznego. Jutro wydam odpowiednie zarzàdzenie i mam nadziej´,
˝e szybko zostanie ono zatwierdzone przez króla Sonjo.
Moon Hok by∏ widocznie ucieszony tà odpowiedzià. Sk∏oni∏ si´ nisko
i wyszed∏. Aryong zaÊ zwróci∏ si´ do Kasana:
– Mam plan zwi´kszenia zbiorów ˝eƒszenia. Z tego co wiem, Chiny sà zainteresowane naszym ˝eƒszeniem, mog∏yby kupowaç go dziesi´ç razy wi´cej.
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Wys∏a∏em ekspertów do Pekinu. JeÊli uda nam si´ podpisaç odpowiednie umowy, to przez wiele lat b´dziemy mieç doÊç czasu na strzelanie z ∏uku.
Jakby dla podsumowania tych s∏ów Aryong wyjà∏ z drewnianego pude∏ka okaza∏y ˝eƒszeƒ.
– Patrz, Kasanie. Oto z∏oto królestwa Choson!
Nala∏ sobie i przyjacielowi po czarce makkoli i wzniós∏ toast za powodzenie przedsi´wzi´cia. Nast´pnie obaj wsiedli na konie i starym zwyczajem pognali w góry Pukan. Tam spotkali przyjació∏ z ksi´˝ycowych wiosek.
Wszyscy wiedzieli ju˝ o ich znakomitych funkcjach w królestwie, ale niezmiennie i z tà samà szczeroÊcià zapraszali ich na herbat´. Aryong i Kasan
czuli, ˝e w tym w∏aÊnie miejscu duchy przodków poruszajà liÊçmi i zapalajà w nich nowà nadziej´. Gdy wracali o zmierzchu do Hanyangu, s∏oƒce
i ksi´˝yc dzieli∏y ze sobà skrawek nieba.
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XVIII
Banda kanibali ukry∏a si´ w okolicach góry Paektu. Pomaga∏a im miejscowa ludnoÊç, uwa˝ajàc ich za w´drowne duchy, z którymi lepiej nie zadzieraç. Bandyci nie wiedzieli jeszcze, ˝e poszukuje ich specjalny oddzia∏
królewski, który wymierzy∏ przeciw nim akcj´ o nazwie „Tygrys Ognia”.
Sam szef ˝andarmerii z Hanyangu, Lee Po, rozkaza∏ swym ludziom nie wracaç do stolicy bez g∏ów przest´pców. Kanibale widywani byli g∏ównie na
pó∏nocnych ziemiach królestwa. Znali te ziemie na pami´ç. Tam zaatakowali, obrabowali i zjedli cia∏a oko∏o dwudziestu arystokratów i bogaczy.
Wywodzili si´ z warstwy niewolników, którà w tej prowincji skazywano na
prac´ od Êwitu do Êwitu w zamian za jeden posi∏ek dziennie, który w dodatku cz´stokroç musieli dzieliç z psami. Po latach takiego ˝ycia w upokorzeniu, jeden z niewolników o imieniu Tun Sok wykorzysta∏ chwil´, gdy
jego pan spa∏ z prostytutkà. Zaczai∏ si´ na stra˝nika, i udusi∏ ∏aƒcuchem,
który mia∏ przyczepiony do obro˝y na szyi. Nast´pnie ukrad∏ mu kluczyki
do kajdan i uwolni∏ oko∏o trzydziestu innych niewolników. To oni w∏aÊnie
stworzyli mÊciwà band´ kanibali, która atakowa∏a arystokratów. Postanowili zabiç wszystkich okrutnych mo˝nych, a˝ zemszczà si´ swe krzywdy
i upokorzenia.
– Bogaci zap∏acà nam za ten koszmar – mia∏ powiedzieç jeden z nich
podczas szamanistycznych rytua∏ów. Zainicjowa∏ dzia∏alnoÊç bandy, wbijajàc ostry nó˝ w Êwiƒski ∏eb.
Na poczàtku atakowali tylko rezydencje znanych sobie arystokratów
z okolicy Pyongyangu. Póêniej jednak doszli a˝ do Suwonu, skàd widaç by∏o bramy stolicy. Tam zaatakowali dom gubernatora i zadajàc wiele m´czarni jego ˝onie, zjedli jej cia∏o. Nie by∏o dla nich ró˝nicy, czy atakujà starca, czy
niemowl´. Jedynym wyznacznikiem by∏a przynale˝noÊç do arystokracji.
Lee Po, jako szef ˝andarmerii, nie zamierza∏ bawiç si´ z bandà w kotka
i myszk´. Najpierw postanowi∏ daç do zrozumienia wieÊniakom, ˝e jeÊli
wcià˝ b´dà ukrywaç zbuntowanych niewolników, to sami przyp∏acà to ˝yciem. Co godzin´ zjawia∏ si´ na g∏ównym rynku ka˝dej wioski. Po kolei,
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i dok∏adnie co godzin´, wbija∏ nó˝ w gard∏o jednego z losowo wybranych
wieÊniaków. Gdy zacz´∏a p∏ynàç krew, ludzie zacz´li puszczaç par´ z ust.
– MyÊl´, ˝e wygraliÊmy t´ bitw´ – powiedzia∏ z satysfakcjà Lee Po po zabiciu blisko tysiàca potencjalnych wspó∏pracowników bandy.
Zeznania wieÊniaków doprowadzi∏y ich do Niebiaƒskiego Jeziora na szczycie Êwi´tej góry Paektu. Miejsce to uwa˝ali za ∏ono ma∏˝onki syna niebios i koron´ królestwa. W pobli˝u jeziora znajdowa∏a si´ niewielka grota, której wejÊcie zakrywa∏y ga∏´zie drzew pachnàce ciep∏à krwià. ˚o∏nierze otoczyli wejÊcie
do groty i zacz´li waliç w b´bny. Po chwili ukaza∏a si´ w niej nieogolona twarz
bandyty, która znikn´∏a tak szybko, jak si´ ukaza∏a. ˚o∏nierze pod∏o˝yli ogieƒ
pod suche ga∏´zie u wejÊcia do groty, i ju˝ po chwili us∏yszeli dobiegajàce z wn´trza krzyki. Gdy bandyci wychodzili z groty, ich cia∏a p∏on´∏y ˝ywym ogniem.
A potem dogorywa∏y na oczach ˝o∏nierzy. Przywódca bandy dokona∏ honorowego samobójstwa we wn´trzu groty, a z chwilà, gdy jego oczy zabieli∏y si´
widmem Êmierci, Lee Po uzna∏, ˝e sprawa jest zakoƒczona i mo˝e wróciç do
stolicy po odbiór nale˝nych pochwa∏. Król zarzàdzi∏ na jego czeÊç bankiet w Pawilonie Wiecznej M∏odoÊci, a wysocy przedstawicie z Hanyangu z∏o˝yli ofiary
synowi niebios, Tangunowi, za pomyÊlne zakoƒczenie misji.
Podczas bankietu Lee Po namawia∏ Aryonga, by poszed∏ z nim oglàdaç
odràbane g∏owy niewolników, a gdy alkohol uderzy∏ mu do g∏owy, zaczà∏
przechwalaç si´, ˝e w∏asnymi r´koma zabi∏ przywódc´ bandy. Niewiele
w tym by∏o prawdy, jednak im wi´cej Lee pi∏, tym bardziej wierzy∏ w swà
opowieÊç.
– Przyjacielu – zwróci∏ si´ do Aryonga – nie jesteÊ ju˝ taki m∏ody. Poka˝
innym, ˝e staç ci´ na odwag´.
– Nie jest istotne, jak inni ci´ widzà, ale kim jesteÊ. Osio∏, który ma serce i ÊwiadomoÊç bycia koniem, naprawd´ mo˝e staç si´ koniem. Ale osio∏,
który jedynie wierzy, ˝e jest koniem, pozostanie os∏em przez ca∏e ˝ycie.
Aryong zakoƒczy∏ ostro rozmow´ i zostawi∏ rozmówc´ z jego przechwa∏kami.
– Za bogatych! Niech cieszà si´ ˝yciem wolnym od strachu przed kanibalami! – Lee Po wzniós∏ kolejny toast.
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XIX
Kasan o˝eni∏ si´ z Meun Shin, m∏odà arystokratkà, którà widzia∏ przed
Êlubem zaledwie dwa razy. Zosta∏a mu przedstawiona na jednym z przyj´ç
jako siostrzenica pierwszej ˝ony króla. Nie patrzy∏a na niego przez ca∏y bankiet. Dopiero gdy odchodzi∏, zbli˝y∏a si´ na chwil´ i ˝yczy∏a mu powodzenia w nowej misji. Wypowiada∏a s∏owa z takà delikatnoÊcià, jakby ca∏owa∏a go ka˝dym z nich. W czasie drugiego spotkania w Sekretnych Ogrodach
Meun Shin po∏o˝y∏a sobie p∏atek ró˝y na wargach, i zdjàwszy trzewiki, zamoczy∏a stopy w stawie. Kasan zaÊ wyrecytowa∏ jej pi´kny poemat, który
trafi∏ w jej serce jak strza∏a.
Âlub odby∏ si´ wiosnà w Êwiàtyni konfucjaƒskiej przeznaczonej tylko arystokratów. Na zaÊlubiny stawi∏a si´ ca∏a rodzina Kasana z Hahoe. Pogoda
sprzyja∏a nowo˝eƒcom. Niebo by∏o niebieskie, a chmury uk∏ada∏y si´
w kszta∏t owiec. Kunin oczekiwa∏ na nowo˝eƒców przed o∏tarzem, jako ˝e
mia∏ wyg∏osiç dla nich mow´. Mia∏ przy sobie odÊwi´tny wachlarz z wizerunkiem Lao Tze na byku.
O zmierzchu przyby∏a para m∏oda. Przewodniczàcy ceremonii zapali∏
wtedy Êwiece na o∏tarzu niebiaƒskiej jednoÊci i uderza∏ w dzwoneczki. M∏odzi podeszli do miejsc honorowych, gdzie siedzili ich rodzice, i proszàc o b∏ogos∏awieƒstwo, g∏´boko si´ im uk∏onili. Meun Shin z∏o˝y∏a trzy dodatkowe
czo∏obitne uk∏ony przed przysz∏ymi teÊciami, po czym poda∏a im czark´ ry˝owego wina.
Kasan naznaczy∏ oczy i usta narzeczonej miodem38 i oznajmi∏:
– Czyni´ ci´ swojà ˝onà.
Mistrz ceremonii wyjà∏ z kosza dwie dzikie kaczki, symbol wiernoÊci,
i wypuÊci∏ je w niebo. A wszyscy goÊcie gratulowali m∏odym ma∏˝onkom
i bawili si´ do bia∏ego rana.
Sirie, Aryong i Kunin Êwi´towali ze wszystkimi i wspominali swoje dawne czasy, gdy jako ch∏opcy bawili si´ wwojn´ z Mongo∏ami. Gdy tak rozpra38

Rytua∏ ten oznacza∏, ˝e ˝ona ma byç Êlepa i g∏ucha na poczynania m´˝a, jeÊli tego wymaga szcz´Êcie
ma∏˝eƒskie (F.J.C.).
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wiali przy stole, do sali wkroczy∏ Park, rzeêbiarz z Hahoe. Jego wejÊcie zrobi∏o piorunujàce wra˝enie, zw∏aszcza, ˝e zaraz po goràcym przywitaniu wzià∏
si´ za Êpiewy i interpretacj´ starych pieÊni. Sirie zaczà∏ nazywaç go ojcem,
a Kunin opowiedzia∏ Parkowi o polowaniu na band´ kanibali. Twierdzi∏, ˝e
tak zaanga˝owa∏ si´ w poÊcig i walk´, ˝e straci∏ dwadzieÊcia kilo wagi.
– Kunin, jeÊli kanibale zjedliby najpierw ciebie, to na pewno nikt z arystokracji nie musia∏by si´ baç o swoje ˝ycie. Kanibale mieliby wszak doÊç
po˝ywienia na dobre kilka miesi´cy – za˝artowa∏ Aryong.
– Zmieƒmy lepiej temat, bo obrzydzacie mi weselnà uczt´ – odcià∏ si´
opas∏y Kunin.
Park postanowi∏ przerwaç ten spór i wzniós∏ toast:
– Za przyjaêƒ i za uÊmiech!
O brzasku Kasan wyszed∏ z pannà m∏odà z sali, a trzej przyjaciele poszli
do domu Aryonga na kilka kolejnych czarek wina. I tak si´ spili, ˝e o wschodzie s∏oƒca zacz´li ju˝ rozmawiaç z zielonymi bonsai.
***
Plany Aryonga nie mog∏y si´ lepiej u∏o˝yç. Chiny podpisa∏y umow´ na
dostawy ˝eƒszenia, a Choson zwi´kszy∏o swoje plantacje. Aryong zajà∏ si´
ponadto dystrybucjà ry˝u. Kaza∏ wypisaç w swoim gabinecie jeszcze jedno
przypomnienie: GodnoÊç w ˝yciu, godnoÊç w pracy, godnoÊç w chorobie,
godnoÊç w staroÊci.
Reszta by∏a dla niego tylko farsà. MyÊla∏ o nowych reformach. Pewnego
dnia zaproponowa∏ królowi:
– Wasza WysokoÊç, proponuj´, by do egzaminów urz´dniczych mogli
przyst´powaç wszyscy mieszkaƒcy królestwa, a nie tylko szlachta. W ten
sposób nie pominiemy ˝adnego zdolnego cz∏owieka.
– Nie próbuj zachwiaç harmonii Êwiata – odpowiedzia∏ Sonjo. – Nie
k∏adê nigdy ziemi na niebie, bo to niebezpieczny eksperyment. Ch∏opi czujà si´ dobrze na roli, a ryby w morzu.
– Ale, Panie, nie mo˝emy otaczaç murami prawdziwych talentów. Nowe zasady egzaminów nie zachwiejà porzàdkiem Êwiata.
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– Aryong, jakie obwowiàzki ci powierzy∏em?
– Finanse publiczne.
– I tego si´ trzymaj. Egzaminy urz´dnicze nie nale˝à do twoich kompetencji.
Aryong poczu∏ si´ ura˝ony, ale nic nie odpowiedzia∏. Uk∏oni∏ si´ nisko
i odszed∏.
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XX
Lee Hua Mog porzuci∏a marzenia o zrobieniu kariery w królewskim pa∏acu. Król Sonjo pokocha∏ szczególnie jednà z konkubin i nie wydawa∏ si´
zainteresowany ˝adnà nowà kobietà. Poczàtkowo Mog by∏a nieco sfrustrowana, ale z czasem odzyska∏a spokój i zaj´∏a si´ komponowaniem wierszy
sijo. Zyska∏y one s∏aw´ w ca∏ym królestwie, a szczególnie cz´sto cytowano
je w kr´gach szlacheckich. Mog lubi∏a przebywaç w towarzystwie Kim Tae
Woo, pewnego szeÊçdziesi´cioletniego doradcy króla, który traktowa∏ p∏eç
pi´knà szczególnie szlachetnie. Uwa˝a∏ kobiety za wielkà zagadk´. Nie mia∏
w sobie nic z tych starszych panów, którzy myÊlà o relacji z kobietami jedynie przez pryzmat mi∏oÊci cielesnej.
Pewnego dnia zapyta∏ Mog:
– Dlaczego kobiety majà takie d∏ugie w∏osy i paznokcie, a usta malujà
tak, jakby szykowa∏y si´ na bitw´?
– Nie mam poj´cia.
– To oczywiste. KiedyÊ tak˝e m´˝czyêni nosili d∏ugie w∏osy i paznokcie,
by odstraszaç z∏e duchy i dzikie zwierz´ta. Jednak z czasem przestali si´ ich
baç. A kobiety, jako sól tej ziemi, pozosta∏y blisko ludowych zwyczajów.
Kim wypi∏ ∏yk jaÊminowej herbaty i doda∏:
– Pewnego dnia m´˝czyêni zagubià si´ w tym Êwiecie i zwrócà si´ ku kobietom. To one bowiem rozwija∏y przez wieki swojà intuicj´ i boskà inteligencj´. Teraz mnie rozumiesz?
Mog odrzuci∏a do ty∏u w∏osy i ze spojrzeniem tygrysicy odpowiedzia∏a:
– JesteÊmy kimÊ wi´cej. JeÊli m´˝czyêni nie zrozumiejà tego, w koƒcu ich
po˝remy. Mamy w sobie ludzkà godnoÊç i chcemy byç godnie traktowane.
– O, bardzo bym chcia∏ byç po˝arty przez tak uroczà kobiet´ – za˝artowa∏ Kim.
Nast´pnie znów napi∏ si´ herbaty i podjà∏ jeden ze swoich ulubionych
tematów, czyli wspomnienia z czasów dzieciƒstwa w Japonii.
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– Najbardziej lubi´ w Japoƒczykach brak wstydu. Podziwiam zwyczaj
wspólnych kàpieli kobiet, m´˝czyzn i mnichów buddyjskich w ∏aêniach.
– To zwierz´ce… – powiedzia∏a z odrazà Mog.
Kim odpowiedzia∏ jej na to, ˝e musi byç kosmopolitkà i zrozumieç obce zwyczaje.
– Na wyspach jest wielu wyznawców religii shinto, a oni uwa˝ajà nagoÊç
za najczystszy wyraz natury. Co wi´cej, japoƒscy malarze lubujà si´ w portretach gejszy z ods∏oni´tymi piersiami i w scenach erotycznych.
Mog s∏ysza∏a o takich malowid∏ach w Chinach, ale nie wiedzia∏a, ˝e i Japoƒczycy je lubià. O koreaƒskich nigdy nie s∏ysza∏a…
– Modelki si´ rozbierajà przed malarzem, ale trzeba przyznaç, ˝e nie dorównujà urodà kobietom z Kraju Spokojnego Poranka39. G∏owy majà nieproporcjonalnie du˝e w stosunku do cia∏a, a piersi malutkie. Zresztà nie wypada mi kontynuowaç. W moim wieku trzeba uwa˝aç na takie tematy.
Mog nachyli∏a si´ nad jego pomarszczonym czo∏em i szepn´∏a:
– Jeszcze jesteÊ m∏ody. Jeszcze wiele kobiet chcia∏oby si´ znaleêç w twoim towarzystwie.
Kim spojrza∏ na nià ojcowskim wzrokiem i powiedzia∏:
– Chcia∏bym ci kogoÊ przedstawiç. To m∏ody, choç przyznaj´, doÊç nudny m´˝czyzna. Ma na imi´ Aryong i jest najlepszym ∏ucznikiem w kraju.
Obecnie odpowiada za resort finansów. Rzadko wychodzi z domu i zupe∏nie nie widuje si´ z kobietami. Chcia∏bym, ˝ebyÊ si´ nim zaj´∏a.
Mog poczu∏a jak goràc ogarnia jej cia∏o i jak ró˝owiejà jej policzki.
– Aryong? Ten sam, który wygra∏ zawody w Jinhae, gdy mia∏am ledwie
szesnaÊcie lat?
– Ten sam. Znacie si´?
– Nie. Jednak wiele o nim s∏ysza∏am. Ponoç kiedyÊ du˝o pi∏, ale teraz
wróci∏ do siebie. Tak czy owak, i on i jego koledzy, sà tu mile widziani.
Mog wysz∏a z sali i uda∏a si´ prosto do ∏aêni. Tam zrzuci∏a lekki hanbok
na drewnianà ∏aw´ i przygotowa∏a si´ do masa˝u. Jej cia∏o ob∏o˝ono poma39

Kraj Spokojnego Poranka – Korea.

87

raƒczami, mlekiem i bitymi ˝ó∏tkami. Zastanawia∏a si´ nad swym losem
i mówi∏a do siebie:
– Chcia∏am ci´ poznaç, gdy by∏am w kwiecie wieku. Jednak w∏aÊnie
skoƒczy∏am dwadzieÊcia osiem lat i jestem ju˝ stara…
***
S∏owa, które mówià prawd´, nie sà pi´kne.
Pi´kne s∏owa nie mówià prawdy.
Lao Tze
Aryong zmieni∏ si´ nie do poznania. Zmieni∏ styl ubioru na mniej formalny i przesta∏ s∏uchaç porad na temat zajmowania si´ wszystkimi ma∏ymi zagro˝eniami w królestwie. Jego umys∏ zaprzàta∏a teraz polityka zagraniczna paƒstwa i budowa drogi ∏àczàcej stolic´ z twierdzà, Hanyang
z Suwonem. Zarzàdzi∏ te˝ budow´ najwi´kszej w Azji trzydziestometrowej
figury Buddy. Wszystkie te plany wymaga∏y ogromnych nak∏adów pieni´dzy. Dlatego z∏agodzono prawo handlowe, by pójÊç na r´k´ kupcom, którzy w zamian dawali odpowiedniej wielkoÊci dotacje. Handlarze wykupili
nawet ziemie w ksi´˝ycowych wioskach i skazali ich mieszkaƒców na prac´
za misk´ ry˝u dziennie. Rodziny, które otrzymywa∏y trzy dodatkowe miski
ry˝u dla starszyzny, sprzedawa∏y je na rynku, by mieç pieniàdze na inne produkty. Liczba spekulacji ros∏a w przera˝ajàcym tempie. O∏tarze Buddy Êwieci∏y pustkami, nie sk∏adano ju˝ ofiarnych darów, a szko∏y przywiàzywa∏y coraz mniejszà wag´ do nauczania filozofii, bo wi´kszoÊç m∏odych ludzi chcia∏a
si´ uczyç tylko handlu. Wraz ze zmniejszajàcym si´ zainteresowaniem filozofià i niepraktykowaniem buddyzmu, na pó∏wyspie powstawa∏o wiele sekt,
a ludzie zwrócili si´ ku nowym ruchom religijnym.
Aryong korzysta∏ z us∏ug jasnowidzów i wierzy∏, ˝e w ten sposób zaradzi
wielu problemom królestwa. By∏ coraz surowszy i nawet wÊród swych przyjació∏ wzbudza∏ strach. Pewnego dnia Kasan, któremu w∏aÊnie urodzi∏o si´
dziecko, postanowi∏ prze∏amaç swoje opory i zwróciç Aryongowi uwag´:
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– Aryong, jak mo˝esz pozwalaç, by na placach publicznych ch∏ostano
ludzi z ksi´˝ycowych wiosek? Jak mo˝esz pozwalaç na to, by niszczono prac´, którà sam kiedyÊ zainicjowa∏eÊ?
– Kasanie, czasem trzeba podejmowaç niepopularne decyzje i poÊwi´ciç
jedno pokolenie dla dobra drugiego. W ten sposób buduje si´ lepszà przysz∏oÊç.
– Nieprawda. Nie znamy przysz∏oÊci, i ty te˝ nie masz o niej poj´cia! Nie
mów mi, ˝e przysz∏oÊç jest wa˝niejsza od teraêniejszoÊci, bo to tylko gra
s∏ów! Mo˝esz wmawiaç ludziom, ˝eby poÊwi´cali si´ dla dzieci swoich dzieci, ale ja nie jestem w stanie ci uwierzyç. Nie jestem te˝ jednym z tych twoich sprzedajnych kupców, z którymi zaczà∏eÊ ubijaç targu.
Aryong poczu∏ si´ g∏´boko dotkni´ty:
– Naiwny jesteÊ! MyÊlisz, ˝e zjad∏eÊ wszystkie rozumy! Gdy si´ zajmuje
publiczne stanowisko, to trzeba wype∏niaç obowiàzki; cz´sto robiç nie to,
co si´ chce. Zejdê na ziemi´ i przestaƒ bujaç w ob∏okach!
– JesteÊ najgorszym z najgorszych! Chc´ byÊ wiedzia∏, ˝e od dziÊ nie mamy ze sobà nic wspólnego!
– Nie odchodê!
Kasan spojrza∏ na niego jeszcze gniewniej.
– Pami´taj wi´c, ˝e od dzisiaj wszystko mi´dzy nami skoƒczone! – krzyknà∏ Aryong.
Po wyjÊciu Kasana, Aryong próbowa∏ metod medytacji, by odzyskaç spokój. Nast´pnie za∏o˝y∏ odÊwi´tne szaty i uda∏ si´ do królewskich ogrodów.
Tam czeka∏o na niego kilku szlachciców i kupców, z którymi mia∏ pójÊç na
nowà ugod´. Mia∏ te˝ dostaç odznaczenie od ministra spraw wewn´trznych
za sprowadzenie srebra z Himalajów.
Aryong wraca∏ do rezydencji jakby mia∏ wiatr w skrzyd∏ach, i nie móg∏
si´ doczekaç, a˝ zawiesi na Êcianie nowy dyplom. Gdy by∏ ju˝ prawie w domu, ujrza∏ przy drodze ˝ebrzàcego staruszka, który w jednym r´ku trzyma∏
pustà miseczk´ na ry˝.
– Zatrzymaj si´ – powiedzia∏ do niego ˝ebrak.
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Aryong nigdy w ˝yciu nie rozmawia∏ z ˝ebrakiem, ale tym razem podszed∏ do niego.
– Dlaczego chcesz bym si´ zatrzyma∏?
– ByÊ zrozumia∏ kim jesteÊ i co robisz.
G∏os ˝ebraka wydawa∏ si´ Aryongowi dziwny. To by∏ g∏os staroÊci, której jeszcze nie zna∏.
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XXI
Doradcy królewscy naciskali by Aryong zadba∏ o odpoczynek w ka˝dym
mo˝liwym wymiarze. Namawiali go nawet do skorzystania z us∏ug domu
publicznego o nazwie Ró˝a Sharonu, gdzie pracowa∏a Mog.
Aryong od lat prowadzi∏ ascetyczne ˝ycie, poÊwi´cone wy∏àcznie pracy.
Gdy Kim Tae Woo zaproponowa∏ mu po raz kolejny wizyt´ w domu publicznym, odmówi∏. Dopiero po kolejnych próbach, da∏ si´ namówiç. Gdy
ju˝ dotar∏ przed dom Mog, pomyÊla∏, ˝e to mo˝e nie by∏ taki z∏y pomys∏.
W koƒcu nie móg∏ wcià˝ odmawiaç namowom Kima i innych doradców.
Zaczà∏ si´ wspinaç po wàskich kamiennych schodkach, które prowadzi∏y od
ma∏ego stawu z kolorowymi ˝abami, wprost do stalowych drzwi z ko∏atkà
w kszta∏cie w´˝a. Czerwone oczy gada zdawa∏y si´ zapalaç ˝ywym ogniem
za ka˝dym razem, gdy uderza∏ w ko∏atk´.
Drzwi otworzy∏a opiekunka wszystkich kisaeng, która g∏´boko si´ uk∏oni∏a i poprowadzi∏a goÊcia do sali dla wysokich dygnitarzy. Kaza∏a mu zaczekaç na Mog, a Aryong podziwia∏ w tym czasie malowid∏a na jednej ze
Êcian. Najwi´ksze z nich przedstawia∏o taoistycznego mnicha siedzàcego
przy wodospadzie. W tle widaç by∏o szczyt Hallasanu na wyspie Jeju. Mniejsze malowid∏o przedstawia∏o zaÊ ma∏à ∏ódê rybackà zmagajàcà si´ z falami.
Na trzecim by∏o pasmo gór, nad którymi b∏yszcza∏y równolegle s∏oƒce i ksi´˝yc. Ca∏a sala wype∏niona by∏a flakonami z ró˝ami Sharonu. Po chwili otworzy∏y si´ drzwi, w których stan´li Kim Tae Woo oraz Mog w towarzystwie
m∏odszej kisaeng o imieniu Mi Yu.
Mog uczesana by∏a w kok i mia∏a na sobie czerwony hanbok, mocno
kontrastujàcy z bielà jej skóry. Kim poprosi∏ jà, by opowiedzia∏a mu coÊ
o sztuce, na której kisaeng tak dobrze si´ znajà. Jednk Mog próbowa∏a przerwaç niewygodnà cisz´ nie tyle opowieÊcià o sztuce, ile zagadkà:
– Jak myÊlisz, Aryongu, czy ∏atwiej jest przerwaç cisz´, czy nauczyç si´
p∏akaç?
– Trudno zasklepiç ran´ w sercu i wyp∏akaç si´ na dobre. ¸atwiej jest
przerwaç cisz´.
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Mog zawsze uwa˝a∏a, ˝e o˝ywianie dyskusji to jak zebranie z pod∏ogi rozbitego wazonu i sklejanie go. Teraz zastanowi∏a si´ nad s∏owami Aryonga i przyznajàc mu racj´, opowiedzia∏a mu o trzydziestu dwóch dyscyplinach, które musia∏a posiàÊç, by zostaç kisaeng, i by nauczyç si´ przerywaç niewygodnà cisz´.
– Gdy zaczyna∏am uczyç si´ tej sztuki, myÊla∏am, ˝e moim zadaniem jest
zabawianie goÊci, i udawanie wiecznie zadowolonej. Jednak z czasem zrozumia∏am, ˝e to b∏àd. Mistrzowie uczyli nas, ˝e trzeba byç smutnym w towarzystwie osób zgaszonych, i ˝e trzeba milczeç, jeÊli czujemy, ˝e druga strona tego potrzebuje, oraz, ˝e mamy Êpiewaç, gdy nasi goÊcie majà w sercu
muzyk´. JeÊli b´dziemy radosne przy osobach smutnych, to nasza kariera
kisaeng jest skoƒczona.
Mog nala∏a Aryongowi makkoli i postanowi∏a otworzyç jego serce.
– Aryong, pami´tasz mo˝e Kito, hwaranga, który przed dziesi´cioma laty z∏ama∏ nog´ i leczy∏ si´ w domu twojego ojca?
– OczywiÊcie, ˝e pami´tam. Zatrzyma∏ si´ u nas na dwa tygodnie i ca∏e
Hahoe szala∏o za jego fantastycznymi opowieÊciami. Jednak skàd znasz t´
histori´ i jego imi´?
Mog opowiedzia∏a mu o swoim ˝yciu w sojae, o smutnym uwi´zieniu
w pa∏acu na Jeju, ucieczce, ataku bandytów w bambusowym lesie, i o tym,
jak uratowa∏ jà Kito.
– To on opowiedzia∏ mi o twoim zwyci´stwie w zawodach w Jinhae.
Nagle Mog poczu∏a, ˝e mo˝e powierzyç Aryongowi swoje serce, a on, ˝e
dziewczyna otwiera przed nim drzwi, które by∏y od lat zamkni´te. By∏ znowu wolny jak ptak, chwilowo uwolniony od ci´˝aru obowiàzków urz´dniczych. Znikn´∏a gruba Êciana mi´dzy nimi, a obydwoje poczuli, ˝e nikt nie
mo˝e stanàç na drodze ich mi∏oÊci. By∏o jak w jednej z buddyjskich sutr,
która mówi, ˝e ka˝dy cz∏owiek rodzi si´ ze zranionym sercem. Mo˝e je uleczyç tylko mi∏oÊç.
Po trzech miesiàcach od tego spotkania Mog i Aryong postanowili wziàç
Êlub. WiadomoÊç o tym obieg∏a ca∏e królestwo, a ballada ¸ucznik i Ró˝a
Sharonu, którà skomponowa∏ z tej okazji Sirie, znana by∏a nawet w najodleglejszych zakàtkach Korei.
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***
Gdy matka Aryonga us∏ysza∏a o planach syna, zemdla∏a. Po godzinie dosz∏a do siebie, poprosi∏a o szklank´ wody i b∏aga∏a m´˝a:
– Nasz Aryong i dziewczyna z domu publicznego! To niemo˝liwe. Kisaeng w rodzinie… Zrób coÊ! Zabroƒ mu tego Êlubu!
Pan Shin odczeka∏, a˝ ˝onie przejdzie. Nast´pnie odpowiedzia∏:
– Nie próbuj zmieniaç przeznaczenia. Lepiej si´ przygotuj do podró˝y.
Jedziemy do Hanyangu.
Poczàtkowo pani Kim nie mog∏a si´ przemóc, by zaakceptowaç ma∏˝eƒstwo syna z Mog, ale wkrótce zrozumia∏a, ˝e przysz∏a synowa nie jest zwyk∏à dziewczynà z domu rozrywki. Dowiedzia∏a si´ o jej s∏ynnych wierszach
cytowanych w najznamienitszych szko∏ach w królestwie i o tym, ˝e król podziwia jej inteligencj´. Dosz∏o nawet do tego, ˝e sama zacz´∏a uwa˝aç kisaeng za kobiety szczególnie wybrane przez boga.
– Gdyby kisaeng zrezygnowa∏y ze swego zawodu, to by∏yby niczym wi´cej ni˝ ziemiankami i nie mog∏yby ju˝ rozpraszaç ciemnoÊci Êwiata – mówi∏a.
Âlub odby∏ si´ w tej samej Êwiàtyni, gdzie niegdyÊ pobiera∏ si´ Kasan.
Jednak ten ostatni nie stawi∏ si´ na ceremonii. Za to przyszli Kunin, Sirie
i rzeêbiarz Park, którzy zaj´li pierwsze miejsca. Sirie spoglàda∏ dyskretnie
na ojca Aryonga, który kiedyÊ uratowa∏ mu ˝ycie, i patrzy∏ z rozbawieniem
na matk´ pana m∏odego, która tak nagle pokocha∏a kisaeng.
Kunin sprezentowa∏ przyjacielowi ∏uk zdobiony skórà niedêwiedzia, który nale˝a∏ do znanego perskiego wojownika, a który odkupi∏ za cen´ z∏ota
w Pusanie. Aryong ucieszy∏ si´ i poklepa∏ przyjaciela po opas∏ym brzuchu,
sugerujàc, ˝e musi byç w cià˝y. Jednak jego myÊli wcià˝ ucieka∏y ku staremu przyjacielowi Kasanowi. Mia∏ nadziej´, ˝e nagle otworzà si´ drzwi
i on w nich stanie. MyÊla∏ o nim przez ca∏e wesele. W koƒcu przyj´cie dobieg∏o koƒca, goÊcie si´ rozeszli, a Aryong zosta∏ sam na sam z m∏odà pannà. Jej czarne Êlniàce w∏osy zaj´∏y ca∏à przestrzeƒ tej nocy i jego najintymniejszych snów.
***
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Zaledwie po up∏ywie dwóch i pó∏ roku od Êlubu Aryonga i Mog, sytuacja
w królestwie nie wyglàda∏a ju˝ tak dobrze. Do bie˝àcych problemów dosz∏y
kl´ski ˝ywio∏owe, które nagle nawiedzi∏y Choson. Smoki wiatru i wody rozpocz´∏y wielkà bitw´ w powietrzu i morzach. W ciàgu miesiàca spad∏o tyle
opadów, ˝e ludziom wydawa∏o si´, ˝e s∏oƒce ju˝ na zawsze schowa si´ za kurtynà wody. Zaraêliwe choroby szerzy∏y si´ w ca∏ym królestwie, brakowa∏o lekarstw, a medycy nie zdà˝ali do chorych, lub sami padali ofiarami zarazy.
Miasto Hanyang wyglàda∏o strasznie. Rzekà Han sp∏ywa∏y spuchni´te
martwe konie, a cia∏a dzieci, kobiet i m´˝czyzn wala∏y si´ w rynsztokach.
Tysiàce osób umiera∏y w prowizorycznych szpitalach na obrze˝ach miasta.
Najgorzej wyglàda∏y po∏udniowe rejony, a znacznie lepiej mia∏y si´ pó∏nocne dzielnice, po∏o˝one na wzgórzu, zamieszka∏e przez najbogatszych. Ich
najwi´kszym zmartwieniem by∏a plaga szczurów, które atakowa∏y dzieci.
Pogryzione cia∏a malców wpisa∏y si´ ju˝ w codzienny obraz miasta.
Przez pierwsze trzy tygodnie powodzi Hanyang by∏ miejscem prawdziwie diabolicznym, parali˝ujàcym wszelkie si∏y jego mieszkaƒców. Dopiero
w czwartym tygodniu, gdy opady nieco si´ zmniejszy∏y, ludzie zacz´li si´
mobilizowaç. Serce dzwonu Posingak znów mocno bi∏o, na ulice wychodzi∏a szlachta, a nawet sam król w towarzystwie eunuchów i buddyjskich mnichów stara∏ si´ podnosiç ludzi na duchu.
Aryong i Mog wraz ze swymi dzieçmi i przyjació∏mi pojawiali si´ na ulicach Hanyangu. Do∏àczy∏ do nich Kasan z ˝onà. Dwaj dawni przyjaciele
znów pracowali razem. Kiedy rzeka Han nie zagra˝a∏a ju˝ miastu, król Sonjo zarzàdzi∏ seri´ pogrzebów celebrowanych na otwartym powietrzu, gdy˝
w ca∏ym królestwie nie by∏o sali, która pomieÊci∏aby tyle cia∏ zmar∏ych,
wdów, wdowców, sierot, i ˝a∏obników. O∏tarze pe∏ne by∏y kadzide∏, a Êciany wyklejone wielkimi p∏achtami papieru, na których wypisano nazwiska
zmar∏ych i osób zaginionych.
Król Sonjo osobiÊcie z∏o˝y∏ ofiary ze zwierzàt i innych pokarmów na o∏tarzu ojca narodu, Tanguna. B∏aga∏ go o to, by harmonia znów zapanowa∏a w jego królestwie. Po tej ceremonii Sonjo uda∏ si´ do Groty Przodków, by
pojednaç symbolicznie naród z duchami przodków. Czeka∏ tam na niego ka-
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p∏an, który przygotowa∏ ofiar´, wielkiego wieprza, na przeb∏aganie gniewu
przodków. Król podniós∏ nó˝ poÊwi´cony wczeÊniej w Êwiàtyni Tanguna
i poder˝nà∏ wieprzowi gard∏o. Nast´pnie odcià∏ mu ca∏à g∏ow´. Wzniós∏
prawà r´k´ do góry, by pokazaç wszystkim zakrwawiony nó˝, a nast´pnie
uczyni∏ znak r´kà, oznaczajàcy „nie bójcie si´”.
Dalszà cz´Êç ceremonii poprowadzili Aryong i Kasan, którzy przybyli do
Jaskini Przodków wraz z ma∏˝onkami. Wbili g∏ow´ wieprza na dràg i ustawili jà wÊród ofiarnych pokarmów. Szamanka zacz´∏a taƒczyç przed o∏tarzem, a˝ wpad∏a w trans. Wtedy nawiàza∏a kontakt z duchami zmar∏ych.
Jej cia∏o by∏o lepkie od potu, napr´˝a∏o si´, a˝ w pewnym momencie zastyg∏o bez ruchu. Sirie podszed∏ wtedy do niej i poda∏ jej dzban z winem.
Wznios∏a naczynie wysoko ku niebu, jakby chcia∏a ofiarowaç je duchom.
W kolejnym etapie rytua∏u król wr´czy∏ jej drewnianà skrzyni´, wype∏nionà po brzegi monetami. Chwyci∏a pieniàdze i rozsypa∏a po o∏tarzu, pokarmach, i g∏owie wieprza.
Król podszed∏ do Êwi´tego ognia i d∏oƒmi stara∏ si´ skierowaç dym na
o∏tarz. Nast´pnie wyszed∏, a za nim podà˝yli Aryong i Mog.
***
Wrócili do rezydencji, a po skromnej kolacji sk∏adajàcej si´ tylko z zupy
i miski ry˝u, po∏o˝yli si´ do ∏ó˝ka. Ich cia∏a by∏y mocno ze sobà splàtane,
gdy Mog powiedzia∏a:
– Aryong, musz´ ci opowiedzieç mój wczorajszy sen. Âni∏ mi si´ staruszek z siwà brodà, który ofiarowa∏ mi worek pe∏en kasztanów. Przecie˝ kasztany oznaczajà m´skiego potomka… By∏o ich tak wiele… Na pewno b´dziemy mieç silnego i przystojnego syna.
Aryong poczu∏ wielkà radoÊç w sercu i zaczà∏ ca∏owaç Mog bez opami´tania. Ich cia∏a z∏àczy∏y si´ tak mocno, ˝e po chwili obydwoje czuli bicie tylko jednego wspólnego serca. Po akcie Mog obj´∏a ramionami Aryonga i zapad∏a w sen. Aryong te˝ usnà∏, ale nie mia∏ spokojnych snów. Widzia∏ w nich
pi´çdziesi´ciometrowych zawodników sumo, którzy chwytajà dzieci, kobiety i m´˝czyzn z Hanyangu, po˝erajàc ich bez opami´tania. Jeden z wiel-
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koludów wzniós∏ palec w kierunku s∏oƒca, potem spojrza∏ pod stopy i zobaczywszy tam dom Aryonga, chcia∏ go zdeptaç jak robaka. Wtedy Aryong zaczà∏ przeraêliwie krzyczeç:
– Nie!
Mog obudzi∏a si´, zacz´∏a potrzàsaç ukochanym i dopytywa∏a:
– Co si´ sta∏o, kochanie? Ju˝ wszystko dobrze. Jestem przy tobie.
Aryong nie móg∏ sobie przypomnieç snu, objà∏ tylko Mog, i wyszepta∏:
– JesteÊ mojà boginià. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobi∏…
W tym momencie jeden ze stra˝ników wpad∏ do ich ma∏˝eƒskiej sypialni
z krzykiem:
– Kar∏y z archipelagu sà na po∏udniu kraju! Kar∏y z archipelagu zaatakowa∏y Choson!
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XXII
Sto pi´çdziesiàt tysi´cy japoƒskich ˝o∏nierzy pod wodzà genera∏a Konishi
Yukinagi zaatakowa∏o królestwo Choson40. Wdarli si´ do portu w Pusanie
i kroczyli prosto do stolicy. Nad ekspansjà w∏adz´ trzyma∏ Toyotomi Hideyoshi, który mieszkaƒców Pó∏wyspu nazywa∏ pogardliwie „zjadaczami
czosnku” i wierzy∏, ˝e sà na tyle s∏abi, ˝e otworzà mu drog´ do podboju Chin.
Wojska japoƒskie by∏y wyposa˝one w broƒ palnà, której na kontynencie azjatyckim by∏o jak na lekarstwo. Zdobyli jà od Europejczyków, którzy odkrywali
w tym czasie Japoni´ i chcieli zaszczepiç tam swojà religi´ – chrzeÊcijaƒstwo.
Dla Japoƒczyków to by∏a bardzo dziwna wiara. Nie mogli pojàç, dlaczego przybysze z drugiego koƒca Êwiata czczà Boga tak s∏abego, ˝e da∏ si´
ukrzy˝owaç. W dodatku wierzà, ˝e jest jedynym bogiem. Mimo ma∏ej popularnoÊci wiar´ t´ przyj´∏o kilku genera∏ów, w tym Konishi Yukinaga. Wybra∏ on sobie na chrzcie imi´ Augustyn w hiszpaƒskiej wersji Augustín. Za
nim podà˝y∏o Êcie˝kà chrzeÊcijaƒskiej wiary wielu daymios41 i bohaterów
wojennych, takich jak Arima, Omura, Sumoto i Goto. Inni dowódcy wojsk
japoƒskich byli wyznawcami rdzennych religii. Przyk∏adowo, okrutny Toranusuque, którego nazwano „rzeênikiem”, by∏ buddystà.
Pierwsza bitwa rozegra∏a si´ oko∏o czterdziestu pi´ciu kilometrów od stolicy, trwa∏a oko∏o trzech godzin i zakoƒczy∏a si´ wielkà pora˝kà Choson. Na
sam koniec Augustyn raz jeszcze osobiÊcie przejecha∏ konno przez zbroczone
krwià pole bitwy. Gdy dotra∏ do swego namiotu, natychmiast zabra∏ si´ do
piania listu do Hideyoshiego, w którym informowa∏ go o swoim spektakularnym zwyci´stwie:
Pokornie przedstawiam stan faktyczny na dziÊ na godzin´ 13:17. Trzy
godziny wczeÊniej stawiliÊmy czo∏a dwudziestu tysiàcom ˝o∏nierzy, w tym
trzydziestu kapitanom z Hanyangu. W bardzo krótkim czasie zabiliÊmy ich
g∏ównego dowódc´ i oko∏o dwóch tysi´cy ludzi. Reszta uciek∏a do lasu, wi´c

40
41

Wojna koreaƒsko-japoƒska – kor. Imjin Woeran, 1952–1598.
Daymio – japoƒski pan feudalny.
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ci´˝ko by∏o ich wszystkich zabiç. Podsumowujàc, do tej pory nie mam ˝adnych trudnoÊci, by prowadziç nasze wojska przez ten kraj i by go niszczyç.
Oczekuj´ dalszych rozkazów Jego WysokoÊci.
***
Nast´pnym celem Augustyna by∏ Pyongyang. Jego mieszkaƒcy bronili
si´ zaciekle, ale w koƒcu musieli si´ poddaç. Król Sonjo ju˝ po pierwszej
przegranej bitwie natychmiast opuÊci∏ stolic´ i schroni∏ si´ na pobliskiej wyspie Kanghwa, le˝àcej oko∏o czterdziestu pi´ciu kilometrów na zachód od
Hanyangu. Od tej pory stolicy bronili Aryong i Kasan. Aryong broni∏ pó∏nocnej i zachodniej bramy miasta, a Kasan po∏udniowej i wschodniej. Mieszkaƒcy wyszli na mury z no˝ami, siekierami i zwyk∏ymi kamieniami. Aryong wys∏a∏ petycj´ do cesarza Chin z proÊbà o pomoc dynastii Ming
w obronie Pó∏wyspu. Oczekujàc odpowiedzi z Pekinu, rozstawiono dwa tysiàce strzelców na murach oraz kawaleri´ we wszystkich najbardziej odleg∏ych zakàtkach miasta. Nawet ma∏˝onka Aryonga, Mog, osobiÊcie chodzi∏a po murach z ∏ukiem gotowym do wys∏ania wrogowi zabójczych strza∏.
Zagrzewa∏a ˝o∏nierzy do walki, wlewajàc w ich serce odwag´ i wiar´ w to,
˝e mury Hanyangu sà nie do zdobycia.
Gdy na horyzoncie ukaza∏y si´ pierwsze oddzia∏y Augustyna, obroƒcy
murów wznieÊli groêny okrzyk, który rozniós∏ si´ po ca∏ym mieÊcie. Dodatkowo rozpalono ogniska, których dym mia∏ zaalarmowaç wszystkich ludzi
Hanyangu o zbli˝ajàcym si´ niebezpieczeƒstwie. Tymczasem flaga Japonii
z symbolem boginii s∏oƒca, Amaterasu, by∏a coraz lepiej widoczna z murów. Aryong przygotowa∏ ludzi, by odebrali poselstwo od Augustyna. Okaza∏o si´, ˝e nie mog∏o byç ono bardziej poni˝ajàce. Japoƒczycy ˝àdali wydania im wszystkich si∏ zbrojnych Korei, otwarcia bram Hanyangu i wsparcia
w ataku na Chiny. Aryong przeczyta∏ t´ wiadomoÊç z obrzydzeniem a nast´pnie powiedzia∏ do japoƒskiego wys∏annika:
– Idê i powiedz swojemu panu, ˝e królestwo Choson nie boi si´ takich
szczurów jak wy. JeÊli zaÊ chcecie wejÊç do Hanyangu, to z przyjemnoÊcià
otworzymy przed wami wrota piek∏a.
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Aryong rozcià∏ pos∏aƒcowi policzek ostrzem krótkiego kozika.
– Tak traktujemy hieny, które k∏aniajà si´ przed Konishi Yukinagà.
Japoƒczyk chcia∏ wyciàgnàç miecz i rzuciç si´ na Aryonga, ale w mgnieniu oka pochwyci∏o go czterech ˝o∏nierzy. Czekali tylko na znak, czy mogà
mu poder˝nàç gard∏o. Aryong dosta∏ sza∏u i chwyciwszy Japoƒczyka za w∏osy, wykrzycza∏:
– Wszed∏eÊ do miasta, skàd jego wrogowie wychodzà tylko martwi. Zrobimy wyjàtek. Odejdziesz stàd i powiesz waszemu genera∏owi, ˝e nied∏ugo
s´py b´dà krà˝yç nad jego Êcierwem.
Gdy Konishi Yukinaga zobaczy∏ jak straszliwie zhaƒbiono jego poselstwo, jego oczy zapali∏y si´ nienawiÊcià i kaza∏ swoim genera∏om przygotowaç oddzia∏y do ataku na stolic´ Choson. Drugiego dnia walk Japoƒczycy
zacz´li odnosiç pierwsze zwyci´stwa. Wtedy Aryong kaza∏ odpaliç rakiety
zwane j´zykami ognia, które rozmieÊci∏ mi´dzy ∏ucznikami, oraz wtoczyç
na mury armaty, którymi niestety, ale dysponowa∏ w niewielkiej iloÊci. Gdy
ostatnie oddzia∏y Japoƒczyków zbli˝y∏y si´ na odleg∏oÊç oko∏o pó∏tora kilometra do murów Hanyangu, Aryong wyda∏ rozkaz, by przywita∏o ich morze strza∏. Gdy mimo wszystko cz´Êç ˝o∏nierzy wroga zdo∏a∏a przedrzeç si´
do murów i zarzuciç na nie drabinki, obroƒcy miasta zabijali ich jednego po
drugim. Augustyn oceni∏ sytuacj´ i kaza∏ wycofaç reszt´ ludzi. Gdy obroƒcy Hanyangu zauwa˝yli ten odwrót, poczuli ulg´. M´˝czyêni i kobiety p∏akali z radoÊci ze zwyci´stwa.
Aryong objecha∏ mury na swym bia∏ym koniu i dopiero majàc pewnoÊç,
˝e Japoƒczycy uciekli, wzniós∏ ∏uk wysoko ku niebu, jakby chcia∏ ofiarowaç
bogu ca∏ego siebie. Nast´pnie, zeskoczy∏ z konia i zbli˝ywszy si´ do ukochanej Mog, zaczà∏ jà nami´tnie ca∏owaç. Wyszepta∏ jej do ucha:
– Odràbiemy ten w´˝owy ∏eb.
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XXIII
Céspedes42 wpada∏ to w eufori´ to w depresj´. Ba∏ si´, ˝e Japoƒczycy zaatakujà zamorskie posiad∏oÊci Hiszpanii, na przyk∏ad w∏aÊnie co zdobyte Filipiny. Okaza∏o si´ jednak, ˝e Hideyoshi i ukochany syn duchowy hiszpaƒskiego jezuity, Augustyn, mieli inne plany.
Céspedes cieszy∏ si´ na archipelagu wzgl´dnymi przywilejami. Oda Nobunaga43 pozwoli∏ mu nawet wybudowaç koÊció∏, a dwaj synowie Nobunagi sami przeszli na chrzeÊcijaƒstwo. Wiele Japonek widzia∏o przy tym
w nowej religii szans´ na wyzwolenie z podrz´dnej roli spo∏ecznej.
Nobunaga zosta∏ zamordowany dziesi´ç lat wczeÊniej, a jego miejsce zastàpi∏ Hideyoshi, który przyjà∏ nowy tytu∏ Quambacu, przynale˝ny tylko
pi´ciu rodom w Japonii. Hideyoshi by∏ nieprzewidywalny. Jego ludzie szeptali o nim „ma∏pa w koronie”. Sam uwa˝a∏ si´ za wybranka bogów i przekonywa∏, ˝e jest w stanie podbiç ca∏y Êwiat. Twierdzi∏, ˝e kilka dni przed jego narodzinami s∏oƒce zstàpi∏o z nieba wprost do ∏ona jego matki. Jako ˝e
Japoƒczycy wielkà czcià obdarzali bogini´ s∏oƒca, Amaterasu, ∏atwo uwierzyli w t´ histori´.
Céspedes wcià˝ ba∏ si´ zamiarów Hideyoshiego, zw∏aszcza wobec zamorskich terenów Xibanya. Dlatego te˝ wys∏a∏ wiadomoÊç do gubernatora Filipin, Francisco Tello, ostrzegajàc go przed atakiem Japonii. W korespondencji prosi∏ go te˝ o wys∏anie Hideyoshiemu s∏onia. Wierzy∏, ˝e taki
podarunek, w postaci nieznanego na wyspach zwierz´cia, ostudzi jego wojenny zapa∏. Poza tym chcia∏ w ten sposób zyskaç sympati´ mieszkaƒców
Kraju Wschodzàcego S∏oƒca.
Po kilku miesiàcach okaza∏o si´, ˝e Céspedesowi uda∏o si´ przekonaç
gubernatora Filipin. Statek pod dowództwem kapitana Luisa de Navar-
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Gregorio de Céspedes – hiszpaƒski jezuita z Villanueva z Alcardete (Toledo), przyby∏ do nagasaki
w 1577 r. wraz z czternastoma wspó∏braçmi. Sp´dzi∏ w Azji 34 lata. By∏ jednym z pierwszych misjonarzy w Korei.
43
Oda Nobunaga (1534–1582) – inicjator zjednoczenia Japonii, któremu w du˝ej mierze zawdzi´cza si´
otwarcie Japonii na wp∏ywy Zachodu.
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rete, ze s∏oniem na pok∏adzie, przyby∏ do japoƒskiego portu, znajdujàcego
si´ oko∏o czterdziestu pi´ciu kilometrów na zachód od Meaco44. Jezuita nawet nie wiedzia∏, ˝e stanie si´ to tak szybko. Akurat chrzci∏ Masami Nomoto i Yoshihiro Hatori, gdy przybieg∏ do niego pos∏aniec, Pedro, z radosnà wiadomoÊcià:
– Jest s∏oƒ! Jest s∏oƒ! Bóg wys∏ucha∏ twych modlitw, Bóg zmieni serce
Hideyoshiego!
– To niemo˝liwe. Przecie˝ Tello nigdy nie traktowa∏ mnie powa˝nie.
– Ale˝ ojcze, s∏oƒ nie tylko przyby∏ do portu. Ju˝ prowadzà to zwierz´
do Meaco!
Wkrótce Céspedes na w∏asne oczy przekona∏ si´, ˝e to prawda. S∏oƒ,
o imieniu Anibal, zbli˝a∏ si´ do miasta. Towarzyszy∏ mu t∏um Japoƒczyków,
których liczb´ oceniano na pi´çdziesiàt tysi´cy. Wszyscy zmierzali teraz
wprost do bram pa∏acu shoguna Hideyoshiego. Gdy ten zobaczy∏ zwierz´,
kilkakrotnie przetar∏ oczy ze zdumienia, próbujàc sprawdziç czy nie ma przypadkiem halucynacji. Okrà˝y∏ zwierz´ i raz po raz dotyka∏ jego tràby.
Uszcz´Êliwiony tym podarunkiem, zaprosi∏ na bankiet Céspedesa, kapitana
Navarrete, i przedstawiciela króla Hiszpanii, kapitana z meksykaƒskiego
miasta San Cristobal.
– Céspedes, pami´taj, ˝e mo˝esz na mnie liczyç. Chcia∏bym, by twoja
misja rozkwit∏a jak zbocza góry Fuji na wiosn´.
Jezuita schyli∏ g∏ow´ w geÊcie podzi´kowania, a, nie mogàc ukryç swej
radoÊci, doda∏:
– Najwy˝szy Quambacu, mój Pan wynagrodzi ci t´ szczodroÊç.
Hideyoshi uÊmiechnà∏ si´ i zarzàdzi∏ podanie g∏ównego dania – gniazd
go∏´bic ze zboczy Êwi´tej góry Fuji oraz bia∏ych alg w pikantnym sosie. Szybko zauwa˝y∏, ˝e goÊcie majà pewne trudnoÊci ze spo˝yciem tych potraw, dlatego klasnà∏ w r´ce i krzyknà∏:
– Chleb! Pan! Chcemy chleba dla naszych goÊci z Xibanya!

44

Meaco – dawna nazwa Kioto (F.J.C.).
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Navarrete nieco si´ zdziwi∏, ale Céspedes szybko mu wyt∏umaczy∏, ˝e Japoƒczycy nauczyli si´ wypieku chleba, oraz, ˝e pan to jedno z niewielu hiszpaƒskich s∏ów, które znajà.
Hideyoshi podszed∏ do jezuity i szepnà∏:
– Konishi Yukinaga zdobywa królestwo Choson. Niedawno dosta∏em od
niego list z zapewnieniem, ˝e wszystko pójdzie bardzo ∏atwo. W zwiàzku
z tym mam do ciebie proÊb´.
– Co mog´ zrobiç dla Waszej WysokoÊci?
– JeÊli oka˝e si´, ˝e podbój Choson, wbrew przewidywaniom, nie jest
jednak taki prosty, to chcia∏bym byÊ osobiÊcie przedosta∏ si´ na pó∏wysep,
by podnieÊç morale moich genera∏ów. W koƒcu jesteÊ ich ojcem duchowym.
Jezuita zmusi∏ si´ do uÊmiechu i na dr˝àcych nogach opuÊci∏ sal´ bankietowà. Gdy tylko dotar∏ do swej rezydencji, napisa∏ list z podzi´kowaniem
do Tello, opisujàc mu, jak bardzo podarunek w postaci s∏onia u∏atwi zakonowi prac´ misyjnà w Japonii. Opisa∏ te˝ ogromne poruszenie, jakie zwierz´ wywo∏a∏o w Meaco:
„Anibal przyciàgnà∏ tylu ludzi w Meaco, ˝e a˝ trudno w to uwierzyç. Oni
nigdy wczeÊniej nie widzieli s∏onia na oczy. Tak si´ t∏oczyli, ˝e siedem osób
zmar∏o na skutek uduszenia.”
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XXIV
Obroƒcy Hanyangu uwierzyli, ˝e wojska japoƒskie wycofajà si´ z Choson. Wszak przez trzynaÊcie dni z rz´du nie uda∏o im si´ zdobyç stolicy. Tu˝
za murami Hanyangu wala∏y si´ setki cia∏ samurajów z g∏owami roztrzaskanymi kamieniami, jakie rzucali w nich mieszkaƒcy stolicy. Aryong i Kasan naliczyli po swojej stronie straty wynoszàce oko∏o trzech tysi´cy zmar∏ych i setki rannych. Mimo wszystko miasto stawia∏o wrogowi heroiczny
opór. Niektóre cz´Êci muru by∏y powa˝nie uszkodzone, dlatego reperowano je w nocy, a za dnia przyst´powano do kolejnych walk. Wszyscy bez wyjàtku byli zaanga˝owani w obron´ Hanyangu. Starcy pe∏nili w nocy wart´,
by ˝o∏nierze mogli odpoczàç, kobiety gotowa∏y straw´, a dzieci podawa∏y
strza∏y z ko∏czanów.
Konishi Yukinaga nie przejmowa∏ si´ poczàtkowymi pora˝kami. Wierzy∏, ˝e zdob´dzie miasto, gdy Hanyang uwierzy w zwyci´stwo i uÊpi czujnoÊç. Siedzàc w namiocie, studiowa∏ metody walki samurajów z ksià˝ki Przewodnik Samurajów po Sztuce Wojennej, zatapiajàc si´ w swoim ulubionym
rozdziale Zwyci´stwo bez walki. By∏ tak w dobrym nastroju, ˝e nawet zaprosi∏ na przedstawienie kukie∏kowe bunraku pi´ciu genera∏ów: Sumoto,
Omur´, Toranusuque, Arima oraz Goto. Sztuka teatralna by∏a dla Japoƒczyków niezwykle zabawna. Przedstawia∏a ˝o∏nierzy Choson, którzy na szyjach mieli przywiàzane sznury swego ulubionego warzywa, czosnku, i ˝o∏nierzy Kraju Kwitnàcej WiÊnii, którzy uciekali przed nimi, bo nie mogli
wytrzymaç smrodu czosnku. W koƒcu genera∏ Japoƒczyków kaza∏ swoim
ludziom za∏o˝yç spinacze na nosy, bo to by∏ jedyny sposób na wytrzymanie
przeraêliwego odoru i zdobycie Hanyangu.
Genera∏owie Êwietnie si´ bawili na przedstawieniu, a gdy sztuka dobieg∏a
koƒca, us∏yszeli:
– Zbli˝a si´ koniec Hanyangu. DziÊ po raz ostatni zaÊwieci nad nim s∏oƒce. Szykujemy dwa ataki. O poranku b´dziemy udawaç wielkà przegranà,
a gdy ju˝ nacieszà si´ zwyci´stwem, tu˝ przed zachodem s∏oƒca zaatakujemy po raz drugi i zwyci´˝ymy.
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Wojskowi patrzyli na niego z szeroko otwartymi oczami i ju˝ czuli zapach krwi wroga. Yukinaga zagrzewa∏ ich do walki jak nikt inny.
– Ty, Omura, wysadzisz bramy miasta. Twoje imi´ oznacza „ogieƒ”, wi´c
nie mam wàtpliwoÊci, ˝e bogowie ci pomogà. Tylko nie ˝a∏uj prochu.
– Jeszcze dziÊ, Panie, b´dziemy jeÊç w jadalni króla Choson. Niech mi
odràbià g∏ow´ i niech bawià si´ nià moi ludzie, jeÊli tak si´ nie stanie!
– Pilnuj, Omura, swej g∏owy i przygotuj ludzi na wojn´!
***
Japoƒczycy przystàpili do kolejnego ataku. Aryong zaalarmowa∏ o tym
ca∏e miasto, wystrzeliwujàc w niebo zapalonà strza∏. Po nied∏ugim czasie
Koreaƒczycy zdobyli przewag´, a Aryong osobiÊcie zabi∏ trzech samurajów,
którzy podeszli pod mury. Japoƒczycy szybko si´ rozpierzchli, a mieszkaƒcy Hanyangu Êwi´towali kolejne zwyci´stwo.
Aryong i Kasan od razu udali si´ przed o∏tarz Tanguna, by z∏o˝yç tam
dzi´kczynnà ofiar´. Wiedzieli jednak, ˝e to nie koniec.
– To jeszcze nie koniec – powiedzia∏ Aryong. Tyle razy wygrywamy i tyle razy oni wracajà z jeszcze wi´kszymi si∏ami… Mam wra˝enie, ˝e w tych
swoich namiotach majà papierowe laleczki ˝o∏nierzy, które zamieniajà jednym podmuchem w prawdziwych ˝o∏nierzy. Tak kiedyÊ przechytrzyli ˚ó∏tego Cesarza.
– JeÊli oni wiedzà, jak o˝ywiaç papierowe kukie∏ki ˝o∏nierzy, to my wiemy, jak krzesaç ogieƒ, który spali je na proch – odpowiedzia∏ spokojnie Kasan. Nast´pnie popatrzy∏ na wyraênie zm´czonego Aryonga i doda∏:
– Idê si´ przespaç. Japoƒczycy majà na dziÊ dosyç. Do jutra b´dà lizaç
swoje rany.
Aryong nie chcia∏ zostawiaç swych ludzi, ale uwa˝a∏, ˝e Kasan ma racj´.
Nie by∏ w domu od dwóch tygodni, bo przez ca∏y ten czas zagrzewa∏ ludzi
do walki i spa∏ z ˝o∏nierzami na klepisku. Po raz pierwszy od tylu dni zdecydowa∏ si´ na powrót do domu. Odnalaz∏ ˝on´, która opatrywa∏a rany ˝o∏nierzy, i razem wrócili do swojej rezydencji. Nic si´ w niej nie zmieni∏o. Wyglàda∏a pi´knie jak dawniej, a jednak jej gospodarze nie odczuwali ju˝ dawnej
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radoÊci. Wszystko wydawa∏o im si´ oboj´tne – i pi´kne przedmioty wokó∏
i dwa miecze siedmiu gwiazd, które wisia∏y skrzy˝owane ze sobà na Êcianie.
Znajdowali si´ w jakiejÊ zupe∏nie nowej rzeczywistoÊci. Mog podesz∏a do
m´˝a, poca∏owa∏a go w szyj´ i przy∏o˝y∏a jego d∏oƒ do swojej piersi. Rzucili
si´ na siebie i kochali si´ jak nigdy dotàd. Ta chwila by∏a ich ca∏à wiecznoÊcià.
Pod wieczór ich uszu dobieg∏y straszne odg∏osy wojny. To Japoƒczycy
przystàpili do kolejnego, znacznie mocniejszego ataku. Szli na stolic´ z ca∏ym impetem i wydawa∏o si´, ˝e nawet ziemia ust´puje przed ich stopami.
Aryong i Mog pobiegli na mury. O zachodzie s∏oƒca jedna z bram Hanyangu zosta∏a wysadzona, a Japoƒczycy przerwali pierwszà lini´ obrony i weszli do miasta. Aryong i Kasan wycofali si´ pod Sekretne Ogrody, i tam stan´li na czele czterystutysi´cznego wojska. Szybko tracili przewag´, cia∏a
˝o∏nierzy tworzy∏y coraz wi´ksze Êmiertelne stosy, a ranni padali jak muchy.
W koƒcu wojska Choson musia∏y si´ wycofaç w g∏àb miasta. Aryong i Kasan zdà˝yli wbiec do ogrodów i tam zag∏´bili si´ w jego labirynty. Spotkali
si´ pod bramà UÊmiechni´tego Smoka wraz z ma∏˝onkami. Kasan i Meun
z dzieckiem na plecach postanowili uciekaç podziemnym przejÊciem na
wschód, a Aryong i Mog na zachód.
– Spotkamy si´ w górach – powiedzia∏ w poÊpiechu i ze ∏zami w oczach
Aryong.
Uciekli do ksi´˝ycowych wiosek. Tam, u podnó˝a gór Pukan, z przera˝eniem odkryli, ˝e nawet te okolice zosta∏y przez wroga zupe∏nie splàdrowane, a mieszkaƒcy wiosek pouciekali, lub zostali zabici. Weszli do jednej
z opuszczonych cha∏up i postanowili nieco odpoczàç. Znaleêli materac, który, choç brudny i zawszony, wydawa∏ im si´ w tej sytuacji królewskim pos∏aniem. Obj´li si´ mocno i tak trwali a˝ do momentu, gdy otworzy∏y si´
drzwi cha∏upy i wesz∏o do niej dwóch samurajów. Jeden z nich podszed∏ do
przera˝onej Mog i w mgnieniu oka wbi∏ miecz w jej nagie cia∏o.
Mog spojrza∏a po raz ostatni na jedynà osob´, którà kocha∏a w ˝yciu i zamkn´∏a oczy na zawsze. Aryong zerwa∏ si´ na nogi i rzuci∏ na oprawc´. Poder˝nà∏ mu gard∏o. Przeszywa∏ go tak mocny ból z powodu straty ˝ony, ˝e
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znalaz∏ w sobie wystarczajàco du˝o si∏y na zabicie i drugiego samuraja. Po
czym wróci∏ do Mog. Uklàk∏ obok jej cia∏a i b∏aga∏ wszystkich bogów, by to
wszystko okaza∏o si´ tylko sennym koszmarem. Zaczà∏ potrzàsaç jej zakrwawione cia∏o.
– Powiedz coÊ! Powiedz mi, ˝e to tylko z∏y sen! Powiedz, ˝e ˝yjesz i ˝e
na zawsze b´dziemy razem!
Aryong zawinà∏ cia∏o najdro˝szej w brudny materia∏, jaki znalaz∏ w cha∏upie, i przeniós∏ pod drzewo na podwórzu. Tam rozpali∏ ogieƒ i spali∏ cia∏o
ukochanej. Jego umys∏ zaÊlepi∏a ˝àdza zemsty, jedyne uczucie, które w nim
pozosta∏o.
Znajdowa∏ si´ na wzniesieniu, wi´c z góry patrzy∏ na ∏un´ ognia, jaka
unosi∏a si´ nad stolicà. Tam, gdzie kiedyÊ rozkwita∏y Sekretne Ogrody, teraz nie by∏o ju˝ nic, tylko zgliszcza i dym w´drujàcy w stron´ bezgwiezdnego nieba.
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XXV
Aryong przedosta∏ si´ nad brzeg Morza ˚ó∏tego. Przywiàza∏ konia do
drzewa przy pla˝y, a sam po∏o˝y∏ si´ na piasku, by nieco odpoczàç. Wpatrywa∏ si´ w horyzont i wspomina∏ kobiet´, która zamieni∏a jego serce z kamienia w pi´kny kwiat. T´sknota za nià by∏a g∏´bsza ni˝ wody morza. Z trudem otrzàsnà∏ si´ z zadumy, wsiad∏ na konia i pogalopowa∏ na po∏udnie, do
miasta Osan. Po drodze spotka∏ grup´ pi´tnastu mnichów, którzy medytowali w pozycji lotosu i wydawali mu si´ tak nierealni jak nigdy przedtem.
W wielu wioskach widzia∏ pop∏och i ludzi organizujàcych zasieki. Wsz´dzie
pe∏no by∏o niepochowanych, Êwie˝o zabitych i poçwiartowanych cia∏ kobiet
i dzieci. By∏y to ofiary buddyjskiego genera∏a Toranusuque.
Mimo ˝e Toranusuque sam uwa˝a∏ si´ za buddyst´, podpali∏ w tej okolicy buddyjskà Êwiàtyni´ i kaza∏ poçwiartowaç wszystkich mnichów. Wkrótce zrozumia∏, ˝e pope∏ni∏ o jeden b∏àd za du˝o. WieÊç o tym straszliwym
czynie dosz∏a do uszu zwierzchnika zakonu buddyjskiego Choegye, siedemdziesi´cioletniego buddysty o imieniu Lim Ye Si. Mówiono o nim, ˝e osiàgnà∏ ju˝ oÊwiecenie, a pozosta∏ na ziemi tylko po to, by pomagaç ludziom.
Mieszka∏ on w Êwiàtyni Haeinsa, gdzie poÊwi´ci∏ si´ szerzeniu nauki o pokoju i nauce o radzeniu sobie z trzema êród∏ami bólu: ignorancjà, obrzydzeniem, i nienawiÊcià. Gdy us∏ysza∏ o zbrodniach Toranusuque, odda∏ si´ ca∏odziennej medytacji. Pod koniec dnia otworzy∏ oczy, a spojrzawszy na swych
braci, zapyta∏:
– Co tu jeszcze robicie, gdy ojczyzna ginie? Niebo chce, byÊmy walczyli
z wrogiem.
Lim wezwa∏ do walki wszystkie zakony w ca∏ym kraju, od najdalszych
zakàtków przy granicy z Chinami po wysp´ Jeju. Nied∏ugo potem wszystkie dzwony trzech tysi´cy Êwiàtyƒ rozleg∏y si´ na znak tego, ˝e mnisi przyst´pujà do wojny. DwadzieÊcia tysi´cy buddyjskich mnichów, ekspertów
w ∏ucznictwie, zbieg∏o ze swych Êwiàtyƒ w górach, by atakowaç i zabijaç
wroga bez ˝adnej litoÊci. Toranusque szybko pojà∏, ˝e walczy z si∏ami tysiàckrotnie silniejszymi od wojsk Choson. Mnisi byli przyzwyczajeni do dyscy-
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pliny, do silnych mrozów i palàcego s∏oƒca. Zaskakiwali wroga niczym tygrysy.
Wkrótce dynastia Ming wys∏a∏a sto tysi´cy ˝o∏nierzy, by pomóc swojemu koreaƒskiemu wasalowi. Krwawe walki rozgrywa∏y si´ na wielu polach, podczas gdy Toranusuque wycofywa∏ si´ ku Morzu Japoƒskiemu, palàc po drodze wioski, oraz obcinajàc uszy i nosy ich mieszkaƒców. Ludzie
Choson ˝yli w ciàg∏ym strachu przed tym bandytà.
***
Choson marzy∏o o zwyci´stwie i odzyskaniu godnoÊci. Tymczasem, musia∏o stanàç do kolejnej nierównej walki na polu zwanym Smocze Pos∏anie,
znajdujàcym si´ oko∏o czterdziestu pi´ciu kilometrów od Inchonu. Si∏ami
japoƒskimi, w liczbie pi´tnastu tysi´cy ˝o∏nierzy, dowodzi∏ genera∏ Tatsuya
Kobayashi. Si∏ami koreaƒskimi, w liczbie dziesi´ciu tysi´cy ˝o∏nierzy, dowodzili zaÊ Aryong i Kasan. Aryong wiedzia∏, ˝e nie majà szans na wygranà.
Marzy∏ tylko o tym, by zadaç wrogowi jak najwi´ksze rany. Ustawi∏ w trzech
pierwszych rz´dach tysiàc ∏uczników, a za nimi kawaleri´. Kobayashi wzniós∏
do góry miecz i da∏ znak do ataku. W kurzu pola rozpocz´∏a si´ krwawa
walka. Japoƒczycy Êcinali samurajskimi mieczami wojska Choson niczym
bambusowe drzewa. Po dwóch godzinach walki ˝o∏nierze Korei uciekali
w las niczym sp∏oszona zwierzyna, a Kobayashi pisa∏ ju˝ list do Augustyna:
„Nowe zwyci´stwo na polu Smocze Pos∏anie. Zjadacze czosnku uciekajà ze
strachem w oczach”.
W∏aÊnie odk∏ada∏ pióro, gdy strza∏a wbi∏a si´ w jego prawe oko. Zawy∏
z bólu, próbujàc jà wyciàgnàç, ale okaza∏o si´, ˝e strza∏a przebi∏a mu mózg.
Po chwili Kobayashi pad∏ martwy. WiadomoÊç o Êmierci Kobayashiego pozbawi∏a Japoƒczyków ducha walki, zupe∏nie jak miecz w g∏owie w´˝a pozbawia ˝ycia gada. Nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç na przegranà kar∏ów
z wysp. Aryong zrealizowa∏ swój plan zemsty. To on trafi∏ precyzyjnie w samà t´czówk´ japoƒskiego genera∏a z odleg∏oÊci stu pi´çdziesieciu metrów.
RadoÊci wÊród wojsk Choson nie by∏o koƒca. ˚o∏nierze nieÊli na swych r´kach Aryonga przez niemal kilometr i nazwali go „Boskim ¸ucznikiem”.
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***
Genera∏ Yi Sun Shin wezwa∏ Aryonga na wysp´ Nambang, gdzie budowa∏ swojà flot´. Objà∏ Aryonga jak w∏asnego syna i powiedzia∏:
– Oto ten, który star∏ na proch wojska kar∏ów! Niech b∏ogos∏awieƒstwo
Tanguna sp∏ynie na ciebie i twoich potomków.
Wzniós∏ do góry prawà d∏oƒ i trzy tysiàce ˝o∏nierzy gromko wykrzykn´∏o imi´ bohatera. By∏y to zapewne jedyne oddzia∏y w kraju, które Êlepo wierzy∏y w zwyci´stwo, bo uwa˝a∏y swego genera∏a za pos∏aƒca samego boga.
Yi Sun Shin zaprosi∏ do namiotu Aryonga i Kasana, i zdradzi∏ im plany
budowy kobukson – statku-˝ó∏wa.
– Czy wiecie, co to jest?
– Nie. Ale robi wra˝enie. Wyglàda na niema∏à niespodziank´ – powiedzia∏ Aryong.
– Nie tylko na niespodziank´, ale na poczàtek kl´ski wroga. Chodêcie
tu, a poka˝´ wam swoje ˝ó∏wie, które rozprawià si´ z papierowà flotà Japonii.
Yi Sun Shin pokaza∏ przyjacio∏om czterdzieÊci statków-˝ó∏wi, przycumowanych w ma∏ym porcie.
– Jutro wszystkie one wyruszà do Pusanu, skàd za kilka tygodni rozpoczniemy ostatnià batali´ z kar∏ami z wysp. Zetrzemy ich na proch.
Aryong i Kasan obj´li serdecznie Yi, tak jakby ju˝ teraz widzieli w nim
wybawiciela narodu.
Poprosili go o przyj´cie do swych odzia∏ów, ale si´ nie zgodzi∏.
– Wasze miejsce jest na làdzie. Potrzebujà was w górach. Tam si´ broƒcie i nie podejmujcie niepotrzebnego ryzyka walki na otwartej przestrzeni.
OczywiÊcie nie pozwólcie, by Augustyn spa∏ spokojnie. Niech czuje oddech
w´˝a pod poduszkà.
Klepnà∏ Kasana po plecach i powiedzia∏:
– Dni Japoƒczyków sà policzone.
Przyjaciele udali si´ w góry Jirisan, gdzie mieli zbudowaç kolejnà lini´
obrony. Przy∏àczyli si´ do nich mnisi, sprawni w sztuce walki taekwon-do
i ∏ucznictwie. Aryong zebra∏ tam swych ludzi i powiedzia∏:
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– JesteÊmy s∏abym paƒstwem, od lat niepokojonym przez silnych sàsiadów, Chiny i Japoni´. Jednak mamy coÊ, co pozwoli nam odzyskaç utraconà godnoÊç. Mamy boski spryt. OtrzymaliÊmy go w darze nieba w zamierzch∏ych czasach, gdy s∏onie karmi∏y si´ niebiesko-bia∏ymi lotosami.
Zwyci´˝ymy dzi´ki statkom-˝ó∏wiom, które buduje genera∏ Yi Sun Shin.
– Zapewne Yi jest wcieleniem buddy Sakyamuni – odezwa∏ si´ jeden
z mnichów. – Niebo i ziemia zacz´∏y si´ rozdzielaç, ale jeszcze zapanuje mi´dzy nimi harmonia – doda∏.
Wkrótce obietnica Yi zacz´∏a si´ spe∏niaç. Pierwsza bitwa na morzu,
w pobli˝u portu w Pusanie, by∏a wygrana. SzeÊçdziesiàt statków Hideyoshiego nie da∏o rady opancerzonym kobuksonom Choson. W tym czasie
dynastia Ming wys∏a∏a kolejne sto tysi´cy ˝o∏nierzy. Pomogli oni Koreaƒczykom w odbiciu miast i przegnaniu oddzia∏ów wroga na samo po∏udnie
Pó∏wyspu. Wkrótce rozpocz´∏y si´ pierwsze negocjacje mi´dzy Augustynem
i przedstawicielem Chin, dyplomatà Yuquequi.
Wojna wesz∏a w nowà faz´, gdzie mia˝d˝àcà przewag´ zdobywali Koreaƒczycy, wsparci wojskami Chin. Ponadto Japoƒczycy zacz´li mieç powa˝ne problemy z wy˝ywieniem i przymierali g∏odem. Hideyoshi postanowi∏
podnieÊç morale swych genera∏ów, wi´c wys∏a∏ im wsparcie duchowe w osobie ich w∏asnego ojca duchowego, jezuity Céspedesa. Zakonnik przyby∏ do
Pusanu z eskortà trzydziestu statków.
Gdy spotka∏ si´ z Augustynem, radoÊci nie by∏o koƒca. Tylko buddyjscy
˝o∏nierze za nic nie mogli zrozumieç, dlaczego ich genera∏ kl´ka przed cz∏owiekiem Zachodu, który czci Boga ukrzy˝owanego, a w dodatku ca∏uje krucyfiks. Sam zakonnik wydawa∏ im si´ postacià dziwnà. Ubrany w d∏ugi czarny habit zdawa∏ si´ zach´caç wszystkich do oddawania czci wobec swego
s∏abego Boga.
Wkrótce Céspedes wybudowa∏ kaplic´. Zgromadzi∏ tam rzeêby sakralne,
w tym figur´ nowo narodzonego Jezusa. Przyprowadzano tam koreaƒskich
jeƒców, dajàc im szans´ na ratunek, jeÊli przyjmà Chrzest Âwi´ty. Jezuita
mia∏ wielkie zdolnoÊci j´zykowe, wi´c wkrótce nauczy∏ si´ koreaƒskiego i pisa∏ w hangulu, wi´c Êwietnie komunikowa∏ si´ z jeƒcami.
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Augustyn dawa∏ Céspedesowi wolnà r´k´, i wielu Koreaƒczyków korzysta∏o z tego warunkowego prawa ∏aski w zamian za Sakrament Chrztu. Nie
podoba∏o si´ to okrutnemu genera∏owi Toranusuque, który nigdy nie by∏
mi∏osierny i nie sprzyja∏ chrzeÊcijanom. Szybko uzna∏ jezuit´ za swego najwi´kszego wroga. Augustyn nie chcia∏ zaÊ dopuÊciç do utarczek z buddyjskim genera∏em, bo wiedzia∏, ˝e jest on ulubieƒcem Hideyoshiego. Z tego
powodu godzi∏ si´ na wymyÊlne tortury na wi´êniach, jakie stosowa∏ Toranusuque.
Buddyjski genera∏ szybko przekona∏ Hideyoshiego, ˝e jezuici wcale nie
podnoszà morale jego ˝o∏nierzy, ale, ˝e wr´cz os∏abiajà ich wiarà w tak u∏omnego Boga, za jakiego uwa˝ajà Jezusa. Udowadnia∏ mu, ˝e Hiszpanie celowo najpierw wysy∏ajà zakonników, by zyskali zaufanie ludzi, a póêniej za
duchownymi wysy∏ajà wojska na podbój obcych terytoriów. Hideyoshi da∏
si´ przekonaç i wprowadzi∏ w Japonii edykt o przeÊladowaniu chrzeÊcijan.
Wraz z nowym zarzàdzeniem Augustyn traci∏ przywileje i zaufanie shoguna.
Genera∏ Toranusuque nie przestawa∏ wysy∏aç listów do Quambacu, w których deprecjonowa∏ osiàgni´cia Augustyna.
Tymczasem Céspedes ˝arliwie si´ modli∏ i gorliwie pracowa∏ w Korei.
Nawróci∏ na chrzeÊcijaƒstwo niemal tysiàc japoƒskich ˝o∏nierzy stacjonujàcych od pó∏tora roku w Korei, oraz setki mieszkaƒców Choson. Pracowa∏
nad uÊwietnieniem katolickiego koÊcio∏a Comungai, oraz wyrusza∏ na misyjne drogi, by opowiadaç ludziom o cudach Jezusa. Nawet nie wyobra˝a∏
sobie, ˝e pewnego dnia sam Aryong, najznamienitszy z synów Choson, wedrze si´ do jego koÊcio∏a i… daruje mu ˝ycie.
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XXVI
Aryong postanowi∏ zaatakowaç znienacka. Chcia∏ przejÊç tak zwanà „granic´ zza której si´ nie wraca”, jaka znajdowa∏a si´ wokó∏ twierdzy i koÊcio∏a Comungai. Nie chcia∏ niepotrzebnie nara˝aç ˝ycia swoich ˝o∏nierzy. Najpierw wi´c wys∏a∏ szpiegów w poszukiwaniu s∏abych punktów wroga. Ju˝
po pierwszej takiej ekspedycji wiedzia∏, ˝e w pó∏nocnych rejonach twierdzy
znajduje si´ barak, gdzie stacjonuje oko∏o dwóch tysi´cy japoƒskich ˝o∏nierzy. Zastanawia∏ si´ teraz nad formà ataku.
– Brakuje nam oko∏o pi´ciuset ochotników – powiedzia∏.
Nast´pnego dnia zg∏osi∏o si´ trzy tysiàce ˝o∏nierzy. Aryong wybra∏ trzystu ∏uczników i dwustu najlepszych ekspertów w taekwon-do. Wszyscy oni
ruszyli na sekretnà misj´. Okaza∏o si´, ˝e szpiedzy mieli racj´ – baraki na
pó∏nocy by∏y s∏abo chronione.
Noc sprzyja∏a Koreaƒczykom. By∏a bardzo spokojna i nic nie rozprasza∏o ludzi Aryonga. Dziesi´ciu ˝o∏nierzy Choson poder˝n´∏o gard∏a stra˝nikom wroga bez wi´kszych przeszkód. Wtedy Aryong, naÊladujàc pohukiwanie sowy, wezwa∏ reszt´ ludzi do zejÊcia z gór i pod∏o˝enia ognia pod
barakami. Japoƒczycy zacz´li dusiç si´ od dymu, a ich cia∏a zajà∏ ogieƒ. Wybiegali z krzykiem jedni po drugich. Tam czekali na nich ludzie Aryonga
i dokaƒczali krwawego dzie∏a. Najsilniejsi Japoƒczycy próbowali si´ broniç,
ale nie mieli szans na wyjÊcie ca∏o z tej zasadzki. Aryong dostrzeg∏ jeszcze
jeden budynek, nieco oddalony od pawilonu ˝o∏nierzy. Wszed∏ do niego
ostro˝nie, spodziewajàc si´ tam japoƒskich samurajów. Jednak ku swemu
zaskoczeniu, zobaczy∏ tam cz∏owieka z Zachodu, ubranego w d∏ugi czarny
habit, który kl´cza∏ przed rzeêbà pó∏nagiego Boga na krzy˝u.
Ten dziwny mnich nawet nie reagowa∏ na odg∏osy walki, dobiegajàce
z zewnàtrz. Aryong podszed∏ do niego i przy∏o˝y∏ mu sztylet do gard∏a.
Wtedy ten dziwny cz∏owiek odezwa∏ si´ w jego w∏asnym j´zyku:
– Jestem gotowy na Êmierç. Nie boj´ si´ ciebie. Czyƒ to, po co przyszed∏eÊ.
Aryong spojrza∏ na tego m∏odego cz∏owieka z innego Êwiata, którego rysy go odra˝a∏y i przyciàga∏y jednoczeÊnie, a którego postawa by∏a pe∏na od-
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wagi. Widzia∏, ˝e mnich nie boi si´ Êmierci. Zwróci∏ uwag´ na jego zniszczone
sanda∏y i zda∏ sobie spraw´, ˝e zakonnik musia∏ przemierzyç pó∏ Êwiata.
– Kim jesteÊ i czego chcesz? – zapyta∏ Aryong.
Gregorio de Céspedes odsunà∏ sztylet od gard∏a i powiedzia∏:
– Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nienawidz´ wojny, bo wierz´,
˝e ludzie znajdujà mi∏oÊç tylko w czasach pokoju. Przybywam z dalekiego,
mocarnego kraju o nazwie Xibanya. Ale nie przys∏a∏ mnie tu mój król. Przyjecha∏em, by mówiç ludziom o Prawdzie, której naucza jedyny prawdziwy
Bóg, Jezus Chrystus. On jest moim Panem. Nast´pnie wskaza∏ palcem na
krucyfiks i doda∏:
– Oto mój król, stworzyciel nieba i ziemi. Oto Pan Mi∏osierdzia. Kto
w niego wierzy, nigdy pragnàç nie b´dzie.
Céspedes spojrza∏ na Aryonga i kontynowa∏:
– Mojà misjà jest opowiadanie o jedynym Bogu nie tylko mieszkaƒcom
Choson, ale i Japonii.
Aryong spojrza∏ na krucyfiks, na którym nie widzia∏ nic prócz rzeêby
um´czonego cz∏owieka, i odwróciwszy si´ do zakonnika, powiedzia∏:
– Tym razem twój Bóg ci´ uratowa∏. Jednak nie pok∏adaj w nim zbyt
wielkiej ufnoÊci, by ci´ nie zwiód∏, i byÊ nie zboczy∏ z w∏aÊciwej drogi. Dobrze ci radz´, wyjedê z tego kraju jak najszybciej i nigdy nie wracaj.
Zakonnik nisko mu si´ uk∏oni∏.
– Teraz, gdy pozna∏eÊ Chrystusa, jesteÊ ju˝ bli˝ej zbawienia.
Aryong spojrza∏ na niego i uzna∏, ˝e dalsza rozmowa nie ma sensu. Powtórzy∏ wi´c tylko:
– Odejdê stàd. Dobrze ci radz´.
Jezuita odetchnà∏ z ulgà i wróci∏ na kl´cznik, by dalej adorowaç swojego
um´czonego Boga.
Gdy Augustyn dotar∏ na miejsce walki, by∏o ju˝ za póêno. Znalaz∏ tam
tylko cia∏a swoich ˝o∏nierzy, setki rannych i flag´ Japonii zbroczonà krwià.
Ocala∏o zaledwie kilkunastu samurajów oraz hiszpaƒski zakonnik, który
wydawa∏ si´ wyjàtkowo blady.
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Aryong straci∏ dwustu ˝o∏nierzy. Stu pozosta∏ych uciek∏o do lasu i wróci∏o do twierdzy w górach Jirisan.
***
Ledwo Aryong wróci∏ z nocnej misji, dowiedzia∏ si´ o wielkim zwyci´stwie Yi Sun Shina, który pokona∏ japoƒskà flot´, sk∏adajàcà si´ z oÊmiuset
statków. W dodatku dosz∏y jego uszu s∏uchy, ˝e ludzie Augustyna sà ju˝
mocno zm´czeni i przymierajà g∏odem.
W oddzia∏ach Amacusa i Omury powsta∏ bunt. Japoƒczycy nie widzieli
koƒca wojny, a chcieli ju˝ wracaç do domów. Tysiàc pi´ciuset ˝o∏nierzy zosta∏o za to przyk∏adnie ukaranych. Augustyn zaproponowa∏ im honorowe
samobójstwo. Wszyscy mieli ukl´knàç w równym rz´dzie i o zachodzie s∏oƒca pope∏niç harakiri. Céspedes b∏aga∏ Augustyna o litoÊç dla skazaƒców, ale
us∏ysza∏ tylko, ˝e ich karma nie mo˝e byç zmieniona.
– Lepiej idê do koÊcio∏a i pomódl si´ za mojà i ich dusze – powiedzia∏
Augustyn.
Jezuita zrozumia∏, ˝e jego proÊby nie bàdà wys∏uchane. Za∏o˝y∏ wi´c na
g∏ow´ czarny kaptur i poszed∏ porozmawiaç ze swoim Panem.
***
Augustyn og∏osi∏ nagrod´ za g∏ow´ admira∏a Yi Sun Shina. Ten samuraj,
który jà zdob´dzie, dostanie z∏ota o wadze dziesi´ciokrotnie przewy˝szajàcej
wag´ cia∏a koreaƒskiego dowódcy. Yi tak porzàdnie zalaz∏ ju˝ za skór´ kar∏om z wysp, ˝e robili wszystko, by unikaç spotkania z nim na otwartym morzu i by z∏apaç go w pu∏apk´, gdy nie b´dzie si´ tego spodziewa∏.
Koreaƒczycy uwielbiali admira∏a. Uwa˝ali go za boga wcielonego, któremu palili kadzide∏ka na o∏tarzach i do którego schodzili si´ ze wszystkich
stron tylko po to, by ofiarowaç mu swój ci´˝ko zdobyty ry˝ i choçby krótko si´ mu pok∏oniç. Yi odbiera∏ te wizyty z sympatià i nie przestawa∏ mówiç ludziom, ˝e wojna dobiega koƒca, oraz ˝e wkrótce morze poch∏onie
agresorów. W mi´dzyczasie prowadzi∏ rozmowy z Chinami, próbujàc namówiç Pekin, do zdecydowanego ataku na Japoƒczyków. Jednak Yekuequi,
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przedstawiciel dynastii Ming, dà˝y∏ do zawarcia ugody z kar∏ami z wysp,
t∏umaczàc to przepowiedniami chiƒskich wizjonerów, którzy uznali taki wariant za najkorzystniejszy. Yekuequi pokazywa∏ Yi Sun Shinowi korespondencj´, jakà wymiani∏ z Hideyoshim:
– Wkrótce znów zapanuje harmonia mi´dzy niebem i ziemià – twierdzi∏
chiƒski dyplomata.
– Nie wierz´ Japoƒczykom. Jedynà gwarancjà naszego pokoju jest zwyci´stwo nad nimi – odpowiada∏ Yi.
– Zaatakujesz Japoƒczyków tylko wtedy, kiedy ja ci na to pozwol´. Chyba, ˝e wolisz po˝egnaç si´ ze wsparciem Chin.
Yi ostatkiem si∏ powstrzymywa∏ si´, by nie udusiç Yekuequina go∏ymi
r´koma.
Zaledwie kilka miesi´cy póêniej okaza∏o si´, ˝e to Yi mia∏ racj´. Sto czterdzieÊci tysi´cy japoƒskich ˝o∏nierzy przystàpi∏o do trzeciej fazy ataku na Pó∏wysep. Wykazywali si´ przy tym podobnym okrucieƒstwem jak podczas
pierwszego ataku. Tym razem wojska chiƒskie nie da∏y im rady i same musia∏y si´ wycofaç w góry na pó∏nocy Choson. Znak Amaterasu na japoƒskiej
fladze znów powiewa∏ nad koreaƒskimi miastami. Agresorzy palili po drodze wszystkie lasy, niszczyli ostatnie zabudowania pa∏acowe i buddyjskie
Êwiàtynie. G∏ód pustoszy∏ wsie i miasta w podobny sposób jak przemarsz
okrutnych Japoƒczyków. Toranusuque znów usypywa∏ na placach stosy ludzkich uszu i nosów, na postrach tym wszystkim, którzy odwa˝à si´ wystàpiç
przeciwko Hideyoshiemu.
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XXVII
Po dwóch miesiàcach od rozpocz´cia trzeciej inwazji przez Hideyoshiego,
Yi Sun Shin pokona∏ sto japoƒskich statków jedynie pi´çdziesi´cioma opancerzonymi kobuksonami. Zwyci´stwo to mia∏o miejsce niedaleko portu
w Ulsanie. Wkrótce po tym wydarzeniu statki Yi krà˝y∏y po wszystkich
trzech morzach królestwa. Musia∏o up∏ynàç pó∏tora roku, by Koreaƒczycy
na dobre ugruntowali swoje pozycje.
Kasan zginà∏ podczas jednej z bitew. Walczy∏ na czele swojego odzia∏u
z dwudziestoma tysiàcami Japoƒczyków, gdy niespodziewanie, buddyjski
genera∏ Toranusuque, przyby∏ z dodatkowymi dziesi´cioma tysiàcami ˝o∏nierzy. Urzàdzi∏ tam prawdziwà rzeêni´. Kasana okrà˝y∏o trzech samurajów, z którymi walczy∏ jak smok. Uda∏o mu si´ ich zraniç, ale powoli opada∏ z si∏. Porusza∏ si´ ze zwinnoÊcià koreaƒskiego wojownika, jednak nie da∏
rady mieczowi, który zrani∏ mu czo∏o, ani drugiemu, który w koƒcu odcià∏
mu g∏ow´. Potoczy∏a si´ ona po równinie, by w koƒcu zatrzymaç si´ w krzakach, zanurzona we w∏asnej krwi.
Po przegranej bitwie Aryong odszuka∏ ˝on´ Kasana, Meung Shin, by powiadomiç jà o Êmierci m´˝a. Kobieta upad∏a na kolana, wtuli∏a twarz w stopy Aryonga i z∏orzeczy∏a Japoƒczykom. Wybuchn´∏a tak g∏oÊnym p∏aczem,
˝e nikt nie móg∏ ukoiç jej ˝alu. Nast´pnego dnia poda∏a synowi Êmiertelnà
dawk´ Êrodka nasennego, a sama pope∏ni∏a samobójstwo, zjadajàc trucizn´
z w´˝owych wn´trznoÊci. Aryong pochowa∏ jà z synem tu˝ obok Kasana,
którego rozcz∏onkowane cia∏o zabra∏ z pola walki. Usypa∏ im wielki kopiec,
wbi∏ w niego swój miecz, i wybuchnà∏ p∏aczem. Wojna zabra∏a mu najbli˝szych i obróci∏a wszystko w popió∏.
***
Yi Sun Shin znany ju˝ by∏ Japoƒczykom z tego, ˝e atakuje tylko wtedy,
gdy ma pewne zwyci´stwo w r´ku. Tym razem znów przysz∏o mu walczyç
na wodach MorzaWschodniego. Pi´çdziesiàt statków-˝ó∏wi musia∏o stawiç
czo∏a japoƒskiej flotylli stu dwudziestu jednostek. Po trzech godzinach ad-
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mira∏ Yi straci∏ szeÊç statków, podczas gdy Japoƒczycy straci∏i ich a˝ siedemdziesiàt. Armaty kobuksonów wystrzeliwa∏y s∏upy ognia, od których zajmowa∏y si´ drewniane statki Kraju Kwitnàcej WiÊni. Cia∏a wielu Japoƒczyków zaczyna∏y si´ paliç, wi´c skakali przera˝eni wprost do morza, inni sami
oddawali si´ w niewol´.
Gdy wydawa∏o si´, ˝e Yi wróci zwyci´sko z tej bitwy, pi´ciu samurajów
w niewyt∏umaczalny wr´cz sposób przedosta∏o si´ na jego statek. Koreaƒski
admira∏ walczy∏ z nimi jak tygrys, i pokonawszy czterech samurajów, rozglàda∏
si´ za ostatnim z napastników. Ten zaatakowa∏ go od ty∏u z zaskoczenia. Przebi∏ go mieczem na wylot, a nast´pnie patrzy∏ z niedowierzaniem, jak na jego
w∏asnych oczach umiera najwi´kszy z koreaƒskich bohaterów.
***
Augustyn czu∏ ju˝ pewne zwyci´stwo i gra∏ na zw∏ok´ z Chiƒczykami,
by zyskaç na czasie. Toranusuque pisa∏ zaÊ do Hideyoshiego o przys∏anie posi∏ków, które pomogà zdobyç Pekin.
Nikt nie spodziewa∏ si´, ˝e rok póêniej Toyotomi Hideyoshi umrze. Jego odejÊcie podzia∏a∏o na wojskowych zaskakujàco: w ciàgu zaledwie dwóch
dni od otrzymania wiadomoÊci o jego Êmierci wojska japoƒskie w Choson
rozwiàza∏y si´ same. ˚o∏nierze mieli doÊç wieloletniej wojny i chcieli jak najszybciej wracaç do domów. Nawet ich bezpoÊredni prze∏o˝eni nie dali rady
ich zatrzymaç. Oni sami te˝ poczuli si´ nagle wolni od tyrana. Uprowadzili
na statki tysiàce koreaƒskich artystów i rzemieÊlników, ukradli wspania∏e
dzie∏a sztuki i… wrócili do Japonii. Wraz z ostatnim japoƒskim ˝o∏nierzem
opuszczajàcym terytorium Korei, nad Krajem Spokojnego Poranka znów
zaÊwieci∏o s∏oƒce, a na niebie ukaza∏ si´ feniks.
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XXVIII
Pierwszym rozkazem króla Sonjo po powrocie do stolicy by∏o wybudowanie wielu Êwiàtyƒ i pomników ku czci Yi Sun Shina. Jako monarcha Sonjo nosi∏ trzyletnià ˝a∏ob´ i nakaza∏ odprawianie wielu obrz´dów za dusze poleg∏ych. Uj´ty bohaterstwem buddyjskich mnichów, pozwoli∏ im wróciç do
miast i wybudowaç tam Êwiàtynie. Powoli zakony buddyjskie odzyskiwa∏y
ÊwietnoÊç i znaczenie w paƒstwie.
Aryong zosta∏ Wysokim Inspektorem w dwóch prowincjach i jako prawa r´ka monarchy móg∏ mianowaç i odwo∏ywaç urz´dników wszystkich stopni, oraz sprawowaç nad nimi jurysdykcj´. Poczàtkowo chcia∏ odmówiç sprawowania urz´du i poÊwi´ciç si´ medytacjom do koƒca ˝ycia, jednak w koƒcu
zrozumia∏, ˝e naród go potrzebuje. Pe∏ni∏ swoje funkcje z Andongu, czuwajàc
jednoczeÊnie, by zniszczone wojnà tereny odzyskiwa∏y swój dawny blask.
Od razu uda∏ si´ te˝ do rodzinnego Hahoe. Op∏akiwa∏ tam Êmierç ma∏˝onki i rodziców, których Toranusuque zamordowa∏ na oczach wszystkich
mieszkaƒców jeszcze na poczàtku wojny. Dowiedzia∏ si´, ˝e po∏owa mieszkaƒców Hahoe uciek∏a, a po∏owa zosta∏a zmasakrowana przez agresora. Aryong spotka∏ tam starego burmistrza Nami.
– Wiesz, ˝e mudang45 zgin´∏a walczàc z samurajem? – zapyta∏ Nami.
– Mówisz o Sun?
– O niej samej. Gdy przyszli Japoƒczycy i podpalili Hahoe, wszyscy uciekali, lub walczyli z tymi barbarzyƒcami. W tym czasie dwóch samurajów
posz∏o do jej chaty w lesie. Gdy jeden z nich wszed∏ do Êrodka i spotka∏ si´
oko w oko z Sun, która przywita∏a go mieczem i serià przekleƒstw, pad∏ na
zawa∏ serca zanim ta zdà˝y∏a wbiç mu ostrze w serce. Niestety, drugi zaskoczy∏ jà z dachu i odcià∏ jej g∏ow´. Ludzie mówili, ˝e g∏owa Sun, nawet odci´ta od cia∏a, jeszcze d∏ugo z∏orzeczy∏a Japoƒczykom.
Nami i Aryong postanowili przejÊç si´ raz jeszcze po zniszczonym Hahoe. Aryong wszed∏ do ruin domu, który kiedyÊ nale˝a∏ do jego przyjaciela,
45

Mudang – kor. szamanka.
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starego rzeêbiarza Parka. Ze ∏zami w oczach zbiera∏ z pod∏ogi kawa∏ki masek i popalone dzie∏a sztuki. Czu∏, ˝e Park patrzy na niego z góry, z ˚ó∏tych
èróde∏, jakie znajdujà si´ po drugiej stronie ˝ycia.
Nast´pnie uda∏ si´ na spotkanie z Kuninem. Wiedzieli si´ po raz pierwszy od zakoƒczenia wojny.
– Kunin, nie mog´ uwierzyç, ˝e i ty prze˝y∏eÊ wojn´! W dodatku nie
straci∏eÊ nawet grama wagi! Doprawdy, mo˝naby tobà wy˝ywiç ca∏e królestwo przez okràgly miesiàc!
– Nie oceniaj mnie a˝ tak êle – j´knà∏ zawstydzony Kunin. – Choruj´,
wi´c strasznie tyj´. Czy jem du˝o, czy ma∏o, to zawsze tak wyglàdam…
Przyjaciele na chwil´ zapomnieli o okropieƒstwach wojny i zatopili si´
we wspomnieniach ze szcz´Êliwego dzieciƒstwa, które wcià˝ piel´gnowali
w sercach. Kunin opowiedzia∏ mu te˝, jak zrobi∏ fortun´ na wojnie, bo dostarcza∏ Yi Sun Shinowi metal i drewno na budow´ floty, a ten p∏aci∏ mu
szczerym z∏otem z kopalni na pó∏nocy kraju. W miar´ jak Aryong s∏ucha∏
tej opowieÊci, jego oczy coraz bardziej b∏yszcza∏y z o˝ywienia. W koƒcu przerwa∏ Kuninowi wpó∏ s∏owa i wykrzyknà∏:
– Kunin, jesteÊ naszym wybawicielem!
– Nie rozumiem…
– Ludzie ogromnie cierpià po wojnie, a kraj jest zniszczony. Potrzebujemy pieni´dzy na inwestycje. Mo˝emy na ciebie liczyç?
Kunin nie wiedzia∏ co odpowiedzieç. Spoglàdam to w gór´ to w dó∏, jakby wola∏ nigdy nie us∏yszeç tego pytania. Zastanawia∏ si´ i zastanawia∏, a˝
w koƒcu odpowiedzia∏:
– Powiedzmy, ˝e móg∏bym ci po˝yczyç pewnà sum´ pieni´dzy. W koƒcu, od czego ma si´ przyjació∏?
– Tylko, ˝e ja nie mówi´ o pewnej sumie pieni´dzy. Ja potrzebuj´ mnóstwa pieni´dzy na zrealizowanie wielu projektów odbudowy paƒstwa. Zobaczysz, naród b´dzie ci´ uwielbia∏!
Kunin zrozumia∏, ˝e Aryong nie mówi do niego jak przyjaciel, ale jak
wysoki inspektor królewski. Skoro nie mia∏ wyjÊcia, postanowi∏ choç troch´
na tym zarobiç:
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– Aryong, wiesz, ˝e zostawisz mnie bez grosza. W takim razie przynajmniej daj mi wy∏àcznoÊç na wydobycie i eksport ˝eƒszenia do Chin.
– Zgoda. RoÊlina d∏ugowiecznoÊci nale˝y do ciebie.
Nied∏ugo po tej rozmowie Aryong przedstawi∏ Kunina swoim ludziom,
a ci przywitali go z najwi´kszymi honorami.
– Niech b∏ogos∏awieƒstwo Tanguna sp∏ynie na przyjaciela boskiego ∏ucznika! – wykrzykn´li.
Dzi´ki nowym inwestycjom i ci´˝kiej pracy Korea rozkwita∏a. Miasta
i wsie wyglàda∏y jak dawniej, a pola znów by∏y ˝yzne. Bily serca dzwonów
buddyjskich Êwiàtyƒ, a powietrze dr˝a∏o od nieustannych modlitw Koreaƒczyków.
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XXIX
Ósmego dnia czwartego miesiàca ksi´˝ycowego, gdy Choson obchodzi∏o tysiàc dziewi´çset trzydzieste urodziny Buddy, Aryong z∏o˝y∏ dymisj´
z urz´du wysokiego inspektora i odda∏ si´ poszukiwaniu najg∏´bszego sensu ˝ycia. Jego ostatnim dekretem by∏o u∏askawienie wi´êniów, czego wymaga∏ stary obyczaj w urodziny Buddy Sakyamuni.
Mia∏ ju˝ trzydzieÊci siedem lat. Odbudowa∏ dwie powierzone mu prowincje i powoli traci∏ zainteresowanie sprawami paƒstwa. Pragnà∏ wy∏àcznie rozwoju wewn´trznego. Zaraz po podpisaniu rezygnacji z urz´du wyszed∏ na ulice i do∏àczy∏ do t∏umu. Obserwowa∏ radoÊç buddyjskich mnichów,
którzy zawieszali wsz´dzie papierowe s∏onie i smoki. Zatopi∏ si´ w labiryncie wàskich uliczek, gdzie rozkoszowa∏ si´ widokiem straganów z ry˝owymi ciastkami, oÊmiornicami i kurczakami na ro˝nie. Postanowi∏ po raz ostatni przemówiç do t∏umu, wi´c wszed∏ na drewnianà platform´ i krzyknà∏:
– Obywatele miasta! DziÊ Êwi´tujemy dzieƒ narodzin Buddy w Ogrodach Lumbini! Pami´tamy te˝ o bohaterskich mnichach i ich odwadze w czasie wojny z Japonià!
– Chwa∏a mnichom! – krzyczeli zgromadzeni.
– Ich patriotyzm napawa dumà, a ich ofiara nigdy nie b´dzie zapomniana! Gdy królestwo zapad∏o w d∏ugi mroczny sen, to oni w∏asnà krwià
poruszyli góry, byÊmy dziÊ oglàdali s∏oƒce! – dokoƒczy∏ Aryong.
Po nim przemawia∏ buddyjski mnich i odczyta∏ sutr´ o tym, jak pozbyç
si´ êróde∏ bólu poprzez osiàgni´cie stanu ca∏kowitej oboj´tnoÊci. Przypomnia∏, ˝e wszystkie skarby Êwiata znajdujà si´ we wn´trzu cz∏owieka. Nast´pnie kaza∏ rozpoczàç procesj´.
Wielkie platformy z papierowymi smokami i tysiàce lampionów w r´kach
mnichów wprowadza∏y radosny nastrój. W procesji sz∏y m∏ode dziewcz´ta,
które rzuca∏y ludziom kwiaty pod stopy. W godzinie koguta wszyscy skierowali si´ ku wielkiej kamiennej rzeêbie Buddy, która znajdowa∏a si´ poza Andongiem. Wszyscy trzymali w r´kach lampiony, symbol màdroÊci i mi∏osierdzia. By∏y oÊwietlone Êwiecami i mia∏y kszta∏ty smoków, pagód i tygrysów.
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Na przedzie pochodu szed∏ Aryong z lampionem w kszta∏cie smoka. Gdy
dotarli do Êwiàtyni, okrà˝yli jà trzy razy, a nast´pnie wznieÊli rozÊwiecone
papierowe smoki i tygrysy w kierunku Buddy. Zakrzykn´li sto razy:
– O Buddo, spraw by to Êwiat∏o zawsze oÊwietla∏o ciemnoÊci mego
umys∏u!
Ludzie podzielili si´ na ma∏e grupy, modlàc si´ w rodzinach, sk∏adajàc
ofiary duszom bliskich zmar∏ych i spo˝ywajàc razem posi∏ki u stóp Êwiàtyni. Aryong obserwowa∏ to wszystko w zadumie, a gdy wzniós∏ wzrok ku kamiennemu Buddzie, poczu∏, ˝e wszystko w nim p´ka na tysiàce kawa∏ków
i ˝e koniecznie musi uratowaç swoje wewn´trzne ja. W tej jednej chwili poczu∏, ˝e jest malutki i zapomniany przez wielu i ˝e ˝ycie uciek∏o mu przez
palce niczym piach. Po raz pierwszy odczuwa∏ strach o to, ˝e szed∏ w ˝yciu
drogà k∏amstwa. Wróci∏ tej nocy do domu z poczuciem pustki i niemocy,
zupe∏nie jak zraniony ptak. O poranku odzyska∏ si∏y i postanowi∏ zwalczyç
w sobie iluzj´, którà kiedyÊ ˝y∏. Chcia∏ rozpoczàç wszystko od nowa. Niestety, tego samego dnia otrzyma∏ wiadomoÊç od króla Sonjo, który nie przyjà∏ jego dymisji i nakazywa∏ natychmiast stawiç si´ w pa∏acu. Aryong odpisa∏ monarsze krótkimi s∏owami:
Wasza Najwy˝sza WysokoÊç,
Nasta∏ czas w moim ˝yciu, gdy musz´ poddaç si´ woli nieba i w∏asnej
karmie. Postanowi∏em podà˝aç drogà Buddy i sp´dziç reszt´ ˝ycia w Êwiàtyni Pulguk. JeÊli pragniesz, Panie, zmieniç moje zamiary, to jedynym sposobem jest zabicie mnie.
Odpowiedê od króla nigdy nie nadesz∏a. Jego gniew musia∏ u∏agodziç
Sirie, który teraz pe∏ni∏ funkcj´ królewskiego szambelana. Aryong dotar∏
wi´c bez przeszkód do Pulguksa, Êwiàtyni po∏o˝onej w pobli˝u Kyongju,
dawnej stolicy królestwa Shilla. Nikt si´ na jego widok nie ucieszy∏, ani nikt
go tam ciep∏o nie przyjà∏. Mnisi byli tak zimni i tak niedost´pni jak drewniane rzeêby stra˝ników u wejÊcia do Êwiàtyni. Jeden z mnichów o wàt∏ej
posturze pokaza∏ mu cel´ i wr´czy∏ szary habit. W ciàgu kolejnych dwóch
dni ogolono mu g∏ow´ i wyt∏umaczono obowiàzki. Mia∏ zmywaç pod∏ogi
i podawaç wszystkim Êniadanie jeszcze przed pierwszà medytacjà. Poczàt-
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kowo denerwowa∏a go cisza i zakaz rozmów, jednak z czasem nauczy∏ si´
nie wyra˝aç myÊli i s∏uchaç. W celi wypisano mu na Êcianie motto: Umiej´tnoÊç s∏uchania otwiera uszy. Umiej´tnoÊç kochania otwiera serce. Zapomnij o wszystkim, czego si´ nauczy∏eÊ, jeÊli chcesz osiàgnàç Wielkie Przebudzenie.
Jego pierwsza rozmowa z prze∏o˝onym zakonu, Lee Samem, odby∏a si´
we wschodnim pawilonie.
– Po co tu przyby∏eÊ? – zapyta∏ Lee, bawiàc si´ d∏ugà laskà, jakà trzyma∏
w prawym r´ku.
– Po nauk´, po naÊladowanie kroków OÊwieconego, bym móg∏ wyjÊç
z ciemnoÊci.
Lee walnà∏ laskà o pod∏og´ i krzyknà∏:
– To g∏upota! Jak znajdziesz lepszà odpowiedê, to wtedy porozmawiamy.
A teraz zejdê mi z oczu, bo zas∏aniasz mi s∏oƒce!
Aryong wróci∏ do swojej celi i zaczà∏ si´ zastanawiaç nad odpowiedzià,
która usatysfakcjonowa∏aby prze∏o˝onego. Wszystko co wyczyta∏ w ksiegach, wydawa∏o si´ nie mieç najmniejszego znaczenia dla Lee. MyÊla∏ nad
tym ca∏ymi dniami. Szuka∏ odpowiedzi o godzinie kota, kiedy mnisi rozpoczynali swój dzieƒ przed wschodem s∏oƒca, i o godzinie psa, gdy s∏oƒce ju˝
zachodzi∏o i wszyscy wracali do swoich cel.
***
Lee przewodniczy∏ medytacjom trzy razy dziennie, a poza tym nie pojawia∏ si´ w g∏ównym pawilonie. Mnisi tak˝e nie byli zobowiàzani konkretnym programem dnia i w przerwach poza tymi trzema medytacjami oddawali si´ studiowaniu Êwi´tych ksiàg, lub çwiczyli taekwon-do. Kilkoro
odpoczywa∏o po obiedzie a˝ do wieczora, nabierajàc si∏ do ostatniej medytacji. Poczàtkowo Aryong nie móg∏ zrozumieç rytmu dnia mnicha. Medytacje same w sobie wydawa∏y mu si´ g∏upotà. Prze∏o˝ony wyÊpiewywa∏ przez
godzin´ sutry, a póêniej opowiada∏ wcià˝ t´ samà histori´ i zadawa∏ mnichom pytania, wcià˝ sprawdzajàc czy idà po w∏aÊciwej Êcie˝ce na szczyt Góry Duchowej.
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– Co byÊcie zrobili, gdyby kot wdrapa∏ si´ na g∏ow´ Buddy? PrzegnalibyÊcie go kamieniem, by jej nie zabrudzi∏, czy te˝ pozwolilibyÊcie mu tam
za∏atwiç swoje potrzeby? – pyta∏.
– Ja bym go delikatnie stamtàd Êciàgnà∏, nie robiàc mu krzywdy, a póêniej przeprosi∏bym Budd´ za to, ˝e przestraszy∏em zwierz´ – odpowiedzia∏
jeden z mnichów.
Lee uderzy∏ go laskà i skarci∏:
– Bardzo z∏a odpowiedê. Jak znajdziesz lepszà, to si´ do mnie zg∏oÊ!
Podszed∏ do Aryonga i zapyta∏:
– A ty ju˝ wiesz, po co tu jesteÊ?
– Nie, jeszcze nie wiem.
– Znacznie lepsza odpowiedê ni˝ poprzednio. Jednak wcià˝ niew∏aÊciwa. Przyjdziesz do mnie, jak znajdziesz t´ prawdziwà.
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XXX
Prze∏o˝ony Lee przedstawi∏ si´ Aryongowi imieniem „Ten, który Uwalnia Umys∏y”. T∏umaczy∏, ˝e ludzki umys∏ jest jak lustro, które odbija ca∏y
Êwiat. JeÊli jest brudne, zepsute, lub pokryte b∏otem, to pokazuje Êwiat wykrzywiony i ludzi, którzy ˝yjà jedynie iluzjà poznania rzeczywistoÊci. MyÊli,
troski i marzenia sà zaÊ jak chmury, które to lustro zakrywajà. Tylko ci, którzy umiejà si´ zdystansowaç od swych myÊli, posiàdà zdolnoÊç patrzenia
Okiem Dharmy. WolnoÊç osiàgnà dopiero, gdy uÊmiercà swoje cia∏o w Lagunie Marzeƒ, oderwà si´ od pragnieƒ i przetnà niç kr´pujàcà ich umys∏.
– Aryong, wiesz, co to jest? – zapyta∏ go pewnego dnia, wyjmujàc pióro.
– To tylko pióro.
– Nie. Patrzysz na rzeczy zbyt materialnie. JeÊli zobaczy∏byÊ nagie dziecko, kàpiàce si´ w rzece, to przecie˝ nie b´dziesz w nim widzia∏ tylko nagiego
cia∏a, ale wolnoÊç, jakà to dziecko si´ cieszy. A gdy zobaczysz ryby w rzece,
to nie b´dziesz analizowa∏ sk∏adu wody, tylko cieszy∏ si´ tym widokiem. Zrozumia∏eÊ?
Lee uÊmiechnà∏ si´ do Aryonga, zapewne po raz pierwszy w ˝yciu. Jednak ju˝ po chwili znów musia∏ go przywo∏aç do porzàdku, bo ten mu odpowiedzia∏:
– Nie, nie zrozumia∏em. Musz´ oczyÊciç umys∏, zanim osiàgn´ stan zwany „nic nie wiem”. Jednak chc´ to zrobiç i pojàç twoje s∏owa. Chc´ pozbyç
si´ strachu przed swoim wn´trzem.
Lee walnà∏ laskà o ziemi´:
– Z oczyszczaniem umys∏u jest jak z przekraczaniem wielkiej rzeki. Tylko najodwa˝niejsi i najszczodrzejszego serca mogà to zrobiç. Musisz wyzbyç
si´ strachu, wyjÊç z ∏odzi, i przejÊç stopà po wodzie na drugi brzeg. Nie bój
si´ potrzaskaç swojej ∏odzi na kawa∏ki, a nawet zejÊç na samo dno rzeki.
A teraz odejdê, bo zabierasz mi tlen!
Aryong pokornie si´ uk∏oni∏ i odszed∏. Nie móg∏ pojàç, jak mo˝na opró˝niç swój umys∏ do tego stopnia, by móc patrzeç na Êwiat Okiem Dharmy.
Tysiàc razy zadawa∏ sobie to pytanie i tysiàc razy czu∏ si´ tak ograniczony,
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˝e nie znajdowa∏ ˝adnej odpowiedzi. Dopiero po wielu dniach przyszed∏ do
prze∏o˝onego i powiedzia∏:
– Odkry∏em coÊ innego. Wiem, czym jest „brak czynu”.
– Co rozumiesz przez „brak czynu”?
– To jest w∏aÊnie wolnoÊç, i zaakceptowanie rzeczywistoÊci takà, jaka jest.
To jest zezwolenie na to, by daç si´ porwaç nurtowi rzeki.
– Aryong, nie masz najmniejszego poj´cia, czym jest „brak czynu”. Przecie˝ Sakyamuni do ostatnich swych dni by∏ cz∏owiekiem czynu. Do osiemdziesiàtego roku ˝ycia nie ustawa∏ w przepowiedniach i medytacjach. Jak
poznasz w∏aÊciwà odpowiedê, to wtedy porozmawiamy.
Aryong wróci∏ do celi i zrezygnowany pad∏ na pos∏anie. Kolejne dni nie
przynosi∏y ˝adnych post´pów i za nic nie móg∏ znaleêç klucza do swojego
serca. W koƒcu nie widzia∏ ju˝ innej drogi i postanowi∏ poddaç si´ ascezie.
Uda∏ si´ do górskiej jaskini, by tam ca∏ymi dniami medytowaç w pozycji
kwiatu lotosu. Jad∏ tylko jednà ma∏à misk´ ry˝u dziennie i o zachodzie s∏oƒca wypija∏ czark´ zielonej herbaty. Po trzech tygodniach takich zabiegów
postanowi∏ roztrzaskaç bark´ swoich ograniczeƒ. Odmówi∏ mantr´, która
mia∏a pomóc oderwaç si´ od myÊli, i w tym momencie poczu∏ jednoÊç serca i umys∏u. Zaczà∏ s∏yszeç i czuç krew, która krà˝y∏a mu w ˝y∏ach. Jego
umys∏ otworzy∏ si´ niczym kwiat g∏askany delikatnà bryzà, a jego serce niczym p∏atki tego kwiatu. Ju˝ czu∏, ˝e przechodzi na drugi koniec rzeki, gdy
nagle zanurzy∏ si´ w wodzie i pozna∏ w jej g∏´binach swoje wewn´trzne ja.
Wà˝ ziejàcy zimnym ogniem ostudza∏ najintymniejsze cz´Êci jego cia∏a. Aryong widzia∏ Êwiat∏o potrzebne do zrozumienia Êwiata i rozkwita∏ w swoim
wn´trzu niczym tysiàce lotosów.
Ten stan trwa∏ zaledwie kilka sekund. Zaraz po tym Aryong zszed∏ z gór.
Zatrzyma∏ si´ nad brzegiem rzeki i uÊmiechnà∏. Wpatrywa∏ si´ w wod´
i czu∏, ˝e wype∏nia go wieczny pokój. I nagle zobaczy∏ smoka, który zanurza si´ w g∏´binach i wypija ca∏à wod´, która okaza∏a si´ wodà jego umys∏u.
Ten smok by∏ poczàtkiem wszystkiego. Aryong czu∏, ˝e staje si´ jednym ze
smokiem i ˝e wchodzi w jego skór´ i cia∏o. Nagle bestia zacz´∏a przybieraç
ludzkà postaç i twarze wszystkich ludzi, których pozna∏ od czasu narodzin.
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Zobaczy∏ matk´ i swojà ukochanà Mog, Kasana, Céspedes, a nawet Toranusuque… Wszyscy si´ Êmiali. Zobaczy∏ te˝ w postaci smoka Êmiejàcego
si´ Budd´. To by∏a jego w∏asna dusza. Aryong sta∏ si´ Buddà.
Pomedytowa∏ jeszcze na skale, po czym, pe∏en energii i szcz´Êcia, zwróci∏ swoje kroki ku Êwiàtyni Pulguk. Przywita∏ go tam prze∏o˝ony Lee:
– Ju˝ wiesz, po co tu przyszed∏eÊ?
Aryong uÊmiechnà∏ si´ i popatrzy∏ w oczy swojego mistrza, które nie
oczekiwa∏y ˝adnej odpowiedzi. Bez s∏owa wróci∏ do celi. Przez kolejne dziesi´ç miesi´cy odkrywa∏ sposób na wejÊcie na Gór´ Prawdy. Chcia∏ pogodziç
si´ ze sobà i wieÊç proste ˝ycie mnicha. Pewnego dnia, gdy kontemplowa∏
oczami duszy wysokie szczyty gór, które otacza∏y Êwiàtyni´, zrozumia∏, ˝e
znalaz∏ swoje miejsce, i ˝e by∏ ca∏kowicie wolny.
Po∏o˝y∏ si´ spaç, ale ju˝ po chwili obudzi∏o go g∏oÊne walenie do drzwi.
Otworzy∏ je nieco niezadowolony, i ku swojemu zdziwieniu zobaczy∏ w nich
opas∏ego jak s∏oƒ przyjaciela. To by∏ Kunin.
– Co tu robisz? Po co przyszed∏eÊ do Pulguksy?
– Jestem ju˝ stary – powiedzia∏ Kunin. – Chc´ zostaç mnichem i poÊwi´ciç si´ Buddzie. Naucz mnie drogi prawdy.
***
Chiƒska dynastia Ming rozkwita∏a. Japoƒczycy nie zagra˝ali ju˝ królestwu
Choson, wi´c Chiƒczycy wycofali si´ z terenów swojego koreaƒskiego wasala.
Po Êmierci króla Sonjo nowy w∏adca46 wstàpi∏ na tron. Astrologowie doradzali
mu rozbudow´ floty i zaj´cie si´ sprawami obronnoÊci kraju, ostrzegajàc przed
niezmiennà wrogoÊcià wojowniczych kar∏ów z wysp. Jednak monarcha wcale nie chcia∏ ich s∏uchaç, uwa˝ajàc ich s∏owa za przesàdy. Wola∏ poÊwi´ciç si´
rozbudowie pa∏acu w Hanyangu i lekturze buddyjskich ksiàg.
46

Gwanghae-gun (1608–1623) – w∏aÊciwe imi´ to Lee Hon. By∏ drugim z czternastu synów króla Sonjo, pi´tnastym w∏adcà Choson, znany jako ksià˝´ Kwanghae. Obalony w 1623 roku. Korea zawdzi´cza mu rozbudowanie armii, zaj´cie si´ obronnoÊcià kraju, wprowadzeniem broni palnej i europejskich zasad walki. By∏
on ostrym krytykiem neokonfucjanistów, których uwa˝a∏ za winnych zaniedbaƒ w kwestii zapewnienia bezpieczeƒstwa przed najazdami japoƒskimi. Odbudowa∏ biblioteki i zaktualizowa∏ archiwa kraju. W opowieÊci
przedstawiony jest celowo inaczej – beztroski monarcha, symbol wielu innych w∏adców, którzy ˝yjà w oderwaniu od rzeczywistoÊci i nie s∏uchajà g∏osu narodu. W przypadku Korei symbolizuje wszystkich póêniejszych monarchów i polityków, którzy zignorowali zagro˝enie ze strony Japonii i dopuÊcili do okupacji.
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Wydawnictwo Kwiaty Orientu specjalizuje si´ w publikacji ksià˝ek dotyczàcych kultury, historii, literatury, zwyczajów i wierzeƒ Korei.
Autorami naszych ksià˝ek sà znani polscy koreaniÊci i autorzy piszàcy
o Korei oraz tłumacze literatury koreaƒskiej.
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Wampir i inne opowiadania Kim Youngha, przekład Beata Kang-Bogusz, Estera Czoj
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Strach ma skoÊne oczy. Azjatyckie kino grozy Krzysztof Gonerski
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