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Abstract

The author presents the mythical and archetypical roots common for 
martial arts and theatre. he also describes Far-Eastern rituals and theatre, 
the film of martial arts, the relations of martial arts with dance, as well 
as aesthetical and meta-aesthetical relations. he writes about knowledge 
encoded in movement, in the forms of martial arts. These forms are close 
to theatrical performance. The record of the technical fighting movement 
(Jap. kata), passed on in unchanged form through centuries, makes the 
one who exercises the martial arts almost an actor. It is known otherwise, 
that everyone executes, a given form differently adding elements of his 
own personality to it. The article contains the reflection based on the hu-
manistic theory of Far-Eastern martial arts and many years author’s expe-
rience in training practice.
The Chinese, Japanese or Korean martial arts transfer in form of the “kata” 
the technical and tactical knowledge of the former masters, experience 
from performed fights, but also a large load of cultural and symbolic 
knowledge which hides in names the gestures and spiritual dimension 
of its practice. Similarly to the theatre, Far-Eastern martial arts originate 
from (or they reflect strong connection with) magic and religious rituals, 
what can be observed on the example of sumō wrestling. It is possible to 
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formulate here the chain of connections: magic – ritual – dance – theatre, 
and, further – the cinema and film.
key words: martial arts, theatre, chain of connections, record of the 
movement, archetype, ritual of movement, self-expression, performative 
phenomenon
Słowa kluczowe: sztuki walki, teatr, łańcuch powiązań, zapis ruchowy, ar-
chetyp, rytuał ruchu, samowyrażenie, zjawisko performatywne

•

Wprowadzenie

Niniejszy tekst stanowi rozwinięcie wykładu przedstawionego na sesji na-
ukowej pt. Droga aktora a droga wojownika, odbytej w Łódzkim Domu 
Kultury, Łódź, 4–5.04.2003, oraz artykułu opublikowanego w  czwartym 
tomie „Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture” [Cynarski 2004b; 
Cynarski, Litwiniuk 2004].

 Jest to esej, w którym autor podejmuje problem związków sztuk walki 
z teatrem i filmem, bazując przy tym głównie na humanistycznej teorii 
sztuk walki i antropologii sztuk walki. Jest to jednocześnie kontynuacja 
tego kierunku badań, porównań i interpretacji sztuk walki, realizowanych 
na pograniczu nauk o człowieku i kulturze.

O aktorstwie wypowiadały się już takie sławy – wybitni artyści sztuk 
walki, jak Bruce Lee i Chuck Norris. Także nieprzypadkowo okładkę cza-
sopisma „Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropolo-
gy” (wydawanego pod patronatem IMACSSS – International Martial Arts 
and Combat Sports Scientific Society) [Cynarski, Reguli 2014] zdobi aktor 
z klasycznego, japońskiego teatru „no”.

Klasyczne formy (kata) w iaidō i kobudō (jak w szkołach takeda-ryū, 
tenshin shōden katori shintō-ryū i innych) bliskie są spektaklowi teatralne-
mu. Zapis ruchowy technik walki, przekazywany w niezmienionej postaci 
przez wieki, czyni z ćwiczącego sztuki walki w pewnym sensie aktora. Ską-
dinąd wiadomo, że daną formę każdy wykonuje nieco inaczej, odciskając 
na niej piętno swej osobowości.



Ekspresyjny wymiar sztuk walki • 23

Perspektywa teoretyczna dla tychże badań wynika z humanistycznej 
teorii sztuk walki, antropologii sztuk walki, teorii widowiska i obszarów 
pokrewnych [por. Kauz 1977; Tokarski 1989; Tharnbury 1995; Kosiewicz 
2000; Jones 2002; Cynarski 2004a, 2012a, b].

David E. Jones [2002] rozwija antropologię sztuk walki z perspektywy 
amerykańskiej antropologii kultury. Koncepcja sztuki walki jest tu rozu-
miana w bardzo szerokim sensie. To dotyczy różnych form przygotowania 
do walki - magicznych, szkolenia wojskowego i rytualnych form walki. 
Obejmuje również prymitywne formy walki i umiejętności wojskowych. 
Naukowcy wykorzystują tutaj etnograficzne, i antropologiczno-kulturowe 
metody związane z hoplologią [por. Jones 2002; Green, Svinth 2010]. 

Antropologia Jonesa jest związana z koncepcją „teorii sztuk walki jak 
sztuki performatywnej” (performance art) [Klens-Bigman 1999, 2002]. 
Ujęcie takie jest odpowiednie dla rytualnych form, jak na przykład iaido. 
Natomiast dla całego continuum różnych sztuk walki ma słabą moc wyja-
śniającą. Wewnętrzna droga sztuk walki, a także duchowe samodoskona-
lenie, nie są na pokaz.

Postrzeganie sztuki walki jest obecnie uzależnione od kultury masowej 
(zwłaszcza filmu, filmowej sztuki), która przedstawia stare i  nowe mity 
i archetypy. Pauka [1998] pisał o związkach i zależnościach między teatrem 
i sztukami walki w West Sumatra (w Minangkabau). Anderson [2001] - 
o ogólnych powiązaniach kina sztuk walki i tańca. harasymowicz [2011] 
– o sztukach walki w edukacji aktorów. Na tym obszarze perspektywa teo-
retyczna według koncepcji Klens-Bigman [2002] mogłyby być przydatna.

W typologii sztuk walki zaproponowanej przez Bolelli’ego [2008: 115-
140] performance arts są jedną z pięciu wyróżnionych grup, obok sztuk 
wewnętrznych, sztuk walki tradycyjnymi broniami, samoobrony i spor-
tów walki (chwytanych, uderzanych i mieszanych). Dotyczy to np. form 
pokazowych, wykonywanych w ramach odpowiednich konkurencji spor-
towych (w wushu, karate, taekwondo ITF, judo lub kick-boksingu). Ocena 
wykonania owych form decyduje o zwycięstwie w rywalizacji sportowej, 
co przypomina gimnastykę artystyczną lub jazdę figurową na lodzie.

Wykonywanie form technicznych jest najstarszym sposobem naucza-
nia umiejętności technicznych i formą ćwiczeń w praktyce sztuk walki, co 
może mieć zastosowanie w rekreacji, jako odmiana „sportu całego życia” 
[Yi, Park 2000; Pańczyk, Cynarski 2006]. Może to być też forma samore-
alizacji przez studia estetyki ruchu – wdzięku kobiecego ciała w wykony-
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waniu technik sztuk walki. Tak ukazują to autorzy albumu, z akcentem 
na ekspresję i urodę; są to: kung-fu wushu - Zhang Xiao Yen kobieta-wąż 
[Willemin, Mairet, Nisse 1996: 278-291] i „alegoryczna” ekspertka taiji 
i pagua zhang - Isabelle Croset [Willemin, Mairet, Nisse 1996: 68-81]. Tak 
więc trening wewnętrznych stylów nie wyklucza się z wymiarem ekspre-
syjnym. Oczywiście estetyka wykonywania form technicznych sztuk walki 
nie dotyczy jedynie kobiet.

Sens praktyki (treningu) sztuk walki, drogi wojownika i mistrzostwa, 
jak również definicje podstawowych pojęć przyjmujemy tu zgodnie z hu-
manistyczną teorią sztuk walki [Cynarski, Sieber 2006; Zeng, Cynarski, 
Xie 2013; Cynarski, Lee-Barron 2014; Cynarski, Skowron 2014].

Korzenie mityczne i archetypowe

Podobnie jak teatr, dalekowschodnie sztuki walki wywodzą się (lub wią-
żą w dużym stopniu) z magii i rytuałów religijnych, czego przykładem są 
chociażby zapasy sumō. Można tutaj wymienić łańcuch powiązań: magia 
– rytuał – taniec – teatr [Cynarski 1999; Steiner 2002], a w dalszej konse-
kwencji – kino. Magiczno – taneczne rytuały opisane są w Kojiki i w mito-
logii chińskiej [Künstler 1985]. Taoistyczną magię realizują systemy ćwi-
czeń qi gong i podobne wizualnie do tańca „wewnętrzne style” taiji quan. 

Archetyp jest zachowanym w nieświadomości, symbolicznym zapisem 
doświadczeń ludzkości od praprzodków Według teorii archetypów Carla 
G. Junga [Jung 1976; por. Fromm 1977], bohater męski to najczęściej albo 
wojownik, albo mędrzec. Mistrzostwo w  sztukach walki łączy obydwie 
archetypowe potrzeby, co zresztą nie dotyczy jedynie mężczyzn [Cynar-
ski 2001b]. Mityczne korzenie obrzędów magicznych, z których rozwinął 
się taniec, starożytne zapasy, formy teatralne lub także ćwiczenia wojow-
ników, są podobne. Gniewni bogowie starożytnych kultur, podobnie jak 
ówcześni władcy, lubili widowiska i walkę. Wiele odmian teatru i współ-
cześnie uprawianego sportu wywodzi się z różnych pogańskich rytuałów 
bądź igrzysk. 

Zdaniem Ericha Fromma wszelkie mity zostały zapisane ‘językiem 
symbolicznym’, a symbol pozostaje w istotnym związku z doświadczeniem 
wewnętrznym. Tezę tę potwierdzają badania introspekcyjne i kulturowe 
analizy osób penetrujących tradycje mistyczne lub systemy medytacyjne 
Wschodu. Należy tutaj zwrócić uwagę na różne, niekiedy sprzeczne inter-
pretacje tych samych symboli w kręgach różnych kultur [Grossman 1998; 
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Eberhard 2001; Cynarski, Duriček 2001; Cynarski, Obodyński 2009], co 
oczywiście dotyczy wszelkich form ruchowej ekspresji. Azjatyckie sztu-
ki walki dysponują tutaj bogactwem symbolicznych treści, wyrażających 
między innymi doświadczenia wewnętrzne, lub którym przypisywane są 
znaczenia magiczne. Fakt psycho-społeczny: „archetypowy bohater poko-
nuje smoka lub demona” można przekazać w tradycji ustnej (pieśni, po-
ezja), rytuału i tańca, muzycznego teatru lub też „zaszyfrować” w rucho-
wych formach walki.

W wywodzących się z Azji Wschodniej sztukach walki wyrazem sym-
bolicznym [Guiroud 1974] poruszania się na granicy życia i śmierci (wy-
miar dramatyczny), mocy, odwagi i pokonania przeciwnika są ‘cios koń-
czący’ w sportowym karate, rzut oceniony na ‘ippon’ w jūdō, ostatnie cię-
cie w formach iaidō itp. Formy (jap. kata) sztuki dobywania miecza – iaidō 
– stanowią ruchowy zapis mitu, pamiątkę dokonań mistrza-bohatera lub 
twórcy szkoły, albo tajemnicę doświadczeń bojowych kilku pokoleń mi-
strzów. Są zapisem krwawych i śmiertelnych rozstrzygnięć, gdy umiejęt-
ności sztuk walki stanowiły o życiu i śmierci. Z tej wojskowej praktyki wy-
rosły dzisiejsze sztuki walki, w których pozostał nie tylko tradycyjny strój, 
gesty, terminologia, mimika, pozy historycznych lub wyidealizowanych 
wojowników. Nauczyciel iaidō przyjmuje rolę samuraja, a dōjō (miejsce 
poznawania drogi; sala ćwiczeń sztuki walki) kojarzyć można z teatrem 
starej sztuki wojennej, czy wręcz magicznym dramatem archetypowych 
herosów walczących ze złem. Podobnie dotyczy to form różnych odmian 
sztuk walki, których symboliczne i  poetyckie nazwy, a także nazwy po-
szczególnych technik i znaczenia gestów (‘spojrzenie na Niebo’, ‘pokój’, 
‘nieskończoność’) odnoszą się do kulturowej tradycji poszczególnych na-
rodów i grup etnicznych.

Stopnie ‘dan’ stanowią potwierdzenie męstwa, mocy i duchowej doj-
rzałości, etykieta jest wyrazem szacunku i czci, a kolory pasów i inne atry-
buty – symbolizują drogę postępu. Drogi sztuk walki, tak jak pierwotny 
teatr lub rytuał ruchu (ukazujący walkę z demonami), są zasadniczo dro-
gami do świętości (wyzwolenia, zbawienia) [por. Simpkins C., Simpkins A. 
2007; Brown, Jennings, Molle 2009; Molle 2010; Jennings, Brown, Sparkes 
2010]. Jednak duchowy wymiar sztuk walki nie powinien być utożsamiany 
z religią [por. McFarlane 1990; Maliszewski 1996; Sieber, Cynarski, Litwi-
niuk 2007]. Stanisław Tokarski [1989: 10] wyróżnia ich trzy podstawowe 
funkcje sztuk walki: samorealizacji, samoobrony i samowyrażania.



Wojciech J. Cynarski26 •

Chińskie taiji lub starojapońskie sumo zawierają symbolikę religijno-
filozoficzną, gdzie niemal każdy ruch i gest mają znaczenie. Dotyczy to 
również wielu form zachowanych do dziś w różnych odmianach budo, 
szkołach kung-fu itp. Sam fenomen walki ma kluczowe symboliczne i ar-
chetypowe znaczenie, towarzysząc najstarszym mitom i dzisiejszej postaci 
kina [por. Mintz 1978].

Dalekowschodnie rytuały i teatr 

Wywodzący się z magicznych i religijnych rytuałów chiński lub japoński te-
atr obrzędowy określany jest jako „zjawisko per formatywne”, jak nazywa je 
badaczka z hongkongu M. Steiner [2002]. Innym razem sztuki walki okre-
ślane są jako rodzaj przedstawienia [Klens-Bigman 1999]. Formy obrzędo-
we i teatralne łączy z  dalekowschodnimi sztukami walki pokrewieństwo 
aspektów ruchowej ekspresji [por. Tokarski 1989]. Na uwagę zasługuje tu 
obecność ćwiczeń walki, popisów sprawności i akrobatyki w operze chiń-
skiej, którą Łabędzka nazywa teatrem muzycznym [Łabędzka 1999]. Z tej 
formy sztuki wywodzi się popularny aktor filmów sztuk walki - Jackie Chan.

Związki z tańcem występują zarówno w japońskich widowiskach lu-
dowych i teatrze nō  [Tharnbury 1995], w chińskich rytuałach walki na 
miecze i w staroindyjskich sztukach walki (vajramushti) [Cynarski 2004a]. 
Specyficzny rytualny taniec wykonuje przed walką  wojownik muai-thai 
lub thai-boxingu. Z kolei tańce, np. okinawskie lub koreańskie [Ogarek
-Czoj 1981], zawierają wyraźne nawiązanie do sztuk walki. Notabene ko-
zacki taniec  stanowi podstawową metodę treningową we współczesnym 
ukraińskim systemie walki wręcz zwanym sobor lub hopak [Pilat 2010], 
jak również w bardziej znanym brazylijskim „tańcu-walce” – capoeira. 
W odmianach sztuk walki, zwłaszcza wyrosłych z tańca, wymiar ekspre-
syjny znajduje szczególne miejsce, jak dotyczy to właśnie brazylijskiego 
tańca-walki capoeira lub ukraińskiego hopaka. Ruchy quasi-taneczne za-
wierają także formy malezyjskiego silat [por. Rut 2014]. Obydwie formy 
kulturowe mogą być opisywane przez teorię rytmu Svena R. hooge [2003, 
2004] lub na gruncie antropologii sztuk walki.

Sporne są podstawowe interpretacje dotyczące istoty tego, czym capo-
eira jest lub nie jest. Czy jest tylko sztuką tańca [Almeida 2006], czy szcze-
gólną postacią martial art – sztuki walki [Assuncao 2005; Reis 2005; So-
noda-Nunes, De Oliveira, Wanderley 2009] czy fighting art/combat sport 
– sportu walki [Arauho, Jaqueira 2011]? Czy jest tradycją afro-brazylijską 
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[Green 2003; Assuncao 2005; Ślęzak 2007], czy tworem stricte brazylijskim 
[Almeida 2006; Arauho, Jaqueira 2011]? Rzeczywistość społeczno-kultu-
rowa jest zazwyczaj bardziej skomplikowana, niż podziały dwudzielne. 
Stąd wynikają błędy uproszczeń w próbach jednoznacznej interpretacji.

Klasyczny teatr chiński częstokroć przedstawia sceny walki, ilustru-
jąc powieść „Wędrówka na Zachód”, „Walkę w ciemnościach” i inne perły 
chińskiej tradycji „literacko-teatralnej”. Podobnie jest w związanym z sa-
murajską kulturą teatrze japońskim i w hinduskiej tradycji przedstawia-
nia Ramajany i Mahabharaty [Cynarski 2000a; Pauka 1997, 1998; Kusio 
2002]. Obok „zewnętrznych”, akrobatycznych i  widowiskowych stylów 
kung-fu, formą modlitwy, medytacji, magicznego tańca i taoistycznego ry-
tuału są style „wewnętrzne”. Qigung stanowią zestawy ćwiczeń, będące dla 
taoistycznych alchemików sekretem eliksiru witalności i nieśmiertelno-
ści. Taiji quan to układy ruchów i gestów walki o symbolicznych nazwach 
i  znaczeniach. Dla taoistów stanowią wyznanie ich wiary, dla ludzi Za-
chodu – zwłaszcza zdrowotną gimnastykę. Podobnie jak w aikidō bardziej 
chodzi tu o harmonię niż walkę [Westbrook, Ratti 1970; Grossman 1998; 
Dykhuizen 2000].

Obecnie następuje wtórna rytualizacja niektórych sztuk walki, np. ai-
kidō [por. Cynarski 1997] i kyūdō. Zresztą sport (np. jūdō) jest także swo-
istym rytuałem, w którym to widowisku obecny jest czynnik aleatoryczny 
[Kosiewicz 2000], pokrewny artystycznej improwizacji. Oczywiście, spek-
takl sportowy jest specyficzną formą widowiska [por. Kosiewicz 1997].

Tematem sesji naukowej zorganizowanej w Łodzi w dniach 4-5 kwiet-
nia 2003 roku była „Droga aktor a droga wojownika”. Zaproszonym prele-
gentami byli wówczas prof. dr hab. Stanisław Tokarski i dr Wojciech J. Cy-
narski [Cynarski, Litwiniuk 2004]. Tokarski opowiedział o własnych do-
świadczeniach w roli mistrza judo, kaskadera w filmach akcji i badacza.

Cynarski zwrócił uwagę, że chiński, japoński i koreański transfer wiedzy 
technicznej i taktycznej dawnych mistrzów sztuki walki w formie „kata”, 
to zwłaszcza doświadczenia z przeprowadzonych walk. Ale formy są także 
zapisem wiedzy kulturowej i symbolicznej, która kryje w nazwach, gestach 
i duchowym wymiarze praktyki. Podobnie do teatru, dalekowschodnie 
sztuki walki pochodzą z (lub odzwierciedlają silny związek z rytuałów lub 
magią) danej tradycji religijne, co można zaobserwować na przykładzie 
sumo. Formy te są zbliżone do spektaklu teatralnego. Występują tu este-
tyczne i meta-estetyczne relacje i podobieństwa.
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Film sztuk walki

Sztuki walki są zasadniczo składową kultury fizycznej [Cynarski, Sieber, 
Szajna 2014], ale wchodzą także do innych obszarów kultury. W kulturze 
masowej istnieją za sprawą nieśmiertelnych mitów i dzisiejszych mediów, 
z ich kultem cielesności, a także przemocy [por. Skidmore 1991; Bolelli 
2008: 75-86; Cynarski, Obodyński 2011]. Ponadto uczestniczą one w kul-
turowych dialogach i wymianach w skali globalnej [Cynarski, Ebishima, 
Litwiniuk 2010].

Film sztuk walki zaistniał na początku lat 70 XX wieku [por. Mintz 
1978; Skidmore 1991; Zygmunt 1998; Cynarski 2001c, d], ale są liczne 
kontrowersje dotyczące definicji tegoż jako gatunku filmowego. Na przy-
kład John Kreng [2008: 23] myli film sztuk walki z filmem sportowym (np. 
„Rocky”, 1976), a Marilyn Mintz [1978] miesza film sztuk walki z filmami 
płaszcza i szpady („Zorro”) i różnymi innymi.

Film sztuk walki, jako wyodrębniony gatunek filmowy, ukazuje w róż-
nych konwencjach – filmów akcji, przygody i sensacji, historycznych lub 
rysunkowych – techniki i duchowość, trening i walkę, przemoc i piękno 
sztuk walki [Mintz 1978; Cynarski 2000a,  c]. Gatunek ten rozwinął się 
z dramatu samurajskiego, filmu kung-fu (made in Hongkong) itp. W kultu-
rze popularnej obecne są także popularne japońskie „kreskówki” – manga 
i anime – oraz gry komputerowe o tematyce sztuk walki [Cynarski 2000a]. 
Ponadto telewizja przedstawia relacje z widowisk światowego ruchu Mar-
tial Arts takich, jak: festiwale i gale sztuk walki, mistrzostwa, turnieje i po-
kazy mistrzów. Wymiar widowiskowy sztuk walki powoduje, że wybitna 
sprawność ekspertów stanowi obiekt zainteresowania środków masowego 
przekazu. Media pokazują mistrzów, którzy bez specjalnego przygotowa-
nia są w stanie demonstrować swą – praktykowaną codziennie od wielu 
lat – sztukę. Toteż liczni specjaliści od dalekowschodnich sztuk i sportów 
walki, jak Bruce Lee, Carlos (Chuck) Norris, Billy Blanks, Dolph Lund-
gren, Jeff  Spaekmann, otrzymali angaże do filmów pomimo braku wy-
kształcenia aktorskiego.

Moda na sztuki walki spowodowała, że sceny walki w nowych filmach 
akcji zawierają elementy tychże sztuk walki o proweniencji wschodniej, co 
stało się już poniekąd standardem. W przypadku aktorów nie będących 
specjalistami w tej dziedzinie powoduje to konieczność, po pierwsze, nad-
zoru eksperta przy choreografii scen walki, po drugie,  treningu aktora, 
aby był w stanie wykonać opisane w scenariuszu wyczyny. Toteż przygo-
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towanie aktora do roli w filmie sztuk walki, nawet jeśli zna on karate lub 
inne odmiany sztuk walki, wymaga solidnego treningu i wielokrotnego 
powtarzania kręconych scen. Z dobrze dopracowanych scen walki słyną 
filmy Bruce’a Lee i Jean-Claude van Damme. Mistrz sztuk walki ma więk-
sze szanse być także dobrym aktorem, niż aktor – mistrzem sztuk walki.

Tokarski napisał także o micie Bruce’a Lee – o jego „poezji Kung Fu”. 
Lee przeszedł metamorfozę od punka do mnicha; z silnego miłośnika pię-
ści do osoby postępującej na drodze wschodniej ascezy [Tokarski 1989]. 
Lee pobudził wyobraźnię i zapoczątkował szeroką popularność filmów 
sztuk walki. 

Według Sławomira Zygmunta, nie było aż do śmierci B. Lee i premiery 
filmu „Wejście smoka”, że film sztuki walki traktowano jako osobny ga-
tunek filmowy [Zygmunt 1998]. Wcześniej „filmy kung-fu” były zdomi-
nowane przez brutalność z powtarzającym się motywem zemsty. Przełom 
nastąpił w latach siedemdziesiątych dzięki osobowości takich artystów, jak 
B. Lee i J. Chan. Od momentu pojawienia się pierwszej dużej koprodukcji 
amerykańsko-chińskiej (Enter the Dragon, 1973) możemy mówić o zaist-
nieniu współczesnego gatunku (lub odmiany gatunku kina akcji) filmu 
sztuk walki, który zdobył publiczność Zachodu. Poza scenami walk po-
jawiają się elementy filozoficzne, szerszy kontekst kulturowy, jak również 
sprawniej napisany scenariusz i bardziej sensowna fabuła.

Widowiskowy wymiar powoduje, że sztuki walki są przedmiotem zain-
teresowania mediów, a eksperci - mistrzowie sztuki walki – zostali gwiaz-
dami filmu sztuk walki. Ale nie tylko wymiar estetyczny jest tu ważny. 
Duchowo młodzi ludzie potrzebują bohaterów prawa moralnego. „Ko-
deks przestrzeganych reguł sumurajów, studentów i mistrza jest używany 
jako norma odniesienia dla oczekiwanego zachowania moralnego. Kodeks 
Bushido, kodeksy karate i kung-fu, sztuki walki Wschodu i Zachodu, są 
oparte na historycznej konieczności zapewnienia systemu ochrony dla 
przetrwania; powstały one dla zrozumienia wśród osób z różnorodnych 
grup ich wspólnoty interesów. To sprawia, że większość ludzi przyjmuje 
określone zasady ze względu na potrzeby kulturowe i porządku społeczne-
go. Istnieją rozpoznane uniwersalne typy postępowania występujące w po-
dobnych sytuacjach. Sympatie publiczności są chwiejne, gdyż uwarunko-
wane są one własnymi przekonaniami” - podkreśliła Mintz [1978: 206].

Na przykład film „Ostatni samuraj” pokazuje nie tylko sposób upra-
wiania sztuk walki dla poprawy osobowości, charakteru i moralności, ale 
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raczej użytecznej sztuki walki japońskich bushi – bujutsu, doskonalonej 
przez setki lat. Podziwiamy szkolenia i walki z użyciem miecza, włóczni, 
łuku, rzucanie nożem tanto, walki wręcz (jujutsu); oglądamy taktykę pro-
wadzenia walki w sytuacji przewagi ilościowej poczwórnej przeciwnika. 
Duchowy rozwój „białego barbarzyńskiego” kapitana Algrena występuje 
spontanicznie, jakby to była naturalną konsekwencją jego autorefleksji, 
dialogów zen (mondo) z panem Katsumoto i szkolenia sztuk walki. Bo-
haterem filmu „The Last Samurai” ulega urokowi Kraju Wschodzącego 
Słońca, podobnie jak bohater serialu „Shogun”. Jednak wybór Algrena jest 
dobrowolny, motywowany chęcią moralnej rehabilitacji. „Ostatni samu-
raj” i kilka innych obrazów pokazują czas historyczny, ale zmagania bitew-
ne i pojedynki bohaterów są bardziej atrakcyjne i przedstawiają inny ro-
dzaj problemu, którym jest tutaj szczególnie konflikt tradycji kulturowych 
(i konflikt etyczny).

Należy pochwalić twórców filmu nie tylko dla udanych scen batali-
stycznych, ale także i przede wszystkim dla poziomu umiejętności szer-
mierczych przedstawionych przez amerykańskiego aktora, który dzierży 
miecz katana bardzo dobrze. Znacznie lepiej niż Scot Glenn (jak amery-
kański bokser Rick) w „The Challenge” lub Christopher Lambert (ame-
rykański biznesmen, oczywiście) w podobnych rolach („highlander III. 
Mag”, „hunted”). 

Nowa era filmu jest współtworzona przez różne czynniki, spośród któ-
rych można wymienić: postęp technologiczny w dziedzinie efektów spe-
cjalnych, sięganie do korzeni kulturowych, społeczną fascynację etosem 
i potrzebę odrodzenia kultury honoru. Sztuki walki mogą stać się pomoc-
ne w tworzeniu nowych lub przywróceniu starych etosów. Tym bardziej, 
że zachowują one swój sens i etos moralny w przekazie dawnych mistrzów 
(archetypowe mędrców). Wuxia (archetypowi chińscy bohaterowie) i Bru-
ce Lee, mistrzowie sztuk walki i kino tychże sztuk walki, Kurosawa i epo-
peja Tolkiena stają się inspiracją dla takich współczesnych reżyserów, jak 
Jackson, Lucas, Zwick, Ang Lee, Tarantino, bracia Wachowscy [por. Cy-
narski, Obodyński 2004].

Związki estetyczne i pozaestetyczne

Dalekowschodnie sztuki walki są istotnie ruchowymi formami ekspresji 
filozofii Wschodu. Jednakże błędne jest rozumienie owych sztuk w kate-
goriach jedynie estetycznego ich pojmowania. Błędnym, redukcjonistycz-
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nym ujęciem sztuk walki jest ich estetyzacja i eksponowanie widowisko-
wego charakteru. Wśród badaczy reprezentujących tę orientację są także 
polscy antropolodzy społeczni, jak Agata Chałupnik [2005].

Podobnie błędem jest dostrzeganie sztuki w samej tylko doskonałości 
technicznej lub skuteczności w walce [Tokarski 1989; Cynarski 2000b]. 
Filozofia sztuk walki nawiązuje do dawnych traktatów, ale zasadniczo for-
mułowana jest współcześnie [por. Cynarski 1997, 2012a; Kim, Back 2000; 
Maroteaux, Cynarski 2002-2003; Matsunaga et al. 2009; Piwowarski 2011].

 Taką współczesną filozofię współczesnego wojownika – artysty sztuk 
walki, podążającego ową szlachetną drogą, twórczego homo creator nobi-
lis, który dąży do duchowego mistrzostwa – zaprezentowano m.in. w kilku 
artykułach, opublikowanych na łamach Rocznika Naukowego „Idō – Ruch 
dla Kultury / Movement for Culture” i kwartalnika „Ido Movement for-
Culture. Journal of Martial Arts Anthropology” [Cynarski 2000d, 2001a, 
2013; Piwowarski 2013; Shishida, Flynn 2013]. 

Rzekome lub prawdziwe związki sztuk walki z buddyzmem zen pro-
pagują zwłaszcza wyznawcy owej religijno-filozoficznej doktryny. Czynią 
tak od paru stuleci nauczyciele i propagatorzy tej szkoły buddyzmu (S. Ta-
kuan, D. T. Suzuki, D. Taisen i inni). Z drugiej strony badacze sztuk walki 
zwracają uwagę na fakty, wskazujące na to, iż nawet w samej Japonii zen 
był jedną z wielu religii bądź filozofii powiązanych w różnym zresztą stop-
niu ze sztukami walki. Karate z Okinawy nawiązywało jedynie do konfu-
cjanizmu, a dopiero współcześnie „dorabiana” jest mu ideologia bushidō 
i zen [Egami 1986; Goldner 1992; Cynarski 2004a]. Stare, klasyczne szkoły 
sztuk walki, jak pochodząca z XV wieku tenshin shōden katori shintō-ryū, 
nawiązuje głównie do taoistycznej magii i shintoizmu. Aikidō posiada 
własną religijną podbudowę, nadaną mu przez Moriheia Ueshibę. Jedynie 
uprawiane w Japonii współczesne kendō i kyūdō autentycznie nawiązują 
do bushidō i zen, co wynika zwłaszcza z przekonań religijnych uprawiają-
cych je osób.

Najistotniejszymi cechami wyróżniającymi sztuki walki wśród innych 
przejawów kultury fizycznej wydają się być: dążenie do harmonii ciała, 
ducha i umysłu (czego narzędziem jest psychofizyczny trening), łączenie 
wiedzy i filozofii z codzienną praktyką i obecność etosu rycerskiego [Cy-
narski 2002; Cynarski, Sieber, Szajna 2014].
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Wiedza zakodowana w ruchu

O korzyściach wynikających z treningu walki z cieniem w odniesieniu 
do boksu i szermierki pisze (m.in.) Czajkowski [2002]. Zwraca uwagą na 
przygotowanie psychoruchowe i  automatyzację niektórych odpowiedzi, 
z wykorzystaniem technik walki, co przyczynia się do wzrostu efektyw-
ności w sytuacji realnej walki. To samo dotyczy jednak w większym nawet 
stopniu form technicznych, zwanych po japońsku kata, a obecnych w sys-
temie nauczania większości dalekowschodnich sztuk walki.

Chińskie, japońskie lub koreańskie sztuki walki przenoszą w tej postaci 
wiedzę techniczną i taktyczną dawnych mistrzów, doświadczenia z prze-
bytych walk, ale także duży ładunek wiedzy kulturowej, symbolicznej, co 
kryje się w nazwach, gestach i duchowym wymiarze praktyki [Cynarski, 
Duriček 2001].

Można powiedzieć, że trening kata jest zadaniem porównywalnym do 
buddyjskiego kōanu, wymagającego rozwoju intuicji i umiejętności kon-
centracji, i stanowiącego w jakimś stopniu warunek samopoznania osoby 
ćwiczącej. Ćwiczenie wolnej walki można natomiast porównać do mondō 
– zdobywania wiedzy poprzez dialog z nauczycielem. Partner jest tutaj na-
uczycielem, przy czym walczący nie są ograniczeni schematem wykonania 
formy. Ten wyraz swobodnej inwencji i umiejętność szybkiego reagowania 
na zmieniające się sytuacje świadczą już o dojrzałości technicznej ucznia. 
Często, aby doskonalić umiejętności ataku i obrony, kontrolować dystans, 
czas (tzw. timing) i rytm, włączane są do programu szkolenia formy wyko-
nywane w parach. Jest to podstawowa metoda treningowa w klasycznych 
szkołach kung-fu, karate, jūjutsu i kenjutsu. 

Konkluzje

Uczniowie realizują pewną z góry określoną rolę, podobnie jak aktorzy. 
Ich swoboda „gry” pozwala na różny, w zależności od konwencji, zakres 
improwizacji. Nauczyciel zaś jest kimś podobnym do reżysera, realizując 
każdy trening nieco inaczej, dostosowując program ćwiczeń do obecnych 
w dōjō uczniów (mniej lub bardziej zaawansowanych) i zakładanych ce-
lów. Nauczyciel (sensei) przekazuje uczniom sztukę, której dziełem jest 
sama osoba mistrza. Uczy ruchu, w którym zakodowane jest dziedzictwo 
kulturowe dawnych wojowników.

Błędnym merytorycznie, redukcjonistycznym ujęciem sztuk walki jest 
ich estetyzacja i eksponowanie jedynie widowiskowego charakteru. Formy 



Ekspresyjny wymiar sztuk walki • 33

techniczne są ruchowym zapisem technik walki. Formy te i poszczególne 
techniki mają w swym zewnętrznym kształcie znaczący składnik wido-
wiskowy, przy czym zawierają specyficzny wyraz symboliczny. Wynika-
ją stąd podobieństwa do innych sztuk per formatywnych, ekspresyjnych. 
Występuje tu łańcuch powiązań: magia – rytuał – taniec – teatr, a w dal-
szej konsekwencji – kino i film, lub także gry komputerowe.
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