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Kamakura 

 
Z Wielkim Buddą (Daibutsu) w Kamakurze znamy się już wiele lat (pierwsza wizyta hen w r. 1986), ale czas był 
odnowić tę znajomość, więc pojechaliśmy, zwłaszcza że to niedaleko od Tokio, ok. godziny drogi pociągiem. 
Krajobrazy też ładne i kojące oczy, zwłaszcza po Tokio, bo miasto leży nad morzem i wśród zieleni. 
 
Kamakura miała swoje 15 minut sławy, no dobrze, może nie 15 minut a 150 lat, ale w historii Japonii nie jest to 
wiele: 1185 – 1333. Zaczęło się od wojny domowej pomiędzy dwoma klanami w Kioto, Minamoto i Taira. W 
wyniku brutalnych walk, klan Minamoto został niemal wycięty w pień; przy życiu pozostał jeden znaczący członek 
tego rodu o imieniu Yoritomo, który uciekł z Kioto i osiadł w Kamakurze. Po wielu latach kolejnych wojen 
Yoritomo udało się pokonać Taira i wysłać większość przedstawicieli tego rodu na tamten świat. Zamiast jednak 
wrócić do Kioto, Yoritomo zorganizował nową administrację czyniąc Kamakurę de facto stolicą Japonii, sam zaś 
przyjął jako pierwszy tytuł szoguna. Stąd o okresie tym mówi się „szogunat Kamakury”. Od tego czasu aż to połowy 
19. wieku władza cesarza, nieodmiennie rezydującego w Kioto, stała się tylko formalna, a rola ceremonialna. 
Prawdziwe rządy sprawował szogun, nawet po upadku Kamakury w 14. wieku. Szogun zaś opierał się na 
samurajach, czyli lennikach, którzy byli zobowiązani do służenia mu w wojnach w zamian za ziemię i inne dobra, 
które jemu zawdzięczali. Samuraje po raz pierwszy pojawili się wtedy jako klasa społeczna i w ten sposób 
ugruntował się ustrój feudalny w Japonii. 
 
Jak wielu silnych władców, Yoritomo popierał sztuki piękne i zbudował  w Kamakurze wiele świątyń, na czele z 
szintoistyczną swiątynią Tsurugaoka Hachimangu, ufundowaną wprawdzie wcześniej, ale przeniesioną przez niego 
na obecne miejsce i znacznie powiększoną. Jak do każdej swiątyni szintoistycznej wchodzi się do niej pod bramą 
zwaną tori, a nawet pod kilkoma. Estetyka koi oczy, dopóki się nie przeczyta, że motywacją zbudowania 
Hachimangu było zapewnienie sobie przychylności bogów dla naczelnej misji Yoritomo, którą było wytępienie rodu 
Taira do ostatniego przedstawiciela. Bogowie musieli być mu przychylni, bo misja ta się powiodła. Yoritomo nie 
pozostał zresztą na klanie Taira, bo zdołał również wymordować wszystkich swoich braci. Może dlatego łaska 
bogów się w końcu od niego odwróciła: spadł z konia i się zabił w stosunkowo młodym wieku. Miłe były to czasy, 
nie powiem. 
 
Szogunat Kamakury był również pierwszym miejscem i okresem, w których popularność zdobył odłam buddyzmu 
zwany zen, jak również sztuka medytacji propagowana przez zen, czyli joga. Pierwsze ogrody zen, tak 
charakterystyczne dla świątyń japońskich, datują się na 14. wiek. Trzeba jednak sobie zdać sprawę, jaka była rola 
zen i jogi: chodziło o zapewnienie zawodowym mordercom, czyli samurajom, chwili mentalnego odpoczynku i 
oddechu pomiędzy zabijaniem ludzi, co było ich głównym zajęciem i zawodem. Gdy się to wie, trochę inaczej się 
odbiera te ogrody. 
 
Wielki Budda, o którym na początku, stoi od 1252 r. na terenie świątyni Kotokuin, po której jednak nic nie zostało z 
powodu wojen, pożarów, a nawet tsunami, które spustoszyło Kamakurę w 14. wieku. Jest to druga co do wielkości 
historyczna statua Buddy w Japonii; większa znajduje się w Narze. Tym razem naszą uwagę zwróciła uroczystość 
odbywająca się u stóp posągu. Jak się okazało, była to ceremonia parzenia herbaty, tylko na dużą skalę (zazwyczaj 
jest to wydarzenie prywatne i kameralne). Wydaje się, że był to rodzaj pokazu dawanego przez mistrza ceremonii 
wysokiej rangi nie tyle dla postronnych widzów, co dla podobnych jemu rolą, tylko niższego szczebla. Zrobiłem całą 
serię zdjęć, możecie zobaczyć, bo było na co patrzeć. Tyle, że nic z tego nie zrozumiałem. Nota bene, herbata, którą 
się parzy i pije przy tej okazji, to bardzo zielona jej odmiana zwana macha, gorzka jak piołun, a może nawet bardziej 
(choć piołunu sam nigdy nie próbowałem). Czysta kumaryna. Pije się ją przegryzając słodkimi ciasteczkami, bo 
inaczej by się chyba nie dało. Posmakowałem raz jeden i na więcej ochoty nie mam.  
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