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Abstract

Influence of Chinese martial arts in the technique of the Idokan Yoshin-ryu school

In the theoretical frames of anthropology of martial arts and the humanistic theory of martial 
arts, I analysed, as a scientific problem, the impact of Chinese elements – ideological and 
technical – in the curriculum of Idokan Yoshin-ryu in the Idokan Poland Association (IPA). 
Two qualitative methods were used: the content analysis of the literature and a broad 
discourse, and the method of long-term participant observation. Three levels of influence 
of Chinese martial arts in the Idokan Yoshin-ryu Budo programme were distinguished: 1) in 
terms of symbolism and values; 2) strategies and tactics; 3) used techniques and training 
methods. This influence is direct or indirect. Indirect, when a martial art (like karate or in part 
also jujutsu) has its roots in China. Direct, when the masters deliberately introduce Chinese 
elements into the curriculum of individual disciplines. Evolution of martial arts leads to mixing 
techniques, in particular, the adoption of more effective solutions. An example is the system 
Idokan Yoshin-ryu. Elements of Chinese origin are found here in techniques, as well as in 
concepts and principles.
key words: martial arts, Chinese sources of inspiration, technical programmes, Budo
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WproWadzenie

rzecz dotyczy inspiracji płynących z kilku 
odmian chińskich sztuk walki (w zakresie 
techniki, ale też symboliki) i kultury chińskiej 
dla karate, kenjutsu, kobudo, a także koncep-
cji ido w szkole Idokan Yoshin-ryu. zwłaszcza 
że na przykład karate, które uprawiane jest 
w Stowarzyszeniu idokan polska (Sip), styl 
Zendo karate Tai-te-tao zaczerpnęło z chiń-
skiej tradycji dość obficie.

System Idokan Yoshin-ryu jest programem 
edukacyjnym przyjętym w Sip od roku 1993, 
z poprawkami w roku 1997 i późniejszymi. 
obejmuje nauczanie jujutsu i karate jako dys-
cyplin podstawowych oraz kenjutsu, kobudo, 
iaido, aikijutsu, kick-boxingu, judo i ido jako 
dyscyplin uzupełniających (Sip 2004, Cy-
narski i Buchhold 2006, Cynarski 2009). 
W ten sposób nawiązuje do tradycji klasycz-
nej japońskiej szkoły Yoshin-ryu, w której 
nauczano jujutsu (kenpo-jujutsu), władania 
tradycyjną białą bronią i medycyny (Haber-
setzer 1989, s. 20, Cynarski 2009, s. 124–145, 
Hall 2012, s. 562).

przyjęto perspektywę antropologiczną 
filozoficzno-kulturową (Chow i Spangler 1977, 
Jones 2002, Cieszkowski i Sieber 2006, Bolelli 
2008b, Cynarski 2010a, 2012) oraz historycz-
ną/diachroniczną. interesująca w tym kon-
tekście jest też teoria dialogów kulturowych 
w ujęciu Tokarskiego (2011a, b, Cynarski 
2013a). Wzięto pod uwagę ponadto względnie 
szeroki dyskurs (Krippendorf 2004) i metodę 
długoletniej obserwacji uczestniczącej.

Jak dotąd, powstała tylko jedna publika-
cja dotycząca relacji między chińskimi sztu-
kami walki a systemem nauczania w organi-
zacji idokan. Jej autorzy (Sieber i wsp. 2008a) 
wskazują, że japońskie pojęcie kenpo odnosi 
się do chińskiego quan-fa. nazwę Zendo na-
leży rozumieć jako pełną drogę psychofizycz-
nego doskonalenia się, tai-te-tao zaś na dwa 
sposoby – jako ‘drogę ręki pokoju’ (tłum. 
chiń./jap.) lub ‘moc Wielkiej drogi’ (tłum. 
chiń.), czyli w nawiązaniu do filozofii tao-
izmu (Chow i Spangler 1977). peter K. Jahnke 
posiadał stopnie mistrzowskie w kilku chiń-
skich odmianach sztuk walki, a stworzone 
przez niego Zendo karate Tai-te-tao było pier-
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wotnie bardzo podobne do kenpo. Sukceso-
rem (soke) szkoły został Lothar Sieber, zaawan-
sowany m.in. w amerykańskim TAI-karate 
(Transition, Action, Incorporated – Karate), 
stylu także pokrewnym i bardzo podobnym 
do kenpo.

inne prace poświęcone ogólnie historii 
i ewolucji sztuk walki, ich dyfuzji i populary-
zacji dają opis tego kulturowego fenomenu. 
rozwój poszczególnych sztuk walki wymagał 
zapożyczeń i modyfikacji. dotyczyło to za-
równo przenikania idei i wiedzy praktycznej 
w krajach dalekiego Wschodu (pomiędzy 
różnymi szkołami), jak i adaptacji do zmie-
niających się warunków. zwykle zachowy-
wany zostawał jakiś rdzeń – specyfika stylu, 
formy techniczne, ceremoniał (draeger i Smith 
1980, donohue 1993, Tokarski 2011a, b). 
zmianom najczęściej podlegał program na-
uczania oraz metody treningu. Jest to wyraź-
nie widoczne tam, gdzie bardziej od tradycji 
akcentuje się skuteczność w walce lub sukces 
sportowy (por. Kiyota i Kinoshita 1990, Cy-
narski i Sieber 2006, 2007, Green i Svinth 
2010). Wiele zmian nastąpiło w celu adap-
tacji azjatyckich sztuk walki na zachodzie, 
czyli dostosowania ich do tutejszej mental-
ności i potrzeb (Förster 1986, Cynarski i wsp. 
2006, Green i Svinth 2010).

zapożyczenia „techniczne” – jak wskazuje 
historia sztuk walki – pojawiały się nawet 
w przypadku krajów niezupełnie sobie przy-
jaznych (rżany 2002–2003). pragmatyczne 
podejście mistrzów–nauczycieli powodowało 
i powoduje, że pozyskiwane są wartoś ciowe 
rozwiązania techniczno-taktyczne różnego 
pochodzenia. Jeśli powstaje z tego spójny 
system, to jest to postęp, jeśli zaś jedynie eklek-
tyczna całość – jest to niestety regres.

W niniejszym opracowaniu wyróżniono 
trzy poziomy wpływu chińskich sztuk walki 
na Idokan Yoshin-ryu budo:

1) symbole i wartości,
2) strategia i taktyka walki,
3) techniki i metody treningu.
ponadto ów wpływ może być pośredni 

lub bezpośredni. dotyczy to w różnym stop-
niu i w różny sposób sztuk walki nauczanych 
w ramach systemu Idokan Yoshin-ryu budo. 
różnie też przejawia się w poszczególnych 
metodach (elementach składowych) tego 
systemu.

W SFerze SymBoLiCzneJ

Treści rozwiniętego w Chinach buddyzmu, 
a także konfucjanizmu i taoizmu wpłynęły 
zarówno na kształt ideowy dawnego bujutsu, 
jak i na dzisiejsze budo (piwowarski 2011). 
W szczególności nauczane w Sip kenjutsu (bat-
tojutsu, iaido), które bazuje głównie na prze-
kazie XiV-wiecznej szkoły Tenshinshoden 
Katorishinto-ryu (otake 2007, Cynarski 2009, 
Sugino i ito 2010), zawiera odniesienia do tao-
istycznej koncepcji yin i yang (jap. in – yo), 
teorii pięciu praelementów i buddyjskiej magii.

Te ideowe treści są powiązane z praktyką 
sztuk walki według ich definicji przyjętej 
w humanistycznej teorii sztuk walki. dlatego 
redukcja oddziaływania sztuk walki do sa-
mych tylko technik walki byłaby błędna. na-
uczanie przebiega w określonym kontekście 
ideowym.

Filozofia i strategia chińska znajduje swe 
odzwierciedlenie w taktyce i technice aiki-
jutsu i jujutsu (maroteaux 1993, Cynarski 
2009). Już starożytna strategia chińska wska-
zywała prawidłowość, że burza łamie dęby, 
a trzciną tylko kołysze. Stąd zasada mięk-
kości, elastyczności i ustępowania, obowią-
zująca w walce wręcz, i nazwa sztuki jujutsu 
– technika miękkości. realnie jednak nie 
można mówić o szczególnej łagodności. Cho-
ciaż złamanie ręki jest bardziej humanitarne 
od dekapitacji lub przebicia włócznią yari.

aby przygotować się psychicznie do walki 
i wypracować zdolności antycypowania 
ruchów i działań przeciwnika, ćwiczono roz-
wijanie intuicji według chińskiej szkoły 
Wang-yang-ming (Habersetzer 1989, s. 36). 
Stosowano też medytacje zen. Filozofia drogi 
wojownika natomiast zapożycza zarówno 
z buddyzmu zen, taoizmu, jak i doktryn stra-
tegii wojennej.

Symbolika chińska znajduje się na em-
blematach, proporczykach, pieczęciach i me-
dalach, także w ramach organizacji Idokan 
(Sieber i wsp. 2008b). dość częstym elemen-
tem logo jest koło Tao/taijitu (ryc. 1), np. na 

Ryc. 1. Koło Absolutu – Tao/taijitu
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emblemacie idokan europa (aneks). na ryci-
nie 2 przedstawiono projekt/propozycję Bach-
meiera emblematu dla Zendo karate Tai-te-
-tao, co jednak nie zostało przyjęte. Symbolika 
stylu (z tygrysem, smokiem i żurawiem oraz 
kołem absolutu – Tao – taiji) podobna jest do 
symboliki stosowanej w innych szkołach 
kenpo. Sieber zaproponował natomiast logo 
dla Idokan karate (ryc. 3).

WpłyWy pośrednie

Korzenie karate są chińskie (kara-te w tłum. 
to ‘chińska ręka’). mistrzowie przybyli z Chin 
nauczali na okinawie, a eksperci z okinawy 
podróżowali do Chin, aby kontynuować stu-
diowanie sztuk walki. Tradycja klasztoru Sha-
olin, chuan-fa i kenpo (jap. określenie chu-
an-fa) powiązane są z pierwotnym karate na 
okinawie (mattson 1963, alexander 1991, 
dolin i popow 1988, mcCarthy 2008), ale do 
dziś stanowią inspirację dla ekspertów ka-
rate. przykładowo Habersetzer (1994) (9. dan, 
hanshi) uznaje Ving Tsun za chińską odmia-
nę karate. opisuje też pojęcie shu ha li jako 
poziomy zaawansowania i mistrzostwa. nie-
którzy autorzy (Lind 1991, Habersetzer 1994) 
uznają zatem chińskie sztuki walki za tam-
tejsze odmiany karate.

Korzenie okinawskich metod walki wy-
wodzą się z kilku chińskich stylów sztuki 
pięści charakterystycznych dla prowincji Fu-
jian w tamtych czasach, głównie stylów: Żu-
rawia, pięści Tygrysa, Stylu Smoka oraz tzw. 
Arhat Boxing, czyli pięści mnicha, jak uważa 
badacz tradycji okinawy patrick mcCarthy 
(1999) (9. dan, hanshi). owa tradycja znajduje 
potwierdzenie w nazwach form. na przykład 
Jion (Jion Ji) – kata stylu Shotokan: termin 
pochodzi od nazwy świątyni w starożytnych 
Chinach.

profesor dr erwin von Baelz (1905) wska-
zał na chiński rodowód jujutsu, a konkretnie 
na chińskiego dyplomatę o nazwisku Chin 
Gembin, który nauczył tej sztuki walki kilku 
samurajów (1650 r.). dlatego szkoła jujutsu 
(wajutsu) Kito-ryu adaptowała ideę yin-yang 
oraz wybrane chińskie techniki zapaśnicze.

Także twórca nazwy jujutsu, założyciel 
szkoły Yoshin-ryu – Shirobei akiyama yoshi-
toki – studiował medycynę i kenpo w Chinach. 
Stąd w ogóle w starojapońskim jujutsu poja-
wiły się wpływy chińskie. Styl Idokan Yoshin-
-ryu jujutsu, nauczany w Sip, jest zmoder-
nizowaną wersją starego Yoshin-ryu, ale 
zachowuje dużą ilość technik kogeki-waza 
(uderzeń i kopnięć) – około 50% technik 
stosowanych w walce.

Współtwórca japońskiego karatedo – Gi-
chin Funakoshi – był konfucjanistą. masu-
tatsu oyama natomiast wyznawał buddyzm 
Zen, ale doceniał konfucjańskie zasady relacji 
społecznych i nauki taoistyczne Chuang Tsy 
jako współtworzące sferę ideową budo (oy-
ama 1979). Chińska myśl filozoficzna stała się 
fundamentem opisu sensu drogi wojownika.

Klasztor Shaolin jest jednocześnie miej-
scem narodzin praform kilku sztuk walki 
i buddyjskiej sekty Chan/zen (Shahar 2008). 
Stąd mamy ideę dojo jako miejsca ćwiczeń 
(poznawania drogi) i medytację zen (np. zazen). 
Walczący mnisi przez kilka wieków studiowali 
i doskonalili różne style walki (por. Kogel 
2008). Utożsamianie filozofii Budo z filozofią 
zen jest jednak błędne.

powiązana z tradycją sztuk walki medy-
cyna chińska to pochodna taoizmu (yin-
-yang, teoria krążenia qi itd.). na tym bazuje 
dzisiejsza akupunktura (Garnuszewski 1988), 
a także medycyna bujutsu ido (Cynarski i Sie-
ber 2015).

Ryc. 3. Logo Idokan karate (papier firmowy – 
korespondencja autora z Honbu)

Ryc. 2. Projekt logo Zendo karate Tai-te-tao 
autorstwa sensei Bachmeiera  

(emblemat – zbiory własne autora)
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WpłyWy Bezpośrednie –  
W zaKreSie STraTeGii i TaKTyKi 

WaLKi, TeCHniK WaLKi  
i meTod TreninGU

Kobudo i kenjutsu

peter K. Jahnke preferował cztery rodzaje bro-
ni: miecz, kij, nunchaku i sai. podobne prefe-
rencje przyjęto w programie Idokan kobudo. 
Sai to broń pochodząca z południowych Chin, 
ale używana w wielu krajach azji połud-
niowo-Wschodniej. Jest bowiem narzędziem 
rolniczym – trójzębem do sadzenia ryżu. 
dwusekcyjne nunchaku to krótki cep – na-
rzędzie rolnicze, wykorzystywane także jako 
broń na tym samym obszarze.

Jako podstawowa forma z nunchaku w pro-
gramie kobudo, w systemie Idokan Yoshin-
-ryu budo, ćwiczona jest ido-nunchaku-no 
kata/kata Sin-Kin – forma pochodząca z 
prowincji o tej samej nazwie w południo-
wych Chinach (Sorfanatti 1980, Cynarski 
2009). Forma ta, notabene, trafiła do eu-
ropy przez Japonię, irak (damaszek) i rze-
szów. Także druga forma sai ma pochodze-
nie chińskie – przez TAI-karate trafiła do 
programu kobudo, czyli z USa do Honbu 
(monachium).

Kenjutsu nauczane w Idokan Yoshin-ryu 
budo pochodzi głównie z tradycji szkoły Kato-
rishinto-ryu i do chińskiej kultury nawiązuje 
jedynie w symbolice i teorii (in-yo itd.).

Jujutsu

W Yoshin-ryu (Szkoła duszy Wierzby) zawiera 
się istota jujutsu – sztuki miękkości, elastycz-
ności, zgodnej z mądrością księgi Tao Te Ching 
(Habersetzer 1989, s. 40). Stąd zasada tak-
tyczna: „kureba mukae sareba okuru” – jeśli 
napastnik przychodzi, przyjmujemy go, a gdy 
odchodzi, towarzyszymy mu na jego drodze. 
ponadto Ju-no-ri, Wa-no-ri, Aiki-no-ri i zasada 
wody (dostosowania się) pochodzą z taoizmu.

W systemie Idokan Yoshin-ryu budo ćwi-
czona jest zmodyfikowana wersja tej szkoły 
pn. Idokan Yoshin-ryu jujutsu. W monachij-
skim Honbu używana jest nazwa JiuJitsu-
-Karate, co nawiązuje do sensu japońskiego 
określenia: jujutsu-kenpo lub ju-kenpo. Chodzi 
o stosowanie dużej ilości technik uderzeń 
i kopnięć identycznych jak w Idokan karate.

Shihan Cynarski ćwiczył m.in. kenpo pod 
kierunkiem mistrza petera Browna (Shihan 
Peter Brown’s School of Kempo, UK). Stąd po-
chodzą kombinacje 12. (kempo-waza) i 15. – 
dwie z 25 podstawowych renzoku waza pro-
gramu technicznego Sip, zaakceptowane 
przez meijina Siebera.

Ido

Kinezjologiczny sens idei ido (Sieber i Blu-
mentritt 1992, Sieber i Cynarski 2004) jest 
podobny do aiki. dochodzi do tego drugie 
podstawowe znaczenie – medycyna sztuk 
walki. obowiązuje też (tak jak w medycy-
nie chińskiej) język energii. nie działamy 
„siła przeciw sile”, lecz „siła z siłą”. i jest to 
ogólna zasada systemu Idokan Yoshin-ryu 
jujutsu.

Ido, w znaczeniu bujutsu ido (medycyna 
sztuk walki), łączy elementy diagnozowania 
i terapii pochodzenia chińskiego, japońskiego 
i europejskiego. medycyna chińska współ-
tworzy ido (bujutsu ido, idojutsu) (Cynarski 
2010b). W Sip stosowane są ćwiczenia odde-
chowe ki-keiko wzorowane na qigong (Wło-
dyka i Cynarski 2000, por. zeng 1995) oraz 
shiatsu, które też wywodzi się z chińskiej 
akupresury (Cynarski i Sieber 2015, por. Gar-
nuszewski 1988).

Karate 

Już sama nazwa stylu – Zendo karate Tai-te-
-tao – wskazuje na taoizm i zen jako obszary 
inspiracji: – droga ręki pokoju (w tłum. sino-
-jap.) lub moc Wielkiej drogi (w tłum. chiń.) 
(Sieber 1992, 1993). Symbolika chińska w kata 
Zendo karate Tai-te-tao (Bachmeier i Uebrück 
1999, Cynarski i wsp. 2008) daje temu fizyczny 
wyraz. egzemplifikacją tego faktu jest gest 
Ming w pierwszej formie mistrzowskiej (Tai-
-Te-Tao), wykonywany przy rozpoczęciu i za-
kończeniu.

Techniki specjalne nawiązują do teorii 
yin-yang, co znajduje wyraz w technikach łań-
cuchowych (Cynarski 1998). pochodzą one 
z amerykańskiej wersji kenpo i TAI-karate 
(por. parker 1992). należą do nich techniki 
walczących zwierząt – żuraw (demonstracja 
Siebera na warsztatach z okazji XX-lecia Sip 
w rzeszowie), smok i inne, charakterystyczne 
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dla wushu kung-fu. Techniki żurawia i smoka 
występują w kata Zendo karate Tai-te-tao, 
zwłaszcza w formie Tai-te-jutsu (Cynarski 
i Sieber 2016). Są to niektóre pozycje, obroty, 
kopnięcia i techniki ręczne (shotei-zuki).

pułapki bloków, ataki w linii centralnej, 
preferowanie niskich kopnięć i ćwiczenia na 
drewnianym manekinie (chociaż o nieco in-
nej konstrukcji) (Sieber 2011) – pochodzą 
z Ving Tsun. ponadto w stylu Zendo karate 
Tai-te-tao stosowane są ataki: nukite, tate-
-zuki, kansetsu-geri, kin-geri – wzorowane na 
Jeet Kune Do (Lee 1975).

To wszystko wynika z biografii mistrzów 
– ich indywidualnych dróg budo (wu dao).

WpłyW BioGraFii LideróW –  
W zaKreSie STraTeGii i TaKTyKi 

WaLKi, TeCHniK WaLKi  
i meTod TreninGU

Skąd elementy klasycznego Wushu, Wing 
Chun (Ving Tsun, WingTsun) i Quan-fa (kenpo) 
znalazły się w karate i jujutsu systemu Idokan 
Yoshin-ryu? otóż „winni” temu są mistrzo-
wie–nauczyciele, którzy nie ograniczali się 
tylko do studiowania japońskich sztuk walki 
(metod, stylów, szkół). ponadto większość 
z nich uległa urokowi Bruce’a Lee i doceniła 
jego rewolucję pn. Jeet Kune Do (Lee 1975, 
por. Bolelli 2008a). autor znalazł w zapi-
skach i odręcznych rysunkach petera Jahn-
ke (ryc. 4–5) idee bardzo podobne do tych 
w Jeet Kune Do. Trudno rozstrzygnąć, czy 
była to bezpośrednia inspiracja, czy nieza-
leżne dojście do podobnych konstatacji. do-
tyczy to postaw, stosowanej gardy i parowania.

mistrz peter Knud Jahnke (ur. 16.12.1936 r. 
– zm. 23.08.1995 r.), twórca Zendo karate 
Tai-te-tao, posiadał m.in. stopnie mistrzow-
skie w chińskich stylach Wing Chun i w Tai 
Quan dao kung-fu, później także w elastycz-
nym, amerykańskim TAI-karate w przekazie 
mistrza davida Germana (10. dan), pokrew-
nym kempo-karate eda parkera. Jahnke działał 
w organizacji Wing-Kido-Kai Fernost Kampf-
sportschulen, gdzie uzyskał pierwszy toan 
(odpowiednik dan) i stopień instruktorski. 
oryginalnego Wing Chun kung-fu uczył się 
pod kierunkiem afroamerykańskiego mistrza 
Carwella Flowersa, posiadającego wówczas 
trzeci stopień mistrzowski w tym stylu. 
Współpracował z international association 
of Wu Shu Kung-fu and Kabuki-do (munich, 
West Germany) oraz z organizacją Wing-Ki-
-do-Kai Budo-Center Wernera Frötschla 
(3. dan) (Sieber i wsp. 2008a). Jahnke ćwiczył 
także kobudo – techniki miecza, kija, nuncha-
ku i sai, co kontynuowane jest dziś w Sip 
(Sieber i Cynarski 2002–2003, Sip 2004).

doktor Wally Strauss (10. dan judo-do/ido, 
10. dan jujutsu, soke – sukcesor i główny 
mistrz organizacji idokan) – trenował w Chi-
nach, w jednym z tamtejszych klasztorów, 
zwłaszcza taiji quan. Wpłynęło to na stwo-
rzoną przez niego koncepcję ido. później 
Sieber nawiązał do tej idei, wprowadzając 
nazwę Idokan karate (por. Sawai 1976, Sieber 
2001, 2011, Sieber i Cynarski 2013). Jest ona 
używana zamiennie z Zendo karate Tai-te-
-tao. notabene kolejny soke idokanu – Hans 
Schöllauf (10. dan ido) – posiadał stopień 
mistrzowski w kung-fu, a także studiował taiji 
quan wraz z baronem Klingerem von Klin-
gerstorffem (10. dan ido) w wiedeńskiej aka-
demii idokan europa.

Jahnke, Sieber i inni uzupełniali swą wie-
dzę, sięgając po kenpo, amerykańskie TAI-ka-
rate, uczestnicząc w seminariach eWTo 
(european WingTsun organisation) w Hoc-
kenheim (Cynarski 2011, 2013b, Kernspecht 
2013) oraz ćwicząc z ekspertami chińskich 
sztuk walki. To dotyczy np. formy sai z TAI-
-karate, którą Sieber wprowadził do programu 
Idokan kobudo (druga forma sai). W monachij-
skim Honbu dojo – szkole sportowej Lothara 
Siebera (Jiu-Jitsu und Karate Schule L. Sieber) 
w praktycznych studiach budo uczestniczą 
eksperci z różnych dziedzin, także przedsta-

Ryc. 4–5. Sensei Peter K. Jahnke „przecina” 
cegłę cięciem shuto-uchi (wariant soto).  
Źródło: Sieber i Cynarski 2002–2003) 

(fotografie udostępnione przez L. Siebera)
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wiciele tradycji chińskiej. na przykład w roku 
1977 był to sensei Kimmey z USa (TAI-ka-
rate), innym razem sifu manjit Singh (6. toan 
wu shing quan kung-fu) z indii.

Wojciech Cynarski (10 dan ido, dyrektor 
techniczny Sip) ćwiczył elementy Jeet Kune 
Do, taiji quan i qigong, kenpo; u sifu Keitha 
Kerspechta (10. stopień mistrzowski) uzy-
skał ii stopień instruktorski w WingTsun 
kung-fu. dzięki temu potrafi lepiej realizo-
wać techniki specjalne Idokan Yoshin-ryu 
w wolnej walce i samoobronie oraz w proce-
sie nauczania. ponadto w Sip funkcjonuje – 
w ramach Kolegium dan – autonomiczna 
Sekcja Chińskich Sztuk Walki, gdzie działa 
Sergio raimondo (5 toan wushu), specjalista 
w zakresie stylu Chen taiji quan.

podSUmoWanie

Wprawdzie japońskie kenjutsu i bushido wy-
rastają zasadniczo z shintoizmu, ale wpływy 
chińskie są tu bezsporne. W japońskich sztu-
kach walki stosowana jest japońska termino-
logia, ale w symbolice jest podobnie. Koło 
Tao/taijitu symbolizuje Chiny, Koreę połud-
niową, ale także Jeet Kune Do i Idokan karate 
(tu nie ma pól – białego i czarnego, ale są po-
kazane wektory, oznaczające następujące po 
sobie zmiany); tu chodzi zwłaszcza o harmo-
nizowanie i równoważenie przeciwstawnych 
energii oraz pierwiastków/elementów męs-
kiego i żeńskiego.

System Idokan Yoshin-ryu budo naucza nie 
tylko wszechstronnych umiejętności walki 
wręcz i władania tradycyjną bronią, ale także 
elementów medycyny sztuk walki i zdrowot-
nych ćwiczeń energetyzujących ki-keiko, od-
powiadających chińskiemu qigong. elementy 
chińskie obecne są w technikach, pojęciach 
i zasadach.

Zendo karate Tai-te-tao odrzuca przemoc 
i rywalizację sportową, co jest zgodne z ideą 
Księgi Drogi i Cnoty Lao Tsy. nazwy form 
uczniowskich stylu „drogi ręki pokoju” mó-
wią o „drodze człowieczeństwa”. Wszech-
stronność kolejnych mistrzów, jak Jahnke 
i liderzy organizacji idokan (W. Strauss, 
H. Klinger von Klingerstorff, H. Schöllauf 
i L. Sieber), którzy oprócz najwyższych stopni 
i tytułów mistrzowskich w japońskich sztu-

kach walki osiągnęli wysokie kompetencje 
w sztukach walki pochodzenia chińskiego, 
umożliwiła wprowadzenie do linii przekazu 
monachijskiego Honbu elementów tradycji 
chińskiej. Sieber połączył chińsko-japoń-
ską koncepcję ido Straussa z Zendo karate 
Tai-te-tao.

ewolucja sztuk walki prowadzi do mie-
szania technik, a zwłaszcza przyjmowania roz-
wiązań bardziej skutecznych. nowe szkoły 
i style są w sytuacji uprzywilejowanej, mo-
gąc sięgać do różnorodnych rozwiązań da-
lekowschodnich sztuk walki i sportów walki. 
W systemie pochodzenia zasadniczo japoń-
skiego (Idokan Yoshin-ryu budo) występuje – 
w sferze technicznej i ideowej – także zespół 
elementów chińskich. akcent pada jednak na 
wartości uniwersalne, radykalnie humanis-
tyczne i personalistyczne przyjętej „filozofii 
drogi”. 

aneKS

Broszura z logo Idokan Europa  
(źródło: archiwum SIP)
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