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Prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz (kierownik Zakładu Pedagogiki AWF w Krakowie) otwiera niniejszy tom 
oryginalnym „manifestem etycznym”, kierowanym do instruktorów i uczniów wszelkich szkół orientalnych sztuk walki.

Etyka adeptów sztuki walk wschodnich w epoce cywilizacji 
naukowo-technicznej

Współczesna epoka cywilizacji naukowo-technicznej obok niewątpliwych osiągnięć 
w dziedzinie rozwoju nauk, zdobyczy cywilizacyjnych, osiągnięć technicznych niesie wraz 
z sobą zjawiska niepokojące i groźne. Ich podstawowym źródłem są trzy główne kryzysy 
cywilizacyjne: kryzys etyczny, kryzys ekologiczny oraz kryzys pedagogiczny, przy czym dwa 
ostatnie stanowią pochodną podstawowego kryzysu moralno-społecznego.

Obok krajów opływających w dobra materialne, o wysokim standardzie życiowym 
obywateli -  istnieją narody przymierające głodem, połowa ludności współczesnego świata 
znajduje się na poziomie analfabetyzmu lub półanalfabetyzmu. Corocznie ludzkość wydaje na 
zbrojenia miliardy (jeśli nie biliony dolarów) -  gdy nie starcza funduszy na zaradzenie 
szerzącej się epidemii chorób cywilizacji technicznej -  chorób krążenia, nowotworów, chorób 
psychicznych oraz dotychczas nieuleczalnej chorobie AIDS. Współczesny głęboki kryzys 
etyczny oraz brak tolerancji, stanowiącej niezbędny warunek ogólnoludzkiej kultury, zrodził 
groźne zjawisko terroryzmu będącego w jaskrawej sprzeczności z zasadami uniwersalistycz- 
nych religii światowych -  chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu oraz islamu (zwłaszcza 
w jego mistycznym odgałęzieniu -  sufizmie). Drastycznym przykładem tego, do czego zdolny 
jest fanatyzm, stanowiący przeciwieństwo tolerancji, jest atak terrorystów na Centrum Handlu 
Światowego (Worlds Trade Center) oraz Pentagon w Stanach Zjednoczonych, rodzący realną 
groźbę III w historii wojny światowej, mogącej doprowadzić do zagłady totalnej rodzaju 
ludzkiego.

W obliczu przedstawionej zarysowo sytuacji współczesnej cywilizacji rodzi się pytanie: 
jaką rolę winni spełnić adepci coraz popularniejszej dyscypliny sportowej wschodnich sztuk 
walki? Aby odpowiedzieć na nie, poświęćmy nieco uwagi interpretacji celu, głównego 
zadania stojącego przed każdym adeptem uprawiającym jakikolwiek system wschodnich sztuk 
walki. Tym głównym celem i zadaniem nie jest jedynie osiągnięcie mistrzostwa sportowego 
w zakresie sprawności fizycznej, ale przede wszystkim rozwój duchowy, doskonalenie poziomu 
etyki, uwrażliwienie na każdą niesprawiedliwość oraz krzywdę zadaną pojedynczej jednostce 
ludzkiej oraz całej ludzkości. Dopiero bowiem poziom świadomości umożliwiający 
zrozumienie jedności rodzaju ludzkiego oraz współodpowiedzialności każdego człowieka za 
przyszłość naszej Niebieskiej Planety -  umożliwia prawidłowe uprawianie wschodnich sztuk 
walki w zgodzie z głęboką ideą /a ir play, szacunku dla przeciwnika, postawy godnej mistrza 
autentycznego walk wschodnich. Każdy trener walk wschodnich, niezależnie od osiągnię
tego poziomu ich opanowania, winien traktować rozwój duchowy, poziom etyczny swych 
wychowanków jako zadanie najważniejsze, niezbędne, priorytetowe. Wprowadzanie 
młodzieży w znajomość techniki walk wschodnich z pominięciem ich rozwoju etycznego jest 
niewybaczalnym błędem, prowadzić może do dostarczania broni jednostce pozbawionej 
skrupułów, przestępcy, potencjalnemu terroryście. Centralną ideą sztuk walki jest kreacja 
osobowości wszechstronnie rozwiniętej, odpowiedzialnej, zdolnej do poświęceń, przygoto
wanej do walki ze złem, uciskiem, niesprawiedliwością.
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