
o /J?h//ŁcL /,ra//-,*'

. Zllqt,tlzeIlie i szltttslL icl:t rr pltrze ''L

Zn-iel.cilLcllcnl jesllr tłl jc:t cluszlL człot.iel,a
ciltlrl czlorr icl,:l - 111,lcnl l-ilt zrviel.ci:tclle,

I]ickrllr człon-ic]rlL trjc. O]]11cz\.sz z1l1zu

1ltlkrlrr.lt jc n szlr1, cilllo. jlrk pt,l iu:ri.;r t_rtlę. 
.r

ic gl,L.I)[, ,§ I | 1)l,Zcl]]i.ll1\'
1lrltkti,czlrr clzilhllie-
1.1l'7.1]IlrlrL j n n,llt L.je-

r-tltjlr,ów, ch n.o;rln.nikó§. leklLltlljllcl-ch się
sPośrócl llłl, sic cL]lr l_rksztlltoq.,ltnilL sie li.ltha-
klLli spr-lr (\\..llto 

|rz\.l)UI,1tt-tlcc, żc Renik obok
k:LhriplLj jeszcze ch,:r źróclłlr rvpłr..ri,ón.: kllr,

sywtlości, nteclr. ]lon.iel-tt rrclzkie illl1ltllsl..lortt,l.ri:t cic tir - 1.Ili n j lultln - ni(./\.Ill
r,tliecz, tlcl r,r. kto nirll n.ojuj CzlscIlr ;ct1l-t,Lk
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1 n,pron-adzellie svstelnll ćrł,iczeń frzl,c711,,a1,, \\- piel\-ot-
nyt-tl klasztol,ze Shaoli1-1. ktćxl-ch celen br4o poplrn,icnie
lior-rc1l-cji i splln noścl trrr-ric],iórł-,[ak pisll Stanislan, Tolral -

ski - dtlclziest\ óslrry Blrcicl:r ,perł,ne ktoki rl-r-rrtlrjące ataki

z-q,ielz:tt i ]rtxkó§-ł,.}cz\,l llorvienl z ocldeclren ciosem nogą

1ull r'ęka i krz1,liiell, \Ą-5z\ stko jeclrrrk sr la1rrlrch o1ireślorrej

"_śn-ięte j fo|ll],v". t,]_lclr czvniąc korlplelrretrt,.uną llled\{acją

.l1_r lller|rr.rcjl n, l.tzl,,"l, Ii,t"'
Rónłrie doblze jednak jako przl-kłacler-rr bliskości talica,

n.allri i pt,ototeltlalrrego ntllału nrógłll_rłn poslr_lz,r,ć slę cho-

reą oreż-a (onras,i:rną plzez Taclellsza Zielińskiego), svnl-

biozą chrńskiej kurrg fi_r i open pekińskie1 czy bl,azl4ijski-

lr-rr (ale zakol,zer-iiotrl,rli v,.łl_r,ce): samba. capoei1,4 orrz
candoml]lć, Pveclęż to pokazv nało n, Polsce znanej sztl-t-

ki v'allri capoeiql dziś r_rn,aźalrej za jeder-i z naroclo§l,ch

Z Zlrsadllicz_\,ch źrócleł odri,olali prz_i, konstrrto$,a]lil1 tle-

nlngu ..G,.rlclzienic' ri, oliresie plac,v nad Carltliln Bura-
liri. Iihrczon,a dla Galdzientczatl spfa\Ąla .,n,zajetrrnośc1'

1lej §I talicll. podsta\\,o§,x ..Capoeil,:t jest jak spotkanie pIZ\,
jlciół plzi, stole - tr-rog,.1 oni rł,tedr sri,,oboclnie lozman,lać,

bardzo chaowczna. luclzie tlclgą sollie nas,zajerrr pfzeĄi-

n-ać, q,cllodzić sobie r, słorro. I tak sat-lro jest s,calloeir,r
Grlsz z kttlrś i pozrlalasz tll_t rnórł,ić, ale tvlko do czasu,

fol,rn taneczt-l1-ch spelit:rklr-r Oditr Teatlet illilliolrcll z 79-E

roklr.
Ztęszla do -sptan1, inspiracji. jaką czelpa11- ze sztuk s-al-

ki teatn- poszlrliujące, vi,,lircajace do źródel, \l,padnie za

clrl,ilę ri.r,ócić, Tl.mczasem n,:rllo zelklrąć na dllrgi biegun

urośct.
\\-iele spoślócl tuchól,sklaclającl,cl-r się na zesta\Ą;,v teclr-

nilr ir-ispit,on,an\ ch jest zachov,anianli zwiefząt Na pl,zr,

kład ćn,iczącl, c]-rińska tai clri - sztukę u,alki plzepehriol-i;1

cluchern taoiznlll. akcentującego znaczenę obse nr acji lr,r-

tulT i pozostat,anirr z nią rł, zgodzie i halrnorrii - inritltje,

lliejako odgrl,s,a stoj ,u jej podstaw i zaszvf1,os 
^11| 

przez

Ch:rng San Fetlga v, ls;rc]-r dt nastii Slrng (960-1127 n.e )

qłlrał rł,irlki s-ęźa z bial,vrn żutirn,ietl §'ciela się n,le c n po-

staci al'cheWpo§-ego zmagania - po§rtarza §Izofzec natu-

fJ/. llefzucajź]C s§renll ciałlr odrrriennli s) Sten-l leakcji: ini-
cjując rntl.licje - na poziomle ciała, zb\tza się do plzenikają-

mlatą icll sklrtecztlości jest stopień trtożsanrienia się z pier-

tł,orvzoLani z\Ą,ierząt i plz,rsrłojerria sobie icl-i tnoct po-

nego s§lll v,alki lrsrng,i), ,trczeli sl,.rra sie dotr-zeć do istotl-

znierzeci,.L. czrli richul,cić ;ego dl.rcha"9 \V niejeclninl
nlpaclku rracllr-rclzkie \\Ą-cz\łl\- t,tlistlzón, rllrr,tiiLl ar-[s rr-i,.1-

zLlć tzeba n iec ze t,.lnelll tl,ansgfesjl. z lrll1ejętnościl prak-

ntorr.anra tt".tnsu biterrnego, Co zd|aclztl lpłl-n_r pierrrot-

n\ ch liultó§, tla giczl-tl,ch tlpl-t .szatlaliskiego Tolrar ski. któ1],

zerł,odv sLl1l1o 1lźtz\ lł ,.l-t-ltstet,i1_1tl-t gloźnego gestl-1 . te]i pi-

sał o n1 stępl_rjacr,cl' n, tlrch zan,oclrrilracl-i: ..Atleta daje z sie-

ble v.szvstko rrie dlatego. że plagrlie rrl,gt,lLć i zvskać rrre-

dal, ale z tego ponodul, że przez on,a cl-trł-ilę rł,alki stale

się żw1-11-1 rvcielentelll boga n,:ilki i czyrri. co plz\-stało

czlłlić booon,i Stąc1 pochodzi o§,a uclelzajączr od pietrł,-

sze go f zlltlt oka gocll-rość poslx§], rl,ielkicl-r t-t-li strzón- sulno,

ich obojętn1, spoliój tak ri, klęsce jak l v,, riielliiej nr-grlncj.
Vybuchr r:ldości po z\\1 cięst$,ie i egzalto\\,an,;L żałość po

klęsce. [. 1 1est trt nie n:t r-niejscu. jako słabość. ittdzkzr plzr,

cZeln, Spostfzegel:,\\.' oclnieliionej Śil,iadollości 1lojntl,ia
się anbiu,aler-itny stal1 §l-ciszenit i nirjegles\nłriejszej chvba

z rrroż]inTcil ek_splesji .Iest Io peradoks. któr,t, antlopolog
noźe ri_-l, jaśt-tić jako pr,zcłlrrrlrllic pr of rllicznr-clr siruktul,
p rvej N Stall quasi t].źlnsou l
p iał est uśl ildanriar-i1,, lecz

o r-iie ob:r zv,lazane"1].

Dod:rllronryn-r lezel§alźllem sił, okazać się tnoze n, nr -

pIzeke7 nxstepo$,ał llon ierl najczęściej n, obrębie lilirnu

czy t,odu (lr-j:ltkl 1l,vłr, btdzo lzadkie i rł,iązałr sje z nie-

zrrl,kłvr-n taientem adepta - podobnie jak s,rró) poprzez
initację bez pośl-eclrricm,e slón , zarrrieniajac B,n] satr.t\-lrl

tak pt,oces cil dak§,cznl-. jzrk i samą rł-alkę n, ..ruchotl,e tli-
slefitlnl'' \\;iedza br,łl bos,ier-tl sekletne nie bez pon ochr

\! 111lp,.rdkll zclladzenia tajnikón, pilr-rie strzezoĄ-ch lech-

nik tl,.rcrlo się plzeciez l, erł,entltalnej poĘ czce z n,1,ogienr

kl.1czorrl elelll(,l ]l zJ(koczenj;l.
Skolo ]lrla lllot\-it o ,.t,lrclron,ych nisteliach". tlzeba

n,spollnleć także o ,.ItlCho\TCh koarrach'' (Tokarski) czr:li

ustiriotll,ch fol mach n_tchóq.. urł.zglęcll-riaj:lcvclr t'ozlicztre

scetlaLiusze u,allr, Nljbaldztej znane \\, t\-nl §l,pldl-u s,l

kata kalate, czrli sł;ł-inl n,alka z cieniet-t-t Folm1, takie to

ku aktot-em oc1gt_rłr,aj:}cytr' s, -§\,oistynl tlitloclt,;ltuie ztnl-
giltlie z podn ojoq,lrr cienielrr - z salrrJ,m sobą i z rrl,itrrr-
gillo§ ]1l\ t1,1 opolle

\X,ióćrlv jednak irtralnej a\\rangalc],v dlugiej połon ,r-

)fi rł,ieliu z ochota się_qajilcej do sztl_rk v-alki, co l-iie pozo-

staq,a}o bez zn,i:lzklr z obot,iązrijącą §, l)łll czasre rrroclą

(1ata sześćclziesląte i siedel-tlclziesiąte to tfzulsfef nl wielką

tei chi i lrlrr-rg fl_r. aklolzy Oclirr lrplav,i,.rii kallte. nie]e zaś

ćłu-iczeri z ]epellllelL] .-Ger,dzienic' l,slLaźnt- spo-sób rra-

na rłr,śledzić rr iecej - nie to jest jeclrralr najrł,ltzniejsze Istot-

niejsze są plz\lcz_\1lv zn,rócenia się ku bojonl,trr regrtłotl,
Nade n,szi,stlro cl-roclziło o przezsl-ciężenie s teatlze l]sj-
chologiztlu i sq,lizacji - nienal niepodzielrrie palrujac1 ch

na teatt,.rlntch scen:rch clo koric:r 1łt pi,"ćclzlesiąti ch Sztuki
ri,alki 1li,łr, tą dzieclzinzl, któl,a dawałr pojęcie o lzcczlrvi

83



stej mozllwości połączenia st-er psyciliczn ej i fizycznej clzia,-
łejącego Brło to rt,szakze pojecie specyficzne - oclsłarria-
t-ie i ltgrrtntorłlrvllne n, plakfi.ce, Clroclziło o rł,,ieclzę ucie-
1eśnioną. v,.cielona, inkorporowrna: illcorporxted know.led-
ge (Kilsten Hastntp), a ztelem cichą, niejako ukntą. bo
niedvskursłrv,na - txcit knorłledge (Elrgenio Barba) A clo
tego \l,,altość sztr_Lk rva]ki jlko clziedziny clla teatrrr źróclło-
rvej poclnoszona była przezich s,Vstenlo§-oŚĆ i S\rsten,l§CZ-
ność. Innvmi słowv, rnallial arts okazv-lv-alv sie rozieglym
rezel§,-l,tźlf em obiektl,wne j ri,,ie dzy o s p o s o ba cl-i re.l1izort,a-
nia psr,chofizycznei, chiszocielesnej, 1ak powied ziałby Jen
Kott, niepodzielności i cirłkow.itości. \Vieclzy - doclaln-r,v -
uryrafinotuinej, testo§ranei w wielou.iekonl,ch procesach
i doprowadzonej clo punktl_r, w którlm technika staje się
v,ehikułem lr altości (nie od rzeczy bęclzie §, tvn-l nlie]scl-l
przypomnreć, że Franco Rtrffini u, połaczeniu te chniki i wlr-
tości upatn_r je jeden z wvzn..rczniliórł. xntlopolo gii teatftll r).

Trzęba, sobie jednak uzmysłowić. ze przedstawiciele po-
wojerurego teatfLl poszllkującego i labo|atolvlnego równieŻ
u, rłrypaclkrr odwołań clo rnartial arts zaci:lgnęli ciług u \X/iel-

kich Reformatoról-sceny. Sprawę tę ponrszyl Rutfini w tek-
ście ]l[inle, The Actor, ,Ąction. The Wąy of Boxi1.1g [IIim, ak-
tor, lkcja: ścieźka bokstr] zanieszczon)im rł- ,,iiirne_}olrrnal"
- piśnrre prowadzonym przez Thotnasa Leabhar.ta. \Tlłoski
badacz poclkleśla. że zeIożycielotn )X-w,iecznych tracĘcli
teatlalnych, tekim jekJacques Copeirlt czy Etienne Decrolx.
chodziło nade nszvstko o praw-dę scenicznego clziełania,
o leelność akcji (nie nrylić z realizrnem), o ,.fikcję pozba-
q,iona klanrslwe' 1 j. Próbow-ano osiagnąć óu, ideał odwołu-
jac się do rr,,ielu źródet, z któn-ch jecinvrn b_vl boks

Nliejsce w-ślóci najslynniejszych bokselów wszech cza-
sów i u,szech\\,,ag ma bez v.ątprenia zeg§,-alantowane Fran-
cuz. Georges Carpentier, któlego poclzin-iali nie §lko fa-
chowcv i zwr.k]i rł,idzowie, l]e również przeclstav,iciele
teatru i filmu. Zacl-rn,1,-cał sie nim Clrzirlie Chaplin, któr1,
został jego pfz],]acielem i zaprosił go do n-spółpfźrcv na
planie, opisl,wał i rł.zoroq,lł się n] ninr Decroltx. A więc
cóż takie_qo ujlzelenr. ze clałen się przekonać? Co rnnie
n:rplow-aclzrło na m,vśl, ze min ciała moźe lrr.óść do r.angi
sztuki pieknej i zasłrrglrjącej na to. by pośri,ieclć jej całe
ż,vcie7 - Cafć-Concen. Georges Carpentiet, Jłcques Cope-

r" - pisał Decloux o źrócllach swl.clr inspiracjr r-ra kaltacl-1
szhLce trtimtt)',

omen C,.upentiefa rrló.qł się lv.pełni objav,ić clzięki
Ie ie boksu przeplowaclzonej przez matkiza Qlreens-
bell,v. \V tSój rolru po nz pielnsz,v odbvła się walka
w opal,ci1_l o nowe przeplsy Oclt:ld zawodnlcv r-rileli nosić
ręluw-ice i n:rlczvć pocLczas trz,vnritrutou,t,c]-t rund Najwaz-
niejszą ześ zmizrna bvło nprorł.:tclzenie ciosr_l I{O Po sil-
nym udelzenilr zarloclnik rriiał bllć liczony clo clziesiecilt (e
nie jak u,cześr-Liej do trzyc|ziestu) a jeśli nie byl \ł, stźlnie
walczl-ć - plzegryli,.irł Złncieslw-o przez nokaut zcleterml-
noli.ało strateglę v,a]k boksel,skich i zr-ew.olltcjonizori..ało
_s)rstem plzygotowźiń Ocltacl cltoclziło bowiern nie o §J.-

Doclatkoq,o nowe regrL},v precyzvjnie okr-eślali. rejon ata-
klr, co wymuszało na bokserrclr szkolenle clokłaciności.
Chcąc być precyz\.jn}rm na ritrgu. bokser musiał br.ć opa-
no\\/an\i. clły czas zachowl.n lrć zimną kr-erł, Naczelną clv-
Iektr,-$,ą stżllo się hesło: samemu nie clać się trafić, :r |eclno-
cześnie poslać przeciu,nikl n:r deski. Bokserz)/ 1nLLsieli wiec
szybko n_tszlć sie po ringu - . pt,acori,-ać nogarni' w s§.o

pano§-anle.
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rv-ięcej. nic nmiej. tVilrro ze poj:rwiał się
ringu unikał teatlalnego clemonstroq,an
czaj powal:ił su,vch przeciri,nikórł,, nie
gl-rienie zwyciesfw,a"|;. Nic dziri,-nego, z
chrirycał q4aśnie luclzi teatrlr, skolo r_rclawało nli się zinte-
grować i poł:lczyć w- nierozenr,-alnz1 całość rnyśl. u,olę i clzia-
łanie. Clrpentler clla Declol_tx bl.ł niczvm Llpostaclowiona:
.,żlwość i glacja: lrloc i §}-t$.olność; błvskawrczność i na-
n-tvsł: smak ryzyka i ltśmiech"lÓ

Z kolet dla Copeau ten icleirł spełniali lzemieślnicy
1 sprzątaczki, lealizuj4cy .prawdziv,e akcje". Zaabsorbowani

$,iajacy ozllq,ienie dzi:ałań aktor,ón,. \V notatkach z tat I9Ii-
16. czylt z okrestt gclv plo;ektował progrzrrl szkoły teatral-
nej. pojawia się nlznrsko Jziqlres-Dalcro 'a jako nlruczv-
ciela n_tchlr. Po I n,ojnie światonej. która a pięć lat oclsu-
nęła realizację tnatzeń Copeatl, \ĄI no§,e] szkole flenclrski
mi.strz zl,ezvgnov,ał je clnak z rł,r,korzystania rytnliki Jej
miejsce niltłzt zztj4ć ..natl-tlalna tnetoda" ćrł,iczeń Geol.gesa
HĆberta. która n, §,n czlsie z,vskała sobie uznitnie i zosta_
ta wploll,aclzona przez meĄlnafkę wojennz1 Frencji jako
system szkoleniorł.v,.

Metocla ta stanowił,.t altefnaĘv,ny zestaw ćn,iczeń wo-
bec szrł eclzkiego clry,hr (srw-ot,zorrego przez P ehrl Henr.ika
Linga). do któlego - obok boksu i fecl.tunku - odn.ołlrł,ał
się l(onstantin Stanis}rrł,ski, cl-rcac zlrpewnić suł.m :idep-
tonr ..rozrł'Ój wlilazistości clała" ..Potrzeba natrr §f:tlz\rma_
h-ch, silnych. proporcjonalnre rozrv-inięĘcl-i ciłł, bez nie-
nafu]:alnvch przelostów Niecl-rże glmnasiy*ka je poprlrrr. il,
lecz nie znieksztalca" - pisał.'s Ciekarł.e ;ednak jest to. źe
gimnastyka szureclzka nasta\\.iona b_vła przecle wsz\/stkin
na rozlvój nilrskLrla[rt1 i siły fiz_vcznej - n, przeciwieńsl$,ie
do slwolzonej n. 1910 loku metoclv Hćberta, wl,rrikającej
z całkow-icie innego pojmori.lnia cielesnoścr 1 klrltlLrv fi-
zvcznej U jej poclsten, znajclori,ało się plzelronanie o wat'-
tości celowl.ch clziałań. Obok ćwiczeń u,prowaclzejaclrcl-t,
s [uclenci Ltczestniczyll w coclziennyclr sesjirch rt enineourych
trwającrich od czterclztestu clo sześćdziesięcirr minut i skła-
clającl,clr się z ośmirr ćliliczeń nazl,nanych ,,lr§lttat,ni'nri",
Był,v to ploste, cocizlenne czynności Łlkie iek: mal,sz, bieg,
poclskoki, rł,spinanie się. podnoszenie jakiegoś przeclrlLio-
tll. rzltn, czv ph,.rvanie. Stuclent nlltsiał sirm w1-zneczr-ć so-
bie pozion trudności clanego ćrł.iczenia, a po osi;rgnięciu
go, sźt1ll sobie poclnieść poprzeczke. Aclepci rTle nosili 1uŹ
lrlkotóu, jak sluchacze szkoły 11,Jolnville. któr,a br,łl ,.ba-
stioneil" szu,edzkiego clrłhr s,e Francji. ale ćliczvli nlko
w- szortlch, co stanort,lło ptze}onr s,. o§Tm czasie. Nle Za-

m,vkrli 5ię tez §l salr ćrł.iczeń. ale przebieglrli l:1ki i poh,
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napot_\]kaj2}c 1la ssrej drodze pl,zeszkodl,, któle pokonini,a
1i Hćbett uq.ażał, że ry-lko ltzasadnione, celon,e działanie
tloźe plzynieść poĄtek ćl,iczącelrr1_l.

Intelesuiące są źródłe takiego podejścia do pluc1, z cla-
łem, Hćbeft bl4 oficelerrr nratlrrarkr płl-n-ającl,n na ostllt-
nic]r \\,ielkicl] żaglowcach. gdzie szczególną oclpon,iedzial-
noŚctą obarczeni b1,li rnajtkol;ie pr,zebllł,ająq, ne szcz.\,

tach nasztórl. To dzięki ich zręczności żagle znilrne i 1,oz-

q,ij:rne był\r s.e rłłaścisytl motnencie, tak że statek rrróg1

lrzyskiu.ać poządaną ptędkość. Gąszcz lir-i niędą, 1llaszta-

mi splaniał jednak że zadanie to było l1,jątkov,o trudtre.
Toprnen sTistżl\\-ielli byli na kapq,si, aury i znrlelrne n,iatt],.

Ich dzialania n-ilrslał1, b,rlć vrył,ażone i akr_rratne - pfzeplo-
lr,aclzone lve s4aścirłryt-n montet-icie Kazd], błąd, zblt ob-
szer-n_v lub szl,bki luclr skończł,ć się nrógł dla ntch śnler-
cią, a dla 51nlf,1 11,p}lrnlęcierrr na tlieliztrę Hćbelt srzolo-
rł-al sri,e ćq,iczenla na tych rł4aśrrie dzizrłaniach.

Tyllt. co łączl, ,.natulalną rrretodę" ćrł,iczeń fl,ancuskiego
tlenela i ..natttraltrlr" sposób boksos,ania, clral,aktensq,cz-
ny dla je.qo lodaka, jest zasada lobienia rł4;rścis-ej rzecz1,

rv odpowiednin t-l-totlencie. celorr.ość i rntencjonaltrość
działania. §rlwaźenie ploporcji kazdego ruclru i tak zrł,a-

nl, tinling prą.,n,ołuje rra rrrl,śl taoisqlczl-lż] maks\-tne lzą-
clzącą chilisk4 sztuką walki tai c]ri clruatr: .,żaclnego nad-
lliaru, żadnego blaku'', Dodatkou,o do ot-trali,ian),ch zja-

u,isk zbliza tai clli integlalność akcji i intencji - s§,oista
totalr-rość sfen, ruchol ej, rł,olicjonalnej i konceptualnej, sto-
jąca u podstari.- fenomenrt organiczności, definiorł,,.lrlego
ptzez Nicolę Savaresejako .,odrrorł,iona spontaniczność"1',

Spore zaintereson,anie, jakitl cieszył się rł, latach sie-
demdziesiąn-ch rł,śl,ód trr,ól córł, teatl,alnl,ch u-łzrśnie mięk
ki st14 tai clri, n,iązać ocz\-ltiście należ: z pacyfis§Iczną
orientacją ruchu kontr klritut,ou,ego, szczególnie rt-l ażli,w-e-

go r-La jeclną z khrczorrłch idei taoiznu - u.Lr §,e1. czr,li
zasadę ..nie działalia" (któlej oczlrł,iście nie rralezy r_ttoż-

satliać z bie lr'l-rrr oporerrl, ale ze stosowną dla danej akcli
replika.) Tai chi [r,aktowaria br4a ri, q,m czasie głóvi,nie jako
jeden z rvzol,corłn-ch plzl,kładón, ruclroq,ej prakn ki nred_r,

tacyjnej i girrrnasryki zd1,ori,otnej - psychofizl,cznej lrigie-
t1;, co ciekarł.e - z^z\rycza1 z poninięciem strony bojo-
rł-ej Kojat,zono \Vielką Ostateczność (bo tak nalez1, pt,ze-

kladać nazv,ę tego sĘlu) plzede wszl,stki1ll z folllratni tu-
chórł, rłykonl.nanl.clr baldzo porł,oli i z gtacj4^ rł' pehrej

kooldl.nacji z odd_vchanien. Dostl,zegano jej zaleĘ n,tre-
ningu ,.rktorsklm jeśll cl-iodzi o urniejętność nl,ciszenia się
n,f,konarł,cv i kr-rltlłv-or,r,ania otw-al tości. p o dtvżs zlnie j e go
poziotll-i recepĘ-vił-rości wyksztalcarria $, nitrr uniejęttro-
ści koncentracji i poprarł,nego gospodaloq,ania odclecherrr,
a także q,zntacniatlla jego obecności i czl.rjności]r. Philip
ZańlIt - redaktol, ..TDR'', a zarazern znasrca problen-ratyki
sztuk v,alki i aktolskiego \\rarsztatu ot,az kotltynuatol eks-
pe1],nentalnego ploglamll szkoieniot,ego t,ealizori,anego
na Ut-iit,ersytecie Yiiscotlsirr-N,Iadiso1-1. w ranach któlego
rirykolzvstlije się nriędz1, intryni tai chi clruatl i kalalipajat-
tu - Ll\Ą,aźa, że .,tlening tladl,cyjnych azjatyckicl. sztuk v,ai-
ki lozn,ija intuic\rjną zdolność korrtrolorł,ania obiegu odde-
chl-ti'enel,gii \\r calym cie]e"]1. §hlto dot,zucić c1o tej ,.11st1

kolzyści" także r,,1,1n|i3nie podzielrrości llt,agi i rozbudza-
nie itleatr-sl r-iości. nade t sz),stko zaś - kształtorł,anie eĘ,cz-
ne.

Pienłrsza ,spla\\,a v,iąze się plzede v,szystkirl z charak-
leletl foltl-t vtkotlvvi,anJ,cl-t pojed,vnczo. dltrga zaś cloNczy
aspektu bojorł,e go Tludtlość fol,rrr tzri clri rłT,nika z faktu,
iź bllk jest §, nich mecl-ial-iicznl,ch pon,tórzeri poszczegól
n)ich luchó\-. któle najczęściej rł,vkonlłt,ane są koliście
i asynretlyczt-tie (clrodzi o nieobecność srłlretlii rł- r-uchaclr

poszczególr-il,ch kończyn) Dodatkov,cl rra kazdl,tr. kolej
nvn poziotnie zaa\Ą-ansoTvania stopleń konrplikacji v-zla-
sta Optócz ściśle o]rteślor-lJlch t,ucl,iórr: i oddechóli, (clro-

dzi nie q,]ko o pol:1czenie n,clecilu i rrrydechu z daną se-

krvencj4 lttchól . ale rón.tliez o jakość enelgetl,czna odde-
chlr) oraz utfzvllll-v'-ania rnakslł-nalnego rozhrźnlenix. plz,\-

zachov,aniu stuplocentowej gotorvości i obecności (co
okleśIa się niatlet-n slilurg). adept plzyswoić sobie rr.usi

rniędzv innvni umiejętność koncentr,acji na rł,skazanl,ch
purrktach ciala orazwizualizacji przep}l,u.u ene rgii chi Przv-
pollnę, że tai chi rrależl,do rodzinv tzLk zrł,anJlch \\.ewnętlz-

r-rych sĘlórł, sztllli $,elki, czyli ner clria, v,którl,ch vil,ko-
rz].-Stuje się plzede $,sz]Istkim slrbtelną enelgię $,e§,nętlz-
ną - clri, a nle siłę fiz. czną, jak rrra to rliejsce v,rł,ai chia -
sNlach zervnętt-znl,ch Ćrł-iczenie to aktl-wizlrje rł,ięc ucznil
nie fi,lko ruci-iowcl. aie uakĘm-nia rón,nież jego sferę sry-
obtażenion,ą 1 rvolicjonalną. na §rsclrodzie utoźsarllaną
z doneną intencjonalności i ściśle porł,iązaną z nastawie-
nien ps),..ci-licz nJ-lll - o dp orł,ie dnrrrr stane] l1 ulĄ,słu,

Tai chi 1est r,ón-nież trenil-rgiem spontalliczl]ości - tł, dr.
daliryce za jeclrro z rnlbardziej efek§-rr,,n),c]i ćv,iczeti uznl-
wana jest bojon,a forma pods,ójna, 1,obr,ębie któlej rnoż-
lilr,a jest irnprorł-izacja jeśli chodz1 o telllpo i intelpletację
Dla osób nierłtajetrrniczonl,clr fottna ta plzvpot-ninać tloże
specyficznl,rodzaj tańca - ds,ójka ć$,iczącl ch porusza jakb1,

bi4a zahipno§Izo§,ana (stopień koncentl,acji jest oglorrrn1, l,

nie tlacąc ze sobą ani na nolltent kontakrLl rv,z1,okorł,ego

i dotykon,ego. W lzecz,r-n,istości fol,rna t:r jest złozonl,tlt
svstenlem n-lclróu, najacvn na ce]u u-vkształcenie pt,an-i-

dłou16| zachorł,ati u, s]tuacii zagrożelia i u,irlki (adept

lrcz1, się n, ten sposób odporł,iedzi na udelzenie. kopnlę-
cie, pclrrrięcie, r,zut, b]ok 62_1l pgdcięcie). ,Jest §,m sally1ll
ied1 ntrn n snoin] 1,odzaju procesc]ll prog,l,:tlrlorlanill cir-
ła. zapislrł.arrta q, t-iin złożonego svstenll obronnego. Ale
rórr.nocześrrie jest to cielesny dialog. n, któĘ,tu ciągłl-prze-
pł,lrłl,.pl,tari" (atakólr,') i,,odpori,iedzi" (korrLatakól,) jest

rra sn,ój sposób rrrodelorłry §iirrto rł, Ę,nl miejscu dorzucić.
że jeclnvlr. z pieciu podstan,orrryclr słóq.khrcz1, s, tai cli
jest ,v,sluchanie' .

Aspekt dialogiczni 1 bojon1, są ponadto §]lfaźnie obecne
n, ćrł,iczenirt .,pchające r,ęce', tui shou. które Taderrsz Dok-
tót, nazlłi,ał ..lr.tchorl llletafolą niędzvludzkiego kontak-
tu"]] - w ćrviczeniu anou,iącytl esencję tai chi. Ćrl,icze-
nie to sl sv.ej podstarł,on.e] foltlie (polegającej l1a neutla-
11zov,aniu pchnięcia pafineIa za po11locą skr-ętlr bioder, plze-
niesienla ciężaru ciała na nogę zakloczną oruz specr-ficz-
nego ,plz,rkle;er-iia" lęki do atlliującego nadgal,stka, a po-
terrr \\T,prowadzeniu u.4asrrego udelzenia-pcl-rnięcia) vr-
konlłi-ane 1est zazs,yczaj już przez osob1, początkujzice.

Ucz1, 911o leakcji zgoclnyclr z duchem tai chi - czrlli zu,ra,
cania sił,v opone1lla przecis,ko nienu sanetr-ru i angażo-
lvania rł4asnego ri.r,sllku q, trrillil]ralnlrrl zakresie. Zalwal-
sowani plaktl,c,v tl-kol-rl_tją ćs,iczenie tui sirolt n,oparciu
o bogaty lepefiual dźł,igni, pcl-rnieć. bloków i uciskón,
q,ęzłóvi, energeĘ,,czn\;c]r (.tecl-rniki chtn-na), by n,;r najtłr-z-
szytli poziotlie illrplorr;izolvać, ochzucirł,sz), wszelkie pod-
póLki.

Ta sptata nl,daje się bi,ć khrczor,ą jeśli clrodzi o ana-

Iogię ze sztuliami wido\Ą,isko\,\,mi \{,słuchanie rl, pal,tne-

Ia. gotoy/ość do odpos,ieclzi, nie uprzedzanie dzialatria to

ocz]łr,iście wl.znzrczniki nistlzost\Ą,lt n, olllr dziedzinach
Nie n.olr-io jednak zaportlt-iieć o zasadzie cvklrczności plo-
cesu przys§ ajania inlrorpolos,anej rvredz,y, cz1,li o urnie
jętności doblou,olnego i śs,iadon-iego pozban,ieni,r sie
v-r-uczonych ,.chnlrórr," Inn]-lrri słon1, - o iskrze sponta-

nicznośct. o lu-t-l,vśle debiut,.lrrta. którego istotę t-tlozna ująć
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sto\,lmi Srltrri_sł,.rw l Tok:Llskiego:,I]r-zecltern górr,, bvłv gó
rltr-ii rzeki rzekenri. Potem §,szvstko sie zrnieniło. Ąle te-

rltz znón- góry, to gón, lr rze]ir stlłv się na pon,rót rzelra_
mi"]] \\- istocic, wlec o przvcletności szruk n,lrllii n, lo]locie
ektolskiej clecrcll_Lje l,;Lkt. iz rł rłł,paclliu nlxrtiil1 i]Its 1l21mv

clo czvnieni:r z soliclnzi konstrr-Lkcja. nlog,.rcą stanon,ić qlzo-
f zec pf zepf o§.rclzenia plocestl ps,vcl-rofizvczne j J.nxlnl]e z\-

spontanrczności Spontlrniczności nie rrrożna się bow,ienl
naltczyć, rnozna ja ;eclynie ocl-zltpornnieć rł, zn-lttclnrrn-i pt,o-
cesie treningonln-r. Jak jl.rz b,vła mos:r, jakość tlr jest ściśle
zq,i:}zanii z clzilł,łnietn or,ganlcznlłn. cz\rli rrreclłuo Davicla
Felcishul-r,.L tekttn 1,oclz:rjen-L lk§.v,ności, w którel,p:tf t,vc\L

puje cał1, orgarrizn ]=, Iin-estię niepoclzieLności. totlllrości
,ja'' podkleślal n,srvej ksilzce .|Ianial Arts, Tbe SpiritLtctl
Dintelt.siotl Peter Plyne: .Istlrieje tvlko jeclno .ja", choć
nożna je postrzegać z wiehr pl_rnktów rviclzenie iae róż-
nycl. poziomłch subtelności Pomięclzy myśI:1, lrczucierr.
i ll-tchen nie tnzt zaclnego poclziałLl: ml.śl niclzian,J z ze-
wlli}tfz jest l,rrclren, lr_rch postrzegan,v oci wewnatrz jest
rtczLtciem' )''. Czl,ż trzeb,.r rl,. Ęm rlriejscl_r plzvpolninać o kon-
cepcji tr-zech głónłl1 ch cenlt,órr, §l/Ióznionvch w człon-ie-
lrlt zarówno plzez Geolgija lrł,lnon-icza Glrrclżijewa jak
i Iionstanttna Siergiejenicza Stłnisłarvskiego - koncepcji,
docl,.rrn. litórej trlfność na ll,lzie nlłltsnego clośrviltclczenia
poNv,ierdzxł Jelz1, Gro torr,,ski2'?

Nltcle rł,sz}-stko jeclnlk sztl_rki wzr]ki ro sposób ksztalto-
n-ltlia osoboq,.oścr i l-urt,tl-r chrclrl - r,w.-rebianie postx§ry s§Io-
1stej ni€§,zrllszoności Najn-iekszrłl wl,zwenierl n,ojorr-ni-
kl jesr llon.ien loznli,.tzanie plLt,eclokslt polcgrj4cego n.r

n1ll. Ze n,lko tl wllke jest cllirń wl,erllna. klólei nie stocz_vl.
klzcl:r inna jest kięsk4, Nrezaleznie czv rł, bezpośreclnirtt
lronrakcie z przecin,nrkiem zostxł poblty, czy zw_T ,,clęzvl -
rł,ojon,nilt zlt§Isze plzeg1_1,Tv-!1. \\,l rym clrugim nl pedku jego
por:rzklr polega nlr t,v1ll, iz nie ucllrło rnlr sie uniknilć kon-
fl,ontrcji ze n-Lltsiał uzvć siel-.ie jllto r-tloldet,czegc 1lirze-
dzlll, Tclteż pozornie w-ojorłlntli skrzurrr1. jest nit rlł,r,zecze-
nre si., srt;ei istofi, - pozoltrie , gdyz jego tzecz\rt-istll esen-
cją jest znlxgenle slę z siLlnyrrr soba, nie ześ z zervnettznvtl
n,rogten: sr.rzeczenie sie siebie. bi, siebie zl-skeć Nie
Llniejętność zttbtci,,t u,r,oga jeclnvm ciosem. llni na\\jet ste-
n.anill rrr.erzll §I lW,ilIZ ze śnrierciir z utttlrsłelll nicztnltco-
t-ivt-tl - nicz\.m tafll 1lLstrr odbilel4cvm lzeczwv-istość, lL rlie
n.łasne icLiosr I-rklazje - stlrnowi o biegłości w sztrtce Prarł -
clziwe mistrzostwo polegx na poclbijlnilt tetl tot,irLtt,l cluclro-
n-ego. n,eclhLg rr11k.5vlli\l: prawclzinv n-ojol-r-iik to n,ojon-
rrik cluche. T,rlko r-rl tej dloclze możtu clokolreć te_qo, co
ucl:iło się założvcielon-i likiclo Nlorihei Lteslribie. lrtón na
n,iostle 192i loku pojzył, iż ,,Czr,,,--sn. c]lrclt ]llLclo to akcepta-
cja cllrcha rtnirversLttn. to szelzenie poliollr n śrł,iecie . cl-ir,o-

tlienie i szlnon;lnie n,szelklclr fił,otórł- n:ttlun,"' .

Sl rr,iec szn-rki wllki rł,ltslra ścieżk4. pen-rrie tltlt rł,ą.sk:1
jlk ścieżke Pel,formera. Tek cenionlr pl,zez GLLrclzijew.:i tltt,iie-

ietność sn,oboclnego przecl,ioclzenie rnręclz.l róznynri po-
zrornarni i sfetlrmi t,zeczr,-rv,istości 1est jeclnyrn z jcj rr1,1ozrri-
ków-, Inr-re to: plec\;zja. integrelność, cl4źenie clo closlionlt-
lości i l_t-niłorr,-;Lnie.

' ,[ Cr,oros,ski Onrlrr, ,,,,o,,, J",,' 
"-a,".*' 
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ed J Neecllernlin i George a Brker. The ContinLtrrm Publishing
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