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Wokół Góry Fuji 

 
Góra Fuji nazywana jest po japońsku Fuji-san, a po polsku nie wiedzieć czemu Fudżi-jama. Tzn. 
wiadomo dlaczego: san i yama to dwie możliwe wymowy tego samego znaku kanji pisanego 山; po 
polsku przyjęła się ta niewłaściwa. Ta dwuznaczność jest jednym z (wielu) powodów dla których nauka kanji 
jest zadaniem tak trudnym, że prawie beznadziejnym dla cudzoziemca: ten sam znak może być czytany na 
wiele sposobów, zależnie od kontekstu. 
 
Fuji-san zobaczyłem pierwszy i ostatni − na długie lata − raz z samolotu lądującego w Naricie w 1986. Odtąd 
zawsze chciałem ją zobaczyć z bliska, ale góra broniła się zaciekle przed pokazaniem się. Byłem w Hakone, 
jednym z najlepszych punktów obserwacyjnych i nie zobaczyłem nic. Przejeżdżałem wielokrotnie 
shinkansenem linii Tokaido, przebiegającej u samego podnóża Fuji – nie ujrzałem nawet jej zarysu. 
 
Nie dałem za wygraną: w 2019 wsiedliśmy w pociąg w Matsumoto, aby malowniczą linią kolejową Chuo 
(Japan Rail) dotrzeć do miejscowości Isawa-onsen po północnej stronie góry i tam wynająć samochód, żeby 
dojechać jeszcze bliżej. Pierwszym punktem widokowym była przełęcz na drodze nr 708, skąd według wielu 
przekazów historycznych i współczesnych rozpościera się jeden z kanonicznych widoków na Fuji. Akurat! Nie 
było widać nic. Tradycja była kontynuowana. 
 
Ulokowaliśmy się więc w hotelu, z którego według prospektów i zdjęć w nich zamieszczonych jest jeszcze 
lepszy widok na wulkan. Wyszedłem na balkon: zero widoczności. Udaliśmy się więc na kolację w restauracji, 
zgadliście, ze znakomitym widokiem na Fuji. I tutaj pierwsza niespodzianka: coś zaczęło przezierać przez 
chmury. Chwilami widać nawet było ośnieżony szczyt! Ale zaraz potem chmury wróciły i sytuacja 
dostosowała się do normy. 
 
Następnego ranka nie mogłem dobrze spać z powodu jet-lagu, wstałem więc o pierwszym brzasku, około 4:30 
rano, odsłoniłem kurtyny i − nie do wiary! − Góra Fuji pokazała się w całym swym majestacie. Widok ten 
trwał jeszcze czas jakiś po wschodzie słońca, więc wsiedliśmy w samochód i wróciliśmy na wspomnianą 
wyżej przełęcz, skąd udało się również zrobić parę zdjęć. Zaraz potem jednak nadciągnęly ciężkie chmury i 
zaczął siąpić deszcz. Zanim zjechaliśmy w dolinę do następnego punktu widokowego, nic już nie było widać 
do końca dnia. Wróciliśmy więc do punktu wypadowego w Isawa-onsen i oddaliśmy się przyjemnościom ciała 
i ducha w hotelu typu ryokan. Ryokan to historyczna nazwa japońskiej przydrożnej gospody. W nowożytnych 
czasach oznacza tradycyjny w stylu hotel, gdzie śpi się zawsze na tatami i futonie, a posiłki są podawane 
indywidualnie, do pokoju, albo w wyznaczonym prywatnym pomieszczeniu. Oprócz tego rykokan zawsze 
oferuje o-furo, czyli łaźnię. W przypadku miejscowości Isawa-onsen sprawa była o tyle ułatwiona, że onsen 
oznacza po japońsku źródło geotermalne, więc nie trzeba było nawet ogrzewać wody do kąpieli. 
 
Prefektura, w której leży Isawa, nazywa się Yamanashi i tradycyjnie uprawiano w niej winorośle, z 
przeznaczeniem na spożycie jako owoce. W nowszych jednak latach wino zrobiło się tak popularnym napojem 
na całym świecie, włączając w to Japonię, że coraz więcej produktu poddaje się fermentacji. Rezultaty są 
więcej niż mieszane, choć tubylcy są niezwykle ze swych wyrobów dumni, a niektóre wina sprzedają się po 
cenach dobrych burgundów. Moim zdaniem mają przed sobą długie lata nauki. Ale dworzec w Isawa-onsen 
chwali się, że jest jedyną stacją kolejową na świecie, która ma automat sprzedający wino zamiast napojów 
gazowanych i chyba ma powody do tej chwały. Na zewnątrz zaś dworca jest gorący onsen, w którym tubylcy 
moczą nogi i gdzie można przysiąść zamiast w poczekalni, popijając lokalne winko jakiej by ono nie było 
jakości. 
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