
RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR EWY WIŚNIEWSKIEJ

Pragnąc sformułować zwięzły opis Doktoratu jako recenzent niemal stu 
prac doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich przedstawionych do mej 
oceny w obszarach Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Łódzkiego, chcę stwierdzić dwa sposoby widzenia w związku z 
innym przynależnym nam wiekiem narodzin i przemianami Chin.

Zacznę od tytułu obejmującego klamrą czasu wielkiej odległości Azji oraz 
Europy: „CHIŃSKIE SZTUKI WALKI WUSZU JAKO PRZEJAW
DYPLOMACJI KULTURALNEJ CHIN”. Studiuje go promotor Profesor Łukasz 
Gacek, Doktorantka i ja jako jej Recenzent. Wszyscy z nieco innej perspektywy 
pozwalającej tworzyć inny dystans społeczny i dziejowy. Bo przecież obok 
nas tli się wojna, a ja pamiętam konsekwencje drugiej wojny światowej . 
Widziane oczami dziecka, wpłynęły na me drogi rozwoju, czego nie mogą 
stwierdzić mgr Ewa Wiśniewska ani otaczające ją naukowe grono.

Wybór tematyki rozprawy doktorskiej związany jest jednak podobnymi 
preferencjami Doktorantki i jej Recenzenta, bo oboje utknęli na całe niemal 
życie w podobnych nieco zakamarkach azjatyckich sportów, niedaleko od 
siebie rozwijających skrzydła rozwoju w XX stuleciu. A owe tematy były dla nas 
Chlebem życia i jego solą, sekretem wędrówek po kilku kontynentach. Nic więc 
dziwnego, że jako Recenzent podjąłem się z wielką chęcią zgłębiania 
meandrów owego tematu.

Przechodząc z kolei na metodykę badań, wysoko oceniam stan 
kategoryzacji przedmiotów stawianych w księdze mgr Ewy Wiśniewskiej 
właśnie w konfrontacji z toczącą się obok naszego kraju wojną Rosjan i 
Ukraińców, tak niedawno bo przed ponad półwieczem niosącą ze wschodu i 
zachodu nieodwracalne skutki i dla naszej ojczyzny.

Traktuję pozytywnie również stronice zgromadzonej na końcu doktorskiej 
rozprawy BIBLIOGRAFII, choć muszę przyznać że pewniej grupy znamienitych 
autorów oraz wielu pozycji nie mogła znać. Zmienia to pole widzenia, co mogę 
przyznać z pewnego dystansu, bo obecni w rozprawie doktorskiej profesorowie 
już nie żyją, a ja prowadziłem przecież jeszcze niedawno z nimi długie 
rozmowy. Wystarczy^estaw podarowanych mi prac Krzysztofa .Gawlikowskiego.



Dotyczy to również części przypisów w omawianej pracy mgr Ewy 
Wiśniewskiej , a są tam i odwołania do moich ksiąg formułowanych jeszcze w 
czasach, gdy nie było u nas komputerów, a konieczną dla słowników chińsko- 
angielskich (bo polskich wtedy nie było}. Naukę języka angielskiego prawie w 
Polsce nieznanego zagłuszano z wysokich masztów Raszyna z rozkazu władz 
PRL

Inną postacią chyba nie wspominaną w omawianej tu rozprawie 
doktorskiej był profesor Roman Sławiński, przez kilka lat mieszkający też obok 
nas w profesorskiej enklawie darowanej dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Politechniki. Choć zwano ją w PRL Osiedlem Przyjaźń. Dla okolicznych 
badylarzy z Woli, wciąż produkujących nowalijki, nadal były postrzegane jako 
Jelonki,. A w domkach pozostawionych przez rosyjskich budowniczych Pałacu 
Kultury profesorowie pisali książki o często bardzo odległej od Europy 
tematyce.. Wystarczy przypomnieć „ EX ORIENTE LUX. Księgę Pamiątkową 
Romana Sławińskiego z Okazji Rocznicy Urodzin”.

Stanowi ona zestaw artykułów wydanych przed ponad ćwierćwieczem w 
Krakowie, tuż przed jego śmiercią. Ze względu na młody wiek Doktorantki, 
odwołania do prac wybitnych badaczy Azji wydanych dawno temu wydać 
mogą się niekompletne. Postacie przywoływane w przypisach nie są jednak 
przypadkowe, konstrukcje tekstu nie są wybiórcze. Temu mogłem się jednak 
czasami zdziwić, bo wiele ksiąg przywiozłem najpierw z grantu w Edynburgu w 
rękawie kurtki w obawie przed konfiskatą na polskiej granicy.

Potem zaś w czasach Solidarności niosłem je na głowie w wielkiej 
walizce z University of Chicago oraz z Harvard bojąc się że wysłane w 
paczkach prawdopodobnie zaginą. A jeszcze później bestsellery z paryskiej 
Sorbony lub z podarowanych przez władze Oxford University bibliotecznych 
ofert niedostępnych wtedy w Polsce docierały do mnie na raty, skryte w 
bagażach samolotu niosącego mnie nie dp Warszawy, a potem dalej 
ekspresowym autobusem z Poznania. .

Proponowałbym jednak w nadziei budowania konstrukcji dla rozwojowej 
w przyszłości nowej książki sięgnięcie do takich szeroko kiedyś znanych w 
USA prac wybitnych fizyków. Stworzył je dla szerokiego użytku F. Capra („The 
Physic of Tao”. New York 1985), Gary Jukav „Dancing with Wu Li 
Masters”. New York 1985) i Hajime Nakamura ’’Ways of Thinking of the 
Eastern Peoples”- India, China, Japón, Tybet” (Honolulu 1936). Warto jest 
również wspomnieć pierwszeństwo słynnego traktatu staroindyjskiego o sztuce 
walki Kalaripayatt znane mistrzom z Południa nad powszechnie publikowanym 
w krajach świata. Traktatem chińskim wielkiego Sun Tzi (lub Sun Wu) dla 
ekspertów wywiadu. Przetrwał on do dziś od zarania naszej ery.



Łatwiejsze jest dla mgr Ewy Wiśniewskiej sięgnięcie do śladów wielkiego 
mnicha Bodhidharmy wiodących z Tybetu do Chin by nieść sztukę medytacji w 
ruchu. Zapisałem je w artykule ‘Tygrys i Smok’ wydanym w kolekcji „Ex 
Oriente Lux” ku czci wspomnianego już Romana Sławińskiego. Prostszą 
ścieżkę zawarto w krakowskiej edycji habilitacji Juliusza Piwowarskiego 
„ELEMENTY RELIGIJNE W KONCEPCJACH SAMOREALIZACJI BUSIDO” 
(Kraków 2009). Promotorem był na UJ prof, dr hab. Ł. Trzciński, a ja zostałem 
Recenzentem. Zalecam zawartą na stronach 220-235 bibliografię 
anglojęzyczną, w praktyce w Polsce do dziś prawie nieznaną. Filmowy obszar 
tematu jest opisany w księdze Marylin D. Mintz THE MARTIAL ARTS FILMS. 
Vermont @ Tokyo 1983

Sprawą pierwszorzędną dla każdej tego typu publikacji jaką może 
planować pani Ewa Wiśniewska, jest dostęp do wydań encyklopedycznych. 
Przed sobą mam w tej chwili sążnistą księgę MARTIAL ARTS 
ENCYCLOPEDIA otrzymaną w darze od Ambasadora USA. Wydał ją w 
Washington D.C. szeroko znany w Ameryce Larry Winderbaun w roku 1977. 
Jednakże mogę zdobyć w połowie sierpnia coś ważniejszego od wielkiego 
pasjonata koreańskich stylów walki wręcz. To ogromna wielotomowa 
ENCYCLOPEDIA TAEKWONDO, której z pewnością sam nie wniosę do domu. 
Może się przydać w debacie nad rozprawą doktorską. Bowiem ta koreańska 
sztuka walki jako pierwsza, przed skłóconymi stylami karate i nie połączonymi 
do końca stylami Wuszu, zyskała stałe miejsce na Olimpiadach.

Postacią z ową Encyklopedią związaną był twórca stylu KYOKUSHINKAI 
KARATE. Znany jako Matsutatsu Oyama (1923- 1994) pochodził z Korei i 
tam się urodził jako Yong-i-ChoL Praktykował w młodości Chabee - prastary 
styl koreański. Z nim splótł naukę chińskiego boksu. Gdy wojska Japońskiego 
Imperium zawładnęły koreańskim półwyspem w roku 1938 i rozpoczął się okres 
okupacji, młodzieniec wyemigrował do Japonii. Rozglądając się po obszarze 
swego nowego domu, najpierw zaczął trenować zachodnią sztukę boksu, a 
wkrótce zapasy oraz judo. Potem studiował karate, a jego trenerem został 
Gichin Funakoshi zaproszony do Tokio przez Mistrza Jigoro Kano, dyrektora 
KODOKAN BUDO - wielkiego twórcę JUDO . Obserwując szybkie postępy 
nowego ucznia Mistrz Gichin Funakoshi wręczył mu w swym DOJO czarny pas 
KARATE. A wezwany do pomocy ekspert Gogen Yamaguchi, Prezydent All- 
Japan Karate-do Goju-kai oraz duchowny Sekty Sinto, ramię w ramię rozwijał 
sprawność Oyamy.



Dało to dobre rezultat już w roku 1947, gdy przybysz z Korei zdobył złoty 
medal na zawodach federacji stylu All-Japon- Karate. Potem kilka lat spędził 
samotnie na pustkowiu, praktykując medytację i uderzenia otwartą ręką tak 
przodem jak i jej kantem. Moc jego dłoni stała się tak wielka, że w roku 1952 
ruszył na podbój świata. W USA stoczył kilka zwycięskich walk, które kończył 
szybki knockout, A gdy nikt z najwyższej w Ameryce półki nie chciał już z nim 
walczyć, zaczął na zapełnionych stadionach pokazy corridy z bykami, 
obcinając im rogi kantem dłoni. Gdy w owe popisy wdały się organizacje opieki 
nad zwierzętami, szybko wrócił do Japonii. Tam powstały związane z jego 
postaciąfiilmowe bestsellery: Karate Crazy Life, Champion of Death (1975), 
Bullfigter.

O jego wielkości świadczą wydane świetne książki - What is Karate, This 
is Karate, Vital Karate oraz Advanced Karate. Do śmierci mieszkał w 
buddyjskim klasztorze pracując nad swą odmianą karate odpornego 
najmocniejsze ciosy. . Oparł się na prastarej tradycji Nefrytowego Cesarza- 
zwanego Ju-huang-Shang-Ti Budowana od półtora tysiąca lat p.n.e. tworzyła 
umiejętność obrony w walce wręcz zanim przybiegnie obstawa broniąca 
bezbronnego pozornie władcy. Z tym wiązał Mistrz Oyama swe ówczesne 
motto. Człek dzielny może być nielubiany , a umiłowanie siły bez mądrości 
prowadzi do szaleństwa. Zaś umiłowanie odwagi bez siły bez wiedzy wiezie do 
nieładu. A ludzi polegających wyłącznie na odwadze i sile świat potępia jako 
dzikich. Więc wiedza oraz uprzejmość Łatwo więc pojąć, że wiedza i 
uprzejmość są bardziej istotne dla karateków niż dla innych ludzi. Wielki Mistrz 
jest bowiem uprzejmy choć wydaje się prosty. To człek kulturalny zachowujący 
dystans do siebie.

Na Zachodzie szukali szczęścia inni niezwykle utalentowani zawodnicy 
dalekowschodnich sztuk walki. Niewątpliwymi sukcesami zasłynął na 
kontynentach Ameryki i Europy judoka Mitsuo Maeda (5 DAN). Ponieważ 
KODOKAN zabraniał walczyć za pieniądze, podawał się za zawodnika ju-jutsu. 
Zwyciężał w profesjonalnych turniejach zapaśniczych w USA, na Kubie, w 
Panamie, Meksyku, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, by potem osiąść w Brazylii, 
gdzie uczył sztuki judo rodzinę Gracia, Przyczynił się do legendy Carlosa 
Gracii, który nigdy na został pokonany. Potem Helio Gracia, najmłodszy z owej 
rodziny, pokonywał przez lata bokserów, judoków, zapaśników, mając wagę nie 
większą od 60kg. Był również niewielkiego wzrostu, ale owe braki pokrywał 
wielką szybkością oraz doskonałą techniką.



Należy dodać, że Brazylia stała się domem BRAZYLIJSKIEGO JU- 
JUTSU , początkowo opartego na wąskim gronie skreślonych z kadry ekspertów 
KODOKAN JUDO za uliczne pojedynki. Rozsławiła tę sztukę umiejętność walki 
w parterze, pozwalającej zakładać dźwignie zabronione w judo i zapasach. 
Zastosowano ją natomiast w treningu wyborowych oddziałów armii USA. 
Ostatnie też pisano o perypetiach ośmiokrotnego Mistrza Brazylijskiego Jujutsu, 
po spektakularnej obronie w restauracji postrzelonego skrycie prze policjanta.

Nie można tego stylu mieszać z praktykami CAPOERA wywodzonym z 
tańców niewolników kupowanych do pracy na plantacjach. Gdy im zabroniono 
rozwijać wiedzę o afrykańskich walkach wręcz, ukrywali wszelkie wywodzone 
stamtąd praktyki w wielkim kole przy dźwiękach tykwy, niezwykłej muzyki 
dawnego lądu, Wykazywali w sztuce uników niezwykłą sprawność akrobatyczną 
i możliwość kamuflażu owego treningu.Przydatne dla szerszego na to 
spojrzenia byłyby książki: B. Almeida-Brazylijska forma sztuki (Wrocław 2005), 
M.Talmon - Hiden History of Capoeira. A Colision of Cultures in the Brasilian 
Battledance (2006), L. Kolankiewicz- Samba z bogami (Warszawa 1993).

Nawiązując do konstrukcji godnej pochwały kategoryzacji w 
rozprawie doktorskiej mgr Ewy Wiśniewskiej, warto sięgnąć do edycji 
Krzysztofa Gawlikowskiego o zderzeniu cywilizacji Chin z cywilizacją Zachodu, 
gdzie zwraca uwagę artykuł Wojciecha Szymczyka ‘O sztuce negocjacji z 
Chińczykami’. Należy tu również wspomnieć o pracy Magdy Zrodowskiej 
„Kalaripayatt. An Introduction to an Indian Martial Art” , której byłem 
promotorem w Polskiej Akademii Nauk w roku 2009, Jej konsekwencją stał się 
przyjazd do PRL wielkiego Mistrza Kalari, którego była uczennicą.

A trasę z Indii do Chin obrali wielcy eksperci walk vajramukti. Ich nazwę 
można tłumaczyć jako diamentowa pięść. Warto też pamiętać o słynnej powieści 
WĘDRÓWKA NA ZACHÓD autora chińskiego Wu Czeng-en. Skrótowy opis 
owej księgi można znaleźć w pracy Michaela Jordana TAJEMNICE KULTUR I 
RELIGII (Warszawa 2000). Filmowy bestseller o perypetiach owej podróży do 
buddyjskiego klasztoru w Indiach, podjętej w celu zdobycia 5048 tomów 
pergaminów nie skażonych błędami chińskiego buddyzmu, nosi w USA nazwę 
MONKEY.

Bohaterami są autentyczny niegdyś mnich Xuazang . Bodygard Sun 
Wukong zwany Wędrowcem został wygnany z Raju za kradzież brzoskwiń 
nieśmiertelności. By poprawić swój status ta wielka małpa broni pobożnego 
choć łatwowiernego mnich przed zasadzkami czarownic, rozbójników i 
oszustów. Dodać do grona owych wędrowców należy konia Tripitakę będącego 
synem Króla Smoków, nadal posiadającego dawne moce posługiwania się 
ogniem.



Pomijając wątki powieściowe, sedno historii opisanej przez Wu Czeng- 
ena wskazuje na konieczność wędrówek w czasach średniowiecza. Splata się 
ona z legendą pięciu mistrzów Shaolin ocalałych w pacyfikacji Klasztoru przez 
armię chińskiego Cesarza w 1684 roku . Stanowiąc żywy mit nawet dziś. Z nim 
badacze stylów chińskiej walki wręcz wiążą KARATE KEMPO.

Inna wersja wraca do encyklopedyczne wizji Taekwondo. Formowano 
wtedy od roku 60 p.n.e. w koreańskim państwie Silla z formacji rycerskiej 
HWARANG doborową jednostkę legionu „Kwiat Młodości”. Doskonalili się w 
niej w sztukach walki wręcz dobrze urodzeni młodzieńcy by w przyszłości 
sięgnąć na najwyższe stanowiska wojskowe.

Ten wątek prowadzi do azjatyckich emigracji wielkich mistrzów 
azjatyckich sztuk walki na Zachód. Mowa o Mistrzu OYAMA i Mistrzu 
MUSASHI. Ale jest i droga odwrotna, w kolejnym filmie francuskim jawi się 
europejski ronin. Z kolei, burzliwe sztormy niosły wybrańców losu daleko za 
oceany, by znaleźć nowy dom na innych kontynentach. Najdawniejszą 
wędrówkę zanotowano w V wieku, gdy do Tybetu ruszył z nadgranicznego 
księstwa OPAT z sekty buddyjskiej z pokolenia na pokolenie pilnującej stroju 
zmarłego Buddy.

W przekazach chińskich nazwano go BODAJ DARUMĄ. Dotarł do 
chińskiej stolicy, by proponować Cesarzowi korektę chińskiego buddyzmu. Nie 
chciał jednak wychwalać jego wkładu w budowę wielu klasztorów i świątyń, bo 
władca nie wyrzekł się PUSTKI celu życia. Żegnany przez Cesarza chłodno, 
powrócił do Tybetu, by szukać groty medytacyjnej koniecznej dla wzmocnienia 
mocy. Potem zaczął nauczać medytacji w ruchu. Miejsce nazwano SHAOLIN. 
Tak bowiem zapisuje się tybetańskimi znakami Zielony Las.

Przykłady skutku takich emigracyjnych wędrówek nie trudno znaleźć w 
każdym kraju. Edytowana przez Romana Sławińskiego praca zbiorowa THE 
MODERN HISTORY OF CHINA zawiera między innymi wątek Powstania 
Bokserów w Chinach. Nazwani tak praktycy medytacji ruchu wierzyli, że 
pochwycą rękami skierowane w nich kule, bo byli rzekomo niewidoczni dla 
żołnierzy brytyjskich. Ci ostatni sprzężeni z kolei z biznesem określonym jako 
wojna opiumowa, w jej imię walczyli.

Ważną dla przyszłych ksiąg pani Ewy Wiśniewskiej jest postać ronina 
Miyamoto Musashi (1584-1645). jego legenda ukuta na Dalekim Wschodzie 
trafiła również na Zachód. Bo poza władaniem dwoma mieczani był malarzem, 
rzeźbiarzem i słynnym przez stulecia pisarzem.



Jako autor Księgi Pięciu Zwojów (Gorin-no-Sho) trafił nie tylko do krajów 
azjatyckich ale i na Zachółd. Ozdobił półki zbieraczy ważnych publikacji 
samurajów, gdy jeden z Cesarzy Japonii kazał odłożyć im miecze, a wziąć się 
dla ugruntowania wiecznego pokoju za sztuki kaligrafii, malarstwa i 
pozostających na wieki pamiętników rozrastających się w tomy ważnych ksiąg 
zawierających nie tylko ich osobistą wiedzę ale i historie ich czasów. 
Zapamiętany jako niezwykły Wędrowiec poszukujący spotkań ze słynnymi 
samurajami, stoczył ponad 60 zwycięskich pojedynków. Z czasem stworzył 
szkołę walki dwoma mieczami.

Pierwszy bój stoczył mając lat 13, pokonując potężnego atletę jako 
dziecko. Wśrłd grona przegranych wyróżniał się doświadczony w bitwach Kihei 
Arima. Zginąl uderzony w głowę kijem. A znany w kręgach wielkich zawadiaków 
Sajing Yoshiokasaka poddał się w walce okrywając się niesławą, bo musiał 
sobie obciąć samurajski kok z włosów będący odznaką statusu samuraja. Z 
kolei, Denshashichira Yoshioka zginął od ciosu drewnianego miecza wielkiego 
ronina. Inny mistrz sztuk walki mieczem wyzwał Mushashiego do walki, ale 
znany już niemal wszędzie Wielki Mistrz ustawił go pod słońce. A gdy 
przeciwnikowi zabrakło widoczności zabił go mieczem wyciosanym z grubego 
drewna . Był to niezwykle skuteczny bokhen.

Pozostała po nim legenda utrwalana do dziś w wielu filmach. Jeden z nich 
warto potraktować jako wciąż żywy symbol. W serialu AROGAMI Musashi 
zabija potwora. Odkrywa w sobie wtedy prawdziwą tożsamość jako boga wojny. 
Z roku na rok filmowy Mushashi powraca na ekrany, a wielcy aktorzy rozwijają 
w nich umiejętności posługiwania się mieczami przynależnych do wielkich 
roninów. Skrywa je się w sejfie jak wielkie choć rozmnażane raz po raz 
relikwie, kilka przypisując Mushashiemu.

Wiadomo z nich, że na emeryturze w buddyjskim klasztorze nazwano go 
NITEN, co znaczy Samotnik, bo nawet wtedy nikt nie śmiał go wyzwać na 
pojedynek. Zalecana też jest księga Kenseja SWORD OF SAINT OF NE , 
gdzie naszego ronina uznano za Świętego. Inne prace zawierają całkowity cykl 
fotografii z galerii obrazów, które niegdyś tworzył Mushashi, W Londynie 
odkryłem zaś BRITANIKA BIOGRAPHY of MIYAMOTO MUSASHI (2009).

By całość owych ksiąg uznać za przydaną należy sięgnąć do tekstu Mark 
Ravina OSTATNI SAMURAJ (2004) przez lata będącego osobistym doradcą 
młodocianego Cesarza. Filmową wersję stworzył z niej Tom Cruise, dostając 
miecz cesarskiego doradcy by z nim osiąść w Japonii na stałe. Jego przyjaciel 



filmowy zginął od serii wprowadzonych do asortymenty nowego wojska 
karabinów maszynowych, Pochodzący z USA przyjaciel przetrwał wszystkie 
burze, zyskując uznanie cesarskie. Nie pozwolił bowiem na kopiowanie 
rozwoju Japonii wzorem USA.

Odmienną drogę znaczy praca szukająca w Japonii wieczystego 
pokoju,księga Ivana Morrisa ŚWIAT KSIĘCIA PROMIENISTEGO ( PIW 1973). 
Zawiera periodyzację historii Dalekiego Wschodu, gen. Zalogię japońskich 
Cesarzy, przemiany Japonii od X wieku. Poczynając od epoki Heian autor 
drobiazgowo omawia zarys polityki, administracji oraz gospodarki w 
wyspiarskiej krainie początkowo odciętej od świata.

Odnotować też należy zyskujące ostatnio w Ameryce gry video związane 
ze słynną postacią wędrującego po Japonii niezwyciężonego ronina. Najstarsza 
lecz wciąż bardzo popularna ma nazwę Ryn ga Gotaku Kenzan (2006). 
Pozwala się wcielić w japońskie krajobrazy przygotowując do prastarych praktyk 
ruchowych związanych z medytacyjnym charakterem azjatyckich sztuk walki 
wręcz. W tle jawi się doskonała praca profesor Izabelli Łabędzkiej 
OBRZĘDOWY TEATR DALEKIEGO WSCHODU (Poznań 1999. Seria 
Etnologia i Antropologia Kultury Uniwersytetu Mickiewicza)

Porównawczy charakter może mieć wizyta w krakowskim muzeum 
rękojeści mieczy zwanych tsuba. Pracę o takim tytule (TSUBA) stworzył Henryk 
Socha, dodając do niej księgę pi MIECZE JAPOŃSKIE NEHON TO. Innym 
zakamarkiem wiedzy o dawnych kulturach Azji stworzonym przez znanego w 
Japonii reżysera Andrzeja Wajdy został zbudowany z japońskich grantów 
piękny budynek po drugiej stronie brzegu Wisły tuż koło centrum Krakowa. 
Odbywają się tam narodowe święta krajów Dalekowschodniej Azji, pokazy 
marionetek japońskich sterowanych sznurkami w trakcie teatru BUNRAKU, 
tańce smoka z okazji Dni Konfucjusza i innych dorocznych festiwali. Uzupełnia 
tą wiedzę wspaniały album L’ART DES GARDINS JAPONAIS, dar dla mnie 
od Ambasadora w dniu rocznicy urodzin Cesarza.

Należy jednak sięgnąć do najbliższych rozprawie doktorskiej mgr Ewy 
Wiśniewskiej tematów praktyk i teorii chińskich medytacji ruchu. Wywodzą się 
one z prastarych czasów medytacji księcia Sidharthy Gautamy, które ą zgłębiał 
jak wszyscy wysokiej rangi rycerze określani w Indiach sanskryckim miane 
kszatriya. Znany jako BUDDA ^2^powstrzymał zastępującego mu drogę 
rozbójnika Angulimala, co znaczyło w sanskrycie „Wieniec z Palców”, które 
obcinał swym ofiarom. Syntezą owej sfery kontrolowanej wzrokiem była joga 
ruchu opisywana w spotkaniach demonicznego Devadattę ze świątobliwym 
Nandą. Zawarto je w buddyjskich księgach z początku naszej ery.



Warto przypomnieć coraz to nowsze filmowe wersje prastarych ksiąg 
MAHABHARATY raz po raz budowanych od nowa w nowych wersjach 
wytwórni Bollywood w Bombaju. Słynny jest również wielomilionowy festiwal 
religijny KUMBHAMELA nagrywany na żywo w świętych miastach nad równie 
świętą rzeką Ganges. Żaden wielki indyjski reżyser nie liczy się bez nagrania 
owej okazjonalnej prastarej księgi indyjskiej. Opisałem ją w mej pracy JOGINI I 
WSPÓLNOTY (1987,Ossolineum PAN).

Podobną rolę odegrały w tym wielkim kraju festiwale związane z prastarą 
księgą sanskrycką RAMAJANA , której tytuł tłumaczę jako Podróż Króla Ramy 
wygnanego do dżungli na pokutę spowodowaną hazardem gry w karty. Gdy 
demoniczny władca Cejlonu porwał jego żonę, bo nieutulony w żalu wędrowiec 
ruszył na polowanie na jelenia ze złotymi rogami, Rama wraz z bratem i królem 
małp Hanumanem ruszyli na odsiecz w kontekście popisów małpiej akrobatyki.

Odwołując się do prac ważnych dla rozprawy habilitacyjnej Ewy 
Wiśniewskiej, chciałbym wskazać na książkę J. Smitha MAP IS NOT A 
TERRITORY (Leiden 1978). Autor wskazuje na kulturową wagę obszaru 
kontynentalnych Chin, odwołując się do rozmaitych epokowych emigracji, do 
krajów Dalekiego Wschodu i na Zachód. Mam tu na myśli preferencyjne 
eksponowanie ‘Chińczyków Zamorskich” (Hua ciao)związane z epok^ 
posthipisowsk^. Chińskie dzielnice w Ameryce tworzyły wtedy miejsce nauki 
dla młodej generacji „dzieci kwiatów” nie w w swoich uniwersytetach 
szukających mistrzów i wielkich nauczycieli. Wielu studentów buntujących się 
w amerykańskich akademikach, nie chciało wojny w Wietnamie, nie traktowało 
leczących traumy Marines USA jako bohaterów. Słynny w tym względzie był 
film Forest Gump, w którym zderzony z okrucieństwem wojny a z niej ocalały 
żołnierz szukał odkupienia w marzeniach tych, co owej traumy nie przetrwali.

Kończąc powoli moje sugestie książkowe i inne, jeszcze raz stwierdzam 
bardzo wysoki poziom rozprawy doktorskiej pani Ewy Wiśniewskiej. Moje 
pozytywne oceny opieram na jej wysokim punkcie wyjścia. Za nim świadczy 300 
złotych medali na mistrzostwach świata i Europy, praktyczna wiedza znajomość 
chińskich stylów walki wręcz oraz patenty trenerskie zdobywane w Chinach, 
Australii i innych wysoko cenionych zgrupowaniach. Nie chcąc powtarzać 
danych rozrzuconych po całej rozprawie doktorskiej pragnę jedynie stwierdzić, 
że tworzą one nawigację regulującą jej drogę badań i mocno trzymany ster dla 
jej punktu widzenia.

Widząc jej sukces w kolejnych rozdziałach rozprawy doktorskiej, pragnę 
stwierdzić, że moim wkładem w pogłębienie jej badań jest poszerzenie 
perspektywy Dalekiego Wschodu, w oparciu mych działań recenzenckich na 
pozycjach kierowniczych w wymiarze doktorskim, habilitacyjnym,profesorskim.



W ich wizję wplata się mój długoletni system doświadczeń sportowych i 
trenerskich wraz z najlepszymi ocenami mych wychowanków na Uniwersytecie 
Warszawskim, UJ , Uniwersytecie Łódzkim oraz na Uniwersytecie SWPS. Z 
tych pozycji rozprawę doktorską mgr Ewy Wiśniewskiej jednoznacznie 
oceniam bardzo wysoko. Spełnia ona wszelkie kryteria stawiane kandydatom w 
Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (DZ.U. z 2016 r. poz. 882). Doktorat spełnia też walory 
książkowe, po dodaniu pewnych obecnych w recenzji sugestii bibliograficznych.

Warto wspomnieć, że wiedzę na temat chińskich sztuk walki splotły ze 
sobą chińskie wyjazdy pani Ewy zaświadczone w tekście pracy oraz 
warsztatowe spotkania Recenzenta w ciągu kilku lat warsztatów o chińskim 
WUSHU oraz innych stylach walki w programie Uniwersytetu SWPS 
wprowadzonych niegdyś zamiast standardowych zajęć WF.

Pragnę też powiedzieć, że kilka lat spędzonych w Osiedlu Profesorskim na 
przekazanych Uniwersytetowi Warszawskiemu i Politechnice na Jelonkach 
przyczyniły się w podobny sposób do rozumienia związków wiedzy o chińskich 
stylach walki jak te zdobywane na stażach w Chinach, Australii, Polsce i 
Bułgarii przez mgr Ewę Wiśniewską.

Warto też nie kryć w sekrecie mych związków ze znanym na Jelonkach 
„chodzącym słownikiem”, przywiezioną z Chin żoną profesora Romana 
Sławińskiego. Wróżąc mi przez płotek z daty mych urodzin odkryła pozycję 
Smoka w chińskich Znakach Zodiaku . Związana z mą osobą, bo urodziłem się 
w roku 1941 w końcu stycznia, konweniując z gwiazdozbiorem potężnego 
władcy mongolskiego Genghis Khana, który podbił ogromne połacie wielkiej 
Azji Wschodniej.

Dodało mi to skrzydeł w turniejach międzynarodowych, b$ wierzyłem w 
ducha wielkiego Mongołach wspierającego mnie między innymi z zdobyciu 
Akademickiego Mistrza Europy oraz w szybkich postępach naukowych.

Odnoszę wrażenie że w porównawczych obszarach zdobywania wiedzy 
o roli chińskich sztuk walki w odtwarzaniu dyplomacji kulturowej w Kraju Środka 
mgr Ewa Wiśniewska sięgała do podobnej wewnętrznej wiedzy zdobywanej 
latami jako wybitna zawodniczka i trenerka. Stworzyło to między nami więź 
rzadko spotykaną u badaczy Dalekiego Wschodu.
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AUTOPROMOCJA
Jako wielokrotny Recenzent zaświadczam, że świadectwem mych 

rozległych kompetencji jest bardzo wysokie odznaczenie państwowe, 
przyznany w Święto Listopadowe 2021 przez Prezydenta Andrzeja Dudę 
Pierwszej Klasy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wpięty w 
butonierkę w sali Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu, zyskał 
tłumny poklask obecnych w tle ponad trzydziestu profesorów będących w 
sporcie mymi wychowankami.

Dodać do tego inne świadectwa docenienia mych innych zasług: jako 
czołowego polskiego zawodnika oraz trenera. Uzyskałem od Polskiej Federacji 
Ju-Jutsu jedyny w naszym kraju purpurowy pas oraz świadectwo zdobycia 
najwyższej pozycji w Polsce 9 DAN w Ju-Jutsu. Podążyła za nim elitarna 
instytucja SAKURA prezentując mój order oraz wkładkę z rubinem. Tam znalazł 
się przed laty słynny zawodnik światowej klasy Hiromi Tomita.

Za tym orderem podążył Polski Związek Judo przyznając Ml 9 DAN JUDO 
jako torującemu drogi dla złotych marzeń polskich judoków w 
międzynarodowych turniejach jeszcze przed przyjazdem do Polski najwyższej 
klasy japońskiego trenera Hiromi Tomity . Należy przy tym wspomnieć, że taki 
sam stopień uzyskał mój przyjaciel Antoni Zajkowski, pierwszy srebrny polski 
medalista na Olimpiadzie w Monachium, ustępując tylko mistrzowi świata z 
Japonii. 28 sierpnia 2022 roku pięćdziesięciolecie owego wydarzenia, 
będziemy święcili tak wówczas niespodziewany a niezwykle wielki sukces.

Ostatnią zasługą docenioną w gronach reżyserów, aktorów, kamerzystów i 
scenarzystów, było przyznanie mi roli Ogólnego Szefa Kaskaderów Polskich 
koordynującego w czasach PRL wiele seriali i ponad 60 filmów. Robiłem tam 
sam najtrudniejsze sceny, choć większość wiązała się kolejnymi wojnami .i 
uniwersytecką młodzieżą z klubów judo.

Najgłośniejszym echem odbiła się ma rola w filmie reżyserii Piwowskiego 
PRZEPRASZAM CZY TU BIJĄ, co zacytuje z Internetu: „A w tym wszystkim 
brał udział Staszek Tokarski w dwóch rolach, aktora naturszczyka (trenera judo) 
i świetnego kaskadera. Wykonywał skok z chluby polskiej architektury 
gierkowskiej, a mianowicie z domu handlowego SEZAM. Skok był spektakularny 
i szeroko komentowany”. Wśród takich komentarzy nie podanych jasno z 
pewnych powodów do masowej percepcji było zdanie w jednej z naszych 
gazet: „ SZALEŃCZYM SKOKIEM Z DACHU SEZAMU STANISŁAW. 
TOKARSKI OBALIŁ KOMUNIZM”. Wniosłem więc w ocenę rozprawy 
doktorskiej mgr Ewy Wiśniewskiej mój mój kąt widzenia poszerzony naukową 
wiedzą w ramach Instytutu Dalekiego Wschodu UJ, Zakładu Krajów 
Pozaeuropejskich PAN, w świecie filmu w całej Europie.


