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Mgr Rafał Rżany jest badaczem dalekowschodnich sztuk walki i innych składowych kultury Dalekiego 
Wschodu (literatura, poezja). Współpracuje z popularnym miesięcznikiem specjalistycznym „Samuraj” . Jest liderem 
Towarzystwa Studiów Dalekowschodnich w Rzeszowie, a także instruktorem taekwondo WTF (2 dan) i karate 
shitô-ryü (3 dan).

Recenzentem artykułu jest znakomity specjalista w dziedzinie sztuk i sportów walki -  prof. Ewaryst Jaskólski 
(AWF Wrocław). Prof. Jaskólski ocenił pracę pozytywnie -  jako interesujący esej, wnoszący istotne informacje 
faktograficzne do zagadnienia wzajemnych powiązań pomiędzy dalekowschodnimi sztukami walki.

R a f a ł  R ż a n y

Towarzystwo Studiów Dalekowschodnich, Rzeszów

Wpływ chińskich i japońskich sztuk walki na powstanie koreańskiej 
sztuki taekwondo, a jej tożsamość. 
Zarys problematyki

Słow a kluczowe: pochodzenie, wpływ, tożsamość i specyfika system u, kariera olim pij-
ska, techniki w spólne -  techniki własne

1. U w agi w stępne

K oncepcja artykułu opiera się na dw óch założeniach, z  którym i zgodziłaby się znakom ita 
w iększość historyków  w schodnich sztuk i sportów walki.

Po pierwsze: poszczególne azjatyckie sztuki walki nie tworzą zam kniętych systemów, 
lecz -  w spólnie -  dynam iczną strukturę, gdzie każdy składnik w  równym  stopniu oddziałuje 
na pozostałe, co podlega ich, potencjalnym  przynajm niej, wpływom. D otyczy to jednakow o 
odm ian i szkół w ram ach jednego kraju (jednej kultury narodow ej), i system ów  historycznie 
zw iązanych z innymi kulturam i czy tworam i państwowymi [por.: Rżany 2002],

Po drugie: w sensie form alnym  (form alnego ustrukturowania) taekw ondo  je s t znacznie 
m łodsze niż tradycyjne dyscypliny zaliczane do rodziny japońskiego budö  o raz chińskie 
wushu (kung-fu), a także m łodsze od okinawskiego karate, którem u zaw dzięcza najwięcej 
[Bujak 1999; Burdick 1997; M iłkowski 1987],

M oim  celem  je s t wykazanie, że pom im o niew ątpliw ego długu wobec sztuk walki 
o rodow odzie chińskim i japońskim , taekwondo  z pow odzeniem  i zasłużenie spełnia rolę 
koreańskiej sztuki i sportu narodowego.

2. P o czą tk i sz tu k  w alki w K orci. W pływ y chińskie

W  obszernym  artykule opublikowanym  przez Journal o f  M artial Arts, dr Dakin Burdick, 
historyk sztuk walki z Uniwersytetu Indiana, stwierdza: (...) w iększość literatury  
o taekw ondo opisuje tą sztuką ja k o  „m ającą tysiące lat", ale tak p o  prostu  n ie  je s t  [Burdick 
1997]1. Przykładów , które badacz uznaje za chybione je s t faktycznie wiele i znajdują się 
przede wszystkim  w popularnych publikacjach pisanych przez praktyków  i propagatorów  
tego system u walki [por.: Lee, N owicki 1988; N auta 1994-2001]. Z drugiej strony, 
publikujący w drugiej połow ie lat 80. minionego wieku Jerzy M iłkowski, zasadniczo praktyk 
karate, zachow a) w tej kwestii więcej bezstronności [M iłkowski 1987], Istnieją przestanki 
pozw alające wnioskow ać, iż w iększość sztuk walki uprawianych w Korei przed XIX 
w iekiem  była kopią system ów chińskich, lub -  dokładniej -  m iała chińskie korzenie. 
Przesłanki te wynikają z analizy wielowiekowych stosunków  łączących wym ienione kraje: 
politycznych, m ilitarnych, społecznych i obyczajowych.2

1 Cytując artykuł D. Burdicka posługuję się tłumaczeniem P. Bernata (www.dan.svvidnik.com.pl [20021) iuh 
własnym -  we fragmentach, które wydają mi się przełożone niezbyt trafnie (wówczas odpowiednio zaznaczam).
2 Bo oto: Trzy najpopularniejsze dowody na antyczne tradycje taekwondo -  malowidła w grobowcu z królestwa 
Koguryo, posąg Kumkang-Yuksa i M uye tobo tongji (ok. 1790) -  tak naprawdę pokazują, że wczesne koreańskie

http://www.dan.svvidnik.com.pl


Klasycznym  przykładem  wpływów chińskich była sztuka kw onbop  (w dialekcie 
m andaryńskim  guan-fa -  „sposób” albo „m etoda pięści”) zw iązana z okresem  panow ania 
dynastii K oguryo3. Jej m istrzam i byli słymii wojownicy liwarang  („kwiaty m łodości” lub 
„kw itnąca m łodość”), szkoleni przez Chińczyków do wspólnej walki z  japońskim i piratam i 
[Burdick 1997], Jednakże ci sami żołnierze doskonalili się w m iejscow ej sztuce zwanej 
taekyon  (inna pisownia: łaekkyori, taeggyon) opierającej się na okrężnych, prow adzonych po 
luku kopnięciach, tak dobrze znanych ze współczesnego taekw ondo, oraz podcięciach 
i rzutach. W ydaje się, iż doszukiwanie się początków taekyon dopiero w XIX stuleciu, jak  
chce Burdick, je s t zbyt daleko idącą ostrożnością. Z pojęciem  hwarang  wiąże się pokrewne 
hwarangdo, drogi kw iatów  młodości, jak ie  może być kojarzone z  honorow ym  kodeksem  
japońskich  sam urajów -  bitshidö. Funkcjonujące w hwarangdo  zasady postępowania 
znajdu ją  odbicie w etycznym  kodeksie taekwondo, analogicznie do tradycji Kraju 
W schodzącego Słońca. Z  pew nością rdzennie koreańskie były też zapasy ssin im , znane od 
mniej więcej X III w. i uprawiane do dzisiaj, lecz te nie wpłynęły na rozwój interesującej 
mnie w tej pracy sztuki [Burdick 1997],

N atom iast praw dopodobnie bezpośrednim  sukcesorem  chińskiej tradycji kwonbop  jest 
dość popularny współcześnie styl Tang Soo D o, w którego nazw ie pojaw ia się jedna  
z najpotężniejszych dynastii chińskich [H ancock 1994; H w ang 1978]4.

Podsum ow ując ten  okres należy stw ierdzić, iż jednoznaczne określenie zakresu wpływów 
chińskich na pierwociny koreańskich systemów poprzedzających taekw ondo  je s t trudne. 
Jednakże wraz z rozw ojem  badań nad azjatyckim i sztukam i walki i ich profesjonalizacją -  
z pew nością nadejdzie czas wyraźniejszych uściśleń.

3. O k u p a c ja  jap o ń sk a . K arate  i taekwondo

Japończycy walczyli z K oreą wielokrotnie na przestrzeni w ieków, ze zm iennym  
pow odzeniem  [Lee, N owicki 1988]. N a pow stanie taekw ondo  decydujący wpływ miata 
japońska okupacja w latach 1894-1945. Japończycy weszli do K orei m ając na koncie 
rów nież zwycięstwo z  Chinam i (1894). Po kolejnej wygranej -  w wojnie z  R osją (1 9 0 4 - 
-1 9 0 5 ) ich w ładza w Korei została form alnie uznana przez Stany Z jednoczone 
(m em orandum  Taft -  K atsura 1905). O kres japońskiej dom inacji był dla Koreańczyków

sztuki watki ii' dużej mierze pochodziły od chińskich systemów. Po pierwsze, malowidła w grobowcu z  czasów  
dynastii Koguryo (3-427 n.e.) rzeczywiście przedstawiają uprawianie sztuk -walki, ale malowidła te znajdują się 
w  obecnej Mandżurii (Chiny), nie w Korei. Ta oczywiście tylko kwestia techniczna, gdyż królestwa Koguryo 
obejmowało znaczną część zarówno północnej Korei, ja k  i Mandżurii, jednak prawdą je s t  także, że królestwo 
Koguryo było p o d  silnymi wpływami chińskimi. W rzeczywistości. Koguryo było najhardziej wysuniętymi na wschód 
przyczółkiem Chin za  czasów dynastii Han (206 p.n.e. -  220 n.e.), zaś sztuki walki przedstawione na grobowcu 
Koguryo są bardzo podobne do tych na malowidłach ir  grobowcach Wschodniego Han. znajdujących się u* obec-
nych wschodnich Chinach. Sugeruje to, że sztuki walki z  ery Koguryo powstały p o d  wpływem kultury chińskiej, a  nie 
były niezależnym wytworem przyszłych Koreańczyków. Po drugie, posąg Kumkang-Yuksa przy  Sokkuram. często 
określany ja k o  jigura  starożytnego wojownika ćwiczącego taekwondo, je s t  ir  rzeczywistości buddyjskim posągiem  
strażnika, spotykanym  w» całej wschodniej Azji. z  tego też względu nie można go  uważać za typowy wyłącznie dla 
Korei. W końcu, najpoważniejszy argument. Muye toho tongfi (Ilustrowany Podręcznik Sztuk Walki) z  lat 90. XVIII 
wieku opisuje taktykę i umiejętności bojowe Chińczyków, w tym ąiian-fa (boks: dosl. Metoda pięści), cytuje 
klasyczne chińskie źródła i został napisany przez uczonego znanego ze swojej erudycji u1 klasycznym chińskim. 
W rzeczy samej, wygląda niemal identycznie z  Jixiao Xinshu albo Nową Książką dla Efektywnej Dyscypliny (1561) 
autorstwa chińskiego generała Jiquang Oi (1528-1587). Tak więc trzy dowody najczęściej cytowane jako  
potwierdzające istnienie starożytnej fo rm y taekwondo u* rzeczywistości dowodzą wręcz czegoś przeciwnego 
i wskazują, że koreańskie sztuki wałki naśladowały chińskie przynajmniej do roku 1800 [Burdick 19971.
3 Co do dokładnych dat istnienia królestwa Koguryo brak pewności. Zdaniem Burdicka był to okres od 3 do 
427 roku n.e. (por. przyp. 2); reprezentujący Amerykańskie Stowarzyszenie Taekwondo (ATA) Barry Nauta podaje 
daty: 37 p.n.e. -  668 n.e. [por.: Burdick 1997: Nauta 1994-2001].

Mistrzem Tang Soo Do jest m.in. Chuck Norris, aktor filmów akcji (por.: Cynarski 2000].



bardzo trudny, a wszelkie próby działań niepodległościow ych krwawo tłum ione5. We 
wszystkich szkołach stosow ano japońsk ie  program y nauczania, co oznaczało, że  przed  wpro-
wadzeniem  przez okupantów  zakazu trenowania sztuk w alki w  1909 roku, wszyscy koreańscy  
chłopcy uczyli się sportow ych fo rm  ju d o  i kendo. Japoński zakaz upraw iania sztuk w ałki 
z  1909 roku nie był w  stanie ich w  pełn i wyrugować  [Burdick 1997; tłum. R.R.]. Treningi 
przeniosły się wówczas do buddyjskich klasztorów, sta łego schronienia  cłła wojowników, 
którzy popad li w  niełaskę w ładz  [ibidem]. W śród potajem nie ćwiczących sztuki walki -  
koreańskie, japońskie  i chińskie -  był Yong-i Choi, znany później jako  M asutatsu Oyama, 
fundator kyokushitt karate. W łaśnie bezpośredni kontakt z  japońskim  budo  i spopula-
ryzowanym  przez Japończyków okinawskim  karate  dał m ocny im puls do odrodzenia 
w krótce po II wojnie światowej rodzim ej tradycji walki wręcz.

Innego rodzaju bodźca, lecz z  podobnym  skutkiem, dostarczyli Koreańczycy ćwiczący 
w Japonii. W śród nich był Yong-Shul Choi (Choi to chyba najbardziej zasłużone dla 
współczesnego obrazu koreańskiej kultury m artial arts nazwisko), który m iał trenow ać 
w szkole D aito-ryu aikijutsu  Sokaku Takedy, czego nie chcą uznaw ać spadkobiercy 
M oriheia Ueshiby, twórcy aikido, a uprzednio także ucznia Takedy [Cynarski 1997; 
Sterkowicz, M adejski 1999; Burdick 1997], Z  kolei H yung-Jo Cho po przyjeździe do Japonii 
zm ienił nazwisko na N eichu So i ćwiczył Goju-ryu karate  u Chojuna M iyagi (został 
instruktorem  w 1939) [Burdick 1997], W on-K uk Lee i Pyong-C hik Ro studiow ali Shotokan  
u G ichina Funakoshiego [Hancock 1994], Natom iast 1-Iong-Hi Choi i Yong-i Choi w yjechali 
do Japonii pod koniec lat 30. ub. wieku, zdobyli tam  stopnie 2 dan, następnie zostali wcieleni 
do armii cesarskiej. Dalsze losy Yong-i Choia m iały decydujący wpływ na rozwój 
japońskiego kara te’, Hong-Hi Choi pow rócił do Korei po wojnie i wkrótce stal się ojcem  
taekw ondo  i założycielem  (nieco później) International Taekw ondo Federation (ITF).

4. S pecyfika  taekw ondo  i jego  sukces spo rtow y

Japoński zakaz praktykowania sztuk walki został w ycofany w 1943, początkowo dla 
ju d o , nieco później dla karate  i wusłtu. Dało to m ożliwość szybkiego rozw oju skromnej 
dotąd narodowej tradycji.

O ile m ożna powiedzieć, że początkow o rozwój sztuk walki w K orei zainspirow any 
został dośw iadczeniam i chińskimi, o tyle nie ulega wątpliwości, że taekwondo  jest bliskim  
krewnym karate. Patrząc od strony technicznej, stw ierdzim y, że w iększość podstawowych 
technik (uderzenia proste i po luku, bloki jedno- i dw uręczne, proste i przynajm niej 
częściow o bardziej zaaw ansow ane kopnięcia) je s t taka sama; różnice w ich interpretacji są 
oczywiste, szczególnie, gdy pamiętamy o ilości szkół karate. G eneralnie m ożna stw ierdzić, 
iż taekwondo  preferuje wyższe, bardziej naturalne pozycje; lecz podobną tendencję da się 
zaobserw ow ać w zm odernizow anych szkołach karate [por. N akayam a 1999; Sieber 2001; 
Lee, N ow icki 1988; Bujak 1999].

Pierw sze legalnie działające powojenne szkoły (kw an ) sztuk walki uczyły głów nie metod 
japońskich  i, rzadziej, chińskich (pom im o zrozum iałej niechęci do okupantów, K oreańczycy 
polubili ich tradycję bojow ą), w tym karate-dó  pod m iejscow ą nazw ą kongsudo. N iektóre ze  
szkół kongsudo przez wiele łat zachow ały sporo z poszczególnych stylów  karate-dó. Jeszcze  
w  1965 roku, H ong-H i Choi („O jciec Taekw on-do") nadał uczył kata Shorin-tyu  i Shorei- 
Ryu (w tym H eian 1-5 , Empi, Rohai, Bassai, Kusanku, Jiori, Tekki 1-3 , H angetsu i Ji/te), 
obok fo rm  własnych, nazyw anych system em  C h 'a n g  H on  '[B urdick  1997; tłum. R. R.], 
W opublikowanej w 1968 książce K orean Karate: Free F ighting Techniques, Sihak Henry 
Cho stw ierdza wręcz, że taekw ondo  je s t identyczne z japońskim  karate [Clio 1968;

5 .lak notuje Burdick, po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości (1919) żołnierze japońscy zabili tysiące 
demonstrantów.



por.: Son, C lark  1983]6. N aw et dzisiaj niejedna szkoła Tang Soo D o  korzysta z form 
japońskich . Samo karate  w ciąż je s t obecne w K orei i podlega dalszym  przekształceniom  
[Rżany 2 0 01 ,2002],

N azw a taekw ondo  funkcjonuje oficjalnie od 11.04.1955 [Bujak 1999 (za): Choi 1983]. 
D o wspom nianych „zapożyczeń” technicznych, jeg o  twórca, Hong-Hi Choi, doda! rozw ijane 
w następnych latach ogrom ne bogactw o technik nożnych, w  szczególności obrotow ych, 
wykonywanych w wyskoku („w locie”) oraz łączonych -  podwójnych i potrójnych. Jest to 
naturalne, jeże li pam iętać o górzystym  ukształtowaniu kraju, które wym ogło na 
m ieszkańcach ponadprzeciętną sprawność kończyn dolnych [Lee, N ow icki 1988]. Następnie: 
zespól 24 form  {Tut), stanowiących obecnie kanon dla odm iany ITF. N ie są to zresz tą  formy 
jedyne; W orld  Taekw ondo O rganization (W TF) zaleca m.in.: Taeguk 1 -8 , K oiyo , Kumgang, 
Taebaek  i P yongw on, choć niektóre organizacje krajowe stosują zam iast Taeguk  nieco 
starsze układy Palgwe. A m erican Taekwondo A ssociation (A TA ), zbliżona do ITF. posiada 
własne formy.

Także w warstwie etykiety towarzyszącej treningom, regulam inów  do jang  (sala 
treningowa, odpow iednik japońskiego dójo) i stosowanego systemu stopni i kolorów  pasów, 
taekw ondo  bardzo przypom ina karate. W arto jednak  zw rócić uwagę, że na przykład 
znaczenie przypisyw ane poszczególnym  kolorom  pasów je s t odm ienne od japońskiego: 
W taekw on-do poszczególne kolory pasów  zosta ły  wybrane św iadom ie i w  przeszłości 
w skazywały na pozycją zajm ow aną w  społeczeństw ie Korei. Sym bolika  kolorów  p a sów  m a  
odniesienia do św iata przyrody, podkreślając zw iązki taekw on-do z  naturą  [Bujak 1999]. 
WWamej Korei „otoczka” treningu i wygląd sali ćwiczeń m ogą nasuw ać silne skojarzenia 
nacjonalistyczne [Lee, Nowicki 1988],

P ierw szą organizacją służącą rozw ojow i taekw ondo  i skupiającą jeg o  członków  było 
K oreańskie Stow arzyszenie Taesudo (K orean Taesudo Association, KTA), założone w roku 
1959 i po sześciu latach przem ianowane na K orean Taekw ondo Association. Kolejnym  
etapem  budowy potęgi św iatowego taekw ondo  było powołanie 22 .03.1966 M iędzy-
narodowej Federacji Taekw ondo (International Taekw ondo Federation) z  siedzibą w Seulu. 
Jej prezydentem  został generał Choi. Niestety, w 1973 pomiędzy nim a K TA  pojaw iły się 
problem y na tyle poważne, iż zdecydow ał się na przeniesienie kwatery głównej swojej 
prężnej ju ż  wówczas organizacji do K anady (1974) [Burdick 1997], W Seulu powstała 
wówczas Św iatow a Federacja Taekwondo (W TF), a na je j pierw szego prezydenta, 
spraw ującego tę funkcję do dziś, wybrano dr. U n Y ong Kima, piątego szefa KTA. T o on stal 
się głównym  autorem  olim pijskiej kariery taekwondo, które było dyscypliną pokazow ą na 
Igrzyskach w  Seulu (1988), a  pełnoprawnym  elem entem  zmagań olim pijskich stało się 
w roku 2000 (Sydney).

N iechęć oraz konkurencja pomiędzy tymi największym i ponadnarodow ym i zrzeszeniami 
ludzi ćw iczących „tradycyjne” bądź sportowe taekw ondo  7 przeniesienie centrum  ITF do 
Kanady, nie zm ieniają w yrazistego oblicza opisywanej sztuki. G łów nie dzięki federacji W TF 
m iliony telew idzów  na całym  św iecie mogło poznać, czym  jes t taekwondo  (w  ich liczbie 
autor tego artykułu, w 1988), ale swój kształt zawdzięcza ono gen. Choi. którego drogi 
rozeszły się z  Seulem, zrcsz tą jedyn ie w sensie form alnym  -  siedziby ITF.

Specyfika techniczna, odm iem y  m im o pewnych podobieństw cerem oniał, bogaty zestaw 
własnych form i olim pijska kariera wskazują jednoznacznie, iż taekwondo  to nie po prostu 
karate, ja k  również, że trzeba widzieć w nim p a r  excellence  koreańską sztukę i sport 
narodowy [A N a tiona l.. 1997].

6 Wspomniał również o zamiennym używaniu tych nazw przez jego rodaków.
7 Kiedy w  1973r. (25-28.05) WTF zorganizowała 1 Mistrzostwa Świata w Seulu, ITF przeprowadziła analogiczne 
rozgrywki w Montrealu (1974).
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T h e  in fluence o f  C hinese an d  Ja p a n e se  m a rtia l a r ts  on the  o rig in  o f  K o rean  a r t  o f  
taekw ondo  an d  its id en tity . A n ou tline  o f  prob lem s 

K ey w ords: o rig in , in fluence, id en tity  an d  specificity  o f  system , O lym pic c a re e r , 
com m on/ow n techn iques

The article shows K orean martial arts as inspired by Chinese (previously) and Japanese 
(in  X lX th. and XXth. century) influences. Particularly -  relations betw een taekwondo  and 
O kinaw an and Japanese karate-do. O ther way -  extracts, what is in taekw ondo  specific, 
originally K orean and what allows to recognize this art (and sport as well) as an durable 
contribution in contem porary history o f  Asian martial arts.

A uthor turns his special attention to precise definition o f  historical beginnings o f  martial 
arts in K orea and actual dates o f taekwondo  rise, which in popular literature are som etim es 
situated in alm ost mythical past. H e calls (after D. B urdick from  Indiana University) facts 
contradicting three main argum ents allegedly confirm ing ancient taekM’o n d o 's  origin: it is 
question o f  correct reading and interpretation o f some painting from  K oguryo Kingdom  
(3 ^-2 7  A.D.), statue o f  Kum kang-Yuks and Illustrated H andbook o f  M artial Arts {Miiye tobo 
tongji) dated on X V III c. This book is really alm ost copy o f  200 years o lder Chinese one.

A n article -  in the description o f  forming world “pow er” o f  taefo\>ondo -  tries in balanced 
way to show the reasons o f  division TK D  movement on (firstly) two world organizations and 
their leaders (gen. Hong-Hi Choi in International Taekwondo Federation and dr. Un Yong 
Kim in W orld Taekw ondo Federation) contribution to present popularity o f  this art.

http://www.indiana.edu
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