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Prlecie brlga rl kulttrrze jtrcle<l-chrześcijariskicj
tll:r itrnl, ciężar gatttr-rkclrvl,. Jest clrr tźik abs()ltltll\,, źe
lIIozlla rlltr się jeclvrrie pclclclać iaclorolvać.
-I-o

.iapciliskie 1lciclej ściekttltlt rtlrle zrlalazło srvclj e
oclbicie rl tlpisvrvatlitr i irlterpretacji zasiicl sztrtki tla1ki. Prcf'eroivarlc llr,łtl ztl aczetrie clośrr-iaclczerl lr. rrur j.r ceg() prze\f ae,ę rl:icl nlr śli1,a ptlzr cja i rola rrl<izgtr tric
i

1E.

\\' tlaszllrr kl,ęgrr krrlttrfo\fvll) cltrsza.jest tez trt()żsa1l)iatllt z sercclll. .jcdrrak
przecle lr,sz\-stkirrr z pierrr-sztl1llalrorvi1 rolą rll<izgu jirktl lral,zęclzi a, Ilel. kt<ir-cgo llie istrrieje śrliarlclrrlości.
To clzięki rrietlltr <lQarrriatllr- tttlll,słetrl tcl ctl clltchrlrve.
br,}ir cl<l k<lilca zclefirriclrr-arrit.

Sztrrki lr,alki. zl 1,lyIaszcz.a ic1l krtjlcilva łcillztllzl, lr-r lllźlga zźlź,lngazorvalria rrie tl-lktl techrliczllcgo, zrle takżc rv lclzrró j szere3-rr aspektrirr, cltrclr<llr,r-cIl. któt,e
lirnkcjorltrjz1 sarrroistllie lub łilcza się rv lviększe całości.
Dl, D. A. Hall, sr-rl lr}lr1le9-o jltptlrrisrr- pr-tl1', J, \\'.
Halla, iirlaliztrjąc ltpłr lr leligii rra sztrrkę rvalki

i strategię, rvvtrrietria takie aspektr,.jłrk:

-

rrzrl eźl, l,rlzr_r trri eć.jaktl rr mieclo1,1lirlac.ji lritcl pl,zepsl,cIrologiczrle,j
.jętrrość

rrierviclziirl ll ość,ctl

cirvnikieI-r-r

-
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triervzrltszorr1, rrnlr-s}, przr-t,tiu-tr1,lt,alll, clo zitchorr,:rrria się poltrjącl,c'I. clrapieznikórv i co oclporviacla akt1,1l,rle.j :igt,esji ;
rl ieclzłr/irrttricja, oclpolliadzriź]ca prac), trrózgtr
posztrktrjilceg<l trietrstal-rllie ztl:rkrjrv zaglożenia;
chęć/irricjat).\r-a, co llizize się

z l]lclt;:rvn6jx
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\\,1rętrzllź} i zcrvtrętrzt-lź}; to ttl abstirbtr.jc się tlr-

kie aspektr- stt,ategicztte jak go-ło .\(.1,1, scll-|l()
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.sen t sensett-)l0 sen.
Chęć/irricjatl,rla tllttsiirła rllieć pośl-edllika ir- ptlstaci nierr-zl-Llszolrego trtrrl,słtt i ll-rtrsiała kielcllvać się
rórr, tlocześnic rvieclzzl/iIl tu icją.'1-o pocl ej ścierr-l,tl ika-
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łrl z 1)rkttL, że nż1 l)oczź}tkrr poszcze3,-<jhie ilzr helt jutstL
1lort,startałr, ll rvr-tlikrt clziałarlia irlttricji. a rlie illte1ektLr. \\'stfestljź]c\-clr svtLlaciach 1lolir 1litlvr 1trb pcl.je c[r

nkórv. traktolvalrc lli łr, plzcz japrlriskich rvrljakrl barclzo sułlicktvrr,rle. ilrrchclrr,e <lll.ja-

jorvr-rik<ill

lvicttia.

IiiłżclaDroq,:r zr-cia tlra jeclrlak srr tij 1lclcziltek.
\Irrttetlot,i Yagr lt, autor Htilto Krttlelt .;lto strr,ier-rlza:
..Ptlrliacla się, ze \\'iclka \irtrka to pierrr,sze rr-ro-

ta rvitlclace clti sk:rrbllicr- rvicclzr . Irieclr, 1lrzr-chtirlzisz
rltl jakiegoś cltltrltt. lvllicrtr trlttsisz przejśćprzcz bt,atrrę. Bratrra staje się zrritkietll. że dcll>rl,e traliłcś.NIi-

jasz

ju1,

tlclroclzisz cltl śroclkai tvitirsz się z eospocllr-

1,Zel1-1.

Przez lllanlę rrirtrki lll()zcsz rrejśćlla D1-og-ę. 'l-<-l
ozl1łIc,za, że trattkir jest lllarną, nie zaśsatrrl,tl cl<lrl-rcrri. \\'iclzilc brzrtrrę. llit l)e\\ no llic pt-,rril iisz je.j
z cltltlrenl. \Iiir.jir i rvejclź clo śroclka - (lo teg,o. ccl.je st

za llii1.
A skol,o ttztttk:r jest tvlko bratrli1, cz\-ta.jż!c ksieg§.
rrie llrr-ś],ze to I)1,oSźl. (irl b}ąd pclpcłrria lvielir ltrclzi. CIloćbł poznirli tysiące słótv i sttrclitlrtirlijak szalerri, ttl nic zobaczi1 prarvclzirvej Drogi. Chrlćbr-śpotl,zrfił czltzrć szpzrlko, jak l1,1 kładolvca dzieł starlclr
tnistrztjrr,, to jeślinic znasz poclstarvorvvch zasacl, trie
rvstilpisz rla rvłaścirr,ąDl,clgę.
Z clrtr3-ie.j zaśstrotrl,, l-ricrrrożlirte lvyclzrjc się tlsilt3-rrięcie Droei bez trirLtki. \iic rrrclztla też prltlieclzieć,
że ktośpoj:lł Drogę tr lko cllategrl, ze bi,ł ivvkształcon,l,. Znalaz,łob1 się zź1 to ó*l,ono kilktr osób, któl,e
rl, ztrpełr-rie trattrralnl- sptlsób rveszł1- lra Droeę }lez
żaclrll,clr rvskazórvek.
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,,\\Iielka rrartka" rnórli o przvsrvir,jarlirt rvieclz\clążerritr clo dclskolrałości.P<lprze,l,,,przr slvtljc-

trie" t,oztt trrienl trrtaj podst,arvorr,ą

zrrzr

j

orrrość\\,szvst-
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clziorr-r lviirclo1,1l rl. ., Dosko ll ał<lść"złrśrr-1--

nika stącl, że gdv jtrz pozvskzrsz tę po<lstair,oir-t1 rrieclzę, tcl rlicsz plakt]-cztrie lvsz\-stko i jestcś pt,aktl,czllie zcltlltrv clo rvszr-stkiegci. Nigd1 tliczegc, llie rlsil1grriesz, jeśIirlie pozlrźrsz poclstzuvolvvclr regtrł.
\\' kirźclr-r-rl clzialar-rirr niepertllośc' rvr rlika z rrierl,ieclzr-. Kicd1 trra.sz .jakieśllzlt1l lirl,ości. to clr,ęczlr cię
llielvesołe rrrl,śli.Pozbaclź się iclr, pclgłębia.jąc srr,,,j.
-fo
rviaclottlości tl zzrsirc[ach rz,zy<lzącrc]r śrr-iaterrr.
rvłaśnicllilz\,\fanl przl srtir.janiell-r u,ieclzl i clażenictl
clo closkol-rał<lści. Jeślit-ltllsz tlollll, i ottr,artv rrtlrvsl.
rr,órt,czas bez trrrcltt lrlozcsz plzejśćclo czl,rlóiv.
I)la pozr-rarliir zirsacl kelljtttstl \v tlellil]gu początkttjącego pr-irktr kir istotne sź} tfZY elctlretltr,, tj. pozr,-

cje ciała, zaszrcl\, 1lracr- i koolclvlracji rąk i rriig- orzrz
-fe
trzr- elctnerrtv s11 ptlclsIarrzr r<lztechrliki trrieczzl.
p<lczętej Dltlgi rlrijorvrrikir i trl je rvłaślrierrliał rla
rrrt,śli N,Irrr-retlori Yagr-tr. piszitc o ,,bratlrie prorvacIzz1-

clo clotnrr". DollieIo p()telrr llloZtlA przejŚĆ clo poztlrrtliir. tlparrotvirlliit st()so\f illlia, lr tr l,eszcie pl,Zqję-

ce-j

cia jako llżrttlrallle \vsz\ stkich

eletrretlt<]lrv cechrt ji1cr t,ll 1ll,;trr tlzirr cgo ttlist t,zlt lttit,t za,
Scrrsei Sekigrrchi 'l akaaki Iiotllei, 21 so/rł str,ltr

\Irrso.|ikicler-r Ł,islrirr-r,r rl. \\, 1,ozlllo\r-ic ze tlrtlz1 trszel,egtlrlzrł te eletllcrrtr rv llastępuiące.j k<ilejności: postźl\\,ż1.siła, techrrika. ltmvsł i cltrclr. czlli scrce rto-

jorlnika.

\\' ielr-r ćiliczącr-c:lr rlspółczcśrrie kerl.jrr tsrr Ll\f azel.
że w tln1 ostattrim cletllellcic zarr,ieritjit się rl,szlstkic

pclprzeclrrie. Pralvrlir jest .jedrrak taka, żc clla l,rjż-

tlvcIl ćrvic--zaclch cl<lnritrttjącc ztraczellic 1rroźe lllicć

clorvtlltrl ll- tr-clr eletrre

nt<jrr,. J

eżeli .j eclrrak

rl

irp lzrrl clę

zt,ozrtrllieja <ltri umr-słctlr i cizrłern szttrkę rvalki, cz1,1i
.jaklll pcillicclzieli praktrcr ker-r.jrrtstr osiąerlt1 hclt-tttl
.irrlol,i (,.ośrr-iecerlic rniecza"). t<l

rl

każcl1-llt z

tlirltrvclr eletlretlt<jrr, 1lltlszźl zirlviel,ać się
pclp rzecl rrie, llr- szt trka lll-ła korrrpIet r-ra.

ir
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\\'zrjr tstrlla z\\,a11\, ttutlt.i !ori, tj. ,,llrarna śtr-iątr rli
slTil-tttl z lhlirrni", Opracorvarra p|zęz Toslrikalre Ra-

rll-asai Yagvrr (1625-169il), piirtego soke szkołrOlvari Yagl,tr Shirrkage Rr-lr. Zaivier:r rr, sobie przesłatrie otrr,icl-zrjące traktat Heilttl Kaclett -r/lo NIrrlletltlriegtl Yagvu, pol,órvtrtrj:rce rtkl,tlczenie trir Drogg
rrrieczzr cltl przekt,:rczallia bratrrr, któl,c staje się ptlczat,kiem no\ieg() sposołlu rrrrślelliai żrcia. Fzrlc to
kolejrla zrnalogia clo 1lostarvr szcrtllicrza rv rvitlce.
\1a <ltr przr,lltltrritrzrć rlrlc[ę, tlierrstarrtlie płr-trącą
i aktl,rr tla, a.jcgo ttIlvsł llie zatl,z\-nltr3ąc1- się na żircltlc,j rzeczl,.

\\- czzrsic jeclrrego z selllillarió\v Nablrlrartr
Yirgrtr - 2l, ,sohe szkrlłl ()rval,i Yagttr Shirlkage Rl-tr

lv L S_\, clr sktrsja,.jakir się rtllr-izlzirła. clcitr-czl,ła trl.irl.
aspekt<itl techl-ticzrrt,cłl trelrirrgtr. I'aclło istcitlle p) tarric, clotr-c:zące poclstatv ketljrttstl: - Cz\- rr,li,rr,l lltl-

zrlirla palcrlttr lt tlóg poclrrosić się clo gól,r-, czr teź
.jest rr-:rźtle. allv kierclrr-:rć.je clo poclłoui \f fllclrLr ślizgotr,1,1ll:

-
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1;irlclz() ciobre pl-tallic. \\'azt-lc

.srlllttshin, Sarrro słrlrr,<l ..soklrsiritr

'

/l1ac,z

.je

st ptljęcic

.\, ..1ll,zr spie-

szetrie", Kieclr ćrriczl,cie na płaskiej poclłoclze. rno-

zecic ztlstatlić piętę rl g<jrze jak lr- licttdo. 'l'ak.jcst
clobrzc. Jeclrlak lra lliel,rjll-tlltrr 51rtrtrcie tr tet,etrie
rr-:tztle jest <ipiel,arrie cięźarrr ciała na celrtralne.j częścistopr-. Tetlt,iir Yzr.r-r tr Shirrkłrge-rr-rt zaclręca clcl
choclzerlia rt, taki sp<lsób, że palcc stcip 1lol-trszają się
tl gór,ę i il cltił.
Kole.jrrc pltźrnic: - Trvój palec llskaztr.jilcl rv dłoni trzr-rn:rjącej rrliccz, .tcllsr:i, urrosi się tl- gór,ę i jest
odlr-iccl ziorl v od tlch\v\-ttr (1,s rrlrł), cllaczego ?
- \ILrszishi rlspoll-rirl:rł o tvln sp()sobie tlzr-Irratria
1sttłłtl Goritt-no.1ło (,.Ksiega pięcirr kręgólr-". polski
przekłacl _\gtrieszka Ztrłarr ska-Urnecia): ostlttnic tl,z\palce trzr-triaja r-niccz, a pozostałe są tl,zr-tnitne lrorr,zotrtalrlic. \Itisirrrr, .jeclrrak rórttriez rrlnicścićsiłę
rv tr:rsaclzie kcirrka i palcrr rvskazttj;tcvtlr. Dlategcl
górrrc rrrięśrlieplzech,alllietlia są rclzltrźtrione, a użr,ll,iu-r a .j cst cloltra część.trIlrsi l-r-rr- trrieć rtcztrcie, .j ztkbr,śtllr-trzl,trlali rniccz rękz1, alc trzvtnalrie go 7, 7,LI,
rrrktriętr ll-r palcerlr rvskazrrjącr lll ozllacza! źe górnir
częśćprzeclrirtrrietlia szt1 il,rrieje. To przeczr- s\\,obotItlr llt l,ttcllott,l .,ltitt,ti.
- .|aka .jest trlo.ja, settsei , opirria 11a telnat llspiiłczeslle g() lł c n o .jttk<> sp osolltr rra <lsiilgn ięcie sktl teczrlr-clr urniejętrlości rr clzieclzirrie szerlllicrki? Cz1 pcl-

€_

d.

ę rórr-trtlcześll ie ćrliczr,ć r,óil l-r ież ło il,zr ( stłrre
szkrlłr rr,aIki p rarvclzirrl,rn rrrieczenl ) ?
- \\'spółcze sne heltd.o trra st1,oje ll,łastre zasacll
i stosttlrko\\-rl clłtr94 Ilistorię ocl okl-esrr },Ieiji. T'o clalr-itltrtl

si

je pol.acl

1()() lat,, ll-ięc nie lekcervazcie tej historii,
jeśli
Yagr-tr Shinkage-rvri .je st stżll,sze. Norr,ona\f et

czeslle kutttlo nta s\\,oje rr,łasne kolzetrie, tl,aclr-cje
i zzrsaclr-. \'ag]rr Slrinkage-rl,tt trie rlra zasacl i to stźrtrolvi t,óztricę niędzr- nitni. Uivazirtrr, że llo\\,oczeslle

ó1
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hendo jest rv porzzlclktr. Niektórz1, sensei Yagl,u Slrinkage Rl,u rórvrrież tr"erlrrj4 kend.o..|ecllrak jcślirv rlo\\,()czesn),11] łrltr1o lrstttriecie p;łorr,ę rv bok i przecirr-rrik rrclerz1,\\,źls \\i ratnię, t<l ttclet,zerrie to rrie jest zzrliczirtre, ale rlie jest tcl clobre, kiccl1, się tna do cz},nierlia z prarl-dzilr,l,m trlieczetrl. Dla pclczątkrrjilcl,ch ta-

ki sposób ttczellia

się

jest clob11,,

zrle

nie na 1rozionlie

Zaa\Vźl11so \\,a ll Yl11.

Doskorrirłz1 stl,ategię sztuki trrieczir osiilga się
y:rzez,zanliel,z()1}e działarria techtlicztre clane_j r,l,tr

i

1tr,

il,ieclzę eiIpir\-czllą. ale skool,cll,norvanie ciała
i trrrrl,słrr osiąga się przez s\\,ego rodzajrr objarłierlie,
odczlrcie Iizl,czlro-rnentaltle, które pojarr-ia się sptlr-rtatricznie i satnoisttrie po oclporvieclrrio clługim i peł1]\,1ll zaarrgazorlatria tt,elrirrglr tak ciała, jak i rrrn],słtt.
Nąpierrr- ucz\,lnv się określorrl,ch teclrnik i taktvk ich st()s()\rania, a rrastępllie są one closkot-rirlotre
tt czlr.ie rr ieI()kl,clll]ęg() po\\ ta1,1allilt. ptlllal,tego ltietlstalrllą pfźrca tt1I1\,słtt, Z czilscnl przecl Ćrr,iczącl,rn
trj:rrlrria się obrzrz svstelr-rLl, rra któr1 m zbtrclclrr,arrct
clalrz} 1,1tr. Urrlysł przejllllr.je ten s),5tem jakcl rr,łasrll,
i dzięki telntl źltltonratvcznie f o,zs7,e|za się skala rrrożlill-<lścispclrrtatricztrego stoso\\-źlrria technik rl, rl,zilce,
Prclblerrr pcllega na tvln, ze tcgo stallu unllsłrr rric
tl1()Zllźl się tak rraprarrclę rrarrcz\,ć. oll stttn objau,ia
się ir pt,ir Il\ lll lll()lnetl<,ic tllszeg() laal)g;itZ()rratlia.
-1'o.jest
prarvdzilve .lłlol,i rl clarlej sztr,rce rr-zrlki.
.]ak strvierclził rrrrrich Solro Takuan, ,.teclrrrika
i zaszrda tj. koncepcja s\-sielllo\\-źt. sa lliczr-ttt clrvir kclła tt rvoztt". 'l'e koła zaśnapęclza siła r_rnll,słrr.
jest
Jeclłr1-1n z istottrvcl-r eletrrentór\. tego zrlizlzktr
r.rrrriejętr-rośćrozróznietliźr tf ze ch elerrrclrtćllv poStl,Zegania otacZa.iąCego ŚrVi:rta zart,iel.ającvclr się
il strvierclzeniach: patrzeć rra crlś,obserrvcllvać
i ll-rieć skierolvanv rvzrok. To są trzv róźrre ocl siebie
rlkrcślerria. Jeclnocześrlie r_tlnvsł kształtoll,an1 i l,clzrlijzin1 \\,czasie trellillgLl realne.j szttrki lr-alki, rozrvija się róu,trocześnie tra trzech poziotrrirch: clrrchorr,1,1l, charakter;,stl-czrrl"tl. dla ktrlttr11, zitiązarlej ze
sztlr kz1 ll,alki, pt,zej r-t,tcllł,atria zasacl systclno\\r),ch j ako rv}irsnl-ch, co daje spontalricztTość rc:rkcji \\-czAsie stresLl lr-1,1{clłatrego przrtt,clzir\'a rvalką lrrb trctritr-

gietlr na jej po-^l,alriczrr, lrrrrie.jętności obscrtl,acji
przeciirrlika rl tlójlrr rr-riaroite,j przestfzclli i odbieralrie ocen1, stallu zagrożeniir ocl rvszystkiclr ztrlr,słóll rnrrie.j rtięcej na t\ln samlnl p<lziolrrie
.

Porradto

\\-

\\,},lliku clługiego tretrilrgtt zagfoże-

tlie zaczl,tla się ptl.jrrroir,ać intuicrjnie. Ttr zztsaclnicZego Zllaczer-ria nabierir po.jęcie nierf zrtrszone go
rtt-tlvsłtt fu

d osh i

lt,

,,Fttcloshin to sl,tllacja, kiecl1- ktoś,stajzlc lv obliczu trtlcllle.j sl,tuacji. nloze to robiĆ zarr-szc z llie\\,zrtlszollvm ttnr},słctrr" - Illoue Tstr1,oslri, 18 scike
szkciłr, Horrtiri Yoslrirr-rl-rr.

źróclłelrlinfbrmacji zrr iązatr1-1rl
z koncepcją .ftdońitt jest list brrddl,jskiego trrnicha
Najst:u,szl,r-r-r
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Solro Taktrana do rrristrza lniecza N,Iurlelrcll-ic-

go Yagl,rr, znan), jako Fudoclt.ishitt.tn\oroktt, co ozl-}ż1cza,,Boski zzrpis nierl-zruszonej mącllości".
,żara7,ę111 bęcląc1
I'etl-:rcloks Zęll, - rrierr_rclrom1,, a
rt ciągłyrn rttcłrtt trml,sł, głórvna tezzr listrr Takuana
Soho, polega na zźrchorvaniu całkou,itej płl,nności
tttnl,słtr (shin/kokoro) poptzez ttu,olnietlie gcl ocl ilrtelektualnl,clr i erntlcjollalnl,clr cleliberacj i.
U ml,sł jest zalazem rltchottl1, i nierrrchorn1-,
u,ciilż płr,rrie, rrigcl,v rlie zatrz;,mtrje się na zaclnl-trr
ptlnkcie, a rrritno to .jest rl tlitrr środek, któr1- nie
pcldclaje się zadnemu rltchorvi, pozosta.iąc zźt\{sze
t-akitn

sall-11,trr.

List 'l'zrkuarla Solro stlvierdza, ze clsiągrrięcie takiego lrrnl,słtr jest plaivdzir1,1,rn trristt,zclstrvetn. \\I takirn stanie tl mysłtr \\,ojo\\,nik l,eagtr je sporltatricztrie,
rl,

sptlsób rrattrraltl1, i ef'ekt1 rlrl1,, bez chir-ili rl,ahania.

że ab1, osizlun:lć tell pożzlclan1, pr-zez rr,ojolvlrika statr rrtnvsłtt i rvr,ćrviczerria
rrrniejętlrości rrielvalrania się i tlclporviedrriej reakcji,
Tekst _jasrro

11,1,1r,odzi,

trzebzr zastosorlać się przl,nzrjrnrriej dcl .iedrrej l,ccep-

tr,, którą _jest tler-rirrp;, któretntr trzeba się pocldać

z z,aangażolvaniellr, konsekrterrcją i pasją. Pozrr,ala

ol. technikorrr ćrl,iczącego \\,zlrieśćsię rra pclziclm nlistrzolvskiclr i tlatrtraltlt,ch rtrchólv, bcz korlieczrrości
śrviaclonlej nacl lT irrri korrtro]i.
\,Itrsi ttr jednak, tnoin-r zclirtriem, {irrrkcjonou,irć
jirkaśfolrlra śu,iadrlnrej kontroli. Bez rriej lrrożr-rlr .jccll,rrie lezeć trież1,1r,l,tll, Barclziej stoso\\,ll\lll, trroim
zdatrierrl, okleśler-rierrr będzie ogl,źrlliczenie jej do
trrinirnrrm,
Fakt ztlaczerria spoko.jrrego ulnvsł .fudoshin podnrlsi tez Bttshirlo Nitobe Inazo. Pisze oll. źe potrójrTzr
pod§ta\\,a, która rvspiera strukturę Bushido, skłaclała
się z chi, jin i yu, cz1,li nrądl,tiści,clobroci i oclrvagi.

Dttcholvl-m aspektern oclrr-agi jest zaśobecnośćspclkojnego r_rnll,słtl.

rr,cl.j orv1,1 ic1,, clązilc1 clo rnistrzostrva, clo.| ap orisc1,
u-oclzz1, że jest, ol1o nierozet,rl,alrrie zrviązarre z L|z)\,-

skzrniem il,ładz1, nacl sam),ln sobą, ze obok natrki za-

stcistlrvatlia techrliki lvalki, rvłaśniepoprzez dłtrgi
pr-oces opżrl1()\\,),\\,ania cltrclrortl,ch aspektóu, Dlogi
sztlrki lvzrlki, istnie.je nlozlillośćzaparrorr-ania tracl
rr,łast-tl-trr \\,nętl,zeln.

.|aponii terrnin1, shin/lłolłoro tłrtt-tlacz1, się jako:
url.l,sł, clucłr, serce, interlcję, rnr śIltrb ldzeń. Jeśli
shin/kohoro darle,j istotv r-lrir oclbicie rv clziałatrirt, ilte\\I

clr, sr_rkces.jest zapex,nion),, a \\,szvstko

stąe się mclż-

lilve,

Pojęcie serca rlojorlnika.s/izlrlłokoro stało się dorrrintrjące rr, czasach, kiecl1, rr, llźltlce szttiki nriecza
plrnkt ciężkościprzesr_rnał się z prakt1 czrrej rrrniejętności rvzrlki \\, stronę kultr,rr,1, I1,zlcl,nej, opar-tej rla te_j
szttlce. Innl,rni słorl.y, kl,ecly llettjutsu zaczęło ervo]ltorl,zrć rl stronę ketrlo od dlugiej połolr,1, XIX rl,ieku,

kiedl,

sarrrtr ra

jcirn zabronicino

p

r_rbliczn

eg

o noszelri

a

OnsrRwu], CwlCZ l oDCZvwAJ

Dnoqn

rrriccz1,. Istotllv rr<lział rt rvr-sttt-tięcitt tl:i pierrr szr
plarl tego rvłaśrrieeletlretrttt rrriał llrięcłz1, irrlrl,rrli
Yatrraoka'l'atstr{irrre ( 1tJ36-1 888), trr circa str-ltr N,Itrto-ry Ll.
Yzrnlirrlkit rrapisał:,..J cżeli trr,ćlj trrnl,sł.jest pl,zell
szo1l)-11źi fęce, lra\\,et clzicsięć
I)c,żLlż\,tecz|l1,cIl
p o c lr o cl

z

e ll

i

a

t1

sięcl,techrrik bęclzie

", Określerrie,,clziesięć tl-sięcr,"

c lr i ri s k i e

go i

r:l

()-

zlt,.tcza

.jest

tr i e s k o ri c z o rr t l ść.

Jak stivierclza rv srt,],ch l,ękclpisirclr nristl-z Tsrrkalri,rra Bokr,rclen, trl,órca st1,1tl Iiashi1l1n §|li111o-1,rrl.
rtpzrclrrięcie il <lbsesjg teclrrliczrlą, tj. sktrpiallic się
jeclr-llie tla iizvcztrości t,trclrtt i jegcl zitstost.tltzlt-,titt
rv rvalce , bez x,łaścill-csclsltitt/hokoro, t.o szaletistrvrl,
Kiedl, całc clttclrorve \\,llętl,ze ltspiel,aIre l)racź} uln}-słr_l ujarlrri

się rv teclrrrikach, te.jatl,ii1 sięjakcl clr-rrgo-

rzęclne, a tl,cnirrg kelljrrtstr stąe się clrrclrorvltrl
kształtern rrtctrlt. Shitt/kohoto to clrrch pł1 nac1, pcll)f zez ttllrvsł, p l,zekształcarll, rl clziałarrrie fi zl-cz tl e.

czas, kiecll, rla tejze Dloclze starTiecie plzecl nicrrniknicltrvrrr". Dlclga Niebios tc]rrrie cllrclra rr-ciała żru,rch
istclt,

r-ric

rr,ięc clzirVne go, że l,e \\,stręte1]l oclrrosi się clcl

pl,zecllrliotórr,, kttirl,ctr pl,zezllilczellienl jest ziibijać
i rarriĆ. Dlategri tez rliiclzrje irlr miatro narzęclzt,zła.
Z clrLrgie.j strollY pcilviirclzr się. że iv pcl\'nl,ch sr-trracjaclr rloltlcl rrżl,tl,ać br"orli, i żc ttl rakże Dltlga
\iebios,,, Zrlać trr pelvien porząclek: to, co clrl.jrzałe,
trtlliera. Ltrclzie czcrpią kol,zi-ści z rtlzlrlaitvclr zĘ,clr
czvttórr. ale gdr zło clojt,ze_je, rrrttsi zostać ztriszczorre.
Dlatego też Dl-<lg:r \iebios cl<lpttszcza rrżr-cie llt,olli.
B1,lva częstokroĆ, ze.jcclerr człoil,iek.jcst spran,cź}

cierpieli rtieltr iLrdzi. \\' tzrkirrl plzvpaclktr jeg<_i
śrrrier,ćprzvtrosi itll rrr-barvienie. C,l,.:;ż to trie clobr1przl,kłacl na pot\\.ierclzcrrie słórl tl rrriecztr. któ1,1,,śrr-rierćtriosąc, clirjc ż1 cie" (kat.sujitńcn)?
Szt trkir rvłaclarri a llrrlrrią \\,\,lllaqa clrrże.j rvieclz1,.

Jeśliclrcesz kogośzt|rlićbęz te.j rvieclzr, z perltrością
llęclziesz sar-tl zirbitr,.
\ie tl,tlltro rrlr-śleć, żc szttrka itcl.jrrr polega \v\-Iacznie rla zirllijarlitr. Zabija się złci, rlie człtlrtieka.
Sztlrka lr,cl.jrlr- to sztrrka stlategii. Sztr_tka, clzięki kt<it,ej śrriicr,ćjeclr-rego złoczr-r'lcr- clirje żr cie clziesiątkolrr

llierr-irrrrlclr lrlclzi.

Je śli clrces z 1loznać techrlikę ttclel,zatlia tlrieczetn, rt,szelkic postalr-1- btl.jtlrve i spcts<ib tlbsel,rr,acji,
rrrttsisz się pilnie rtczr-cl i tliettstarltlie ćrliczr ć. To jest
borviettt eserrcja przlsrl-ajatria rr-ieclzr-. Kiecl1, .jrrż
przełlt,rricsz pl,zez tlirlrkę, zeroll-raclzotra tvieclza o<1płl,rlie z tlrojej śitiaclorrrościi tra porvl-<it starriesz się
beztlrzcszrr1,1ll.'l'o.jest borlierrr eserrcjir c[ążelria cl<l
closkorrałości.
Iiieclr- popr-zez nirrtkę i praktr kę pclsiąclzicsz ocl-

1tr_

pclrlieclrlią rliedzę. t() t\\,o.ic l-ęce, n<lgi i ciało ,żac,żllą
się polrrszać sirtne. lrie zirplz:ltając trr-tlich rril,śli.Za-

potrlrrisz <l zciclbr-tej lliec[z\, lecz rrzrclal llęclziesz
\
Mistrz Sekiguchi Takaaki Komei w czasie duchot-ej koncentra,
cji, przed rozpoczęciem serii kata iaijutsu stylu N{uso Jikiden
Eishin-ryu.

Przl,toczrlne pcidcjście, jako lclzlvtljtr rla Dl,clclzc

<ldkrvrvania. pozllźt\\,ania i stclscirtarria cltrchoir,l,clr
irspekttirl człorvieka, nie blło.jedrrorocllre.jrrź rv cza-

sach szrtl-tttt,aj<ilr,, Pr"zl-kła<lern takiegci t-<iżtrcqo 1lciclejściaclo lteilto są clivaj zlclrtcrsarze. Zl,jilcv i clziirłając1, lv t\-nr salrr\,l]l czasic. tj. pierlvszej połorrl XYII
u,iekrr.

\,Irrsaslri NIil,irrl-rrlto strtierclza _|ccltrt.rztraczrlie
o szttlcc htttjtt!stt ,.\\I rtalce rrie tllzr tric rr,},szltkatlegtl

aIli Iilozoficzllego. Clrodzi jecll,nie <i to, b1- zallić
clrtrgiego człcirvieka (sa1,1let-llrr rlie bęcląc zabit1,ln)."
Pl,zecirvnic Yagl,tr NItrncnori, którl, zzl Laoz.i,
chir'lskirll tnęclrcenl, ocl któr,ego \\-)-\\,oclzi się taclizrrr,
po\\,tźu,zżr:,,\\Iszelka bl,ciri t<l narzęclzie zła, clclrzttcatle
przez Dl,ci39 Niebios. C]hll-1,ta.icie ją rv t,ękę t}-lko rr,órl,-

z llie.j k<ll-zvstirl. C]clkoltviek z1,obisz, bęclziesz rr,oltlr,.
Zatcl)r Dl,clga trriccza tcl rr,prarl-clzie techllikir.7ir1źllc
oparta i tlicrozet,lr,:tlrlie zlviązarra z zaatrgltżo!11 .
rtatliet-1-1 rttrrr słtt, któ11 .ja kształtrrje. Oba te elernetltv kszt:ilttr ją z krilei zerr tlętt,ztlie i lr crr trętrznie całegtl człoir,ieka rra jego I)l,clclze żl,cia, rreclłrtg rvvbranej pl,zez rriego cloktr,\,ll\- (strategll) Do/l\Iitllt.
Lzvrl-ajilc pojęć z llźlszcgo kr,ęgtr kttlturtlrr-cgo, tcl.

crl Iizlcztre nrciżet,tlv zanyrzeć pocl pięciorrra ptljęci;rltti: 1lostarva, technika, siła, oclclech. rrrnic.jętlr<lść korlrdl rracji całego ciała rr, 1,1rchrr. T<l, ctl clttclrclrvc
i zrviilzane z rtrnl-słctrr, zalliet,zr się lv pięciu takich pcljęciaclr .jak u rn ic, jęttrtlść:korlcerrtrzrc, ji, l,elaksacji. cib-

serrl,acji, zaallgźtz()\\,żtlria i zclecvclorr-zrnia ll, clzizrłarrirr,

ie tl,szvstkie rvzlriosłe słolr,a plzeclstalt,ic'
iou-iecznet]ltt s?r lntl l,źl.io\ri jako cel .jc go natr ki
sztirki ll,zrlki, to zape\vl}c bv trciekł przerazon\,. Jegcl
Droga b1,}a bolvienr zllźtczllie pr( )stsza: clbsel,rvrr j.
ćrr-icz i oclczuir-zij, Rcszta 1lojarti się slrlrrlr, oclkt,r,lr-aCicll,b1-

śl,ecl lr

jąc rrkrl,t1 1ltltellc.jzrł człorlieka.
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