
Miyamoto Mu§ashi

Mil,amotcl Musashi (1584-1645) to p<_l-

stać, o któlej z pervnością choć raz słyszało
się il, glonie osób zajnrującyclr się lr_rb mają-

cl,ch jakiś zlviązek z budo.
Nielvątpliivie jest to postać ,r1.211,1,kle

ciekata, clroćby z tego rvzględu, ze olviana
lr-ielką rvręcz taj errrrriczością. Mu sas]ri zllan),
jest rrriędzy innl,mi z tego, że podczas srvo-
jego żl,cia, które trr,vało 62 lata, stoczl,ł ptl-
nad 60 po.jedynkólv i utnarł śtnielcią lratlr-
ralną| Zu,aż1,\vszy na fakt, iZ zl,ł u, niezu,l,kle
1rll.r]ilgych czasach, kiedy śrrrierć u, rvalce

była r zeczą baldzo naturalną, a .j ernr,r u dałil
się zlvycięsko ivlchodzić ze il,szystkiclr sto-

czonl,ch bojór,t, stalł,ia go rv glonie osób, rra

temat którl,clr pou,starr,ał1, legend1,.

Zarrirn jednak do tego przejdziem1,, na-

lezy się parę słórv o czasach, lr, których
przl,szło żyć bohatelorvi nirriejszego krót-
kiego ar-tykułu. C)tóz, jak rviclać z daty ul-o-
dzin i śrnierci, Musaslri żl,ł lv bardzo btrrz-
lirvl,clr latach, kiedy Japonią tar"gał1, liczne
rvalki rniędzl,klarrclrve i rodoive, które
ll. efekcie doprolvadziły do scalenia klaju
pod rządami genialnego \{ręcz politl,ka.
N{orva oczyrviście o szogunie I oktrga.ta
Iel,asrr (I542-1616).

N{usaslri z racli swojego lrrodzenia miał
terr problem, ż,ę na\ężał do obozu, któr1, zo-

stał lozbit1, plzez Tokuga\vę, co rlieil,ątpli-
rvie tez miało nienrał1, r,,płyiv na .jego losy,
ale i takZe na całą karierę jako szelmielza,
stl,atega or-az mistrza rvieltr innych sztrrk,

którl.rn pośłr,ięcił całe slvoje życie.
Nadmienię t1,lko, ze rv drtrgiej połoivie

x\/l rvieku zaczęły się mnożyć ivalki okre-
sLl znanego pod nazrr,ą SENGOKU, okre-
su, kied1 od ponad stu lat proivadzone b1,-

Ą, liczne bitlvy oraz rvojrry mające na celtl
przejęcie rvładzy nad lozdart},m lveirrnętl,z-
nie klajem. Ryr,r,alizorvali bolvierrr międz1,
sobą książęta ferrdalni tzrr,. Sengoktr-da-
imlcl, którz), pod koniec tego oklestr sku-
pili się rv drr,óch zll,alczającyclr się obozach,

znanych lr. japońskiej historii jako oboz1,

togLlll i seigtrn, czyli armia rł,schodnia i al-
rnia zacl.odnia.

Na czele arnrii rtschodniej stał rr,l,żej

rr,spomniarr1, Toktigarva le;,asu, a po stro-
nie plzeciu,trej, na czele armii zachodnie.j,
Ishida }Iitstrnari ( l 563-1600), któr1, pro\!a-
dził z Tokugail,ą rvojnę pocl lrasłern obrorr1,

dziedzictrva po poprzeclrrirn dl,ktatolze To-

),otonlinl Hicle1-oslrirrr ( 1 536- 1 598).
Cezura lr,l,znaczającą zakoliczellie okre-

stl Sengoktr i początek nou,r,clr czasóil bl,ła
sĄ nna bitrta pod Sekigahara, któt,a odbl,ła
się lr- 1600 roktr. ,,Bitrl,a pod Sekigaharą
stała się przełomem u, dziejach Japoliii, rr,1,-

rriosła bcll,iem na szcz),t u,ładz1, Tokug;rir,ę
Iel,astr, któr1, potrafił to zrr,l,cięstrvo militar-
tre przekształcić rv trlvałą hegemonię s\\,oje-

go rodu - hegemotrię na całe następlle
ću,ierć milerritrm" - jak pisze plofesol,

Jolarrta'l-ubieleu,icz il, sil,oje.j prac), pt. .,Hi-
stolia _|aporrii" (Ossolineum, 1984).

Zantm jedrrak doszło do całkorvitego
oparrou,ania władz1, nad krajem, staczane
jeszcze był1, liczne ivalki i potl,czki rv r,óżnych

częściach kraju. Przljmtrje się. ze ostatecll]e
rozprart ienie się z obozetlr zachodnim nastą-

piło rr, 11,1,niktr tzlv. letrriej i zinrorvej ofbrrsy-

\v), l]a zamek Osaka, tj, lt lataclr 1614-1615.
Lata życia Nlusashi to okres, kiedyJapo-

nia diarnetralnie zmieniała srr,oje oblicze.
Przeszła boil,iem z etapLr l,ojen domorvych
u- czas),, kiedy pokój zapanorł,ał por,vszechnie
i stał się codziennością. \Ąr czasaclr tycłr zasły-
tręło rviehr znakomitl,clr szermiel,z1,, którzy
rr,słail,ili się nie mniej niz nasz bohater.

\\'alki lodor\.e oraz zjarvisko pod nazrr,ą

Gekokrrjo, cz1,Ii obalanie zrr,iet-zchtrikórv
przez podrrładnlclr, było tak polvszechtre,
że trrnoźlirl,iało r-ealizorr,anie u,łasnych za-
trriaróu, it, miarę dyspotrou,ania ind1,1l,idual-
Ilą sila. a mocni lokalni iro_joirnic1 niższego
szcz,ebla skupiali wokół siebie potęZrre sił1,,

dzięki którym sta.tali się zdolni do obalania
srvoich panórr,.
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Pou,szeclrnl,m stało się pojęcie musha-
-shugyo - czyli praktyczne zdobyrvanie rvie-

dzy u,ojennej poprzez 11,ędr9r,r,anie od pro-
łr,incii do prorvincji r,l, celu odbycia walk,

obalenia istniejącej szkoły szermiel,czej czy

innego s),stem lr,alki. Splzilało to rzecz ja-

MvsnsHt
s!,},i_- ]]d§!

sna takze ciągłemu po\Vsta\\raniu nolt,l,ch

szkół szermierczych i u,iąźe się z takimi
nazr,viskami jak Kami Izumi, Ise-no Kami
Nobutsuna, Yagyu NIuneyoshi i Munenori,
Tsukahara Bokuden cz1, Marume Kuran-
do. Osoby te był1, prekursorami lub kont1,-
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llrtzrtrll,atni takich slstetrrótl, u,alk_;ak: Kage-
-l,\,u, Kirtori Shinto-Ryu, Shin Kage-Rl,u,
Itto-Rvrr, cz\, \\, koticu Niten Iclri-Rl,tr,
za którego t\\,órcę ulr,aźa się N,Iil,alnoto

NItrszis]ri.

Chęć konfrontacji z przeciu,nikienl, sźl-

mocloskonalenie, trening psl,chiczn1, i fi-

z ,vczn,\, to drogzr,.jaką obrał \Iusaslri. Często
lr,ojorvnic1,, któlzv nie mieli slvojego seniora,
tzrr,. rottirrorvie, arrgażorr,ali się u, lvalki clla

zarobku, stdąc Lt boku kogoś zr_rpełnie po-
stl,onnego.

\,[1,clarvać b1, się mogło, że zaprolvzrdze-
rrie stałego pokoju rv Japonii spolvodorł,ać
pon,inlro zahamorr,anie t-ozir,oj u szerrniel,ki
i co zzt tvrrr iclzie, utratę dtrcha bojoll,ego

JapoIiczl,kórr,. Otóż rvcale tak się nie stzrło.

a \\,l,ęcz przecirt,nie, przl,czl,niło do jeszcze

u.iększego rozklvitu norr,l,clr szkół i sl,ste-

mórr-lvalki,
Porr,starrlał\, liczne opracorł ania dotr--

czzlce tzrjnikóll danej szkoł,v, zt dzieło znalle
pocl nazrrą (iol,irl-no shcl {Księga Pięcitr Zr-
lvioł<ilv), któle r-rapisał NIil,arnrltcl N{lrsashi

prlrl koIliec srrojego żrcilt. jest \\fęc,/ sllan-
clalorr,ą pozl,qją z tej teIllatl,ki, tak aktr_ralrrą,

ze tłttrrlaczonz1 na u,iele jęzl,kórl,. (Gorin-no
słro lr,r,dane zostało, rv Polsce pocl nazrr,ą

Księga Pięcitr Kręgórl, lr, zlrakomitynl tłLl-

triaczetritt Agrrieszki Zułalt,skiej Urnecl1,
lr- rtlku 2001)

Legenclzr na temat osobv Nlil-amotcl
}I usaslri z,lviązana j est p raktl,cz trie z czrłl,tl.

jego żr-cierrr i głórl,nic cllategcl, ze nie na
rt pełni lr,iar-l,godnvclr materiałó\\, traktujź}-

cl,ch o jego osobie. Nar,r,et słl,rrne (icllin-nt_l

sho zarvicra rr,iele rr,i}tplin,ości co clo oscib1,

ilLitol,źi. \\I1,nika to borvietn z fakttr, że nie
jest tll.1aśnione i trdorvoclnione \\, stll pro-
centirclr, iz autorem dzieła jest sam \'Ittsa-

shi, a rv szczegóIności ivątplirvość ta clotl,czv
rr,stępu, jakim opatrzolre je st dzieło rv części

pocl nazn,ą ,,Ziemia".
\\Iedłtrg t;,clr poglądórv ktoś z bliskiegcl

kt,ęgu Musashi postano\Ą,ił lvl,jaśrrić powo-
d1-, dla któll,clr pou,stało to dzieło. Zachę-
canr.jednak clo lektur,1, tłrtmaczenia Gol-in-
-rlcl sho. Ze rvzględtr na brak konkretrrl,clr
clorvodórv przyjrnuje się, że autolęm cało-
ści rvraz ze \rstępem jest sam N,Iil,arrroto

Nlrrsaslri,

Dlaczego rvięc osoba }Iusashi tak bar-
dzo intrl,gr,rję aż do chu,ili obecnej? Gd,vby

zaufać temu, co napisa-
ne rv G.orin-tro slro, że

zrr,lcięsko stocz}ł porlad
60 p<ljedi,nkórv, rrattrral-
tryrn jest, ze rr-okół tak
silne j osob1, po\vstaną
liczne anegdotr. \\' IllilL-

t,ę r,rpłi,rlu czasLl treść
samrcll o1lorr,ieści Ila je-
q() lelnal ulcgaIa zrrlia-
nclt-n, ale na pe\\,no t\\Io-

fzono ztrpełrrie no\\,e,

nic mające pot\\,ieldze-
nia \\, rzeczyrlistości.
Parniętać tcż należr. że

legerrdv na jego tenrat
po\\ Sta\\ ill\- za/\\,\L,Za.l

z chvóch t,<jżtlvch ptrnk-
tórv rr,idzenier. Często też
sobie zaprzeczałl-. p()-

niertzrź z .jeclnej stronv
rvi,clrrlalał1- go _jako
lr,spal-riirłego rvcefza,
a z dl,ugiej zaś, opisvrva-
tro dzrtle rvr-dal,zer-rie od
strol1\, pokonanegcl i siłą
l,zcczr nie br lr to opirric
poZ\-t\-\\,ne.

\Iir,arnot<l \Itrsashi
nicrrlltplirr ie jcst po5lacia
historlczną, czego dorvo-
dzą Iiczne ślad1,, jakie p<l

sobie zostzrlvił. },trajbar-

clziej znane t<-l oczyu,iście
G.or,irr-tro sho, no i jego
szkoła szel,miercza - Ni-
terriclri-Rl,u, z\\iana \\,cze-

śrriej Enlnei-rl,tr.
Szkoła ta, jak rr,ietlr1,,

charakterl,ztr je się tl,rn,
źe posltrgrrje sie rr niej
<ltr,ollllr rnieczaIrri i jest
ukolonorvatliern Iicznyclr
ślviadczeti NIusashiego.

rvojennl,clr do-

O p rócz tr,l,żej rvymieniorrych pr"zl,p isrrj e

się tlrtl takze autorstu,o rł,ielrt dzteł z dzię-
clzinv malalstt,a, kaligrafii, a narvet rzęźby.

Taka szeroka działalność Musashi bl,ła
dla jednl,clr przedrrriotern zachrvytu, ale clla
irrnl,ch zgoła r,r,r,ęcz krl.tyki. Na t,vlrr rr,łaśrrie

tle rnogło potvstaivzić rviele kontrolverslj-
nl,ch rversji o źl,ciu Nfil,anroto Nltrsashi.

Cz1. u,ielka u,t,ażliił,ość, jaką z pervnością
obdarzorr1, jest kazd1, art),sta, może iść u, pa-

rze z bez.lrz,ględrrościa człou,ieka, którł, zabił
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Zdjęcie autora
największego
opracowania
o Miyamoto Musashim
- Yoshikawy Eiji

Musashi uchodził za
wielce utalentowanego
rysownika. Poniżej
rysunek wykonany
jakobyjego ręką.

tak rvieltr ltrdzi? Do dzisiaj nie wielny,
jirk daleko postać tego człoh,ieka jest

pran,clzilr,a. Pervne jest natorniast, że

ciągle budzi kontt-ou,elsje i.jest przed-
miotem licznl,ch badań,

Osobą, która pośrl,ięciła postaci
\IusasIliego rtiele czastr. jest na pe§,Ilo

pisarz i lristor,vk Yoslrikai,r,a Ełi
(1892-1962). Sarrr Yoshikall,a lv swo-

ich ,,Szkicach o Nliyamoto Nlusashi"
st..r,ierdził, że chcąc napisać na telnat
\Iusaslliego ttl. co jest pe\f Ile lla jegcl

temat, zmieściłoby się zaledrl-ie na jed-
rle.j kartce papiertr.

Nadn-rienię jednak, źe Yoslrikarva
Eiji uznarr,arr,v jest za najlvl,bitniejsze-
go badacza postaci N,Iuszrshiego,

zt ukoronorł,arriem jego badari jest pci-

lvieść pt. ,,Nlil,amoto Nltrsashi", która
\\, \\lersji japoriskiej obejmtrje nawet
7 tomórvl

\\riele zatem moźna pisać o osobie N,Iu-

sashiego, Opisyu,ać liczne pojedl,nki, któ-
re nie za\\lsze i niekoniecznie znajdują po-
trr,ierdzenie ll, jakichkolil,iek zapisach. To
samo dotl,czr, zresztąjego dzieł artystycz-
nych.

Legenda na telnat N,Iil,zrrnoto Mtrsashi
nzrrastała przez rvieki, ale tll,órcą rvspół-

czesrrej le gerrd1, j est rvspomnian1, Yoshika-
iva EUi, któregcl poivieść rl,ryła się u, śrvia-

doność społeczl-Ią do tego stopnia, że lr,;,-
darzenia opisane rv niej tr-aktort,ane są.ia-
ko fakty. Nielvątplirvie przl,czynl,ły się do
tego także film1, oparte na tej pou,ieści. Ja-
ko ciekaivostkę podam, że rv clrrł,ili obec-

MlvnlłoTo Mu5A5Hl

nej u, Japonii prezerrtoi\,żull, jest rv telervi-
zji serial o Nltrsashirn, co rriejako dolvodzi
nieslabnącego zaitltel,esoir,atliit jego t-lstl-

bą. Serial terr u,l,śrvietlarr1, jest co t,vdzieri

przez cał,s, rok i cieszy się dtrżl,rn porl,oclze-
nierrr, clroć, lliestet1,, rrie .jest tak rvspania-
ł1, jak ilrne film1,, któle porvstarvał\, rv Ia-

tach rvcześniejszyclr.

Nie pośrvięciłerrr zbl,t rtiele miejsca rra

opisl,faktórr z ż,vcia \,Itrsashiego. Nie opi-
sałem teź za,n,ił).clr teorii na temat.jego pcl-

clrodzenia. Nie u,spomtriałenr rric o jego
żr,cirr intylrrnym. Zlobiłeln to celorvo, ma-
jąc rra urvadze t1,lko chęć zasl,gnalizowania

rvielkiej ploblematl,ki, jaka zln-iązana
jest z postacią N{il,arlloto Mtrsashiego.
Plagnąlb1 llr t),ln silm\ m zaporr,ie-
dz,ieć, że planuje trko/rczenie prac1,

pośr,r,ięconej badarliom osoby Musa-
slriego, którą rr, pełni chciałbym plzy-
b\izyć także i polskim czytelnikorn.
Zape.vne będzie tam mozna znaleźć
opisy lr,alk, jakie przyszło mu stoczyć,
począ\Ąlszy od te.j pierrvsze.j, kiedy
miał zaledrvie l3 lat. Będzie też mo\\,a

o aspiracjaclr Musashiego zostania
rvielkim mis[rzem szermierki na dwo-
Ize szoguna, a także spróbuję zasta-

nowić się nad okresem jego życia, kie-
dy zrriknął po fatalnycli dla niego po-
rażkach związany ch z p r zy nale żrro ścią
do podbitego clbozu armii seigun.ó
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