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Para badaczy: dr Cynarski i dr Litwiniuk przedstawia słowniczek podstawowych pojęć teorii dalekowschodnich 
sztuk walki, uzupełniony wprowadzeniem w najczęściej spotykane problemy i błędy pojawiające się przy 
transpozycji lub cytowaniu pojęć pochodzenia np. japońskiego.

Prof. Zbigniew Czajkowski (AWF Katowice), znakomity jednocześnie mistrz szermierki i pióra (piszący także 
w kilku językach) ocenił niniejsze opracowanie bardzo pozytywnie. W recenzji napisał m. in., że „Według 
Konfucjusza, umiejętność nadania właściwej nazwy rzeczom stanowi pierwszy krok do mądrości (...) dokładne 
nazwenictwo ułatwia nie tylko porozumienie się (wnioski, polecenia, uwagi etc.), ale w  praktyce umożliwia szybkie 
i trafne postrzeganie sytuacji w trakcie ćwiczeń czy zawodów. Dostrzegamy szybko i trafnie tylko to, co dobrze 
znamy, rozumiemy, potrafimy objaśnić i ... nazwać!”

W o j c i e c h  J . C y n a r s k i *, A r t u r  L i t w i n i u k **
•IWFiZ UR, **ZWWF Biała Podlaska

Słownik pojęć teorii dalekowschodnich sztuk walki -  część II

Słowa kluczowe: słownik, dalekow schodnie sztuki walki, problem y językow e

Problemy językowe
Francuskie tłum aczenia term inów  japońskich zaw ierają częste błędy, wynikające z  nie 

wym aw iania w  tym  języku głoski „h” . N a zasadzie, że często (w sytuacji nie upowszech-
nionej jeszcze  transkrypcji języka japońskiego na alfabet łaciński i zasad wymowy' tegoż 
języka) autor pisze tak, ja k  sam wym awia, częste japońsk ie  słow a zaczynające się na literę 
„h” z  powyższych względów m ogą zaczynać się na „a” . Podobne błędy w ystępują 
w zapisyw aniu i czytaniu niektórych słów w  języku niemieckim. Np. ‘se iken’ lub ‘se ite i’ 
czytane są  często (a także pisane): ‘saiken’, ‘saita i’.

W piśmiennictwie w języku polskim najczęstsze błędy występują w  zapisie głosek i liter ch/h 
i j/y. Np. popularne pismo „Samuraj” ciągle powtarza błędy typu: ‘Mohizuki’ zamiast Mochizuki 
(nazwisko jednego z mistrzów), ‘goyu-ryu’ zamiast göjü-ryü. Oznaczanie głosek długich staje się 
coraz powszechniejsze, lecz jeszcze nie powszechne. Niekiedy powielane są błędy językowe 
z  klasycznych już pozycji literatury, np. ‘shuyo’ zamiast shügyö u Benedict [1999].

Sami Japończycy (przeciętni obywatele tego kraju) m ają problem y ze specjalistycznym  
językiem  sztuk walki. N iektóre pojęcia tego nazew nictw a zachow ały się ze starego języka 
sam urajskiego. Przykładem może tutaj być fakt, że spotkana przez jednego  z  autorów 
w Niem czech Japonka1 nie znała słowa „söke” , oznaczającego głowę klanu lub lidera szkofy  
sztuk walki. Gdy została zapytana o .jü ju tsu” , zapytała, czy nie chodzi o jüdô, a z własnej 
inicjatywy napisała chińskimi znakami ‘karate’. Potw ierdziła w ten sposób opinię prof. Sato, 
który stw ierdza, że w spółczesny Japończyk nie zna tradycji sztuk walki i jüjutsu kojarzy 
z jüdö , albo w cale2.

Słowniczek pom óc ma specjalistom  uporządkować nazwenictwo, a osobom słabiej 
zorientowanym  służyć za pomoc w czytaniu tekstów specjalistycznych. Przedstawione 
poniżej hasła w ydają się być bardziej znaczącymi dla teorii dalekow schodnich sztuk walki, 
zw łaszcza japońskiego budo. N iektóre podstawowe pojęcia: ‘budö’, ‘döjcf, ‘droga 
ontogenetyczna budö’, ‘idö’ -  zostały przedstaw ione w pierwszym tomie „IRK ” [Cynarski 
2000 c]. Specjalistyczny żargon sztuk walki opisywany był w popularnych książkach 
o karate, aikido, kungfu i taekwondo. Próby uporządkowania term inologii podejm owali sami 
instruktorzy, jak  K rzysztof Piech, M arcin i K rzysztof Dawidowicze [1990], W ojciech 
J. Cynarski [1991, 1993, 1996] i W erner Lind [1996]. Od wydawnictw „do użytku

1 Pani Yoshida, wywiad bezpośredni. Monachium, luty 2002.
Shizuya Salo (dyrektor techniczny IMAF), wywiad bezpośredni, Tokio, kwiecień 2000.



w ew nętrznego” autorzy przenoszą stopniowo swe rozważania na forum publikacji
0 szerszym zasięgu, przy czym naukowa refleksja i dyskusja w tej dziedzinie dopiero się 
rozpoczyna. Liczne pojęcia zostały zdefiniow ane lub opisane w  książce Sztuki w alki budö  
w kulturze Zachodu \  Poniżej zostały przedstaw ione jedynie niektóre w ybrane pojęcia, 
z  uwzględnieniem  ich wyjaśnień w międzynarodowej literaturze przedm iotu.

O gólne uwagi: 1) w języku japońskim  nazwisko poprzedza imię, nazwy są  zasadniczo 
nieodm ienne, pisane są z małych liter. Zaznaczane są długie głoski - przyjęto pisownię 
hyöjunshiki - system standardowy. 2) Dla języka chińskiego przyjęto transkrypcję pinyin , 
lecz dla niektórych term inów , które przyjęły się powszechnie, używany je s t zapis Giles- 
W ade’a (np. kungfu). N ależy pam iętać o niejednoznaczności zapisu, brzm ienia i rozum ienia 
słów chińskich i japońskich.

S łow nik  m inim um

Aiki -  harm onizacja energii [Floquet 1989, s. 7], podstaw ow a zasada w systemach 
aikijutsu, aikibudó, aikido.

Aikibudö -  1) ogólnie - sztuki walki realizujące aiki jak o  głów ną zasadę; 2) m etoda 
M orihei’a U eshiba (ueshiba-ryü) z lat 1930-1940; 3) styl szkoły Alaina Floqueta CERA 
(nauczanie: daitö-ryü, aiki yoseikan, katori shintó-ryu); 4) określenie system u nauczanego 
w  szkole daitókan m istrzów Tokim une i M unem itsu Takeda.

A ikido -  1) wszystkie szkoły wywodzące się z tradycji aikijutsu (np. kor. hapkidö)\
2) szkoły i style realizujące duchow ą i techniczną spuściznę M orihe’ia U eshiba (np. aikikai).

A ikijüjutsu -  1) ogólnie -  ju ju tsu  z zasadą aiki; 2) historyczne, tradycyjne daitö-ryü  lub 
takeda-ryü  [Cynarski 1997],

Asceza -  praktyka świadomego psychofizycznego doskonalenia [por.: Lind 1999, s. 53-54], 
W odróżnieniu od autodestrukcyjnych praktyk, na gruncie teorii sztuk walki wprow adzone 
zostało pojęcie ‘ascezy pozytyw nej’. Chodzi tu o sam orealizację i rozwój duchow y na 
drodze określonych ćwiczeń [Cynarski 2000 b],

Bö -  (jap.) drzewa, drzewo; kij.
Böjutsu -  sztuka walki kijem lub kijami różnych długości.
Boks -  1) ogólnie walka na pięści (np. boks amerykański, angielski, birmański, chiński, 

francuski, laotański, tajski); 2) jako  popularny sport (am atorski, olim pijski, zawodowy).
B udö -  1) w szerszym  znaczeniu -  ogół sztuk walki; 2) japoński zespół sztuk walki; 3) 

synonim  bushidö, czyli droga wojow nika (samuraja); 4) droga „pow strzym ania agresji”
1 m oralnego rozwoju, doskonalenia się i dążenia do perfekcji [por.: Cynarski 2000 c],

Bujutsu -  (jap.) sztuki walki, zwłaszcza klasyczne japońskie szkoły (także bugei, kobudö).
Dö -  w j. jap . posiada 4 znaczenia, przy czym w teorii sztuk walki istotne jest 

filozoficzne znaczenie drogi [Lind 1999, s. 146]. Por.: chiń. ‘tao’, ‘dao’; kor. ‘do ’. Patrz: 
‘budö’, ‘döjö’ [Cynarski 2000 c].

E tos wojowników -  hierarchia wartości i wzory zachow ań rozw ijane w kulturach 
rycerskich (cultura militum) zw łaszcza w Europie i w Japonii [Cynarski 2002, s. 46-57].

Form a -  ogólnie układ, sekwencja ruchów walki, technik danego stylu (jap. kata).
Full-contact -  1) walka pełnokontaktow a (do rozstrzygnięcia przez KO); 2) przepisy 

walki w kick-boxingu; 3) sportowe karate zawodowe w USA, z którego wywodzi się 
amerykański kick-boxing.

Gi -  ubiór ćwiczebny (keikogi) np. w karate (karategi) lub jûjutsu (jüjutsugi).
Heijöshin -  spokój i stan pewności siebie naprzeciw  ataku.
Jüdö -  1) ogólnie jû ju tsu  realizujące aspekt ‘do ’; 2) ködökan i m etoda prof. Jigorö Kanö;

3) popularny japoński i olimpijski sport.

3 Patrz: Skorowidz wybranych nazwisk i hascl [Cynarski 2000 a, s. 152-158]. 
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Jüjutsu -  (jap.) „sztuka elastyczności” lub „technika m iękkości” . Przyjm ow ane są  różne 
transkrypcje: ‘jiu -jitsu ’, ‘ju -jitsu ’ itp. [Cynarski 2000 a, s. 99]. C zasem  w jednej pracy 
w ystępują niekonsekw encje w  pisowni, np. Craig podaje w tytule ,ju jitsu ”, a  w  przykładach 
metod zapis „Ju-Jutsu” [Craig 1995, s. 3]. Jüjutsu utożsam iane byw a z  ‘taiju tsu’ lub 
‘taihoju tsu’ (techniką ciała) [Craig 1995, s. VII i 167]. Jednakże ‘taihoju tsu’ i ‘taiho-w aza’ 
dotyczą zasadniczo technik tzw. policyjnych i chwytów transportow ych, a więc podsystem u 
lub działu technicznego sztuki jüjutsu. M ożna przyjąć, że nazwa dotyczy: 1) sztuk walki 
realizujących zasadę ‘jü ’; 2) japońskich sztuk walki wręcz; 3) ogólnie -  m etod sam oobrony 
(goshinjutsu); 4) „sportow ego” jüjutsu, przem ieszanego z jü d ö , karate lub kick-boxingiem.

Kancho -  (jap.) „urząd, organ władzy; nowy tytuł (od okresu M eiji) d la przedstaw icieli 
buddyjskiej szkoły [Lind 1999, s. 288].

Karate -  dosł. pusta ręka, 1) ogólnie walka z  użyciem rąk, nóg, ... -  np. ‘koreańskie 
karate’; 2) sztuka wywodząca się z  Okinawy; 3) tradycyjne karatedö, jak o  sztuka i filozofia 
walki (w  japońskim  duchu bushidó); 4 ) -  sportowe, z  ryw alizacją wg określonych zasad 
i przepisów.

Kendó -  dosł. ‘droga m iecza’. Japońska szerm ierka sportow a, stanow iąca kontynuację 
kenjutsu ittö-ryü  (szkoły jednego  miecza).

Kenjutsu -  1) Tradycyjna japońska szerm ierka, kultywowana do dzisiaj w klasycznej 
form ie. 2) W rozum ieniu „sztuka pięści” - jed n a  z  niem ieckich szkół karate.

Kenpö -  1) jak o  ‘m etoda pięści’ -  jap . określenie d la chińskich sztuk walki; 2) jako  
‘m etoda m iecza’ w sztuce ‘ninjutsu’.

Ki -  (Jap., kor.\ chiń. chi) „energia życiow a” [Sm edt de 1978] lub w ewnętrzna energia, 
moc. W yróżnia się je j część pozytyw ną i negatyw ną (chiń. yin-yang, jap . in-yö).

Kick-boxing -  ang. ‘kopany boks’. 1) w wersji amerykańskiej -  sportow a walka z odrzu-
ceniem  filozofii, będąca połączeniem  zachodniego boksu z  kopnięciami karate i taekwondo; 
2) popularnie, choć niepoprawnie, narodow y sport walki Tajów , Khm erów, Laotańczyków,
popularny w Azji południowo-wschodniej; np. narodowym  sportem  m ieszkańców Tajlandii 
je s t ‘muai thai’, znacznie odbiegający od am erykańskiego kick-boxingu.

Kino kungfu -  1) gatunek film owy eksponujący sceny w alki; 2) chińskie kino (H ong-
kong, ChRL) prezentujące wushu /  kungfü [patrz: Cynarski 2000 a].

K nock-dow n karate -  przepisy dopuszczające m ocne uderzenia i KO w  walce sportowej 
(np. w kyokushin  lub oyam a  karate).

Kobudö -  dosł. stare budö, szkoły sprzed restauracji M eiji, nauczające zw łaszcza technik 
walki z  bronią. N ajbardziej popularne je s t kobudö pochodzące z  wyspy Okinawa, natom iast 
m ało jeszcze  znane je s t  honshu kobudö  z  cen-
tralnej Japonii.

Kongo rikishi -  (jap.) rakan, arhat, luohan -  
strażnicy w  pozycjach bojowych [Lind 2001, 
s. 347], np. przy wejściu na teren świątyni
(rye. 1).

Koshiki -  (jap.) stara cerem onia (rytuał, 
obrzęd). Jedna z  form jü d ö  ködökan  
pochodząca z  jü ju tsu  kitö-ryü  nosi nazwę 
koshiki-no kata.

Rye. 1. Arhat -  strażnik bramy przed jedną 
ze świątyń w Tokio (fot. wyk. W. J. Cynarski).



Kungfu (gong fu) -  chiń. człowiek-perfekcja. 1) N azw a chińskich sztuk walki. 2) Artysta 
chińskich sztuk walki. 3) Określenie popularne w Hongkongu i w ‘kinie kungfu’.

Kyüdö -  „droga łuku” . Przepojona buddyzm em  zen praktyka łucznicza. W spółcześnie 
w ystępuje dwie form y praktyki -  rytualna i sportowa.

L ight-contact -  reguła walki lekkokontaktowej (niedozw olone KO) w  kick-boxingu.
M akiw ara -  „zw inięta słom a” . Deska do ćw iczenia uderzeń, tradycyjny przyrząd 

treningowy w karate.
M istrz -  1) Tw órca szkoły lub sukcesor (söke). 2) N auczyciel, który zna cały system 

danej szkoły (shihan). 3) Posiadacz wysokiego stopnia (np. 7 dan). 4) Cham pion sportowy.
M unen mushin -  duch bez idei i bez myśli, wolny i niezależny.
M usha shügyö - (jap.) m etoda nauki w Japonii ery Tokugawa; w ojow nik podążał od 

m istrza do m istrza by poznać jak  najwięcej w zakresie sztuk walki [Lind 1999, s. 423],
N inja -  1) Specjalista cichego zabijania i szpiegostw a, a także klany tychże w feudalnej 

Japonii. Żyli poza m arginesem  społeczeństwa. 2) W spółcześnie za spraw ą sensacyjnych 
film ów dość popularna je s t ich sztuka ‘ninjutsu’.

N injutsu (także ‘n inpö’ lub ‘sh inobi’) -  okultystyczna sztuka szpiegow ania i skrytobój-
stwa w dawnej Japonii, nauczana współcześnie przez kilka kom ercyjnych szkół.

N on-contact -  reguła zatrzym ywania uderzeń przed celem  w „bezkontaktow ym ” karate.
Obi -  pas. Zw łaszcza w japońskich i koreańskich szkołach poszczególne kolory pasów 

oznaczają poziom  zaaw ansow ania (najczęściej od jaśniejszych do ciem niejszych).
Okultyzm  -  praktyki tajem ne, m agiczne, sięganie do ‘mocy dem onów ’ -  jak  w dawnych 

szkołach ninjutsu.
Ryü -  1) smok; 2) w złożeniach -  szkoła, m etoda, styl (np. yöshin-ryü); tradycyjna 

szkoła bujutsu (klasyczne ryüha).
Sam bo -  rosyjski i radziecki system sam oobrony i walki wtęcz. Posiada w ersję sportow ą 

i odm ianę bojową.
Seishin -  energia duchow a [Cynarski 1997].
Sem i-contact -  ang. „pół-kontakt” . K onkurencja w (am erykańskim ) kick-boxingu.
Sempai -  1) Starszy stopniem. 2) Instruktor bez czarnego pasa.
Sensei -  1) N auczyciel wysokiej rangi, profesor; także zwrot grzecznościow y4. 2) M istrz 

szkoły lub nauczyciel w danym döjö. 3) Grzecznościow o, instruktor z  czarnym  pasem.
Shihan -  m istrz-nauczyciel; funkcja profesora i wychowawcy. Autorzy różnie definiują 

to pojęcie. Lind utożsam ia pojęcia ‘sh ihan’ i ‘hanshi’, m istrzowski poziom  9-10 dan. Jest to: 
„M istrz, który sw oją sztuką przekroczył cielesne granice” [Lind 1999, s. 534], Craig podaje: 
„tytuł ‘sh ihan’ ( ‘doktor’ lub ‘Past M aster’) (...) ‘m istrz-nauczyciel’ [Craig 1995, s. 166], ale 
także, że je s t to tytuł pochodzący z  tradycji m ilitarnej Japonii [ibid., s. 168],

Shiwari -  testy łam ania stosowane w różnych dalekow schodnich sztukach walki (np. 
tam eshiw ari -  łam anie desek).

Shügyö -  (jap.) „sam odyscyplina kształcona pod wpływem (naciskiem ) treningu” 
[Preston 1991, s. 56-57]. Praktyka psychofizyczna i pełne zaangażowanie w trening.

Söbudö -  wszystkie budö, zespół sztuk walki (np. w system ie takeda-ryu).
Söke (także ‘soke’) -  GaP-) głow a rodziny lub klanu w Japonii. Założyciel lub 

przedstaw iciel, naczelnik w ‘ryü’ (założyciel to także ‘shödai’) [Lind 2001, s. 567],
Sumö -  dosł. „w zajem na walka” , japońskie rytualne zapasy.
Taiji quan -  chiń. „boks (pięść) wielkich szczytów”, klasyczny system ‘wewnętrznego 

kungfu’ (neijia), uprawiany w kilku odm ianach stylowych.

4 Interesujące są rozważania językowe, dotyczące współczesnych zastosowań sfowa ‘scnsci’ w Japonii i w prze-
strzeni „polszczyzna-japońszczyzna”, przeprowadzone przez W. Nowakowskiego [2002].



Taijutsu -  ogólnie walka z użyciem ciała (bez broni): 1) walka więcz w ninjutsu i w aikido; 
2) synonim jûjutsu; 3) francuski system R. H em aeza.

Tam eshigiri -  testy przecinania mieczem wiązek słomy, trzciny, bam busa itd., stosowane 
w sztuce kenjutsu lub battojutsu (np. w  takeda-ryü).

Tao -  1) głów na idea taoizmu; 2) droga (dao, dö), sposób, metoda.
Tengu geijutsuron -  (jaP-) sztuki tengu [Lind 1999, s. 602), górskich dem onów.
Viet-vo-dao -  w ietnamskie kungfu.
Ving Tsun (także pn. W ing Tsun, W ing Chun) -  jeden z popularnych stylów kungfu.
W a -  (jap.) pokój, harmonia.
W ushu - (chiń.) sztuki walki (analogicznie jak  jap . bujutsu). N azw a używana dla 

określenia sportowej konkurencji pokazowej rozwiniętej w  ChRL.
Y aw ara -  „m iękkość” , praform a jûjutsu.
Zen -  1) Qap. z  chiń. chan) nazwa odmiany buddyzm u w yw odzonego z klasztoru 

Shaolin; 2) także określenie ‘m edytacji’ (od ‘zenna’) lub 3) ‘ogólności, całości’ (np. Zen 
Nihon -  ‘ogólnojapoński’).

Zendó -  1) droga zen, określenie wskazujące na duchowy w ym iar praktyki; 2) droga 
medytacji; 3) pełna, kom pletna, zupełna droga lub m etoda -  np. w odniesieniu do sztuki 
karate (zendö karate tai-te-tao  lub zendö-ryü karaledö).
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