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Zamierzeniem autora jest zaprezentowanie recen
zji monografii dr. hab. Macieja Łuczaka, ze zwróce
niem głównej uwagi na uprawiane w Polsce formy 
pochodzenia japońskiego. Ponieważ chodzi o uzupeł
nienie faktografii historycznej na ten temat i jedno
cześnie ukazanie szermierki jako sztuki walki, a nie 
jedynie sportu walki, przyjęta została forma eseju 
i jednocześnie pracy poglądowej.

Tradycyjna szermierka była i pozostaje sztuką 
walki zarówno w krajach Dalekiego Wschodu, jak 
i w Europie. Uzupełnienia wymaga zwłaszcza stan 
wiedzy o dalekowschodnich formach szermierki 
uprawianych w Polsce, które do tej pory nie zostały 
szerzej opisane. Porównywalne są rycerskie zasady, 
etos leżący u podstaw nauczania szkół klasycznej 
szermierki czy to w Polsce, czy w Japonii [Cynarski 
20 0 2a], a także osiągnięcia wybitnych reprezentantów 
sztuki szermierki z obydwu krajów. Właśnie 
w trzecim tomie „Rocznika Naukowego Ido -  Ruch 

dla Kultury / Movement for Culture” ukazał się artykuł, w którym autor porównał drogi 
mistrzostwa Yoshio Sugino hanshi i Wojciecha Zabłockiego [Cynarski 2002b]. Mistrz 
Zabłocki jest restauratorem wspaniałych tradycji polskiej szermierki.

Szczególnie wzrasta w Europie, a stopniowo także w Polsce, zainteresowanie nie- 
rywalizacyjnymi formami szermierki, zwłaszcza japońskim iaidö i kenjutsu. Toteż autor 
poświęca tymże odmianom klasycznych sztuk walki nieco więcej uwagi, wymieniając 
zwłaszcza nazwiska ludzi tworzących ich najnowszą europejską historię oraz przedstawiając 
preferowane tutaj główne metody treningu technicznego.

M etody europejsk ie i pochodne

Na łamach swej książki prof. Zabłocki ukazuje opracowaną przez siebie i wprowadzoną 
metodę nauczania sztuki władania oburęcznym mieczem i szablą. Czyni to wzorem dawnych 
traktatów na zasadzie dialogu ucznia z mistrzem. W bezpieczny sposób potrafi nauczać
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władania ostrą bronią, a w swym edukacyjnym sy
stemie uwzględnia element rywalizacji -  walki pun
ktowane.

Wojciech Zabłocki potrafił znakomicie rozpro
pagować polską i europejską klasyczną szermierkę 
w drodze licznych pokazów walki z białą bronią.
W jego książce znajdujemy między innymi zdjęcia 
pokazujące barona P. de Coubertin ćwiczącego szer
mierkę konną. Twórca nowożytnych igrzysk olimpij
skich był właśnie także twórcą regulaminów walk 
konnych [Zabłocki 2001].

Spisał [2002] wymiennie używa określenia metody 
autora Polskich Sztuk Walki: Szkoła Zabłockiego lub 
System Zabłockiego. Krytycznie ocenia on wierność 
metody walki białą bronią tej szkoły (zwłaszcza 
mieczem) w stosunku do treści dawnych szer
mierczych traktatów [por.: Hutton 1973]. Być może 
chciałby on reaktywować nauczanie metod ranienia 
i zabijania z użyciem miecza lub rapiera? Czy jednak 
współcześnie miałoby to sens? W sztukach walki technik niebezpiecznych (tzw. śmier
telnych) uczy się dopiero zaawansowanych uczniów, co ma znaczenie i pragmatyczne, 
utylitarne, i wychowawcze. W przypadku polskiej klasycznej szermierki najlepiej czyni to 
Zabłocki.

Szermierka stanowiła najpierw podstawową metodę spośród umiejętności wojennych, 
później była rozrywką szlachty i oficerów, a biała broń stanowiła wyróżnik statusu i symbol 
honoru. Elitarna potrzeba szermierczych umiejętności zrodziła także wybitnych 
fechmistrzów, jak opisywany przez Czajkowskiego Domenico Angelo (1717-1802) [Czaj
kowski 2001b, s. 120-123; 2001c]. Jednym ze znakomitych fechmistrzów, trenerów 
i ekspertów jest także Zbigniew Czajkowski. Pojedynki, które opisał on w swym artykule 
[Czajkowski 2001a], ukazują stricte utylitarny aspekt zastosowań sztuki szermierczej. 
Pojedynki na białą broń ewoluowały od walk na śmierć i życie, do form konwencjonalnych. 
Doświadczenia wynikające z walk daną bronią w Europie miały wpływ na formułowanie 
przepisów walki sportowej, które także ewoluowały w kierunku znanych nam dzisiaj form 
sportowych -  szpady, szabli i floretu [por.: Czajkowski 2002; Szajna 2001].

Z drugiej strony szermierka europejska, zwłaszcza hiszpańska, istotnie wpłynęła na 
rozwój coraz bardziej popularnych obecnie filipińskich sztuk walki (arnis, eskrima), że 
można mówić o tychże formach jako pochodnych szermierki europejskiej. Oczywiście 
zwolennicy owych filipińskich tradycji doszukują się ich pradawnych korzeni, że np. legen
darny wódz Lapu Lapu (pogromca Fryderyka Magellana) skutecznie użył w walce technik 
rodzimych. Jednakże oprócz yo-yo, maczet, pałek i innych .bardziej oryginalnych broni 
filipińska szermierka zawiera wiele zapożyczeń, co zawarte jest nawet w nazwach stylów 
(eskrima, espada y  daga itd.). Sportowa formuła tychże dotyczy zwłaszcza walk w zbrojach 
(amez) z użyciem kija lub dwóch palek. Toteż np. dr G. Siebert [2001] pisze w swej książce 
głównie o współczesnej historii i technice filipińskich sztuk walki (a więc o kiju i patkach).

Sztuki filipińskie pojawiły się w Polsce za przyczyną Dariusza Cieszyńskiego i Marka 
Stemplowskiego (Szczecin), którzy w 1992 roku zarejestrowali swą organizację kali 
i eskrimy w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki. Nieprawdą jest więc, że: 
„Do Polski tradycja filipińska w formie strukturalnej trafiła dopiero w połowie lat 90. 
ubiegłego stulecia, za sprawą niezbyt rozpowszechnionego systemu kalaki arcanis. 
Wprawdzie już wcześniej istniały tu grupki entuzjastów, ale były to jeszcze działania



w żaden sposób niesformalizowane” [Wójtowicz 2003, s. 68], Dopiero później pojawili się 
Christofer Nasiłowski, Jan Nycek i inni. Ponadto Wójtowicz nie wymienia popularnych 
w Europie odmian latosa eskrima (stylu mistrza Rene Latosa) i combat arnis (nauczanego 
przez H.-D. Rauschera 8 antas / dan).

W samej Europie pomimo rozwoju sportowego i olimpijskiego szermierki, klasyczna jej 
forma nigdy zupełnie nie zanikła. Uprawiana jest nadal w Niemczech, Szwecji, Francji, 
Belgii [por.: Aneks I], na Węgrzech i w Polsce. Działalność W. Zabłockiego lub 
A. Paprocsi’ego, czy obecna moda na bractwa rycerskie stanowią pochodną popularności 
dalekowschodnich sztuk walki na Zachodzie i wynikają z chęci odnalezienia własnych, 
europejskich tradycji tego rodzaju [Cynarski 2000], Rozwój dalekowschodnich sztuk walki 
przyczynił się w Europie do restauracji rodzimych pokrewnych im tradycji.

Dla popularyzacji sztuki szermierczej mistrz Zabłockiego stoczył historyczne walki, 
konfrontując swą szablę z K. Ando (kendö) i W. J. Cynarskim (kenjutsu katon shintö-ryü). 
Organizował także wspólne pokazy szermierki staropolskiej i starojapońskiej, dzięki czemu 
publiczność finałów XXIX turnieju o szablę Wołodyjowskiego mogła w 1993 roku obejrzeć 
obok szabli husarskiej i mieczy, także samurajską katanę przeciw halabardzie naginata (wg 
szkoły katori shintö-ryü) [Cynarski 2000], Zresztą Zabłocki zainteresował się japońskimi 
sztukami walki, zwłaszcza iaidö, już podczas pobytu w Japonii na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio, co opisał później w jednej ze swoich wspomnieniowych książek.

Powojenną historię i ewolucję sportowej szermierki w Polsce najpełniej opisuje Maciej 
Łuczak [2001, 2002], Dzieło monograficzne, którego dokonał, jest więcz imponujące (392 
strony, bogaty materiał źródłowy, szczegółowa faktografia, metodologicznie bez zarzutu). 
Jednakże skoro autor nie ograniczył się w tytule do szermierki sportowej, brakło szerszego 
potraktowania uprawianych także w Polsce odmian azjatyckich. Z drugiej strony nie jest to 
zjawisko nowe, że niekiedy nie dostrzegamy dorobku innych kultur. Np. Hutton [1973] 
w swej pracy o sztuce miecza pisze jedynie o tradycji szermierki europejskiej. A przecież 
szermierka rodem z Dalekiego Wschodu, w szczególności japońska, jest przebogata 
w zakresie doskonałości oręża i psychologii walki, myśli technicznej i taktycznej [por.: 
Miyamoto 2001; Yagyü 2002]. Prace Musashiego Miyamoto i Munenori Yagyü stanowią już 
poniekąd klasykę szermierki.

Z cytatu: „Na kontynencie azjatyckim (w Chinach i w Japonii) udział w rywalizacji 
w walce na pałki (kije) wyrażał cnoty męskie i udowadniał prawość uczestnika” [Łuczak 
2002, s. 16] wynika, jakoby wojownicy ci nie znali mieczy. Oczywiście Japończycy 
podbijając wyspy używali mieczy metalowych, znanych już wcześniej w sąsiednich Chinach 
(cywilizacji sporo starszej od europejskiej). W Kojiki podana jest legenda o boskim lub 
magicznym pochodzeniu miecza (prawdopodobnie stalowego) pierwszego władcy. Wielkie 
odległości kontynentu nie stanowiły aż tak wielkiej bariery, by nie dochodziło do wymiany 
techniki wojennej. To z Azji pochodzi szabla, natomiast starożytni Chińczycy zastosowali 
bojowe rydwany, które mogły pochodzić z kultury militarnej i sztuki wojennej imperialnego 
Rzymu.

Bardzo ciekawy jest rozdział pt. Turnieje rycerskie po II wojnie światowej [Łuczak 2002, 
s. 183-185]. Natomiast o tym, że w Polsce znane są i nauczane od kilkunastu lat tradycje 
kilku klasycznych japońskich szkół, zdają się nie wiedzieć także historycy sztuk walki 
i tradycji samurajskich. Szymankiewicz [1997] pokazuje wprawdzie rodzaje broni i niektóre 
techniki użycia kija, miecza oraz naginaty, ale nie wspomina o uprawianiu szermierki 
według klasycznych szkół (ryu-lia) w Polsce. Z drugiej strony jedno z bractw rycerskich -  
Stowarzyszenie Miłośników Feudalnej Japonii „Klan Tygrysa” z Rzeszowa -  trenuje 
średniowieczną japońską szermierkę właśnie w Shibu Kobudó Stowarzyszenia Idókan 
Polska.



Fot. 1. A utor podczas jednego  z pokazów  sztuk 
walki (idökan budö), Strzyżów 2001.
Fot. -  zbiory prywatne



Tradycyjne szkoły japońskiego bujutsu 
(sztuk walki) nauczają zarówno walki 
wręcz i władania bronią. Np. sławna daitó- 
ryü (daitókan) zawiera w programie na
uczania formy walki kataną i wakizashi 
(krótszy z mieczy samuraja) pochodzące 
z ono-ha ittö-ryü. Od wielu lat daitö-ryü 
oraz XV-wiecznej tradycji szermierki 
katori shintô-ryü naucza we Francji 
i w Europie Alain Floquet (6  dan kobudö, 
5 dan iaidö), w przekazie i z pomocą 
mistrzów Yoshio Sugino 10 dan (1904- 
1998) i Gorö Hatakeyama 9 dan hanshi. Do 
Polski ta jedna z najsławniejszych 
japońskich szkół szermierki (kenjutsu lub 
raczej kobujutsu) zawitała w roku 1987, za 
sprawą uczniów wymienionych wyżej 
nauczycieli: Stanisława i Wojciecha
Cynarskich [Cynarski 1998, 1999, 2000]. 
Nauczane są tu formy iaijutsu oraz kata 
wykonywane w parach -  miecz prze
ciw wszelkim rodzajom broni, a także 
shurikenjutsn, jü ju tsu , dawna filozofia 
i strategia wojenna [Otake 1977 a, b, 1978]. 
Trzytomowa książka mistrza Risuke Otake 

w przekładzie na angielski jego ucznia Donna F. Draegera (9 dan) znana była w Polsce 
z kilku kserokopii już kilka lat wcześniej, ale dopiero w ramach Centrum Aikibudö i Kobudö 
w Polsce (CAKP) i Polskiej Unii Kobudö i Aikibudö (PUKiA) w Tarnowie i Rzeszowie 
podjęto nauczanie szermierki tenshin shöden katori shintô-ryü.

Kilka lat później dotarło do Polski iaidö, battöjutsu i jö d ö  szkoły takeda-ryü nakamura- 
lia w przekazie mistrza Hisashi Nakamury 10 dan, wybitnego szermierza, i R. J. Maroteaux 
(5 dan iaidö i jödö takeda-ryü) [Maroteaux 1992], Söke Nakamura organizuje turnieje ‘iaidö 
kumi-battö jiai’, wzorowane na pojedynkach samurajów. W pierwszych tego typu ME 
European Sobukai Takeda-ryu (EST) w Liège (Belgia) w 1995 r. reprezentujący Polskę 
(Polską Unię Takeda-ryü i SIP) W. J. Cynarski zajął 9 miejsce. W zawodach sędziowali 
mistrzowie H. Nakamura, R. J. Maroteaux i Miyoshi Morita 6 dan2. Niestety, nie odbyły się 
kolejne turnieje europejskie.

Wielkie zasługi dla światowego iaidö położyli posiadacze 10 dan hanshi: Minoru 
Mochozuki, S. Esaka, K. Watanabe, T. Ochiai, rneijin T. Ota i K. Yamaguchi, czy także 
hanshi (9 dan) Tomoaki Danzaki i Hakuo Sagawa. Dzięki mistrzowi Sekiguchi Komei 
Takaaki (10 dan) i Januszowi Lukaszczykowi dotarła do Polski szkoła musö shinden-ryü 
i uprawiana jest obecnie w Czerwionce i w Opolu (instruktor Robert J. Krac). W Polsce 
wiedzę swą przekazywali Jan de Haan (7 dan ?), Johny Bemaschewice 6 dan, Wim van 
Mourik 5 dan i inni. Japońskiej szermierki nauczają w Europie także (nt.in.): Ph. Sabatier

2 Fakty te są  autorowi znane z autopsji. Jest pierwszym posiadaczem stopni mistrzowskich w klasycznej szermierce 
szkól katori shintô-ryü i takeda-ryü w lej części Europy (na wschód od Francji) Ipor.: Cynarski 1998, 1999, 2000]. 
Byl także dyrektorem technicznym odpowiedniej komisji przy (nie istniejącej już) Polskiej Federacji A iki-Budo 
i Kobu-Jutsu w Tarnowie i prezesem Polskiej Unii Takeda-ryü, a obecnie prowadzi Shibu Kobudö przy SIP 
w Rzeszowie.

Fot. 2. M istrz O bata wykonuje test tam eshigiri 
[wg m ateriałów  szkoły Shinkendo].



Fot. 3. Pokaz m istrza K. Yamaguchi 
10 dan podczas 24. gali budo IMAF, 
Tokio 2000.
Fol. autora, zbiory prywatne



Fot. 4-5. Międzynarodowy staż Aikibudo i Kobudo, Le Tempie sur Lot (Francja), sierpień 1989. Autor 
ćwiczy z A. Floquet’em jedną z form ono-ha ittö-ryü.

Główne metody treningu technicznego w kenjutsu

Sztuka miecza -  kenjutsu -  bazuje na szeregu doskonalonych przez wieki japońskiego 
średniowiecza metod treningu. Początkujący rozpoczynają od nauki postaw i gard z mieczem 
oraz podstawowych cięć. Wielokrotne powtórzenia (soburi) techniki ken-otoshi (lub kiri- 
otoshi), pionowego cięcia z góry, wykonywane są często z użyciem ciężkiego drewnianego 
miecza bökutö. W szkole katori shinlö-ryü setki powtórzeń maki-uchi stanowią ukrytą 
rozgrzewkę. Po opanowaniu pozycji z mieczem (kihon kamae) ćwiczący uczą się form kata. 
Formy te wykonywane są w parach z użyciem mieczy böken. Dwie pierwsze formy (itsutsu 
i nanatsu-no tacki) uczą przechodzenia z pozycji do pozycji, utrzymywania dystansu, zejść 
z linii ataku i podstawowych technik użycia miecza katana. Kolejne formy wprowadzają 
techniki bardziej zaawansowane i bardziej przypominają pojedynek. Dochodzą także formy 
walki kijem i halabardą naginata przeciwko mieczowi.

Z kolei szkoła takeda-ryü od poziomu czarnego pasa wymaga ćwiczeń battö-kiri 
(tameshigiri) -  przecinania wiązek słomy ryżowej, zwiniętych mat, trzciny lub bambusa. 
W bezpiecznej odległości między szermierzami (6  metrów) ćwiczony jest „pojedynek” -  
dobycie miecza i cięcie lub zasłona i cięcie. Najczęściej jednak sztuka dobywania miecza, 
jako wyspecjalizowana forma kenjutsu, uprawiana jest w formach wykonywanych 
pojedynczo. Jedynie niekiedy praktykuje się w parach interpretację technik zaszyfrowanych 
w kata (szkoły katori shintö-ryü i yoseikan shintö-ryü). Kata iaijutsu (iaidö) stanowią zapis 
doświadczeń mistrzów szermierki i stanowią optymalną odpowiedź na przeróżne sytuacje 
ataku. Rozpoczynają się w różnych pozycjach siedzących, klęczących i stojących. Kończą 
natomiast specyficznym dla danej szkoły chiburi -  ruchem strzepnięcia krwi, i nötö -  
powrotem miecza do pochwy saya.



Praktykowanie tego typu form uczy zautomatyzowanych odpowiedzi na ataki 
prowadzone z różnych kierunków. Podwójne formy kenjutsu doskonalą wyczucie dystansu, 
czasu (timing), rytmu, kształcąc jednocześnie precyzję, siłę i szybkość. Nauczyciel (uke- 
dachi) sprawdza ćwiczącego ucznia (kiri-komi), karcąc go lekkimi trafieniami za popełniane 
błędy. Także testy przecinania wydają się niezwykle przydatne, wzmacniając uchwyt 
i doskonaląc prowadzenie miecza. Wreszcie wolne randori z użyciem bambusowych shinai 
lub gąbkowych atrap, nie ograniczone do kilku technik dozwolonych w sportowym kendo, 
wydaje się być wartościową metodą rozwijania własnej inwencji i myśli taktycznej.

Kenjutsu uczy technik ataku na tętnice, nadgarstki, szyję, spojenia pancerza (zbroi); 
atakowane jest całe ciało z użyciem technik o różnych kierunkach i płaszczyznach 
prowadzenia broni. Umiejętności techniczne popierane są ogólną wysoką sprawnością która 
umożliwić ma nie tylko dużą szybkość i refleks, ale także np. wykonywanie skoków nad 
naginatą. Ponadto adept -  tradycjonalista uprawia za przykładem dawnych wojowników 
i szkół sztuk walki (bujutsu) równocześnie sztukę władania bronią i walkę wręcz, co 
dodatkowo sprzyja wypracowaniu znakomitej psychofizycznej sprawności.

* * *
Sztuka szermierki nie tylko wpisana jest w historię i kulturę wielu krajów, ale łączy się 

także z szerszym fenomenem sztuk walki, który najbujniej rozwinął się na Dalekim 
Wschodzie. Liczne szkoły (chińskie, filipińskie, japońskie, wietnamskie) do dzisiaj nauczają 
walki wręcz i użycia różnych rodzajów tradycyjnych broni. Szermierka sportowa, choć 
obecnie najbardziej popularna, jest tylko częścią bogatego dziedzictwa w tej dziedzinie.

Fot. 6. G ala Budo IM A F -  Tokio 2000. Fot. 7. Shihan L. S ieber prow adzi sem inarium  
M istrzow ie dem onstru ją fomy m usöshinden-ryü. poświęcone iaidö w Penzbergu (Bawaria).
Fot. autora Fot. autora



Fot. 9 -10 . Japońskie m iecze kalana (z  m ateriałów  przysłanych przez sensei H idetoshi Iwasa)

Rye. 1. Samurajska 
symbolika,
góra Fuji i kwiaty wiśni
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Rye. 2 -3 . Szerm ierka klasyczna. M ateriały „A ikibudo -  Kobudo B elgium ”, la ta 80. XX w.
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Ryc. 4. K anji w w ykonaniu shłhan  Keiji Töse Ryc. 5. Kanji autora (w zapisie pionow ym ) -
9 dan. Poszczególne słow a znaczą  (kolejno, katori shintö-ryü
w zapisie poziomym): kyüdö, bajutsu,
suieijutsu, shurikenjutsu, mugai-ryü, ittö-ryü, 
araki-ryü, m usöshinden-ryü

A n e k s  III. P o s ia d a c z e  n a jw y ż sz y c h  s to p n i w  ia id ö

T a b e la  1. W y b ra n i n a u c z y c ie le  ia id ö  z  w ia ry g o d n y c h  o rg a n iz a c ji

L p . n a z w isk o  i im ię , k ra j
stopień w  iaidö 

(lub w  innej dsw)
o rg a n iz a c ja

1 2 3 4

1

2

3

Punzet N orbert -  Niemcy

Sieber Lothar -  Niemcy

Cynarski W ojciech Jan -  
Polska

6 dan söke (także 8 dan 
kuntaiko budo)
5 dan renshi (także 5 dan 
kenjutsu)
3 dan (także 3 dan kobudö)

DDBV / SIP (Shibu K obudö) -  
wg rejestrów  D eutscher Dan- 
Träger und B udo-Lehrer 
V erband e. V. i S tow arzyszenia 
Idökan Polska



1 2 3 4

4 Y am aguchi K atsuo - 10 dan m eijin (także 8 dan IM A F / D AK O  -  wg dokum en
Japonia kendö) tów  International M artial Arts

5 Ochiai Tadao -  Japonia 10 dan hanshi Federation i D eutsch-A siatische

6 Töse K eiji -  Japonia 9 dan hanshi K am pfkunst O rganisation

7 Y oshida Ryosaku -  Japonia 7 dan kyöshi

8 Iw asa H idetoshi kyöshi -  
Japonia

7 dan (także 6 dan kendö)

9 Sabatier Phillippe -F ran c ja 6 dan kyöshi

10 R auscher H ans-D ieter -  
Niem cy

6 dan kyöshi (także 6 dan 
kobudo)

11 D r N oisser Elisabeth -  
A ustria

5 dan renshi

12 Rauscher C hristine -  
N iem cy

5 dan renshi

13 Putz M ichael -  A ustria 4 dan

14 M atschenz D etlef -  Niemcy 4 dan renshi

15 Kleinschum achers Frank -  
Niemcy

3 dan

16 Górnicki K rzysztof -  
Polska

4 dan Polska K om isja K endo 
i PZ  Kendo

17 K ustosz A ndrzej -  Polska 3 dan (5 dan kendö)

18 W olny Jarosław 2 dan (4 dan kendö)

[Źródło: badania własne]

A bout the a r t  of fencing. R em arks on classical fencing

Key words: m artial arts, classical fencing, methods, kenjutsu, iaidö
The author presents the review article on the ground of doctor Maciej Luczak’s 

monograph. He pays attention to forms of fencing of Japanese origin practiced in Poland. It 
is about the supplementation of historical factography on this subject. Fencing is shown as 
martial art, and not only combat sport. Traditional fencing has always been martial art both 
in the countries of Far East, and in Europe. The state of the knowledge about Chinese and 
Japanese fencing needs to be supplemented. Most of the article is devoted to those two 
forms. The methods of technique and tactics of fight were introduced as well as the methods 
of training; masters’ surnames and styles practiced by them were given. Classical kenjutsu is 
described mainly according to the teaching of Katori Shintô-ryü school.


