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,:! I(unii Zen'ya

Szkoła Kasltima Shin Pqu została

założona z inicjatywy Masam,oto

Kino, glb ernatora Prowincji
Matsunt otobizen. Dojo szkoły

mieściło się w iłniejqcej Po dziś

dzień Wielkiej SwiqĘni Kaslli.nru-

W Powstaniu i ttll,zlntattitt

h adlcji szkoły ogromnq rolę

o d e gr ał P ot ę żn1 lniej s c owy

ród Kunii.

Ktrnii Zerr'ya, XVIII mistrz szkoły Ka-
slrirrra Shin Rl,tr, urodził się 20 lipca l894
roktt u,rrrieście ITr,aki. NIa.jąc zaledu,ie

8 lat, rozpoczął intensyrl,ną lrartkę btr.jut-
sLl prz),gotorl,trj4c się, zgodnie z .japoń-
skim clbvcza.jern, do przejęcia obou,iązk<irv

spaclkobiercy szkoły. .|ego nalrczl,cielarrli
b1,li przylodni brat dziadka i ojciec Ktrnii
Eizo, XVII mistt,z szkoły.

pierlvsz1, etap szkolenia tllvał prailie
10 lat. \\I tym czasie nrłody Zen'ya pozrrał
tvszl,stkie teclrniki podstalvor,r,e za\\,ar-

te rv zrvojach sir,cljej szkoł;, przekazl,rva-
r-rvch ocl stuleci przez kolejnyclr mistl,zórv
szkoĄ,.

Gd1, uk<lńczył 19 lzrt, rvysłarro so do
przyjaciela roclziny - mistrza Sasaki ze szko-

Ę, Slrin Kage Ryu, któr,y miał rólvnież dy-

plom instruktorski Kaslrima Shin Rl,u. Stu-

diolvanie lvięcej niZ rv jednej szkole było

\\, tamtych czasach zjau,iskiem 1vTęcz po-

ivszechnym, Pozwalało to na lver,yfikację

technik i metod szkoleniorvych, a także da-

rvało możlirvość indl,rvidualnego sprart,dze-

nia się podczas rvalk treningg11,ych.
Nlistrz Sasaki był bardzo sul-olvylTl na-

rrczycielem, ostro pokrzykiu,ał na srt,oich

ucznió,lł,, Kunii u,spominał, że jako nolvy

uczeń częsttl dostalvał polecenia,,pr-zyrrieś
to czy tamto", z Lym że mistrz rrie mórvił, co

konkretnie ma pr-zynieść. Żądał, aby uczeń

natychmiast się sam domyślał, o co clrodzi

i clbclarzał ttcznia kol}relltal,zetn lv str,lrt:

.,nie potrafisz się clolnl-śleć półgłólvktr?l
N{r,rsisz lviclziec', co lrieiviclzialr-re i sł],szeć, ctl

niesłr,szzrltle. _Jeśli tego się rrie llattcz),sz, to

lepiej skolic7 2ę 5, lhl1".

T'e go rocl zaj tl zaclr ort-all ie mi stl-za lll iirło

l1,1,pr,;rcoivać zclcllrrość clo szltkiej ocen\- s):-

ttracji, spostrzega\\,czość i sktlpierTie. Dla
trristl-za Sasaki br-ło lvażtre. ab1, jego trcztrio-

rvie b1-1i przls|oto\valli do l,óżrlr-clr sl-trracji

źr-cicltvvch, a rlie t1-1ko fol,rnirlr-rego pojeclr-r-r-

ku. Często pcltvtarzał, źe rvieltl trristrzórl,

miecza zgilręło trie rv czzrsie po.jecll,nku, lecz

gcl1- zostali znienacka zaatakorl,ani ll, pozor-
lric l>ezpieczn r Ill tltoczcttitt.
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\Iistrz Ktlnii rl,spclnlirrał często, jak tllistrz
Sasaki zrl,raciłł rrrtr u,ielokrotrrie trrvagę. irb1

trie clrill,tał przecirvtrika poclczzrs rriektórr clr

rztttórr,. Br,ło to.jeclno z tl,udniejszl,ch zaclari

poclczzrs ćrticzeri, któl,r,ch istota polegała rra
tvrn, ab1, nie rrz\.rvać kcirrka. Po rvielir lataclr

Kunii porttalzał to srr-oil-1-t t_tcznionl: ,,rrżr,cie

kcitrka jest balclzo \\,az1-1e rr- rr,ielu teclrnikach,

ale clopiero. gclr, tlirttczvtnl, się rlr kotlr-rvać

teclrrriki, rric ściskajilc llloc1lo palcall.i. r_rzl,-

skr_rjernr- pełrre rr-r-kolzlstal]ie silr, całego ciała,

ir nie tl,Ikti r,ąk. Rozlrrźrriorla reka jest cltrzo

szl,bsza. .je; rtlchi, są tllrclr-riejsze clo pl,zerli-

dzerria dla przecirvrrika". Zasad:r ta 1lcljarvia się

rl, rl-ieltr klasr-czrrr-c]r szkciłaclr .jtr jlrtstr i rle
rr,spółczeslrl,rn zrikiclo.

po zakoliczetrirt llaltki tt lltistrzzt
Sasaki trrłodv Zetl'r,a pcirr-rócił clo ro-
dzilrrlego dojo, gclzie przejał ptl ojcu
oborlizlzki i został XYIIl tnistrzelrt
szkołr, Kashitrra Sirin Rru.

Clrociaz ciażr,łr-tla tritn u-aztre cibo-

il,iązki, Krrtrii zrtl,cz:rjtlrlo pl,zvjtrrolvał
rlieItr gości pragr-rącr-clr spt,arldzićjegcl
trlniejętrlości. Slrln t,ólr llicż clęślo \\ \ -
bierał się do innl-clr dojo, r,ztrcając ur,-

zrlanie ltieltt tnistlzom. Tzikirrr sposo-

benl zasłttżl-ł sollie na pl-zl,dolrrek

,,niepokonar.1,", bo, jak sarrr pisze, nie
przeerał żadnego pojecll,nku. Przl,j-
morlał, jak się t_ipotliada, każcle lr1,-

zrvanie niezależnie, czl,blło to kelr.jrrt-

su, jrr.jtrtsr_r, karate, a trarfet boks.
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l(vNlt ZrN'v,ą

Niestet1,, trudno clzisiaj zu,err,fikorvać
prarr,dzirr,ość tl,ch opou,ieści, ale nie ulega
rr,ątplir.r.ości, że blł osobą o niezlvl,kłej tech-
nice i trmiejętnościach.

Jako mistrz, Krrrrii blł, podobnie jak
mistrz Sasaki hardzo stl1,o\\ \ m nattczr cie-
lern. -freninsi byb, bardzo l1,1,czerpujące fi-

zycz,nte, rvl,magał takżc pełr' ego skupienia.
Gdy rvidział, że uczęń nie angazuje się cał-
kou,icie, natl,chnriast rvyrzucał go za drzlr,i,
Nletodl,ka tr,eningu bl,ła prosta l, przejrz,y-

sta. \ajpicrir, ćrliczorro
tecllrriki ocldvchania, po-
tem .jr_r .jutsu clla uzl,ska-
nia srt,obod1, ol,az ela-
stl,czności i d<lpielo u,te-

d1, pl,Z)stępoWano cIcl

teclrnik i kzrta ken jutsu.
Za źr(lclło baldzcl

cennej inspil,acji clla
slr,oiclr technik uzlrał
Kurli strt-tro. (].łórl,na zzr-

sadą, która decl,drr.jc
o skute czności teclrnik.
jest ,,zasacla spirali" - rra-

trczał, Stop1,-pozl-c_ja sta-

l-rorlią źr(ldło sił1-. ktril-a
plzez nogi i biodra prze-
chodzi dtl l ak lrrb Itlie-
cz,a.Ta zasada spil,ali sta-
nt,rr ije<lrla z tiljellrnic je-
go szkołr,. \{ sil,o.jej me-
todl,ce nauczania uznał,
że ta zasada por,vinna bl,ć
ujarr rliona uczniom już

na sam)lm początku ich rozu,ojtt, b1,

\\,sz},stkie techrriki i kata bl,ł1, nią przenik-
nięte. Bl,ło to dość no\ve poclejście, gdl-ż
lv rvielu szkołaclr ltczniorvie polvtarzali t1,1-

ko form1, kata, którl.ch interpretac.ja
i rrkrvt1 sens nie blł im przez rviele lat
r_rjarl,nian1,.

Kunii Zen'l,a i szkoła Kashima Shin
Rl.u lvzbudzaĄ, u,iele kontrorl,ersji i dlsku-
sji rr, środolvisku _japońskiego budo po II
i1,ojnie śrviatoltej. Działo się tak nie t1,Iko ze
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u,zględu na słalr,ę i legenclę samego Ktrrrii.

ale t-<irvnież z urvagi 1ą 11,1,głaszane p|zęz
rriego krl,tl,czne tl\\,agi, zwłaszcza lvobec

kerrclo sporto$,ego.
Ktrrrii często iv sposcib plzrktl,czrr1 , po-

pT zez ttdztał u, rvalkaclr spol-toul),ch i at-atl-

zolvanl,ch pojedynkach, lrdolvadrriał słabo-

ści metod1, trerringorvej cz1, strategii rvalki

tego ltrb innego st;,Iu bądź szkołr,, rvłączając

\\, to współczesny mll boks i karate.

Jego misją zyciou,ą rrie blło jeclrlak po-

.jedl,nkoivanie się i prze\\,aga {izlczrra rracl

przeciu,rrikanri, Negatylrrlie cicerriał proces
ttsportor,r,ienia szttrk il,alki rve tvspółczesrrej

Japonii. 'fltierdził, że jego zi1,1-cięstrr-ur ll po-
jedl,rrkach nie lr,l,nikają z siłr, fil1-cznej czl
11źi\\,et sprarvlrości, ale z odporlieclniego tre-
nirrgu nasta\\,ionego 1la roz\v<i_j sił1- u,e-
,n,rrętrznej, inttricji i dr_rclra rvalki.

,,Ab1, stzrrrąć naprzeciir- u,1,oga, któr1,

trzbt-ojon1, będzie clążl,ł c1o pozbiuvienia nas

żl,cia, rrie \v},starczź} sporto\\,e tlrrriejętrrości

ćrviczotle poclczas zajęć jrrclo czv kendo. l-a-
ka sr trtat jit \\,\ ll]aga zalrllgażcltr atlia rr szl,st-

kich sił clttclrollvch i rtelltrętl,ztllch trnriejęt-

ności, takicl-r, któr,e sa przechorvr-rvane
\f tl,acl},c} inl-clr szkołaclr blr .jtrtstl" - po\\,ta-

l,zał. Ne jego pogladl zrrajclort:rłr- niervieltr

słtrcl' aczl,. Żl cte i cr-lr ilizzrcja pęclzi\ rra-

przód z, za\rrotllą szvbkościz1, a Japotria sz1,-

kort,ała się do srr ojegrl rvielkiego skoku. Któż
zater-rr rrrógłb1, się przejrnoltać głosetn stare-

go mistlzzr pr,Óbu.jącego zatrz,l-l]laĆ czas.

Ktirrii Zerr'r,a, XVIII tnistl,z szko\, Kashi-

nra Shirr Rl,tr, zmar,ł 17 sierpnia 1966 roklr,

pozostaiviając po sobie legendę,,rriepokona-
nego" N,Iusashiego traszvcłr czasóll i nierviel-

ką galstkę oddanl,clr ticztrióir.

tr
tr
0)

+
a)

E
tr

14


