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ohtit,1,.

cz1, ttby,

ntt flriL,ntl ztttttte.jrsl

jakie stoi zt.t l1,tlt
iLl)Tazem, ktrjre trlk ntl|lrarudę ozn(l(za
}lo Pro.stLt atak i Poclrcclzi orl czasoztnihct
zt,łą.ftiu;e Pojęcie,

cLtakrnL,a ć

-

seqleTlt.

\ie bęclę jeclrlak zairlrcxtać się etl-nrtllol]ią teg<l rzeczcirvnika ani itrnr-lrri zirp;aclnieltialrri z c[zieclzirrv jęzl-ktlzrrirrr strra, a skcitrcer-rtrr_rję

rr,irtritt rv

jego praktrczllvrn zźlstos()kcrrclo. NIr-ślęllaltet. źe to prligcie
się

rra

.iest tzrkże stos()\\,ane rv it-rnrclr clzieclzirrach
sztuk rłalk japoirskicłr i porliższe u,l,jaśnie-

rrie będzie także przvclatne clla osółl trpralr,iającvch inne svstcrnl, brtclo.
T'o, ctl chciirłłlr rrr przcdstau,icl rv rlirrie.jszl,tlr artl,ktrle. opirl,te .jest nzr cl<_iśu,iirclczeniach atttora, .jegrl t,<lzltlolvitclr z licznr-trri
ltllt()r,ytetalli kerrclrl. no i rzecz_jasna, nir bazie lektur ptlśivięc<lrrl,clr tetlratl,ce _japoriskie_j

szerrrriel,ki.

Na rvstępie rrależ:rł<lbl u,l,jaśnić, dlaczegrl

ttrl,aźa1,1,1, że pojecie .rl]/ill

\f\-lllżlgił oclr,ęll-

rlcgo poclejścia i cloktl1-lalria pt,ribv analiz1,
zanriast pl,zeclstarvić rtiznclrakie praktl,czrre
sposobv rlvprou,aclzirtlia ataktjrr,. Otóż.,
z plzvkr<lścią st\\,ierdzaln, żc tak nirplalvclę,
lzaclktl daje się zaobseLll-<xvać, abi- kenclcl
zaL<ilvtto u, Pcllsce, ale tzrkźe i lr, rticlrt itr-

nvclr krajach, rrprarviarle llr,łcl z tzrkinri

nvtrri zaklze

rlizrrrri

jirk

sir-

rv Jzrporrii, źl zate ll1.

pieru-tltnvnli zasaclanri. NIalo tegtl, jak rclztrrau,ialrr ze znlrjclrrrvrrri .|aptlńczvkzrnli, któr,zl, rrprirwiaji1 kcrrclo lt Jilponii, słr,szę, że i pocloblre zjalvisko claje się
t€ż i tam zaobsert1,ouac', szczegrihrie rr,śrrjcl
zgodnie

z jeg<l

ludzi r-rlłorlvclr, \[r,nika tcl borvielrr z tego,
że trprau,iirjąc kcrlclo, korrcentrrr jemv się
IlltlrIzit,i lle stl,()l)ie fizrt zrlcj. tr,l,ę(,/ sl)()l,t()rlej, zapclrrrirrając, ze sp()rt u, kerrcl<l tcl tr lkil

nlałr epizo<l clla każclcgo, kto prirgrlie \\,stąpic' na ,,clr<leę nlieczzt". Pojęcie atakrr, cz1,li
.tellze, stiLjc się lvięc lliczt-rtr irtrrr rlrjak lllaclritlallrl,ttt Iizyczl-tl-trl rvypt,orlaclzar-riern serii
cięć, pclrrrięć, które tlraji1 pl,orlzrclzić clo trafietria llaszee<l przecirvrrikir i lr- krlricLr clo.jegrl pokor-rarliii. Tl,errrrjilc kcnrlo sporto\\,e,

Anxłorusz
Izonssrr

<lsiilgrlięcie zrr,l,cięstrr-a jest celerrr saln\,1n
rl sobie i tak rlapl,air-clę kłćlci się z zasirclatrri
kerrclo, ktrjre trla otrlieriić rlorre ch,clgi, czvli
pobtrcłz:rć clo żrcia, a tlie tti zrcie liklliclortać. Zatenl. upt,alr-izljąc kerlclcl rl rvvclirtlitt

sport()\rln) tak, allr lllozlla bl,łti lv x,iekrr
rll clalej czerptlć nieogt,atriczorlą

późr-riejsz1

u,ręcz laclclśćz jeeo plaktr-kcxvatria, rralezr,
.jtrź <lcl sallreg() poczż!tktl przrsrlajać sobie
rvieclzę (lotvczactt istot\ tei sztuki.

Ktrlśrrri kiech śptxr-ieclział, a llloze

Ył
7l<

3^clzieśprzeczvtźrłcllr, że rr,iclcv lrlistlz<lu,ie,
ir citł1, czas ll1o\\,ż1 o ker-rdo, potl,a{lli stać rla-

przecix,ko siebie, lrrierzilc się clłrrgtl 1la\\,zźi.jenr. oclclziclcrli ocl sicbie ch-starlsetn cht,óclr
skrz\,żorr-atrl-clr birrrrbrrsclrr,r,ch rnicczl, slritrai. irż \\: pe\\,llvln trrotrrencie którl-ś z triclr

cofirł się rr:r bezpieczlra oclległośći z nisko
pocIrvltltli1 głrlrvi1 ttzlrzrrvał zrvl,cięst\|() tego
ch,trgiegtl. }Iclżr.a b1, polr-icclzieć, że to bąki
i o ccl trr rl tlgóle clrtlclzi, bcl nib1 _jak tnrlżna
ko

gośptlkor vtć |,lęz rl vp rorvacIzarlia <lecl,cIu-

jzlcego cięcia, czrli ataktrl? Terl, kttl tak rrrl,śli,rriecll lcpiej rrie czrta clalei tcgo zrrtl,krrłu
i poszrrka sobie czegoś bal,clziej intelesrrjącego u, tvln tnagazvtrie. Ja \\- to głęboko rr,iet,zę
i sarl osrlbiście lllierl,arrr takie tlclczlrcia. \\'1-rrika tcl 1lolr,ietn stż!cl, źe rl ketrclo \{\,pr()\fa-

clzerlie clecr,clrr j:lcego cięcill 1trb pcl-rlrięcizr
jest t1,lko fol,rllalntlścia icl3rarricza się jecl1 rric clo aspektr_i cz),sto fizlczrrego r-rrclrrt,
Przl,jr-lluierrly Zatelrr, że .\elllC to coŚ inncgo, rriż rtrch zrviązatrv z zacliill-atrl,trl cięcietrr
1ll,zecirvrrikcirr-i. \ir czvlrr ilięc polega plailiclłou-e rr),prolr,aclzellie ataktl. Otóź, istotrre
.jest, zrbv prlclczas

rralki posiąśćr_rnriejętność
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ci:lg,łegcl rvlrr-iet-alria

lliettstzltltlvtll

\f

plesji rla przecilllrikrr,

ręcz ztnttszatlitr gtl

cl<l ;i<lpeł-

rrierlia.j:lkieg<iś błęclrr. ()siągrlicrllv t() \l lllotrlellcic, kieclr- rrcla się tralll k<l tltrolclll,ac< rvła-

snv oclclecl-r. Z peilrltlściz1 słlszeliśrrrrir-icle

l,azy ocl tlaszvclr irrstrtrktrirtirl-, llristrzcllr,. zc
tl:rleżr- pa1lo\vać tracl rr,łastlr-rlt oclcIeclrerlr.
Należr- opatltirl,itc' sztrrkę oclclvclrarlia tak.
abr- rv rnoziilł-ic jak rlajkrótszvttt czasie llttbierac' prllr.ietl,zit cl<i płlrc. a potelll .jak niljcłłrrżej.je rlvptrszczacl. Dlaczeg'.tl to.iest aź tak
istcltne? Plzvporlltticć sribie tralezr-, że każcli
rltclt fizl,t:ztrl rl-r,ktlntrje się na_jlepicj p<lrl-

śrr,iaclclrrrość.że tzik r-raprarvclę trasz llatrrllttsolr-r- slrillai t<l trlkci substvtrrt pra\\-clzi\fec,o

tlliecz:r, 1rźr pe\\,1lo przr rrajI-rlrliej oeraniczl-Iibl-śrrrv iIośćrvr pl,cxtaclzirlll-clr irtakrjrr- i pl,zcstali liczr,ć, że ktrjrr-ś rl kotlcrt closięglrie tlptlIrel}ta. \\'ażrle .jest lr,ięc rlla illstrtrktrll,<jrr,,

:rbr stal-ali się zrtlztttrlicć to zagaclrlierrie rr,łaścilr-ie. ir i sarlli zaitltet,cs<ltr,aIri ptxr,irrrri się
stal,acl stoscirtać

te

tl-tcttlc[r, ptlc[czas su,oich

coclzieIlllr-ch praktl,k tlellittgclir,r,cll.

pocl rru,irgę porr,r,ższc. lllclir

Bio1,11c

się, ze zasircla,

iż abl

je

\\-\,pr()\ia(lzić cięcie,

czas rlvclr-clratlia 1ltlrr,ietfzll z phlc. Inrll-trii
słtllr,l-. im clłtrzcj l;ęclzierrrl lllieć prllrietr-ze
rt, ltzisz.,,cll płtrclrch, tvrn clłtrźejlrrożet-lrr, 1lrtzostarvacl rr- qot,tlrvtlści clo rlvplrrlll-:iclzellia

rlależr, \il)ier\f oclrlie śćzrr-r,cięstrvo. .jest .jak
rrzrjbarclziej słttsznir i rlczr-lvistlt. Zastarl<lrr-ić

(]staieczlleg(l cięcilr 1trb pcllrrięcizr.
Jak zrl-l-klc, llleclirl trrir rhlie stf()l)\,. i t().
crl clcltyczv tlas sanrl,ch, zztsttlstllt-itttie iclcrlt\-czne trla rrirr,llicz trasz pl-zecir\,1lik. Sztuka
rlięc 1lolega llżt tvnl, kto rlvkrlna rrllliej <lcl-

s/|, \1,1llt. t zr

się tet-:tz ttttlżtta, jak rraleźl- postęllilrr,ać
lv zalczności <lcl reakcji pl,zet:illnika lla

llczbr<lt-lttl,

i

clziałarliach,.jakie tlaleźl, rlvkotll,lr,ać p<l
clobrze pfzlgoto\|alrl nl i llvprcxfźtclz()llvlll ,§ltltt,, sl, lltlężnclści<lr1 rtrclrtr shirrai przccilr,rlikir.

l. (iclr rv llytriktt llaszeg() zcleclclorlarrep;o par-ci:r clo przoclu 1ll,zeciivllik

bęclzic opttszczirć /tali,rłlz (k<lricórr,kę
shirrzri), 1l<ltvitltliśrrlr tvlprortaclzić

rvl,ęt:z

szatls:r przeilr<ltvaclzetria 1lrir-

atltk

p<lrcję tlerltr clcl slvtlich płrrc, :r ln\- to \\,])fa\\,-

rlie korrtt.tllr_rjelnr- i jest,eŚrrrr- teg() lnolrlel}ttl
tl pełlli śu,iaclcinli,.jcst u,łaśrrieLlardztl istrlttrr,.
\{ivau-rrlttl \,1usashi. legcnclłrrrll, rlcijtlrlrrik
z

XYIl

tl zr,citt i

u,. sądził. ze t:r trrr-riejętl.ośćclecl-rlrrje

śrlielciptlclczas

1ltljeclr rlkrr. C]ała rrir-

sza rleter-llrillacja Zźltcrll rvilrtra korrcelltfo\\,żrĆ
się tra t.",tn, a}lv ktlrltt,tll<li1,1rć <xlclech srr-<lj tll,ztz

i

krlnsckrventrric przeć clo przilcltr, stu,arz:rjąc l1ieu,\,godllą svtr_rac|ę clla rlicgtl.

przecirvnika

rr,zrlki rt iclr lvlkotrzrłliir brhtr- rl,sparliałrtll
rr,icltlwiskicnr, zr satrri szct-trriel,ze zzrczęlibr
tlclkt,r,rratl zupełrrie tltlr,r,c lllclżlirl,tlści,.jakie
lliesie ze srlllą szel,mierka kertclo. \iestetr-,

raczcj u,szyscv nasta\\:ieni si1 n:r zlr,r,cięsttvri
za ll,szelką ccnę i opieraja srlclj4 cletertlritrację na rvłasrrcj szv}lktlści, silc fizvcztlej clraz
irrcll,rl,irl

t

ralrl

},lll sprlci e. G,clvllr

j eclrl

irk rnieć

lrzr/ri.

łolr.

fł

*

^<

oclll i esie cale r:rrrri o tr a i,l;tczlttę
rr-l,plorr aclzirĆ slr Ćl j irtak. lv<irvczirs.jcst

3. Ciclr-

p

tikirzja clri llr,llt,<lu-lrclzellia cięcia 1o.

Oczl lviste.jcst, że Drożllźt trlorzr-ć rl:rlsze
rvariatrtl- postęPO\Valriir, rv zaleznoŚci ocl teg<l, .jak lea.r-trje 1llzecirr rlik. \\'iaclcirrre jest,
że przecirvlrik rrl<lzc celcirv<l stal,aĆ się llas
,zl1,ocll,ić, abr lvvtnttsić llasz zrtak i oclpcl-

rticclnio tla rriegrl ciclporr,ieclzieć.
\\' zalezrrościocl teg-cl. .jaki jest

1;rze<:iit-

nik, rnclżenlr- dtlclatkolv() st()so\\-ać techrriki
\\,spol1lapia_jź}ce llżlsz atak, jak zl>icja lrulai,
lł i, zcle c:, clol\,alle lvej śc:iatv ceclclkl-ęcerria
lrr ivvllicia slrirrai z lirlii cerltr-alrlej ciałzr (.irl

iclut.satt). D<l

Jesterlr Pe\\:rl\,. Że o-clrbl \fs7\,SCY lrPrarliali kenclo z takinli r,r,łaśrriezirł<lżetriirrrli, to

lrrll

gti11 , łrtakrr.jcnrl,

cięcia

i rlie rrrógł tvnl sanr\-lll srvoll<lclrrie oclclrcIlać.
Telr trrtllrierrt, uclr, plzecirvniktxr,i .jest jrrż
llir tr,le nieu,r,g<lcłr-rie, ze lnrrsi trałlt,lxl tlcilr-i1

tllt-lll

2. C}dl przecirvrrik p(xllrosi kcrrserl clcl

Pou-irrniśtrrr, rvięc t:rk atirkclrvacl i lr,1,1l-icpl,esję tra pt,zei:iu,rlikrr, abr zźt\\,sze tlclcztt-

rr,ał tlłlszą gc}to\\,ość clo rl-r,prtlu-irclzellizl

1lźl-

1tr csi1,-:

rvr-c:lt

rviclłrlrl eg,cl ataktl _jcst bal,clz<l cltrża.

l,ac'

ttl,tt,t'llr

\\' zasailzie nl<illi się o tfzecll pclclstartcl-

clechóll, poclczas x,alki, llorlietlr cltlbl,r, szel,rllielz zcl:rje s<lllie spl,arr,ę, że.jcślittcla tłltt
się zaataktlll,ztć rt tt,lcltt-lcrlcie, gclr jeg<l opti-

llent lral)ierźr po\\,iet|zź1, to jest lr,tetlr,

li

t

t r

tcgo rrzrleżl, cloclać jcszcze clclpo-

lvieclrli l,rtcll trrlgzrtl^li - asltisuhLłi. Sll-rlbocla
l)ofllSZźłllia lrogalTi porviększa lrasze trrozlirr-rlścirr, sposollaclr rllkotlr-rr-atlia tcchrlik,
ttl jeclrrirk llr,łrl przeclr-r.iotcm tego al,t\-ktrłrr, rvięc ograrliczę się clo prz1 ponrlrietlia,
że ci porvoclzellitr pt,zl- rr-r,protvadzetritt iltztktr t[ęt,r tltrje ll;rl tlziej l):lsl(, l)Aslil\r icrlie 1lsr -

Nic

clticztre i bzrcztre ol;serrvtirr-ztttie zachollirtria

pl,zeciil,rrika, niż p1,oste poleganie 1lźt IIźtszl,ch cecllzrch tnottlrvczt-tl,clr.
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