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Konfucjusz (551-479 p.n.e.), którego uwa ano za m drca, mimo posiadania ogromnego wrodzonego talentu, 
ju  w wieku 15 lat aspirowa  do zdobycia jeszcze wi kszej wiedzy. A  do mierci, która nast pi a w wieku 72 
lat, poprzez nieustann  dyscyplin , po wi ca  si  wzbogacaniu umys u i budowaniu charakteru moralnego. W 
ten sposób wzniós  si  na poziom m drca. 
 
Konfucjusz mówi  tak: 
„Kiedy mia em pi tna cie lat, zdecydowa em, e oddam si  poznaniu; 
Kiedy mia em trzydzie ci lat, zrozumia em; 
Kiedy mia em czterdzie ci lat, uwolni em si  od pow tpiewania; 
W wieku pi dziesi ciu lat, zrozumia em, czym jest zarz dzenie Nieba; 
W wieku sze dziesi ciu lat, moje uszy otworzy y si  i zestroi y ze wiatem i mog em kierowa  si  tym, co 

ysz ; 
W wieku siedemdziesi ciu lat szed em ju  za pragnieniem ducha, ale nie wykroczy em nigdy poza lini .” 
 
W sto lat po mierci Konfucjusza, inny m drzec, Mencjusz (372-289?), postanowi  zdoby  wiedz , któr  mia  
wcze niej Konfucjusz. Mencjusz powiedzia  swoim uczniom tak: „W wieku czterdziestu lat mój duch sta  si  
niez omny”. 
 
Wydaje mi si , e istnieje podobie stwo mi dzy „uwolnionym z pow tpiewania” duchem Konfucjusza i 
„niez omnym duchem” Mencjusza. Dostrzegam jednak równie  ró nic  mi dzy nimi. Poniewa  uzyskanie 
niez omno ci ducha jest celem nieustannych poszukiwa  w Budo (Drodze Wojownika), to duchowo  
Mencjusza rozpoznaj  lepiej ni  u Konfucjusza, u którego ma ona charakter enigmatyczny – a mo e tylko ja tak 
to odbieram ze wzgl du na moje ograniczone zrozumienie? Chcia bym jednak w niniejszym artykule przyjrze  
si  temu, co Mencjusz okre la mianem „niez omnego ducha” (fudoshin). 
 
W dialogu mi dzy Konfucjuszem i jego uczniem o imieniu Ko Son Chu (Kon Sun-Chou w chi skiej 
transkrypcji), odnale  mo na zr by podstawowej wiedzy, niezb dnej dla zrozumienia, na czym polega 

ciwy kierunek treningu Budo. S  w nim przedstawione dwa ró ne sposoby rozwijania w asnej odwagi, 
zwi zane z kultywowaniem niez omno ci. Co wi cej, opisany jest w nim sposób wzmacniania „wszech-
przenikaj cej energii KI” (dos ownie „KI jak wielka woda”/kozen no ki)”, która je li jest rozwijana, 
doprowadza w konsekwencji do wykszta cenia wielkiej odwagi (daiy ). Wyja niony jest w tym tek cie równie  
stosunek mi dzy wol  (kokorozashi) i cia em (karada/tai). 
 
W historii wida  jasno, e ci, którzy poszukiwali zarówno odpowiedzi na to, czym jest si a duchowa, jak i 
badali sztuki wojenne, uwa ali nauki Mencjusza za najwcze niejsze ród o i punkt wyj cia w poznawaniu sztuk 
wojennych. Nie mamy najmniejszej w tpliwo ci, e nauki Mencjusza wywar y na nich wielki wp yw. Od 
mierci Mencjusza min o ponad trzy tysi ce lat, ale duchowe wiat o, jakie p ynie z jego nauk nie traci blasku. 

Droga do poziomu m drca jest stroma i bardzo d uga, niemniej jednak nie powinni my zapomina  o strategii, 
dzi ki której mo na na ten poziom wej .  
 
W ostateczno ci Budo mo e by  definiowane jako „si a duchowa” (seishinryoku) wyrastaj ca z integralno ci 
umys u  (kokoro)  lub  woli  (kokorozashi),  energii  (ki),  cia a  (tai)  oraz  techniki  (waza),  która  z  kolei  powstaje  
poprzez wprowadzanie w ycie moralno ci (do) i sprawiedliwo ci (gi). Zatem znaczenie kultywowania si y 
woli (kiryoku), któr  zarz dza duch, powinno by  w istotny sposób uwzgl dniane w treningu Bujutsu 
(rzemios a walki), jak równie  w samej metodologii treningu. Doskonalenie woli (kokorozashi), energii (ki), 
cia a (tai), oparte na sensach i znaczeniach odnajdywanych w Budo, jest potrzebne nie tylko ekskluzywnej 
grupie ludzi. Ka dy, komu przysz o  na tym wiecie, je li tylko chce co  osi gn , lub cho by wykonywa  
obowi zki, w sposób nieunikniony zmuszony b dzie do podejmowania aktów decyzyjnych i realizowania 
potem tego, co postanowi . W takiej sytuacji d eniem ka dego powinno by  posiadanie wystarczaj cej 
umiej tno ci spokojnego rozwa enia za i przeciw, i podj cia dzia ania bez ekscytacj, ze spokojnym umys em. 
Znaczenie istnienia Budo powinno by  we wspó czesnym wiecie odkryte na nowo. Zawsze, gdy zastanawiamy 
si , czym jest Budo czy Bujutsu, powinni my bra  pod uwag , e nasza refleksja powinna by  oparta na 
wcze niejszym jasnym zrozumieniu, co stanowi  przedmiot naszego codziennego treningu i rozwoju 
osobistego.  
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DWA SPOSOBY ROZWIJANIA ODWAGI. 
 
Hoku Kyu Yu 
Ko Son Chu zapyta  kiedy  Mencjusza: „Gdyby , Mistrzu, uzyska  stanowisko premiera w ksi stwie Sei, i 
gdyby  móg  wreszcie wprowadza  zasady Drogi w ycie, to przecie , wzi wszy pod uwag  twoj  wielk  moc, 
nie by oby dziwne Mistrzu, e zdo by  uczyni  ksi cia z Sei panem nad innymi, a mo e nawet samym 
królem? Gdyby tak si  sta o, to czy umys  twój nie uleg by ekscytacji?” Mencjusz odpowiedzia : „Nie. Mój 
umys  i serce przesta y doznawa  ekscytacji, kiedy sko czy em lat czterdzie ci”. Ko Son Chu rzek  na to: „W 
takim razie daleko przewy szasz dzielnego Mou Hou (Meng Pin)” Mencjusz na to: „To nie trudne”. Koku Shi 
(Kao Tsu) uda o si  to jeszcze wcze niej ni  mnie”.  
 
Widzimy tu, jak Mencjusz na pytanie Ko Son Chu czy odczuwa  by l k lub wahanie w wyniku d wigania 
powa nego obowi zku i ponoszenia odpowiedzialno ci, wi cych si  ze sprawowaniem funkcji premiera w 
ksi stwie Sei, odpowiedzia , e bez wzgl du na to co by si  dzia o, to jego duch i tak by  ju  nieporuszony 
odk d sko czy  czterdzie ci lat. Co wi cej, Mencjusz w sposób jasny o wiadczy , e nie sprawia o mu to 
trudno ci. Na to Ko Son Chu zapyta : „Czy jest zatem jaki  specyficzny sposób na rozwijanie odwagi?” 
Mencjusz odpowiedzia : „Tak, jest. Na przyk ad Hoku Kyu Yu (Po Kung Yu) kultywowa  odwag  poprzez 
powstrzymywanie si  przed pokazywaniem zaskoczenia poprzez mimik , nawet gdyby kto  mia  go pchn  
no em. Powieka nawet mu nie drga a gdy kto  próbowa  rani  go w oko. A do tego jeszcze wyrwanie cho by 

osa z g owy odczuwa  jako takie samo upokorzenie jak publiczne ubiczowanie w ratuszu. Nie by  w stanie 
przyj  zniewagi na równi z r ki zwyczajnie ubranego przeci tnego cz owieka jak i od pana na w ciach, 
posiadaj cego tysi ce rydwanów. Bez najmniejszego wahania przecina  ciosem miecza i feudalnego pana i 
zwyk ego osobnika. Nie obawia  si  nikogo z mo nych, odwzajemnia  ciosy bez wzgl du na status osoby, je li 
tylko ktokolwiek go obrazi  i to cho by z b ahego powodu. Hoku Kyu Yu by  wielkim wojownikiem, podobno 
pochodzi  od zwyk ego mordercy, a nieugi tego ducha zawdzi cza  g bokiemu przekonaniu, e z pewno ci  
jest w stanie pokona  ka dego. 
 
Mo Shi Sha 
Mencjusz mówi  dalej, e droga któr  post powa  Mo Shi Sha (Meng Shi Sha) by osi gn  odwag  by a inna. 
Powiedzia  tak: „Nawet je li moje zwyci stwo jest nieprawdopodobne, ze wzgl du na przewa aj  si  wroga, 
to wychodz  mu naprzeciw z silnym przekonaniem, e potrafi  wygra . Bo je li kto  rusza do ataku dopiero 
wówczas gdy na chwil  zatrzyma  wroga i do cza do bitwy po rozwa eniu szansy zwyci stwa, to z pewno ci  
oka e si  tchórzem gdy kiedy  stanie naprzeciw przewa aj cego liczebnie wroga. Oczywi cie nie mog  by  
pewien zwyci stwa, ale to co mog  zrobi , to i  naprzód bez strachu”. Mo Shi Sha, wielki wojownik z 
do wiadczeniem wielu bitew, tak wzmocni  ducha, e sta  si  nieugi ty w ka dych warunkach. Osi gn  to 
przez sta e nieodczuwanie strachu w g bi serca. Sposób na odwag  Mo Shi Sha przypomina  metod  So Shi 
(Tseng Tzu – jednego z uczniów Konfucjusza), podczas gdy metoda Hoku Kyu Yu przypomina a Shi Ka (Tsu 
Hsia – innego z jego uczniów). Trudno powiedzie , która metoda jest lepsza ale mo na jasno stwierdzi , e Mo 
Shi Sha posiada  siln  wol . 
 
Mencjusz zauwa , e sposób podej cia Mo Shi Sha przypomina  w pewnym stopniu Sho Shi, w tym sensie e 
polega  na samoobserwacji. Sho Shi uczy  si  przez samo-sprawdzanie. Zawsze, gdy poznawa  co  nowego, 
dokonywa  wgl dy we w asn  psychik ,  próbuj c znale , gdzie to „co ” znajduje si  w nim samym, a tak e 
jak to „co ” rozwin . Tak wi c Sho Shi dokonywa  samo-ogl du i samooceny. Mo Shi Sha by  natomiast 
typem refleksyjnym, którego uwaga skierowana by a na zewn trz. Mo Shi Sha mia  w sobie nieugi tego ducha, 
gdy  wierzy  mocno e nigdy nie b dzie si  ba  wroga, cho by nie wiadomo jak licznego. Mo na wi c uzna , 
e Mo Shi Sha poszukiwa  sposobu na obron  samego siebie od rodka w asnej psychiki. A Mencjusz 

zauwa , e metoda Hoku Kyu Yu przypomina a metod  Shi Ka. Sposób Hoku Kyu Yu na niez omnego ducha 
polega  z kolei na przekonaniu, e wygra on z ka dym. Kiedy jednak kto  my li o wygraniu z ka dym, to 
zak ada na pocz tku istnienie zewn trznego wroga. Mo na wi c powiedzie , e to czego poszukiwa  Hoku Kyu 
Yu znajdowa o si  poza nim samym i dlatego przypomina o to sposób post powania Shi Ka, który zawsze 
podobno pilnie uwa  na wszystko co mówi  Konfucjusz. Ws uchiwa  si  on w ka  fraz , a nawet 
pojedynczy wyraz u yty przez mistrza, obserwowa  wszystkie jego zachowania i sprawdza , jak on sam 
zachowuje si  w porównaniu z Mistrzem. Hoku Kyu Yu zwraca  si  przeciwko innym z w asnej inicjatywy, 
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poniewa  cel umiejscowi  on na przedmiocie zewn trznym tj. na indywidualnych osobach poza nim samym. 
Je li jednak kto  umiejscawia swój cel w jakiej  indywidualnej osobie, to ostatecznie, gdy spotka przeciwnika 
silniejszego od siebie (czy to pod wzgl dem przewagi fizycznej czy statusu), ulegnie ekscytacji. To e Mo Shi 
Sha oddawa  si  ochronie w asnego ja, oznacza, e sam przedmiot jego poszukiwa  umieszczony by  w nim 
samym. Prawdopodobnie tak d ugo nie odczuwa  granic swojej wolno ci, jak d ugo to czego szuka , 
odnajdywa  sam w sobie. Musia  by  zdolny do utrzymania niez omno ci, nawet w konfrontacji z pot nym 
przeciwnikiem, bo koncentrowa  si  wy cznie na ochronie w asnego przekonania, e nie musi si  ba  niczego 
w wiecie. W konkluzji mo na stwierdzi , e Mo Shi Sha lepiej z apa  istot  rzeczy ni  Hoku Kyu Yu.  
 
Ale teraz rodzi si  pytanie, co takiego sam Mencjusz uwa  za prawdziw  odwag . Bo adnego z tych dwóch 
sposobów nie uwa  za naprawd  warto ciowy. Oto co Mencjusz mówi na temat odwagi Sho Shi. 
 
Sho Shi 
Mencjusz rzek : „Sho Shi tak kiedy  rzek  do Shi Jo (Tsu Hsiang), jednego ze swych uczniów: >>wygl da na 
to, e podziwiasz odwag . Ja sam kiedy  na temat Wielkiej Odwagi (Dai Yu) us ysza em co  takiego od 
Konfucjusza, e je li kto  analizuj c samego siebie widzi, e si  pomyli , to cho by jego przeciwnik by  byle 
jak ubranym przeci tnym osobnikiem, zaczyna si  trz  ze strachu. Je li jednak wie, e racja jest po jego 
stronie, to pójdzie na przód i nie cofnie si  ani o krok przed bardzo liczebnym wrogiem. I o tym dopiero Mistrz 
powiedzia , e to prawdziwa odwaga<<. Przed chwil  rozmawiali my razem i powiedzia em ci, e odwaga Mo 
Shi Sha przypomina typ odwagi któr  mia  Sho Shi. A jednak mi dzy nimi jest ró nica. Mo Shi Sha usi owa  
utrzyma  siln  wol , tak aby przy jej pomocy móc nie odczuwa  strachu w adnych okoliczno ciach. 
Natomiast Sho Shi zawsze chcia  by  moralnie w porz dku. Wi c w adnym wypadku nie da si  porówna  
odwagi Mo Shi Sha z odwag  Sho Shi. Odwaga Sho Shi by a trwale osadzona na moralno ci i pozwala a mu 
realizowa  rzeczy zgodnie z jego intencj  je li tylko Sho Shi na drodze analizy dochodzi  do wniosku, e ma 
moraln  racj . Wydaje si  wi c, e Mo Shi Sha lepiej rozumia  istot  rzeczy ni  Hoku Kyu Yu. Ale je li 
przyjrze  si  metodzie Mo Shi Sha i porówna  j  z tym, co mówi  So Shi, to trzeba uzna , e nie by a ona 
godna uznania. A to dlatego, e d  on do niez omno ci poprzez samodzielne zagrzewanie si  do walki, 
podczas gdy So Shi sprawdza  si  nieustannie i szed  do samego, cho by najbardziej gorzkiego ko ca, bez 
najmniejszego strachu, je li wiedzia , e moralna racja jest po jego stronie.  
 
Z pewno ci , tak jak to zauwa a Mencjusz, musia a by  mi dzy nimi wielka ró nica. S dz c po tym co 
powiedzia , mo na wysnu  wniosek, e ta odwaga, która prowadzi a do niez omno ci ducha u Mencjusza, 
musia a pochodzi  od tego samego rodzaju odwagi, jaki by  w ciwy So Shi. A skoro tak, to jakiego  to 
rodzaju odwagi poszukiwali Mencjusz czy So Shi?  
 
Mencjusz, w wyja nianiu kwestii odwagi, wychodzi od rozpatrzenia wzajemnych relacji mi dzy wol  
(kokorozashi), energi  (ki) i cia em (tai):  
„Wola i czynno ci umys u panuj  nad energi  (ki), a sama energia (ki) wype nia ca e cia o i dominuje nad nim. 
Przep yw energii (ki) zatrzymuje si  w tym miejscu, w którym zatrzyma a si  wola i my l. To oznacza, e je eli 
wola jest silnie ustanowiona, energia (ki) zachowuje si  jak wola i p ynie. Wi c powiedzie  mo na tak: Ujmij 
swoj  wol , trzymaj j , ale energii (ki) nie nadu ywaj”. Ko Son Chu wówczas powiedzia : ”Wcze niej 
mówi , Mistrzu, e energia (ki) zatrzymuje si  tam, gdzie stan a wola i e je li wola jest w pe ni 
ustanowiona, to energia p ynie. Po co wi c dodawa  s owa ujmij wol , ale nie nadu ywaj ki?” Czy nie ma tu 
sprzeczno ci? Mencjusz na to odpowiedzia  tak: „Wol  i energi  (ki) czy bliski zwi zek. Kiedy wola zosta a 
skierowana ku jakiej  sprawie, jakiemu  miejscu, to energia (ki) zaczyna si  porusza  w tym kierunku. Ale te  
jest odwrotnie: kiedy energia koncentruje si  w jakim  miejscu, to w tym miejscu skupia si  tak e wola i my l. 
Na przyk ad, je li kto  biegnie i bardzo si  spieszy, to atwo mo e si  potkn . To zjawisko mo na wyja ni  
mówi c o nadmiarze energii (ki) w stosunku do czynno ci biegania. Wi c nadmiar energii wywo uje fale 
wzburzenia w umy le i przyt pia jego funkcjonowanie i w rezultacie cz owiek si  potyka.” 
 
W Drodze Wojownika (Budo) trzeba szczególnie starannie przyjrze  si  tej relacji mi dzy wol , energi  i 
cia em. Kiedy kto  praktykuje rzemios o wojenne (bujutsu), najwa niejsze powinno by  wzmocnienie si y woli. 
W tej praktyce trzeba jednak wzi  pod uwag , e je li wola nie jest motywowana (ideami) moralnie 

usznymi, to mo e si  zdarzy , e energia (ki) cz owieka skierowana b dzie ku aktom nagannym, i zwiedzie 
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go – wbrew jego woli - z drogi cnoty, doprowadzaj c do wyst pku, a nawet ruiny. Wi c zawsze trzeba bra  od 
uwag , e praktyka rzemios a wojennego (Bujutsu) wywiedziona z pomylonych idei przyniesie szkod , 
zarówno na charakterze jak i w zachowaniach osoby praktykuj cej. Kto  kto aspiruje do praktykowania Budo, 
nie powinien nigdy traci  samokontroli. 
 
DROGA DO NAJWY SZEJ ODWAGI I KULTYWOWANIE WSZYSTKO PRZENIKAJ CEJ KI. 
 
Ko Son Chou dopytywa  Mencjusza o niez omno  ducha: 
„Czy móg by , Mistrzu, powiedzie , w czym jeste  lepszy od Koku Shi?  
Odpowiadaj c, Mencjusz dokona  obja nienia na temat „wszystko przenikaj cej energii”, która rozwijana, 
prowadzi do wykszta cenia najwi kszej odwagi. Powiedzia  on, e ten rodzaj energii mo na wykszta ci  na 
bazie woli i uczu , które stoj  po stronie sprawiedliwo ci i moralno ci i ich broni .  
 
Mencjusz tak to uj : 
„Intuicyjnie wyczuwam znaczenie s ów wypowiadanych przez innych i dobrze kultywuj  „wszystko 
przenikaj  energi ”. Intuicyjne wyczuwanie znaczenia s ów, jakie wypowiadaj  inni pozwala mi na 
rozpoznanie  tego,  co  jest  w ciwe,  a  co  nie,  rozró niam  zalety  i  wady  s ów,  a  to  z  kolei  pozwala  mi  na  
utrzymanie kierunku mojej woli. Jestem wolny od podejrze  i w tpliwo ci, bo przecie  wszystkie 
wypowiadane s owa kszta tuje ludzki umys ”. 
 
Ko Son Chou na to: „Pozwól wi c, e zapytam, co to takiego „wszech-przenikaj ca energia” 
Mencjusz odpowiedzia : 
„Trudno to wyja ni . To jest to najwy szego rodzaju energia, która jest ogromna, wszechobejmuj ca i nie 
poddaje si  niczemu. Karm j  dobrem, a wype ni przestrze  mi dzy niebem i ziemi . Ona jest jak przestwór 
wód. Trwa tak d ugo, jak d ugo kto czy sprawiedliwo  (seigi) z moralno ci  (jindo). Zabierz jej te dwa 
elementy, a wyga nie. Zawsze gdy schodzimy z w ciwej drogi, dzia aj c wbrew moralno ci i 
sprawiedliwo ci, ten rodzaj energii traci zdolno  istnienia. Rodzi si  spontanicznie z nagromadzonej 
sprawiedliwo ci i nie mo na jej sobie „pobra ” ze wiata zewn trznego. Zawsze kiedy kto  ma nieczyste 
sumienie, ta w nie energia wygasa u niego. Powstaje wi c pytanie, jak kultywowa  t  – „wszystko 
przenikaj  i przepastn  jak ogrom wód”, energi  (kozen-no ki).  
 
Wprowadzenie jej do praktyki jest chyba najtrudniejszym zagadnieniem. Po to, by j  uprawia , trzeba zawsze 

, by by  po stronie sprawiedliwo ci i trzeba w to wk ada   nieustanny wysi ek. Nie mo na po prostu 
wyczekiwa , e rezultat przyjdzie sam. Trzeba uwa nie gromadzi  w sobie dobro  i sprawiedliwo , nie 
zapomina  o nich ani na chwile. Jednocze nie jednak nie mo na si  spieszy  i pop dza  proces wzrastania tej 
energii. Mencjusz podaje tu przyk ad wie niaka z ksi stwa So (Sung). 
 
Mencjusz mówi tak:  
„By  sobie kiedy  wie niak z So, który poszed  w pole i powyci ga  w gór  kie kuj cy ry , bo martwi  si , e 
tak wolno ro nie i chcia  mu dopomóc. Zm czy a go ta praca, wi c wróci  do domu i powiedzia : >>Stoj  na 
ostatnich nogach. Pomaga em dzi  ry owi rosn .<< Jego syn pomy la , e to bardzo dziwne, co ojciec mówi, 
wybieg  z domu popatrze  na pole i zobaczy  wszystkie a powyci gane i zwi e. Nie ma chyba na 
wiecie wielu, którzy pope niaj  równy bezsens.”  

 
Mencjusz przestrzega  dalej Ko Sen Chu: 
„Ci, którzy ignoruj  kultywowanie tej wszech-przenikaj cej energii, my c, e nic nie przyjdzie z uprawiania 
ducha, przypominaj  wie niaków zapominaj cych o plewieniu pól i zostawiaj cych sadzonki samym sobie. Ci 
z kolei, którzy s  zbyt gorliwi w kultywowaniu tej w nie si y, zdaj c sobie spraw  z ogromnego znaczenia, 
jakie ma ona, s  jak ów wie niak, który wyci ga  palcami kie ki do góry. Nie tylko, e im nie pomóg , ale je 
jeszcze zniszczy .” 
 
Podczas gdy Mencjusz koncepcj  najwy szej energii - „wszech-przenikaj cej ki” wyja ni  na tym to 
przyk adzie, to przypadki Hoku Kyu Yu i Mo Shi Sha wskazuj  na konieczno  rozwijania rodzaju odwagi 
potrzebnej jest w walce. 



INABA MINORU KSZTA TOWANIE NIEZ OMNEGO DUCHA 

Przek ad na j. polski Jadwiga Rodowicz, na podstawie wersji w j. angielskim 
(Cultivation of Unshakable spirit), w t um. Donalda Nordenga, Diane Zingale, Endo Ihuhiro. 
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Hoku Kyu Yu zawsze by  pewien w asnego zwyci stwa w ka dym starciu i bitwie, wykazywa  si  
gwa towno ci  i brawur  w yciu codziennym, zale o mu na tym, aby ludzi ani go nie lekcewa yli, ani go nie 
nienawidzili. Je li kto  wybiera tak  metod , to priorytetem jego powinno by  utrzymanie silnej woli 
pokonania wroga, bez zastanawiania si , kto ma racj  – ja oczy on. Huku Kyu Yu chcia  kultywowa  odwag  i 
niez omno  poprzez wiczenie „ki”, bez brania pod uwag  duchowo ci. Ale przecie  przy stosowaniu tej 
metody mo e si  przydarzy , e gdy zdamy sobie spraw  z ogromnej przewagi fizycznej wroga, braknie nam 
si y ducha, by stawi  mu czo a.  
 
Z drugiej strony Mo Shi Sha d  do rozwijania niez omno ci ducha poprzez sta e wzmacnianie poczucia, e 
przed adnym wrogiem nigdy nie pojawi si  u niego strach, bez wzgl du na szanse zwyci stwa i przegranej. 
Jego sposób na niez omno , poprzez ochron  wiary o tym, e nie jest w stanie obawia  si  czegokolwiek w 
wiecie, bez wzgl du na okoliczno ci zewn trzne, wydaje si  lepszy, wówczas gdy kto  chce utrzyma  „ki” w 

sobie samym. Mimo to jednak, trudno uzna , e Mo Shi Sha wiedzia , co to prawdziwa odwaga, skoro stara  si  
o jej utrzymanie poprzez intencjonalne, wymuszone wspieranie samego siebie. 
 
Jakie wi c s  czynniki decyduj ce o prawdziwej odwadze? W odpowiedzi na to pytanie, Mencjusz opowiada o 
Najwy szej Odwadze (daiy ), któr  Mencjusz pozna  dzi ki Konfucjuszowi i czy to z wyja nieniem na temat 
„wszech-przenikaj cej energii Ki (kozen-no ki)”.  
 
„Najwy szy rodzaj odwagi jest czym  zupe nie ró nym pod wzgl dem jako ci ni  zwyk a dzielno  i odwaga 
rozumiana potocznie. Odwaga wszech-przenikaj ca, wielka jak przestwór wód, nie rodzi si  z odwagi 
polegaj cej na pewno ci wygranej czy na braku strachu przed wrogiem. Ona wyrasta z serca (shin) lub woli 
(kokorozashi) osadzonym na moralno ci i poczuciu sprawiedliwo ci, którymi kto  kieruje si  po prostu jako 
cz owiek. Je li kto  karmi dobrem ten rodzaj energii, to ona uro nie i wype ni ca  przestrze  mi dzy niebem i 
ziemi . Ale je li kto  zejdzie z w ciwej drogi, wyst puj c przeciw sprawiedliwo ci i moralno ci, to ta 
najwy sza energia wyga nie.” 
 
„Wszech-przenikaj ca energia” prowadzi zatem do najwy szej odwagi. Tak jak mówi So Shi: „Je li 
zastanawiaj c si  nad samym sob  kto  widzi, e si  myli, to cho by przeciwnik by  zwyk ym achmyt , ten 
kto  zadr y ze strachu. Ale je li wie, e s uszno  jest po jego stronie, to ruszy naprzód, cho by stan  w 
obliczu dziesi ciu miliona wrogów.” 
 
Trzeba wi c d  do kultywowania energii (ki) i cia a (tai/karada) w poszukiwaniu niez omno ci ducha 
(fud shin), rozumiej c, e istnieje wzajemna zale no  mi dzy wol  (kokorozashi), energi  (ki) i cia em. I 

ównie trzeba si  koncentrowa  na postawie wewn trznej, na woli, tak aby by  zawsze po moralnie w ciwej 
stronie. Trzeba wi c do kwestii moralno ci podej  w sposób zasadniczy. To kluczowe sprawy. Zg bianie 
moralno ci stanowi  powinno podstaw  nauczania (gaku), bo dzi ki temu mo na lepiej zrozumie , jaki rodzaj 
moralno ci i jaki typ sprawiedliwo ci warto na ladowa . Potem trzeba t  moralno  wprowadza  w ycie, 
zachowuj c si  i praktykuj c w zgodzie z poczuciem sprawiedliwo ci i moralno ci. I tutaj podstawy Budo 
odgrywa  mog  zasadnicz  rol . Jestem przekonany, e prawdziwa odwaga powinna pochodzi  z integralnego 
powi zania nauki (gaku) z praktyk  walki (bu). Proces nauczania nie oznacza tutaj zwyk ego powi kszania 
zasobu wiedzy, nabywania umiej tno ci czy wspó zawodnictwa w wygranej. Kiedy jeste my m odzi i 
niedo wiadczeni, jeste my sk onni kierowa  si  m odzie cz  gor czk , my limy i dzia amy jednostronnie. Ale 
kto  kto chce post powa  zgodnie z zasadami Drogi Wojownika (Budo), stawia na czas i na okazj . Wi kszo  
ludzi poszukuje odwagi na sposób Hoku Kyu Yu lub Mo Shi Sha, a bardzo niewielu decyduje si  na uprawianie 
„wszech-przenikaj cej energii (kozen-no ki)” nauczanej przez Mencjusza, bo wymaga to wi cej czasu i 
cierpliwo ci. Niemniej jednak nie powinno si  odrzuca  tych dwóch sposobów jako ca kowicie nieprzydatnych 
na drodze dyscypliny i treningu. W miar  nabywania do wiadczenia i up ywu czasu priorytety zaczynaj  si  
przesuwa  w stron  kultywowania prawdziwej odwagi, czyli zgodno ci z poczuciem sprawiedliwo ci i 
moralno ci, o których mówi Mencjusz. Prawdopodobnie proces samo-dyscyplinowania jest stopniowy i biegnie 
od jednego rodzaju odwagi do drugiego.  
 
Jestem przekonany, e kultywowanie „wszech-przenikaj cej energii, wielkiej jak przestwór wód”, by uzyska  
niez omno  ducha, powinno stanowi  ostateczny cel Budo i trzeba tego szuka  w codziennym treningu. 


