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Teoria nihonden kobudö według F. Tanaki / Theory of nihonden 
kobudö by F. Tanaka

Fumon Tanaka, Sztuki walki samurajów. Teoria i praktyka, Diamond Books, Bydgoszcz 
2005, ss. 232.

Ukazała się nakładem bydgoskiego wyspecjalizowanego wydawnictwa książka będąca polską 
wersją językową wydanej dwa lata wcześniej pracy Samurai Fighting Arts; The Spirit and the 
Practice (Kodansha International Ltd. 2003). Tłumaczenia dokonał Witold Nowakowski, tłumacz 
i jednocześnie kendöka. Uwzględnienie znaków diakrytycznych określających długie samogłoski 
umożliwia jednoznaczne odczytanie japońskich słów, oczywiście na miarę możliwości, jakie 
wynikająze specyfiki tego języka [por.: Cynarski 2000 a; Cynarski, Litwiniuk 2002-2003].

Książka kierowana jest do zachodniego czytelnika zainteresowanego tradycyjnymi sztukami 
walki i w szczególności obszarem zwanym ‘bugei jühappan' -  osiemnastu sztukami walki upra
wianymi przez samurajów. Mało znane jest na zachodzie kobudö klasycznych szkół i nauczanie 
użycia krótszego z pary mieczy samurajskich, obydwu mieczy jednocześnie lub innych jeszcze 
elementów militarnej kultury bushi [Cynarski 2004 a]. Napisana jest w sposób komunikatywny -  
prostym językiem, wzbogacona licznymi fotografiami i rycinami. Jako taka pełni zwłaszcza 
funkcję popularyzacyjną.

Fumon Tanaka (ur. 1943) uprawia sztuki wałki od 13 roku życia. Obecnie jest sôke (liderem, 
głównym mistrzem) dziesięciu tradycyjnych szkół, posiadaczem wysokich stopni w kobudö 
(8 dan, hanshi), jûjutsu  (7 dan) i technikach miecza (7 dan, kyöshi w battójutsu i iaijutsu). Współ
pracował z Ministerstwem Szkolnictwa i Agencją do Spraw Kulturalnych Japonii. Był 
dyrektorem Dai Nihon Butokukai. Jest autorem dwóch ważnych książek poświęconych tradycji 
japońskiej szermierki [Tanaka 1995; 2000]. Obecnie pełni funkcje prezesa Nihonkoden 
Füshimusökai i stałego doradcy Zen Nihon Budó Sögörenmei. Prowadzi liczne wykłady i seminaria 
szkoleniowe w Europie.

Zasadnicza treść pracy dzieli się na sześć rozdziałów: I -  Kobudö i miecz japoński; II -  Tra
dycje samurajów, III — Walka dwoma mieczami; IV -  Techniki szkoły Honmon Enshin; V -  Za
stosowanie kenjutsu; VI -  Techniki mutö-dori. Całość rozpoczyna Wstęp, w którym autor wpro
wadza w  historyczną perspektywę samurajskich sztuk walki [Tanaka 2005, s. 11-14].

Historyczne analizy kontynuowane są w rozdziale Dzieje kobudö, w którym autor książki 
zdaje się utożsamiać japońskie kobudö1 z  szermierką i wywodzić je  z opisanych na kartach Kojiki 
(Księga dawnych wydarzeń, 712) i Nihonshoki (Kroniki japońskie, 720) praform sztuki miecza. 
Historia miesza się tutaj z  legendami i mitologią religii shintö. Cenna jest prezentacja średnio
wiecznych rycin, wprowadzających w klimat epoki. Przedstawione są sceny walki, broń, stroje, 
wyobrażenia kultowe. Rozważania kończą się na epoce Edo. Okres po restauracji Meiji (po 
1868 r.) uwzględniony jest w rozdziale Tradycyjne i  współczesne budö (s. 22—25). Tanaka przed
stawia system przekazu wiedzy: söke -  shihan — uczniowie. Odróżnia sztuki walki starych szkół 
od siedmiu nowoczesnych form, tzw. gendai budö, do których zaliczają się: jüdö, kendö, nagina- 
tadö, karatedö. aikido, shorinji kenpö i jükendö. Jako wybitnych przedstawicieli nowoczesnego 
budö i karatedö w  szczególności wymienia zdjęcia światowego lidera stylu shötökan — mistrza 
Hirokazu Kanazawa (10 dan karatedö, IMAF) i stylistę shitö-ryü -  Toshihisa Sofue (jednocze
śnie ekspert karate i kaiden shihan tradycyjnej szkoły takeda-ryu) (s. 22). Tanaka legtymizuje 
swe kompetencje publikując zdjęcia makimono (zwojów manuskryptów) szkół, których jest 
spadkobiercą (s. 25). Rozdzialik poświęcony jüjutsu (Jûjutsu, s. 26-29) zawiera jedynie zdaw
kową informację o tej sztuce walki ze skierowaniem zainteresowanego czytelnika do książki

1 Nigdzie jednak nie pada nazwa nihonden kobudö (lub honshu kobudö), która odróżnia szkoły stricte japońskie od 
lepiej znanych stylów z  Okinawy i wysp Riukiu [Cynarski 2000 b).



ucznia Tanaki -  Serge’a Mola [Mol 2003; Cynarski 2005]. Na rycinie znajdujemy wyobrażenie 
Takedy Butsugena, założyciela szkoły fusen-ryü jüjutsu2 (s. 27) oraz zdjęcia, ukazujące techniki 
niezwykle podobne do nauczanych w daitö-ryü i w  takeda-ryu (s. 26-29). Historii kenjutsu 
i japońskiemu mieczowi poświęconych zostało więcej stron i materiału zdjęciowego (s. 30-42).

Rozdział II zawiera opis samurajskiego ubioru i heraldyki oraz wyjaśnia ważne pojęcia 
(seppuku, kaishaku, tameshigiri, suemonogiri — s. 48-49). Interesujący jest opis kumiuchi kenpö 
-  technik średniowiecznego pola walki, łączących elementy szermierki, aikijutsu i jüjutsu  (s. 52
57). W kolejnych częściach czytelnik znajduje opis i ilustracje technik walki krótkim mieczem, 
dwoma mieczami i iaijutsu, w  tym opisy klasycznych form technicznych (s. 58-191). Także od
niesienia do sfery technik innych broni występują z perspektywy sztuki miecza (rozdział; Zasto
sowanie kenjutsu). Nota bene jest to rzeczywiście specyfiką szkół honshu kobudö (jak kashima 
shintö-ryü lub tenshin shóden katori shintö-ryü [por.: Otake 1977; Draeger 1997; Friday, Humi- 
take 1997; Cynarski 2004 b]), że nauczają walki mieczem przeciwko innym broniom. W pracy 
Tanaki znajdujemy więc włócznię yari, naginatę, długi kij bö, shuriken (bronie przeznaczone do 
miotania). Znajdujemy też opis czterech technik obrony gołymi rękami przed mieczem (mutó- 
dori) według szkoły koden enshin-ryü (s. 210-218).

Całość kończą kolejne zdjęcia, Podziękowania, zestawienie źródeł, Słownik, Indeks oraz in
formacje o autorze. Bibliografia jes t dość skromna. Oprócz dzieł klasycznych (wspomniane 
wcześniej kroniki Kojiki i Nihonshołd), dokumentów organizacji Nihonkoden-Füshimusökai i pry
watnych manuskryptów, Tanaka powołuje się jedynie na kilku autorów japońskich (l. Nitobe, K. 
Satö, K. Watatani, T. Yamada, Y. Yoshino) i prace własne.

Teoria Tanaki utożsamia implicite ‘nihonden kobudö’ z  klasyczną szermierką Kraju Kwitną
cych Wiśni. Samurajską sztukę walki wywodzi z  czasów mitycznych. Nie podaje natomiast dzi
siejszego celu i sensu uprawiania tradycyjnych sztuk walki, kultywowania „drogi starego budö” -  
klasycznych szkół sztuk walki japońskiego wojownika -  będącej jednocześnie drogą edukacyjną 
i moralną [por.: Friday, Humitake 1997; Cynarski 2004 a]. Zasadniczo wypowiedź japońskiego 
eksperta wynika z jego bogatego doświadczenia, praktycznej wiedzy i umiejętności. Natomiast 
teoria w ujęciu Tanaki sprowadza się do opisu sfer technicznych i kontekstu kulturowego orygi
nalnych sztuk walki sprzed restauracji Meiji. W większym stopniu służy popularyzacji owych 
sztuk walki, niż ich naukowej recepcji, klasyfikacji lub pogłębionej interpretacji.

Autorzy tego artykułu recenzyjnego polecają omawianą książę entuzjastom japońskich sztok 
walki i tradycji samurajskich z zastrzeżeniem, że czytelnik nie znajdzie tu głębszych przemyśleń 
lub monograficznego opisu i pełnego (systemowego, całościowego) wyjaśnienia fenomenu ja
pońskiego kobudö. Estetyczne wydanie, twarda okładka i dobra jakość zdjęć powodują, że 
książkę dobrze się czyta lub ogląda. Zapewne może więc zainteresować dzisiejszego adepta 
‘drogi wojownika’ i skłonić do praktycznych lub także poważnych, teoretycznych studiów.
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The autor presents a review of Fumon Tanaka’s book Samurai Fighting Arts; The Spirit and 
the Practice. It discusses Japanese martial arts and Samurai traditions rather for the sake of 
popularization them among the representatives o f western societies then of presenting them 
within a systematic framework.


