Lis. Lisice-czarownice. Huli
jing, Kumiho, Kitsune. Lis z
heksagramu
64
może
być
demonem. Heksagram 64 może
być prezentem I Ching dla
samotnych kobiet.
Jak pozbyć się żony? Zachodni małżonek oskarżał niechcianą
żonę, że jest czarownicą – i żona znikała. Wschodni – że jest
lisicą – z podobnym skutkiem. Jeśli chodzi o spełnianie
patriarchalnych potrzeb, Wschód i Zachód wymieszały się już
dawno… Co prawda, Inkwizycji na Wschodzie nie było, ale okresy
urzędowego palenia świątyń i miejsc lisiego kultu – już tak.
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dziewczyny.
Wschodnie mitologie rzeczywiście zawierają postać lisa –
demona, symbol na tyle silny, że owocujący milionem bajek,
podań i przypowieści. Nie do końca wiadomo więc, czy lis przed
przeprawą w heksagramie 64 to zwierzę symbolizujące człowieka,
czy demon, który się w człowieka może odmienić, jeśli
wykorzysta swą szansę. Jeśli to drugie, to otrzymując
odpowiednią dozę energii (ludzkiego oddechu, esencji Księżyca
i Słońca) stanie się istotą nieśmiertelną i magiczną oraz
przybierze postać żeńską – najczęściej pięknej i młodej
dziewczyny.
Powiadają też, że w świecie, gdzie racjonalność splata się z
magią, granica między nadprzyrodzonością a przyrodzonością
jest na tyle płynna, że demon wcale nie musi być demonem. Może
być lisem lub lisem i demonem równocześnie, lub demonem, który
narodził się jako lis. W naszej cywilizacji Schroedinger do
tego doszedł wraz ze swoim kotem – i zaraz zakłopotał
wszystkich problemem Obserwatora.
Być może damski Hogwart miałby właśnie lisa za patrona.
Przynajmniej by się wyjaśniło wręcz fizjologiczne podobieństwo
kobiet, parających się magią, do tego zwierzęcia: czarownice
Zachodu i lisice Wschodu do dzisiaj portretowane są z
trójkątnymi twarzami, długimi nosami, wąsko osadzonymi oczami
i cienkimi brwiami. Co oczywiście nie przeszkadzało w paleniu,
topieniu czy duszeniu kobiet o twarzach szerokich i perkatych
nosach.
Ach, i lisice panicznie boją się psów, a niezbędnym atrybutem
czarownic są koty.
Lisy i lisie demony mogą być zarówno dobre, jak i złe. W
porównaniu do wyborów dokonywanych w środowiskach hackerskich
powiedzielibyśmy, że są Szarymi Kapeluszami.
Lisie społeczeństwo ma charakter niemal kastowy: niemal, bo

jednak drogi kariery z niższej warstwy do wyższej nie zostały
całkowicie zamknięte. Niemniej polny plebs o długości życia 5
– 6 lat nie ma wiele wspólnego z lisimi arystokratami:
żyjącymi tysiąclecia magami, intelektualistami i towarzyszami
bogów o złotym futrze i dziewięciu ogonach.
Ponoć liczba ogonów zależy od ilości przeżytych lat: lis
uzyskujący zdolność przemiany w kobietę miał ich już pięć. Za
to nie słyszano o większej ilości ogonów niż dziewięć, choć
lisy rosną i rozwijają się także po osiągnięciu niebios. Lisy
są jak żółwie lub karpie, które rosną przez swe całe życie. W
każdym razie, cóż znaczy zamoczenie jednego ogona, skoro
posiada się ich więcej..
A pomiędzy plebsem, który mógł skończyć po prostu w garnku
jako lisia zupa, a magami, znajdowała się stosunkowo liczna
grupa lisiej klasy średniej: wędrownicy, kuglarze, szczęśliwe
żony farmerów, strażnicy… Nawiasem mówiąc, lisy okazały się
wręcz fizycznie niezdolne do służby jednemu panu, przykładowo
głowie domu: jeśli zdecydowały się np. pilnować drzwi, to dla
całego domu i wszystkich jego domowników.
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Hideyoshi wykonany
w 1601 roku
Idealny obraz obywatela związanego z państwem, a nie osobą
cesarza czy głową panującej dynastii… Być może opowieści o
lisim społeczeństwie wpłynęły na kształt reform legendarnego
generała i namiestnika państwa Toyotomi Hideyoshi (1537 –
1598), który skonsolidował japońskie społeczeństwo
ograniczając prawo do noszenia broni wyłącznie do warstwy
rycerskiej i pomniejszając tym samym bunty chłopskie. Jednak
nie reformy rozsławiły go na Zachodzie i nie wygrane bitwy,
lecz jeden list napisany do kami Inari, w którym zagroził, że
każe zabić wszystkie lisy w całej Japonii, jeśli Inari nie

ukarze kitsune:
„Do Inari Daimyojin, Mój panie, mam honor cię poinformować, że
jeden z lisów znajdujących się pod twą jurysdykcją opętał
jedną z moich służek, sprawiając jej i innym wiele kłopotów.
Muszę domagać się, że poczynisz błyskawiczne śledztwo w
sprawie i będziesz dążyć do wykrycia powodów niewłaściwego
zachowania twego poddanego, i że poinformujesz mnie o
rezultatach.
Jeśli jednak lis nie przedstawi wyjaśnień adekwatnych do
zachowania, to aresztujesz go natychmiast i ukarzesz. Jeśli
odmówisz działania w tej sprawie, wydam rozkaz zniszczenia
wszystkich lisów w kraju. Wszelkie inne szczegóły, jakie
możesz chcieć poznać w związku z tą sprawą, będą dostępne u
wysokiego kapłana Yoshidy.”
Z punktu widzenia ówczesnego Japończyka list był napisany po
prostu skutecznie: lisom zawsze trzeba było grozić całkowitą
katastrofą i śmiercią, inaczej nie przestawały dokuczać,
choćby tylko sikały do mleka: Hideyoshi postąpił więc
słusznie. Jednak w głowie człowieka Zachodu pojawiają się
dysonansowe pytania o realność magii w życiu codziennym i jak,
u licha, namiestnik królewski zamierzał dostarczyć swój
urzędowy list – bogowi?

Dlaczego Hideyoshi pisał do Inari w
sprawie niegrzecznego kitsune?
Inari to japońskie bóstwo (kami) płodności, ryżu, rolnictwa,
lisów, przemysłu i powodzenia. Przedstawiane jest jako istota
żeńska, szczególnie, kiedy ryż jeszcze w polu i trzeba się
schylać do pielenia, męska – gdy Inari jest patronem np.
zamkowych kowali, produkujących broń, a także androgyniczna, a
niekiedy także jako trzy lub pięć odrębnych kami.
Płeć wizerunku nie jest ustalona i ulega zmianie w zależności

od miejscowych tradycji i indywidualnych wierzeń.
Najpopularniejszymi przedstawieniami Inari są młoda bogini
żywności, stary człowiek niosący ryż i androgyniczny
bodhisattwa.
Jej wysłannikami są zenko (dobre lisy), przedstawiane jako
białe lisy. Z powodu bliskich związków z lisami, sama Inari
przedstawiana jest niekiedy jako lis, aczkolwiek spotyka się
to ze sprzeciwem kapłanów tak shintō, jak i buddyzmu.
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życiu.
Żeński aspekt Inari niekiedy jest identyfikowany z Dakiniten,
buddyjskim bóstwem będącym japońskim wariantem hinduskiej
Dakini, a także z Benzaiten (pochodząca od hinduistycznej
bogini Saraswati. Jedyna kobieta wśród siedmiorga bogów
szczęścia; bóstwo związane z żywiołem wodnym, rozrodczością i
bogactwem. Benten to początkowo buddyjski duch opiekuńczy
identyfikowany również z bóstwem żywności. Pomaga zdradzonym,
zazdrosnym lub samotnym kobietom – nie lubi szczęśliwych
mężatek. Jest opiekunką hazardzistów, kupców i spekulantów.
Jej świątynie znajdują się w każdym mieście Japonii i budowane
są zawsze na wodzie). Dakiniten przedstawiana jest jako żeńska
lub androgyniczna bodhisattwa, dosiadająca latającego białego
lisa.

Powszechnie stosowanymi symbolami Inari są lis i klejnot
spełniający życzenia. Innymi często spotykanymi elementami
przedstawienia tego bóstwa (a czasami także jego lisów) są
sierp, worek z ryżem i miecz. Atrybutem Inari jest także bicz,
obdarzony mocą niszczenia zbiorów ryżu.
Być może, imię „Inari” pochodzi od słów ine-nari (rosnący
ryż).
Ryż rosnący, to nie zaspokojenie głodu, lecz zapowiedź
zaspokojenia. Obietnica, o ile będzie odpowiednia pogoda i
jeśli nie rozpoczniemy żniw zbyt wcześnie. Heksagram 64?
Więcej o Inari w Wikipedii.
Shichi-fukujin,
Wikipedii
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Czy japońska Kitsune, koreańska
Kumiho i chińska Huli jing są tym
samym?
Pewnie tak, skoro wszystkie te nazwy opisują lisy o dziewięciu
ogonach. Jednak w różnych regionach te symbole kulturowe mogą

opisywać różne aspekty lisiej istoty. Dziś lis
dziewięcioogoniasty wpływa tylko na tych, co w niego wierzą; w
świecie onegdajszej codzienności, łączącej racjonalność z
magią, wpływał na los ludzi obojętnie od ich zachowania, czy
śmiali się z niego, czy się go bali. W Japonii lisy i ludzie
to przyjaciele, nawet współczesnym, japońskim kulturoznawcom
zdarza się napisać, że wszystko, co złe w lisiej mitologii,
trafiło do japońskich legend z Chin lub Korei. Stosunek
Chińczyków do lisów można by określić jednym słowem:
podglądactwo; a w Korei ludzie się lisów boją.
W pewnym sensie popularność lisiej mitologii na tak rozległym
terenie mogłaby świadczyć, że ówczesne społeczeństwa Wschodu
opowiadały sobie na swój sposób o Problemie Obcych, którzy,
niezupełnie zrozumiali, mieszkali na tym samym terenie, co my.
Obcy zawsze wzbudza niepokój i strach i zawsze samym swoim
istnieniem burzy nasz, pracowicie budowany ład.
Wszystkie główne religie świata starają się jakoś dodać ducha
tubylcom z Problemem Obcych. Na przykład chrześcijaństwo
obrosło podaniami ludowymi o dwóch takich, co zastukali do
drzwi – a to aniołowie; o Trzech Królach, znużonych długą
drogą do Stajenki; o dodatkowym talerzu przy wigilijnym stole…
Co buduje się przeciwko Obcym? Od czego zaczyna się budowę
Twierdzy? Od palisady, najlepiej oblanej fosą. Tak nie buduje
się miast. Mury, płoty i zasieki są dziś popularniejsze niż
mosty – współczesność wkroczyła w epokę budowy Twierdz. Można
skwitować, że Wieki Mur Chiński i tak lepszy, niż krematoryjne
piece.
Właśnie – najstraszniejsza jest koreańska, zła demonica
Kumiho: czy wystąpi pod postacią prawiczki (niezamężnej
kobiety w dowolnym wieku, nie znającej seksu), żony czy
sukkuba (żeńskiego demona, uprawiającego seks z śpiącym
mężczyzną. Męski demon nazywa się inkub. Chrześcijanie
powiadają o takich sytuacjach, że ktoś spał z diabłem) –
zawsze jej jedynym celem jest moc, panowanie i śmierć. To

jedyna lisica zabijająca osobiście, a i mówi się, że jedyna,
która potrafi zabić i zjeść nawet swych wyznawców. Legendy o
kumiho stanowią niemal gotowe scenariusze do horrorów
filmowych i powieściowych, tu jednak opowieść o złu wcielonym
nie pasuje, nie wspominając, że zło totalne jest nudne, a i po
co myśleć o upojnych nocach z Hitlerem i Stalinem? Dlatego
prócz niewielkiego, koniecznego wtrętu, niniejszy artykuł w
całości skupia się na symbolice rodem z Chin i Japonii.
Chińska Huli jing tłumaczona jest najczęściej jako „duch lisa”
i właśnie to tłumaczenie służy jako dowód odmienności Huli
jing od japońskiego Kitsune, lisa; rzeczywiście, duch lisa
jest nietożsamy z lisem. Drugim najczęstszym argumentem za
odmiennością obu symboli jest to, że chińskie lisy niebiańskie
nie służą żadnemu bogowi, a japońskie – tak.
Niektórzy jednak powiadają, że termin „duch lisa” pochodzi w
ogóle z beztroskiego tłumaczenia z chińskiego na język
angielski, który następnie tą błędną nazwę rozpowszechnił.
Jedynym tytułem do przemiany lisa w istotę magiczną zarówno w
Chinach, jak i Japonii, ma być jego wiek. Im starszy, tym
bardziej magiczny. Tą tezę zdają się potwierdzać starożytne
pisma chińskie, w których nie ma słowa o duchach.
http://academia.issendai.com/fox-misconceptions.shtml
Lis dziewięcioogonowy pojawia się już w Shanhaijing (Klasyka
Gór i Mórz) – kompilacji opowieści datowanych od ok. IV wieku
p.n.e. do ok. 1 wiek p.n.e. Chiński, taoistyczny mistyk,
geomancer, ojciec Fengshui – Guo Pu (276-324) twierdził, że
„kiedy lis ma 50 lat, może zmienić się w kobietę; kiedy ma 100
lat, staje się piękną dziewczyną lub duchowym medium, lub
dorosłym mężczyzną, który ma związki seksualne z kobietami.
Takie istoty są w stanie poznać sprawy z ponad tysiącmilowego
dystansu; mogą zatruć ludzi czarami lub ich posiąść i
oszołomić, że stracą swą pamięć i wiedzę; a kiedy lis ma
tysiąc lat, to wznosi się do nieba i staje się niebiańskim
lisem”.

Temat niebiańskich lisów i ich związku z lisami
dziewięcioogonowymi doprecyzował „The Youyang Zazu”
(kompilacja fantastycznych opowieści, jakie zebrał Duan
Chengshi (803-863) – pisarz i polityk z okresu Tang):
„Pomiędzy sztukami Drogi istnieje specyficzna doktryna
niebiańskiego lisa. [Doktryna] mówi, że niebiański lis ma
dziewięć ogonów i złoty kolor. Służy w Pałacu Słońca i
Księżyca i posiada własny fu (talizman) oraz rytuał jiao”.
Może transcendować yin i yang.”- i tyle by było na temat nie
służenia bogom.
„The Youyang Zazu” zawiera fantastyczne historie o dziwnych
miejscach i rzeczach, nieśmiertelnych, Buddach, duchach,
zwykłych osobach, dziwnych zwierzętach, roślinach, żywności,
klasztorach i świątyniach, etc. „You” to nazwa góry Mt.
Xiaoyou, blisko współczesnego Yuanling, Hubei. U stóp góry
znajduje się jaskinia, która przez długie stulecia służyła
jako tajna biblioteka sekretnych książek taoistycznych.

Daji. Ulubiona
faworyta Króla
Zhou z Shang
Prawdopodobnie do najbardziej znanych huli jing należy Daji –
małżonka Króla Zhou. Źródła typu encyklopedycznego ograniczają
się na ogół do suchego stwierdzenia, że Su Daji „przymusowo
wydana za mąż”. Ów przymus polegał na tym, że w 1047 p.n.e.
król Zhou przeprowadził z powodzeniem inwazję na Yosu i –
pokonawszy militarnie ojca – wziął sobie Su Daji jako nagrodę
(Ponoć było gorzej. Pokonany ojciec mu ją dał), najpierw jako
konkubinę, potem – małżonkę.
Zakochawszy się w niej, zaniedbał sprawy państwa i zajął
budową ogrodu zoologicznego z ptakami i małymi zwierzętami
(kochała zwierzęta), choreografią, komponowaniem muzyki i
organizacją przyjęć – aby zaspokoić jej gusta i ku jej

zadowoleniu.
Jednak dojrzały Król Zhou zupełnie nie przypominał młodego.
Młody – silny i bystry wojownik, dojrzały – pijaczek, którego
alkohol i dekadenckie rozrywki interesowały bardziej, niż
rządzenie państwem, i którego ulubioną zabawą było pływanie
łodziami w wesołym towarzystwie po basenie napełnionym winem,
w którego centrum służący budowali wyspę, na niej drzewo z
pieczonego mięsa na zagrychę, a na brzegu – konkubiny
piszczące i recytujące kulawą, sprośną poezję pijacką
autorstwa samego Króla oraz jego gości.

Nüwa reperująca
jedną
z
niebieskich
podpór
Jak głoszą legendy, o upadku dynastii Shang zdecydowała boska
klątwa: Król Zhou naśmiewał się z urody bogini Nüwa (twórczyni
gatunku ludzkiego, reperująca podstawę niebios za pomocą
pięciokolorowych kamieni i czterech, obciętych nóg żółwia,
służących jako słupy do podtrzymywania nieba) w jej świątyni.
W reakcji Nüwa podesłała mu trzy piękne dziewczyny, w tym
Daji, z intencją, że mają one nakłaniać Króla Zhou do działań,
prowadzących do zagłady dynastii Shang.
Tymczasem kosztowne rozrywki Króla Zhou domagały się pokrycia,
toteż poddanym śrubowano podatki. W państwie wybuchł bunt. Na
skraju przegranej, Król Zhou zgromadził w pałacu wszystkie
swoje skarby, podpalił go i w nim spłonął, a po upadku
dynastii Shang władzę w kraju objął Król Wu z Zhou, pochodzący
z grona buntowników – jego starszy brat był swego czasu
więziony i torturowany przez Króla Zhou. Król Wu wysłuchał
rady Jianga Ziya (genialny strateg, doradca Króla Wu) i
nakazał egzekucję Daji; inna wersja mówi, ze to Jiang Ziya
osobiście nakazał schwytanie i egzekucję Daji; jeszcze jedna,

że Daji zdążyła popełnić samobójstwo.
Po swej śmierci Daji stała się przedmiotem kultu. Za dynastii
Song lisie kulty zostały zdelegalizowane (np. zachował się
edykt imperialny z 1111 r. nakazujący zniszczenie lisich
świątyń, w tym tych Daji, w prowincji Kaifeng). Imperialne
wysiłki okazały się mało skuteczne.
Nawiasem mówiąc, sama nazwa tego ogrodu zoologicznego – Xanadu
(magiczna kraina ze snu) – przebiła się na Zachód i stała się
przedmiotem wielu zabiegów literackich oraz praktycznych
rozważań o terenach rekreacyjnych. Można twierdzić, że
Disneyland czy Park Jurajski nie posiadają cech magicznych
krain ze snu, ale… dzieci bawiące się swymi figurkami
dinozaurów gdzież indziej trafiają myślami, jak nie do Xanadu
z jego opiekunką, biegającą alejkami, roześmianą Daji?
Ale… Gdzie tu lisy?
Podobno na chwilę przed uprowadzeniem z Su 1000-letni lis
zamordował prawdziwą Daji i zajął jej miejsce w ciele Daji. To
on odciągał króla od spraw państwa, nakazywał obcinać stopę
wieśniakowi chodzącemu boso po lodzie, żeby zbadać jej
odporność na zimno, rozcinać brzuch ciężarnej kobiecie, aby
zobaczyć, co ma w środku, wyrywać serce z wuja królewskiego
małżonka, żeby policzyć wychodzące z niego żyłki, współtworzyć
nową metodę tortur, zwaną Paolao, rozkoszować się krzykami
bólu torturowanych.
Pytanie, czy historyczna Daji miała kiedykolwiek szansę
dowiedzieć się, co to moralność, i że istnieją inne sposoby
udowodnienia sobie, że nie jest się rzeczą. Inne sposoby
zemsty i inne sposoby interakcji ze światem – chyba, że to jej
pasowało, a współczucie nie było jej potrzebne, bo rozkwitła.
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żeńskiej, to może cała ta opowieść
jest o kobietach, nie o lisach?
Biorąc pod uwagę totalną nieobecność męskich lisów w
przetłumaczonych, popularnych bajkach, samo przetrwanie lisiej
rasy graniczy z cudem. To już wiadomo, kto był głównym Obcym w
starożytnych, wielce patriarchalnych społeczeństwach Wschodu.
Jednak, lisi mężczyźni istnieją.
Męskie lisy, jak każdy lis, mogą transformować się w każdą
postać, z drugim księżycem włącznie, ale wolą przybierać
postać ludzkiego mężczyzny (tylko przemiana w człowieka daje
im szansę na nieśmiertelność i Pałac Bogów). Zdolnego do seksu
z kobietami, owszem, ale, co ciekawe, bajki o dzieciach
zrodzonych ze związku lisa z człowiekiem zawsze mówią o lisiej
kobiecie i mężczyźnie – człowieku.
Zresztą, podania ludowe utrzymują kobiety z dala od wszelkich
obcych, w tym lisów. Jeśli dochodzi do seksu, to dlatego, że
lisi mężczyźni są zdolni do gwałtu. Jeśli z takiego związku
nie ma dzieci, to dlatego, że lisi mężczyzna „nic nie zostawia
za sobą”: jest zainteresowany wyłącznie zdobyciem energii qi z
ludzkiego oddechu, toteż orgazm będzie miała tylko partnerka,
a on się od orgazmu powstrzyma i nic za sobą nie zostawi. W
rzeczy samej, z takiego związku dzieci być nie może.
Niewykluczone też, że opowiadających historie o związkach
ludzi z lisami niepokoiła wizja kobiety zachodzącej w ciążę po
seksie z lisem – i to dlatego takich opowieści po prostu nie
ma.
Lisy są ściśle związane z yin, zimną i ciemną zasadą
żeńskości. Jeden z tekstów powiada, że lisy są bardzo
księżycowe; rzadko dotykają je postarzające promienie słońca i
dlatego mogą tak długo żyć. Co prawda twórcy bajek uważali na
ogół, że terminy „kobiecy” i „żeński”nie są tożsame, ale też z
faktu, że lisy są z natury yin wyciągali wniosek, że są z

natury kobiece. Lisy męskie nie były co prawda postrzegane z
perspektywy kobiecości, ale w skórze ludzkiego mężczyzny
okazywały się właściwie pół – mężczyznami, którzy nie potrafią
spłodzić potomstwa.
(mit)

