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ODBITO W DRUKARNI NARODOWEJ W KRAKOWIE.



M ło d z ie ż y  p o ls k ie j  t ę  p r a c ę  poświęcam

K ł .





SŁOWO WSTĘPNE.

Japonia, ten kraj tak mały w stosunku do in
nych części Azyi, a u nas do niedawna jeszcze 
znany szerszemu ogółowi zaledwo ze swoich wy
robów artystycznych i pojawiających się od czasu 
do czasu na deskach naszych teatrów rozmaitości 
kuglarzy i akrobatów, wyrósł nagle na pierwszo
rzędne w świecie mocarstwo. I nic też dziwnego, 
że wszystko, co go dotyczy, interesuje nas żywo 
i pobudza do zastanawiania się, czemu zawdzięcza 
swoją nagłą wielkość.

Poprzednio już, podczas kampanii chińskiej, 
a więcej jeszcze, niedawno, podczas mandżurskiej, 
uderzył szczególnie oficerów obcych mocarstw, ob
serwujących bacznie przebieg wojny, jeden przy
miot, a mianowicie wytrwałości i energii tych ma
łych, żółtych ludzi.

Wytrwałość tę i energię, jak się pokazało, trzeba 
przedewszystkiem przypisać systemowi wychowania 
fizycznego w państwie Wschodzącego Słońca.

System to z gruntu oryginalny, różniący się 
bardzo od wszelkich, znanych u nas, systemów, a jego
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ukoronowaniem — owo do niedawna nimbem jakiejś 
tajemniczości otoczone dżiu-dżicu.

Ktoś nazwał naszą epokę wiekiem mięśni. I może 
w tem niema wiele przesady, boć ludzie w końcu 
musieli przyjść do przekonania, że w czasach ol
brzymiego rozkwitu umiejętności, nauk, sztuki, prze
mysłu, a więc nadzwyczajnych wysiłków mózgo
wych, musimy szczególnie dbać o rozwój naszego 
organizmu, o hartowanie naszych mięśni, o zdro
wie i siłę całej naszej fizycznej istoty.

I stąd to, w paru ostatnich dziesiątkach lat 
mnożą się i udoskonalają różnego rodzaju ćwiczenia 
cielesne, różne sporty tak dalece, że, na ogół 
biorąc, większem może dziś cieszą się uznaniem, 
aniżeli to było w okresie ich najświetniejszego roz
woju, za czasów starożytnych.

Każdy nowy system kultury fizycznej, każdy 
sport nowy, skoro się tylko wieść o nim pojawi, 
budzi obecnie większe, aniżeli kiedykolwiek zainte
resowanie. Wszyscy radziby je jak najprędzej po
znać, osądzić ich skuteczność, zalety, ażeby z nich 
wyciągnąć wszelkie możliwe fizyologiczne korzyści.

Tak jest dziś wszędzie, w całym cywilizowanym 
świecie, wszędzie, gdzie zrozumiano dobrze, że ha
sło sin corpore sano mens sanae, nie może być 
pustym frazesem. Tak też niewątpliwie zaczyna być 
i u nas; zaczyna, powtarzam, bo choć i nas 
także nie brak w wielkim pochodzie, zdążającym 
ku fizycznemu odradzaniu się ludzkości, to jednak
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powiedzmy sobie prawdę, kroczymy tam zawsze 
jeszcze w ostatnich szeregach.

I oto mamy nowość, która w ostatnim cza
sie, w całym niemal świecie poruszyła wszystkie 
umysły, zajmujące się wychowaniem fizycznem, 
wszystkich miłośników sportu, w wysokim stopniu 
sfery wojskowe, ba, nawet władze bezpieczeństwa 
publicznego. Nowością tą — dżiu-dżicu.

Co to jest dżiu-dżicu ?
Czy można mu się oddawać z łatwością i owo

cnie ?
Czy cudy, jakie opowiadają o tym rodzaju ćwi

czenia cielesnego, tak troskliwie przez Japończy
ków pielęgnowanego, zasługują istotnie na wiarę?

Czy jest to rzeczywiście najdoskonalsza sztuka 
obrony osobistej ?

Oto pytania, na które, dzięki Wydawcom, pra
gnącym oddać rzetelną przysługę sprawie naszego 
wychowania fizycznego, znajdą Czytelnicy w ni
niejszej książce możliwie wyczerpującą odpowiedź.

Do pracy tej przystępuję po przestudyowaniu 
dzieł i dziełek: Apolla, Hancocka, R e-Nie, Pe- 
chard’a, Andre’go i wielu luźnie, w różnych facho
wych czasopismach, o tym nieznanym nam systemie 
drukowanych rozpraw, po dokonaniu wreszcie ca
łego szeregu praktycznych doświadczeń, i trzymać 
się w niej będę głównie najlepsze, najdokładniej
sze w swojej książce pojęcie o rzeczy dającego 
Hancocka.



H IST O R Y A  D Ż I U -D Ż IC U .

Japończycy określają swój system ćwiczeń fizy
cznych, któremu zawdzięczają przedewszystkiem ową 
niesłychaną wytrwałość, jakiej dawali dowody przed 
siedmiu laty podczas kampanii chińskiej a później 
podczas mandżurskiej, nazwą dżiu-dżicu, co znaczy 
dosłownie łamanie mięśnia; nazwa ta jednak, jakto 
przekonamy się dalej, nie jest zupełnie właściwą.

Już w najodleglejszych czasach historycznych, 
a nawet legendarnych, istniała w Japonii niższa 
klasa szlachecka, odpowiadająca rycerstwu w Eu
ropie feudalnej. Ludzie ci, nazywani samurajami, 
byli wojownikami państwa. Każdy samuraj nosił 
dwa miecze— swój skarb najdrogocenniejszy; ple- 
bejusze nie mieli prawa używania innej broni prócz 
kijów i kamieni. Naturalnie, kasta samurajów, tak 
bardzo uprzywilejowana, przestrzegała surowo za
chowania godności swego stanu. Każdy członek 
kasty, mężczyzna czy kobieta, mógł zawierać zwią
zki małżeńskie w rodzinie wyższej szlachty; jeżeli 
ktoś skojarzył się z niższym stanem, przestawał



tem samem należeć do kasty. Godność samurajów 
była dziedziczną. Każdy syn samuraja, o ile się 
sam nie wykluczył, zachowywał swój stan i upra
wiał wojenne rzemiosło. Słabowici, względnie bar
dzo nieliczni, zachowywali swój stan, ale się wcale 
nie żenili.

Do boju szli samuraje tylko ze swojemi mie
czami i w odzieży, jaką zwykle nosili. Prości żoł
nierze, coś w rodzaju naszych dawnych ciurów, 
dźwigali ich bagaże. Za rzecz niegodną samuraja 
miano każdą pracę nie będącą w bezpośrednim 
związku z walką, albo z zaprawianiem się do niej, 
z czego wypływało, że samuraje poświęcali ćwi
czeniom atletycznym znaczną część swego czasu, któ
ry inaczej uważanoby jako zmarnowany.

Rozumie się samo przez się, że szermierka, 
umiejętna walka na długie lub krótkie bambusy, 
górowały nad wszelkiemi innemi ćwiczeniami. Bieg, 
skok, zapasy, wypełniały poza tem przeważną część 
dnia rycerza japońskiego. To czynne życie zew
nętrzne w połączeniu ze skromnem i racyonalnem 
odżywianiem się, zrobiło z samurajów niezwykle 
silnych ludzi.

A le miało nastąpić jeszcze coś lepszego dla fi
zycznego rozwoju tych małych żółtych ludzi.

Jakiś zuch inteligentny spostrzegł się pewnego 
dnia, że uciskając pewne mięśnie albo pewne nerwy, 
można spowodować ich chwilowy paraliż. Odkrył ró
wnież, że robiąc użytek z kantu ręki, odpowiednio
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zahartowanej do uderzenia, pod pewnym kątem, 
w kij bambusowy, można tenże złamać. A  więc, je
żeli mógł sparaliżować w ten sposób swoje własne 
nerwy i muszkuły, dlaczegóżby takiego samego re
zultatu nie mógł osiągnąć z nerwami i mięśniami 
drugich? Jeżeli raptownem uderzeniem kantem ręki 
mógł kij złamać, dlaczegóżby nie mógł wyćwiczyć 
się w łamaniu, w ten sam sposób, ramienia niebez
piecznego przeciwnika? Taki był początek dżiu- 
dżicu.

Jak wynalazca dżiu-dżicu zrobił swoje pierwsze 
odkrycie? Prawdopobnie stało się to przypadkiem, 
przez uderzenie łokciem w twardy przedmiot, co 
się dość często zdarza, jak wiadomo u dzieci (mówi 
się wówczas, że »szwagier wspomniał«). Nasunęło 
mu się w ten sposób pytanie, czy nie znalazłyby 
się u człowieka i inne nerwy lub inne mięśnie, któ- 
rychby się można uczepić, i na początku swoich 
doświadczeń doszedł prawdopodobnie do przeko
nania, że można wywołać bardzo silny ból w ra
mieniu.

Wyszukajcie jeden punkt, mniej więcej w poło
wie między łokciem a ramieniem (Fig. 1), uchwyć
cie tę część ramienia w ten sposób, żeby się cztery 
palce wpiły w muszkuły poza środkiem kości, pod
czas gdy koniec kciuka uciska mięśnie przed ko
ścią i, nie folgując w najmniejszej mierze ujęcia, 
naciskajcie silnie palcami i kciukiem równolegle 
biegnące muszkuły i nerwy. Robiąc to doświad-
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czenie, można zaraz, na swojem własnem ramieniu 
oznaczyć dokładnie położenie tych mięśni i ner
wów, a nieco praktyki z przyjacielem, nauczy nas 
prędko sposobu chwytania ramienia przeciwnika 
i uczynienia go chwilowo bezwładnem.

Fig. 1.

Taki jest punkt wyjścia nauki dżiu-dżicu. Każdy 
komu na tem zależy, znajdzie w ramionach i w no
gach punkty, na których można wykonywać chwyty 
zupełnie podobne. Opis wielu z nich znajdzie się 
w dalszym ciągu książki. Skoro uczeń raz dobrze 
pochwyci zasadę, może sam udoskonalać swoje wy
kształcenie.



W podwójnym celu, a to : zapoznania się ze sztuką 
osobistej obrony i zwiększenia siły swoich mięśni, 
powinien debiutant korzystać z każdej nadarzającej 
się sposobności, ażeby wyszukiwać części ciała, 
którym odpowiedni chwyt może ból sprawić i po
zbawić je władzy. Co jest główną zasadą tej pracy, 
łatwo wywnioskować z uciskania ramienia, o któ- 
rem właśnie mowa. Uczeń powinien sobie sam 
przyswoić możliwie zupełną znajomość wszystkich 
miejsc drażliwych, ażeby je mógł chwytać w spo
sób szybki i pewny.

Zasadą dżiu-dżicu jest, że człowiek słaby po
winien módz zaatakować człowieka silniejszego i po
konać go, wyzyskując na swoją korzyść większą 
siłę tegoż. Trochę wprawy w uciskaniu ramie
nia przekona każdego, czyniącego doświadcze
nia, że cierpienie, spowodowane uciskiem atakują
cego przeciwnika zwiększać się będzie w miarę, jak 
broniący się podnosić będzie swoje ramię i kur
czyć swoje mięśnie. Kiedy uczeń został zaatako
wany z nienacka i zdaje sobie sprawę, że niewąt
pliwie będzie musiał uledz, to lepiej jest ustąpić 
zaraz i uniknąć w ten sposób zwiększenia swego 
cierpienia.

Bardzo mało jest ciosów japońskich, z których 
ból nie ustąpiłby wkrótce po rozłączeniu się przeci
wników. Niema ucieczki przed ciosami ataku czy 
obrony, mogącymi doprowadzić do kalectwa albo 
wywołać ból trwały tylko w takim razie, jeżeli powód
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rozprawy jest bardzo poważny. Nie trzeba się też 
dziwić, jeżeli Japończycy uważają angielską walkę 
na pięści jako brutalną i jeżeli utrzymują, że ich 
system walki jest jedynym godnym gentelmana!

Dużo w ostatnich czasach dyskutowano o wzglę
dnej wartości dżiu-dżicu, jako systemu osobistej 
obrony, porównywując go z angielską albo amery
kańską walką na pięści.

Bardzo jest prawdopodobne, że Japończyk, 
któryby stanął do współzawodnictwa z wyćwiczo
nym bokserem amerykańskim, zostałby pobity, 
gdyby musiał walczyć w rękawicach i stosować się 
do przepisów »ringu«. Ale bokser amerykański byłby 
jeszcze łatwiej pokonany, gdyby był zmuszony wy
stąpić na arenę i walczyć, zachowując przepisy dżiu- 
dżicu. System samurajów nie jest stworzony do walki 
z zaciśniętemi pięściami w wypchanych rękawicach. 
Walka japońska musi się odbywać z obnażonemi 
i otwartemi rękami. Gdyby bokser amerykański, mie
rzący sześć stóp wzrostu musiał wdziać rękawice i sta
nąć do walki z Japończykiem, potomkiem samurajów, 
mniejszym od niego o wiele cali i znacznie lżej
szym, i gdyby każdy z walczących trzymał się 
swojej własnej taktyki, jeden tylko mógłby wyni
knąć rezultat: przyjmując, że każdy jest zarówno 
biegłym w swojej sztuce, zwycięzcą byłby mały 
Japończyk.

Kiedy już uczeń pojął dobrze sposób chwyta
nia ramienia i zastosowywanie go także do innych
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części ciała, to może zrobić dalszy, znaczny 
krok naprzód. Wyciągnięte palce jednej albo dru
giej ręki przyciska się do siebie, przyczem obo
jętne jest, czy kciuk odstaje od wskazującego, czy 
też leży na nim. Potem uderza się zewnętrznym, 
od strony małego palca, kantem ręki o kolano, 
przyczem trzeba zwracać uwagę, żeby mały palec 
współdziałał razem z całą dłonią i ściśle do in
nych palców przylegał. Bardzo jest ważne, żeby 
ćwiczenie małego palca nie było zaniedbywane, gdyż 
w przeciwnym razie, przy silnem a nieprawidłowo 
wykonanem uderzeniu kantem ręki, można sobie 
łatwo złamać ten palec.

Ćwiczenie to, mające na celu hartowanie ręki, 
powinno się ze względu na jego doniosłość, upra
wiać możliwie jak najczęściej, zwłaszcza, że nie 
nastręcza żadnej trudności. Dobrze jest przedew- 
szystkiem wykonywać je, uderzając kantem ręki 
o poręcz drewnianego krzesła albo o kraj pulpitu, 
stołu czy biurka. W początkach polegać ono 
musi na uderzeniach możliwie najlżejszych, któ
rych siłę potęguje się stopniowo. Jeżeli kant ręki 
staje się obolałym, to jest to niezawodnym znakiem, 
że praca była zanadto forsowną. Prędzej niż w pół 
roku kantu ręki nie można zahartować. Uczeń, 
który poświęca temu ćwiczeniu kilka minut z rzę
du, trzy, cztery razy dziennie, przekona się, że 
wytrwała praca jednego roku uczyniła go zdolnym 
do złamania kantem ręki, jak to czynią Japoń
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czycy, laski bambusowej. Niewiele ciosów obrony, 
da się dobrze wykonać, zanim ręka nie będzie 
zahartowana zupełnie tem i innemi ćwiczeniami, 
z któremi się zapoznamy w jednym z następnych 
rozdziałów.

W  Japonii każdy żołnierz, marynarz czy poli- 
cyant obowiązany jest uczęszczać na urzędowy kurs 
dżiu-dżicu. Teraz, kiedy samuraje przestali być ka
stą uprzywilejowaną i kiedy życie czynne stało się 
dostępne dla wszystkich poddanych mikada, z nauki 
dżiu-dżicu może każdy korzystać, nawet cudzozie
miec.

W błędzie są ci z mieszkańców Zachodu, któ
rzy identyfikują dżiu-dżicu z zapasami japońskimi. 
Między tymi dwoma sportami niema żadnego podo
bieństwa a jeżeli jest, to bardzo nieznaczne. Pierw
szy był niegdyś ulubioną sztuką arystokracyi, pod
czas gdy drugi cieszył się rozpowszechnieniem 
wśród ludu.

Zapaśnicy japońscy rozpoczynają swoją karyerę 
w drugim albo trzecim roku życia. Wybiera się 
małych chłopców, którzy rokują tężyznę ciała, 
i rozwija się ich przez zastosowywanie ćwiczeń, 
które z nich robią olbrzymów w chwili, kiedy do
chodzą do męskiego wieku. Japoński zapaśnik, który 
po osiągnięciu pełnego rozwoju, mierzy 6 stóp 4 
cale ( 1 ‘93 metr.) wzrostu, a więc jedną stopę wię
cej ponad przeciętny wzrost swoich współziomków, 
jest zjawiskiem zupełnie normalnem.
Źródło zdrowia. 2



Kiedy dżiu-dżicu wyłoniło się z ukrycia, w któ- 
rem je utrzymywała przysięgą zawarowana taje
mnica, zapaśnicy, uważani zawsze przez swoich 
przyjaciół z ludu za coś nadzwyczajnego, stali się 
zazdrośni o swoje laury.

Przed kilku laty zrobiono w Tokio próbę wiel
kiej wagi. Zapaśnicy przyprowadzili najlepszego 
z pośród siebie. Potomkowie samurajów wybrali 
mistrza, którego uważali za godnego reprezentanta 
ich sztuki. Zapaśnik miał się posługiwać swoją 
własną taktyką, potomkowi samurajów wolno było 
korzystać z tego samego przywileju, odnośnie do 
swoich reguł specyalnych. Zebrały się tysiące 
widzów, ażeby być świadkami walki. Na dany sy
gnał, dwaj współzawodnicy rzucili się na siebie. 
Po upływie piętnastu sekund, według najdokła
dniejszego chronometra, zapaśnik leżał jak długi 
i uznał się za pobitego. Co do wzrostu, to po
konany był coś o jednę stopę wyższy; ważył zaś 
dwa razy tyle co jego mały przeciwnik.

Od tego pamiętnego dnia, zapasy w starym 
stylu zaczęły się chylić do upadku. Zapaśnik 
budzi jeszcze pewne zainteresowanie, ale spadł 
do roli jarmarcznego akrobaty. Przed paru laty 
objeżdżał jakiś Japończyk Stany Zjednoczone i kładł 
po kolei wszystkich tamtejszych szampionów, jacy 
z nim stanęli do walki. Sądzono, że to zapa
śnik pierwszej klasy. Tymczasem pokazało się, 
że to był tylko służący drugorzędnego japońskiego
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zapaśnika. Gdyby zamiast służącego zjawił się był 
jego pan, amerykańscy zapaśnicy byliby jeszcze 
więcej zdumieni. Obecnie, panuje w Japonii prze
konanie, że mistrz dżiu-dżicu jest f i z y c z n i e  wyż
szym od zapaśnika pierwszej klasy, znacznie słu
szniejszego i więcej ważącego.

Ażeby zapobiedz błędnemu mniemaniu, że dżiu- 
dżicu jest tylko prostą kombinacyą forteli gimna
stycznych i walki, dobrze będzie wyjaśnić, że ta 
dawna umiejętność wymaga głębszej znajomości 
anatomii, dyety, hydroterapii zewnętrznej i wew
nętrznej, hygieny domowej i na świeżem powie
trzu i wszelkich zasad r a c y o n a l n e g o  ż y c i a .  
Wszystko to da się zreasumować w tych dwóch 
ostatnich słowach.

Podstawą siły jest odpowiedni sposób odży
wiania się. Zrozumieli to dobrze Japończycy i pod 
tym względem wyprzedzili nas znacznie. Żołnierze 
japońscy, którzy podczas kampanii chińskiej mogli 
z największą łatwością robić piętnaście mil na dro
dze do Pekinu, podczas gdy wojska amerykańskie 
w takim samym czasie robiły tylko dziesięć, nie 
mieli nic podobnego do regulaminowego zaopatrze
nia w żywność wojsk Stanów Zjednoczonych. Ja 
pończycy są w jedzeniu umiarkowani i rozsądni.

2*
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CO JA P O Ń C Z Y C Y  JE D Z Ą .

Zdaniem samurajów starej Japonii, pierwszym 
warunkiem, niezbędnym do stworzenia pełnego siły 
organizmu, był dobór pożywienia, zdrowego i racyo- 
nalnego, co nie miało znaczyć pożywienia obfitego 
w mięso i przyprawy. W  przeciwieństwie do Chiń
czyków, Japończycy niewiele się troszczyli o je 
dzenie mięsa, nawet wtedy, kiedy je mogli dostać 
z łatwością. Artykuł ten i dziś jeszcze mało jest 
w używaniu u mieszkańców Japonii.

W r. 1899 zwołał mikado ankietę, która miała 
orzec czy i jakie należałoby przedsięwziąć środki 
ku zwiększeniu wzrostu i budowy ciała jego pod
danych. Jedną z kwestyj, jakie cesarz postawił an
kiecie, było także zbadanie, czy należało zalecać uży
wanie mięsa. Po długiej i poważnej pracy, ankieta 
zawyrokowała, że zwiększenie czy to wzrostu czy wa
gi nie mogłoby przynieść żadnej pozytywnej korzy
ści. Co do używania mięsa, to ankieta orzekła, że 
Japończycy potrafili się zawsze obchodzić bez niego 
a mimo to swoją wytrwałością i sprawnością atle
tyczną przewyższali wszystkie europejskie rasy.



Podstawą pożywienia Japończyków jest ryż : 
gotowany albo duszony. Przyrządzony tak, jak to 
robią gospodynie japońskie, nie traci nic, przeciw
nie, zyskuje na porównaniu ze znanymi w Europie 
i Ameryce sposobami przyrządzania. Ryż taki, jaki 
podają na stół japoński — stołem u Japończyków 
zwykle jest podłoga — jest pożywieniem wydatnem, 
soczystem i przyjemnem w smaku, nie wymagają- 
cem żadnych przypraw, ażeby łatwiej mogło być 
strawione. Gotując ryż w kipiącej wodzie, nie po
ruszają go nigdy; operacya ta przy duszeniu jest, 
naturalnie, jeszcze mniej potrzebną.

W ostatnich latach próbowano wprowadzić białą 
mąkę pszenną w Japonii. Artykuł ten jednak, jak
kolwiek dodali go niektórzy tamtejsi mieszkańcy do 
swego pożywienia, nie stał się bynajmniej popu
larnym. Japończycy utrzymują, że ryż jest przy
jemniejszym w smaku, zdrowszym i daje więcej 
siły i energii. Jeżeli im przychodzi chętka na coś 
podobnego do chleba czy placka, to robią wy
borne paszteciki, których główną treścią mąka ry
żowa.

Pod taką czy owaką formą, ryż o każdej po
rze zjawia się na stole (albo podłodze) japońskim.. 
Od kilku lat pojawiły się ziemniaki w Japonii: spo
tyka się je na targach we wszystkich większych 
miastach, jeżeli je jednak Japończycy jedzą, to tylko 
z ciekawości. Ryż zawsze nie przestaje im zastępo
wać mąki pszennej i ziemniaków, zawsze jest główną



podstawą pożywienia mieszkańców kraju Wschodzą
cego Słońca.

W swoich marszach niesłychanych, wojska ja
pońskie nie miały ze sobą bardzo często żadnego 
innego pożywienia prócz woreczka ryżu. Jeżeli to 
jest możliwem, rozdają im krupy jęczmienne i fa
solę w małych ilościach, jedynie jednak w celu 
urozmaicenia pożywienia. Garstka ryżu, rzucona 
na wodę, kipiącą na ognisku obozowem, dostarcza 
jedzenia, które stanowi posiłek idealny, bo dający 
wytrwałość i odporność.

Jakiś przyrodnik orzekł żartobliwie, że wody 
japońskie zawierają czterdzieści tysięcy odmian ryb, 
a wszystkie jadalne, oprócz trzech; przyczem do
dał, że jest przeszło czterdzieści tysięcy sposobów 
przyrządzania ich. W żarcie tym dużo jest prawdy; 
niema bowiem nigdzie na świecie obszarów tak 
obfitujących w ryby, jak te, które się spotyka 
wzdłuż wybrzeży japońskich. Łowi się tam ryby 
w takiej ilości i z taką łatwością, że stanowią one, 
naturalnie, znaczną część pożywienia Japończyków, 
i to, zdaje się, z wielką ich korzyścią.

Bardzo często podaje się tam rybę na surowo, 
bądź bez niczego, bądź też w jakimś sosie, wcale 
niewymyślnym. Do ryby gotowanej nie używa się 
żadnej innej przyprawy, prócz odrobiny soli. Ryba 
smażona mało jest rozpowszechniona, w zamożnych 
domach tylko podają ją w roztopionem maśle. 
Sposobem o wiele więcej rozpowszechnionym jest
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suszenie jej po sprawieniu -a następnie gotowanie 
z solą. Rybę suszoną, czy to gotowaną czy nie 
gotowaną podaje się z ryżem. Czarka ryżu i tro
chę ryby, uważane są jako posiłek zupełnie wy
starczający dla kulisa, od którego się wymaga dzie
sięć a nawet dwanaście godzin ciężkiej ręcznej 
pracy na dzień.

Jarzyny i owoce stanowią także nie małą część 
pożywienia Japończyków. Z  punktu widzenia na 
własności pożywne, ryż, ich zdaniem, zajmuje 
pierwsze miejsce, jarzyny drugie, podczas gdy ryby 
stawiają na trzeciem a owoce na czwartem miejscu. 
Z  wyjątkiem ziemniaków, mają oni wszystkie jarzyny, 
które rosną u nas. Przysmakiem ich jest sałata, 
zwłaszcza wieczór i uważają te zielone liście jako 
doskonały, uspokajający środek na nerwy. Wobec 
tego, że rozstrój nerwowy u tych małych ludzi, 
jak stwierdzono, należy do rzadkości, mniemanie to, 
zdaje się, nie jest pozbawionem słuszności. Pomidory 
i marchew są bardzo przez nich cenione, a cebuli 
surowej, pomimo, że należą bezsprzecznie do ludzi 
najlepiej wychowanych na świecie, prawie każdy 
z nich zjada w tygodniu dwa albo trzy talerze.

Kuchnia japońska ma pewne właściwości, które 
się naszym gospodyniom z pewnością wydadzą 
dziwnemi. Podczas gdy cebuli nie podaje się tam 
nigdy gotowanej—Japończycy utrzymują, że gorąco 
odbiera jej własności pożywne — ogórki gotują 
się i podają na gorąco. Rzodkiewkę także się
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gotuje i podaje z sosem, wcale niewykwintnym. 
Tak samo selery. Owoców nie widzi się często na 
stole; jadają je osobno, między jednym a drugim 
posiłkiem.

Europejczyk, przyzwyczajony do strzech re
gularnych posiłków«, kręci zazwyczaj z początku 
nosem na potrawy, jakiem! go raczą w domu ja
pońskim.

Najlepszego pojęcia o zwykłem japońskiem po
żywieniu nabierze czytelnik z rozmowy, jaką Han
cock miał z pewnym robotnikiem, węglarzem, zwie
dzając jakiś okręt w porcie Nagasaki.

»U wybrzeża stał galar z węglem. Krajowcy: 
mężczyźni, kobiety, chłopcy i dziewczęta — po
wiada Hancock—pracowali niby gromada bobrów. 
Nabierali węgiel w kosze, których waga mogła do
sięgać trzydziestu do pięćdziesięciu funtów. Ko
sze te, przechodząc z rąk do rąk, ustawionych 
blisko siebie, ażeby je sobie mogli rzucać albo ła
pać, Japończyków, dostawały się przez otwór 
w burcie okrętowym na spód statku. Sądząc z we
sołej rozmowy i śmiechu robotników, można było 
sądzić, że wszystko to było zabawą — podczas 
gdy w rzeczywistości była to bardzo ciężka praca. 
Na sygnał, zwiastujący południe, robotnicy wszel
kiej płci i wszelkiego wieku zgromadzili się na po
moście galara. W towarzystwie mego przyjaciela, 
Japończyka, przeszedłem przez kładkę i wstąpiłem 
na statek węglowy. Ani jeden z robotników nie
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zwrócił uwagi na moją, widoczną chyba ciekawość, ja
ką we mnie budził ich południowy spoczynek. Nie
którzy zaczynali jeść. Zbliżywszy się do jednego 
z nich, małego, o dziarskiej minie człowieczka, któ
rego przedtem już zauważyłem, jako najtęższego 
wśród tej wschodniej gromadki, zapytałem:

— Nie ma pan nic do jedzenia?
— Oh, mam! — odpowiedział z uśmiechem 

i podniósł zawierający coś węzełek z ciemnonie
bieskiego płótna. Rozwiązał go i rozłożył swój 
południowy posiłek: jabłko, pomidora i cebulę.

— To wszystko co pan ma? — zapytałem.
— A  tak — odpowiedział. — Nie mógłbym 

więcej zjeść teraz. Muszę jeszcze pięć godzin pra
cować po południu.

—  A  pańscy towarzysze? Czy także tak mało 
przynieśli sobie jedzenia?

— Może, — odpowiedział, uśmiechając się 
i wzruszając ramionami. —  Pokażą panu.

Jakaś kobieta koło niego nie miała nic więcej 
w pudełeczku oprócz trzech pomidorów i cienkiego 
placuszka ryżowego o średnicy może dwucalowej. 
jakaś dziewczynka miała dwa podobne placuszki 
i jabłko. Daje to dokładne pojęcie o ilości poży
wienia, jaką ci ludzie uważali za wystarczającą, 
ażeby módz przez pięć godzin jeszcze oddawać 
się ciężkiej pracy przy noszeniu węgli.

Wróciwszy do człowieka, którego najprzód za
czepiłem, zapytałem go:



— Co pan jadłeś dzisiaj na śniadanie?
— Oh! coś bardzo dobrego: czarkę ryżu z paru 

kawałeczkami ryby suszonej.
— A co pan będziesz jadł na wieczór, skoro 

wrócisz z roboty?
— Nie wiem. To rzecz mojej żony. Prawdo

podobnie da mi świeżą gotowaną rybę, sałatę, po
midory, cebulę i ogórki albo rzodkiewkę Ale bę
dzie noc zanim wrócę do domu, bo po skończonej 
robocie pójdziemy do kąpieli. Rozumie pan: mając 
cały dzień do czynienia z węglami, jesteśmy stra
sznie wieczór brudni.

Zapytałem go w końcu, czy nie mógłbym 
mu czego przynieść z okrętu. Odpowiedział, że 
chciałby się napić wody i dał mi kubek, aże
bym mu jej przyniósł. Wróciłem na galar z wodą 
destylowaną, która przechodziła przez rurę obło
żoną lodem; podziękował mi, zamaczał usta w ku
bku i splunął.

— Za zimna — rzekł. Potrzymam ją chwilę 
na słońcu.

Tego samego wieczora — opowiada znów Han
cock — byłem zaproszony z moim przyjacielem, 
krajowcem do domu pewnego zacnego i zamożnego 
kupca japońskiego. Gospodarz, jego żona, dwaj 
synowie i córka, mój przyjaciel i ja, zasiedliśmy 
dokoła na podłodze, podczas gdy trzy ładne małe 
służki zastawiały przed nami wieczerzę. O ile so



bie mogę dziś przypomnieć, menu wieczerzy było 
następujące :

Najprzód filiżanka aromatycznej herbaty; her
batę podawano podczas wieczerzy na nowo, za każ
dym razem, kiedy filiżanka była wypróżniona. 
Pierwsze danie stanowiła niewielka ilość ryby go
towanej w sosie. Potem nastąpił ryż, znów z rybą; 
równocześnie przyniesiono sałatę, pomidory, go
towane ogórki z cebulą i selery. Nadto, każdemu 
współbiesiadnikowi podano talerzyk surowej, w ta
larki pokrajanej marchwi. Na deser ukazały się 
owoce i ciastka z mąki ryżowej. Podano jeszcze 
herbatę i zapaliliśmy papierosy.

Obawiając się, że mój gust europejski na pun
kcie jedzenia, nie zostanie może należycie zaspoko
jony, zapytywał mnie gospodarz na początku wie
czerzy, czy nie wypadałoby posłać do hotelu po 
befsztyk, albo porcyę wołowej pieczeni. Ale obiad 
tak był apetyczny, że psuć go mięsem, wydało mi 
się profanacyą.

Mleko w Japonii jest mało w używaniu. Głów
nym powodem tego może to, że jej mieszkańcy 
tak rzadko jadają mięso, iż trzymanie krów zbyt 
mały przedstawiałoby interes. M asło spotyka się 
dość często, ale bywa to zwyczajnie masło kon
serwowane, sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych 
albo z Australii.

Pomiędzy zimowem a letniem pożywieniem Ja
pończyków zachodzi ta jedna, jedyna różnica, że



w tem pierwszem chodzi o dostarczenie cieplika; 
dlatego też jadają w zimie więcej ryb, więcej ryżu 
w postaci pieczonych placków. Owoce się suszą 
na porę zimową. Jako pokarm rozgrzewający, jada 
się dużo jaj na twardo. Ilość jedzenia zwiększa się 
cokolwiek w zimie, ale Europejczyk, jadający mięso, 
uznałby odrazu, że posiłek japoński jest mimo to 
zbyt skromny, Japończycy zaś sądzą, że my w każ
dym sezonie jadamy za dużo, że skazujemy nasz 
żołądek na pracę nadmierną i że wskutek tego nie 
możemy rozwinąć maximum naszej siły. Niezawo
dnie mają racyę; są na to dowody.

Mięsa nie używa się w Japonii jako pokarmu 
rozgrzewającego, nawet w najzimniejsze dni zimy; 
tak samo jest z ziemniakami.

Oto parę przykładów menu dla młodzieńca 
zdrowego, należąccego do zamożniejszej rodziny 
japońskiej:

W  l e c i e :
Pierwsze śniadanie. Owoce, czarka ryżu, mała 

porcya świeżej gotowanej ryby, i filiżanka herbaty.
Drugie śniadanie. Bardzo często nie je się nic 

więcej prócz owoców, niekiedy także trochę ryżu; 
albo je się w małej ilości jarzyny, bądź same, 
bądź z ryżem.

Wieczerza, względnie obiad. Ryż ze świeżą 
rybą i dwa albo trzy gatunki jarzyn, jak pomidory, 
cebula, marchew, rzodkiewka, selery, sałata, rzepa, 
surowa kapusta i szpinak, bądź surowy, bądź też
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gotowany. Częścią menu naturalnie, jest także her
bata.

W zi mi e .
Pierwsze śniadanie. Ryż z rybą świeżą, albo 

częściej z suszoną; czasem jajo na twardo albo dwa 
placuszki ryżowe, herbata. Często owoce suszone, 
bądź naturalne, bądź też gotowane (kompot).

Drugie śniadanie. Placuszki ryżowe, albo ryż 
gotowany, kompot, herbata.

Wieczerza, względnie obiad. Ryż gotowany 
i ryba, kompot, jaja na twardo, placuszki ryżowe 
i herbata.

Takie jest pożywienie Japończyków, pożywie
nie, które utrzymywało samurajów w doskonałem 
zdrowiu, dawało im fenomenalną siłę i mięśnie, 
które mogły wzbudzić przerażenie w przeciętnym 
Europejczyku.

»Jeżeli niezachowujący miary w jedzeniu czło
wiek rasy białej — mówi Hancock — utrzymuje, 
że taki sposób odżywiania się byłby osłabiającym, 
niech spróbuje przez parę tygodni, a przekona się, 
że jego siły nietylko nie osłabną, lecz znacznie się 
podniosą«.

Wiedząc, że pierwszem źródłem wszelkiej siły 
jest zdrowy żołądek, japońscy nauczyciele dżiu- 
dżicu tracą bardzo prędko cierpliwość z uczniem, 
niechętnie poddającym się przepisom dyety, która 
ma dać jego organizmowi maximum siły i dziel
ności.
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Na zakończenie niniejszego rozdziału jeszcze 
jeden szczegół z życia małych, żółtych Judzi.

Japończycy nie opalają wcale swoich mieszkań. 
Jeżeli im zimno, odziewają się cieplej. Rzadko też 
rozniecają żar w swoich hibaszi— piecykach, które 
nie podnoszą zbytnio temperatury pokoju i służą 
przedewszystkiem do zapalania fajek i papiero
sów. Japończycy twierdzą, że sztuczne ciepło w zi
mnej porze nie jest rzeczą zdrową.



I I I .

Ć W IC Z E N IA  KU W Z M A C N IA N IU  PŁ U C , 
S E R C A  I R A M IE N IA .

Wszystko, co żyje, oddycha: rośliny, ryby, 
ssaki, płazy, ptaki, ba — mówi Re-Nie w swoich 
»Tajemnicach dżiu-dżicu« — nawet i ludzie!«

Otóż, ażeby módz dobrze żyć, to znaczy być 
zdrowym i silnym, trzeba przedewszystkiem do
brze oddychać.

Zrozumieli to Japończycy i nauka głębokiego 
oddychania znajduje się też na pierwszym planie 
w ich szkołach dżiu-dżicu.

Pod głębokiem oddychaniem trzeba rozumieć, 
że powinno ono sięgać tak daleko, ażeby za każ
dym wdechem i wydechem pobudzało do energi
cznej akcyi wszystkie mięśnie brzucha.

Dawni samuraje mieli zwyczaj zaraz po wstaniu 
z łóżka wychodzić na świeże powietrze i poświę
cali kilkanaście minut na wprawianie się w głę
bokiem oddychaniu, stojąc, z rękami opartemi 
na biodrach tak, ażeby dobrze czuć działanie 
mięśni.
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Potem przechodzili do innego rodzaju ćwicze
nia oddechowego, które polegało na tem, ażeby 
oddychać głęboko, rozszerzając przytem, jak mie
chy, mięśnie znajdujące się powyżej bioder, bez naj
mniejszego, choćby w jakiejś cząstce cala, podno
szenia ramion podczas wdychiwania. To drugie 
ćwiczenie jest najskuteczniejsze z całej oddechowej 
pracy, nie można go jednak opanować odpowie
dnio dopóty, dopóki się nie zrozumie doskonale 
zasady możliwie najgłębszego wciągania w siebie 
powietrza.

Głębokie oddychanie jest zwykłą czynnością 
u stworzeń pozbawionych mowy, o czem można 
się przekonać, śledząc grę mięśni brzucha krowy 
albo konia w chodzie. Dzicy, którzy doszli do 
wysokiego stopnia rozwoju fizycznego, oddychają 
głęboko i prawidłowo. Człowiek cywilizowany, 
przeciwnie, śmie zapominać o tej sztuce.

Z  początku należy się ćwiczyć w głębokiem 
oddychaniu bez narażania się na zmęczenie, jedna
kże z taką wytrwałością, ażeby ono po pewnym 
czasie stało się bezwiednem przyzwyczajeniem. 
A  nawet kiedy się już doprowadziło do tego re 
zultatu, trzeba rano, wstając, poświęcić dziesięć 
minut wyłącznie tej pracy i robić to samo wie
czorem przed udaniem się na spoczynek. W Ja 
ponii, w szkołach dżiu-dżicu, uczeń, nawet kiedy 
się już nauczył oddychać prawidłowo, musi tak na 
początku, jak i w końcu lekcyi, poświęcić kilka



minut na głębokie oddychanie. W tych warun
kach osiąga się wszystko, czego trzeba, ażeby do
prowadzić normalne płuca do najwyższego stopnia 
doskonałości.

Wcale nie trudniej jest rozwinąć serce. Jeżeli 
żołądek przez odpowiednie pożywienie doprowa
dzono do dobrego stanu, i jeżeli płuca funkcyo- 
nują prawidłowo dzięki głębokim oddychaniom, to 
tem samem dało się już doskonałą podstawę do 
wzmocnienia serca.

We wszystkich ćwiczeniach należy starannie 
unikać gwałtownego bicia serca. Jeżeli się poka
zuje, że serce jest zbytnio podniecone, to nauczy
ciel japoński, przysłuchawszy się uderzeniom, ka
że uczniowi kłaść się na wznak, z wyciągniętemi 
ramionami i nogami w ten sposób, że pierwsze 
tworzą kąt prosty z korpusem, drugie zaś są jak 
najdalej od siebie rozłożone. W tej pozycyi pa- 
cyent oddycha spokojnie, ale nie głęboko, co w re
zultacie przyprowadza wkrótce serce do normal
nego stanu, poczem uczeń pozostaje jeszcze kilka 
minut w tej pozycyi. Po pewnym czasie nauczył 
się nie przemęczać serca, a w końcu dochodzi do 
takiego wzmocnienia tego organu, że mało jest 
prac fizycznych, któreby mogły sprowadzać naj
mniejsze choćby zaburzenie.

Jednem z pierwszych ćwiczeń, które trzeba 
uprawiać podczas całego trwania nauki dżiu— dżicu, 
są tak zwane przez Japończyków zapasy palców.

Źródło zdrowia. 3
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Dwaj przeciwnicy, stają naprzeciwko siebie, roz
kładają ramiona i biorą się za ręce, dłoń w dłoń,

Fig. 2.

splatając palce (Fig. 2). Każdy z nich opiera się 
piersią o pierś przeciwnika, cofając nogi w rozkroku
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w tył, możliwie najdalej tak, że korpus pochylony 
jest naprzód. W tej postawie rozpoczyna się walka; 
każdy opiera z całej siły swoją pierś o pierś prze
ciwnika, ażeby go zmusić do ustąpienia. Zwycięzcą 
jest ten, któremu się udało zepchnąć stopniowo 
swego przeciwnika ze środka aż pod mur pokoju. 
Ćwiczenie to może się tak samo odbywać na dwo
rze, trzeba tylko oznaczyć na ziemi granicę walki 
poza każdym z przeciwników.

Rzeczą wykonawców jest ocenić, w jakiej mie
rze to energiczne ćwiczenie może być dla nich 
korzystne; nie powinni nigdy zapominać o tem, co 
powiedzieliśmy wyżej, że nie należy serca przemę
czać, doprowadzając je do gwałtownych uderzeń. 
Z  początku dosyć jest staczać takich walk trzy do 
czterech dziennie, a żadna z nich nie powinna 
trwać dłużej ponad dwie minuty. Później, jeżeli 
się pilnie uprawia dżiu- dżicu, przyjdzie chwila, 
kiedy dwaj przeciwnicy, dobrze rozwinięci i od
powiednio dobrani, będą mogli walczyć dwadzie
ścia minut bez przerwy, i ani jeden ani drugi nie 
osiągnie przewagi. W początkach, trzeba więcej 
myśleć o wyrabianiu sobie mięśni, aniżeli o try
umfie.

Po zapasach palców przychodzi kolej na ćwi
czenia ramion. Są one liczne i różnorodne, właści
wie jednak należą tutaj wszystkie ćwiczenia, w któ
rych w grę wchodzą ręce. Rozwój ramion powinien 
się dokonywać częściowo, a wszystkie ćwiczenia.

3*



z któremi się zapoznamy w tym rozdziale, powinno 
się przerabiać jedne po drugich w jednej lekcyi.

Najprzód, ustawia się dwóch przeciwników w ten 
sposób naprzeciwko siebie, żeby wyciągnięte pra
we ramię jednego było naprzeciwko ramienia dru-

Fig. 3.

giego; następnie, robi każdy pół kroku na lewo 
tak, żeby zaciśnięte pięści znalazły się cokolwiek 
poniżej bioder. Potem każe się przeciwnikom przy
ciskać do siebie prawe ręce w przegubie od strony
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wewnętrznej (Fig. 3), przyczem ramiona powinny 
być silnie naprężone we wszystkich swoich mię
śniach. Teraz jeden z nich zaczyna zwolna obra
cać swego przeciwnika, przyczem, w razie udania 
się, musi postąpić trochę naprzód. Broniący się, 
musi również cokolwiek poruszyć swoje nogi, w mo
żliwie jednak jak najmniejszej mierze; powinien 
przytem tyle tylko stawiać oporu, żeby swojemu 
przeciwnikowi zawsze jeszcze pozwolić nad sobą 
górować.

Skoro ten, który objął rolę broniącego się, 
pozwolił już wykręcić się o tyle, o ile to do zmia
ny pozycyi nóg było możliwem, wówczas wysa- 
pują się obydwa chwilę, poczem broniący się prze
chodzi z kolei do roli atakującego i przyprowadza 
swego przeciwnika do pierwotnego punktu wyjścia.

Trzeba na to uważać, żeby ramię było stale 
wyprostowane, a mięśnie silnie naprężone. Dalej, 
musi bierny zapaśnik stawiać możliwie jak najwięk
szy opór, nie odpierając jednak zupełnie ataku. 
Tylko trzymając się ściśle tych wskazań, można 
osiągnąć prawdziwą korzyść z opisanego ćwi
czenia.

Przy naprężaniu mięśni ramienia trzeba się wy
strzegać przeforsowywania serca i płuc, co jednak 
stać się nie może, jeżeli zapaśnicy przy pierwszym 
objawie zadyszania albo silniejszego bicia serca, 
przestaną się mocować. O tej przestrodze nie 
trzeba nigdy zapominać! Dopiero wtedy, kiedy już



ciało zahartują przygotowawcze ćwiczenia, wspo
mniane objawy należeć będą do rzadkości.

Potem przystępuje się do właściwego ćwicze
nia przedramion. Przeciwnicy stają w tej samej 
pozycyi, co przy ćwiczeniu przegubu, ale przed
ramiona skrzyżowują tym razem mniej więcej w śro
dku między łokciem a przegubem, poczem wyko
nują ćwiczenie podobne do wyżej opisanego. Skoro 
się to stało dwa albo trzy razy, skrzyżowują 
wewnętrzną stronę ramion na łokciach. W za
sadzie i przy tem ćwiczeniu ramiona powinny 
być silnie wyprężone; niekiedy jednak dobrze jest 
zagiąć ramię w łokciu. Następnie próbuje się tego 
samego ćwiczenia przy krzyżowaniu ramion między 
łokciem a barkiem. W końcu, zczepiają się obydwa 
barkami i obracają się wzajemnie w podobny spo
sób jak wyżej. Trzeba się przytem wystrzegać 
wyrabiania prawego ramienia z uszczerbkiem le
wego. I jeszcze jednego niebezpieczeństwa trzeba 
się strzedz przy tem ćwiczeniu. Uczeń, znajdując 
zwykle więcej przyjemności w ćwiczeniu przedra
mienia aniżeli ramienia, wyrabia sobie wskutek 
tego wspaniałe mięśnie na pierwszem, zaniedbuje 
jednak mięśnie drugiego. Od japońskiego ucznia 
dżiu-dżicu wymagają surowo ćwiczenia ramienia, 
nie w tym jednak stopniu, żeby aż na niem po
wstawały wydatne mięśnie (bicepsy). Jedynym mię
śniem, cenionym bardzo jako wyraźny znak siły
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muskularnej, jest występujący tuż nad zgięciem 
łokcia — brzusiec. (Fig. 4).

Fig. 4.
Podczas gdy opisane wyżej ćwiczenia muszą 

być przedsiębrane we dwójkę, jest jeszcze inne
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ćwiczenie ramienia, które można wykonywać sa
memu. Odetchnąwszy parę razy głęboko, staje 
ćwiczący prosto, wyciąga przed siebie ramiona 
i skrzyżowuje je w przegubie z zaciśniętemi pię

ściami na wysokości bioder. 
Napręża potem do najwyż
szego stopnia mięśnie ramion, 
jeszcze silniej zaciskając pię
ści, i podnosi zwolna w gó
rę ramiona z tak energicznym 
oporem, żeby to się stać mo
gło tylko przy największym 
wysiłku (Fig. 5).

Skoro się opanowało do
brze to ćwiczenie, przystę
puje się do następującego: 

Wyciąga się ramiona pro
sto przed siebie, zaciska się 
silnie pięści i podnosi się je 
zwolna w górę, dopóki się 
w przedłużeniu korpusu nie 
znajdą nad głową. Tutaj od
dycha się parę razy głębo
ko i spuszcza się ręce napo- 
wrót do punktów wyjścia. 
Przy tym ruchu w dół, na

leży stawiać silny opór tak, żeby ramiona tylko 
z pewnym wysiłkiem mogły powrócić do swego 
pierwotnego położenia. Po krótkiej przerwie, zu-

Fig- 5
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żytkowanej na głębokie oddychanie, wyciąga się 
ramiona na bok do wysokości bioder, podobnie 
jak w poprzednich ćwiczeniach, z zaciśniętemi pię
ściami. Podnosi się je znowu tak samo jak przed
tem ponad głowę i, zaczerpnąwszy parę razy 
oddechu, opuszcza się je, z zastosowaniem, rozu
mie się, oporu, do pierwotnego położenia.

Żadne z ćwiczeń ramienia nie może być szko- 
dliwem dla serca, jeżeli się przy nich zachowuje 
miarę. Silniejsze bicie serca albo zadyszanie uprze
dzają na długo przedtem o niebezpieczeństwie. 
Jeżeli jednak uczeń dżiu-dżicu ma już za sobą pa- 
rę tygodni umiejętnych ćwiczeń, to przekona się, 
że jego serce i płuca wzmocniły się znacznie, 
jego wytrwałość na punkcie wysiłków ramienia 
stała się poprostu cudowną.

Wszystkie te ćwiczenia ramienia stają się je
dnak wówczas dopiero skuteczne, gdy zarówno 
przy podnoszeniu, jak i opuszczaniu ramion odby
wają się z przeciwstawieniem silnego oporu. Z  po
czątku wystarczy, jeżeli uczeń rano i wieczór ćwi
czenie wznoszenia i opuszczania, tak naprzód jak 
i na bok, wyciągniętych ramion, powtórzy dwa 
razy. Początkujący sam może ocenić najlepiej, 
w jakiej mierze z biegiem czasu powinien zwię
kszać wysiłki. Japończyk, po trzech miesiącach 
nauki dżiu - dżicu, jest w stanie piętnaście razy 
z rzędu wykonać ćwiczenie ramion, nie odczu
wając najmniejszego zmęczenia. Wystarczy nawet



cztery do sześciu tygodni, ażeby się zwolennik tej 
sztuki japońskiej przekonał o możliwości doprowa
dzenia ramion do wcale znacznej siły, bez potrzeby 
uciekania się do nieznanych w dawnej Japonii cią- 
żków i maczug. Nie trzeba jednak nigdy zopomi- 
nać, że głębokie oddychanie jest tak samo ważne, 
jak wspomniane parokrotnie przeciwstawianie oporu.

Jest jeszcze inny rodzaj ćwiczenia ramion, któ
rym początkujący w sztuce dżiu-dżicu dużo poświę
cają czasu. Wobec tego jednak, że ćwiczenia te 
męczą ramiona zanim się je doprowadzi do odpo
wiedniego stopnia rozwoju, należy bardzo z po
czątku uważać, żeby mięśni nie przeforsowywać. 
W  miarę czynionych postępów zdaje sobie uczeń 
coraz lepiej sprawę z tego, co może zrobić, a co 
jeszcze jest ważniejsze, w jakim stopniu może zwię
kszać swoją pracę w tego rodzaju ćwiczeniu z ty
godnia na tydzień.

M łody człowiek staje prosto z wyciągniętemi 
naprzód równolegle rękami tak, ażeby zaciśnięte 
pięści były cokolwiek poniżej poziomu bioder. 
Naprężywszy mięśnie, prowadzi zwolna pięści na 
prawo i na Jewo, wykonując przytem ruch wirowy 
ręką w przegubie w taki sposób, żeby go czuł 
w całem ramieniu aż do łopatki.

Po chwilowej przerwie i paru głębokich odde
chach, wyciąga uczeń ramiona na bok do poziomu 
bioder i podnosi je wolno, aż do wysokości łopa
tek. I tutaj także porusza się pięściami na lewo

4*
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i na prawo tak, żeby się to czuło we wszystkich 
mięśniach ramienia aż do łopatek. Następnie spusz
cza się ramiona równolegle w dół ku przodowi 
i wykonywa się ten sam ruch rękami w przegubie. 
Potem robi się to samo ćwiczenie z ramionami 
podniesionemi do góry i w końcu w ten sposób, 
żeby ramiona możliwie jak najwięcej równolegle 
do siebie zwracały się na ty ł poniżej linii bioder. 
Ćwiczenie to przeprowadzane przez jakiś czas ro
zumnie, wyrabia człowiekowi normalnej siły ramię, 
które z punktu widzenia fizycznego rozwoju nie 
pozostawia już nic do życzenia.

Wiele innych jeszcze ćwiczeń ramienia może 
sobie uczeń, sam, ku tem większej dla siebie korzy
ści, wymyślić. W japońskich szkołach dżiu-dżicu za
chęcają nawet uczniów, ażeby się starali możliwie 
jaknajwiększą rozmaitość w ćwiczeniach tych wpro
wadzić. Każda gimnastyka, która wprowadza w grę 
mięśnie przegubów rąk, przedramienia, ramienia 
albo barków, jest korzystną, zawsze jednak z tem 
zastrzeżeniem, żeby nie doprowadzać do przefor- 
sowywania.

Rękę ćwiczy się przez szybkie zamykanie 
i otwieranie palców, przyczem kciuk, gdy ręka 
jest zamknięta, powinien leżeć między wskazują
cym a środkowym palcem. Podczas tego ćwiczenia 
najlepiej jest wyciągać ramiona poziomo przed 
korpusem, chociaż dobrze jest także czasem trzy
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mać je w innem położeniu, wskazanem poprzednio 
przy ćwiczeniach ramion.

Inne ćwiczenie, często używane, polega na sple
ceniu palców własnych rąk na wysokości pasa i na 
silnem zaciskaniu palców, przyczem lewy kciuk powi
nien być skrzyżowany z prawym. Zadaniem ręki 
prawej jest tutaj skręcić w dół lewą przy należytym 
z jej strony oporze możliwie najdalej, i odwrotnie. 
Ćwiczenie to, przy którem wszystko zależy od siły, 
z jaką się zaciska palce, jest zarówno dla przegubu 
jak i dla samej ręki korzystne. Wzmacnia się także 
przy tem do pewnego stopnia przedramię, jak 
również wszystkie mięśnie ramienia w o tyle mniej
szej mierze, naturalnie, o ile leżą bliżej barków.

Rękę i przegub, a przytem także ramię wzma
cnia się przez następujące ćwiczenie bambusową 
laską — chociaż każdy kij może oddać tę samą 
usługę.

Atakowany chwyta laskę obydwoma, o siedmdzie- 
siąt pięć centymetrów oddalonymi od siebie, rękami. 
Atakujący chwyta ją także z kolei obydwoma rę
kami tuż koło rąk swego przeciwnika i wewnątrz 
tychże. I rozpoczyna się walka o laskę. Wszystkie 
części ciała wchodzą tutaj w grę. Jeżeli jeden 
z przeciwników jest silniejszy od drugiego, nie 
jest koniecznem, żeby wyrwał laskę; powinno mu 
wystarczać, że siebie chroni od porażki.

Borykanie się trwa dopóty, dopóki współzawo
dnicy nie uczują zmęczenia; wówczas robi się prze



rwę. Ten, który bronił laski, chwyta za nią mię
dzy rękami atakującego i on znowu teraz stara się 
ją zdobyć.

Po przerobieniu dopiero i dobrem zrozumieniu 
tych ćwiczeń przygotowawczych, przystępuje ja
poński uczeń dżiu-dżicu do ćwiczeń p l e c ó w  na 
p l e c a c h .  Dwaj przeciwnicy stają do siebie

Fig. 6.

plecami. Wyciągają ramiona na bok w ten spo
sób, że ręce ich znajdują się prawie na pozio
mie pasa. Zaraz potem splatają sobie ręce tak, 
że palce są szczelnie zaciśnięte, wierzch ręki 
na zewnątrz. Jeden z przeciwników pochyla się
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naprzód w ten sposób, że podnosi drugiego z zie
mi i trzyma go nad nią możliwie jak najdłużej. 
(Fig. 6). Na początek zupełnie jest dosyć, jeżeli 
się tak dziesięć sekund dźwiga towarzysza ćwiczeń. 
Z  czasem staje się możliwem utrzymać go nad 
ziemią co najmniej minutę, a mistrz w sztuce dżiu- 
dżicu może łatwo, bez zmęczenia, nieść swego to
warzysza w ten sposób na przestrzeni stu me
trów.

Z  początku zwłaszcza nie można przerabiać na 
jednej lekcyi wszystkich dotąd opisanych ćwiczeń. 
Lepiej jest wykonywać je naprzemian tak, ażeby 
wszystkie części ciała wystawiać na równomierny 
wysiłek i równocześnie je rozwijać. Niema nauczy
ciela dżiu-dżicu, któryby pozwolił swojemu wy
chowankowi jedną część ciała kosztem drugiej 
rozwijać.

Młodzieniec, oddający się dżiu-dżicu, powinien 
z początku notować sumę siły, na jaką się mógł 
zdobyć w każdem ćwiczeniu, a także czas spotrze- 
bowany na każde ćwiczenie z uwzględnieniem 
przerw na zaczerpnięcie oddechu. Na tej podsta
wie może sobie potem ułożyć tabelkę, która mu 
będzie wskazywać dokładnie, wiele czasu powinien 
poświęcić każdego dnia na poszczególne ćwiczenie 
i na wszystkie, stanowiące programem zakreśloną 
pracę, razem.

W miarę wzmacniania mięśni, płuc i serca, bę
dzie mógł początkujący, pamiętając zawsze o wspo



47

mnianych kilkakrotnie przestrogach, przedłużać czas 
trwania swoich ćwiczeń codziennych. Japończycy 
odbywają jednorazowo lekcyę w szkole, dla Euro
pejczyka — radzi Hancock — narażonego na mniej 
spokojne życie, lepiej będzie, jeżeli naukę dźiu- 
dzicu podzieli na dwa razy — poranną i popołu
dniową albo wieczorną.



IV.

Ć W IC Z E N IA  NÓ G.

Jakkolwiek atleci japońscy rozwój górnej po
łowy ciała, od pasa po barki, wraz z ramionami, 
uważają za rzecz największej wagi, to jednak 
w szkołach dżiu-dżicu nie zaniedbują także zapo
znawać ucznia ze sposobami wzmacniania nóg, przy- 
czem tak samo jak przy ćwiczeniach ramion, głó
wny nacisk kładzie się na opór. Atakowany ustę
puje zawsze stopniowo pod naciskiem atakującego, 
bez względu na to, kto z nich jest silniejszy; 
bezwarunkowo powinien ustępować, ale z takim 
oporem, żeby wszystkie w grę wchodzące mięśnie 
obydwóch przeciwników były czynne i, o ile to 
tylko jest możliwem bez doprowadzania do bólu, 
silnie naprężone.

Pierwszem ćwiczeniem nóg, jakie się pielęgnuje 
w szkole dżiu-dżicu, jest następujące:

Przeciwnicy siadają na podłodze albo na ziemi, 
naprzeciwko siebie, z wyciągniętemi nogami, z wy
prostowaną górną częścią korpusu, z dłońmi opar- 
temi o ziemię albo podłogę. Jeden z nich przy
kłada następnie podeszwę swojej prawej nogi do 
podeszwy lewej nogi swego przeciwnika. (Fig. 7). 
Pięty obydwóch spoczywają zrazu na ziemi, po
tem każdy z nich podnosi zwolna dotyczącą
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nogę możliwie najwyżej, rozwijając przytem całą, 
na jaką go stać, siłę, w tym celu, ażeby zapomocą 
parcia wywrócić na plecy swego przeciwnika.

Z  początku ćwiczenie to powinno się wykony
wać czysto biernie, to znaczy tak, żeby atakowany 
pod żadnym warunkiem nie wyszedł z roli obron
nej i żeby każdy z walczących brał z kolei górę 
nad swoim przeciwnikiem. Sport ten—bo sportem 
się to staje — nabiera z czasem jeszcze więcej 
uroku przez to, że obaj walczący, mniej więcej

Fig. 7 .

jednakowo silni, starają się, bądź co bądź, obalić 
przeciwnika na plecy.

Opisane ćwiczenie najlepiej jest wykonywać 
w gimnastycznych trzewikach, chociaż Japończycy 
zadawalają się przytem tylko szkarpetkami.

Wypada tutaj nadmienić, że jak dawni samuraje, 
tak i dzisiejsi ich potomkowie, nie dają nigdy je
dnej części ciała pierwszeństwa przed drugą. Lewa 
noga i lewe ramię są przedmiotem takiej samej 
troskliwości, jak te z prawej strony.
Źródło zdrowia. 4



Do następnego ćwiczenia siadają znów przeci
wnicy na ziemi, w tej samej pozycyi. W tym je
dnak wypadku, każdy z nich przykłada wewnętrzną 
kostkę prawej nogi (albo lewej) do prawej (albo 
lewej) swego przeciwnika. Oparci jak przedtem na 
dłoniach, podnoszą zwolna w górę zaangażowane 
nogi do wysokości, na jakiej je można utrzymać 
bez trudności, i wówczas, cisnąc, stara się każdy 
obalić na bok swego przeciwnika. Z  początku i to 
ćwiczenie powinno się wykonywać zupełnie biernie, 
tak, żeby każdy z przeciwników odnosił po kolei 
zwycięstwo, choćby nawet dopiero po wytrwałym 
oporze atakowanego. Później, i z tego ćwiczenia 
można zrobić prawdziwe zapasy.

Dwa następne ćwiczenia, do których przystę
pują w szkole dżiu-dżicu po należytem zaprawieniu 
się w naciskaniu kostki, są do dopieroco opisanego 
podobne, i tem się tylko różnią, że w grę tutaj 
wchodzą łydki i kolana; zresztą wszystko się od
bywa tak samo.

Potem następuje hartowanie uda—jedno z naj
lepszych ćwiczeń gimnastycznych — przyczem za- 
stosowuje się już wyżej (str. 33) opisane »zapasy« 
palców. Przeciwnicy, wyciągnąwszy poziomo ręce, 
splatają się palcami, przyczem jednak nie stykają 
się ani brzuchem ani też piersiami, jeżeli chodzi 
o wzmocnienie prawej nogi, to stają naprzeciwko 
siebie prawą stroną korpusu, krzyżują prawe uda 
możliwie najwyżej, i teraz stara się jeden dru
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giego przechylić na lewo, albo powalić na plecy. 
Jakkolwiek przytem współdziałają także ramiona 
i ręce, to jednak ich mięśnie nie powinny speł
niać głównego zadania. Celem jest wyrabianie ud, 
i gdyby wszystkie ich mięśnie nie były tak naprę
żone, żeby obaj zapaśnicy uczuli to żywo, to ćwi
czenie bezwarunkowo nie osiągnęło zupełnie swego 
celu i nie całkiem prawidłowo było wykonane. M a
my tutaj do czynienia z zadaniem dżiu-dżicu, któ
rego należyte rozwiązanie wielu uczniom przy
chodzi dość trudno. Dlatego też, a przedewszyst- 
kiem z powodu wielkiej wartości tego ćwiczenia, 
powinno je się tak długo przerabiać, aż ćwiczący 
zmiarkuje, że mięśnie jego uda stały się znacznie 
silniejsze niż były przedtem.

W jednym z następnych rozdziałów, gdzie bę
dzie mowa o chwytach dżiu-dżicu, zobaczymy, jak 
się w razie niebezpieczeństwa ubezwładnia napa
stnika w ten sposób, że się go chwyta z przodu 
za klapy surduta i ściąga rękawy aż po łokcie. 
Fortel ten zastosowuje się, zanim jeszcze uczeń 
dżiu-dżicu, z okresu ćwiczeń przeszedł do okresu 
walki; okazuje się on niezwykle pożytecznym przy 
hartowaniu przedniej części uda, a także i innych 
mięśni ciała.

Kiedy rękawy zostały ściągnięte po łokcie, trze
ba się rzucić lewą stroną korpusu na tą samą stronę 
swego przeciwnika i naciskać lewem udem odnośną
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część ciała tego ostatniego, przyczem punkt ze
tknięcia powinien być możliwie najwyżej na nodze. 
I teraz atakujący stara się powalić zwolna na zie
mię swego przeciwnika. Przy tych zapasach har
tuje się każde włókno mięśni w lewej nodze. 
W taki sam sposób wzmacnia się potem prawą 
nogę.

Z  początku trzeba się trzymać zakreślonych 
tutaj granic. Później uczy się ucznia tak przeginać 
na tył swego przeciwnika, żeby ten znalazł się na 
ziemi, i szybkiem szarpnięciem podnosić znów ofiarę 
do pierwotnej pozycyi.

Te dwa fortele są jedynymi, w jakie się wta
jemnicza ucznia w tym okresie dżiu-dżicu. Później, 
kiedy się zaczyna nauka walki, ćwiczą się przeci
wnicy w szybkości i zręczności. Ten, któremu się 
uda ściągnąć rękawy przeciwnikowi, powinien się 
starać powalić go potem na ziemię, rzucić się na 
niego i gnieść mu żołądek kolanem.

Kilka prób opisanych w tym rozdziale ćwiczeń 
nóg wystarczy, ażeby się początkujący przekonali, 
że, z pewnemi zmianami, rodzaj roboty stosowanej 
przy doprowadzaniu członków dolnych do jaknaj- 
większej siły i wytrzymałości, jest identyczny z tym, 
jaki się zastosowuje, ażeby górne członki normal
nego mężczyzny (lub kobiety) rozwinąć należycie. 
Przekonają się nadto, że wszystkie ruchy nóg 
wprowadzają także w grę, mniej albo więcej, ra
miona.
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Sport wioślarski datuje się stosunkowo od nie
dawna w Japonii, potomkowie samurajów jednak 
oddają mu się z całem zamiłowaniem, tak, że mo
żna go uważać jako ważne uzupełnienie japońskiej 
metody ćwiczeń cielesnych, które niezawodnie przy
czynia się w znacznej mierze do ogólnego harto
wania mięśni żarliwych zwolenników kultury fizy
cznej w kraju Wschodzącego Słońca.

Jest jeszcze jedno, całemu światu znane, ćwi
czenie nóg — jest chód!

Dzielni Japończycy utrzymują, że niepodobna 
jest mieć nóg dostatecznie silnych, jeżeli się nie 
robi codziennie paru mil angielskich piechotą. 
Utrzymują nadto, że ćwiczenia odporności nóg 
(opisane właśnie wyżej) są również niezbędne, aże
by dolne członki uczynić zdolnymi do znoszenia 
wysiłków, które mieszkańcom Zachodu wydają się 
nieprawdopodobnymi. Uczniowie szkół japońskich 
robią dalekie, kilkanaście dni nieraz trwające i czę
ste wycieczki piesze do świątyń i innych miejsc 
historycznych. Wyższością swoich rekordów w mar
szu nad rekordami innych narodów, dowiedli nie
zbicie, zaprawiani w dżiu-dżicu, żołnierze japońscy 
wielkiej wartości ćwiczeń, rozwój mięśni nóg ma- 
jących na celu.

Opisane wyżej ćwiczenia są uważane jako wy
starczające w pierwszych miesiącach nauki dżiu-dżicu. 
Po przebyciu ich, następuje dłuższa przerwa,
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zanim uczeń zostaje dopuszczony do wyższego 
kursu.

Kiedy się uczeń wycofuje, ażeby sobie na bo
ku sali wypocząć, to mu się zaleca, skoro tylko jego 
oddech stał się znowu normalnym, opisane wy
żej hartowanie kantu ręki — przyczem zawsze na
leży pamiętać, że mały palec musi współdziałać. 
To zrobiwszy, jeżeli jeszcze musi czekać, żeby 
się nim zajął instruktor, ćwiczy się w przeciw
stawianiu oporu ręce, przegubowi ręki i ramieniu, 
do czego nie potrzebuje wcale przeciwnika.

Może czytelnika uderzyć, że system diiu-dżicu, 
nie obejmuje żadnych specyalnych ćwiczeń pasa 
i brzucha. Przedewszystkiem jednak, odpowiednie 
odżywianie się i sposób życia przyczyniają się już 
bardzo do utrzymywania pasa i brzucha w nale
żytym stanie, a dalej, niemal wszystkie ćwiczenia 
nie pozostają, w mniejszym albo większym stopniu, 
bez wpływu w tym kierunku.

W bardzo rzadkich wypadkach, kiedy się np. 
okazuje potrzeba zmniejszenia rozmiarów brzucha, 
zalecają uczniowi trzymać się prosto, z rękami 
na biodrach i pochylać się szybko naprzód 
tak daleko, jak tylko może to zrobić bez zgi
nania kolan, a potem z tą samą szybkością wra
cać znów do pierwotnej pozycyi. Ćwiczenie to po
wtarza się więcej razy. Po przerwie, przeznaczo
nej na głębokie oddychanie, wygina się znów 
uczeń, równie szybko na lewo i prawo, możliwie
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najdalej, wracając za każdym razem do pierwotnej 
pozycyi.

Z  początku każde ćwiczenie powinno się tylko 
parę razy powtórzyć, a przed każdą zmianą spo
sobu wyginania się, należy zrobić przerwę i głę
boko oddychać.



V .

U S P O S O B IE N IE .

Dobre usposobienie — powiadają słusznie Ja 
pończycy — jest tak samo do zdrowia i owocnych 
ćwiczeń fizycznych, jak do szczęśliwego życia 
wogóle potrzebne.

Jeżeli krajowiec chce być przyjętym do szkoły 
dżiu-dżicu, to nauczyciel prawie nie potrzebuje py
tać się nowego ucznia o jego usposobienie. Japoń
czycy znani są przecie w całym świecie jako lu
dzie z natury najpogodniejsi. Uprzejmość i do
bry humor zdają się być Japończykowi wrodzone, 
i w miarę jak wzrasta, rozwijają się w nim coraz 
bardziej te cenne przymioty. Jeżeli jednak mieszka
niec Zachodu pragnie korzystać z ćwiczeń fizy
cznych pod kierunkiem japońskiego nauczyciela, 
to wymagają od niego dowodów, że posiada nie
zbędną w tym wypadku równowagę duchową. Na
wet po przyjęciu do szkoły, jeżeli biały człowiek 
okazuje zbyt wielką skłonność do porywczości, to 
proszą go grzecznie, żeby się udał na naukę gdzie
indziej.

Dżiu-dżicu jest umiejętnością, z którą trzeba być 
ostrożnym, obejmuje bowiem wiele ciosów niebez
piecznych dla zdrowia i życia, a nie mniej jak 
sześć, znanych mistrzom japońskim, śmiertelnych.
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Skoro czytelnik w dalszym ciągu niniejszej książki 
zapozna się z chwytami rąk i pchnięciami nóg, 
z duszeniem i pewnemi uderzeniami w krzyże, to przy 
praktycznem ich zastosowywaniu musi pamiętać, że 
w tego rodzaju spotkaniach tyle tylko siły powinno 
się rozwijać, ile jej potrzeba do hartowania mię
śni albo odniesienia zwycięstwa.

W  początkach takich spotkań dobrze jest po
rozumieć się z towarzyszem, kto ma odnieść zwy
cięstwo. Atakowany, jak to już podnosiliśmy przy 
opisywaniu poszczególnych ćwiczeń, rozwija wów
czas tyle tylko siły, żeby zwycięstwa atakującemu 
nie uczynić zbyt łatwem. W ten sposób wykony
wane ćwiczenia przynoszą obydwom przeciwnikom 
prawdziwy pożytek. Oczywiście lepiej jest, jeżeli 
obydwa pod względem wzrostu i wagi niewiele 
się różnią, jeżeli się jednak odpowiednio stosuje 
wspomnianą już kilkakrotnie teoryę oporu, to ró
żnica wzrostu niema tutaj wielkiego znaczenia.

Od czasu do czasu pozwala się początkującym 
przechodzić z ćwiczenia samego oporu do prawdzi
wej walki. Przynosi to przyjemną zmianę w mo
notonii, daje uczniom sposobność przekonania się, 
który z nich silniejszy, i, co bardzo jest ważne, 
pokazuje każdemu jego słabe strony. Jakkolwiek 
nauczyciel może w znacznej mierze tym błędom 
czy brakom zaradzić, to jednak zależy to jeszcze 
więcej od samego ucznia. Jeżeli ma słabą rękę 
w przegubie, to musi się więcej przykładać do



ćwiczeń, mających na celu wzmacnianie przegubu. 
Jeżeli jego słabą stroną jest ramię, to powinien 
pilniej przerabiać ćwiczenia, wskazane poprzednio 
jako najlepsze na to lekarstwo. Jeżeli się okazuje 
najmniejszy choćby nieporządek w funkcyonowaniu 
płuc albo serca, to będzie musiał zachowywać 
więcej miary we wszystkich ćwiczeniach, dopóki 
nie znikną niepożądane objawy. Najgorsze nawet 
niedomagania płuc czy serca można usunąć, a przy
najmniej znacznie je zmniejszyć, jeżeli się dżiu-dżicu 
uprawia nie tylko z wytrwałością, ale z zachowa
niem miary w wysiłkach, którą wskazują uczniowi 
jego własny sąd, lekarz i kierownik ćwiczeń.

Pogodne usposobienie odgrywa tutaj bardzo 
ważną rolę. Gdzie go niema, tam stan zdrowia nie 
może być zupełnie zadawalającym. Gniew, zbytnia 
drażliwość są trucizną dla serca i targają nerwy. 
Rzut oka na japońską statystykę zdrowotności poucza, 
że choroby serca i rozdrażnienie nerwów, jako 
przyczyny śmierci, są tam prawie nieznane. Stałe 
i w odpowiedniej mierze ćwiczenia cielesne w po
łączeniu z rozsądnym sposobem życia, według 
wymagań systemu japońskiego, mogą ze słabowi
tego nawet zrobić silnego i odpornego człowieka. 
Ale dobry humor i ochota do życia — to najcen
niejszy środek, jaki możemy znaleźć na zdrowie 
w aptece naszej matki przyrody. Dwadzieścia pięć 
wieków ćwiczeń fizycznych w szkole dżiu-dżicu 
w połączeniu z równowagą duchową sprawiło, że
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Japończycy stali się najspokojniejszym, najszczęśli
wszym, najwaleczniejszym i najdzielniejszym naro
dem na świecie.

Kto widział tagalów (krajowców) — powiada 
Hancock — na Filipinach i porównał ich z czy
stej rasy Japończykami, zaraz zdaje sobie sprawę, 
że te dwa narody, to pnia wspólnego gałęzie, 
a jednak, co za rażąca między nimi różnica! Fili
pińczyk nie chce słyszeć o ćwiczeniach fizycznych, 
nie zachowuje żadnych przepisów hygienicznych, 
jest nerwowy i drażliwy. Jest przytem zwykle 
zdradziecki i zniechęca się łatwo. Japończyk, po
chodzący z tej samej rasy, potrafił wyrobić w so
bie zimną krew, która robi z niego istotnie nad
zwyczajnego człowieka i to dzięki tej stronie 
dżiu-dżicu, która ma na celu równowagę duchową.

W na pół historycznych legendach starej Ja 
ponii jest takie podanie:

Pewien dajmio (książę) popadł na wojnie w cię
żkie położenie. Z  dwoma tysiącami oddanych so
bie samurajów, którzy jeszcze zostali przy życiu, 
znalazł się w końcu dajmio, prześladowany przez 
nieprzyjaciela, na kraju stromej góry, wznoszącej 
się paręset stóp nad wąwozem, zasianym skałami. 
Zwycięski nieprzyjaciel, pewny poddania się dajmia, 
wysłał parlamentarzy w celu omówienia warunków 
kapitulacyi. Dajmio jednak odpowiedział, że o pod
daniu się nie może być mowy. Kiedy potem nie
przyjaciel natarł z taką siłą, że wszelki opór mu
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siał się okazać daremnym, wówczas wódz przebiegł 
zmieszane szeregi, spojrzał w głąb wąwozu i za
w ołał: »za mną!«

Rozkaz podano z ust do ust. W kilka chwil 
potem rzucił się dajmio w przepaść i znalazł śmierć 
natychmiastową; zanim jednak jego ciało uderzyło 
o skały, ludzi jego były już setki w powietrzu. 
Ani jeden się nie namyślał. Rozkaz był dany — 
nie było co mówić. To niesłychane posłuszeń
stwo było następstwem pogody umysłu, jaką 
w samurajów zdołali wpoić mistrze dżiu-dżicu. Od
waga, która u większości ludzi jest nierozłączną 
z poczuciem siły, nie pozwoliła im zawahać się 
przed samobójstwem, które jedynie mogło uchro
nić armię od hańby. Bielejące kości bohaterów, 
którzy poszli za przykładem wodza, pozostawiono 
nietknięte, dopóki się w proch nie rozpadły i nie 
zamieniły w ziemię. Straszny, ale wspaniały po
mnik zimnej determinacyi rasy, która wyrabiała 
w sobie i pielęgnowała pogodę umysłu, tak, że ta 
utrzymała się przez wieki, aż do dnia dzisiejszego, 
jako trwała część składowa charakteru narodu.

A  teraz, przytoczymy jeden ze sposobów atako 
wania, do którego często uciekają się Japończycy, 
a który wymaga niezwykłego spokoju. Atakujący 
obejmuje ramionami swoją ofiarę w pasie, krzyżu
jąc ręce w ten sposób, że zaplecione palce uciskają 
stos pacierzowy w miejscu najsłabszem. Równo
cześnie opiera swoją brodę o lewą stronę piersi
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swego przeciwnika, jakie pięć centymetrów poni
żej poziomu barku i w takiej samej odległości od 
wewnętrznej części ramienia. Zatapia brodę ener
gicznie w piersi i tak zaplecione ręce przyciąga 
do siebie, że atakowany pochyla głowę wstecz 
i doznaje uczucia, jakby mu stos pacierzowy miał 
pęknąć. 1 rzeczywiście chwyt ten może mieć fatalne 
następstwa, może spowodować nawet złamanie krę
gosłupa. Doskonałe to ćwiczenie do wzmacniania 
mięśni ramion i stosa pacierzowego, ale trzeba 
je wykonywać ze spokojem, tak znakomicie rozwi
niętym u Japończyków.

Dobrze jest, żeby atakujący i atakowany zmie
niali role po każdem takiem spotkaniu.

W pierwszych dwu miesiącach nie powinni 
współzawodnicy powtarzać tego rodzaju ćwiczenia 
więcej niż trzy razy. Później mogą sobie na wię
cej spotkań pozwolić, bacząc przytem zawsze, żeby 
niedoprowadzać do zadyszania, gwałtownego bicia 
serca i przemęczenia mięśni.

Zdawałoby się, że kiedy uczeń nabrał już 
wprawy i nauczył się chwytać swego przeciwnika 
w opisany sposób, to atak ten nie jest do odpar
cia. Tymczasem rzecz ma się inaczej, — można go 
odeprzeć w bardzo prosty sposób. Zaatakowany 
potrzebuje tylko chwycić przeciwnika za gardło 
i pchnąć mu głowę w tył. Chwyta się zaś atakują
cego za gardło w ten sposób, że się opiera kciuki 
na >jabłku Adamowem« i ciśnie, podczas gdy



końce reszty palców opiera się na uszach. Od te
go chwytu uwalnia zresztą szybkie pchnięcie, ja
kie atakujący robi głową w przód. Można także 
zatopić kciuki silnie w szczęki, przyczem reszta 
palców pozostaje w tem samem położeniu, co 
w pierwszem odparciu.

W każdym wypadku należy się wystrzegać zła
mania kości albo choćby takiego obrażenia mięśni, 
któreby sprawiało ból dłuższy czas po zaprzestaniu 
walki. Z  początku zadają Japończycy każdy cios 
z wielką przezornością i potęgują ciśnienie sto
pniowo tak, że uczeń prawie nie czuje bólu, chyba, 
że w grę wchodzi tu zła wola.

Jeżeli uczeń poświęcił parę tygodni na harto
wanie kantu ręki, stosownie do wskazówek w I roz
dziale, to może przejść do gałęzi dżiu-dżicu, w któ
rej, po nabyciu pewnej wprawy, znajdzie nad
zwyczajny środek obrony. Wyszukuje przede- 
wszystkiem pewien punkt na górnej (gdzie kciuk) 
stronie przegubu lewej ręki. Punkt ten znajduje 
się o jakie pięć centymetrów od podstawy ręki. 
Potem uderza pod kątem 450 kantem prawej ręki 
we wskazany punkt przegubu lewej ręki. Uderze
nie powinno być śmiałe i sprężyste, i w tej samej 
chwili, kiedy ręka trafia, powinna też być cofnięta 
z błyskawiczną szybkością. Jeżeli się cios zadaje 
bez tego błyskawicznego odskoku, to skutek jest 
bez porównania słabszy.

Ten sam cios można zastosować do każdego



punktu ramienia. Jest on zwłaszcza skutecznym na 
wewnętrznej stronie łokcia.

W  niektórych nowszych szkołach dżiu-dźicu uczą 
zadawać ten cios, trafiając pod prostym kątem 
w ramię. Dobre to jest, jeżeli chodzi o wewnę
trzną stronę łokcia, w inne części ramienia jednak 
lepiej jest uderzać pod kątem 450.

Zadziwiający skutek wywiera także cios zadany 
kantem ręki w bok, pod ostatnie żebro, przyczem 
jest obojętne pod jakim się kątem uderza, — re
zultat zawsze jest jednaki. W  walce na seryo 
powinno się z tego ciosu robić użytek tylko 
w takim razie, jeżeli to jest koniecznie potrzebne 
do obrony. Pozbawia się nim zupełnie na pewien 
czas oddechu ofiarę, i jeżeli jest silnie zadany, po
zostawia przeciwnikowi, zwłaszcza o niezaharto- 
wanych dostatecznie mięśniach, na długo ból po 
sobie.

Jeżeli chodzi o samo zahartowanie mięśni w boku, 
to opisany cios jest bardzo skuteczny. Japoński 
mistrz dżiu-dźicu, uderzony choćby bardzo gwałto
wnie w to miejsce ręką albo kijem, ani nie drgnie. 
Ucznia przyzwyczaja się stopniowo, tak, że o ile 
pierwsze takie uderzenie odczuwa bardzo bole
śnie, to później, przez odpowiednie ćwiczenia, staje 
się na ból w dotyczącem miejscu prawie zupełnie 
nieczułym.

Taki sam cios zadaje się także w środek żeber, 
ale i tutaj również z początku wskazaną jest wielka
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przezorność. Z  lewej strony zwłaszcza trzeba się 
strzedz bardzo, ze względu na serce. Z  prawej 
strony niebezpieczeństwo jest mniejsze, ale i tutaj 
ciosy nie powinny być zbyt silne, dopóki się nie 
zahartują mięśnie.

Dobrze jest ćwiczyć się od czasu do czasu 
w tych uderzeniach ręką we dwójkę, przedtem 
jednak powinien się każdy na własnem ciele zapra
wiać. W szkołach japońskich, młodzi ludzie, do
szedłszy do tego okresu nauki, poświęcają zazwyczaj 
temu ćwiczeniu dziesięć minut dziennie. W wielu 
wypadkach chęć emulacyi popycha nowicyuszów 
do pracy w tym kierunku w domu, ze wzrastającą 
stopniowo energią. Granicy czasu, jaki trzeba po
święcić tej części nauki, nie można oznaczyć. Ka
żdy uczeń ćwiczy się dopóty, dopóki nie nabierze 
przekonania, że wszystkie części jego ciała, wysta
wione na uderzenia kantem ręki, doszły do takiego 
stopnia znieczulenia, do jakiego tylko mógł je do
prowadzić.

Do wszystkich ciosów jednak, z zastosowaniem 
kantu ręki, jeżeli są wykonywane przez dwóch 
przeciwników, trzeba nietylko zahartowanych do
skonale mięśni, ale także japońskiej równowagi 
ducha, japońskiego spokoju.



W ODA JE J  U Ż Y T E K  I Z A ST O SO W A N IE .

Jakkolwiek samuraje dawnej Japonii — powiada 
Hancock—wierzyli do pewnego stopnia w »chwa- 
sty i zioła lecznicze«, to jednak dalecy byli od 
szukania w lekach zbawienia, jakto się dziś dzieje 
w »oświeconej« Europie i, uważającej się za jeszcze 
więcej oświeconą, Ameryce. Niższe klasy uciekały 
się, naturalnie, po radę do szarlatanów, którzy 
w razie choroby ciągnęli honorarya, na jakie tylko 
stać było biednych kupców, rzemieślników i robo
tników. Kapłani szyntoistyczni i budaistyczni cu
downym kuracyom zawdzięczali swoje olbrzymie 
dochody. Samuraje jednak stale omijali wszelkich 
szarlatanów i cudotwórców ze świątyń. Niektórym 
ziołom polnym i leśnym nie odmawiali ci mali ry- 
cerze-atleci skutecznych własności leczniczych, ale 
najbardziej wierzyli w najdoskonalszy ze wszyst
kich środek, bynajmniej się nie spiesząc, żeby sze
rokie masy zapoznać ze swoim sekretem.

Uwzględniając ówczesne stosunki w Japonii, 
nie należy może z tytułu tego samolubstwa czy
nić zbyt ciężkich zarzutów samurajom. Stano
wili oni nie bardzo liczną kastę *) i musieli wiel-

Według obliczeń w r. 1899 było w Japonii 4.550 wyższej 
szlachty, 2.105.700 s a m u r a j ó w  i 47.653.166 zwykłej lu- 
dności.

Źródło zdrowia, siły i zręczności. J

V I .
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kie masy utrzymywać w uległości wobec panują
cego. Fakt ten tłumaczy też do pewnego stopnia, 
dlaczego tak, jak usunęli szerokie masy od udziału 
w pożytecznej sztuce dżiu-dżicu, tak samo nie 
wtajemniczyli je w dawno przez siebie zrobione 
odkrycie, że woda jest najdoskonalszem ze wszyst
kich lekarstwem, jakie daje natura. Używali jej 
zarówno jako środka wewnętrznego jak też i ze
wnętrznego z takim skutkiem, że ich kasta stała 
się przedmiotem podziwu i zazdrości narodu.

Już w bardzo dawnych czasach wiedzieli samu
raje jak zdrowo jest wypijać codziennie większą 
ilość zimnej, czystej wody. Zwykła, dzienna racya 
wody dzisiejszego ucznia dżiu-dżicu wynosi prze
szło cztery litry. Zbyt zimna woda, a tem mniej 
mrożona nie była używaną przez dawnych Japoń
czyków, i tak samo nie używają jej dzisiejsi; na
pój ten o tyle tylko, według nich, powinien być 
chłodny, żeby nie był nieprzyjemny w smaku. 
Mrożona woda z sokiem owocowym, jako napój 
letni, weszła w zwyczaj w wielkich miastach japoń
skich, używanie jej jednak mało jest rozpowszech
nione, a uczniowie szkół dżiu-dżicu nie piją jej 
wcale.

Wielu autorów, opisujących życie Japończyków, 
zarzuca mieszkańcom Nipponu, że się kąpią w ka
łużach i piją brudną wodę. Zarzut ten nie jest 
zupełnie niesłuszny, ale te herezye hygieniczne 
popełniają tylko warstwy najbardziej nieuświado-
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mione. Samuraje zaś od niepamiętnych czasów uży
wali tylko czystej wody. Starożytna historya prze
kazuje nam fakt armii samurajów, która zatrzymuje 
się w marszu i wysyła kulisów po wodę do po
bliskiego źródła, znanego ze swoich uzdrawiają
cych własności. Wiadomo także, że panował zwy
czaj święcenia wody przez kapłanów, i trzeba było 
wieków całych na to, ażeby przeważnie niezbyt 
bystrego umysłu kulisi zrozumieli w końcu, że 
woda z pewnych źródeł jest zarówno dobra świę
cona, jak i nieświęcona.

Japonia zasiana jest źródłami, dostarczającemi 
obficie wody najczystszej i posiadającej nadto bar
dzo często uzdrawiające własności. Hancock wspo
mina, że będąc korespondentem wojennym na Fi
lipinach, widział, jak oficerowie a nawet żołnierze 
amerykańscy, powracający w tropikalny upał z pola 
walki do Manilli, dobijali się o wodę mineralną, 
sprowadzaną morzem z Japonii, a ci, co ją pili 
przez parę dni w większej ilości, utrzymywali, że 
usuwała różne niedomagania żołądka i kiszek. 
Nadto, stojąc jakiś czas na czele misyi wojskowej, 
mógł się Hancock przekonać, że wodę mineralną 
japońską przekładano nad wszystkie wody mine
ralne europejskie i amerykańskie w Manilli, z ra- 
cyi jej niezrównanych skutków.

Według dzisiejszych jednak pojęć Japończy
ków, zdrowa woda do picia nie potrzebuje mieć 
wybitnych mineralnych własności. Każda źródlana

5*
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woda, która, przeciskając się przez warstwę piasku, 
przechodzi w ten sposób filtr naturalny, odpowiada 
najzupełniej wszelkim wymaganiom, o ile, oczywi
ście, nie ulega zanieczyszczeniu wskutek przyczyn 
zewnętrznych.

Doświadczenia pouczają, że picie czystej wody 
w znaczniejszej ilości przez kilka dni z rzędu, wy
wiera zbawienny wpływ na funkcye nerek. Dobro
czynne skutki wody można również stwierdzić w ca
łym systemie trawienia. Toteż uczeń dżiu-dżicu w ra
zie lekkiej niedyspozycyi nie idzie do lekarza.

O szerzeniu się jakichś chorób wskutek przezię
bienia, reumatyzmu nie znajdujemy żadnej wzmianki 
w historyi armii japońskiej. W Jecie przebywali 
samuraje wpław rzeki i sypiali w ulewny deszcz 
pod gołem niebem, w zimie zaś układali się do snu 
na polach zaścielonych śniegiem. Nowocześni żoł
nierze japońscy, w razie biwakowania na śniegu, 
jeżeli na to pozwalają okoliczności, rozbijają ochronne 
namioty, starzy samuraje posługiwali się w tym 
celu rogożami ze słomy ryżowej i odzieżą, jaką 
mieli do rozporządzenia. Jak dawniej samuraje, tak 
dziś nowocześni żołnierze postępują przy zakłada
niu obozu zimowego w ten sposób, że oczyszczają 
pole możliwie najdalej, ze śniegu zaś sypią wały, 
zabezpieczające ich od mroźnego wiatru.

Reumatyzm wśród młodszej generacyi w Japo
nii jest prawie nieznany. Starszych tylko ludzi do
sięga to cierpienie, chociaż i w późnym wieku na
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leży do rzadkości. Japończycy przypisują to odpo
wiedniemu zastosowywaniu wody tak wewnątrz, 
jakoteź i zewnątrz, a także i tej okoliczności, że 
nie obawiają się przeciągów, wilgoci, ani zimna. 
Nadto wstrzymywanie się od mięsa, wywiera także 
niezawodnie wpływ antyreumatyczny. Mięso uwa
żają Japończycy za środek podniecający a wstrze
mięźliwość od wszelkiego rodzaju środków podnie
cających, czyni organizm człowieka według nich, 
odpornym na wilgoć, zimno i przeciągi.

Kąpiele stanowią jedną z najważniejszych części 
hygieny japońskiej. Najskromniejszy Japończyk, 
zarabiający ciężką ręczną pracą na kawałek chleba, 
zmywa dwa razy dziennie całe swoje ciało. Je 
żeli tego nie robi, a fakt ten stanie się znanym, 
uważają go koledzy za pewnego rodzaju wyrzutka 
społeczeństwa. W  gorącej porze roku, lepiej się 
mający poddani mikada biorą trzy razy dziennie 
kąpiel. Edwin Arnold, powołując się na jednego 
z podróżników francuskich, opowiada, że Japoń
czycy poświęcają tak znaczną część dnia na kąpiel, 
iż niepodobna zrozumieć, jak mogą znaleźć czas na 
jedzenie i pracę.

Częste kąpiele należą do zasadniczych przepi
sów dżiu-dżicu. Gdyby wszelkie nieczystości, wy
dzielające się z ciała przez p o ry —  utrzymują Ja 
pończycy — nie były możliwie najczęściej zmy
wane, to człowiek nie mógłby być zupełnie zdro
wym. Doświadczenie więc małych Azyatów przeczy
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doić rozpowszechnionemu na Zachodzie mniemaniu, 
że zbyt częsta kąpiel szkodzi.

Podczas gdy w krajach zachodnich w nowszych 
czasach zaleca się więcej zimne kąpiele do wzma
cniania ciała, Japończycy przeciwnie, używają w tym 
celu głównie wody gorącej i to tak gorącej, że 
ktoś z nas mógłby wyrazić obawę, czy się nie zgo
tuje. W lecie bierze się tę gorącą kąpiel w kadzi 
na dziedzińcu. A  że Japończycy wcale się nie 
wstydzą, jeżeli ktoś patrzy na nich podczas ich 
kąpieli, przechodzący ulicą Europejczyk, nieraz, 
rzuciwszy okiem na dziedziniec, może zobaczyć, jak 
córka gospodarza domu przekracza próg i zdąża do 
swojej kadzi z wodą. M łoda Japonka nie ma w tym 
wypadku żadnego okrycia na sobie, jeżeli jednak 
dostrzeże cudzoziemca, uśmiecha się, kłania i po
zdrawia go słowem »ohajo«, co znaczy >dzień do- 
bry«. Wchodzi potem do drewnianej wanny, zanu
rza się w gorącej wodzie po szyję i kąpie się z naj
większą swobodą. Kąpiel ta trwa nieraz dość długo, 
ale jeżeli cudzoziemiec ma czas i cierpliwość, to 
może znów zobaczyć dziewczynę jak wraca do domu 
z tą samą miną uśmiechniętą a przecież skromną.

Wynikałoby z powyższego, że Japończycy znaj
dują wyłącznie upodobanie w kąpieli gorącej; tym
czasem tak nie jest. Nie zapoznają oni bynajmniej 
wysokiej wartości zimnej wody. Gorąca woda służy 
do otwierania i czyszczenia porów. Zimna, gra tę 
samą dobroczynną rolę, chociaż w mniejszej mie
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rze, a wywiera nadto ogólny wpływ orzeźwiający. 
W  zimie, po kipiącej niemal kąpieli w domu, wy
skakuje Japończyk z wanny i spieszy na dwór, 
ażeby się wytarzać w śniegu. Potem wraca do domu, 
suszy się, naciera silnie i odziewa.

Samuraje dawnych czasów wyrębywali lód w rze
kach, ażeby użyć zimnej kąpieli. Ich potomkowie 
umieją sobie także sprawiać podobną przyjemność.

W Japonii niema miasta, niema prawie wioski, 
gdzieby nie było publicznych kąpieli. Niektóre są 
zarezerwowane wyłącznie dla bogatych, przeważnie 
jednak tego rodzaju zakłady są demokratyczne, do
stępne dla wszystkich. Mężczyźni i kobiety udają 
się po całodziennej pracy do łaźni, gdzie już obec
nie — o ile sobie przyswojono europejskie poję
cia —  dwie płcie oddzielają się od siebie. Z  ulicy 
wchodzi się do obszernego przedsionka, w drugim 
końcu którego, jakto zwiedzający zaraz dostrzeże, 
odbywa się kąpiel. Przepierzanie dzieli mężczyzn 
od kobiet w ten sposób, że się wzajemnie nie wi
dzą, ale musi ich wszystkich zobaczyć wchodzący, 
z czego jednak ani jedni ani drugie nic sobie nie 
robią. Gawędzą i śmieją się jak dzieci. Zostają ja
kie dwadzieścia minut w wodzie, potem się odzie
wają i wracają do domu czyści i zdrowi, ażeby się 
oddać wieczornym przyjemnościom.

Kto zwiedza kąpiele publiczne w Japonii, warto 
żeby się zbliżył do kąpiących się i przypatrzył 
budowie ciała tych ludzi. — Hancock zwiedził



kilka takich zakładów w towarzystwie lekarza-ko- 
biety i uderzyła go przedewszystkiem wielka pro- 
porcyonalność kształtów. Kobiety były prawie bez 
wyjątku szczupłe, delikatne, ale ładnie zaokrąglone. 
Chociaż wzrostem, przeciętnie, od swoich sióstr za
chodnich niższe, były to wspaniałe modele pod 
względem proporcyi i wdzięku. Mężczyźni znów, 
odznaczali się wydatnymi mięśniami, wypukłemi 
piersiami i smukłą postacią. Towarzysząca Hanco- 
ckowi lekarka mówiła, że nigdy jeszcze nie wi
działa takich doskonałych okazów męzkiego i żeń
skiego typu.

Jest w Japonii jeszcze jeden rodzaj zdrowotnego 
zastosowywania wody, ale tylko w upały. Ile razy 
tylko nadarza mu się sposobność, zanurza Japoń
czyk wierzch głowy w źródlanej wodzie, otrząsa 
się, kładzie parę wilgotnych liści w kapelusz i idzie 
dalej. Temu zwyczajowi, podobno, zawdzięczają 
mieszkańcy Japonii tak rzadkie u nich wypadki 
porażenia słonecznego. Naturalnie, do zmniejszenia 
działania promieni słonecznych przyczynia się także 
ogólne prawie noszenie papierowych parasoli.

Jaką wartość Japończycy przypisują kąpieli i wy
nikającym z niej skutkom, to prawie trudno sobie 
wyobrazić. Podczas gdy większa część wielkich 
miast europejskich dopiero pod koniec ubiegłego 
stulecia zdobyła się na publiczne zakłady kąpie
lowe, w Japonii istniały one już w czasach przed
historycznych, a Tokio posiada dziś ani mniej ani
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więcej, tylko d z i e w i ę ć s e t  publicznych domów 
kąpielowych. Czystość uchodzi słusznie za jeden 
z najcenniejszych przymiotów, donioślejsze jednak 
jeszcze ma znaczenie, jako główny warunek zdro
wia. Do takiego pojęcia, pomimo całej swojej kul
tury, nie dorósł jeszcze mieszkaniec Zachodu. W  du
szne dni letnie może się znaleźć w najbardziej 
zwartym tłumie, wszystko na nim może być zlane 
potem i ani mu na myśl nie przyjdzie, że byłoby 
dobrze pozbyć się wydzielających się z jego ciała 
niemiłych wyziewów.



V II.

Ś W IE Ż E  P O W IE T R Z E .

Japończyk wyśmiałby każdego, ktoby mu po
wiedział, że świeże powietrze pod jakąkolwiek po
stacią może być szkodliwe. Mieszkaniec kraju 
Wschodzącego słońca wchłania je z większą może 
przyjemnością niż najsmaczniejsze jedzenie.

Wiemy już z jednego z poprzednich rozdzia
łów, że dawni samuraje zaraz po wstaniu z łóżka, 
wychodzili w pole, ażeby odetchnąć świeżem po
wietrzem. Robili to zazwyczaj o wschodzie słońca, 
gdyż powietrze o tej porze jest najświeższe. Je 
żeli nie byli w drodze, oddawali się w południe 
spoczynkowi, chroniąc się od słońca w lesie, w zi
mie natomiast szukając jego promieni.

Przesąd rozpowszechniony wśród mieszkańców 
Zachodu, że nocne powietrze może być szkodli- 
wem, nieznany jest w Japonii. Natura, zdaniem 
Japończyków, o każdej porze dnia dostarcza jak 
najodpowiedniejszego powietrza.

Japończycy mieszkają po większej części w wą
tłych bambusowych domkach, w których pokoje są 
przedzielone papierowemi, przesuwalnemi ściankami. 
Szyby w oknach zastępuje natłuszczony papier. 
W  najzimniejsze noce zimowe krąży bez przeszkody 
powiew w całym domu japońskim. Jeżeli komu jest
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zimno, nakrywa się lepiej, ale nie tamuje się nigdy 
przystępu świeżego powietrza do mieszkania.

Przeciągu nikt się tam nie boi, i ci dzielni mali 
ludzie nie znają nawet dobrze znaczenia tego słowa. 
W  zimny wieczór jesienny głowa rodziny, odźi-tan 
zasiada na progu domu bez najmniejszej obawy na
rażenia na złe następstwa przeciągu, pochodzącego 
z głębi mieszkania. Nie odczuwa przytem wcale 
zimna i nikt go nie odczuje, jeżeli za jego przy
kładem stopniowo się przyzwyczai do tej rewolucyi — 
rewolucyi według naszych pojęć. Okno w sklepie 
japońskiego kupca jest, nawet w styczniu, przynaj
mniej do połowy otwarte i mroźny wiatr prze
ciąga po całej ubikacyi. Ciepło odziany Japończyk 
nic sobie z tego nie robi, a jeżeli dostrzega u od
wiedzającego go cudzoziemca dziwną, według niego, 
wrażliwość na przeciągi, to z całą uprzejmością 
zamyka okno na czas jego pobytu, po jego odej
ściu jednak, zaraz je znowu otwiera.

Po całodziennem zmęczeniu spieszy pracowity 
Japończyk odetchnąć świeżem powietrzem po za
chodzie słońca. Jest to chwila, kiedy najbiedniejsi 
nawet nie odmawiają sobie swobodnej rozrywki. 
W okolicy miasta, albo na wsi można nieraz spo
tkać wieczorami całe rodziny, przechadzające się 
wesoło w napół adamowym stroju, a nawet cał
kiem nieodziane. Najsilniejszy chociażby deszcz 
nie spędza nikogo do domu i nikomu też ani na 
myśl nie przychodzi, żeby się zabezpieczyć od



niego cieplejszem okryciem. Dla bosych nóg szuka 
się nawet zroszonej trawy i od tego samego ro
dzaju wodnej kuracyi rozpoczyna się ranek. Po 
wieczornej przechadzce, myje się zawsze nogi przed 
udaniem się na spoczynek.

Jakkolwiek bezsenność należy do rzadkości w Ja 
ponii, to jednak zdarzają się, naturalnie, niekiedy 
pojedyncze wypadki tej choroby. Dotknięty nią 
mieszczuch radzi sobie w ten sposób, że wstaje 
z łóżka i wychodzi za miasto, poddając się dzia
łaniu świeżego nocnego powietrza. Mieszkaniec 
wsi, wydrapuje się na szczyt najbliższego wzgórza, 
siada i rozkoszuje się w całej pełni wspaniałością 
i świeżością nocy. Jeżeli jest bardzo zimno, to odziewa 
się odpowiednio i chodzi dopóty, dopóki nie uczuje 
się sennym.

Jest jeszcze inny sposób wyzyskiwania ożyw
czych własności świeżego powietrza. Japoński strój 
narodowy, wolny i przewiewny, pozwala swobodnie 
krążyć powietrzu dookoła ciała, podczas gdy u mie
szkańca Zachodu, który się stosuje do naszych po
jęć o odzieniu, jest to niemożliwem. A  jednak i ci 
Japończycy, którzy się odziewają po europejsku, 
a są to przeważnie potomkowie dawnych samurajów, 
nie zapominają nigdy, tak w dzień jak i w nocy 
o dobrodziejstwach powietrznych kąpieli i o ile to 
tylko jest możliwe, spieszą w jak najmniej krępu- 
jącem ich ubraniu na przechadzkę do lasu, w nocy zaś
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krążą zupełnie nadzy wśród drzew swoich posia
dłości.

Za dawnych czasów lud sypiał w zimie przy 
zamkniętych oknach. Samuraje, którzy mieli do
skonałe pojęcie o hygienie, sypiali przy oknach 
w części otwartych. Obecnie, nawet przy zamknię
tych oknach, nie można się obawiać w mieszkaniach 
japońskich zaduchu. Szyby są, jak to już wiemy; 
z natłuszczonego i cokolwiek porowatego papieru, 
tak, że świeże powietrze ma stale dosyć przystępu; 
jeżeli zaś i okna są otwarte, to wentylacya odpo
wiada wszelkim wymaganiom.

Jeżeli się zważy, że parę dni można żyć bez 
wody, tydzień bez pożywienia, ale tylko kilka 
chwil bez powietrza, to okaże się jasnem, że Ja 
pończycy mają zupełną racyę, starając się, zarówno 
w dzień jak i w nocy, wchłaniać jak najwięcej świe
żego powietrza. Że sposób ich życia pod tym 
względem jest bardzo racyonalny, najlepiej świad
czy fakt, że z przeziębieniem i suchotami mają ich, 
nieliczni zresztą, lekarze mało do czynienia.

Środków podniecających niewiele znali dawni 
Japończycy. Mieli lekkie wino ryżowe, tak zwane 
sake, używane dotąd, jako upajający, narodowy tru
nek, i herbatę. Tej ostatniej jednak i dziś, podob
nie jak dawniej, nie pije się tak mocnej jak u nas. 
Herbata japońska jest słaba, zlekka tylko zabar
wiona. Pije się bez cukru, bo ten, zdaniem Japoń
czyka, zatraca jej delikatny zapach. Nie używają



też Japończycy nigdy mleka do herbaty, nie lubią 
takiej mieszaniny.

Zanim otwarto porty japońskie dla całego świata, 
piwo i wódka były tam nieznane. To pierwsze 
zdobyło sobie pewną wziętość i dziś posiada już 
kraj kilka własnych browarów. Wódkę sprowadza 
się jeszcze z zagranicy. Zresztą, trunki wogóle, 
oprócz sake, są bardzo mało rozpowszechnione 
w Japonii; większość mieszkańców nie używa ich 
wcale.

Do dziś niema jeszcze w japońskim języku wy
razów na oznaczenie piwa, wódki i innych napojów 
wyskokowych. Cudzoziemiec jeżeli chce, żeby mu 
podano jakiś trunek w tym rodzaju, musi powie
dzieć, że sobie życzy sake-piwa, sake wódki i t. p. 
Sake oznacza u Japończyków trunek, którym sobie 
można głowę zaprószyć i dlatego trzeba w danym 
razie bliżej określić jakiego sake chciałoby się napić.

Co do narkotyków, to opium nie jest rozpo
wszechnione wśród Japończyków pod żadną formą. 
Lekarze nawet zastosowują rzadko ten środek. Natu
ralnie, że trafiają się zwyrodniałe osobniki, które pod 
tym względem naśladują Chińczyków, liczba takich 
jednak jest bardzo nieznaczna. Tytoń, przeciwnie, 
znalazł w Japonii szerokie rozpowszechnienie od 
czasu, kiedy za sprawą amerykańskiego admirała 
Perry’ego *) otwarto jej porty dla handlu między-

*) Traktat zawarty w Kanagawie w marcu 1851 r.
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narodowego. Palenie jest tam obecnie rozpowszech- 
nione prawie tak samo jak u nas, i papierosów, 
zwłaszcza amerykańskich, można dostać wszędzie 
w kraju samurajów. Ale zachodzi tutaj jedna wielka 
różnica, którą warto zanotować: przeciętny Japoń
czyk spala najwyżej trzecią część tego, co nasz czy 
amerykański palacz uważa za konieczne, japoń
czycy, wolą fajkę, i noszą ją za pasem, u któ
rego zawieszają także kapciuch z tytoniem. Gnia
zda tych fajek są jednak tak małe, że zawartość 
ich wystarcza zaledwo na kilkanaście kłębów dymu. 
Dwanaście do piętnastu fajek dziennie uważa się 
tam za zupełnie wystarczające dla człowieka zdro
wego. Spotyka się także tu i owdzie cygara, sta
nowią one jednak dotąd niejako przywilej tych, 
którzy naśladują europejskie zwyczaje.

Sądząc ze spostrzeżeń, poczynionych w ostat
nich pięćdziesięciu latach, w którym to okresie Ja 
pończycy weszli w bliższe stosunki z kulturą i eks
cesami Zachodu, wydaje się nieprawdopodobnem, 
żeby się kiedyś mogli stać alkoholikami. Raczej 
już możnaby się obawiać innego, choć mniejszego 
niebezpieczeństwa, że nadmierne palenie może 
z czasem do pewnego stopnia osłabić tę najsilniej
szą i najzdrowszą na całej kuli ziemskiej rasę. —
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N A D M IE R N A  C H U D O ŚĆ  I O TYŁO ŚĆ . 
IC H  K U R A C Y A .

Tak samo zbyt duża, jak i zbyt mała waga 
ciała nic jest pożądaną. Nadmierna tusza pozbawia 
mężczyznę, no, i kobietę wielu przyjemności w życiu; 
zbytnia chudość zaś wskazuje wyraźnie, że się nie 
osiągnęło potrzebnego rozwoju fizycznego. M ęż
czyzna czy kobieta nie mogą się cieszyć doskona- 
łem zdrowiem, jeżeli nie doszli do pewnej wagi, 
zależnej od wieku i wzrostu.

»Liczne spostrzeżenia — powiada Hancock — 
jakie miałem sposobność na obu płciach, co do ich 
budowy ciała, poczynić, przekonały mię, że Japoń
czycy dalecy są zarówno od nadmiernej tuszy, jak 
i nadmiernej chudości. Spostrzeżenia czyniłem prze
ważnie w publicznych zakładach kąpielowych i w szko
łach dżiu-dżicu. Zapewne, i w Japonii muszą 
być anormalnie zbudowani ludzie, wśród licznych 
jednak Japończyków, jakich mogłem w nagim sta
nie zobaczyć, nie wpadł mi w oko ani jeden tego 
rodzaju osobnika.

Tu i owdzie dostrzega się w Japonii otyłą ko
bietę. Jeżeli nią jest młoda osoba, to pomimo 
nadzwyczajnej japońskiej grzeczności, jako anor
malne zjawisko, narażona bywa na złośliwe przy-
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tyki ze strony sąsiadów. Nie lepiej dzieje się jej 
siostrze, która znów za mało posiada tego, czego 
tamta ma za dużo.

Mężczyźni rasy białej odznaczają się wogóle 
kanciastymi kształtami, kobiety przeciwnie, kształ
tami zaokrąglonymi. W Japonii między jedną a drugą 
płcią zachodzi pod tym względem bardzo niewielka 
różnica. U nagiego Japończyka widzi się prawie 
tak samo piękne linie tułowia, ramion i nóg, jak 
i u Japonki. Jedyną, niezaprzeczoną różnicę do
strzega się tylko w piersi i biodrach. Jeden i ten 
sam sposób życia i wychowania fizycznego urobił 
mężczyznę i kobietę, dał im jednakie formy, a ta 
jedyna różnica między nimi wynika z odmiennych 
wymagań płci.

U nas, w Europie, kobiety, nawet te, które się 
oddają kulturze fizycznej, nie robią tego według 
programu ćwiczeń dla mężczyzn. W  Japonii zasto- 
sowuje się te same reguły do kobiet, co i do męż
czyzn. W  ćwiczeniach jednej lub drugiej płci nie 
ma cienia różnicy. Japonka, posiadająca znajomość 
dżiu-dżicu może się spotkać ze złodziejem w ciem
nym pokoju i ubezwładnić go, zanim jej ktoś na 
pomoc pospieszy. Hancock twierdzi, że jego żona 
jest w stanie uchwycić napastnika i rzucić go na 
ziemię, choćby nawet był trzy razy od niej silniej
szym. »Gdybym nie był wtajemniczony w dżiu- 
dticu — mówi gorący zwolennik japońskiej sztuki 
obrony osobistej —  zajmowałbym, z  fizycznego

Źródło zdrowia, siły i zręczności
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punktu widzenia, zaledwo drugie miejsce w moim 
domu, z racyi znajomości tej sztuki, jaką posiada 
moja żona<.

Japończycy i Japonki stają często razem do 
walki i jeżeli zwycięzką okaże się kobieta, nikogo 
to zbytnio nie dziwi; korzystają z tego ćwiczenia 
zarówno jedni jak drugie.

Jakkolwiek nadmierna chudość wśród podda
nych Mutsuhita jest dość rządkiem zjawiskem, to 
jednak istnieje tam specyalny system ćwiczeń ku pod
niesieniu zbyt małej wagi ciała. Przedewszystkiem 
potrzebny tu jest bezwzględny spoczynek, spo
czynek, który trwa możliwie najdłużej. Czas trwa
nia tego spoczynku zależy w znacznej mierze od 
konstytucyi pacyenta, ale każdy, jeżeli chce zyskać 
na wadze, musi leżeć w łóżku przynajmniej dzie
sięć godzin na dobę. Ta ilość godzin może być, 
naturalnie, redukowaną w miarę, jak pacyent czuje, 
że się zbliża do celu.

Podczas spoczynku, musi pacyent, rozebrany, 
leżeć na podłodze, albo na łóżku, stwarzając sobie 
potrzebne ciepło za pomocą kołder. Świeże po
wietrze powinno się dostawać do pokoju obficie 
przez otwarte okno; ręce i nogi należy trzymać 
na wierzchu, nie pod kołdrą, o ile na to pozwala 
temperatura. Jeżeli pacyent nie może spać przez 
całe dziesięć godzin, to niemniej powinien leżeć 
wyciągnięty, możliwie najspokojniej. Spoczynek, na
wet bez snu, sprowadza przybytek na wadze. Im



flegmatyczniejsze będzie zachowanie się pacyenta, 
tem prędzej dojdzie do celu.

Zwykłych ćwiczeń w czasie tej kuracyi nie trzeba 
zaniedbywać, co najwyżej, można robić dłuższe 
przerwy. Nie trzeba także zaniedbywać zwykłych 
przechadzek, chód tylko powinien być mniej ener
giczny, wolniejszy.

Głębokie oddychania i kąpiele nie wpływają 
bynajmniej ujemnie na przyrost ciała, tak samo i we
wnętrzne używanie wody. Wino, porter, piwo przy
czyniają do podniesienia wagi ciała, ale wpływają 
także ujemnie na organizm.

Orzechów i oleju spożywają bardzo dużo dzi
siejsi samuraje, kiedy chcą zyskać na tuszy. Orze
chy zawierają dużo oleju, a każdy tłuszcz, który 
nie ma własności przeczyszczających, może się sku
tecznie przyczynić do zwiększenia tuszy.

Orzechów, gryząc je dobrze, zjada pacyent 
tyle, ile tylko może. Jeżeli pacyent ucieka się wy
łącznie do tłuszczu, to używa oleju z nasienia ba
wełny, konsumując w dwóch dozach po uncyi (31 
gr.) przy każdym z dwóch codziennych posiłków. 
Inuje-San, doświadczony nauczyciel dżiu-dżicu, 
w szkole policyantów w Nagasaki, zaleca równo
czesne używanie orzechów i oleju, oddając przy- 
tem temu ostatniemu pierwszeństwo. Można także 
używać prawdziwej oliwy z oliwek, chociaż olej 
z nasienia bawełnianego ma tę samą wartość z dye- 
tetycznego punktu widzenia.

8j
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Inuje-San radzi także przyzwyczaić się do sy
piania na dworze podczas cieplejszych miesięcy. 
Niepowinno się mieć wówczas żadnej odzieży na 
sobie a kołdra powinna być możliwie najlżejszą. 
Jeżeli się jest na wsi, trzeba sobie wyszukać 
ustronne miejsce, w otoczeniu drzew, gdzieby można 
spać w ten sposób zupełnie swobodnie, bez nara
żania się na zarzut nieprzyzwoitości ze strony są
siadów.

Jaja zaliczają także Japończycy do środków, 
przyczyniających się do zwiększenia tuszy i zja
dają ich dużo, podczas gdy mięsa w tym celu nie 
używają pod żadną postacią. Także mleko znaj
duje tu zastosowanie, ale tylko wśród niewielu pod
danych mikada, którzy mogą korzystać z tego 
rzadkiego artykułu spożywczego w Japonii. Pewien 
potomek samurajów zapewniał Hancocka, że zyskał 
6 funtów na wadze w 3  1/2 tygodniach, żywiąc się 
wyłącznie mlekiem. W tym samym celu używają 
również Japończycy masła i innych tłustych rze
czy.

W  przypadkach otyłości, z wody robi się taki 
sam użytek jak w przypadkach chudości. Nic się 
też nie zmienia w zaleceniach, dotyczących świe
żego powietrza i odzieży. Ubytek wagi osiągają 
Japończycy przez zmniejszenie pożywienia a zwię
kszenie ćwiczeń. Wyrzekają się wszelkich tłustych 
potraw a co najmniej używają ich w bardzo skro
mnej mierze. W ćwiczeniach posuwają się znacznie



dalej, niż tego wymagają przepisy dla normalnego 
człowieka.

W  innych krajach radzą sobie ludzie na oty
łość częstymi postami i to na pozór skutecznie. 
Japończycy są takimi zwolennikami stopniowania 
we wszystkiem, że i w wypadkach, gdzie trzeba 
zredukować pożywienie, nie zalecają odrazu postu. 
Nie wierzą, żeby zupełne wstrzymanie się od je
dzenia mogło być dobrą rzeczą: żołądek wymaga 
tak samo ćwiczenia jak każdy inny organ. Kiedy 
jakaś część ciała jest przemęczona, doprowadza ją 
się znów do normalnego stanu przez to, że pod
daje się ją stopniowo coraz mniej natężającym ćwi
czeniom; sądzą więc, że tak samo powinno się po
stępować z żołądkiem.

W ciężkich tylko chorobach żołądkowych za
lecają Japończycy zupełne wstrzymanie się od je
dzenia. Jeżeli ktoś widzi, że mu każda potrawa 
szkodzi, wyrzeka się chwilowo wszystkiego; w miarę 
zaś powrotu do zdrowia, je odpowiednio do od
zyskiwanego apetytu i to, na co ma ochotę. Rzadko 
się zdarza, żeby Japończyk potrzebował dłużej po
ścić niż dwadzieścia cztery albo trzydzieści sześć 
godzin. Z  reguły staje się znów jego żołądek 
w tym czasie zupełnie zdolnym do spełniania swo
ich zwykłych funkcyj. Dłuższy post uważałby Ja 
pończyk za niedorzeczną dyetetyczną sztuczkę, 
a nie za poważny, odzyskanie zdrowia na celu ma
jący, środek.
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Ćwiczenia fizyczne, w każdej formie, według 
zasad dźiu-dżicu, odgrywają naturalnie, w zabiegach 
około utraty tuszy bardzo ważną rolę. Oczywiście, 
nie mogą one same doprowadzić do pożądanego 
rezultatu, działanie ich jednak potęguje się znacznie 
jeżeli zaraz po nich następuje kąpiel i to im zim
niejsza, tem lepiej. Samuraje utrzymują wprost, że 
skutek ćwiczeń tam, gdzie chodzi o ubytek tuszy, 
jest bardzo wątpliwy jeżeli nie następuje natych
miast po nich oczyszczenie skóry za pomocą ką
pieli z wywołanych przez nie wydzielin.

W tem, że zwłaszcza zimna kąpiel przynosi po
żądany skutek, jest bardzo dużo racyi. Odbiera 
się przez to ciału ciepło i, skóra jest silniej pod
niecona, i to o tyle więcej, o ile woda jest zim
niejsza. Gorąca kąpiel otwiera o wiele lepiej pory 
niż kąpiel zimna, ale osłabia, jeżeli nie następuje 
po niej zimna reakcya. Jest to, według samurajów, 
najlepszy środek ku podniecaniu i regulowaniu krą
żenia krwi.

W zimie zaleca się, na ubytek tuszy, o ile to 
jest możliwe, krótkie kąpiele w lodem ściętej wo
dzie. Przepis ten wydaje się bardzo surowym, 
a jednak Japończycy ulegają bardzo rzadko cho
robom piersiowym, podczas gdy wśród pokrewnych 
im mieszkańców Filipinów, którzy bardzo mało pie
lęgnują ćwiczenia cielesne, i nie znieśliby nawet 
takiej zimnej kąpieli, różnego rodzaju choroby płu
cne szerzą straszne spustoszenie.
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Jeżeli samuraj widzi, że zanadto jest otyły, to 
wie dobrze, że chcąc stracić na wadze, musi prze- 
dewszystkiem zredukować stopniowo, racyę swego 
zwykłego pożywienia. Nie zmienia nagle rodzaju 
potraw, tylko zmniejsza zwolna ich ilość, następnie 
dopiero usuwa ze swego menu wszystko, co tłuste 
i mączne, a w końcu ogranicza swoje pożywienie 
do ryb suszonych, owoców i jarzyn, regulując ich 
ilość odczuwanym głodem; ryżu, fasoli, grochu 
i wszelkich mącznych rzeczy wyrzeka się zupełnie; 
o mięsie, niema naturalnie mowy; trunki alkoholi- 
czne są surowo zabronione.

Rozumie się samo przez się, że zbytek snu nie 
prowadzi do schudnięcia. M iędzy Chińczykami, 
którzy dłużej niż Japończycy, sypiają na dobę, 
spotyka się częściej ludzi otyłych. Japończyk sypia 
siedm do ośmiu godzin przeciętnie, Chińczyk naj
mniej dziewięć. Wyjątek stanowią wśród tych ostat- 
tnich kulisi, którzy z powodu ciężkiej pracy nie 
mogą na próżniaczenie w łóżku tak dużo czasu 
poświęcać; odznaczają się też często smukłemi for
mami Japończyków.

Japończyk, który chce schudnąć, sypia nie wię
cej jak pięć do sześciu godzin; zbytek tuszy uważa 
on za znak, że sypiał za dużo. Do zredukowania 
czasu snu, tak samo jak do ograniczenia się w je
dzeniu, trzeba dużo silnej woli, ale kto chce schudnąć, 
musi się zdobyć na taką ofiarę. Samuraj, który
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utył zanadto, zmniejsza równocześnie czas snu 
i racyę pożywienia i niema z pewnością takiego, 
dla któregoby zbyt ciężką była ta ofiara: ociągać 
się ze złożeniem jej na ołtarzu zdrowia, to znaczy, 
według niego, nie zasługiwać na upragniony re
zultat.
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P IE R W S Z E  C IO S Y  A T A K U  I O BRO N Y.

Podstawy dżiu-dżicu, o których teraz będzie 
mowa, muszą się opierać na gruntownem fizycznem 
wykształceniu. Uczeń, jeżeli ma wyciągnąć korzyść 
z ciosów, z którymi się tutaj zapoznamy, powinien 
przedtem poddać się całkowicie ćwiczeniom, opi
sanym w poprzednich rozdziałach, stosując się przy- 
tem do przepisów odnośnie do pożywienia, kąpieli, 
świeżego powietrza i t. d. Siła fizyczna i uczucie 
pewności siebie, jakie ta siła budzi w tym, kto ją 
posiada, są nieodzowne, ażeby z tych ciosów zro
bić możliwie najlepszy użytek. Człowiek słaby po
trafi je wykonać, ale nie wyciągnie z nich takich 
korzyści, jakichby się należało spodziewać.

Japończycy jednak nie wyzyskują w walce ca
łej swojej siły. Ażeby pokonać swego przeciwnika, 
starają się obrócić jego siłę na swoją korzyść. 
Trzeba to dobrze zrozumieć. Japończyk, który się 
rzuca na nieprzyjaciela, nie rozwija całej siły, jaką 
posiada. Stara się tylko uchwycić go za najsłabsze 
miejsca, a gdy mu się to udało, trzyma go mocno 
i zmusza tym sposobem do natężenia wszystkich sił na 
opór, przez co przeciwnik sam sobie sprawia ból 
albo się zupełnie wyczerpuje. Jeżeli np. ktoś w swo
jej obronie potrafi już zastosować dobrze ucisk ra-
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mienia, opisany na str. 12, to nie potrzebuje nic 
innego robić, jak tylko trzymać dobrze, dopóki 
zdolność stawiania oporu przeciwnika nie zostanie 
wyczerpaną do tego stopnia, że ten do dalszej 
walki staje się niezdolnym.

We wszystkich ciosach obrony osobistej trzeba się 
ćwiczyć we dwójkę. Bardzo być może, że żaden 
z dwóch współzawodników nie będzie potrzebował 
walczyć na seryo w swojej obronie, ale spotkania 
takie już z tego względu są godne zachęty, że wy
rabiają siłę, odwagę i co w krytycznych okolicz
nościach nadewszystko jest cenne, przytomność umy
słu i sprawność.

Nie ulega wątpliwości, że sposoby japońskiej 
obrony osobistej górują nad sposobami praktyko
wanymi przez boxerów amerykańskich. Japończyk, 
o czem już poprzednio była mowa, nie mógłby 
walczyć z nimi z powodzeniem na arenie, stosując 
się do ich reguł; ale jeżeli w spotkaniu z Amery
kaninem trzymać się będzie swojej własnej taktyki, po
zwalając przeciwnikowi stosować przepisy boxerskie, 
zwycięstwo niezawodnie po jego będzie stronie. 
Zauważyć tutaj trzeba, że mali żółci ludzie u w a 
ż a j ą  z a  d o z w o l o n y  k a ż d y  c i os ,  który im 
może zapewnić zwycięstwo.

W  ćwiczebnem spotkaniu można z góry oznaczyć 
zwycięzcę i w zasadzie dobrze jest zawsze trzymać 
się takiego systemu. W  prawdziwej jednak próbie
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siły i zręczności, obie strony powinny z silnem po
stanowieniem walczyć o zwycięstwo.

Jeżeli sobie uczeń przyswoi wszystkie ciosy, 
którymi się zajmiemy w niniejszym rozdziale i na
stępnych, to cała myśl przewodnia dżiu-dżicu stanie

Fig 8-

mu się jasną. Powinien się nauczyć chwytać i uci
skać silnie pewne mięśnie i nerwy; wskażemy z nich 
niektóre, resztę może uczeń sam znaleźć z najwięk
szą łatwością po wypraktykowaniu kilku zasadni
czych ciosów, w następstwie czego potrafi także bez 
trudności obmyślać fortele, dające się zastosować 
w osobistej obronie.
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Pierwszym pośród licznych forteli, którego się 
trzeba nauczyć, jest chwyt ręki, służący ku oba
leniu swego przeciwnika. Chwyta się rękę tak, żeby 
cztery palce spoczywały na dłoni przeciwnika, kciu
kiem zaś ściska się możliwie najsilniej jego mały 
palec (Fig. 8). Równocześnie ten, który usiłuje 
obalić drugiego, uciska własnym kciukiem przeciw
nika mięśń, znajdujący się tuż u podstawy jego 
trzeciego palca. (Zwracam tutaj uwagę, że, traktu
jąc kciuk osobno, trzecim palcem jest ten, na któ
rym się nosi obrączkę). Wyszukanie miejsca tego 
mięśnia będzie łatwem, skoro się nabierze pewnego 
doświadczenia.

Tak uchwyciwszy, skręca atakujący gwałtownie 
rękę swego przeciwnika na zewnątrz i w górę, i stara 
go się obalić. Jeżeli upadek wydaje się wątpliwym, 
podstawia atakujący prawą nogę pod lewą nogę 
(z tyłu) swojej ofiary. (Fig. 9). Nagłe uderzenie, 
zadane pod brodę zewnętrznym kantem wolnej ręki, 
zwiększy szanse powodzenia.

Fortel ten wykonywa się zwykle przez uchwy
cenie prawą ręką za lewą przeciwnika, ale można 
także zrobić to odwrotnie. Nie należy przy tym 
ciosie używać zbyt wielkiej siły, w przeciwnym bo
wiem razie można złamać rękę przeciwnikowi w prze
gubie. Chociaż, Japończycy ćwiczą się w nim stale, 
bez obawy złych następstw. Do odparowania ciosu 
fortel ten nie nadaje się wcale, bardzo natomiast
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jest cenny tam, gdzie idzie o powalenie przeciwnika 
zanim ten rękę do uderzenia podniesie.

Fig. 9.

Po nabraniu wprawy w tym fortelu, przystę
puje się do nauki ciosu, najskuteczniejszego w wy
padkach, kiedy przeciwnik grozi atakiem, ale nie 
podniósł jeszcze ręki. Można chwycić przeciwnika 
za prawą albo lewą rękę w przegubie, ale to nie 
zawsze jest potrzebne. Główna rzecz polega na 
tem, żeby zewnętrzną stroną przegubu ręki zadać
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z całej siły ostry cios w krtań, w t. zw. >ogry- 
zek Adamowy<. Ciosem tym kładzie się na ziemię 
każdego, kto nie przewidział ataku.

Skoro przeciwnik leży już na ziemi, nie pozo
staje nic innego, jak tylko rzucić się na niego i przy
gnieść mu kolanem dołek żołądkowy i uciec się do 
chwytu za gardło, który będzie opisany dalej, na 
str. 100.

Wszystkie szczegóły tego ciosu powinny być 
starannie przestudyowane, gdyż stanowi on jeden 
z najskuteczniejszych sposobów ku uprzedzeniu 
ataku. M a on także i tę dobrą stronę, że nie grozi 
przeciwnikowi skaleczeniem, chyba, gdyby nieszczę
śliwym zbiegiem okoliczności upadł na tył głowy. 
W spotkaniach szkolnych, przewidując taki wypa
dek (pęknięcie czaszki), rozkłada się materac. Za
dając ten cios, dobrze jest podstawić nogę prze
ciwnikowi, w sposób wyżej opisany i podnieść ją 
w chwili uderzenia, a skutek będzie tembardziej 
niewątpliwym. Fortel ten, na gołej posadzce może 
mieć smutne następstwa, na materacu jednak albo 
na podściółce ze siana nie może narazić na żadne 
niebezpieczeństwo ludzi normalnych.

Inny znów nadzwyczaj prosty fortel, używany 
głównie przez policyę japońską, znany jest pod 
nazwą >chodźno tu!« Lepiej jest przytem atako
wać przeciwnika z lewej strony; dlatego też, cho
ciaż atak z prawej strony prowadzi do tego sa
mego celu, opiszemy go z lewej.
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Atakujący zarzuca prawe ramię na lewe prze
ciwnika, (Fig. 10), chwytając go równocześnie lewą 
ręką za przegub. Barki obu przeciwników powinny

Fig. to.

się przytem stykać możliwie jak najbliżej. W tej 
samej chwili, k ied y  atakujący bierze przeciwnika za 
przegub lewą ręką, wsuwa prawą pod jego lewe 
ramię i chwyta się za swój własny przegub lewej 
ręki. Pochyla się potem naprzód w miarę potrzeby.
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Jak to czytelnik widzi na rycinie, wysunął ataku
jący swoją nogę przed nogę przeciwnika, co mu 
pozwala pochylić się naprzód dostatecznie i dosyć

Fig. i i .

prędko, ażeby przez wysuniętą nogę rzucić swoją 
ofiarę na ziemię.

Przy wykonywaniu tego fortelu trzeba być ostroż
nym, żeby nie doprowadzić do złamania ramie
nia albo przedramienia. Jeżeli atakowany stawia 
silny opór a atakujący używa większej siły, ażeby
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pokonać swego przeciwnika, złamanie kości jest 
prawie niewątpliwe. W spotkaniach nie na seryo, 
ani jedna, ani druga strona nie powinny czynić 
zbyt wielkich wysiłków.

Dla obznajomionego ze sposobami dżiu-dżicu, 
nie ma nic łatwiejszego jak odparować >chodźno 
tu!« Zaatakowany, mając nogę za nogą atakującego, 
potrzebuje tylko wolną ręką uderzyć pod brodę 
swego przeciwnika. Jeżeli to zrobi w porę, może 
powalić atakującego na plecy i zaaplikować mu po
tem kolano w żołądek.

Następny cios jest tak łatwy, że można go się 
w paru minutach nauczyć. Atakujący obejmuje lewą 
ręką w pasie swego przeciwnika i zatapia możliwie 
najsilniej palce w samym dole stosu pacierzo
wego (Fig. 1 1 ). Równocześnie ciśnie przeciwnika 
pod brodę, z dołu do góry w ten sposób, żeby mu 
głowę odrzucić w tył. Jeżeli atak ten wykonany bę
dzie w sposób brutalny, następstwem jego może być 
pęknięcie karku zaatakowanego. Dla tem pewniej
szego skutku takiego ataku, można jeszcze prze
ciwnika uderzyć w brzuch kolanem. Jest to jednak 
tak niebezpieczne, że Japończyk ucieka się do po
dobnego fortelu tylko wówczas, gdy idzie o śmierć 
albo życie. Na odparcie ciosu w brzuch nie ma 
żadnego sposobu.

Źródło zdrowia, siły i zręczności
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D A L S Z E  C IO S Y  A T A K U .

Doskonałem, jako ćwiczenie ku rozwojowi mię
śni wogóle, a nader skutecznem w obronie jest 
>przerzucanie przez głowę«.

Fig. 12.

Atakuje się przeciwnika, chwytając go za klapy 
surduta i opierając równocześnie stopę na górnej 
części jego uda (Fig. i 2). Potem należy się rzucić 
energicznie w tył na ziemię, a skutek tego będzie
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taki, że przeciwnik przeleci przez głowę. Rzucając 
się w tył, trzeba silnie i szybko naprężyć nogę, 
opartą na udzie przeciwnika; noga w ten sposób 
będzie działać jak dźwignia i wszelki opór zaata
kowanego na nic się nie przyda. Mieszkańcy miast 
powinni wykonywać to ćwiczenie na materacu, ci, 
co mieszkają na wsi, w szopie, na sianie.

Fortelu tego jednak, ani jako bardzo cennego 
ćwiczenia, ani jako środka osobistej obrony, nie 
można zalecać ludziom chorym na serce. Tacy nie
kiedy tylko mogą go próbować i to z tem zastrze
żeniem, że w razie najmniejszego zaburzenia w sercu, 
przerwą je natychmiast. Nie należy jednak sądzić, 
że ćwiczenie to może spowodować chorobę serca 
tam, gdzie jej już przedtem nie było.

Ćwiczenie to jest tak popularne wśród nauczy
cieli dżiu-dżicu, i uchodzi za tak cenne, że zwy
kle uczą go już na szóstej albo siódmej lekcyi. Jak 
dalece jest ono skutecznem na wzmocnienie mięśni, 
zrozumie to każdy w bardzo krótkim czasie; oczy
wiście, trzeba pamiętać, że wchodzące tutaj w grę 
mięśnie muszą być ciągle silnie naprężone. Zaata
kowanemu w ten sposób, nie pozostaje nic innego 
jak tylko uczepić się ramion albo kołnierza prze
ciwnika (patrz Fig. 1 2). Nie uchroni go to wpraw
dzie od salto mortale, ale w każdym razie zwiększy 
znacznie szanse jego dalszej obrony.

Po znalezieniu się na ziemi, powinien każdy z prze
ciwników starać się wyzyskać któryś z opisanych

7*
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już w tej książce chwytów czy ciosów, albo też 
wymyślić inne, któreby w danych okolicznościach 
mogły być najskuteczniejszymi.

Fig. 13.

Skoro już uczeń doszedł do pewnego stopnia 
doskonałości w powyżej opisanem ćwiczeniu, przy
stępuje się z nim do nauki chwytu za gardło. Pro
ceder to bardzo prosty a prawie zawsze niezawodny.



Atakujący chwyta błyskawicznym ruchem obu 
rąk przeciwnika za kołnierz (Fig. 1 3) i ciśnie sta
wami każdego wskazującego palca »ogryzek Ada
ma# zaatakowanego tak, że go pozbawia oddechu. 
Zaatakowany, jak to widzimy na rycinie, broni się, 
chwytając atakującego za ręce.

W szybkiem chwytaniu za gardło trzeba się za
prawiać możliwie najczęściej, od tego bowiem za
leży zwycięstwo. Powinno się jednak przytem po
stępować z całą przezornością, gdyż zbytni ucisk 
może śmierć sprowadzić.

Hancock wspomina o wypadku, w którym po
czątkujący uczeń, aplikując ten chwyt zbyt brutal
nie swemu współzawodnikowi, o mało go nie za
bił na miejscu. Przy ćwiczeniach ucisk nie powi
nien nigdy trwać dłużej nad trzy do czterech se
kund. Wytrzymywać silny ucisk przez dwadzieścia 
sekund byłoby już niebezpiecznie, zwłaszcza 
dla początkującego. Z  Japończykiem o dobrze za
hartowanej krtani, rzecz ma się inaczej. Ten kła
dzie się na ziemi z ciężkim bambusowym drążkiem 
na krtani a trzech ludzi z każdej strony ciśnie ten 
drążek z całej siły.

Naturalnie, byłoby nierozsądnie, gdyby się po
czątkujący w dżiu-dżicu, poddawał takim próbom, 
ale przy wytrwałem poddawaniu się chwytowi za 
gardło, dojdzie on w końcu po pewnym czasie do 
tego, że gardło jego stanie się odpornem na wszelki 
chwyt normalny.

101
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Na odparcie chwytu za gardło jest sposób tak 
prosty i tak łatwy do wykonania, że unicestwia 
zamiary atakującego. Zaatakowany splata przed

Fig. 14.

sobą z całej siły ręce (Fig. 14) i przerzuciwszy je 
ze strony lewej na prawą, uderza niemi z taką ener
gią w ramiona swego przeciwnika, że ten musi je 
opuścić. Sposób ten jest tak skuteczny, że od naj
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silniejszego chwytu można się nim natychmiast 
uwolnić, co gdy się stało, można jeszcze splecionemi 
rękami zadać przeciwnikowi potężny cios pod brodę.

W japońskich szkołach dżiu-dżicu, kładzie się 
szczególny nacisk na umiejętne posługiwanie się 
splecionemi rękami. Sposób ten zastosowuje się 
wszędzie, gdzie się tylko da, ażeby się od zbyt na
tarczywego ataku przeciwnika uwolnić. Silny cios 
splecionemi rękami można np. skierować ze sku
tkiem w okolicę żołądka atakującego. W pewnych 
okolicznościach można go także zadać w okolicę 
serca, ale to tylko w razie koniecznej osobistej 
obrony.

Splecionemi rękami można wreszcie zadać nie
bezpieczny cios przeciwnikowi w ten sposób, że 
uderza się przegubem w okolicę pasa. Uderzenie 
przytem powinno być silne i elastyczne.

Japończyka uczą bardzo systematycznie w szko
łach dżiu-dżicu ataków na brzuch i żołądek. Do 
brzucha zastosowuje się raczej ciśnienie a nie ude
rzenie, tak samo z początku do żołądka, którego 
mięśnie mogą się stać z czasem twarde jak żelazo. 
Japoński mistrz dżiu-dżicu nie lęka się żadnego 
ciosu tak w brzuch jak i żołądek, co ma do za
wdzięczenia ustawicznemu ćwiczeniu się w opisa
nych wyżej ćwiczeniach splecionemi rękami.

Tego rodzaju ciosy w bok należy z początku 
zadawać z wielką przezornością i miarą. Zwolna 
tylko może uczeń doprowadzić mięśnie w tej oko
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licy do takiej wytrzymałości, że staje się w końcu 
nieczułym na najsilniejsze ciosy.

Wspomnieć tutaj należy o pewnym złośli
wym fortelu, który chyba tylko w położeniu

Fig. 15.
bez wyjścia możnaby zalecić. Polega on na tem, 
że jeżeli uda się podejść pod wyciągnięte lewe ra
mię przeciwnika, to zadaje mu się krawędzią prze
gubu bliżej położonej ręki cios w podstawę stosu 
pacierzowego. Następstwem takiego ciosu może być 
złamanie tej kości. To samo, naturalnie, można zro
bić z prawej strony.

Bardzo zabawną sztuczką jest przesadzenie prze
ciwnika przez ramię i to, o ile możności przez



prawe. Fig. 15 poucza, jaka pozycya jest ku temu 
najlepsza. Wszystko zależy, naturalnie, od sposobu, 
w jaki atakujący może podejść swego przeciwnika.

Fig. 16.
Jeżeli atakujący stoi po lewej stronie przeciw

nika, to chwyta go silnie obydwoma rękami za lewą 
rękę w przegubie i przedramieniu i obraca się na
stępnie szybko w prawo, uginając się w ten spo
sób, że przeciwnik znajdzie się na jego barku. 
Plecy stanowią dźwignię, która przez nagłe pochy
lenie się naprzód pozwala atakującemu przerzucić
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swoją ofiarę przez ramię. Koziołek tak musi spo
wodować upadek ofiary na plecy, a wówczas ata
kujący rzuca się na nią, przygniata kolanem żołą
dek, chwyta za gardło i zmusza do poddania się.

Inny znów fortel, który można często wyzyskać 
z powodzeniem, wskazuje Fig. 16. Atakujący, sto
jąc z lewej strony, chwyta przeciwnika za lewą 
rękę w przegubie i zarzuca sobie jego lewe ramię 
na kark, odpychając równocześnie głowę nieprzy
jaciela w tył dłonią prawej ręki. Zaatakowany 
w ten sposób, mógłby atak odeprzeć silnem ude
rzeniem prawej wolnej ręki, ale, jak widzimy, ata
kujący podstawił prawą nogę pod lewą swego prze
ciwnika i korzystając z dogodnej pozycyi, łatwo 
może spowodować upadek zaatakowanego, zanim ten 
zdoła mu cios zadać.

Wyćwiczywszy się dobrze w fortelu, który te
raz opiszemy, można łatwo rozbroić kogoś, kto 
z broni chce zrobić użytek. Fig. 17 wskazuje czło
wieka, który w zbrodniczym zamiarze wydobył re
wolwer. Ktoś trzeci, pragnąc zapobiedz zbrodni, 
rzuca się naprzód, bądź z boku, bądź z tyłu, chwyta 
prawą ręką uzbrojone ramię, podczas gdy lewą 
uciska je równocześnie mniej więcej w środku. 
Uchwycone w ten sposób ramię należy następnie, 
przy odpowiednim wysiłku, skręcić w dół i poza 
plecy zbrodniarza, poczem już odebranie mu broni 
nie będzie trudną sprawą. Ażeby sobie gruntownie 
przyswoić ten fortel, trzeba się w nim możliwie



jak najwięcej ćwiczyć, posługując się, oczywiście, 
zawsze nienabitym rewolwerem. Po dłuższym cza
sie dopiero dochodzi się do należytej perfekcyi, 
każda próba jednak ułatwia już zadanie, mające na 
celu uratowanie komuś, albo sobie w danym razie życia.

Fig. 17.

Hancock opowiada, że pewnego razu, gdy sie
dział zaczytany w hali hotelowej, mógł jeszcze skoczyć 
i przy pomocy opisanego sposobu wyrwać pistolet 
z ręki człowieka, który wśród namiętnej kłótni po
litycznej chciał zabić swego przeciwnika.

Fortel ten jednak, nie tylko w obronie życia 
powinien być zastosowywany, służy on również zna
komicie ku wzmacnianiu mięśni, wyrabianiu zwin
ności i zręczności.
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Ażeby prawdziwą módz wyciągnąć korzyść z opi
sanych ciosów, nie wystarczy — powiada słusznie 
Hancock — przyjrzeć się obrazkom i przeczytać tę 
książkę. Każdy niemal fortel wymaga pilnego, wy
trwałego ćwiczenia. Żadnego z nich niepodobna 
nauczyć się w jednej lekcyi, chociaż znaczną część 
ich można sobie nieźle przyswoić już po paru pró
bach. Kiedy uczeń zapozna się z jednym z nich 
gruntownie, powinien przejść do drugiego, który mu 
się wydaje trudniejszym i poświęcić mu najwięcej cza
su, ale niemniej powinien często wracać do tych, które 
już przedtem, jak mu się wydaje, dobrze opanował. 
»Ćwiczyć się ciągle® — powinno być zasadą każdego, 
kto nie chce pozostać miernotą w dżiu-dżicu.

Wspomnieliśmy w rozdz. IV  str. 5 1 , o fortelu 
z rękawami surduta. Damy teraz dokładniejszy opis 
tej sztuczki.

Atakujący wyciąga nagle przed siebie ręce 
i chwyta przeciwnika za klapy surduta. (Zaznaczyć 
tu trzeba, że fortel ten wtedy tylko jest możliwy 
do wykonania, jeżeli surdut nie jest zapięty). Ra
miona atakującego powinny się przytem znaleźć 
m i ę d z y  ramionami zaatakowanego. Gdyby tylko 
jedno ramię znalazło się na zewnątrz, szanse ata
kującego zmniejszyłyby się znacznie. Kiedy się już 
uchwyciło silnie klapy, trzeba wywrócić nagłym 
ruchem surdut i ciągnąć go ku dołowi, (Fig. 18), do
póki rękawy nie zacisną ciasno ramion przeciwnika co
kolwiek powyżej łokci. Gdy to się stało, trzeba sil-
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nie trzymać. Jeżeli chodzi o atak rzeczywisty a ata
kujący widzi, że okoliczności nie pozwalają mu uciec

Fig. 18.

się do podstawienia nogi, opisanego w rodz. IV, to 
może pchnąć przeciwnika gwałtownie w brzuch kola
nem. Cios ten w Japonii jest rzadko zastosowywany, 
jako bardzo niebezpieczny i da się usprawiedliwić, 
tylko niezaprzeczoną koniecznością osobistej obrony.
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X I .

C Z E G O  S IĘ  M O Ż N A  S A M E M U  N A U C Z Y Ć . 
JA K  S IĘ  N A B Y W A  Z W IN N O ŚĆ .

Poprzednie rozdziały dały nam dostateczne, są
dzę, pojęcie o zasadach sztuki dżiu-dżicu. Kto 
wniknął dobrze we wszystkie szczegóły opisanych 
ćwiczeń i forteli i uprawia je pilnie, ten będzie 
musiał przyznać, że stan jego zdrowia znacznie się 
polepszył i że o wiele łatwiej, niż przedtem, może 
odeprzeć każdy atak na swoją osobę.

Zasadniczym ćwiczeniom musi uczeń japoński 
poświęcić bardzo dużo czasu. Podczas pierwszych 
miesięcy poddaje go się przedewszystkiem ćwicze
niom, które mają wyrobienie mięśni i wytrwałości 
na celu, do spotkań zaś, dopuszcza go się tylko 
od czasu do czasu o tyle, o ile one mogą stano
wić dla niego przyjemne urozmaicenie.

Potem pobudza się coraz więcej do zdobywa
nia się na własną inicyatywę. Jest wiele rzeczy, 
których się sam może nauczyć. Wspominaliśmy już 
że skoro się już ma jakie takie pojęcie o mięśniach 
i nerwach szczególnie drażliwych, to miejsce ich, 
po dokonaniu szeregu prób na sobie samym, bądź 
bez pomocy, bądź też z pomocą swego towarzy
sza, można łatwo oznaczyć.

I tak np., jeżeli złożymy ręce i jedną z nich
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szarpniemy nagle i silnie drugą w bok albo 
w górę, to przekonamy się, że szarpnięcie to spo
woduje przykry ból mięśni i kości w tej ostatniej. 
Szarpnięcie w dół natomiast nie będzie tak bole- 
snem. Ćwicząc się we dwójkę, łatwo się też spo
strzeże, że szarpiąc ramię przeciwnika w dół, idzie 
mu atakujący na rękę, podczas gdy szarpiąc w górę 
albo w bok zyskuje na przewadze.

Stąd wypływa jedno z najkorzystniejszych ćwi
czeń, które zarówno dobrze może służyć ku wy
rabianiu mięśni jak i ku atakowi lub obronie. Opi
sany właśnie chwyt ręki nie zawsze się da dość 
szybko zastosować, jeżeli jednak jest wykonalny, oka
zuje się bardzo skuteczny. Na wprawianie się w nim 
nie trzeba żałować czasu i trudu, gdyż w zapasach 
zwłaszcza z kimś, kto go nie zna, wywiera wprost 
nadzwyczajny skutek.

Przy zastosowaniu szarpnięcia w górę, splata 
atakujący palce swojej prawej ręki z palcami pra
wej ręki przeciwnika i zaciska je możliwie najsil
niej, podczas gdy lewą ręką chwyta zaatakowanego 
w połowie ramienia. Zaatakowany widzi jak jego 
prawe ramię wznosi się ponad jego głowę, pod
czas gdy w ręce, wykręconej w tył, odczuwa 
w przegubie ból nie do opisania.

Nie trzeba zapominać, że zaatakowany ma wolne 
prawe ramię i że może niem atak odeprzeć. 
Atakujący Japończyk unika tego niebezpieczeń
stwa, bądź uskakując możliwie najdalej na prawo,
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przyczem nie popuszcza ręki przeciwnika, bądź też 
podstawiając swoje własne udo, jako dźwignię, pod 
udo swego przeciwnika. Jeżeli wzajemna pozycya 
walczących na to pozwala, to tym ostatnim sposo
bem posługują się zwykle w szkołach dżiu-dżicu.

Fortel ten daje początek rozlicznym formom 
ataku. Dwaj uczniowie, którzy się często ćwiczą 
razem, odkryją łatwo wszystkie te odmiany. Żadna 
obrona nie jest możliwa, jeżeli atakujący wspom
niany chwyt wykona odpowiednio i stosownie do 
wskazanych sposobów uchroni się od lewego, wol
nego, ramienia przeciwnika. Naturalnie, można ta
kże atakować z lewej strony, chwytając lewą rękę, 
przy ataku z prawej strony jednak jest się o wiele 
pewniejszym. W pewnych wypadkach może także 
atakujący uznać za korzystne spleść obydwie ręce 
z rękami swego przeciwnika, szybkim ruchem po
derwać je ku górze i wykręcać w przegubie, atak 
taki jednak rzadko bardzo jest wskazany, zasto- 
sowuje się bowiem przy nim uderzenie kolanem 
w brzuch, co jest i nielojalne i niebezpieczne. Ucie
kając się do chwytu obydwoma rękami, lepiej jest 
wykręcać ręce przeciwnika w górę i na bok. War
tość tego rodzaju ataku zależy naturalnie od siły 
i szybkości z jakiemi go się wykonywa.

Pilny uczeń może odkryć liczne odmiany ataku 
na szyję. I tak np., obejmując swoją własną szyję 
obydwoma rękami i uciskając przytem kciukami 

ogryzek A dam a, palce zaś zatapiając w dołku
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u podstawy czaszki. Chwyt to bardzo skuteczny, 
jeżeli się chce np. przytrzymać złodzieja albo wy
rzucić za drzwi niepożądanego gościa. W chwycie 
tym trzeba się ćwiczyć często, ażeby nabrać zrę
czności i pewnej miary ucisku, odpowiedniej do 
okoliczności.

W linii prostopadłej od klapek usznych biegnie 
grupka mięśni wzdłuż szyi. Atakujący zatapia kciuk 
jednej z rąk w tych mięśniach z jednej, końce pal
ców zaś z drugiej strony szyi ofiary. Atak to bar
dzo bolesny i trudny do odparcia. Wtajemniczony 
w dżiu-dżicu próbuje się ratować w takim wypadku 
w sposób podany poprzednio przy opisie odparcia 
chwytu za gardło (Fig. 13).

We wszystkich możliwych chwytach za gardło 
i szyję trzeba się bardzo pilnie ćwiczyć. Im wię- 
cej dwaj uczniowie będą się wspólnie oddawać tego 
rodzaju ćwiczeniom, tem szyje ich staną się silniej
sze i mniej na ataki wrażliwe. Japoński mistrz dżiu- 
dżicu może znieść z uśmiechem każdego rodzaju 
atak na szyję czy gardło, dzięki temu, że przez 
ciągłe ćwiczenie taką dał siłę tym częściom i tak 
je zahartował, że zwykły europejski atleta zaledwo 
mu może nieznaczny ból sprawić.

Oprócz tych chwytów, znane są jeszcze trzy 
specyalne ćwiczenia, służące do hartowania mięśni 
szyi. Najprzód, każą uczniowi japońskiemu stać 
i kręcić głową tak, żeby się broda znajdowała moż
liwie najwyżej ponad prawym barkiem. To samo

Źródło siły, zdrowia I zręczności. 8



robi się potem w lewą stronę. Ruch ten nie po
winien być wykonywany zbyt szybko, ale z tak 
silnem natężeniem, żeby wszystkie mięśnie i wszyst
kie ścięgna szyi były możliwie jak najwięcej rów
nocześnie naprężone. Pochyla się potem głowę na 
prawo i na lewo, wreszcie w ty ł i naprzód.

Ucznia, który się opisanych dotąd forteli nau
czył, zachęca się gorąco, z o b o w i ą z u j e ,  ażeby 
je sobie w każdym kierunku jak najlepiej przyswa
jał i nowe kombinacye obmyślał. Jeżeli odkryje 
jakiś sposób ataku lepszy od dotychczasowych, albo 
wykombinuje jakąś paradę na cios, uważany dotąd 
za taki, który się nie da odeprzeć, to staje się 
wśród kolegów pewnego rodzaju powagą.

Wskażemy tutaj, jako przykład, odmianę ciosu 
już opisanego. Wróćmy do fortelu, gdy atakujący 
zarzuca swoje lewe ramię dookoła pasa przeciwnika 
i odpycha całą siłą prawej, rozłożonej ręki tegoż 
podbródek (Fig. 11). Zamiast tego, skacze ataku
jący na lewą stronę przeciwnika, zarzuca lewe ra
mię na prawą część jego pasa i ciśnie go równo
cześnie prawą ręką z lewej strony szyi. Atakowi 
takiemu, jeżeli będzie wykonany szybko i zwinnie, 
nie oprze się ofiara — padnie.

Inna znów odmiana, kiedy się chce zadać cios 
z tyłu, polega na tem, że się przyskakuje do prze
ciwnika, zarzuca mu się prawe ramię dookoła brzu
cha a lewe dookoła szyi i aplikuje mu się silne 
uderzenie kolana w krzyże. Potem, odskakuje się
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prędko, tak, że przeciwnik musi na wznak upaść, 
a wówczas atakujący, jeżeli mu nie zbywa na spry
cie, staje się panem położenia.

Inny, prosty, ale bardzo bolesny chwyt, znany 
jest pod nazwą »szarpacza włosów«. W ataku tym 
chwyta się lewą ręką za gardło przeciwnika w ten 
sposób, że kciuk uciska silnie mięśnie opisane już 
poprzednio (str. 1 13) a znajdujące się poniżej klapki 
lewego ucha, podczas gdy czterema palcami uciska 
się z tą samą siłą odpowiednie mięśnie pod uchem 
z prawej strony. Prawą ręką chwyta się równocze
śnie przeciwnika z przodu za czuprynę. Nagłe 
szarpnięcie w tył, wsparte uciskiem lewej ręki na 
gardło, przyniesie w rezultacie prawie pewne zwy
cięstwo. W razie potrzeby, można tu jeszcze za
stosować wspominany kilkakrotnie fortel, polegający 
na podstawieniu uda pod udo przeciwnika. Sposób 
na odparcie tego rodzaju ataku istnieje tylko jeden 
i to nie łatwy do wykonania, a mianowicie ostry 
ucisk środka ramienia atakującego.

Prawda, że zaatakowany może próbować ude
rzenia kolanem w brzuch atakującego, ten jednak 
przewidując to, podniesie prawą nogę prawie do 
wysokości kolana i zasłoni się udem. W tej pozy- 
cyi ma atakujący w pogotowiu paradę, którą 
może odeprzeć uderzenia kolanem i zniweczyć za
miary przeciwnika. Zaatakowany tymczasem, pod 
wpływem bólu, spowodowanego szarpaniem włosów 
słabnie prędko i wyrzeka się myśli o obronie.

" 5
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Skoro uczeń nabrał już wprawy w tym fortelu, 
zachęca go się do szukania innego sposobu bole
snego chwytania za włosy, bądź z jednej i z dru
giej strony, bądź z tyłu, przy równoczesnem zu
żytkowaniu drugiej wolnej ręki na zaatakowanie 
którejś z wrażliwszych części ciała. Atakujący po
winien nadto zawsze pamiętać, że zaatakowany ma 
dwie ręce a także kolana może użyć ku swojej obronie.

Bardzo interesującem zadaniem będzie dla ucznia 
wypróbowywać wszelkie w mowie będące fortele 
i obmyślać odpowiednie sposoby odparcia. W ćwi
czeniach szkolnych, próbuje się naprzód wszelkich 
możliwych ataków. Nie trzeba przytem szarpać 
za włosy aż do sprawiania silnego bólu, pomimo 
to jednak spostrzeże się po niedługim czasie, że 
skóra na głowie staje się coraz mniej wrażliwą, 
a w końcu tak nieczułą, że tego rodzaju atak, wy
mierzony przeciw komuś doświadczonemu w dżiu- 
dżicu zupełnie chybi celu.

Inna forma ćwiczenia, zastosowywana zarazem 
z dobrym skutkiem w poważnej walce, polega na 
zaatakowaniu z tyłu przeciwnika, który ma ramiona 
zwieszone po bokach. Szybkim ruchem chwyta go 
się za obydwie ręce w przegubie, przyczem o ile 
to możliwe, dobrze jest stosować szczypanie prze
gubu; nie jest to jednak konieczne. Skutek zależy 
głównie od szybkości, z jaką chwyt w pierwszej 
chwili wykonywamy i w dalszym ciągu przepro
wadzamy.



Przebieg ataku powinien być następujący: 
Ująwszy ręce przeciwnika, zwracamy je wstecz 

do wysokości podstawy kręgosłupa i z tego po
łożenia ciągniemy je ku sobie możliwie najdalej. 
Równocześnie wykręcamy ręce w przegubie na ze
wnątrz i wewnątrz, starając się przytem utrzymać 
je ciągle w pierwotnej wysokości. Nadto, wyzy
skuje atakujący swoją korzystną pozycyę jeszcze 
i w ten sposób, że popycha przeciwnika naprzód, 
przez co zmusza tegoż do natychmiastowego upad
ku. Jako jedyny środek obrony, pozostaje zaata
kowanemu kopnięcie nogą w goleń atakującego, ale 
to wyprowadza go jeszcze więcej z równowagi. 
Skoro atakującemu powiodło się w ten sposób po
walić przeciwnika, wówczas rzuca się na niego i za
łatwia się z nim ostatecznie, zatapiając swoje palce 
w karku ofiary a kciuki w »ogryzku Adama#.

Ćwiczenie to będzie dla początkującego bardzo 
bolesnem, z reguły jednak nie powinno ono być 
takiem, chyba, że zmuszeni jesteśmy do walki na 
seryo. Przerabiając je z towarzyszem, zmiarkujemy 
łatwo, jaka stąd wynika korzyść dla mięśni. Jak 
przy innych fortelach, tak samo i tutaj tyle tylko 
siły trzeba zastosowywać, ile jej wymaga poprawne 
wykonania sztuczki; tak postępując, o jakichś nie
bezpiecznych skutkach tego rodzaju zapasów nie 
może być mowy.

Japońscy uczniowie dżiu-dżicu, traktując ten 
fortel z początku jako zwykłą zabawkę, zabierają
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się przy każdej nowej próbie coraz energiczniej do 
dzieła i po pewnym czasie mięśnie swoje tak za
hartują, że zwyciężony podnosi się z ziemi ze 
śmiechem, najmniejszej na ciele nie poniósłszy 
szkody.

Ćwiczenie to nastręcza uczniowi dżiu-dżicu wiele 
sposobności do poznawania systemu mięśniowego 
swojego ciała; uczy go zwłaszcza wyszukiwać na 
sobie słabe i odporniejsze punkty. Uczeń stara się 
najprzód oznaczyć mięśnie najmniej wrażliwe przy 
tego rodzaju ćwiczeniu i na te nie zwraca, narazie, 
żadnej specyalnej uwagi. Równocześnie jednak spo
strzega, że inne mięśnie bolą dotkliwie w tych 
zapasach. Może być np., że najsilniejszy ból od
czuwa w przegubach. W  takim razie, jeżeli rzecz 
traktuje sumiennie, ćwiczy się bądź sam, bądź 
wspólnie z towarzyszem w ruchach i chwytach dla 
tej części ciała najbardziej wskazanych dopóty, 
dopóki nie zobaczy, że jego przeguby osiągnęły 
pożądany stopień siły i odporności (Fig. 4 i 5).

Jeżeli uczeń widzi, że ramię ma słabe, to po
święca więcej czasu ćwiczeniu ramienia. Jeżeli plecy 
okazują się za mało odporne, to ćwiczy się pilniej 
w pochylaniu ciała w biodrach w ty ł i naprzód, 
z dobrze wyprostowanemi nogami. Częstsze ćwi
czenie się w przerzucaniu przeciwnika przez głowę 
i ramię jest także zalecenia godne, tak samo jak 
obejmowanie ofiary jednem ramieniem w pasie,



podczas gdy drugą rękę opiera silnie na brodzie 
przeciwnika.

Powtarzając te ćwiczenia częściej, ale bez gwał
towniejszego wysiłku, przekonamy się, że wzma
cniają one i najsłabsze plecy. Nieomylnym znakiem, 
że się nadużyło siły i energii, jest brak oddechu 
i silny ból w krzyżach. Środkiem zaradczym na to: 
więcej umiarkowania, dopóki się plecy nie staną 
wytrzymalszemi na większe wysiłki.

Jeżeli szyja, przy »operacyi« dokonywanej przez 
atakującego na atakowanym po obaleniu na ziemię 
okazuje się częścią najsłabszą, to najskuteczniejszym 
na to zło środkiem będzie pilne oddawanie się opi
sanym już w tym rozdziale ćwiczeniom szyi i gar
dła. Używane u nas nazwy takie, jak #byczy kark« 
»żelazny kark«, powinnyby się raczej przyjąć w Ja 
ponii. Skaleczenie japońskiego mistrza dżiu-dżicu 
w szyję zwykłym sposobem ataku, uciekając się do 
rąk albo kija, byłoby dla niewtajemniczonego w tę 
sztukę nadzwyczajnym sukcesem.

Jest jeden fortel, zastosowywany niekiedy w walce, 
który również można uważać jako doskonały śro
dek ku ogólnemu wzmacnianiu ciała. Uczeń kła
dzie się na ziemi na wznak. Przeciwnik pochyla 
się nad nim i chwyta go za nogi w kostkach w ten 
sposób, że kciukiem uciska silnie kostkę z wew
nętrznej strony nogi, podczas gdy palcami ciśnie 
z równą siłą kostkę na stronie zewnętrznej. W kró
tkim czasie przekona się uczeń, że może w ten spo
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sób gwałtowny ból wywołać, pod warunkiem, na
turalnie, że ciśnienie będzie energiczne.

Skoro się nabrało wprawy w tem ciśnieniu — 
a nie jest to bynajmniej kwestyą jednej chwili — 
to przechodzi się do następnej fazy. Podnosi się 
zlekka nogi ofiary ponad ziemię, potęgując ciągle 
ciśnienie, bez sprawiania jednak zbyt wielkiego bólu 
i wykręca się kostki tak, żeby palce były skiero
wane na zewnątrz. I tutaj u Japończyków dzieje 
się to samo, co na innych częściach ciała, że miej
sca atakowane stają się w końcu mniej albo więcej 
nieczułe.

Po dostatecznem opanowaniu jej części ćwi
czenia idzie uczeń dalej. Zastosowując to samo 
wykręcanie, pozwala się potem palcom przeciw
nika wrócić do pierwotnego, normalnego poło
żenia, w górę. Atakujący podnosi nogi swego to
warzysza, dopóki tenże nie spocznie na łopatkach, 
a w końcu opuszcza je zwolna, dopóki się znowu 
nie znajdą na ziemi.

Fortel ten, jakeśmy już wspominali, ma o wiele 
donioślejsze znaczenie jako ćwiczenie fizyczne, niż 
jako środek walki. Możemy nim wzmocnić cały 
szereg bardzo ważnych mięśni. W wypadku, gdzie 
idzie o śmierć albo życie, można zmusić przeciw
nika do wywrócenia gwałtownego kozła, przyczem 
złamanie karku nie jest wykluczone.

Pouczającą jest sztuczka, którejby japoński 
mistrz dżiu-dżicu — powiada Hancock, niezawodnie
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użył, gdyby się znalazł w zwartym tłumie w Eu
ropie albo Ameryce i gdyby mu zanadto doku
czano popychaniem z tyłu. W japońskim tłumie, 
żeby nie wiedzieć jak był zwarty, nikt nikogo nie 
popycha rozmyślnie. W Europie jednak, nękany 
Japończyk obróciłby się zlekka, ażeby się przeko
nać kto go popycha i zaaplikowałby potem silne 
uderzenie łokciem w okolicę żołądka gbura. Ten 
wydałby z siebie wówczas jękliwe »ojoj«, na co 
mistrz dżiu-dźicu obróciłby się i z nieopuszczającą 
go nigdy uprzejmością:

— Przepraszam — rzekłby — ale nie przy
puszczałem, że obracając się nagle, mogę panu wy
rządzić taką przykrość.

I gburowi nie pozostawałoby nic innego, jak 
tylko przyjąć za dobrą monetę takie usprawiedli
wienie i trzymać się możliwie jak najdalej od mi
strza japońskiego.

W Japonii cios ten służy do zapobieżenia ataku 
zagrażającego z tyłu. Można go, trzymając przed
ramię poziomo, zadać końcem jednego albo dru
giego łokcia, wykonywując równocześnie szybki 
zwrot tułowiem. Po jakiem takiem wyćwiczeniu się, 
można go zadawać z taką szybkością i precyzyą, 
że trafiony ani się skarżyć ani udowodnić nie może, 
że został rozmyślnie zaatakowany. Nie potrzebuje 
też uczeń wprawiać się bardzo w trafianiu. Jeżeli 
przeciwnik jest znacznie wyższy, to w brzuch zo



stanie trafiony, ale i w takim razie cios będzie 
skuteczny.

Mówiliśmy już z naciskiem o zwinności tak 
bardzo do japońskich ciosów ataku i obrony po
trzebnej. Europejczyk, zwiedzający pierwszy raz 
japońską szkołę dżiu-dżicu, byłby prawdopodobnie 
niektóremi ćwiczeniami, mającemi na celu tę zwin
ność, zdziwiony. Ćwiczenia te, na pozór śmieszne, 
traktują się tam bardzo poważnie, jako niezawod
nie skuteczne w swoich rezultatach.

Uczy się najprzód ucznia skakać na jednej no
dze, przyczem drugą odrzuca (kopie) on jak najdalej 
w tył, podnosząc ją możliwie najwyżej. Robi się to 
na przemian, to jedną, to drugą nogą i doprowa
dza się stopniowo do jak największej szybkości. Po
dobne ćwiczenie wykonywa następnie uczeń, wy
rzucając jedną nogę naprzód. Potem skacze na 
jednej nodze w koło, możliwie najdłużej, dopóki 
nie straci równowagi, wyciągając drugą nogę jak 
najdalej w tył. Dalszą odmianą takiego ćwiczenia 
jest skakanie z jedną nogą, wyciągniętą naprzód, 
a w końcu także na bok. Ćwiczenia tego rodzaju 
to głównie mają na celu, ażeby uczeń dżiu-dżicu 
mógł bez trudności utrzymać się na jednej nodze 
wówczas, kiedy drugą chce wykonać jakiś rzut 
w tym albo owym kierunku.

Ku wyrobieniu się w szybkich skokach, niezbęd
nych przy ataku, istnieje cały szereg ćwiczeń z za
stosowaniem laski bambusowej (rozumie się samo
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przez się, że u nas można do tego celu użyć każ
dej innej laski). Uczeń stoi i trzyma w obydwóch 
rękach laskę ponad głową. O parę stóp od niego 
czatuje w naprężeniu, przyczajony jak kot, do 
skoku gotów towarzysz. W chwili kiedy mu się 
podoba, ten, który trzyma laskę, spuszcza ją w dół 
dotykając nią swoich nóg. Czatujący na pierwszy ruch 
laski powinien się rzucić naprzód i chwycić ją za
nim dotknie nóg jego towarzysza. W  początkach 
zadanie to jest do wykonania trudne, albo prawie 
niemożliwe, ale po paru tygodniach ćwiczeń, szanse 
wygranej stają się po obu stronach równe.

Dla odmiany można także zamiast opuszczać 
laskę, podnosić ją w górę; można wreszcie spuszczać 
na jedną albo drugą stronę, przyczem zadanie cza
tującego pozostaje w zasadzie to samo.

W  innem ćwiczeniu, ten, który trzyma laskę, 
podnosi ją jedną ręką ponad głowę i spuszcza po
tem w ten sposób, żeby dotknąć ziemi. W tym wy
padku uczeń, który ma laskę uchwycić, trzyma się 
z boku towarzysza; powinien chwycić laskę, zanim 
ta dotknie się ziemi.

Potem następują ćwiczenia, w których dwaj 
uczniowie chwytają laskę w podobny sposób, bądź 
jedną ręką, bądź też obydwoma i walczą o jej po
siadanie. Przegrywający, uznając swoją porażkę, 
kłania się przyjaźnie.

Przystępujemy teraz do ćwiczeń, które na pierw
szy rzut oka mogą się wydać niebezpiecznemi, ta-



kiemi jednak nie są, jeżeli się odbywają z pewną 
przezornością, a przyczyniają się nie mało do wy
rabiania zwinności. Jeden z uczniów staje z laską 
ponad swoją głową i spuszcza ją nagle na głowę 
swego towarzysza. Ten stoi spokojnie i winien ręce 
trzymać po bokach albo na wysokości żołądka, 
dopóki nie spostrzeże spuszczającej się laski. Wów
czas, powinien skoczyć, chwycić ją i starać się wy
drzeć ją swemu przeciwnikowi. Z  początku spuszcza 
się powoli laskę na głowę przeciwnika, za każdą 
lekcyą jednak zwiększa się szybkość, aż obydwaj 
uczniowie nabiorą tyle wprawy, żeby cios za każ
dym razem mogli odparować. Stąd wynika potem 
walka o posiadanie laski. Ten, który musiał puścić 
laskę, może zaatakować przeciwnika w sposób jaki 
uzna za stosowny i walka trwa dopóki jeden albo 
drugi nie uzna się za zwyciężonego. Na znak po
rażki uderza się zwyciężony po udzie, jeżeli zaś leży, 
uderza ręką o ziemię. Na ten znak walka się koń
czy natychmiast i współzawodnicy przed przystą
pieniem do nowego spotkania, spoczywają chwilę. 
Ćwiczenia z laską mogą się odbywać w rozmaity 
sposób, a im więcej wymyśli się kombinacyj ataku 
i obrony, tem lepiej będzie uczeń przygotowany 
do walki na seryo.

Równocześnie z tem ćwiczeniem, uczy się ucznia 
padać. Tak np. pada na ziemię, z rękami wyciąg- 
niętemi poziomo przed siebie. Skaleczyć się przy- 
tem nie może, gdyż podłoga w szkołach dżiu-dżicu
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jest zawsze w takich razach zaścielona grubym, 
miękkim kocem albo materacem.

Rola instruktora w tego rodzaju ćwiczeniu jest 
bardzo nieznaczna. Młodzieniec powinien się sam 
nauczyć padać na ziemię, bez sprawiania sobie bólu, 
kierując się własnem doświadczeniem i własnemi 
spostrzeżeniami. Powinien poznać mięśnie najbar
dziej przy upadku wrażliwe i obmyślać sposoby 
chronienia się od wszelkich obrażeń. Jeżeli uczeń 
widzi, że nie wytrzyma ataku przeciwnika, to pada 
jak się uda, na lewą albo prawą stronę i wykręca 
się tym sposobem, przynajmniej do pewnego sto
pnia, od chwytu za gardło albo podwójnego ucisku 
ramienia atakującego. Ulegający przeciwnikowi, nie 
pada nigdy, o ile tylko może tego uniknąć, na 
plecy.

Stałe ćwiczenie się w padaniu, nasuwa inteligent
nemu uczniowi rozmaite kombinacye i sposoby szyb
kiego i zręcznego zrywania się na nogi. Jeżeli ktoś na
głym i sprytnym ruchem przeciwnika zostanie po
walony, to nie decyduje to jeszcze stanowczo 
o jego porażce. Zdarza się często, że pozorna 
klęska zamienia się w zwycięstwo, jeżeli się powa
lony potrafi wydobyć z objęć przeciwnika, i zer
wawszy się, stanąć na nowo do walki.

Z  początku, uczeń, który się sam ćwiczy, kła
dzie się na wznak na ziemi, z wyciągniętemi no
gami i ramionami. W tej pozycyi, wymaga się tylko 
od niego, żeby »się zebrał w kupę# i zerwał na
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nogi możliwie najzręczniej i najprędzej. Nie idzie 
to odrazu bardzo łatwo, ale jak wszędzie, tak i tu
taj ćwiczenie prowadzi do doskonałości. Po paru 
tygodniach stwierdza uczeń nadzwyczajne postępy.

Następnie uczy się uczeń padać na lewa. stronę 
i wstawać w tej chwili z całą, na jaką go stać 
tylko, szybkością i zręcznością. Robi to w ten 
sposób, że pada na lewo na obydwa kolana, 
z rękami wyciągniętemi naprzód, ażeby sobie do- 
pomódz do skoku. Skacząc, nadaje się swemu ciału 
taki obrót, żeby z przeciwnikiem stanąć oko w oko. 
W ten sam sposób wykonywa się upadek na prawo, 
z tą jedynie różnicą, że skacząc, trzeba zrobić 
szybki zwrot w prawo.

Nie trzeba nigdy zapominać, że zrywając się, 
należy to robić w ten sposób, żeby jak najmniej 
być narażonym na atak przeciwnika. Można czę
sto uniknąć, skutecznego innym razem, ataku, po
chylając się na jedną albo druga stronę, naturalnie 
nie na tę, z której zagraża prawdopodobny atak 
przeciwnika. Kiedy się wstaje, nie trzeba się łu
dzić nadzieją, że przeciwnik zaczeka z atakiem do
póki się nie stanie silnie na nogach. Japończyk jest 
zdania, że w w a l c e  n i e  m o ż e  b y ć  m o w y  
o c z e mś  n i e d o z w o l onem.  Każdy chwyt, każdy 
cios jest dozwolony kiedy przeciwnik leży na ziemi, 
albo kiedy usiłuje się podnieść. Jedynym celem do 
osiągnięcia jest zwycięstwo, i wolno po nie s i ęgać  
w s z e l k i m i  m o ż l i w y m i  s p o s o b a m i .



12 7

Potem, siada się na ziemi, z nogami z lekka 
wyciągniętemi naprzód, z rękami po bokach, opar- 
temi o ziemię, ale cokolwiek cofniętemi wstecz. 
Z  tej pozycyi skacze się na równe nogi, nie obra
cając się przytem ani w jedną ani w drugą stronę. 
Jakkolwiek ruch ten jest trudny, to jednak z cza
sem, trzymając się programu nauki we wszystkich 
szczegółach i tutaj uczeń dochodzi do celu swoich 
usiłowań.

Do następnego ćwiczenia siada się znów na 
ziemi, z nogami w tej samej pozycyi, ale nie opie
rając rąk, tylko wyciągając je naprzód. Wstać z tej 
pozycyi również nie jest łatwą rzeczą, ale czegóż 
nie dokaże wytrwałe ćwiczenie — a skutek wart 
zachodu, gdyż sztuczka ta przyczynia się znako
micie do nadania ruchom błyskawicznej szybkości.

Załatwiwszy się z tem ćwiczeniem, każe się 
uczniowi przykucznąć, z zadem możliwie najbliżej 
ziemi, jednak tak daleko, żeby nie mógł usiąść. 
Ramiona wyciąga się naprzód albo na boki. Z  tej 
pozycyi powinien się uczeń przyzwyczajać wstawać 
z jak największym pośpiechem. Kiedy już do tego 
doprowadził, powinien w tej samej pozycyi przy
kucznąć naprzeciwko swego przeciwnika, poczem 
krzyżują obaj ręce i na dany znak podnoszą się 
wzajemnie. Skoro stanęli na ziemi, rozplatają ręce 
i atakują się w sposób, jaki im się podoba.

Inne doskonałe ćwiczenie polega na tem, że 
dwóch uczniów kładzie się na ziemi, na brzuchach,



głowami do siebie, z rozłożonemi rękami. Każdy 
z nich stara się przyciągnąć do siebie ręce dru
giego tak, żeby mógł skoczyć i opanować podno
szącego się z ziemi przeciwnika, przewrócić go na 
wznak i rzucić się na niego. Jeżeli zwycięzcy udało 
się uwolnić ręce, to może zastosować ucisk ramion, 
chwyt za gardło, albo jakikolwiek inny środek, 
którym może ostatecznie pokonać swego przeciw
nika. W każdym razie ten, który jest na wierzchu, 
gniecie kolanem w żołądek swoją ofiarę.

Bardzo dobrze także wyrabia zręczność nastę
pujące ćwiczenie: uczeń rzuca się na kolana, nie 
dotykając ziemi rękami i zaraz się zrywa z rękami 
wyciągniętemi naprzód, jakby się spodziewał ataku 
przeciwnika.

Dobrze jest również rzucać się na ziemię, opie
rając się przytem rękami i końcami palców u nóg, 
nie dotykając jednak ziemi tułowiem. Z  tej pozycyi 
trzeba rzucać szybkie spojrzenia to przez lewe, to 
przez prawe ramię. W  ten sposób uczy się uczeń 
oryentować, na którą stronę ma się wyrwać, jeżeli 
nieprzyjaciel nad nim stoi albo na niego czatuje. 
Obróciwszy tak kilka razy głową naprzemian, to 
w lewo, to w prawo, trzeba sobie wreszcie wyo
brazić, że przeciwnik przygotowuje się do ataku, 
z którejś strony — przypuśćmy, że z prawej — 
i wtedy wykonywując szybki obrót, należy się zer
wać na lewo, z całą gotowością do obrony i no
wego ataku.



W japońskich szkołach dżiu-dżicu, szczególny 
nacisk kładą na skoki, wykonywane sposobem ko
cich susów. Ręce powinny być przy tem wyciąg
nięte, jakby się miało naprawdę natychmiast zaa
takować przeciwnika. Uczeń, to staje prosto, to 
przysiada nagle po susie. Potem, uczy się skoków 
w bok, jakby miał z boku zaatakować przypuszczal
nego przeciwnika. Ćwiczenie się w tego rodzaju 
skokach jest bardzo zalecenia godne ze względu 
na pośpiech i skuteczność ataku wówczas, gdy prze
ciwnika na początku walki nie można dosięgnąć ra
mieniem.

Wprawiając się w tych skokach, może także 
uczeń obmyślać rozmaite finty. Fortelami podob
nymi do tych, jakich używają bokserzy an
gielscy, może udać, że skierowuje swój atak na 
pewną część ciała swego przeciwnika a tymczasem 
wykonać go na zupełnie inną. Jeżeli się zwraca 
wzrok na pewną część ciała, podczas gdy w rze
czywistości chwyta się za inną, to podstęp taki 
bywa równie skuteczny jak w boksie. Finta, do 
której się często ucieka atakujący, polega na tem, 
że skacze naprzód, trzymając się prosto, przy
siada potem nagle pod wyciągniętem ramieniem 
swego przeciwnika, chwyta go za bliższe kolano, 
drugą zaś ręką zadaje mu pchnięcie w tułów mo
żliwie najwyżej. W chwili zadawania pchnięcia po
winno się kolano przeciwnika szarpnąć na zewnątrz, 
i zaatakowany, który oczekiwał ataku w zgoła in-

Źródło zdrowia, siły i zręczności. 9
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nej okolicy ciała, ma tym sposobem jedynie do 
wyboru upadek na wznak albo na bok. Atakujący 
dopełnia wówczas tylko swoje zwycięstwo, rzuca
jąc się na swego przeciwnika i zastosowując ciosy, 
które, zależnie od okoliczności, uznaje za najod
powiedniejsze.

Nabyta zwinność ułatwia uczniowi zastosowa
nie innego znów, bardzo skutecznego ciosu. Tutaj, 
przysiada się, jakby się chciało zaatakować kolano, 
poczem, w chwili, kiedy się przeciwnik nachyla, 
ażeby się bronić, wstaje się nagle i zadaje się cios 
w górną część ciała nachylonego nieprzyjaciela. 
Wobec tego, że nielojalność nie istnieje w japoń
skim systemie walki, szczytem sztuki dżiu-dżicu jest 
możliwie jak najwięcej zwodzić przeciwnika. Jeden 
jest tylko od tej reguły wyjątek: jeżeli zwyciężony 
uderza się po udzie, albo, jeżeli leżąc, uderza ręką 
o podłogę, powinien go zwycięzca puścić bez obawy 
ataku.

Można jeszcze wyrabiać zwinność, padając twa
rzą na ziemię i obracając się potem na plecy z bły
skawiczną szybkością. Ramionami, rękami, nogami 
robi się przytem z taką szybkością i precyzyą, 
jakby się rzeczywiście miało do czynienia z nie
przyjacielem. Zalecenia godną odmianą jest także 
szybki bieg ku zawieszonemu u sufitu i kołyszą
cemu się przedmiotowi. Nie zwalniając szybkości, 
chwyta uczeń przedmiot albo próbuje to zrobić, 
zatrzymując się tylko wówczas, gdy czuje, że ma



zdobycz w ręku. Z  początku wydaje się to bardzo 
trudnem, prawie niemożliwem, stopniowo jednak 
staje się coraz łatwiejszem. Sportową tę zabawę 
można zaprowadzić w każdej sali dostatecznie wy
sokiej i obszernej; wyrabia ona nietylko zwinność, 
ale także tak ściśle z nią związaną pewność rzutu 
oka. —

W niektórych szkołach dżiu-dźicu, skakanie przez 
przeszkody na wysokość piersi stanowi także jeden 
ze środków ku wyrabianiu zwinności. Przeszkodą 
tą może być drążek albo jaki inny, do tego celu 
odpowiedni przedmiot. W chwili, kiedy uczeń po 
skoku staje na ziemi, spotyka się oko w oko z ocze
kującym na niego przeciwnikiem i natychmiast w y
wiązuje się walka. Po zdecydowanem zwycięstwie, 
wykonywa drugi taki sam skok i w taki sam spo
sób. Ćwiczenie to można uprawiać z dobrym re
zultatem tylko wówczas, jeżeli się przedtem prze
robiło zupełnie i pilnie wszystkie ćwiczenia przy
gotowawcze, mające na celu wyrobienie zwinności. 
Z  początku lepiejby może było zadawalać się bra
niem przeszkód, sięgających po pas, japońscy ucznio
wie jednak nie uznają tutaj potrzeby stopniowania, 
nie lubią tracić czasu na drobiazgi!

Skoro uczeń po gruntownem przerobieniu wy
żej opisanych ćwiczeń stał się już rzeczywiście 
zwinnym, uczy go się wymykania się przeciwnikowi. 
Mistrz dżiu-dżicu jest równie nieuchwytny, jak przy
słowiowy piskorz. Chwycić go — jest dla niewpra
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wnego przeciwnika prawie niemożliwem. W chwili 
kiedy mu się zdaje, że już go ma, spostrzeże się, 
że nie trzyma go wcale, ale, że właśnie, przeciw
nie, chwycił go w swoje druzgocące objęcia mistrz 
japoński, ciśnie bez litości i doprowadza do nie
chybnej porażki.

Ostateczny wynik wszelkich ciosów zaczepnych 
i obronnych w dżiu-dżicu zależy w zupełności od 
zwinności, którą nabyć może każdy, kto tylko nie 
żałuje trudu.
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xII.
R Z U T  O K A  N A  O P IS A N E  JU Ż  Ć W IC Z E N IA  

PRZYG O TO W A W CZE.

W końcu pierwszej części swojej książki wy
raża Hancock słuszną obawę, żeby ci, co pragną 
posiąść sztukę dżiu-dżicu, nie lekceważyli sobie ćwi
czeń przygotowawczych i nie przystępowali przed
wcześnie do rozmaitych sztuczek i forteli walki. 
»Takie postępowanie byłoby błędem, popełnionym 
na samym początku, za który trzebaby odpokuto
wać później.

Sama walka nie daje zdrowia. Doskonalenie się 
fizyczne nie polega tylko na wyrabianiu sobie sil
nie występujących mięśni, tak samo jak znajomość 
kilku przyswojonych sobie łatwo sztuczek walki nie 
daje patentu na atletę.

Komu naprawdę zależy na fizycznem udosko
naleniu się, ten powinien trzymać się ściśle prowa
dzących do tego przepisów. Przestrzeganie spo
sobu odżywiania się, głębokie wdychiwanie świe
żego powietrza o każdej porze, racyonalna odzież, 
nie tamująca swobodnego przystępu powietrza, czę
ste kąpiele, obfite zastosowywanie wody do picia, 
regularny spoczynek, odpowiednia rozrywka, do
stateczne ćwiczenie mięśni, wszystko to jest nieo
dzowne, ażeby osiągnąć prawdziwą korzyść z sy
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stemu ćwiczeń fizycznych, które zrobiły z Japoń
czyków, po dwudziestu pięciu wiekach, najsilniejszy, 
najwytrwalszy i najszczęśliwszy naród na świecie.

Przed przystąpieniem do nauki sposobów walki, 
musi uczeń dżiu-dżicu, poddając się bezwzględnie 
elementarnym zasadom hygieny, długo i wytrwale 
przez ćwiczenia oporu i inne wzmacniać mięśnie 
i kości. Czasu na to przeznaczonego nie może być 
nigdy za dużo. Nauka ciosów walki dżiu-dżicu u lu
dzi, którzy nie dbali o wzmocnienie swoich kości 
i mięśni, przyprawi ich napewno w rezultacie 
o szkodę na zdrowiu, a może nawet o kalectwo. 
Podczas ćwiczeń przygotowawczych, przeznaczo
nych do wzmacniania mięśni i kości, można pró
bować niektórych, najprostszych sztuczek walki, 
zawsze jednak pod warunkiem, żeby unikać zbyt
nich wysiłków. Zwolna zoryentuje się uczeń, że 
może znosić wysiłki coraz cięższe i coraz dłuż
sze i spostrzeże się potem, że dochodzi stopniowo, 
ale pewnie do doskonałego stanu zdrowia fizycz
nego i najwyższego stopnia wytrwałości.

Kiedy się przystępuje do sposobów walki, które 
spowodowują upadki, trzeba to robić zawsze na 
podłodze zaścielonej materacami — albo, jeżeli się 
to odbywa na wsi, na sianie. Jakkolwiek możnaby 
to, bez kłopotu, robić także na gęstym trawniku, 
lepiej jednak jest w przyjacielskiej walce nie narażać 
dwóch przyjaciół na możliwe połamanie sobie ko
ści. Nie trzeba także i tego spuszczać z oka, że
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w spotkaniach przyjacielskich, nie powinno się nad
używać siły. W początkach wystarczy przyswajać 
sobie zasady dżiu-dżicu. W miarę czynionych po
stępów, czuć się będzie uczeń zdolnym do zno
szenia coraz większych wysiłków, nie trzeba 
się jednak nigdy zanadto spieszyć z dojściem do 
tego okresu. Najlepszym przewodnikiem dla każ
dego ucznia może być tutaj własny sąd o sobie.

Kwestya ubrania jest niesłychanie ważną. Ciało 
powinno być możliwie jak najwięcej odkryte. W ja
pońskich szkołach dżiu-dżicu wstępują uczniowie 
na arenę okryci tylko na biodrach kawałkiem ma- 
teryi. Ułatwia to swobodne krążenie powietrza do
okoła ciała, wydzielającego obficie pot, wskutek 
szybkości ruchów. Tam, gdzie chodzi o ćwiczenia, 
polegające na chwytach za ubranie, dodaje się do 
tego prymitywnego kostiumu, surdut z silnej ma- 
teryi.

Nas, Europejczyków, żenowałoby ukazywanie 
się w samej opasce na biodrach, najwłaściwiej więc 
będzie zastąpić japoński strój ćwiczebny krótkiemi, 
przylegającemi spodeńkami, umocowanemi w bio
drach przepaską, na nogi zaś włożyć szkarpetki. 
Trzewików nigdy nie powinno się nosić. Do ćwi
czeń z surdutem, można użyć pierwszą lepszą starą 
marynarkę.

Dla kobiet, któreby chciały korzystać z dobro
dziejstw dżiu-dżicu, najodpowiedniejszym do ćwi
czeń będzie pewien rodzaj kostiumu kąpielowego.



M ogą także używać w tym celu ubrania, składa
jącego się z wolnej bluzki, majtek sięgających do 
kolan i pończoch, trzewiki zaś powinny być sta
nowczo zakazane.

W Japonii także kobiety ćwiczą się w dżiu-dżicu 
i mierzą się często z mężczyznami. Dobrze by 
było, gdyby się to przyjęło i u nas— zawsze pod 
warunkiem, żeby mężczyzna i kobieta byli prawie 
równego wzrostu, jednakiej wagi i mniej więcej ró
wnej siły muskularnej. Walki takie, w równych wa
runkach, są już z tego względu bardzo zalecenia 
godne, że przyczyniają się w wysokim stopniu do 
wyrabiania grzeczności, którą tak odznaczają się 
Japończycy w swoich przyjacielskich spotkaniach.

W zakończeniu pierwszej części swojej książki 
daje Hancock takie cenne rady:

Przestrzegaj ściśle przepisów hygieny!
Nie zaniedbuj żadnego dnia przepisanych ćwiczeń!
Nie przystępuj do nowego ćwiczenia, zanim nie 

posiądziesz dobrze poprzedniego!
Nie przeciągaj struny w fizycznym rozwoju! 

Japoński przepis brzmi: zachowuj miarę. Inteli
gentny uczeń powinien sam wiedzieć kiedy i o ile 
może zwiększyć swoje wysiłki. Nie bądź zanadto 
gorliwy!

Żeby nie wiedzieć jak dokuczliwe były sztuczki 
ze strony twego przeciwnika, nie przestaj być 
grzecznym i uśmiechniętym przyjaźnie. Dobre uspo
sobienie przyczynia się bardzo do utrzymania zdrowia.
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Na ospałość, pochodzącą z leniwego krążenia 
krwi, okaże się dżiu-dżicu najlepszym ożywiającym 
środkiem. Jeżeli nie masz na zawołanie partnera, 
to bierz się do ćwiczeń, które sam możesz prze
rabiać. Polepszenie objawi się w kilku minutach. 
Licz się jednak w takich wypadkach więcej niż 
kiedykolwiek ze swojemi siłami; pięć do dziesięciu 
minut ćwiczenia zupełnie wystarczy, ażebyś uczuł 
jego zbawienne działanie po rozgrzanem ciele 
i drgających mięśniach. Wtedy, trzeba przestać, i po
tem dopiero, gdy się jeszcze lepiej uczujesz, za
bierz się na nowo do ćwiczenia.

Jeżeli jesteś zbyt nerwowy i cierpisz na bez
senność, umiarkowane bardzo ćwiczenie, o ile mo
żności na świeżem powietrzu, a po niem kąpiel 
i łóżko, zaradzą prędko złemu. Stałe zastosowy- 
wanie w nocy tej prostej kuracyi, okazuje się sku
tecznym środkiem nawet na trwałą bezsenność.

Europejczycy — podnosi wreszcie w radach 
swoich Hancock — są przysłowiowo nerwowi. 
Japończycy, przeciwnie, są spokojni i pogodni. 
Wierne naśladowanie wszystkich ich przepisów, roz
wój fizyczny mających na celu, mogłoby znakomi
cie wpłynąć na ogólny a tak wiele pozostawiający 
do życzenia stan zdrowia mieszkańców Zachodu, 
ich sił i nerwów.





C Z Ę Ś Ć I I .

Różne sposoby walki.
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C H W YT Z A  G A R D ŁO  — Z W Y K Ł Y  I S Y S T E 
M E M  D Ź I U -D Ż ICU. O BR O N A .

We wszystkich okresach barbarzyństwa, jak i cy
wilizowania się ludzkości najwięcej rozpowszechnio
nym sposobem ataku i obrony było zawsze chwy
tanie przeciwnika za gardło; to zrozumiałe, boć 
każdemu wiadomo, że pozbawiając przeciwnika 
przystępu powietrza, czyni go się niezdolnym do 
walki.

Silny chwyt za gardło jest tak piorunujący, że 
zaatakowany, o ile nie jest rutynowanym atletą, 
bardzo rzadko zdobywa się na tyle przytomności 
umysłu, ażeby się ze szponów swego przeciwnika 
zapomocą kontrataku, skierowanego w jakąś część 
jego ciała uwolnić. Zamiast o tem pomyśleć, cze
pia się zazwyczaj morderczych rąk i usiłuje je od
trącić, co przy należycie zastosowanym chwycie jest 
prawie niemożliwe, tak, że w końcu nie pozostaje mu 
nic innego, jak tylko zdać się na łaskę i niełaskę.

Duszenie nieprzyjaciela uprawiano widocznie 
w starej Japonii z niemniejszą predylekcyą ani
żeli w innych częściach świata, gdyż przekazana 
potomności nauka dżiu-dżicu świadczy najlepiej, ile 
tam zadawano sobie trudu, ażeby ataki na gardło 
i odparcie tychże, uczynić jak najskuteczniejszymi.
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Liczne też są bardzo tego rodzaju sztuczki i for
tele; z najważniejszymi z nich, zapoznamy się 
niżej.

Fig. 19.

Na zachodzie nieznane jest ćwiczenie się 
w chwycie za gardło. Jeżeli się nim ktoś w razie 
niebezpieczeństwa posługuje, to chwyta poprostu 
swego przeciwnika z przodu za gardło i ciśnie do
póty, dopóki oporu tegoż nie złamie. Chwyt taki 
widzimy na fig. 19. Przypatrzmy mu się dobrze
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i starajmy się przez pilne ćwiczenie przyswoić so
bie sposób przeciwdziałania zaatakowanego. Wznosi 
on ręce ze wzróconemi ku sobie dłońmi między 
ramionami przeciwnika i silnym odruchem swoich 
ramion, wymierzonym w przedramiona atakującego

Fig. 20.

rozluźnia dławiące go ręce. Ruch ten jest prawie 
niezawodny i doprowadza zwykle do celu, jeżeli 
siła mięśni, jaką się ma do pokonania, nie jest nie
zwykle wielką.

W takim razie, to jest, jeżeli opór jaki się ma 
do złamania jest zbyt silny, należy się uciec do 
opisanej już na str. 102 a na fig. 14 obrazowo przed
stawionej obrony. Odparowywanie to nie działa 
wprawdzie tak prędko, pozwala jednak na większe
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zastosowanie siły do uwolnienia się od chwytu. 
Splata się przytem swoje ręce przed brzuchem, 
podnosi się energicznie oba ramiona w lewo i ude
rza się z całą siłą w prawy łokieć przeciwnika, 
przyczem ramię tegoż przez sam ciężar niezawo
dnie opadnie.

Wróćmy do pierwszego, szybszego i prostszego 
odparcia, gdzie zaatakowany wznosi swoje ręce 
między ramionami atakującego. Przekonamy się tu
taj łatwo, że z obroną tą da się połączyć sztu
czka, która naraz z atakowanego zrobi atakującego 
(Fig. 20). Naprzód zaatakowany, który jednak 
trzyma swoje ręce między ramionami przeciwnika, 
zarzuca je prędko za głowę tamtego i splata je 
u podstawy czaszki, po czem tak ujętą głowę na
gina ku przodowi, co się da zrobić bez wielkiego 
wysiłku. Równocześnie odskakuje się w ty ł dwa 
albo trzy kroki, pociągając przytem za sobą na
ciśniętego przeciwnika i powalając go w końcu na- 
głem szarpnięciem na ziemię.

Jeżeli jednak uchwycony w powyższy sposób 
za głowę jest biegłym w dżiu-dżicu, a przytem ła
two się oryentującym i zwinnym, to może uniknąć 
upadku i natychmiast być gotowym do nowego 
ataku.

Nauczyciele gimnastyki — powiada Hancock, 
starali się niejednokrotnie w rozmowie przekonać 
mię, że obrona przeciw opisanemu chwytowi za 
głowę jest tak jak niemożliwa. Sprawiło mi szcze
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gólną przyjemność, że mogłem tych panów wy
prowadzić z błędu«.

Przypuśćmy, że pozwoliło się towarzyszowi ćwi
czeń ująć głowę w powyższy sposób i nagiąć ją ku ziemi. 
Wówczas, robi się ruch (pozorny), jakby się chciało 
głowę poza obejmujące ramiona na lewo wykręcić.

Przeciwnik wobec tego przesuwa prawie bezwie
dnie zaplecione ręce w tę samą stronę, ażeby za- 
pobiedz ucieczce. W tej chwili robi się szybki, 
energiczny ruch głową w prawo i... jest się wol
nym. Nie trzeba jednak tej finty na lewo za da
leko posuwać i należy pamiętać, że bezpośrednio, 
natychmiast po niej powinien nastąpić szybki, silny 
obrót w prawo. Naturalnie, że stosownie do oko-

Fig. 21.

10Źródło zdrowia, siły i zręczności.
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liczności można pozorny ruch zrobić w prawo, 
a prawdziwy w lewo.

Zapoznamy się teraz z chwytem za gardło we
dług prawideł dżiu-dżicu, z chwytem, który się 
nie da tak łatwo odeprzeć. Trzeba go z początku 
wykonywać bardzo powoli, ażeby dobrze pochwy
cić zasadę.

Wyciąga się ręce z dłońmi zwróconemi w górę. 
Potem, ujmuje się niemi gwałtownie z obydwóch 
stron szyję poniżej kołnierza przeciwnika i zaciska 
się silnie kołnierz. Przekręca się następnie ręce do 
środka tak, że ich wierzchy zwrócone są ku gó
rze a końce kciuków ku gardłu i zaciska się silnie 
kciuki z obydwóch stron poniżej krtani, mniej wię
cej półtora centymetra ku tyłowi. Miejsce, które 
uciskając, pozbawia się oddechu, trzeba się nau
czyć wyszukiwać na swojem własnem gardle.

W tym chwycie za szyję należy się ćwiczyć jak 
najpilniej dopóty, dopóki się nie nauczymy w je
dnej chwili zatapiać końców kciuków we właściwem 
miejscu. Chwyt ten, należycie wykonany, jest pra
wie nie do odparcia, boć — każdy zrozumie, że 
uwolnienie się od palców, trzymających kołnierz 
koszuli czy surduta nie jest łatwą rzeczą.

O drugim prawidłowym chwycie za gardło daje 
nam pojęcie Fig. 2 1. Tutaj skrzyżowuje atakujący 
swoje ramiona; lewą ręką chwyta przeciwnika za 
lewą stronę kołnierza dość daleko od przodu, 
prawą zaś prawą stronę kołnierza, jeszcze więcej
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ku tyłowi. Przez ten silny chwyt z obydwóch stron 
uciska się gardło zaatakowanego pięściami w ten 
sposób, że prawe przedramię atakującego wywiera 
silny nacisk na prawą stronę gardła, akurat poza 
krtanią. Nabrawszy pewnej wprawy w tej sztuczce, 
rozporządza się niezwykle skutecznym chwytem za 
gardło, którego żadnym z opisanych sposobów nie
podobna odeprzeć.

Równocześnie może jeszcze atakujący przeciw
nikowi przez pchnięcie go kolanem w brzuch tem 
skuteczniej dogodzić, o ile ten ostatni, naturalnie, 
jeżeli równie jest zwinny, przez podniesienie ko
lana nie odparuje ciosu.

Przeciwko tym dwom, opisanym wyżej chwy
tom za gardło istnieje tylko jedna praktyczna 
obrona. Wymaga ona przytomności umysłu i nad
zwyczajnej sprawności i dlatego też trzeba się ćwi
czyć w posługiwaniu się nią błyskawicznie dopóty, 
dopóki się nie potrafi, że tak powiemy, wykony
wać jej automatycznie. Chodzi tu o cios w brzuch 
albo w żołądek. Jeżeli się cios ten zada należycie 
i dość silnie, to można być pewnym, że przeciw
nik przestanie nas dusić za gardło.

Do ciosu w żołądek używa się końców wska
zującego i środkowego palca, przyczem wskazujący 
powinien leżeć na wierzchu. W chwili zadawania 
ciosu, wykręca się rękę szybko na zewnątrz tak, 
że działanie pchnięcia potęguje się jeszcze przez 
bolesne świdrowanie. Jeżeli się jednak zadaje
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pchnięcie obydwoma palcami, to można sobie da
rować świdrowanie, gdyż i bez tego działanie ciosu 
będzie aż nadto skuteczne.

Nasuwa się tutaj pytanie: dlaczegoby tego ciosu 
nie można zadać równie dobrze pięścią jak koń
cami dwóch palców?

Jeżeli się tylko trochę zastanowimy, to na py
tanie to łatwo znajdziemy odpowiedź. Uderzenie 
pięścią rozdziela działanie na zbyt wielką powierz
chnię, przez co skutek na jednym punkcie jest
0 wiele słabszy, aniżeli wówczas, gdy w znacznie 
mniejsze miejsce trafiamy końcami dwóch palców. 
Z  tego samego powodu nie godzi Japończyk zaciśniętą 
pięścią w kości przeciwnika, lecz zadaje ostre ude
rzenia zewnętrznym kantem ręki.

W  tych paru opisanych wyżej sposobach ataku
1 obrony należy się ćwiczyć z wielką cierpliwością. 
Ta sama rada odnosi się też do wszystkich opisać 
się mających sztuczek. Przedewszystkiem przewo
dnia myśl powinna się stać jasną, a potem dopiero 
zwolna teoryę zamienia się w praktykę. Od sto
pniowego, krok za krokiem, postępowania zależy 
tu w znacznej mierze skutek.

Pośpiech i powierzchowność nie doprowadzą 
nigdy do mistrzostwa w dżiu-dżicu.

Bądź gruntownym —  radzi Hancock — cier
pliwym, wytrwałym!
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C H W YT Y Z A  S Z Y JĘ  I ICH  O D P A R C IE . 
C H W YT  Z A  G A R D ŁO  Z  T Y Ł U  I SP O SÓ B  
O D P A R C IA  T E G O Ż . R Ó Ż N E  C IO S Y  S Ł U 

Ż Ą C E  KU O B R O N IE .

Oprócz opisanych sposobów odparowywania 
chwytu za gardło, istnieje jeszcze jeden, który 
każdy mistrz dżiu-dżicu musi opanować. Fantazyi 
pełni uczniowie japońskiej sztuki atletycznej nazy
wają ten sposób odparciem »korkociągowem«.

Przypuśćmy, że atakujący chwycił przeciwnika 
prawą ręką za gardło albo za podbródek a lewem 
ramieniem objął go w dolnej części pleców (Fig. 
1 1 ). W  tym wypadku można z dobrym skutkiem 
zastosować »korkociągową« obronę.

Robi się to tak, że zaatakowany podsuwa swoją 
lewą rękę pod wewnętrzną stronę prawego ramie
nia przeciwnika w ten sposób, że krzyżuje przed
ramię atakującego. Przesuwa dalej rękę po zew
nętrznej stronie ramienia przeciwnika tak, że ra
miona walczących krzyżują się mniej więcej w oko
licy łokcia. Oplata następnie dookoła ręką ramię 
przeciwnika i zewnętrzną stroną zgiętych palców 
uciska go w górne żebra.

Kiedy opisane oplecenie uskutecznione zostało 
należycie, napręża zaatakowany swoje oplatające



ramię tak, że ramię przeciwnika gniecie i osłabia, 
podczas gdy równocześnie wpija mu z całej siły 
w żebra kostki zgiętych paków. Jednocześnie sięga 
zaatakowany prawą ręką pod brodę przeciwnika 
i chwyta go za gardło kciukiem i wskazującym palcem, 
odpychając możliwie najdalej w tył albo na bok jego 
głowę. W  ten sposób atak zostaje zupełnie odparty.

Sztuczki tej przy niezbędnej wytrwałości mo
żna się dość łatwo nauczyć. Gdy atakujący chwy
cił obydwoma rękami za gardło, to w takim razie 
zaatakowany musi także obydwoma rękami zasto
sować obronę i przytem sposób ten okaże się je
szcze skuteczniejszym.

Zapoznamy się teraz z atakiem i odparciem 
tegoż, które tak szybko, jedno po drugiem, nastę
pują po sobie, że się odnosi wrażenie, jakby się 
przed sobą miało dwa równoczesne ataki.

Atakujący uchwycił przeciwnika prawą ręką za 
gardło, podczas gdy lewą, spuszczoną w dół, ubez- 
władnił mu przeciwnik silnym uciskiem w przegu
bie (kiści). Przy tym ucisku wpija się z całą siłą 
kciuk między kości przegubu poniżej małego i ser
decznego palca, sprawiając w ten sposób szalony 
ból w mięśniach i nerwach. Jak widzimy, zaatako
wanemu przypadła lepsza część w udziale, pod
czas bowiem gdy przeciwnik ma obydwie ręce za
jęte, on sam ma do dyspozycyi jeszcze lewą rękę, 
którą może wykonać atak, jaki uzna za najodpo
wiedniejszy; prawdopodobnie będzie to pchnięcie

15°
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w żołądek. W takich warunkach, nie pozostaje ata
kującemu nic lepszego do zrobienia, jak tylko uwol
nić szybko swoją uwięzioną rękę, a następnie skoro

Fig. 22.

tak udaremnionym został pierwszy atak, zastoso
wać inny, skuteczniejszy sposób.

Fig. 1 1  przedstawia nam chwyt za gardło z tyłu. 
Atakujący podnosi równocześnie kolano do silnego 
uderzenia w tył albo w podstawę stosu pacierzo
wego. Uderzenie kolanem można także skierować
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w nyrkę — poniżej ostatniego żebra. Trzeci mo
ment ataku polega na szarpnięciu przeciwnika w tył 
i przewróceniu go na plecy. Wszystkie trzy ruchy 
ataku, powinno się o ile możności wykonać w je
dnej chwili.

Nie trzeba chyba dowodzić, że odparowanie 
tego potrójnego ataku bardzo jest trudne i tylko 
przy jak największym pośpiechu możliwe. Najprost
szy sposób obrony polega na tem, że zaatako
wany robi szybki zwrot w prawo, aplikuje przy 
tej sposobności z całej siły przeciwnikowi uderze
nie łokciem w brzuch albo żołądek i przez nagły 
ból zmusza go do puszczenia. Początkujący w dżiu- 
dżicu, może na tej obronie poprzestać, później je
dnak musi się pilnie ćwiczyć w dwóch niżej opi
sanych sposobach odparowywania ataku.

W chwili ataku chwyta zaatakowany przeciw
nika za kiść lewą ręką. Na wewnętrznej stronie ra
mienia, półtrzecia centymetra powyżej stawu ło
kcia a w jednej linii z wystającą kością w stawie 
biegnie nerw, który, pociśnięty silnie kciukiem, 
sprawia przykry ból. W tem miejscu chwyta zaa
takowany prawą ręką przeciwnika za ramię i uci
ska kciukiem z całej siły nerw. Położenie tego 
nerwu musi uczeń dźiu-dżicu nauczyć się oznaczać 
dokładnie i wyćwiczyć się w najlepszym sposobie 
uciskania.

Trzymając tak lewą ręką za prawą kiść prze
ciwnika a prawą operując mu nerw powyżej stawu
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prawego łokcia, przeciąga zaatakowany prawe ra
mię atakującego ponad swoją głowę a potem w dół, 
tak, że naraz znajduje się po prawej stronie tego 
ramienia. Następnie podstawia zaatakowany swoje 
prawe udo pod udo przeciwnika a lewem ramie
niem obejmuje go za plecy, podczas gdy prawą 
ręką sięga do zgięcia jego lewego kolana, chwyta 
go tam silnie i przez silne szarpnięcie za to ko
lano w przód i w górę obala atakującego.

Drugi rodzaj obrony polega na tem, że się 
przeciąga obydwoma rękami prawe ramię przeciw
nika ku przodowi ponad barkiem. Dzieje się to 
w chwili, kiedyśmy się w opisany wyżej sposób 
uwolnili od chwytu. Podczas gdy ramię przeciw
nika spoczywa na barku, szarpie go atakujący gwał
townie za rękę w przegubie, sprawiając mu przez 
to ból nie do zniesienia, tak, że w końcu musi się 
poddać. Nadmierne szarpanie może przytem łatwo 
spowodować złamanie kości ramieniowej.

Przy ćwiczeniu się w tym sposobie obrony, 
powtarzamy, powinien uczeń, o ile to już nie stało 
się przedtem, w ćwiczeniach przygotowawczych, 
nabierać wprawy w wyszukiwaniu wspomnianego 
nerwu, tak, żeby go zawsze mógł znaleźć bez na
mysłu i nigdy nie chwytał za niewłaściwe miejsce. 
Trzeba także pamiętać, że ręka musi być obrócona 
dłonią do góry, w przeciwnym bowiem razie ra
mię ustępuje zaraz pod ciśnieniem i broniący się 
nie osiąga celu. Zauważymy tu jeszcze, że jakkol



wiek w opisanym powyżej sposobie obrony było 
powiedziane, że ramię przeciąga się przez prawy 
bark, to przecież lepiej jest przeciągać je przez 
lewy, jak to później jeszcze będziemy się starali 
wykazać. Zaatakowany jednak ma tak mało czasu 
do namysłu, a skuteczność jego obrony tak bar
dzo zależy od szybkości ruchów, że wybór barka 
musi być zależnym od okoliczności.

W  rozdziale 1 na str. 16 mówiliśmy o harto
waniu i zastosowaniu zewnętrznego kantu ręki. Tu
taj, uzupełnimy to jeszcze następującemi uwagami.

Przy uderzeniu trzyma się niekiedy dłoń co
kolwiek skośnie do góry, niekiedy zaś w dół, za
leżnie od tego czy tak albo tak myśli się lepszy 
skutek osiągnąć. Czasem, jeżeli np. wymierza się 
cios pod brodę, używa się wewnętrznego (od strony 
kciuka) kantu ręki, przyczem kciuk nie powinien od- 
stawać od dłoni.

Waźniejszemi uderzeniami, jakie można zada
wać kantem ręki, są następujące:

Przedudzie. Uderza się możliwie z przodu 
w kość goleniową, najlepiej mniej więcej środek.

Udo. Uderzenie powinno trafiać mniej więcej 
w połowie między kolanem a tułowiem, bądź 
z przodu bądź z boku, ale zawsze więcej ku przo
dowi.

Uderzenie w bok, w miękką część pod ostat- 
niem żebrem.
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Staw ręki. W obydwie boczne strony stawu.
Przedramię. W obydwie strony, mniej więcej 

między przegubem (stawem) ręki a łokciem.
Ramię. Uderzenie w poprzek bicepsu albo w ze

wnętrzną stronę ramienia, więcej ku przodowi; w oby
dwóch wypadkach mniej więcej między łokciem, 
a barkiem.

Obojczyk. Jeżeli przeciwnicy zwarli się ze sobą 
tak, że tylko jedna strona jest dostępną, to uderza 
się zewnętrznym kantem ręki, trzymając dłoń pra
wie prostopadle i z podniesionymi w górę palcami, 
w środek obojczyka. Zbyt ostre uderzenie może 
spowodować złamanie kości.

Bark. Ostre uderzenie między szyją a kończyną 
barku, pociąga za sobą przykry i dłużej odczu
wany ból.

Szyja. Z  boku, powyżej obojczyka.
Kark. Uderzenie zbyt niebezpieczne i powinno 

go się używać jedynie tylko w obronie życia. Za
miast tego, lepiej jest, jeżeli się uderza z tyłu, zro
bić to pięścią, trafiając w podstawę czaszki. Ale 
i ten cios jest prawie równie niebezpieczny. 
Wzmianka o tych dwóch uderzeniach to ma wła
ściwie na celu, żeby ich unikano przy ćwicze
niach.

Wszystkie te ciosy zewnętrznym kantem ręki, 
muszą być zadawane szybko i z całej siły. Przy 
ciosach w gardło i szyję uderza się w celu roz



winięcia tem większej siły z prawej strony, nie 
z lewej przeciwnika.

Kantem ręki nie powinno się uderzać w po
przek krtani, tylko, w razie potrzeby, używać do 
tego przedramienia, okrytego rękawem surduta.
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R Ó Ż N E G O  R O D Z A JU  F O R T E L E ! S P O S O B Y  
O D PA R O W YW A N IA  ICH .

Podstawianie nogi i uderzanie nią, są tak po
wszechnie znanemi sztuczkami w zapasach, że ob
szerniejsze omawianie ich, byłoby zbytecznem. Nie 
brak jednak między nami takich, którzy nie wie
dzą dobrze, jak to mają robić, ażeby właściwy cel 
osiągnąć. Dlatego też bodaj kilka wskazówek bę
dzie tutaj na miejscu zwłaszcza, że w dżiu-dźicu, 
odgrywają fortele nożne bardzo ważną rolę.

Jeżeli atakujący znajduje się w pozycyi stoją
cej, to posługuje się zawsze swoją prawą nogą 
przeciw lewej przeciwnika i odwrotnie. Jeżeli je
dnak klęczy, i z tej pozycyi chce wykonać jaki 
zamach nogą, to posługuje się prawą przeciw pra
wej a lewą przeciw lewej przeciwnika.

Najwięcej używanym przy fortelach nożnych 
w Japonii jest chwyt kołnierzowo-łokciowy, cho
ciaż można także j e d n ą  ręką uchwycić surdut, 
albo koszulę na ramieniu. Dajmy na to, że chcemy 
przeciwnika na prawą stronę przewrócić; wówczas 
wykręca go się ramionami w tym kierunku tak, że 
musi sobą co najmniej trzecią część obwodu koła 
opisać. Jeżeli to wykonane będzie szybko i jak się 
należy, to przeciwnik oprze się chwilę na prawej no
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dze, podczas gdy lewą trzymać będzie w powie
trzu. W  tej chwili uderza go się lewą nogą w jego 
prawą nogę, to znaczy w jego jedyną podporę, 
z boku i powala go się w ten sposób na ziemię.

Co się zresztą tyczy najodpowiedniejszego po
stępowania przy utrącaniu opartej nogi, to ude
rzenie skierowuje się zawsze w jej stronę zewnętrzną. 
Noga atakującego posuwa się prędko po ziemi 
i podnosi się dopiero tuż przed nogą nieprzyja
ciela. Najskuteczniejszem jest uderzenie w kostkę; 
do naporu uderzenia przyłącza się jeszcze w takim 
razie ból i ugodzonego doprowadza się tem łatwiej 
do upadku, boć całkiem jest naturalne, że się bo
lącą nogę podnosi albo mimowoli chce się to uczy
nić. Jest to wyzyskanie powszechnie znanego fa
ktu, które nas u przemyślnych Japończyków wcale 
dziwić nie może.

Należy pamiętać, że to potrącenie wówczas 
tylko może być skutecznem, jeżeli atakowana noga 
spoczywa na ziemi, podczas gdy druga wisi w po
wietrzu a ciało zaatakowanego znacznie pochylone 
jest na tę stronę, na którą ma upaść.

Zabezpieczyć się od tej sztuczki można tylko 
w ten sposób, że drugą nogę stawia się jeszcze 
w porę na ziemi i staje się możliwie najprościej. 
Ale nawet wtedy, kiedy zaatakowany stoi na oby
dwóch nogach, można go w opisany sposób prze
wrócić, jeżeli go się w chwili uderzenia w nogę



pociąga z całej siły w tę stronę, gdzie go się chce 
przewrócić.

W tym wypadku zastosowuje się bardzo pro
stą obronę. W  chwili, kiedy atakujący szykuje się 
do zadania ciosu, cofa zaatakowany zagrożoną nogę 
w tył i stara się również gotową do uderzania nogę 
ugodzić z zewnętrznej strony; innemi słowy, po
stępuje w myśl utartej zasady, że cios jest najlep
szym odparciem.

Jeżeli się ma do czynienia z wyćwiczonym 
i przezornym przeciwnikiem, to trzeba go często 
parę razy obrócić, zanim cios w nogę w skuteczny 
sposób może być zadany; gdyby zaś parokrotne 
obracanie w jedną stronę nie dawało spodziewanej 
korzyści, to należy nagle zmienić kierunek, zbić 
przez to z tropu przeciwnika i w ten sposób od
nieść nad nim zwycięstwo.

Niekiedy atakujący widząc, że ze stojącej po- 
zycyi trudno mu będzie przez uderzenie w nogę 
powalić swego przeciwnika, próbuje to zrobić z po- 
zycyi klęczącej. W tym wypadku porywa przeciw
nika za ramiona, rzuca się na kolano a drugą nogę 
wysuwa przed siebie. Przez dolną część tej wysu
niętej nogi przerzuca się następnie swego partnera 
i kładzie się go w ten sposób na ziemię. Fortel 
ten nie wymaga wiele ćwiczenia, a daje i tę jeszcze 
korzyść, że atakujący w chwili upadku znajduje się 
bliżej swego przeciwnika, przez co łatwiej mu jest



zastosować każdy środek, jaki uzna za stosowny, 
ażeby porażkę uczynić zupełną (Fig. 23).

Bardzo prostym a skutecznym atakiem, który 
można przy każdej sposobności w walce zastoso
wać, jeżeli się chce, skombinować z uderzeniem 
w nogę, jest następujący.

Stojąc po lewej stronie przeciwnika, chwyta go 
się prawą ręką za kiść lewej ręki. Trzeba przytem 
baczyć, żeby wierzch kiści zwrócony był na zew
nątrz a zewnętrzny kant ręki ku dołowi. Ten zew
nętrzny kant ręki naciska się kciukiem, wewnętrzny 
zaś obejmuje się palcami. Jednocześnie chwyta się 
lewą ręką otwarte palce trzymanej silnie ręki i wy
gina się je w tył, jakgdyby się chciało doprowa
dzić je do zetknięcia z zewnętrzną stroną przyna
leżnego ramienia. Naturalnie, nie dzieje się to bez 
bólu i przez to osiąga atakujący, że może dowoli, 
coraz dalej wykręcać przeciwnika w lewo.

Bardzo jednak jest dobrze, kiedy się już prze
ciwnika silnie uchwyciło i zaczęło palce wyginać 
ku tyłowi, pchać obydwa swoje ramiona ku przo
dowi i prężyć je. W ten sposób trzyma się prze
ciwnika daleko od siebie, nie zmniejszając bynaj
mniej bólu, jaki mu się sprawia i zmusza go się, 
następując na niego, do cofania się przed sobą 
w pewnej odległości. O tem, żeby się w takich wa
runkach pokusił bronić wolną ręką, prawie nie 
może być mowy.

Sztuczkę tę trzeba sobie w każdym poszczegól
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nym ruchu przez ciągłe ćwiczenie zupełnie przy
swoić. Z  czasem będzie mógł atakujący w jednej 
chwili chwytać za kiść i palce i zaczynać ciśnienie 
a od szybkości wykonania zależy tu całe powo
dzenie.

Fig. 13.

Ku przewróceniu przeciwnika służy także na
stępujący sposób. Chwyta go się, jak wyżej, za 
przegub lewej ręki i palce i wygina się te ostatnie 
w tył. Równocześnie trzeba się cokolwiek pochy
lić i zrobić pół obrotu w lewo tak, żeby stanąć 
przed przeciwnikiem, zadem do jego prawej strony, 
lewą połową jednak tej części ciała jeszcze do jego

Źródło zdrowia, siły i zręczności. 11



środka. A  teraz, skręca się należycie uchwycone 
ramię w lewo, przyczem własny korpus trzeba ta
kże trochę zwrócić w lewo i przerzuca się prze
ciwnika, który nie może się oprzeć pociągnięciu 
ramienia, przez prawą połowę zadu.

Przeciwnik pada tak, że następuje się akurat 
na jego prawe przedramię i przyciska je się silnie 
do ziemi. Równocześnie zastosowuje się dalej bo
lesne wyginanie palców, dopóki się przeciwnik nie 
podda zupełnie.

Przechodzimy teraz do innego fortelu, który 
jednak pozostaje w związku z wyżej opisanym. 
Chwyta się przeciwnika prawą ręką za kiść lewej 
ręki i podrywa mu się ramię w górę. W tej sa
mej chwili chwyta go się lewą ręką za wewnętrzne 
zgięcie lewego łokcia, co służy także do tego, 
ażeby uchwycone ramię podnieść do góry, a mia
nowicie na bok i prawie poziomo.

Po tym chwycie trzeba się wykręcić pod trzy- 
manem ramieniem, podsuwając się przytem plecami 
pod lewy bok przeciwnika, poza jego plecmi. Gdy 
to się stało, prze się uchwyconą rękę na plecy 
przeciwnika możliwie najwyżej i trzyma je się tam 
silnie prawą ręką. Trzymany łokieć przeciąga się 
w poprzek pleców przeciwnika o tyle o ile to 
tylko da się zrobić lewą ręką, która podczas tego 
trzymała łokieć. Przez ciśnienie w górę ręki spra
wia się wielki ból przeciwnikowi i, trzymając się



tuż koło niego, można mu ramię na dowolnie długo 
przygwoździć.

Przy zastosowaniu przedostatniej sztuczki, może 
zaatakowany, jeżeli mu nie zbywa na potrzebnej 
biegłości, w ten sposób ciśnienia palców w górę 
uniknąć, że zaciska pięść w chwili chwytu za prze
gub. W takim wypadku jednak może atakujący, 
kiedy już przegub dobrze opanował, uchwycić lewą 
ręką łokieć przeciwnika, podsunąć się pod ramię 
i postąpić w wyżej opisany sposób.

I tutaj może zaatakowany przeciwstawić sku
teczną obronę, wysuwając nogę w bok, w lewo 
w chwili, kiedy przeciwnik dostaje się pod jego 
ramię, tak, że ten wskutek tego pada na ziemię. 
Atakujący jednak, w przewidywaniu tego fortelu, 
skoro tylko dostrzeże wysuniętą nogę, powinien się 
zatrzymać. Pozostaje mu wówczas jeszcze inny spo
sób ataku; może mianowicie swoim łokciem, który 
się właśnie w odpowiedniem ku temu celowi po
łożeniu znajduje, zadać przeciwnikowi potężny cios 
w żebra, co tegoż uczyni niezdolnym do walki.



I V .

C H W YT Z A  G A R D Ł O  I P R Z E R Z U C E N IE  
P R Z E Z  B A R K  I BIO D RO . P R Z E R Z U C A N IE  
P R Z E Z  B A R K  I BIO D RO  Z  K L Ę C Z Ą C E J 
PO ZY C Y I. U B E Z W Ł A D N IE N I E  P R Z E C IW 

N IK A .

Jednym z najbardziej pielęgnowanych sposo
bów ataku u Japończyków jest chwyt za gardło 
w połączeniu z przerzuceniem przez biodro (Fig. 
24). Atak jest tu skierowany na lewą stronę kor
pusu; atakujący przerzuca lewe ramię pod takież 
ramię przeciwnika, dalej przez tegoż gardło i chwyta 
go silnie za odzież na prawej łopatce. Równocze
śnie ustawia się tak, że tyłem swoim uderza o tył 
zaatakowanego. Jeżeli się teraz pochyli ku przo
dowi, nie pozostaje mu nic innego, jak tylko szar
pnąć szybko przeciwnika i przerzucić go przez 
biodro.

Jedna tylko okoliczność utrudnia tutaj możność 
uczynienia przeciwnika niezdolnym do walki już 
samym tym chwytem; jest to mianowicie to, że 
współzawodnik rozporządza swobodnie swoją prawą 
ręką, którą może pokrzyżować plany. Z  tego też 
już powodu widzi się atakujący zmuszonym, jak 
najlepiej przygotowane przerzucenie przez biodro 
wykonać należycie. Dla człowieka o normalnych



mięśniach nie jest to trudnem zadaniem, tak samo 
wykonanie przygotowanego chwytu nie przedstawia 
dla niego trudności. Dłuższego natomiast trzeba 
ćwiczenia do wyuczenia się kombinowania ze sobą

Fig. 24.

chwytu i rzutu tak prędko, żeby zaatakowany w se
kundę po rozpoczęciu ataku znalazł się na ziemi. 
Z  początku dobrze jest chwyt i rzut ćwiczyć każde 
dla siebie, dotąd, dopóki jedno i drugie pod wzglę



dem szybkości wykonania, nie pozostawia już nic 
do życzenia. Chwytu próbuje się dopóty, dopóki 
się nie doprowadzi do dostatecznej szybkości, po 
chwilowej zaś przerwie przystępuje się do rzutu. 
Z  kolei, przychodzą próby chwytu w połączeniu 
z bezpośrednio następującem po nim a z możliwą 
szybkością wykonanem przerzuceniem przez biodro. 
W ten sposób nabiera uczeń stopniowo w całej tej 
sztuczce należytej wprawy.

Fortelem, przyczyniającym się w bardzo zna
cznej mierze do wyrabiania siły mięśni i zręczno
ści, jest następujący:

Chwyta się przeciwnika za kiść i przeciąga się 
ramię z tyłu przez swój własny bark. W  tej sa
mej chwili pada się na odpowiadające temu bar
kowi kolano, trzymając przytem kiść oburącz i cią
gnąc rękę w dół, dopóki się zupełnie albo prawie 
ziemi nie dotknie.

Skoro się doprowadziło sztuczkę do tego mo
mentu, wstaje się szybko i pochyla się ciało ku ty
łowi, mianowicie w ten sposób, żeby przeciwnika, 
podczas gdy się podnosimy, przerzucić przez plecy. 
Pada on na ziemię i ma się nad nim oprócz tego 
tę jeszcze wyższość, że go się ciągle jeszcze trzyma 
za kiść i ubezwładnia ramię. Często można jeszcze 
i na drugie ramię nastąpić i przygwoździwszy w ten 
sposób do ziemi, ubezwładnić. Wobec tego, że 
nogi atakującego znajdują się za blisko rozciągnię
tego na ziemi, niema dla tego ostatniego innego



możliwego ratunku, jak tylko ten chyba, żeby przez 
silny rzut nogami starał się uwolnić.

Zresztą, musi ten, co chce przez swój bark 
szarpnąć za ramię przeciwnika, o tem bezwarun
kowo pamiętać, że powinien przegub prawej ręki

Fig. 25.

zaatakowanego przez swój lewy, a przegub tegoż 
lewej ręki przez swój prawy bark przeciągnąć. Je 
żeli się bowiem przeciąga prawą rękę przez prawy 
bark, to przeciwnik znajduje się akurat z tyłu za 
atakującym i może go lewem ramieniem objąć za 
szyję. Jeżeli się zaś prawe ramię przez lewy bark 
przeciąga, to lewe ramię przeciwnika znajduje się 
poza granicą walki i nie może tak szybko zacze
pić, ażeby grożącemu niebezpieczeństwu zapobiedz.

Z  początku, trzeba się zadowolnić powolnem 
wykonywaniem tej dość trudnej sztuczki, z czasem



jednak, w miarę wytrwałości, wykonywa się ją co
raz prędzej i doprowadza do pewnej perfekcyi. 
I mięśnie także gdyby z początku nie posiadały 
potrzebnej siły, dorosną w końcu, przez stopniowe 
natężanie, do swego zadania.

Jak najlepiej postępować, ażeby leżącemu na 
ziemi przeciwnikowi uniemożliwić natychmiast pod
jęcie dalszej walki, oto jest ważne pytanie. Wspo
minaliśmy już wyżej, że w pewnych wypadkach 
można, trzymając za rękę powalonego przeciwnika, 
nastąpić na tegoż drugie, na ziemi leżące ramię.

Fig. 25 przedstawia nam doskonały sposób, jak 
można doprowadzić przeciwnika do prędkiego, zu
pełnego zdania się na łaskę i niełaskę. Atakujący 
rzucił się tutaj tak na przeciwnika, że zatapia mu 
kolano w mięką część ciała pod żebra. Równocze
śnie trzyma go silnie za przegub lewej ręki i prze
ciąga jego ramię przez swoje kolano. Wewnętrzną 
stronę przegubu trzyma się przytem do góry, i ku 
dołowi skierowanym naciskiem sprawia się gwał
towny ból w ramieniu, gdyż wyginanie, jak wi
dzimy, odbywa się w przeciwnym, nie naturalnym 
kierunku tak, że w razie nadużycia siły może na
wet nastąpić złamanie ramienia. Rozumie się samo 
przez się, że, nie przeciągając struny, trzeba je
dnak cisnąć tak silnie, żeby zmusić przeciwnika do 
poddania się. Z  ustaniem ciśnienia, i ból także na
tychmiast ustaje.

Także prawa ręka atakującego może tutaj współ



działać. Je j palce chwytają przeciwnika za kołnierz 
koszuli czy surduta i uciskają z całej siły kostkami 
górne żebra w pewnem miejscu niedaleko barku, 
wywołując przez to ból nie do zniesienia, o czem 
się można łatwo na własnem ciele przekonać. W ten 
sposób, sprawia się przeciwnikowi podwójne tor
tury i czyni mu się tem mniej możliwą jakąkol
wiek obronę.

W tem miejscu winienem dać czytelnikowi pe
wne wyjaśnienie. W razie dopiero co opisanego 
współdziałania prawej ręki, odbywa się owo wygi
nanie lewego ramienia nie bezpośrednio na kolanie, 
lecz na spoczywającem na niem prawem ramieniu 
atakującego. Ten to sposób właściwie przedstawia 
nam Fig 25.

Tę zasadę naginania wykręconego ramienia mo
żna zresztą w różny sposób zastosowywać. I tak:

Chwyta się prawą ręką za przegub lewej ręki 
przeciwnika i podnosi się w bok jego przedramię. 
Równocześnie wsuwa mu się brzusiec lewej ręki 
pod ramię tak, że palce czepiają się w górze jego 
strony zewnętrznej. Ciągnie się potem prawą rękę 
do siebie, lewą zaś odpycha z możliwie jak naj
większą siłą od siebie. Skutek tego jest taki, że 
przeciwnik, opanowany gwałtownym bólem, jest 
mniej albo więcej w mocy atakującego i musi się 
tak prędko obracać, jak prędko ten może dookoła 
niego chodzić.

Albo zachodzi się przeciwnika z tyłu, chwyta



go się jedną ręką za zewnętrzną stronę ramienia 
i pcha się tę rękę naprzód ku jego (przeciwnika) 
poziomo trzymanemu przedramieniu, podczas gdy 
drugą rękę, która uchwyciła kiść zaatakowanego, 
ciągnie się do siebie.

Jeżeli przeciwnik upadł na twarz, to trzeba się 
tak rzucić na niego, żeby mu plecy przydusić je- 
dnem kolanem, drugiem zaś uciskać przedramię 
mniej więcej w pośrodku między barkiem a łokciem, 
ciągnąc przytem kiść w górę. Już sam nacisk ko
lana na zewnętrzną stronę przedramienia — nacisk 
ten zwiększa się jeszcze przez ciężar ciała ata
kującego — sprawia bardzo dotkliwe cierpienia; 
jeżeli zaś do tego przybywa jeszcze naciąganie 
przedramienia w przegubie ku górze, to ból staje 
się wprost nie do zniesienia.

1 7 0
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N IE Z A P R Z E C Z O N A  N IŻ S Z O Ś Ć  CIO SÓ W  
B O K S E R S K IC H  W  P O R Ó W N A N IU  Z  C IO 
S A M I D Ź I U -D Ż IC U . — Z A H A R T O W A N Y  
K A N T  R Ę K I JE S T  N IE B E Z P IE C Z N IE JS Z Ą  
B R O N IĄ  N IŻ  Z A C IŚ N IĘ T A  P IE Ś Ć . U D E 

R Z E N IE  P IĘ Ś C IĄ .

Niedawno — pisze Hancock — można było na 
arenie pierwszego amerykańskiego, Harvardzkiego, 
uniwersytetu rozkoszować się widokiem najsilniej
szego studenta tej wyższej szkoły, mierzącego się 
w walce z maleńkim Japończykiem. Tyng zastoso
wał najlepsze footballowe pchnięcie i powalił swego 
przeciwnika na ziemię, nie mógł go jednak w ża
den sposób uchwycić. Japończyk zaś, po chwili 
wzajemnego borykania się, błyskawicznym chwytem 
rozciągnął Amerykanina, stosownie do przepisów 
swojej sztuki, na ziemi.

Nierzadko też znajdujemy wzmiankę w amery
kańskich dziennikach, że policyant, chcąc areszto
wać jakiegoś Japończyka, uległ jego przemocy i że 
cudzoziemca ubezwładnili dopiero różni, przez 
stróża bezpieczeństwa na pomoc wezwani koledzy.

Z  drugiej strony dochodziły nas często wieści 
z japońskich portów, że tam, jedyny stróż bez
pieczeństwa, krajowiec, ubezwładnił, po daremnem
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stawianiu oporu, ani mniej ani więcej tylko trzech 
albo czterech niespokojnych majtków. Już pierwsi 
amerykańscy marynarze, którzy po zawarciu ja- 
pońsko-amerykańskiego układu, wrócili do kraju, 
opowiadali najdziwniejsze historye. Na lądzie wcho
dzili niekiedy w zatarg z krajowcami i staczali 
z nimi bójki. W domu mówili potem, że kraj po 
tamtej stronie zamieszkany jest przez dyabłów, któ
rym najlepszymi bokserskimi ciosami nic zrobić nie 
mogli, a te japońskie dyabły nie ludzie, byli nie 
tylko odporni na ciosy, ale brali jednego Amery
kanina po drugim za kołnierz i rzucali do morza.

Niedawno, specyaliści w dżiu-dżicu mierzyli się 
z amerykańskimi boxerami i na podstawie wyni
ków tych walk przyznali tamtejsi fachowcy wyż
szość japońskim atletom.

Wyższość ta okazała się zresztą w całym sze
regu spotkań ubiegłego i bieżącego roku między 
japońskimi a europejskimi atletami. Uznał ją także 
między innymi jeden z najbardziej powątpiewają
cych o nadzwyczajnych zaletach japońskiej walki 
osobistej europejskich fachowców, głośny szermierz 
i boxer francuski Dubois, który przy całej pew
ności siebie uległ sromotnie 26 października 1905 
w Courbevoie, wobec kilkuset widzów z francu
skiego świata sportowego, w 26 sekund naturalizo- 
wanemu we Francyi Japończykowi Re-Nie, pomimo 
że znacznie więcej waży od niego (75:63 klgr-) 
i przewyższa go wzrostem.
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Japończyk ucieka się rzadko do zaciśniętej pię
ści; uważa to za nieprawidłowe. Od wieków już 
uznali samuraje, że kantem ręki można nie tylko

Fig. 26.

lepiej cios odeprzeć, ale także, że uderzeniem nim 
sprawia się dotkliwy ból przeciwnikowi w kościach 
i mięśniach.

Fig. 26 wskazuje nam jak uczeń dżiu-dżicu od
parowuje cios zadawany lewą ręką. Zaatakowany 
trafia tutaj nie właściwym kantem ręki, tylko kan-
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tem przedramienia i to tuż przed przegubem. Jest 
to raczej przypadek, gdyż w ferworze walki i wo
bec konieczności błyskawicznie szybkiego odparcia 
trudno zawsze tak dokładnie wymierzyć. Pomimo 
to uderzenia kantem przedramienia można się pra
wie tak samo obawiać jak uderzenia kantem ręki.

Ten rodzaj odparowywania odpowiada wszel
kim wymaganiom. Przedewszystkiem, przyspiesza 
skuteczną obronę, a dalej przeciwuderzenie sprawia 
ból bokserowi w ramieniu, czyniąc je mniej zdol- 
nem do walki. Specyalista w dżiu-dżicu zaś, przez 
ciągłe ćwiczenie tak zahartował zewnętrzny kant 
swojej ręki, czy przedramienia, że sam przy tra
fianiu żadnego nie uczuwa bólu. Fig 26 wskazuje 
nam także, jak zaatakowany jest gotów lewą ręką 
zapobiedz jakiemuś złemu zamiarowi prawej ręki 
boksera.

Bokser bardzo często tak szybko zastosowuje 
lewą rękę po prawej, że obie zdają się być rów
nocześnie czynne. Ale i na taki wypadek mistrz 
w japońskiej walce jest przygotowany. Obydwa ra
miona jego lecą, że tak powiemy, na spotkanie 
z ramionami boksera, jak to widzimy na Fig. 27, 
i ten ostatni, zbałamucony szybkiemi przeciwude- 
rzeniami, znajduje się naraz w kłopocie, jak ma 
dalej walkę skutecznie prowadzić, gdyż widzi już, 
że z tak zręcznym przeciwnikiem nie będzie sobie 
mógł w zwykły sposób poradzić.

I tego sposobu obrony uczy się uczeń dżiu-
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dżicu, bez wielkiego trudu. Poświęciwszy trochę czasu 
na ćwiczenia, czuje się zdolnym, przy jakiej takiej 
zwinności każdy cios bokserski o wiele lepiej od

Fig. 27.

parować, aniżeli gdyby cały swój czas poświęcał 
wykształceniu się w walce na pięści. Naturalnie, 
zależy tutaj bardzo wiele od zahartowania kantu 
ręki, co rzeczywiście w krótkim czasie nie da się 
osiągnąć. Jeżeli się chce cios bokserski odparować 
przez uderzenie w zewnętrzne zgięcie łokcia, to
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z dobrym skutkiem można do tego użyć pięści, 
skierowując ją ku przodowi a zarazem w górę. Dla 
wyćwiczonego odparcie to jest niezwykle skute
czne. Oprócz tego zastosowuje się uderzenie pię
ścią bodaj przy j e d n e j  formie ataku. Skoro się 
tylko ku temu nadarza sposobność, podnosi mistrz 
dżiu-dżicu szybko i z całej siły rękę w górę tak, 
że trafia przeciwnika pod brodę. Tego rodzaju 
ataku nietrudno się wyuczyć, a można nim walkę 
w jednej chwili rozstrzygnąć.

Jeżeli przeciwnicy znaleźli się tuż jeden obok 
drugiego i zczepili się ze sobą z jednej strony, 
jednakowoż tak, że jeden z walczących ma rękę 
z drugiej strony wolną, to ręką tą wymierza prze
ciwnikowi cios w środek obojczyka. Cios ten, na
wet przy miernem zastosowaniu siły, sprawia gwał
towny ból; jeżeli go się zaś zadaje z całej siły, to 
następstwem tego jest złamanie trafionej kości. 
Przy systematycznych próbach, łatwo można nau
czyć się wymiarkować, jak silnie powinno się cios 
wymierzyć, jeżeli się chce uniknąć złamania oboj
czyka; z drugiej zaś strony, hartuje się w mowie 
będącą kość przez te ćwiczenia tak, że staje się 
znacznie odporniejszą niż przedtem.

Końce palców powinno się jedynie do uderzeń 
albo raczej pchnięć w żołądek i brzuch zastoso- 
wywać. Pchnięcie takie w żebra, nie wywołuje 
wprawdzie przyjemnego uczucia u przeciwnika, ale 
też i ręce atakującego bynajmniej dobrze nie robi.
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Jeżeli się podbija kantem ręki ramię przeciw
nika w górę, to powinno się to zrobić możliwie 
najwyżej, ażeby mu kantem drugiej wolnej ręki 
zadać drugi cios w spodnią stronę ramienia.

Najlepszem odparciem jest naturalnie przeciw- 
uderzenie, które natychmiast kładzie kres dalszej 
walce.

»Byłem raz świadkiem— powiada Hancock — 
takiego sposobu odparowywania w poważnym wy
padku. Atakujący uderzył swego przeciwnika pię
ścią. Zaatakowany ustąpił z błyskawiczną szybko
ścią jeden krok na lewo, w tej samej chwili jednak 
wzniósł w górę swoją prawicę i kantem jej wy
mierzył napastnikowi cios z lewej strony krtani, 
tuż nad obojczykiem.

Z  ust uderzonego w ten sposób wydobył się 
dziwny głos gardlany, kolana mu się zachwiały 
i zaczął padać naprzód. Opamiętał się jednak 
o tyle, że usunął się w ty ł na lewą rękę Kiedy 
zrobił minę, jakby się znów chciał zerwać, rozległ 
się ostry, przestrzegawczy głos przeciwnika.

— Nie ruszaj się pan, dopóki panu nie po
zwolę, bo w przeciwnym razie możesz co ober
wać!

Napastnik usłuchał rozkazu i osunął się nazad, 
poczem pogromca zauważył spokojnie:

— Drugi raz lepiej będzie dla pana, jeżeli pan 
nie będziesz szukał zaczepki, zanim się nie nau
czysz walczyć, bo inaczej możesz pan za swoje zu-

Źródło zdrowia, siły i zręczności. 1 2



chwalstwo ciężko odpokutować. Tak, jeżeli pan 
sądzisz, że pan teraz możesz wstać, to wstawaj 
i zrób tak, żeby cię tu natychmiast nie było.

Napastnik nie dał sobie tego dwa razy powta
rzać.

Odparowanie w tym wypadku było tak szyb
kie i tak doskonale wymierzone, że awanturnik 
sprawy sobie może nawet nie zdawał, jak właści
wie spadło na niego nieszczęście. A  co jest naj
lepsze w całej tej historyi, to to, że napastnik, 
który wszczął zwadę bez żadnego powodu, dostał 
gruntowną odprawę, nie poniósłszy jednak przytem 
poważniejszej szkody*.

178
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O D P A R O W Y W A N IE  C IO S Ó W  B O K S E R 
S K IC H  C IO S Y  W N E R K I, BO K I, B R Z U C H  

I ST O S P A C IE R Z O W Y .

C i ą g ł e  ć w i c z e n i e !  Oto dwa słowa, w któ
rych mieści się reguła, bez przestrzegania której 
nikt nie może się stać mistrzem w dżiu-dżicu.

Kto przeto sądzi, że po przeczytaniu i nale- 
żytem zrozumieniu opisanych sposobów walki, bę
dzie je mógł na przeciwniku skutecznie zastosować, 
ten wkrótce się przekona, w jak wielkiem jest błę
dzie. Bez ćwiczenia nie można żadnego chwytu, 
ani ciosu porządnie wykonać. Nawet te sposoby, 
które się niejednemu może jako bardzo łatwe wy
dają, wymagają całych tygodni pilnego ćwiczenia.

Każdą wolną chwilę powinno się na to poświę
cać. Jeżeli się ma tylko kilka minut do rozporzą
dzenia, to przecież, bodaj trochę można doskonalić 
się w tym albo owym sposobie i chociaż zwolna, 
ale stale zbliżać się do upragnionego celu. Nie po
winno się nigdy wychodzić z ćwiczenia. Dżiu-dżicu 
nie jest sztuką, przy którejby można spoczywać na 
laurach. Japoński nauczyciel, jeżeli mu się tak 
złoży, że niema żadnego ucznia, to ćwiczy się 
z pierwszym lepszym znajomym jaki się pojawi
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w sali gimnastycznej, a jeżeli jest sam, to przera
bia ćwiczenia, do których nie trzeba partnera.

»Przed kilku laty — pisze Hancock — miałem 
sposobność wejść w bliższą styczność z japońskim 
nauczycielem dżiu-dżicu. Pewnego dnia, wśród roz
mowy ze mną, pada naraz ten mały człowiek wy- 
prężonem ciałem na ziemię i to pada prosto na 
twarz, nie nastawiając wcale rąk, aby się od po
tłuczenia uchronić. W jednej chwili był znowu na 
nogach.

— Dobrze jest to umieć — powiedział mi dla 
wyjaśnienia. Będąc sam dziś rano, wyćwiczyłem się 
w tem. A  jeszcze jest coś w tym rodzaju, czego 
także warto się nauczyć.

I tak samo niespodzianie, jak przedtem, padł na 
wznak, przyczem ciało miał znów naprężone i szty
wne, jakgdyby był kłodą. Zdawało się jednak, że 
zaledwie dotknął ziemi, tak prędko znów zerwał 
się na nogi«.

Może także kto myśli, że uderzenia zaharto
waną ręką są łatwe do wykonania i nie wymagają 
żadnego ćwiczenia. Gdzież tam! Nie trzeba zapo
minać, że o ile bokser uczy się szybkiego zadawania 
ciosów, o tyle przy dżiu-dżicu trzeba się wyuczyć 
jeszcze szybszego wymierzania uderzeń.

Bokser musi regularnie zginać i wyprostowy
wać ramię, ażeby mógł silny cios zadać. Uczeń 
dżiu-dżicu przeciwnie, może niekiedy z doskonałym 
skutkiem uderzyć kantem ręki, nie zginając wcale
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ramienia. Jeżeli się ma np. rękę spuszczoną przed 
sobą w dół, to można jednym ruchem podrzucić 
ją w górę i trafić silnie przeciwnika w szyję. Przez 
odpowiednie próby można poznać cały szereg po-

Fig. 28.

zycyj, przy których, czy to w górę, czy w dół, 
czy też w bok, można bez żadnego zgięcia ramie
nia, zastosować uderzenie kantem. Nigdy nie na
leży zginać ramienia, jeżeli bez tego, to znaczy 
zyskując na czasie, można dobrze uderzyć.
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Tak zwany »hak ramieniowy« nie jest bokse
rom nieznany, zwyczajnie jednak nie jest u nich 
dozwolony. Fig. 28 nam pokazuje, jak z tej sztu
czki robi się użytek w dżiu-dżicu. Zaatakowany za
rzucił tutaj swoje prawe ramię na ramię boksera, 
tak, że na łokciu powstaje »hak«. Równocześnie 
wykręcił on swoje ciało, ażeby hakowi nadać tem 
większe ciśnienie. Przytem wymierza kantem lewej 
ręki cios w prawą kiść przeciwnika.

Co więcej. Zaatakowany znalazł się w dosko
nałej pozycyi, która mu pozwala przejść do roli 
zaczepnej i zakończyć walkę pomyślnie dla siebie. 
Jednym jedynym ruchem może oderwać lewą rękę 
od kiści przeciwnika i końcami palców zadać mu 
pchnięcie w brzuch albo w żołądek. Na podstawie 
tego fortelu, może uczeń dżiu-dżicu, wykombinować 
wiele innych jeszcze pozycyj, przy których w po
dobny sposób nietrudne jest przejście z obrony do 
ataku.

Albo znów taki sposób obrony. Uczeń sztuki 
japońskiej podbija w górę kantem lewej ręki lewą 
rękę boksera, w tej samej zaś chwili, nachylając 
się pod ramieniem przeciwnika, podsuwa się pod 
niego i wymierza mu kantem prawej ręki potężny 
cios w lewą nerkę. Jeżeli cios ten został dobrze 
wymierzony, to bokser z pewnością straci chęć do 
przedłużania walki.

W  tym wypadku zresztą, wspomniany cios musi 
być z wielką szybkością i dostateczną siłą wyko
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nany, w przeciwnym bowiem razie może bokser 
odpłacić się przeciwnikowi pięknem za nadobne, 
wymierzając mu cios w lewą nerkę.

Zamiast w nerkę, możnaby łatwo zadać takie 
samo uderzenie w nasadę stosa pacierzowego, ale 
wspominaliśmy już przedtem, że cios taki jest po
łączony z niebezpieczeństwem życia, a co najmniej 
mógłby narazić trafionego na charłactwo przez całe 
życie.

Śledząc pilnie, można odkryć cały szereg róż
nego rodzaju skutecznych uderzeń w brzuch, boki 
i nerki. Tutaj wystarczy ogólna wskazówka. Każda 
pozycya, przy której się ma rękę albo łokieć mię
dzy korpusem a ramieniem przeciwnika, nastręcza do
skonałą sposobność. Do pchnięcia w miękkie czę
ści, można użyć palców, zahartowanego kantu ręki 
albo końca łokcia. Łokciem można także, jeżeli się 
właśnie znajduje w odpowiedniem ku temu położe
niu, wymierzyć cios w żebra.

Niemniej także nie trzeba w walce zapominać 
posługiwać się kolanem. Jeżeli się niema już ża
dnej ręki wolnej, to w takim razie można wymie
rzyć przeciwnikowi kolanem cios w brzuch, w bok, 
a także, jeżeli się jest z tyłu, i w nerki. Ten osta
tni cios wpłynąłby prawdopodobnie rozstrzygająco 
na wynik walki.

Odparować cios, zagrażający ze strony podno
szącego się kolana, może sprawny przeciwnik ostrem 
uderzeniem ręką w kolano, przez co zmusza prze



ciwnika do natychmiastowego wyprostowania nogi.
Jeżeli ktoś przerobił już umiejętnie opisane 

ćwiczenia i ciosy, to jest na czasie, żeby sobie sam 
stawiał problemy. Powinien mianowicie obmyślać, 
które z zalecanych tutaj chwytów i ciosów dałyby 
się z najlepszym skutkiem w jakiejś pozycyi wła
snej i przeciwnika najlepiej zastosować.

Nie rzadko się zdarza, że się przeciwnicy ści
śle zwarli ze sobą, to znaczy, że jeden drugiego 
uchwycił obydwoma rękami i musi się obawiać, że 
jeżeli puści, to się narazi na najgorsze następstwa. 
W tem położeniu trzeba wypróbować wszelkie mo
żliwe sposoby, jakby można jedną rękę puścić 
i użyć ją z dobrym skutkiem do innego chwytu, 
albo także jeżeli się żadnej ręki nie może mieć do 
dyspozycyi, jakby wymierzyć cios łokciem. W pew
nych wypadkach okazuje się, że czujnemu prze
ciwnikowi tylko uderzeniem kolana można coś zro
bić. To właśnie, co w danem położeniu może być 
najlepszym środkiem walki, powinno się zawsze 
umieć obmyślić i niezwłocznie zastosować, zanim 
nas przeciwnik ze swojej strony przez niespodzie
wane pociągnięcie zaszachuje, albo nawet da 
mata.

184



VII.

G R U N TO W N O ŚĆ  I S Z Y B K O Ś Ć  P R Z Y  Z A - 
STO SO W YW A N IU FO RTELÓ W . JA K  W YR
W AĆ L A S K Ę  P R Z E C IW N IK O W I. N IE C O  

O U ST Ę P O W A N IU .

Nie można nigdy za często wpajać w ucznia 
dżiu-dżicu, że tylko powoli i stopniowo powinien 
przechodzić od jednego do drugiego ćwiczenia. 
Gdyby mu się to nawet trochę nudnem miało wy
dawać, to jednak nie powinien przystępować do 
nowego ćwiczenia, zanim zupełnie dobrze nie opa
nuje poprzedniego.

Pomyślny wynik walki zależy w pierwszej linii 
od poprawnego wykonania każdego fortelu, a pó
źniej dopiero, naturalnie, także od niezbędnej szyb
kości.

Żadne inne ćwiczenie nie wyrabia lepiej zwin
ności a tem samem szybkości, jak próba wydarcia 
laski przeciwnikowi, który atakuje tą bronią. Nie 
jest też tak bardzo trudną rzeczą przez ćwiczenie 
doprowadzić do tego, żeby pozbawić przeciwnika 
laski, kija, pałki, wogóle zresztą czegoś, co trzyma 
w ręku, w każdej chwili.

Najprzód pozwala się przeciwnikowi, z laską 
w ręku, stanąć w wyzywającej pozycyi naprzeciwko 
siebie. Potem, podnosi on swoją broń i spuszcza
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ją prosto na głowę atakowanego, a przynajmniej 
próbuje to zrobić. Naturalnie, cios ten wykonywa 
się z początku powoli, a jego szybkość zwiększa 
się tylko w miarę szybkości, z jaką atakowany po
trafi się bronić.

Obrona ta polega na tem, że się lewą rękę 
podnosi nagle w górę i chwyta z pod spodu za 
kiść uzbrojonej ręki, a równocześnie prawicą do
sięga się laski. Uchwyconą rękę trzyma się, mając 
kciuk zwrócony w górę. Prawą ręką skręca się la
skę ku dołowi, podczas gdy kiść zaciska się jak 
w śrubsztaku. Rezultatem tego skręcania i ciśnienia 
jest wyrwanie laski, którą zaatakowany, jeżeli jest 
prawdziwym uczniem dżiu-dżicu, odrzuca i przy
stępuje do dalszej walki, uciekając się jedynie do 
środków, jakimi go uposażyła natura.

Stopniowo wyrabia się przez to ćwiczenie taka 
sprawność w chwytaniu kijem operującej ręki, że 
atakujący może na lekcyi wykonywać cios z całą, 
na jaką tylko zdobyć się może, szybkością.

Skoro się już nabyło dostatecznej wprawy w wy
rywaniu laski, to ćwiczenie to należy jeszcze o tyle 
rozszerzyć, żeby się od każdego uderzenia, z któ
rejkolwiek ono strony i w którąkolwiek część ciała 
jest wymierzone, można zawsze obronić. Nie trzeba 
jednak nigdy zapominać, że przeciwnika powinno 
się za rękę zawsze tak uchwycić, żeby kciuk był 
zwrócony w górę, i że laskę ma się skręcać przez 
wierzch ręki ku dołowi.
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Dalszym środkiem walki, który służy do wy
rabiania zręczności i którego zastosowanie może 
uchronić od pewnych ciosów, jest ustępowanie. Ćwi
czyć się w tem można naprzód w ten sposób, że 
atakujący zadaje przeciwnikowi powolne uderzenia. 
Przypuśćmy, że uderza lewą ręką w twarz, albo 
w podbródek. W takim razie robi się prędko krok 
w lewo, to znaczy na prawą stronę ciała atakują
cego i uderzenie przechodzi nieszkodliwie. W ustę
powaniu tem trzeba się ćwiczyć cierpliwie dopóty, 
dopóki ono nie stanie się drugą naturą.

Potem prosi się zaprzyjaźnionego boksera, który 
jako partner przerabia wspólnie wszystkie te ćwi
czenia, żeby coraz prędzej uderzał, dotąd, dopóki 
się nie jest w stanie ustąpić przed najszybszym 
ciosem. I tego szybkiego ustępowania nauczy się 
z pewnością każdy, jeżeli tylko posiada dosyć cier
pliwości.

Nie trzeba jednak zapominać, że, jeżeli się 
ustąpi na bok przed uderzeniem lewej ręki boksera, 
to pozostaje mu jeszcze możność uderzenia prawą. 
Należy też dlatego, przy ustępowaniu trzymać 
swoją lewą rękę w pogotowiu, ażeby módz zagra
żającą prawicę przeciwnika ostrem uderzeniem kan- 
tem w przedramię odeprzeć.

Podczas gdy się tak przez szybkie ustępowa
nie w bok unika niebezpieczeństwa, można przy- 
tem bokserowi dalszą walkę gruntownie obrzydzić. 
A  mianowicie, ustępując, trafia go się kantem pra
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wej ręki z całej siły w szyję, z boku. Jeżeli cios 
ten jest należycie wymierzony, to chyba tylko Her
kules mógłby się na nogach utrzymać, a przy słab- 
szem nawet uderzeniu, traci przeciwnik dyabelnie 
na fantazyi.

Zaleca się zresztą, po pierwszym kroku, zro
bić zaraz drugi z równą szybkością, w tym samym 
kierunku. Jeżeli się bowiem z jakiegoś powodu chy
biło cel przy uderzaniu kantem ręki, to dzięki te
mu drugiemu krokowi, unika się ciosu, jakiby prze
ciwnik mógł nagle wymierzyć.

Na to ćwiczenie się w ustępowaniu trzeba szcze
gólną zwracać uwagę, gdyż przy należytem wyko
nywaniu stanowi ono najskuteczniejszy środek, ażeby 
z walki wyjść bez szwanku, albo w najgorszym ra
zie przynajmniej prawie bez szwanku. Dżiu-dżicu 
bez zdolności szybkiego i skutecznego ustępowania 
nie jest wcale dżiu-dżicu.
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N A JL E P S Z Y  F O R T E L  DO P O K O N A N IA  
B O K S E R A . JA K  P R Z E S Z K O D Z IĆ  PO W A
L O N E M U  P R Z E C IW N IK O W I W  D A L S Z E M  

S T A W IA N IU  O PO RU .

Kierownicy japońskich szkół dżiu-dżicu dopro
wadzili jeden system obrony przeciw ciosom bo
kserskim do niezwykłej doskonałości, system, w grun
cie rzeczy obliczony tylko na odparowanie lewej 
pięści boksera.

Obrona da się podzielić na trzy stopnie, które 
tutaj kolejno opiszemy. Jeżeli je uczeń dżiu-dżicu 
opanował wszystkie, to może je szybko kombino
wać i w danym razie nie tylko cios odeprzeć, ale 
także mieć to zadowolenie, że przeciwnik, nie od
niósłszy żadnego obrażenia, znalazł się, bezwładny, 
na ziemi. C ały przebieg nie powinien w żadnym 
razie trwać dłużej ponad 4— 5 sekund.

W chwili, kiedy bokser lewą ręką wymierza 
uderzenie, ustępuje się prędko górną częścią ciała 
w prawo i w ten sposób unika się ciosu. Jedno
cześnie trafia się zewnętrzne zgięcie jego lewego 
łokcia otwartą prawą ręką, jak to widzimy na Fig. 29.

Uderzenie w łokieć trzeba zręcznie i z całej 
siły wykonać, gdyż tym sposobem ułatwia się za



mierzone przez to uderzenie zwrócenie przeciw
nika na prawo.

W  tem odparowywaniu łokcia trzeba się ćwi
czyć z wielką wytrwałością. Nietrudno będzie na
uczyć się dość szybkiego wymierzania ciosu. Nie

Fig. 29.

wystarczy to jednak w poważnej rozprawie, wyma
gającej szybkości możliwie największej i dlatego 
właśnie trzeba na to poświęcić dużo cierpliwości 
i czasu, zanim pod tym względem nie pozostanie 
już nic do życzenia.

W poważnej rozprawie wywiera ta pierwsza 
część naszego fortelu na niewtajemniczonego w dżiu- 
dżicu i nieprzygotowanego na taki obrót sprawy 
zabawne wrażenie. Skoro zmiarkuje, że jego cios
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za każdym razem chybia, a on sam, chcąc nie chcąc 
musi regularnie zwrot robić, traci całe zaufanie do 
siebie i dochodzi do niemiłego przekonania, że 
przeciwnikowi służy za zabawkę.

Następuje teraz drugi stopień fortelu: powale
nie przeciwnika. Łączy się to bezpośrednio z opi- 
sanem odparciem i polega na tem, że prawą ręką 
wymierza się elastyczne pchnięcie w prawą nerkę. 
Równocześnie podsuwa się lewe ramię pod wycią
gnięte lewe boksera i chwyta go się za prawy 
bark, przyczem naturalnie lewe ramię musi w ca
łej swojej długości spoczywać na piersi przeciwnika.

W tej samej chwili, kiedy się ten chwyt wyko
nywa, a musi się to jeszcze dziać wtedy, kiedy się 
przeciwnik, chcąc nie chcąc, wykręca — przewraca 
go się na tył. Nie będzie to trudno, gdyż zaata
kowany w ten sposób chwieje się jeszcze właśnie 
wskutek wykonanego obrotu i można go też o tyle 
łatwiej przewrócić w pożądanym kierunku. I tak 
w końcu drugiego stopnia leży przeciwnik na ziemi.

Także i tę część całego fortelu, nie szczędząc 
trudu i ćwicząc się zawsze obydwoma rękami, trzeba 
sobie przyswoić należycie. Zwraca się przytem 
uwagę, że prawa ręka, która sobie za cel obrała 
nerkę przeciwnika, ciśnie ku przodowi, podczas gdy 
lewe ramię robi to samo bezpośrednio w odwrot
nym kierunku. I dlatego to przewrócenie dokonywa 
się tak zadziwiająco łatwo.

Przeciwnik pada bądź na tył, bądź też na lewy



bok. Zależy to od sposobu ciśnienia, a także w pew
nej mierze od stopnia stawianego oporu.

Na Fig. 30 widzimy pokonanego, leżącego na 
prawym boku. Lewą ręką przyciska mu zwycięzca

Fig. 30.

głowę do ziemi, rzuciwszy się na niego natychmiast 
po upadku i zaaplikowawszy mu kolano pod żebra 
tak, że nieszczęśliwiec nie może tchu złapać. Ale 
tego nie dosyć, gdyż powalony odzyska wkrótce 
oddech i będzie się starał na nowo podjąć walkę. 
Trzeba go więc zmusić do zupełnego poddania się.

Zwycięzca obejmuje prawą ręką lewą kiść po
konanego, przynależne zaś ramię opiera górną czę
ścią na swojem prawem kolanie. Uchwycona kiść 
zwrócona jest wewnętrzną stroną ku górze, pod
czas gdy zwycięzca ciśnie ją silnie ku dołowi. Je 
żeli to ciśnienie w odwrotnym kierunku do natu-

192



93

ralnego zgięcia jest dość silne, to kiść lewego ra
mienia się łamie. Zwycięzca jednak tem się kon- 
tentuje, że potęguje stopniowo ciśnienie, dopóki 
ból nie do zniesienia nie zmusi przeciwnika do 
uznania się za pokonanego.

C ały fortel, ze wszystkiem, nie powinien trwać 
dłużej niż trzy do pięciu sekund. Dopóty też na
leży się w nim ćwiczyć, dopóki się nie osiągnie 
tego stopnia szybkości, bo niema nic lepszego na 
odparcie ataków bokserskich.

Jeżeli przeciwnik padnie na wznak, to zwycię
zca ciśnie go kolanem w lewą stronę brzucha. Pod 
żadnym warunkiem jednak nie można zaniedbać uci
skania głowy powalonego ku ziemi, w przeciwnym 
bowiem razie nastręcza mu się sposobność do swo
bodniejszego poruszania się, a nawet do podniesie
nia tak dalece głowy, że może ukąsić, —  bo jako 
ostatni środek ratunku dozwolone jest w dżiu-dżicu 
kąsanie.

Źródło zdrowia, siły i zręczności. '3
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W Y M U SZ O N A  O B R O N A  B O K S E R A  P R Z E 
C IW  JE G O  W Ł A S N E M U  A TA KO W I. W Y
N I K A J Ą C E  ST Ą D  P O W A L E N IE  B O K SE R A . 
D Ż I U -D Ż I CU A  S Z T U K A  B O K S E R S K A . 
O D P A R O W A N IE  CH W YTU  Z A  G A R D ŁO  

I P C H N IĘ C IE  W Ż O Ł Ą D E K .

Zmuszenie boksera do zgotowania samemu so
bie porażki nie jest pozbawione pewnego humoru 
i należy do fortelów, przynoszących zaszczyt oryen- 
talnemu sprytowi i pomysłowości.

Pierwsze kroki w tym fortelu ułatwi znacznie 
początkującemu uważne przypatrzenie się odnośnej 
rycinie. Fig. 31 mianowicie da mu odpowiedź na 
niejedno pytanie.

Bystre oko i zwinność są do skutecznego wy
konania tego fortelu niezbędne; tylko przy najwięk
szej szybkości ruchów, ma on praktyczną wartość.

Najprzód, trzeba cios, który bokser zadaje le
wą ręką odparować. Zaatakowany wyciąga oby
dwie ręce ku przodowi i w górę, ażeby uderza
jącą rękę pochwycić i trzyma je przytem na kształt 
V, chociaż brzuśce rąk nie powinny zupełnie do 
siebie przylegać. To V  obejmuje, jak widzimy na 
rycinie, pięść, nie przegub ręki boksera.

Jednego tylko nie unaocznia rycina i to także



nie da się opisać słowami, a mianowicie sposobu 
ujęcia tak, że napastnik nie może wydobyć pięści. 
Ale chwyt taki jest zupełnie możliwy i przy pew- 
nem ćwiczeniu można pięść nie tylko w podany 
sposób uchwycić, ale ją także przytrzymać.

Chodzi teraz o to, żeby uchwyconą pięść na
przód albo w bok od ciała jej właściciela przesu
nąć tam, gdzie ją się chce mieć. M ogłoby się zda
wać, że byłoby to niewykonalne, gdyby atakujący 
naprężył do najwyższego stopnia swoje mięśnie ra
mieniowe, nie trzeba jednak o tem zapominać, że 
działają tutaj stale wszystkie siły dwóch ramion 
przeciwko siłom jednego tylko ramienia.

— Ale kiedy się trzyma lewą rękę przeciwnika, 
dlaczegóż on nie posługuje się prawą? — może 
ktoś zapytać.

Odpowiedź jest prosta.
— Prawą ręką nie będzie mógł nic zrobić.
Bo tu właśnie leży punkt ciężkości fortelu. Je 

żeli atakujący podnosi prawą pięść, to zaatakowany 
sprowadza prędko chwycone ramię między ramię 
zrywające się do uderzenia a jego cel tak, że się 
obydwa ramiona skrzyżują. W ten sposób stwarza 
się zaporę uderzeniu boksera, która także prze
ciw każdemu innemu ciosowi da się zastosować. 
Gdziekolwiek prawa ręka chce trafić, znajduje wszę
dzie drogę przez swoje własne przedramię zata
rasowaną. Niema poprostu żadnego uderzenia, któ-
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regoby się przez odpowiedni szybki ruch uchwyco
nej pięści nie dało odparować.

I przytem musi bokser nietylko odparowywać 
ku swojemu wstydowi i hańbie swoje własne ciosy, 
ale w dodatku jeszcze staje się sprawa za każdym 
nowym zamachem coraz boleśniejszą. Jeżeli jego 
przedramiona zderzą się ostro trzy albo cztery 
razy, to staną się na pół sparaliżowane i ochota 
do walki na jakie parę godzin musi go opuścić.

Co więcej. Zaatakowany w przytoczonych wa
runkach jest każdej chwili w możności przewrócić 
swego przeciwnika i położyć koniec zabawie, spra
wiającej jednostronną przyjemność. Powalenie nie 
wymaga przytem nawet jakiegoś nadzwyczajnego 
wysiłku. Kiedy się przy odparowywaniu ciosu spu
ściło w dół lewe ramię boksera, to trzeba bezpo
średnio po zderzeniu poderwać je szybko w górę 
tak, żeby pięść znalazła się wyżej niż głowa prze
ciwnika. Tu się jednak nie staje, lecz prowadzi się 
nieprzyjacielskie ramię na lewo, daleko od ciała 
boksera, a w końcu szarpie się w dół. Równocze
śnie obraca się trzymaną pięść i rzuca się, wypro
wadzonego całym ruchem z równowagi, przeciw
nika na ziemię. Potem, albo mu się pozwala znów 
zerwać, albo też, zastosowując niejednokrotnie już 
wymienione sztuczki, doprowadza go się do osta
tecznej porażki.

C ały więc fortel polega na następujących, moż
liwie w jaknajszybszem tempie, wykonanych ru
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chach: Chwyta się wyciągniętą pięść, zmusza się 
ramię do odparowania ciosu zagrażającego ze strony 
prawej ręki i podrywa je się natychmiast w górę, 
na lewo (t. z. na lewo od boksera) i w końcu szar-

Fig. 3 1 .

pie się w dół, przez co dokonywa się powalenia 
przeciwnika. Nie więcej jak trzy sekundy powinno 
się na to wszystko spotrzebować — szybkość, którą 
łatwo można osiągnąć przez ćwiczenie. Większą 
trudność nastręcza właściwie tylko uchwycenie pię-



ści a potem utrzymanie tejże, wobec wszelakich 
prób przeciwnika, żeby ją uwolnić.

Boksowanie jest tak naturalnym sposobem po
stępowania w cielesnych zapasach, że dziwnem by 
było, gdyby starzy Japończycy i w niem także 
nie byli się ćwiczyli. Ale oni je znacznie udosko
nalili, nie używając do uderzenia, jak to już nieraz 
wspominaliśmy, pięści, tylko kantu zahartowanego.

Sposób, w jaki się w walce trzeba posługiwać 
kantem ręki, jest stosunkowo zbliżony do ciosów 
bokserskich. Ruchy ramion są w obu wypadkach 
prawie jednakowe, uderzenia kantem jednak trafiają 
pewniej i ostrzej, o czem nie jedno złamanie ko
ści mogłoby zaświadczyć.

Na Fig. 32 widzimy jednego z dwóch zapa
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śników, obierającego sobie za cel szyję przeciwnika, 
z boku, podczas gdy drugi skierowuje pchnięcie 
końcami palców w żołądek. Obydwa ataki zostały 
odparowane kantem ręki. Jak to sobie łatwo mo
żna wyobrazić, operuje się tutaj niemniej fintami 
jak przy boksowaniu, dżiu-dżicu jednak wyrabia taką 
zwinność i czujność, że »bitemu« w tej sztuce za
paśnikowi rzadko kiedy może fingowane pchnięcie 
albo uderzenie zagrodzić drogę do celu. Koniec 
końców, w zasadzie chodzi tutaj najwięcej o to, 
żeby się obaj przeciwnicy mieli na baczności, żeby 
czatowali na sposobność, jaka się w każdej chwili 
może nastręczyć do zadania skutecznego ciosu.

Jeżeli się przeciwnicy wzajemnie uchwycili, albo 
przybrali jakąś pozycyę, przyczem jeden ma ko
niec łokcia blisko żeber albo miękkich części tu
łowia drugiego, to zużytkowuje on łokieć do 
ostrego pchnięcia, które może wywrzeć taki sam 
skutek, jak najsilniejsze uderzenie boksera.

Wielce nieprzyjemnem dla przeciwnika jest 
skośne uderzenie kantem ręki w czoło. Kto pod
czas spotkania otrzymał dwa albo trzy razy taki 
poczęstunek, ten może być pewnym strasznego bólu 
głowy. Przy miernem zastosowaniu siły, cios ten 
nie jest niebezpieczny, w przeciwnym jednak razie 
może mieć bardzo przykre następstwa.

Trzeba się także uczyć uderzeń kantem ręki 
w poprzek skroni i w uszy. Dla wprawy trzeba 
je — naturalnie słabo — wykonywać dość często.
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W poważnym wypadku przeciwnie, powinno się za- 
stosowywać je tylko w obronie życia, gdyż oby
dwa są nadzwyczaj niebezpieczne.

Prawdziwy zwolennik dżiu-dżicu nie jest nigdy 
brutalnym. Niebezpiecznego ciosu nie zada nigdy 
z całej siły, jeżeli nie widzi, że wymaga tego naj
konieczniejsza potrzeba. Celem, do którego się 
zmierza, nie powinno być niepotrzebne okaleczenie 
przeciwnika, tylko przekonanie go o bezrozumnem 
i bezcelowem stawianiu dalszego oporu, i właściwa 
sztuce dżiu-dżicu rycerskość w tem się objawia, że 
walka natychmiast ustaje, skoro jeden z przeciwni
ków uznaje się za pokonanego.

Największy wzgląd na fizyczny ból i duchowe 
męki nieprzyjaciela był zawsze głównem przyka
zaniem dla uczniów dżiu-dżicu i w feudalnej Japo
nii groziły surowe kary ustawowe tym, którzy na
dużywali tej sztuki do zadawania drugim męczarni 
i wogóle do nieczystych celów.
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Fig. 33.

W dżiu-dżicu, znany jest oddawna fortel, przy
pominający bardzo chwyt zachodnich zapaśników. 
Ogólne pojęcie o nim daje nam Fig. 33.
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Jak przy t. z. »Nelsonie« naszych zapaśników, 
tak i tutaj wykonywa się atak z tyłu. Atakujący 
podsuwa lewe ramię pod takież przeciwnika i uci
ska mu ręką kark w ten sposób, że palcami do
sięga prawej strony szyi. Równocześnie zarzuca 
prawą rękę i prawe przedramię pod jego prawy 
bark i wywiera nacisk grzbietem ręki pod pachą, 
jak to wszystko bardzo dokładnie przedstawia nam 
rycina.

Fortelem tym można zagwoździć przeciwnika; 
chociaż, jeżeli atakujący stoi za nim, z tyłu, to 
może on odparować atak silnem kopnięciem piętą 
w goleń atakującego. Jeżeli jednak atakujący ma 
się na baczności, to może nie dopuścić do tego 
rodzaju obrony, cofając się nieco w ty ł i kładąc 
przeciwnika na wznak.

Jednakże, jeżeli fortel ten ma służyć tylko jako 
chwyt, to przez naciskanie karku zmusza się prze
ciwnika do pochylenia głowy ku przodowi w dół, 
podczas gdy prawy bark prze się ku tyłowi grzbie
tem prawej ręki. Zaatakowany skazany jest w ten 
sposób na łaskę i niełaskę swego przeciwnika, gdyż 
jego jedyny środek obrony, uderzenie piętą, jake
śmy to już dowiedli, został z góry w niwecz obró
cony. Zaatakowany mógłby jeszcze w takim wy
padku zgiąć się tak dalece ku przodowi, żeby pod
niósł w górę atakującego, ten jednak puściłby go 
wówczas obydwoma rękami i, chwyciwszy za gar
dło, podniósłby i rzucił na ziemię.
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Jeżeli jednak z góry powziętym zamiarem jest 
powalić przeciwnika na ziemię, to atakujący w chwili 
kiedy zastosowuje swoje chwyty, stawia prawą no
gę przed lewą przeciwnika. I cisnąc głowę ku przo

dowi w dół, bark zaś prąc silnie ku tyłowi, nie tru
dno będzie zaatakowanego rzucić przez kolano.

Chwyt, który również może albo być zastoso
wanym jako taki, albo służyć jako przygotowanie 
do powalenia przeciwnika, unaocznia nam Fig. 34.
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Tutaj, chwyta atakujący prawą ręką prawą kiść 
swego przeciwnika; równocześnie wpycha lewe ra
mię pod prawe zaatakowanego. Potem, może po
derwać prawe ramię tegoż wzwyż, przyczem we
wnętrzna strona przynależnego przegubu ręki po
winna być zwrócona w górę. Lewą ręką naciska 
z tyłu głowę przeciwnika i prze ją ku ziemi.

Zwróćmy teraz uwagę na położenie uchwyco
nego prawego ramienia. Z  tego co wyżej powie
dziano, okazuje się, że się je nagina w odwrotnym 
kierunku i w następstwie sprawionego przez to 
bólu przeciwnikowi, osiąga się nad nim przewagę, 
która go zmusza do poddania się.

Co do obalenia, to można je w ten sposób do
prowadzić do skutku, że głowę przeciwnika coraz 
więcej prze się ku dołowi, dopóki się ziemi nie 
dotknie, przyczem dopomaga jeszcze owo nienatu
ralne naginanie prawego ramienia. Bardzo jest 
prawdopodobne, że się przeciwnik już przedtem 
podda; gdyby jednak miało dojść do obalenia, to 
może sobie atakujący ułatwić jeszcze sprawę przez 
zużytkowanie wysuniętej naprzód lewej nogi.

Opisany fortel ma tak doniosłe znaczenie we 
wszystkich możliwych fazach spotkania, że należy 
się w nim ćwiczyć bardzo sumiennie dopóty, do
póki się nie nabierze przekonania, że go się opa
nowało zupełnie.

Kto raz był ofiarą tego fortelu, ten z pewno
ścią wystrzegać się będzie, żeby się powtórnie nie



narazić na gniew człowieka, który, operując tak 
dokuczliwymi chwytami, nie bijąc jednak ani nie 
kalecząc, doprowadził go w rezultacie do grunto
wnej porażki jedynie tylko przez wywołanie nie
miłego, ale nieszkodliwego i przemijającego uczucia.

Odważna, posiadająca do pewnego stopnia wy
robione mięśnie kobieta, może z doskonałym sku
tkiem zastosować ten fortel na rzezimieszku, któryby 
podczas nieobecności jej męskiego opiekuna wtar
gnął do mieszkania. M oże nieproszonego gościa 
uchwycić i dopóki pomoc nie nadejdzie przytrzy
mać, nie rzucając go o ziemię, a przy odpowie- 
dniem obrabianiu prawego ramienia w opisany wy
żej sposób, będzie on z pewnością niemniej od niej 
pragnął, żeby jej ktoś jak najprędzej na pomoc 
pospieszył.

Ćwicząc się w tym fortelu, trzeba szczególnie 
baczyć na pewne i poprawne chwytanie. Główna 
trudność leży w tem, żeby swoje lewe ramię od
powiednio i prędko wsadzić pod prawe przeciw
nika. Jeżeli ten stawia energiczny opór, to nowi- 
cyuszowi będzie bardzo trudno podsunąć ramię 
i nacisnąć ręką tył głowy przeciwnika. A  jednak 
należyte wykonanie tego chwytu jest bezwarunkowo 
potrzebne, bo chodzi tu nietylko o to, żeby lewą 
ręką nacisnąć głowę zaatakowanego, ale lewe ra
mię służy także za punkt oparcia do naciskania 
i naginania prawego ramienia przeciwnika. Uczeń
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nie powinien ustępować, dopóki wspomnianego 
chwytu nie wykona w należyty sposób.

Jako przeciwdziałanie, jeden tylko środek może 
być brany pod uwagę, jeżeli się kiedy wogóle da 
należycie zastosować, a mianowicie bolesne szczy
panie mięśni na lewem przedudziu atakującego. 
Jeżeli atakowany usiłuje to zrobić, to trzeba na
ginanie ramienia spotęgować i natychmiast rzucić 
go o ziemię.

Tutaj z natury rzeczy nasuwa się opis fortelu, 
polegającego na naciąganiu przez bark ramienia 
przeciwnika. Ten sposób walki da się zastosowy- 
wać w rozmaity sposób i jest tego rodzaju, że do
prowadza do prędkiego rezultatu.

Liczne są bardzo, jak powiedziano, wypadki, 
w których można się uciec do tego sposobu ataku. 
Jeżeli przy jakiejś sposobności ramię przeciwnika 
jest wyciągnięte naprzód, to chwyta się je silnie 
obydwoma rękami w przegubie, wykręca się wew
nętrzną stronę w górę i tak się trzyma. W tej sa
mej chwili, kiedy się chwyta za przegub i obraca 
w górę, trzeba się samemu prędko wykręcić tak, 
żeby stanąć plecami do przeciwnika. Podstawia się 
przytem własny bark pod uchwycone ramię i szar
pie się silnie rękę w przegubie. Skutek tego jest 
taki, że przeciwnik wije się z bólu.

Jeżeli się chce, można przy tej sposobności po
łożyć przeciwnika. Ażeby to zrobić, nie trzeba nic 
więcej, tylko pochylić się ładnie naprzód i pocią
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gając, naturalnie, za sobą uchwycone ramię, zmu
sić do salto mortale przez bark swoją ofiarę. To 
salto mortale jednak mogłoby łatwo spowodować 
złamanie ramienia zaatakowanemu i dlatego należy je 
zastosowywać tylko w nadzwyczajnych wypadkach. 
Do ćwiczenia zupełnie wystarczy, jeżeli się pochy
limy naprzód i pokazawszy przeciwnikowi drogę 
przez nasz bark, wyprostujemy się i pozwolimy 
mu znów uczuć grunt pod nogami.

Ze i dlaczego trzeba koniecznie na to uważać, 
żeby tylko lewe ramię przez prawy bark a prawe 
ramię przez lewy bark przeciągać, wspominaliśmy 
już obszerniej w IV  rozdziale tej części.

Co się tyczy zastosowania w mowie będącego 
fortelu, to można się np. uciec do niego, jeżeli 
przeciwnik uchwycił nas z przodu za surdut, albo, 
jeżeli nas porwał za gardło lub bliskim jest tego. 
W podobnych wypadkach najlepiej jest wykonać 
ten bolesny atak, ale zanim się przeciwnik połapie 
co zamierzamy mu zrobić. Jeżeli ktoś próbuje od
trącić nas na bok, to także z dobrym skutkiem da 
się zastosować ten fortel. Jeżeli chce uchwycić za 
kołnierz, to zagrażającą niebezpieczeństwem rękę 
ciągnie się poprostu przez bark.

Dalej, fortel ten można również skombinować 
z opisanym w poprzednim rozdziale odparowywa
niem pięści boksera. Jeżeli się, jak tam przedsta
wiliśmy, uchwyciło pięść w chwili, kiedy się pod
nosi, to trzeba się obrócić i pociągnąć ją na bark,



przyczem naturalnie należy pamiętać, że ręka po
winna być zwrócona wewnętrzną stroną w górę.

Nierzadko się zdarza, że przeciwnik w decy
dującej chwili obrócił właśnie pięść wewnętrzną 
stroną w dół. Dlatego też trzeba przez częste 
ćwiczenie wprawiać się w najszybszym i najlepszym 
sposobie, jakim uchwyconą rękę wykręcić można 
w górę, zwłaszcza, że przeciwnik będzie temu wy
kręcaniu stawiał ze swojej strony możliwie jaknaj- 
większy opór. Nie trzeba też ustawać w tem ćwi
czeniu dopóty, dopóki się nie potrafi wykręcić ra
mienia przeciwnika i przeciągnąć go przez bark, 
zanim mu na myśl przyjdzie, jakie się ma wobec 
niego zamiary.

208
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Z A B A W N Y  FO R T E L . D Y A B E L S K I U Ś C IS K  
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Z A N IA  K O M U Ś D RO G I Z A  D RZW I.

W pewnych warunkach wiele fortelów ma hu- 
morystyczny zakrój. Tak jest np. jeżeli się je za 
stosowuje z tak nieznaczną siłą, że przeciwnik nie 
odczuwa żadnego bólu, nie może jednak zapozna
wać, jak bez wyjścia stałoby się jego położenie, 
gdyby w poważnym wypadku był przedmiotem 
jednego z takich fortelów. Niektóre znów, mają 
już same przez się humorystyczny charakter.

Fortel, który w walce może być bardzo cen
nym, a który zarazem sprawia dużo wesołości, po
lega na tem, że się przechodnia zmusza do za
trzymania się jedynie tylko zapomocą wskazują
cego palca. Spotkawszy znajomego, zdążającego 
w kierunku przeciwnym do naszego, możemy go 
natychmiast zatrzymać, stając obok niego i przy
kładając mu wyciągniętem ramieniem wskazujący 
palec tuż pod samym nosem. Sztuczka ta sprawi, 
że znajomy nie będzie mógł iść dalej w obranym 
kierunku. Naturalnie, że może to trwać tylko dopóty, 
dopóki nie obróci głowy na bok i nie uwolni się

Źródło siły, zdrowia i zręczności. 14
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od palca. Fortel ten, polega oczywiście na prostem 
prawie natury i staje się przez to zabawnym, że 
nasz znajomy ani rusz nie może pojąć, żeby w ca- 
łem jego ciele, partem w pewnym kierunku, mogło 
nie być więcej siły, aniżeli we wskazującym palcu, 
który prze w kierunku przeciwnym.

Bardzo często zastosowanym przez policyę ja
pońską fortelem, a mającym na celu zmuszenie 
opornego zbrodniarza do udania się ze stró
żem bezpieczeństwa, jest opisany już w cz. ]. str. 
94 pod nazwą: »Chodźno tu«. Podobny fortel mo
żna także w następujący sposób wykonać.

Lewą ręką, stojąc z lewej strony przeciwnika 
i z twarzą zwróconą w tym samym co on kierunku, 
chwyta się kiść jego lewej ręki i ciągnie ją się na 
lewo. Równocześnie zarzuca się z tyłu swoje prawe 
ramię na jego prawe ramię, potem popod jego przed
ramię i przyciska się rękę ku własnemu brzuchowi. 
Uchwycona lewa kiść musi być zwrócona wewnę
trzną stroną w górę. Teraz, wywiera się nacisk 
w dół na kiść przeciwnika, wygina się przez to 
jego ramię w odwrotnym kierunku i w ten sposób 
można go zaprowadzić, gdzie się zechce. Jeżeli się 
ociąga, to trzeba tylko spotęgować ciśnienie a tern 
samem i ból zwiększyć, ażeby do reszty złamać jego 
opór. Prawą ręką nie może zaatakowany dobrze 
uchwycić, gdyż znajdujemy się z jego lewej strony.

Na podobnej zasadzie dokonywa się także t. z. 
»dyabelski uścisk«, który nam unaocznia Fig. 35.
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Zbliżamy się do przeciwnika i bierzemy go 
prawą ręką za jego prawicę, jakbyśmy nią chcieli 
potrząsnąć. Podnosimy mu ramię cokolwiek w górę,

R g. 35 .

wykręcamy się na jego prawą stronę i podstawia
my mu równocześnie nasze naprężone lewe ramię 
pod jego naciągnięte prawe. I tutaj trzeba uważać, 
żeby kiść uchwyconego ramienia była zwrócona 
wewnętrzną stroną w górę.

Jeżeli się teraz pociśnie w dół uchwyconą rękę, 
to wywołuje się przez to tak straszny ból w ca- 
łem ramieniu, że przeciwnik, aby sobie bodaj tro-

1 4*



chę ulżyć, wspina się na palcach. Jeżeli się idzie 
naprzód, to i on musi iść wraz z nami, nie mogąc 
sobie wcale, podobnie jak przy opisanym wyżej 
fortelu, poradzić lewą ręką.

Sztuczka ta nadaje się doskonale do pozbycia 
się gościa, z którym się nie chce robić wiele ce
remonii.

Na zasadzie tego wywoływania bólu przez wy
ginanie ramienia, może sobie pojętny uczeń dżiu- 
dżicu wykombinować cały szereg fortelów, które 
w danym razie będzie mógł zastosować z nieza
wodnym skutkiem.

2 1 2
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S P R Y T N Y  S P O S Ó B N A  U D O W O D N IE N IE  
U D A N E G O  O M D L E N IA . — S Z C Z Y P A N IE  
B A R K U  JA K O  O B R O N A . Z R Ę C Z N Y  S P O 
SÓ B  Z A K O Ń C Z E N IA  W A LK I W  JE D N E J 

S E K U N D Z IE .

Wobec tak wyrafinowanego systemu, jakim rze
czywiście jest dżiu-dżicu, uczeń tegoż musi z góry 
przewidywać także symulowanie swego przeciwnika. 
Mistrz dżiu-dżicu nie zawaha się istotnie ani chwili 
nad tem czy ma udawać, jeżeli się spodziewa, że 
przez to będzie mógł odnieść jakąkolwiek ko
rzyść.

I symulowanie wtedy tylko uważane jest jako 
niehonorowe, jeżeli jeden z walczących uznaje się 
za zwyciężonego a jednak wyzyskuje pierwszą spo
sobność, ażeby wypuszczającego go ze swoich rąk 
przeciwnika niespodzianie zaatakować. Symulowana 
niemoc natomiast jest dozwolona, jeżeli poddanie 
się żadnym znakiem ani słowem nie zostało zapo
wiedziane. Jeżeli się więc uda takiego figla wypła
tać zwycięzcy, że uważa przeciwnika za omdlałego 
i w następstwie tego staje się mniej bacznym, to 
tamten ma bezwarunkowo prawo nieopatrzność tę 
na swoją korzyść wyzyskać.

Z  tego też powodu zachodzi nieraz potrzeba
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przekonać się niezbicie, czy przeciwnik rzeczywi
ście zemdlał, czy tylko udaje.

W takich wypadkach przysiada zwycięzca na 
ziemi koło swego przeciwnika i zadaje mu kilka 
lekkich pchnięć końcami palców w żołądek, pod
czas gdy drugą ręką szczypie go po barku. Kil
kakrotne pchnięcie w żołądek wystarcza już, że 
w symulancie budzi się gorące życzenie znalezie
nia się znów na nogach i uwolnienia się od mdło
ści sprawiającej i nerwami wstrząsającej manipula- 
cyi, a bolesne szczypanie barku czyni go jeszcze 
więcej skłonnym do uznania się za pokonanego 
i wydobycia się tem samem z przykrej sytuacyi.

Szczypanie przyswaja sobie uczeń dżiu-dżicu, 
bardzo prędko. Kciukiem naciska się przednią stronę 
szczytu barku, podczas gdy palce chwytają z tyłu. 
Na własnym barku łatwo można wyszukać ten 
punkt drażliwy, gdzie kciukiem trzeba naciskać; 
leży on niedaleko miejsca połączenia barku z ło
patką.

Kiedy się już uczeń tego szczypania barku nau
czył, to dobrze zrobi, jeżeli wypróbuje kombina- 
cye, w których mógłby je skutecznie stosować. 
Często np. bywa zastosowywane przy ciasnem 
zwarciu się dwóch walczących ze sobą i z powodu 
swojej bolesności może łatwo do poddania się zmusić 
przeciwnika.

Szczypanie, jakkolwiek bolesne, nie jest jednak 
wcale niebezpieczne i dlatego można je bez na



mysłu zastosowywać przy każdej sposobności, tak 
w ataku jak też i w obronie.

W pewnych wypadkach można się posłużyć wy
łącznie tem szczypaniem. Jeżeli je atakujący do
kładnie może zastosować, chroniąc przytem od kontr
ataku swoje własne ciało, to przeciwnik bywa naj
częściej zmuszony porzucić złe wobec niego zamiary.

Weźmy taki przykład.
Jeden z walczących nachylił się szybko naprzód, 

ażeby zadać przeciwnikowi ostre uderzenie kantem 
ręki w goleń. Zaatakowany, domyślając się za
miaru, zastosowuje natychmiast szczypanie, które 
uderzenie czyni bezskutecznem, bo każdemu, kto 
się lepiej ze szczypaniem barku zapoznał, wiadomo, 
że pozbawia ono prawie całej siły uderzenia w ra
mieniu.

Albo znów zdarza się niekiedy, że przeciwnik, 
kiedy go się rzuca o ziemię, pada na bok, pod
czas gdy dla tamtego byłoby korzystniej, gdyby 
pokonany leżał twarzą do ziemi. W takim wypadku 
aplikuje się leżącemu na ziemi barkowi szczypanie 
i spowodowuje się przez to taki ból, że powalony, 
ażeby osłabić siłę szczypania, obraca się na twarz. 
Skoro się to stało, powinien atakujący natychmiast 
swój podstęp wyzyskać, przytłaczając przeciwni
kowi jednem kolanem plecy a drugiem tylną stronę 
ramienia.

Potem, przy zastosowaniu opisanego już wyżej 
sposobu, chwyta się kiść przytłoczonego do ziemi



ramienia i naciąga się silnie w górę. Męki, jakie 
się w ten sposób sprawia przeciwnikowi, zmuszą 
go niezawodnie, w jego położeniu bez wyjścia, do 
prędkiego uznania się za pokonanego.

Zastosowuje się także szczypanie barku w na
stępujący sposób:

Atakujący zachodzi z tyłu i chwyta przeciw
nika za obydwa barki, tym razem jednak tak, że 
kciuki uciskają z tyłu a palce zatapiają się w draż
liwe miejsce przed barkiem. Ciężka to próba dla 
szczypanego, który mimowoli bije piętami, ażeby 
sobie ulżyć; atakujący też w interesie swoich go
leni musi się mieć bardzo na baczności, i, broniąc 
się przyspiesza powalenie przeciwnika w ten spo
sób, że go kopie w nogę albo mu zadaje kolanem 
uderzenie w okolicy nerek.

Uczeń, który się już tak dobrze zapoznał 
z wspomnianym wielokrotnie wrażliwym punktem 
w barku, że trafia weń zawsze niezawodnie, ma 
w nim nowe a doskonałe miejsce ataku dla ciosów 
kantem ręki. Uderzenie takie tak osłabia ra
mię przeciwnika, że ochota tegoż do walki w naj- 
bliższem spotkaniu bywa znacznie mniejszą.

Opiszemy teraz fortel, który się zastosowuje 
z bocznej pozycyi i który nastręcza nową sposob
ność do wyzyskania tak bardzo używanego »od- 
wrotnego wyginania ramienia.

Chwyta się bliższy przegub ręki obydwoma rę
kami i trzyma się tak, że wewnętrzną stroną zwró-



cony jest ku przodowi. Równocześnie podstawia się 
swoją własną bliższą nogę pod bliższą przeciw
nika, zahaczając tę ostatnią. Kiedy się chwyta za 
przegub, to zmusza się przytem przeciwnika przez 
ucisk ramienia do pochylenia się w przód. Prze
ciąga się potem ramię przez własną bliższą nogę 
i przez ucisk przegubu wygina się w tył. Jeżeli 
się chce, można z tem połączyć powalenie prze
ciwnika, odtrącając jego zahaczoną nogę i podry
wając równocześnie uchwycone ramię. Przy nale
ży tem wykonaniu tego ataku jest się zaasekurowa- 
nym od kontrataku i można przeciwnika, nie prze
wracając go wcale, zmusić do kapitulacyi.

Jeszcze jedna odmiana takiego fortelu.
Chwyta się za przegub ręki, jak wyżej opisano, 

nie zmuszając jednak przeciwnika do pochylania się 
w przód, tylko podnosząc bliżej znajdujące się ko
lano i podpierając niem silnie grzbiet nieprzyja
cielskiego ramienia. Atak będzie jeszcze pewniej
szy, jeżeli się przeciwnika za przegub tylko jedną 
ręką a drugą za bark uchwyci.

Z  wszelkich myśli o dalszej walce musi zrezy
gnować przeciwnik, przeciwko któremu skierowano 
atak unaoczniony na Fig. 36.

M iędzy przyjaciółmi, którzy poprzestają na 
lekkich uderzeniach, można ten fortel bez obawy 
zastosowywać, w poważnych wypadkach jednak 
tylko wówczas, kiedy okoliczności usprawiedliwiają 
podobnie niebezpieczne ataki.
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Atakujący posługuje się równocześnie obydwoma 
ramionami, początkujący jednak lepiej zrobi, je
żeli stosownie do następujących wskazówek, ćwi
czyć się będzie w ruchu każdego ramienia osobno. 
Jedną ręką wymierza się pchnięcie w okolicę ne-

Fig. 36.

rek, to znaczy w miękkie części pod ostatniem że
brem. W poważnem spotkaniu trzeba ten cios za
dać silnie i to albo końcem palców, albo zaciśniętą 
pięścią, albo środkowym stawem średniego palca, 
wystającego z zaciśniętej pięści. Jeżeli się trafi —
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co przez ćwiczenie łatwo się osiąga — w najwra
żliwszy punkt, to zaatakowany doznaje śmiertelnego 
bólu i odwaga go opuszcza.

Drugiem przedramieniem atakuje się zręcznie 
szyję z boku. Jeżeli się uderzenie wymierzy 
w krtań zamiast w bok szyi, to skutek dla trafio
nego będzie fatalniejszy, pierwsze uderzenie jednak 
daje się łatwiej z całej siły wykonać.

Następstwem tego ataku wykonanego obydwo
ma ramionami jest, naturalnie, to, że się przeciw
nik przewraca na wznak. Dlatego też musi ataku
jący w chwili, kiedy aplikuje te dwa uderzenia od
skoczyć w tył, ażeby zaatakowany mógł runąć na 
ziemię.
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XIII.
B A R D Z O  S K U T E C Z N Y  S K O M B I NO W AN Y  
A T A K  W K O N IE C Z N E J P O T R Z E B IE . W SK A 
ZÓ W KA , JA K  S IĘ  Z B IE G A  CH W YTA  N A  

U L IC Y  I Z M U S Z A  DO P O D D A N IA .

Niejednokrotnie już zwracaliśmy uwagę na pe
wne uderzenia kantem ręki, które w ćwiczeniach ze 
znajomym w łatwy sposób można zastosować, ni
gdy jednak z całej siły, chyba w największej 
konieczności. Innemi słowy, powinno się z nich 
robić użytek tylko w rzadkich, wyjątkowych wy
padkach, gdzie można się istotnie uważać za upraw
nionego do uciekania się do śmiertelnej broni.

Do takich niebezpiecznych ciosów zaliczają się 
te, które się wymierza w krtań, skronie, wprost 
w uszy i w kark. Wprawdzie pierwszy z wymie
nionych ciosów nie jest śmiertelny, ale ryzykuje się 
przy nim pęknięcie wiązadełka językowego, a więc 
okaleczenie organu mowy i połykania. Jak już 
wiadomo uderzenie w szyję, z boku, oddaje te sa
me usługi. Uderzenia w skronie albo wprost w u- 
cho grożą fatalnem i długotrwałem cierpieniem, 
a także cios zadany w nasadę stosa pacierzowego 
może trafionego narazić na wieczne kalectwo.

Najniebezpieczniejszym ciosem jednak, jest ude
rzenie w kark; może być odrazu śmiertelnym. Wy



wołane przezeń wstrząśnienie naruszyć może łatwo 
stos pacierzowy tak ciężko, że serce i płuca nie 
mogą dalej funkcyonować i życie ustaje.

Lepiejby może było o tych niebezpiecznych 
ciosach tutaj nie wspominać, z drugiej jednak strony 
musi się przypuszczać, że uczeń dżiu-dżicu, przy 
ćwiczeniach, na podstawie tego co gdzieś, coś nie
coś o nich zasłyszał, przecież będzie ich próbował 
i przez nieświadomość swoją łatwo może spowo
dować nieszczęście.

Opiszemy więc jeszcze dwa fortele, których za
stosowanie również tylko w razie wielkiego osobi
stego niebezpieczeństwa jest dozwolone.

Pierwszy polega na tem, że atakujący uderza 
przeciwnika możliwie najsilniej kantem ręki w bok 
a mianowicie w miękkie części pod ostatniem że
brem, ażeby w ten sposób, z miejsca, zaatakowa
nego jaknajbardziej osłabić.

Bezpośrednio po tem uderzeniu lewą ręką, wy
mierza się kantem prawej ręki cios w podstawę 
czaszki, i jeżeli obydwa uderzenia będą wymie
rzone z dostateczną siłą, to prawie nie ulega ża
dnej wątpliwości, że przeciwnik runie w jednej 
chwili u stóp atakującego.

W drugim staje atakujący obok przeciwnika. 
Chwyta go najprzód ręką ramienia zewnętrznego 
za przegub bliższej ręki i ściska go mocno, dopóki 
przeciwnik nie znajdzie się na ziemi. Przeciwnik 
jednak w chwili ataku nachylił się szybko wprzód



ażeby atakującego uchwycić niedaleko kostki w przed 
udziu i w ten sposób przewrócić. Ale przez to 
właśnie zgotował sobie zgubę, gdyż atakujący tem 
łatwiej teraz może go ugodzić kantem ręki w pod
stawę czaszki i walka rozstrzygnięta.

Zdarza się niekiedy, że przez miasto ucieka 
niebezpieczny złoczyńca i że należałoby go po
chwycić. Jeżeli w takim wypadku można go zajść 
z tyłu, to przytrzymać go wcale nie jest trudno, 
gdyż w biegu najmniej jest zdolny stawić jakikol
wiek opór. Schwyciwszy tedy uciekiniera, zarzuca 
mu biegły w dżiu-dżicu na szyję obydwa ramiona 
i obejmuje przytem jedną ręką przegub ręki zaa
takowanego. W chwili, kiedy się chwyt dokonywa, 
trzeba przystanąć, ażeby w najbliższej sekundzie 
odskoczyć w ty ł i przewrócić zbiega na ziemię.

Ten sam cel można także w ten sposób osiąg
nąć, że chwyta się zbiega za barki, podstawia się 
własną prawą nogę pod takąż zaatakowanego i do
prowadza go się przez to do upadku.

Trzeci, bardzo skuteczny sposób do zatrzyma
nia złoczyńcy w biegu, jest następujący:

Należy przypuszczać, że ścigający ma na sobie 
narzutkę czy surdut. Tę część odzieży zdejmuje 
podczas biegu z siebie i trzyma przygotowaną oby
dwoma rękami. Kiedy dogonił uciekającego, za
rzuca mu surdut na głowę, okręca go i zaciska 
dookoła szyi. Skoro zbieg w dalszem następstwie
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tego rodzaju ataku upadnie na wznak, będzie bez 
ratunku.

Jeżeli uciekający przystanie i obróci się szybko, 
to trzeba próbować narzucić mu surdut na twarz, 
prędko, zanim zdoła temu przeszkodzić.

Ale jak możemy najłatwiej zatrzymać kogoś, 
kto naprzeciw nas biegnie ?

Dziewięćdziesięciu dziewięciu na stu podstawi
łoby z boku nogę, ażeby go w ten sposób prze
wrócić. M oże się to jednak źle skończyć.

»Przypominam sobie — pisze Hancock — 
scenę, która się przed dziesięciu laty w moich 
oczach rozegrała w San Francisco. Jakiś Chińczyk, 
który na ulicy zabił człowieka, uciekał, a za nim, 
wyjąc, pędziło mnóstwo ludzi. Morderca miał do
bre nogi i zupełnie na to wyglądało, że zdoła się 
wymknąć.

Wtem, jakiś młody Włoch, który szedł w prze
ciwną stronę, spostrzegłszy uciekającego Chińczyka 
z pistoletem w ręku a za nim pędzący tłum, do
myślił się zaraz o co chodzi, przystanął z boku, 
i w chwili kiedy zbrodniarz zbliżył się do niego, 
podstawił mu nogę. Chińczyk rzeczywiście upadł, 
ale podniósł się z błyskawiczną szybkością, po
strzelił Włocha w nogę i pospieszył dalej. Gdyby 
się nie był przypadkiem przyłączył do pościgu 
młody człowiek, równie tęgi w nogach i nie przy
trzymał mordercy, to ten z pewnością zbiegłby 
zdrów i c a ły .
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Niezawodny także sposób przytrzymania zbiega 
jest następujący:

Skoro go się dostrzeże, trzeba sobie prędko 
a spokojnie ułożyć plan, który się chce zastoso
wać, zdać sobie z niego dobrze sprawę i równie 
spokojnie wprowadzić w wykonanie. Przedewszyst- 
kiem nie trzeba się zdradzić; a więc, idąc dalej 
swoją drogą, nie powinno się ani spojrzeć na ucie
kiniera. Dopiero w chwili, kiedy nas mija, wymie
rza mu się bliższem ramieniem pchnięcie w brzuch. 
W tej samej zaś sekundzie, obróciwszy się trochę, 
uderza się drugą ręką w krtań.

Pchnięcie w brzuch sparaliżowało szybkość ucie
kającego, zatrzymało go prawie na miejscu. Cios 
w krtań zaś wywraca go na wznak, na ziemię, 
w chwili, kiedy się szybkość znacznie zmniejszyła.
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X I V .

K IL K A  SŁÓ W  O N A JL E P S Z Y C H  SP O SO 
B A C H  A T A K U  I O BRO N Y.

Kto postawione dotychczas zadania starał się 
sumiennie rozwiązać, ten poznał dostatecznie naj
ważniejsze zasady dżiu-dżicu. Czego mu jeszcze 
brakuje, uzupełni sobie głównie przez ćwiczenia 
i przy pomocy własnego sprytu tak, że w końcu 
będzie zdolnym z tego, czego się nauczył, zrobić 
wszystko, co leży w ludzkiej mocy.

Opisane w tej książce sposoby walki może 
przejść na nowo, przez co zapozna się dobrze 
z teoretyczną stroną starej japońskiej sztuki osobi
stej obrony, przedewszystkiem jednak i w najwyż
szym stopniu potrzebne jest praktyczne wykształ
cenie, a to zdobywa się tylko przez to, że się 
w pracy nigdy nie ustaje i w każdym ruchu na
bywa coraz większej wprawy.

Dobroduszność i łagodność jest charakterysty
czną cechą dżiu-dżicu. Wszelka surowość nie jest wła
ściwością mistrza dżiu-dżicu. Nie szuka on też nigdy 
sprzeczki i zaczepki, przeciwnie, czyni wszystko, co 
uczynić powinien rozumny człowiek, ażeby uniknąć 
nieprzyjaznego spotkania. W cierpliwości i uprzej
mości też, jeżeli się ma być przejętym duchem dżiu- 
dżicu, należy się ćwiczyć. Jeżeli słowna zwada grozi
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przeistoczeniem się w czynną, to nie powinno się 
być tym, który pierwszy uderza, chyba, że nie 
można mieć najmniejszej nadziei na pokojowe za
łatwienie sprawy.

Japończyk, który zna wszystkie tajemnice dżiu- 
dżicu, jest lepiej do walki przygotowany aniżeli 
ktoś inny. A  jednak przysłowiową jest japońska 
uprzejmość, tak samo, jak podziwu godną jest ja
pońska cierpliwość. Jeżeli Japończyk został wyz
wany przez awanturnika, to nie przystępuje zaraz 
do ataku, wcale nie; uśmiecha się i robi wszystko, 
żeby burzę zażegnać. Naturalnie, śmieje się w tem 
przekonaniu, że tylko ktoś, co lepiej od niego ro
zumie dżiu-dżicu, może go pokonać, a człowiek, 
który z góry wie, że zwycięży w spotkaniu, może 
być cierpliwym.

Uczeń powinien się także ćwiczyć z kimś, kto 
zachodnią sztukę zapaśniczą i bokserską gruntownie 
posiada, ażeby się w ten sposób zapoznał z wszel
kimi możliwymi sposobami ataku.

Najwięcej rozpowszechnioną formą ataku jest 
uciekanie się do pięści. I uczeń dżiu-dżicu powinien 
też wiedzieć, jak się ma zachować w podobnym 
wypadku. Powinien mianowicie wiedzieć, że chwyta 
się pięść i »łamie« się ramię przeciwnika na swoim 
własnym barku. Jest to jeden z najpewniejszych 
fortelów, kiedy się ma sprawę z bokserem i na
leży też ćwiczyć się w nim dopóty, dopóki go się 
nie doprowadzi do najwyższej perfekcyi.
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Ale ćwicząc się w tym chwycie nieprzyjacielskiej 
pięści, nie należy zaniedbywać sposobu odparowy
wania, polegającego na ostrem uderzeniu kantem 
ręki w ramię atakującego. Ten ostatni sposób 
obrony ma doniosłą wartość, kiedy chodzi o od
parcie ciosu, a niema czasu podnieść rąk w górę, 
ażeby pięść złapać. Uderzenia kantem można zre
sztą, jak już wiemy, w rozmaity sposób zastoso- 
wywać, kiedy walczący zwarci są ze sobą.

Dalej trzeba, kiedy się przeciwnik pochyla przy 
ataku, mieć rękę zawsze w pogotowiu, ażeby mu 
głowę, według udzielonych wskazówek, w dół po
cisnąć. Chwyt ten jest bardzo skuteczny i pozwala 
nadto, wobec tego, że wymaga tylko jednej ręki, 
wyzyskać drugą do jakiegoś innego fortelu.

Bardzo używany fortel polega na tem, że się 
przyskakuje do przeciwnika, chwyta go się za 
obydwa barki albo za ramiona i tak sposobem za
paśników wykręca, że pada na ziemię. Biegły w dżiu- 
dżicu może łatwo temu przeciwdziałać, w dwojaki 
sposób może się w tym wypadku bronić. Albo za
daje atakującemu uderzenie łokciem w żebra, albo 
wyzyskuje rękę na plecach do ciosu w okolicy ne
rek. Sprawny człowiek, może nawet w tej samej 
chwili, kiedy go przeciwnik chwyta, wymierzyć mu 
oba ciosy naraz.

Nie trzeba także zapominać, że nie należy ni
gdy na jednym obronnym ciosie poprzestawać, jeżeli
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można jeden po drugim dwa albo trzy zadać. 
Trzeba się też przez ćwiczenie przekonać, ile cio
sów w szybko następujących po sobie odstępach 
i aż do zupełnego znękania przeciwnika można mu 
zadać. W spotkaniu pierś o pierś, znający się do
brze na sztuce walki japońskiej jest w stanie zaa
plikować przeciwnikowi pchnięcie łokciem w żebra, 
a zaraz potem z błyskawiczną szybkością wymie
rzyć dalsze trzy ciosy: końcami palców w żołądek, 
kantem ręki pod kolano i skośne uderzenie w czoło. 
Człowiek, któremu się tak dokuczy w przeciągu 
paru sekund, nie będzie się tego dnia z pewnością 
domagał dalszej walki, liczeń powinien się w tem 
zadawaniu takich ciosów, jednego po drugim, do
skonale wyćwiczyć a nadto i inne jeszcze, podo
bne wymyślać.

Ażeby się od możliwych uderzeń przeciwnika 
kolanem w brzuch uchronić, trzeba się zawsze tak 
jedną stroną ciała do niego obracać, ażeby mu za- 
pomocą bliższej nogi przeszkodzić w użytkowaniu 
kolana do wspomnianego celu; równocześnie zaś 
można, jeżeli się ma do czynienia z mniej prze
zornym przeciwnikiem, jemu zadać uderzenie ko
lanem.

Zdarza się niekiedy, że przeciwnik, w razie 
niespodzianej bójki, zasłania się jednem ramieniem, 
drugą zaś ręką próbuje żelazny, ostry koniec laski 
albo parasola zapchać w brzuch nieprzyjaciela. Cóż 
biegły w dżiu-dżicu robi w takim razie? Ustępuje
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prędko jeden krok w bok od laski albo parasola. 
W tej samej chwili zadaje kantem ręki uderzenie 
w szyję i to z całej siły, ażeby przeciwnika o ile 
się uda, powalić na ziemię. W najbliższej już chwili 
robi drugi krok w bok, ażeby się na wypadek, je
żeli uderzeniem nie osiągnie zamierzonego celu, 
oddalić od pięści przeciwnika.

Jeżeli się wreszcie jest zaatakowanym z przodu 
silnem kopnięciem nogą, to chwyta się naturalnie 
tę nogę, zanim trafi, za piętę, podrywa się ją 
w górę i przewraca się w ten sposób przeciwnika 
na plecy. Ten rodzaj ataku jednak jest tak łatwy 
do odparowania, że w poważnym wypadku bywa 
rzadko zastosowywany.

Uczeń musi sobie jeszcze te wszystkie fortele 
możliwie uzupełnić i na każdy atak znaleźć naj
skuteczniejszy sposób odparowywania. Dzięki temu 
samokształceniu, osiągać będzie coraz większą do
skonałość w myśl zasad dżiu-dżicu i stanie się w końcu 
dla każdego groźnym przeciwnikiem.



X V .

JE S Z C Z E  K IL K A  O G Ó LN YC H  UW AG 
I W SKA ZÓ W EK .

Jak widzimy z treści rozdziałów, składających 
się na niniejszą książkę — przyswoić sobie prastarą 
sztukę japońską, nieocenioną jako ćwiczenie fizy
czne i niezrównaną jako środek obrony osobistej, 
nie jest znów tak bardzo trudną rzeczą. Ażeby się 
jednak wzbić w niej ponad zwykłą miarę, ażeby 
się stać mistrzem, trzeba posiadać wrodzone zdol
ności. Każdy niemal fortel polega tutaj na prawie 
natury i doskonałe wykonanie i zastosowanie tegoż 
zależy od pojętności, z jaką uczeń obserwuje i wy
zyskuje to prawo.

I tak np. powinien uczeń wiedzieć, że uderze
nie kantem ręki w dół jest łatwiejszem do wyko
nania i skuteczniejszem, jeżeli siłę uderzenia zwię
ksza waga ciała i że cel ten osiągnie, jeżeli bezpo
średnio przed zadaniem ciosu, podniesie się trochę 
na palcach nóg.

Dalej, nie może uczeń nic wiedzieć, że gwał
towne rzucenie się całem ciałem naprzód, potęguje 
siłę zadawanego uderzenia czy pchnięcia przy ataku 
z przodu. Dlatego też powinien pilnie badać, jakby 
mógł najlepiej to rzucenie się naprzód wykonać
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bez narażenia się na niebezpieczeństwo utraty rów
nowagi.

Powinien także wiedzieć, w jaki sposób najle
piej wyzyskać wagę swego ciała do pokonania prze
ciwnika i z drugiej strony jak najłatwiej znieść jego 
ciężar na sobie.

Uczeń, który po pewnym czasie nauki dżiu- 
dżicu, na podobne pytania sam nie potrafi znaleźć 
odpowiedzi, nie osiągnie z pewnością mistrzostwa 
w japońskiej sztuce obrony osobistej.

»Przed niewielu jeszcze laty — powiada Han
cock —  uznanoby myśl, aby i kobiety ta
kże wyuczyły się fortelów dżiu-dżicu, a przynaj
mniej najprostszych i najłatwiejszych sztuczek za 
wielce niestosowną. W ostatnich czasach jednak 
obudziło się w świecie kobiecym — przynajmniej 
w Anglii i w Ameryce —  zdrowe zainteresowanie 
bokserstwem i zapaśnictwem, i stąd też, naturalnie, 
pochodzi, że płeć piękna w swojem dążeniu do fi
zycznego doskonalenia się, zwróciła się także i do 
naszej sztuki. M yśl ta przyjęła się najpierw w Lon
dynie i japońscy nauczyciele atletyki stali się na
raz »artykułem« bardzo poszukiwanym. Dżiu-dżicu 
znalazło wstęp do salonów. Moda przepłynęła 
wkrótce potem ocean i dziś znajdują się w Stanach 
Zjednoczonych liczne reprezentantki rodu kobie
cego, które nie wahają się ubiegać o palmę zwy
cięstwa w dżiu-dżicu«.



Niektóre z opisanych fortelów mogą sobie 
istotnie bardzo łatwo przyswoić kobiety i zuży
tkować je w razie grożącego im niebezpieczeń
stwa, kiedy ich naturalni opiekunowie znajdują się 
daleko.

I tak np. nie sprawi im żadnej trudności ude
rzenie kantem ręki w szyję. Tak samo »Chodźno 
tu« i niektóre inne chwyty, przy których zastoso- 
wuje się »odwrotne« uginanie ramienia, mogą od
dać bardzo dobrą przysługę tym paniom, którym 
obce jest zapatrywanie, że osobistą walką ubliży
łyby swojej godności.

Szczególnie zalecenia godnemi dla odważnych 
pań są uderzenia łokciem, zadawane przeciwnikowi 
w żebra albo w miękkie części pod temiż. Dla 
kobiety, którą brutalny mężczyzna zbyt napiera 
w ciżbie, będzie bardzo cenne, jeżeli potrafi wy
mierzyć silny cios w brzuch albo w żołądek. W ten 
sposób może się najlepiej uchronić od dalszych 
przykrości.

Na wypadek, kiedy kobieta sama jest w domu 
a dosyć ma odwagi, żeby nie struchleć na widok 
napastnika, podamy tutaj wcale prosty chwyt, za 
pomocą którego może złodzieja czy zuchwalca 
przytrzymać dopóty, dopóki na jej wołanie nie 
zjawią się sąsiedzi albo policyant.

Sztuczkę tę tak się wykonywa:
Staje się z lewej strony i zarazem cokolwiek
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z tyłu przeciwnika, który ramiona ma zwieszone 
w zwykły sposób po bokach i w takiej pozycyi, za
pycha się lewe ramię, sięgając od przodu, powyżej 
łokcia, między lewe ramię i korpus napastnika i uci
ska się niem (własnem ramieniem) w poprzek jego 
plecy.

Równocześnie chwyta się prawą ręką prawy ło
kieć przeciwnika i prze go się na lewo tak, że 
lewą ręką można go dosięgnąć.

W  tej pozycyi łatwo jest ramiona zaatakowa
nego zapomocą lewego ramienia i lewej ręki na 
plecach przytrzymać, podczas gdy prawa ręka, 
która ściska prawy łokieć przeciwnika, także tegoż 
prawą rękę zmusza do spokoju. Przytem można 
jeszcze, w razie potrzeby, puścić prawą rękę i wy
mierzyć nią silne uderzenie.

Przy pewnej wprawie może każda kobieta o śre
dniej sile mięśni uchwycić i przytrzymać mężczy
znę w opisany sposób. Musi się jednak mieć na 
baczności, żeby ją nie poczęstował bolesnem a czę
sto niebezpiecznem kopnięciem i musi być gotową 
przy pierwszej próbie w tym kierunku, wymierzyć 
pchnięcie albo uderzenie prawą ręką, którą ma do 
dyspozycyi.

Jest jeszcze wiele innych sztuczek w dżiu-dżicu, 
które kobieta wobec męskiego przeciwnika może 
zastosować. Niech tylko każda, która ma czas i za
miłowanie do ćwiczeń fizycznych, wszystkie w tej 
książce opisane sposoby wypróbuje i te, które jej
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się najwięcej podobają, stara się sobie przyswoić. 
Jeżeli tylko raz w życiu znajdzie się w takiem 
położeniu, że fortelu według zasad dżiu-dżicu może 
potrzebować i potrafi go wykonać, to trudy i wy
siłki, jakie poświęcała japońskiej sztuce obrony oso
bistej, już jako takie zbawienne, opłacą się so
wicie.

W  końcu, dobrze będzie jeszcze raz naszym 
przyszłym zwolennikom dżiu-dżicu przypomnieć 
regułę, objętą ostatnim rozdziałem 1 części tej 
książki:

Cierpliwość, wytrwałość i gruntowność przy
noszą przy nauce dżiu-dżicu, której w szkołach ja
pońskich poświęcają cztery lata, obfite owoce.

Trzeba się jednak strzedz przy ćwiczeniach, 
żeby dobrego nie było za wiele. Ciało może przy- 
tem nie poniesie szkody, ale dżiu-dżicu, jest w swo
jej najlepszej i najprawdziwszej formie subtelną 
i wyrozumowaną sztuką i jako taka może umysł, 
narażony na ciągłe naprężenie, bardzo łatwo zmę
czyć. 1 jeżeli się doszło do tego punktu, to dłuż
sze przerabianie jednego i tego samego nie tylko 
nie przyniesie pożytku, ale może nawet szkodzić. 
Dwadzieścia minut na jedno ćwiczenie dziennie zu
pełnie wystarczy. A  już pod żadnym warunkiem 
nie powinno mu się poświęcać w jednym ciągu 
więcej ponad pół godziny.

Tyle o dżiu-dżicu, o w e m  ź r ó d l e  z d r o w i a
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s i ł y  i z r ę c z n o ś c i ,  a zarazem duchowej tę 
ż y z n y ,  którym to przymiotom zawdzięczają Ja 
pończycy swoje zdumiewające tryumfy.

Sięgnijmy do tego źródła i czerpmy z niego, 
podziwu i zazdrości godną, moc mieszkańców krainy
Wschodzącego Słońca!




	Źródło zdrowia, siły i zręczności; Hancock H.I.
	Słowo wstępne
	Część I
	I. Historia dżu-dżicu
	II. Co Japończycy jedzą
	III. Ćwiczenia ku wzmacnianiu płuc, serca i ramienia
	IV. Ćwiczenia nóg
	V. Usposobienie
	VI. Woda jej użytek i zastosowanie
	VII. Świeże powietrze
	VIII. Nadmierna chudość i otyłość. Ich kuracya
	IX. Pierwsze ciosy ataku i obrony
	X. Dalsze ciosy ataku
	XI. Czego się można samemu nauczyć. Jak się nabywa zwinność
	XII. Rzut oka na opisane już ćwiczenia przygotowawcze

	Część II. Różne sposoby walki
	I. Chwyt za gardło - zwykły i systemem dżiu-dźicu. Obrona
	II. Chwyty za szyję i ich odparcie. Chwyt za gardło z tyłu i sposób odparcia tegoż. Różne ciosy służące ku obronie
	III. Różnego rodzaju fortele i sposoby odparowywania ich
	IV. Chwyt za gardło i przerzucenie przez bark i biodro. Przerzucanie przez bark i biodro z klęczącej pozycyi. Ubezwładnienie przeciwnika
	V. Niezaprzeczona niższość ciosów bokserskich w porównaniu z ciosami dżiu-dżicu. - Zahartowany kant ręki jest niebezpieczniejszą bronią niż zaciśnięta pięść. Uderzenie pięścią
	VI. Odparowywanie ciosów bokserskich. Ciosy w nerki, boki, brzuch i stos pacierzowy
	VII. Gruntowność i szybkość przy zastosowywaniu fortelów. Jak wyrwać laskę przeciwnikowi. Nieco o ustępowaniu
	VIII. Najlepszy fortel do pokonania boksera. Jak przeszkodzić powalonemu przeciwnikowi w dalszem stawianiu oporu
	IX. Wymuszona obrona boksera przeciw jego własnemu atakowi. Wynikające stąd powalenie boksera. Dżiu-dżicu a sztuka bokserska. Odparowanie chwytu za gardło i pchnięcie w żołądek
	X. Dwa niezawodne a łatwe chwyty do opanowania przeciwnika. Przeciągnięcie ramienia przez bark. Wyzyskanie osiągniętej przewagi w tych trzech wypadkach
	XI. Zabawny fortel. Dyabelski uścisk ręki. Jak japoński policyant zmusza do udania się z nim zaaresztowanego. Dobry sposób pokazania komuś drogi za drzwi.
	XII. Sprytny sposób na udowodnienie udanego omdlenia. - Szczypanie barku jako obrona. Zręczny sposób zakończenia walki w jednej sekundzie
	XIII. Bardzo skuteczny skombinowany atak w koniecznej potrzebie. Wskazówka, jak się zbiega chwyta na ulicy i zmusza do poddania
	XIV. Kilka słów o najlepszych sposobach ataku i obrony
	XV. Jeszcze kilka ogólnych uwag i wskazówek



