
Donald RICHIE 

„KUMAGAI – Droga Wojownika” 
 

wybrany fragment 
 

„W obecnym czasie pokoju może powinienem wiedzied coś więcej o wojnie, szczególnie zaś o 

zabijaniu. Nie było to coś, co w tamtych dniach robiliśmy często, a gdy już do tego doszło, odbywało 

się w bardzo bezosobowy sposób podobny do egzekucji. W bitwie jednych ludzi posyła się przeciwko 

innym i w ogniu walki pewna ich liczba oczywiście zostaje zabita. To jest rezultat myślenia 

administracyjnego. Jednocześnie jednak pozbawia zabijanego należnej mu godności i pozbawia 

zabójcę możliwości wyróżnienia. (…) 

 W czasach, o których mówię, ten, kogo zabijano, był wybraocem i miał możliwośd obrony 

własnej. W ten sposób, dzięki własnej ułomności czy niezręczności, mógł sam zaobserwowad 

przejście od życia do śmierci, co wiązało z jego pozycją swoistą godnośd – demonstrowaną przez 

odjęcie mu głowy. 

 Ten, który zabijał, zyskiwał uznanie jako sprawniejszy w robieniu bronią, co zawsze było 

dobrze widziane, i dzięki związanemu z tym znacznemu ryzyku mówiono, że jest dobry w swoim 

rzemiośle. Stąd satysfakcja z dobrze wykonanej roboty, podkreślana przez uśmiechy tych, co się 

zgromadzili wokół stosu głów. 

 Mogłem się tam znaleźd, uśmiechają się z innymi, ponieważ właśnie ocknąłem się z 

podniecenia bitewnego. Wybrałem swojego człowieka (albo zostałem wybrany, co też się czasami 

zdarzało) i ścigaliśmy się wzajemnie po polu. Z uniesionym nad głową i trzymanym oburącz mieczem, 

ściskając udami boki wierzchowca, doświadczałem całej bitewnej chwały. 

 (…) Gnając przed siebie z mieczem w dłoni, wiedziałem, że nigdy głębiej nie doznam poczucia 

istnienia. 

 Osobiście mogę porównad to uczucie do utraty panowania nad sobą, do czego mam 

skłonnośd. (…) Pogrążam się w tym uczuciu i staje się jednością. Nie doznaję zwątpieo, zapominam o 

troskach czy rozsądku. Jestem jednolity jak mój miecz, staję się ostatecznie i tylko sobą. (…) 

 Nie myśląc o niczym, poganiam wierzchowca, muszę byd pierwszym w bitwie, musze byd 

pierwszym, który runie na wroga, pierwszym który zabije. Mój rumak, pędząc jak szalony, przeskakuje 

nad zaporą i wpadam do obozu, miecz wiruje nad moją głową, a ja ściskam udami boki konia i widzę 

przeciwnika, który równie zapamiętale jak ja pędzi mi na spotkanie. 

 Jest w nas więcej podobieostw, niż różnic, ale zostaliśmy sobie przeznaczeni i musimy 

zewrzed się w walce. Chwytam cugle jego konia, on zadaje pierwsze ciecie w moje ramię trzymające 

rękojeśd miecza, ja się okręcam w siodle i tnę go w szyję, ten wąski pas ciała widoczny spod tylnej 

krawędzi jego hełmu, on się odwraca i zadaje sztych w moją szyję, ten wąski klin ciała widoczny 

pomiędzy moimi napierśnikiem i pancernym kołnierzem. 

 Jeżeli chybiamy, zwracamy konie i podejmujemy kolejną próbę. Jeśli jeden z nas trafi, drugi 

powoli wali się z konia i pada w kurz bez ruchu albo wijąc się z bólu, czeka na ostateczny cios miecza i 

rozłączenie ducha z ciałem. 

 (…) Może lepiej zrozumiecie moją ambicję, żeby zostad i przeprowadzad tam zmarłych, gdy 

przypomnicie sobie, że wielu już przeprowadziłem.” 
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