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Dr Zbigniew Bujak (5 dan ITF) jest uczniem mistrza Choi Hong Hi (9 dan), miał okazją trenować bezpośrenio pod jego 
kierunkiem. Na zamieszczonym tu zdjęciu widzimy mistrza Choia prowadĄcego seminarium szkoleniowe i ćwiczącego obok 
autora poniższego tekstu.

Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński (Instytut WFiZ UR) pozytywnie ocenił ten interesujący szkic biograficzny.
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Choi Hong Hi, współczesna legenda sztuk walki

Mówiąc o dalekowschodnich 
sztukach walki niezbędna jest 
przynajmniej elementarna wiedza
0 ludziach, którzy byli twórcami 
tego ruchu oraz o uwarunkowa
niach geopolitycznych i zaszło
ściach historycznych narodów 
Azji. Wydarzenia XX wieku ode
grały bodaj najbardziej doniosłą 
rolę w kształtowaniu współczesne
go oblicza sztuk walki. Skupiając 
się tylko na wschodzie kontynentu 
azjatyckiego, przełomowymi mo
mentami wydają się być militarne 
podboje Japonii: w 1894 r. po
konanie Chin; w 1910 r. okupacja
1 aneksja Korei oraz II wojna 
Światowa. Gen. Chong Hoi Hi (9 dan) podczas seminarium [fot. ze zbiorów autora]

Żywą legendą jest Choi Hong Hi, który urodził się 9 listopada 1918 roku w Ha Dae 
w północnej części Półwyspu Koreańskiego. W 1930 r. będąc jednym z przywódców uczniow
skiego ruchu protestacyjnego przeciwko przemocy japońskiego okupanta, został karmę usunięty 
z oficjalnego systemu edukacji. Dalszą naukę (już prywatnie) kontynuował u sławnego 
kaligrafa Han II Dong, który był także ekspertem w sztuce walki taek kyon.

Zainteresowania zachodnią kulturą, nauką i prawodawstwem zaowocowały wyjazdem 
19-letniego Choia na studia do Japonii. W tajemnicy doskonali taek kyon, natomiast oficjalnie 
ćwiczy karate w szkole G. Funakoshi. W 1943 r. student Choi zostaje wcielony do armii 
japońskiej, a po przeszkoleniu jako porucznik wysłany na placówkę Pyong Yang w Korei. 
Tam aktywnie uczestniczy w mchu niepodległościowym przeciwko okupantowi. W efekcie 
zostaje oskarżony o zdradę, początkowo skazany na więzienie, a następnie karę śmierci, która 
miała zostać wykonana 18 sierpnia 1945 r. Na szczęście 15 sierpnia Korea zostaje wyzwolona.

Podczas pobytu w więzieniu, dla podtrzymania sprawności fizycznej i zmniejszenia napięcia 
psychicznego związanego z procesem, Choi trenuje samotnie w celi. Po pewnym czasie 
wspólnie ćwiczą więźniowie i strażnicy, zmieniając dziedziniec więzienia w miejsce treningu. 
W tym okresie rodzą się podwaliny narodowej sztuki walki Korei.

Po zakończeniu wojny Choi pozostaje w nowo tworzonej armii koreańskiej, włączając 
trening walki wręcz do podstaw wyszkolenia bojowego żołnierzy. Doświadczenia zdobyte 
podczas treningu taek kyon i karate, przemyślenia wyniesione z celi śmierci, badania nad 
biomechaniką mchu i fizjologią wysiłku fizycznego prowadzone przez 9 lat po zakończeniu



wojny, zaowocowały powstaniem nowej narodowej sztuki walki Korei pod nazwą taekwon
do. Obok kariery wojskowej, popartej studiami w Głównej Szkole Wojsk Lądowych w Forcie 
Riley oraz Wyższej Szkoły Dowodzenia w Forcie Benning w USA, a zakończonej awansem 
na stopień trzygwiazdkowego generała pracuje nad szczegółami oraz popularyzacją taekwon
do w Korei i świecie. W 1959 r. zostaje wybrany Prezydentem Koreańskiego Związku 
Taekwon-do, natomiast w 1966 r. Prezydentem Międzynarodowej Federacji Taekwon-do.

Przejście na wojskową emeryturę umożliwiło w pełni światową promocję taekwon-do 
poprzez liczne pokazy oraz seminaria szkoleniowe. Jak twierdzi Choi Hong Hi -  samolot stał 
się drugim domem, umożliwiając odwiedzanie różnych miejsc i szkolenie kolejnych adeptów.

Taekwon-do w rozumieniu twórcy jest aktywną sztuką walki, ciągle przechodzącą ewolucję 
w coraz doskonalsze stadia i między innymi dlatego pozwala znajdować zaspokojenie bardzo 
zróżnicowanych oczekiwań i potrzeb współczesnego człowieka. Perfekcyjna technika, świetny 
poziom sprawności fizycznej i fenomenalna pamięć ponadosiemdziesięcioletniego człowieka 
są zasługą nieprzerwanej praktyki taekwon-do, a dla wszystkich ćwiczących przykładem 
i niedoścignionym wzorem do naśladowania.

Rozumiejąc ducha współczesności Choi Hong Hi opracował przepisy rywalizacji sportowej 
i w 1974 roku rozegrano I Mistrzostwa Świata w taekwon-do. Poprzez sportową wersję 
taekwon-do pragnął pokazać zarówno filozofię sztuki walki, tradycje i korzenie narodu 
koreańskiego nawiązując do współczesnych aspiracji ludzkiej natury, poprzez możliwość współ
zawodniczenia w czterech konkurencjach (walka, układy formalne, techniki specjalne i testy 
siły) zarówno indywidualnie jak i drużynowo (5 osób). O uniwersalności takiego rozwiązania 
świadczy fakt tylko niewielkich zmian na przestrzeni blisko 30 lat!

Wszyscy ćwiczący taekwon-do są w tej komfortowej i szczęśliwej sytuacji, że mogą 
swojego Mistrza zobaczyć w akcji, podzielić się wątpliwościami, czerpać natchnienie i energię 
w chwilach kryzysu. Bo jak twierdzi Choi Hong Hi -  taekwon-do jest sztuką dyscyplinowania 
umysłu poprzez dyscyplinowanie ciała.

Opracowano na podstawie:
Choi H. H. (1983), Encyclopedia o f taekwon-do, ITF, Canada.
Choi H. H. (2000), Taekwon-do and I, ITF, Toronto.

Choi Hong Hi, the contemporary legend of M artial Arts

Bom in 1918, Choi Hong Hi can be called the legend of Martial Arts without any 
exaggeration. In his young days he practiced either Korean (taek kyon) or Japanese (karate) 
arts of self-defence. Based on these training experiences, supplemented by military training 
(he has a military rank of General) he developed the most modem (with regard to movemental 
and training solutions) system, which in 1955 was named taekwon-do and given the status of 
National Korean Martial Art.

Even today Choi Hong Hi is still a very active propagator, he teaches taekwon-do 
worldwide and is the honorary guest of the most important competitions in this sports 
discipline.


