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W o j c i e c h  j .  C y n a r s k i

U niw ersytet Rzeszowski

Jüjutsu -  klasyczne szkoły w Japonii / Jüjutsu -  classical schools of Japan

Serge Mol, Japońskie sztuki walki. Przewodnik p o  koryü jü ju tsu  [Japanese martial arts. 
A Guide to Koryü Jüjutsu], Diamond Books, Bydgoszcz 2003, s. 256.

W dwa lata po wydaniu książki belgijskiego badacza 
Serge’a M ola Classical Fighting Arts o f  Japan;
A Complete Guide to Koryü Jüjutsu  (Kodansha 
International 2001) ukazała się jej polska wersja 
językowa. Przekładu z  angielskiego dokonał polski 
kendöka i badacz japońskich tradycji wojennych Witold 
Nowakowski.

Po znakomitych książkach R. Habersetzera, H. Czer- 
w enki-W enkstettena i D. M. Craiga, po wartościowych 
polskich monografiach Krzysztofa Kondratowicza i Sta
nisława Sterkowicza, mamy następną książkę poś
więconą bogactwu tradycji japońskiej sztuki jüjutsu. Mol 
jest posiadaczem licencji menkyo kaiden  w iai iyaw ara  /  
jü ju tsu , był uczniem mistrzów Tanaki i Atsumiego 
a także realizował metodę studiów zw aną musha shugyö  
(drogę pielgrzyma-wojownika). Spełnia tym samym 
normatyw metodologii badań dalekowschodnich sztuk 
walki [Cynarski 2000 b]. Jako autentyczny ekspert 
jüjutsu z ponad 20-letnim  doświadczeniem praktycznym 
mógł ukazać specyfikę i tradycje wywodzących się z japońskiego średniowiecza szkół walki 
z ich kulturowym zrozumieniem i w sposób kompetentny. Zamieszczone na wstępie (s. X I-X IV ) 
noty mistrzów -  nauczycieli autora książki -  dodatkowo wzbogacają i uw iarygodniają 
prezentowane w pracy treści. Sensei Fumon Tanaka (8 dan kobudö, söke  lub soke dairi dziesięciu 
klasycznych szkół sztuk walki) oraz sensei Nakashima Atsumi (söke, czyli spadkobierca dwóch 
szkół) wysoko oceniają om aw ianą książkę.

N a treść książki składa się Wprowadzenie, osiem rozdziałów, D odatek  (wykresy genealogii 
kilku szkół), Przypisy i Indeks nazwisk i pojęć, tutaj wręcz niezbędny. W rozdziale pierwszym 
autor tłumaczy pochodzenie i sens jüjutsu. W drugim wyjaśnia nazewnictwo w jüjutsu i sztukach 
podobnych. Następnie wymienia i charakteryzuje kolejno mniejsze rodzaje broni, podaje 
klasyfikację klasycznych szkół walki wręcz i bardziej szczegółowo opisuje historię i techniki 
licznych szkół. Opisy ilustrowane są  rycinami i zdjęciami.

Belgijski jüjutsuka sięgnął do materiałów archiwalnych, do starych dokumentów, tzw. 
makimono  (zwojów) i densho  (rękopisów, zapisów genealogii szkół etc.), a więc japońskich 
źródeł „z pierwszej ręki”, co powoduje, że praca ma charakter opracowania wartościowego dla 
historii kultury fizycznej. Mol kontynuuje w pewnym sensie badania hoplologiczne Donalda
F. Draegera, przy czym wytyka amerykańskiemu badaczowi błędy dotyczące np. podziału szkół 
według metod i technik (s. 71). Chętnie natomiast cytuje japońskiego historyka sztuk walki -  
prof. Kiyoshi W atataniego, który nazwał starsze systemy ,jü ju tsu  -  podobne” szkołami sögö  
bujutsu -  różnych sztuk walki (s. 42). Autor książki odnosi się głównie do historycznej literatury 
japońskiej i amerykańskiej (niewielka ilość pozycji), ale bezpośrednie źródła, jakim i są tutaj 
dokumenty z archiwów szkół i zbiorów prywatnych oraz relacje bezpośrednie niekwestiono
wanych m istrzów-ekspertów czynią dzieło belgijskiego wojownika wartościowym i intere
sującym. W tłumaczeniu tekstów starojapońskich pomagała autorowi książki ż o n a -Ja p o n k a  i jej 
rodzina.

Wywód Mola jest ogólnie koherentny i tworzy pew ną całość, pozwalającą zrozumieć sferę 
techniczną jüjutsu sprzed ery Meiji. Brakuje jednak refleksji nad sensem duchowym tej sztuki
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walki, a więc ich analizy psychologicznej i filozoficznej, jak  czyni to np. M aroteaux [1995], 
Wobec wyeksponowanego wymiaru utylitarnego brak tutaj także eksplikacji wartości wycho
wawczych klasycznego jü ju tsu  [Cynarski 2000 a; Liszkiewicz 2000; Litwiniuk, Cynarski 2003]. 
Znajdujemy więc zasadniczo informacje o historii wybranych ryüha  i przegląd technik.

Belgijski badacz zdecydowanie odrzuca hipotezę o chińskim rodowodzie jüjutsu (s. 219). 
Książka Mola daje też nowe spojrzenie na tradycję szkól występujących pod nazw ą Yöshin-ryü. 
Autor Przewodnika p o  koryü jü ju tsu  wykazał, że Yöshin Miura, który wywodził się z klanu 
Takeda, założył sw oją szkołę wcześniej, niż uczynił to Akiyama Shiróbei Yoshitoki -  dość 
powszechnie uważany za założyciela szkoły i stylu Yöshin-ryü (s. 131-136). Mol przypisuje 
wprowadzenie nazwy jü ju tsu  Jüshinowi Sekiguchiemu, twórcy Sekiguchi-ryü, co miało mieć 
miejsce około 1639 roku (s. 8-9). Uznawana za synonim jüjutsu, nauczana wcześniej yawara  
„przypominała kogusoku, walkę na noże i krótkie miecze” (s. 43).

Mol krytycznie ocenia poziom nauczania jüjutsu na Zachodzie (właściwie w Europie i USA) 
na początku XX wieku, a także kojarzenie tej sztuki walki z  sam ą tylko samoobroną. Podaje 
definicję: [Jüjutsu] „Jest to m etoda walki wręcz, bez broni lub z użyciem małego oręża, 
stosowana w ataku i obronie, w starciu z jednym  albo kilkoma uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi 
przeciwnikami” (s. 10). Te małe bronie to noże, wachlarze, szpilki, kastety, kolce, linki itp. 
(s. 62-63). Definicja ta wzbudza pewne wątpliwości. Po pierwsze, brak tutaj odniesienia do teorii 
dalekowschodnich sztuk walki i ogólnej definicji sztuk walki [por.: Cynarski 2000 b; 2004]. Po 
drugie, tak szeroko rozumiane jüjutsu zawiera w sobie posiadające pew ną odrębną specyfikę 
kenpô  i aikijutsu, a w alką wręcz stosow aną w ataku lub obronie są  także różne odmiany 
współcześnie uprawianych sportów walki, jak  chociażby boks.

Czytelnik w pierwszej kolejności zwraca uwagę na pokazaną na okładce ikonografię. Nie 
każdy jes t w stanie rozpoznać w trójgłowym  i pięciorękim wojowniku pędzącym na dziku 
M arishitena -  bóstwo opiekuńcze sztuk walki i patrona szkoły Katori Shintö-ryü. Tę właśnie 
szkołę Mol wym ienia w książce tylko dwa razy w związku z nazwiskiem jej twórcy -  Chöisai 
Iizasa Ienao -  który był mistrzem jednej z  odmian yaw ara  (praformy jüjutsu). Czytelnik może 
zrozumieć, że umiejętności te zaginęły jeszcze w XV wieku. Tymczasem ta znam ienita i sławna 
szkoła przetrwała jednak do dnia dzisiejszego i nadal naucza, oprócz doskonałej szermierki 
(formy walki mieczem, naginatą, yari i bo) także yaw ara  w  zestawie 36 kajo  o poetyckich 
nazwach (znanych autorowi tej recenzji). Z resztą piszą o tym badacze historii bujutsu [Otake 
1977 a, b, 1978; Draeger 1996, 1997; Draeger, Smith 1980; Reid, Croucher 1986; Cynarski 1999, 
2000 a]. Także o szkołach Daitö-ryü  i Takeda-ryü  niewiele znajdujemy informacji (s. 49-50, 
138). Mol poddaje w wątpliwość starożytność owych szkół na podstawie braku zachowanych 
zwojów densho sprzed okresu nauczania Sökaku Takedy. Tymczasem znany jest chociażby 
traktat dziadka mistrza Sökaku -  Soemona T ak ed y - A ik i  In-Yö Hö  [Cynarski 1997],

Interesujący jes t zawarty w omawianej książce społeczno-historyczny wątek ewolucji koryü 
jüjutsu. Jeszcze w okresie Edo funkcjonowało, zdaniem Mola, około 300 szkół (s. 220). 
W okresie M eiji nastąpiła zmiana jüjutsu w zakresie celu i sensu jego uprawiania. Ze sztuki 
bojowej stało się form ą samoobrony lub wychowania fizycznego. W yraźnie wzrósł wówczas 
udział ćwiczących kobiet. Nb. m ożna tutaj mówić o demokratyzacji tej elitarnej kiedyś sztuki 
walki, która stała się dostępna dla przedstawicieli różnych klas społecznych. Taki właśnie obraz 
względnie łagodnego jüjutsu trafił, zdaniem Mola, na Zachód (s. 222). Dzisiaj funkcjonuje 
w Japonii jedynie 35-45 szkół ryüha (s. 225).

Co było motywem i celem pracy Serge’a M ola? Zapewne troska konesera oryginalnego 
bujutsu, by tradycja starych szkół nie zaginęła. Jak pisze: „Nie wolno zapominać, że bujutsu 
ryüha stanowią dla nas wgląd w historię i zwyczaje dawno minionych czasów. Pozw alają nam 
lepiej zrozumieć ducha tamtych epok. Szkoły jüjutsu są  też integralną częścią przebogatej 
spuścizny kulturalnej Japonii. Choćby z tego powodu warto je  ochraniać. Mam nadzieję, że moja 
książka przyczyni się do podniesienia wiedzy o jüjutsu -  a tym samym zachowa tradycję sztuk 
walki dla przyszłych pokoleń” (s. 225). T aką nadzieję ma także autor tej recenzji, polecając 
książkę osobom poważnie studiującym japońskie sztuki walki.

W artość książki podnoszą: ładna szata graficzna, twarda okładka, dobre tłumaczenie i troska 
o językow ą jednoznaczność podawanej terminologii (zamieszczanie właściwego zapisu pojęć
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japońskich z liternictwie łacińskim oraz oryginalnych ideogramów kanji). Występuje natomiast 
dość dużo błędów literowych itp. potknięć wydawniczych, co nie deprecjonuje merytorycznej 
zawartości książki.

Książka ta trafia w rosnące zapotrzebowanie środowiska sztuk walki na poznawanie korzeni 
poszczególnych odmian sztuk i sportów walki.
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