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које већ вековима представљају начин за инди-
видуалну самореализацију. Управо су амерички 
војници били први поклоници каратеа на Окина-
ви и џудоа у Јапану, а саме вештине су претрпеле 
доста прилагођавања и трансформација не би ли 
се приближиле Западу. Данас на Западу масовно 
вежбање борилачких вештина завређује пажњу. 
Ширење борилачког умећа најпре као вештине, 
а касније и као спорта, представљало је начин 
на који су источњаци прилагођавали запад себи, 
као својеврсну ,,истернизацију“ запада (почетком 
осамдесетих година тадашња СФРЈ бројала је око 
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спорта, и многи древно-кинески концепти су преживели ову вишевековну трансформацију и модернизацију. Овај рад жели да 
покаже који би то могли бити преживели артефакти и утицаји кинеских борилачких вештина на савремени карате спорт. 
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УВОД

У сусрету са развијеном институцијом бори-
лачких вештина, западна културна традиција (Ев-
ропа и САД), можда по први пут у својој историји, 
масовно је прихватила и усвојила културну теко-
вину, незападних, у овом случају источно-азијских 
култура. Док су у деветнаестом и почетком два-
десетог века ти елементи још представљали 
,,егзотику’’, дотле је у ери глобализације, а на-
рочито са окончањем Другог светског рата и 
коначним растанком од колонијализма, отпоче-
ло откривање борилачког умећа азијских наро-
да у форми практиковања борилачких вештина, 
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1.200.000 вежбача каратеа, више од Јапана!!!) До 
које мере је овај глобални културни феномен олак-
шао пут истока на запад може се видети у стати-
стичким подацима и бројевима поклоника далеко-
источних борилачких спортова (Карате 9.575.029; 
Џудо 6.770.629; Теквондо 4.699.273; према по-
дацима World Karate Federation и Internacional 
Olуmpic Comitet)1). 

Прилагођавајући се западном притиску, 
азијске културе измениле су многе од својих 
традиционалних концепата, почев од друштве-
ног уређења, сталешке структуре друштва, начи-
на производње и начина репродукције друштве-
ног система, темељно су се изменили односи у 
друштву и породици. Борилачко умеће, као део 
ширег друштвеног корпуса и као културна тво-
ревина, изменило се заједно са другим тековина-
ма друштва. Та промена је ишла са једне стране у 
омасовљавању борилачких вештина међу својим 
грађанима, које су до двадесетог века биле прак-
тиковане у тајности и као породична традиција, 
са друге стране масовна обука изискивала је из-
мене у методима рада и обуке, која се пре тога 
заснивала скоро искључиво на дијадном односу 
учитеља и ученика. Даља трансформација отпо-
чела је приближавањем већ модификоване и уве-
лико измењене борилачке традиције западним по-
клоницима, не би ли се уклопила у другачији кул-
турни концепт. Период убрзане вестернизације 
борилачких вештина почиње окончањем Другог 
светског рата, са америчким ветеранима који су 
у окупираном Јапану учили карате и џудо. Прво 
карате такмичење одржано је одмах након смрти 
оца модерног каратеа, Фунакоши Гичина, у Јапану 
1957. године. Овим је  чином карате ушао у домен 
спорта, све више потпадајући под спортску ме-
тодику, чији је примарни циљ спортски резултат. 
Ваља истаћи да је оваква трансформација умного-
ме угрозила изворне корене карате вештине који 
преко Окинаве сежу све до кинеских борилачких 
традиција. Овај рад имаће за циљ да поново стави 
у први план неке основне моменте у развоју ка-
ратеа, чија генеологија сеже до основних појмова 
који своје упориште имају у традиционалној кул-
тури  Кине, а потом и Јапана. То ћемо покуша-
ти да постигнемо кроз један  историјски осврт 
на основне културолошке појмове који своје 
постојање имају да захвале пре свега религиоз-
ним токовима у древној Кини (конфучијанизам, 

1) Часопис Карате плус, број 1, Београд, година 2004, стр.11

таоизам и будизам), затим и друге појмове који 
стоје у уској вези са религијским (Јин – Јанг, Ћи 
енергије, итд.). Трудићемо се да покажемо како су 
сви ови појмови извршили снажан утицај на тех-
нике борења најпре у самој Кини и касније Јапану,  
да би свој финални израз добиле у формама 
спортског такмичења, нарочито ката такмичења. 
Став је аутора да су ови појмови од суштинске 
важности за разумевање историјских корена ка-
ратеа, будући да је њихов вишевековни утицај на 
системе борења допринео да се карате пред нама 
појави управо у онаквом виду какав је данас.

УТИЦАЈ РЕЛИГИЈЕ НА 
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ

На тлу Кине три доминантне религије су 
конфучијанизам, таоизам и будизам. Све три биле 
су подједнако плодоносне кад је у питању утицај 
на борилачке вештине. Штавише неке таоистич-
ке и будистичке секте ће посебно, у оквире свог 
религиозног живота укључити временом и стал-
ну обуку и усавршавање у борилачким вештина-
ма. Да би се приближио дух борилачких вешти-
на, неопходно је покушати да се разуме каква је 
то духовност утицала на развој једног таквог фе-
номена. Уласком борилачких вештина у домен 
религијске праксе, сама религија је добила једну 
несвакидашњу телесну ноту, сличну оној коју су 
јога и медитација дале индијским религијама. 

Ако би требало да се сумира читав на-
чин кинеског живота и друштвеног уређења у 
последњих две хиљаде година, могло би се рећи, 
без грешке, да је он конфучијански. ,,Ниједна 
друга особа није имала толики утицај на живот и 
мисао Кине као што је то случај са Конфучијем“ 
(Хублер, 2002,:8). Конфучијево учење засни-
вало се на етици хуманости и љубави. ,,Основа 
конфучијанизма је идеја да људи треба да живе у 
хармонији, како међусобној тако и са природом“ 
(Хублер, 2002,:9). 

,,Морални идеал конфучијанства је лично 
усавршавање, неуморно ̀ превазилажење себе` (ке 
ђи), тј. Пут (Дао), аскетизам у коме човек духов-
но чврсне, очовечује сам себе и, при том, то оба-
везно ради кроз општење са другима“ (Маљавин, 
2008,:170). Човек је за Конфучја по својој при-
роди добар (Вебер,1997,:358), зло је у њега ула-
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зило споља, кроз чула. То ће бити значајна 
чињеница која ће узроковати то да ће кинески 
дух путеве усавршавања препознати као ,,путе-
ве прочишћења“, доласка до праве људске приро-
де. За Конфучја и његове следбенике свако знање 
је морално, и исто тако неодвојиво од сазнања. 
Процес усавршавања остварује се кроз стално 
сазнавање. Лично усавршавање јесте процес ин-
дивидуалног напора да се досегне висок степен 
савршенства, чинећи особу која стреми томе, мо-
рално и естетски узвишеном. Оваква узвишеност 
племенитог човека јесте сврха самој себи - ,,От-
мен човек није оруђе“ (Вебер, 1997,:348), сред-
ство за спецификовану употребу. Он је свестрано 
образован, једном речију ,,комплетан“ – кијн тсе 
(gentleman) (Вебер, 1997,:348), што ће нарочито 
снажно утицати на развој идеала самураја у 
Јапану као ,,идеализованог витеза, који је у исто 
време образовани филозоф, уметник и врхунски 
ратник“ (Филиповић, 1999,:42). 

,,Усредсреди своју вољу на Пут, осло-
ни се на Врлину, понашај се према РЕНУ (чо-
векољубивости) и нека ти задовољство буде у 
уметности.“2) 

Конфучијански идеал сталног усавршавања 
у стварима које красе племенитог и узвишеног 
човека, постаће временом идеал усавршавања 
у свим врстама уметности, а нешто касније и у 
борилачким вештинама, које на индивидуалном 
плану нису практиковане само због своје 
практичне користи у самоодбрани, већ је само 
усавршавање постало идеал. Оно није имало 
иманентну границу, јер су временом све више 
практичне и употребне вредности уступале место 
естетским. 

За таоизам се може сасвим слободно ре-
ћи да је филозофски и религијски правац ко-
ји је највише допринео развоју борилачких 
вештина у Кини, пружајући им своју специфичну 
филозофску подлогу на којој су се оне развиле у 
оно што под кинеским кунг-фуом, подразумевамо 
данас.  Што је још важније, таоизам је скупа са 
неким још старијим тековинама кинеске културе 
(Ји-ђинг – књига промена, нпр.) извориште 
мноштва појмова који ће играти кључну улогу у 
формирању не-техничког сегмента борилачких 
вештина, као нпр.: Тао – пут, начин (јап. До); Ву–
2) Шест врста уметности које улазе у образовање племени-
тог човека: познавање обреда и церемонија,  музика,  гађање 
из лука, трка колима, писање (калиграфија) и математика 
(Конфиције, 2001,:39).

веи – спонтана, нереметећа делатност;  јин- јанг 
– јединство супротности, итд. 

Тао као централни појам, појављује се као 
трансцеденс (оностран, неодредљив, са оне стра-
не поимања и именовања), а са друге стране као 
иманенс (као овострани чинилац првог реда: по-
лазиште, исходиште и утока свег бивствовања) 
(Пајин,2004,:185). Ту видимо парадокс највишег 
начела које у себи укључије противречне кон-
цепте, што ће бити значајно за целокупну мисао 
и праксу која ће се касније развијати из таоизма. 
,,Јер, заиста је немогуће проценити шта Тао зна-
чи ако се не постане, на један врло посебан начин, 
глуп. Све док свесни интелект сумануто покуша-
ва да зграби свет у своју мрежу апстракција и док 
инсистира да живот буде везан и усклађен пре-
ма његовим крутим категоријама, начин таоизма 
остаће непознат; а интелект ће се преморити. Тао 
је доступан само уму који практикује просту и та-
нану уметност Ву-веиа који је, после таоа, други 
важан принцип таоизма” (Ватс, 1984,:27). Прин-
цип спонтаности о коме се овде говори, таоисти 
високо цене као пут којим се може уједно и споз-
нати бескрајни Тао и остварити некаква акција у 
свету која би била у складу са самим Таоом, као 
општим принципом стварности. Спонтано делање 
– ву-веи је израз усклађености са свеобухватном 
стварношћу, како је таоисти виде, израженом у 
бесконачном Таоу, која опонашајући његово скри-
вено деловање у свету тежи да буде идентична са 
њим. Ву-Веи је принцип делања и спознаје без на-
мере: ,,Савршени човек користи свој ум као огле-
дало. Оно не докучује ништа; оно не одбија ниш-
та. Оно прима, али не задржава” (Ватс, 1984,:28). 
Тако схваћен ву-веи јесте деловање у оквирима 
граница природног и нужног, не нарушавајући 
равнотежу која у складу са Таоом у свету већ 
постоји. Човек таоизма препознаје ту скривену 
равнотежу и тежи својим не-делањем оличеном 
у  ву-веи принципу да је подражава. У сазнајном 
погледу идеја спонтаности и природности ву-
веи афирмише такозвано ,,учење телом’’ у виду  
несупротстављања природном току,  не-делање, 
као одговарајући вид акције који не реметећи 
природу ствари води највећем, најбољем и естет-
ски најскладнијем учинку. Сама акција као таква 
не проистиче само из когнитивних претпоставки 
о узрочно-последичним везама у природи, која је 
према таоистичком веровању у сталном мењању, 
већ једна врста ,,космичке резонанције’’ (Krueger, 
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009,:41) у којој тело као део природног склада 
“вибрира” на исти начин као и сам космос. Разум 
само спутава такво стање и деловање.

Јин и јанг су поларне манифестације Таоа 
– највишег коначног, таи-ђи (Пајин,2004,:113). 
Први пут овај симбол се среће у Књизи проме-
на или Ји-ђинг која је веома стари спис настао на 
преласку династије Јин у династију Џоу (око 1000. 
године п.н.е.) (Пајин, 2004,:107) и представљала 
је ,,филозофско исходиште ... митолошког погледа 
на свет идеја непрекидне промене и преображаја 
саставних делова’’ (Вељачић, 1978, I том,:278). 
Књига промена – Ји-ђинг, представља свет у про-
цесу непрекидног мењања, несталности, где су 
идеје постојаности, статичности и вечности само 
илузије којима се наш ум штити од ужаса стал-
ног мењања и неизвесности. Једино што је на све-
ту стално и извесно је промена. Али сама та про-
мена није произвољна или насумична, већ постоје 
закони које она следи и ,,закони преображаја, пре-
ма којима се свака ствар или стање постојања 
може променити само у нешто већ својствено 
њеној природи (а не у нешто сасвим различи-
то), као и подједнако значајне законе периодично-
сти, према којима промена следи кружно кретање 
(као небеска тела, годишња доба, смена дана и 
ноћи), представља вечно у времену” (Блофелд, 
1989,:10). Таква моћ мишљења поставља против-
речност и парадокс у темељ стварности. Окос-
ница читавог света промене јесу према Ји-ђингу 
две поларне силе које су својом активношћу ство-
риле читав свет и свеукупно кретање у њему од 
њих зависи. Кружећи унутар обе силе указују да 
на врхунцу свог употпуњавања, обе силе садрже 
клицу, тј. поларитет-супротних еквивалената, те 
убрзо почињу да се у њих трансформишу (Пајин, 
2004,:114).

Други врло важан појам читаве таоистичке 
филозофије и читаве кинеске мисли је појам ,,Ћи-
ја’’, виталне енергије која прожима све и која је 
истоветна како на плану појединог живог бића, 
тако и на плану космоса. ,,У човековом телу, ћи 
се прикупља у ,,океану духа’’, ћи-хаи, у близини 
пупка. Тај се ћи мора пажљиво чувати и уједно се 
мора спречити његово отицање, јер би последи-
це могле да буду болест и смрт’’(Пајин, 2004,:47).

 ,,(То је) невидљива неиздиференцира-
на супстанца, приближно дефинисана као ви-
тална енергија микрокосмоса људског тела, да 
би у свом универзалном макрокосмичком аспек-

ту ЋИ представљао непосредну манифестацију 
стваралачке моћи ТАО-а. Иначе реч ЋИ - дослов-
но значи пара или етар, а у древној Кини тај из-
раз се користио да би означио животни дух, 
али и енергију која покреће и прожима читав 
космос’’(Филиповић, 2007,:96).

,,Ћи  је, с друге стране, у свом грубом 
аспекту, блиско повезан (иако, опет, не у потпу-
ности идентичан) са ваздухом (дахом) који цир-
кулише кроз људска плућа, бубреге и поре. У 
финотварном, аспекту, ћи је невидљива витална 
енергија/сила микрокосмоса, тј. људског тела. У 
овом аспекту ћи је идентичан с индијском праном 
и јапанским киом’’ (Гаспари, 1990,:26).

Други важан фактор, на који се позива 
теорија о телесној Ћи енергији, јесте веровање 
у постојање анатомског подручја Тан-Тиен (три 
прста испод пупка), који је физичко средиште 
биоенергетског поља људског организма. Ту је, 
наводно, смештен један невидљиви орган – Тан, 
који лучи материју сличну хормону, која је, како 
се верује, основ ,,бесмртности’’ и натприродних 
моћи (Филиповић, 2007,:154). Космички Ћи, кога 
тело под одређеним условима може да црпи из 
универзума, користи метафизичку моћ Тан–Тие-
на. Управо та поставка послужила је као темељ 
учења магијског концепта Ћи Гонг или Ћи Кунг 
медитације (Филиповић, 2007,:155). Под Ћи Гонг 
медитацијом подразумевају се специфичне тех-
нике дисања, телесног кретања и концентриса-
ног усредсређивања пажње, тј. медитације у ужем 
смислу. Као што се види, респираторни процес је 
кључ за повезивање телесног аспекта са спири-
туалним, па самим тим и са ,,космичким енер-
гетским извориштем’’ (Филиповић, 2007,:155). 
Ћи-гонг  дословно – вежбање Ћи-ја. ,,Вежбање 
ћија  може имати четири (повезана, или засебна ) 
циља: Први је превентиван (да се сачува здравље), 
други је терапеутски (да утиче на оздрављење), 
трећи је везан за неку од борбених вештина (да 
се побољша борбена готовост), а четврти је ве-
зан за таоистичку алхемију (да обезбеди дуго-
вечност, или бесмртност). С обзиром на то може 
бити медицинског, борилачког, или медитативно-
алхемијског карактера’’ (Пајин, 2004,:49). Сва три 
аспекта неодвојива су и налазе се истовремено у 
свим видовима и праксама култивације Ћи-ја, Ћи-
гонг-у.

И у таоизму као и у конфучијанству постојала 
је пракса ,,самобитног личног усавршавања, која 



52

Филиповић А., Јовановић С., Прилог проучавању... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2012; 66 (1): 48-56

око III века н.е. Тело је виђено као део природног 
склада, савршено способно да ,,копира’’ инстик-
тивне покрете других живих бића. Касније су се 
појавиле и борбене технике инспирисане такође 
животињским покретима које су вероватно биле 
упражњаване као след покрета и техника које се 
нижу једна за другом у логичном низу, опонашајући 
оно шта би та животиња радила уколико би била 
нападнута, али то не значи да су се људи трудили 
да се боре као животиње, које поседују много 
више снаге и инстикта него људи. Стари мајстори 
су посматрали кретање различитих птица и звери 
и од ових створења научили базичне одбрамбене 
и нападачке технике. ,,Више него да дословце 
подражавају те покрете (хсинг), ти мајстори су 
’скидали’ њихову главну замисао’’ (Рид, 2007,:89). 
Тако су настале целине које су подсећале на разне 
облике кретања животиња, а које су се вежбале 
као форме. Технике су се груписале према 
доминантним спо љашним особинама животиња: 
снага – тигар, бр зина – змија, мекоћа – ждрал. итд. 
и према ономе за шта су веровали да су унутрашње 
особоне тих животиња, комплекс змаја – за јачање 
духа, комплекс тигра – за јачање костију, комплекс 
роде – за јачање ,,семене снаге’’(ђинг), комплекс 
леопарда – за јачање физичке снаге, и комплекс 
змије – за јачање животне енергије (Ћи) (Маљавин, 
2008,:133).

Последње од учења повезаних са борилач-
ким вештинама и једино које је ,,увезено’’ у Кину 
је будизам. Највишу фазу еволуције будистичког 
идеала у Кини представља Чан (јап. Зен) будизам. 
Назив школе потиче од санскритске речи: диана – 
што значи медитација, која је за све представни-
ке будизма имала значајну улогу, али  је за пред-
ставнике Чан-а постала циљ по себи. (Маљавин, 
2008,:253) Оснивач ове школе је према леген-
ди, индијски проповедник и патријарх будиз-
ма из VI века, Бодидарма, који је у Кину стигао 
520. гдине нове ере. Та школа је, према предању, 
сасвим одбацила изучавање сутри (будистич-
ких текстова), ритуале и поклоњење Буди, док су 
медитацију тумачили на нов начин – као спонта-
но самооткривање ,,инстинске природе човека’’ у 
његовом свакодневном животу, приближивши се 
тиме највише од свих секти будизма основним та-
оистичким идеалима. (Ватс, 1984,:81). Физички 
рад је високо цењен од стране Чан учитеља, по-
себно онај у колективу и био је готово изједначен 
са медитацијом. ,,Зенисти Будино учење сматрају 

се заснивала на идеји паралелизма духовног 
и телесног у људском животу, и више од тога, 
подударања тела и духа са свим њиховим карак-
теристикама’’ (Маљавин, 2008,:274).

,,За разлику од картезијанског дуализма 
духа и материје, ћи је оно што изнутра повезује 
материју и дух’’ (Snyder, 2006,:10).

Дисање је, дакле, карика која спаја телесне 
аспекте са унутрашњим невидљивим аспектима, 
са спиритуалном равни човека или како је у 
таоистичкој интерпретацији осмишљено, са 
пољем Ћија у човековом трбуху. Преко дисања се 
одвија интеграција ове две равни, дајући целом 
бићу једно ново-старо занчење. Наиме, човек се 
пречишћењем враћа својој првобитној природи, 
пренаталном стању, ,,бесмртном ембриону’’, кога 
чува и негује у себи. Практиковање неговања Ћи-
ја није само обећавало бесмртност већ бољи и 
квалитетнији живот на земљи, било да сте тежили 
добром здрављу, успешнијој ратничкој вештини 
или као таоисти били на путу бесмртности. 
Заједно са праксом Ћи-гонга ишли су сви садржаји 
које смо укратко поменули интегришући се како у 
медицинску праксу, тако и у борилачке системе, 
кинеску науку и поглед на свет природе.

Последњи занчајан сегмент утицаја 
таоизма на системе борења које срећемо у Кини 
који ћемо овде поменути, јесте таоистичко 
еколошко-етичко наслеђе. У делима Чуанг-цеа 
налазимо схватања која се могу окарактерисати 
као екоцентризам, али и низ идеја које се могу 
повезати са тим ставом, као што су увид у еколошку 
релативност времена и простора, холизам, 
органицизам, те деконструкција јаког субјекта 
која је карактеристична за антропоцентризам 
(хришћанство и конфучијанство). Та схватања 
представљају ,,стављање у заграде привилеговане 
антропоцентричне позиције, која све просуђује 
из угла човека као највишег и најважнијег бића 
(субјекта) у природи’’ (Пајин, 2004,:12). Друга 
важна идеја која даје еколошку актуелност 
таоизму јесте холизам, тј. гледиште на свет као 
на органско јединство природе, као огромне 
мреже међузависних делова и јединки, које се све 
налазе у нераскидивој међузависној равнотежи. 
Све ово ће допринети развоју разних техника 
које опонашају и идентификују човека са било 
животињским било биљним светом. Технике 
опонашања животињских покрета које су 
коришћене у терапијске сврхе постојале су још 
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прстом који показује на месец. Истина, нирва-
на, то је месец. Будино учење је прст. Прст се 
употребљава само као путоказ за налажење прав-
ца ка месецу’’ (Разић, 1985,:43).

Самом Бодидарми приписује се ,,ка-
нон усавршавања мишића и тетива’’ (Маљавин, 
2008,:353), који је заправо трактат о гимнастич-
ком вежбању. Легенда каже да је Бодидарма по-
дучавао монахе Шаолина једном директнијем и 
непосреднијем приступу будизму, који је подразу-
мевао дуге часове медитирања у седећем положају. 
Како би им олакшао те дуге часове медитирања, 
Бодидарма је монахе научио техникама и вежба-
ма дисања, које развијају снагу. Према неким ау-
торима сам Бодидарма је био син јужноиндијског 
краља Суганде, његово треће дете, и као при-
падник ратничке класе био је упознат са ратнич-
ком обуком и умећима староиндијских бораца 
(Симић, 2005,:17), да би тек  касније ступио на 
пут будизма. Можда је то разлог због којег се на 
њега позивају готово сви стилови и све школе бо-
рилачких вештина, особито јапанског каратеа.

,,Као такав он је и светац заштитник већине 
јапанских вештака борбе, онај којег они називају 
Дарума и држе његове портрете у њиховим 
дођоима (салама за вежбање), борилачким двора-
нама’’ (Рид, 2007,:26).

,,Оснивачем школе Шоринђи (Шаолинског 
бокса) сматра (се) Дарума лично (Бодидарма) 
утемељитељ зен будизма’’ (Фунакоши,1988,:40).

,,Традиција казује како је сурова дисципли-
на и ритам који је Бодидарма наметнуо проузро-
ковала да монаси-ученици падају у несвест један 
за другим, од потпуне физичке исцрпљености. 
На следећем окупљању објаснио им је, да иако 
циљ будизма јесте спасење душе, тело и душа су 
неодвојиви и да због њиховог лошег физичког 
стања никад неће моћи да истрају на стази аскет-
ске праксе потребне ради задобијања истинске 
просветљености. Да би побољшао њихово стање, 
почео је да их подучава систему физичке и мен-
талне дисциплине отеловљене у И - ћин сутри. 
Како је пролазило време, монаси Шаолина задо-
били су репутацију најизврснијих ратника Кине’’ 
(Nishiyama, 1960,:16).

Улога самог историјског Бодидарме је од 
пресудне важности, као личности која је субли-
мирала све оно што је настајало током дугог низа 
векова, спајајући кинеске и индијске тековине у 
једну целину. Прва ,,будистичка’’ колонија на ме-
сту Шаолин манастира је настала од прекаљених 
ратника и борилачке вештине су се упражњавале 

међу монасима још много пре доласка Бодидарме. 
Окосница његовог учења наглашавала је првен-
ство медитације у односу на све друге облике бу-
дистичке праксе. Разумљива је и чињеница зашто 
је, према предању, од тог тренутка уведена оба-
везна пракса релаксационих психофизичких веж-
би дисања и опуштања, ради побољшања протока  
и концентрације. У те вежбе су се временом лако 
интегрисале већ постојеће праксе култивације ви-
талне Ћи енергије, разрађиване од стране таои-
стичких монаха, које је, према предању, сам Боди-
дарма додатно уобличио и усавршио током своје 
вишегодишње медитације у пећини. 

РАЗВОЈ КАРАТЕА 
НА ОКИНАВИ

Окинава као колевка каратеа имала је свој 
особен развој. На пола пута између Кине и Јапана, 
Окинава се налази на раскрсници, подлежући 
утицајима моћних суседа. Политичку самостал-
ност Окинава је изгубила 1609. Године када је 
Јапан анектирао, задржавши забрану ношења 
оружја свима, која је уведена раније. Забрана 
ношења оружја је важила само за Окинављане, 
док су се јапански самураји шепурили својим 
мачевима о појасу. Ово ће пресудно утицати на 
развој борилачког умећа које срећемо на Окинави 
у периоду од XVII века. Карате је, колико је данас 
познато, плод синтезе, која је настала од XVII и 
XVIII века, између изворно окинављанске вешти-
не Те, кинеских борилачких вештина шаолинског 
песничења и неких других јужних стилова који су 
у то доба били упражњавани у провинцији Фуки-
ен (Рид, 2007,:155), а који су били под утицајем 
Ву-танг таоистичког концепта борбе. За Те веш-
тину се сматра да је стара око 1000 година и да 
је изворно окинављански облик голоруке бор-
бе. Пракса која обједињује овакав систем борења 
је сложена и састоји се од увежбавања покрета 
спојених на један логичан начин у коме су ставо-
ви, блокови и ударци повезани у  низ који је не-
прекинут и који се састоји из тачно одређеног 
броја корака и покрета. Оваква формална вежба 
(јап. Ката) јесте такав низ и представља једну за-
окружену целину: 

,,Тек кад твој дух, твоја душа више није 
под контролом појединих техника, када се ско-
ро несвесно изводе покрети и просто утапају 
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један у други, тек тада почиње извођење кате. 
Извођач престаје да усмерава сву своју снагу и 
концентрацију на своју унутрашњост, нестаје 
видни грч и сваки посматрач постаје свестан сна-
ге и сигурности која зрачи из сваког покрета’’ 
(Ћировић, 1997,:8).

,,Ката (је) у основи религиозни ритуал. Ката 
ствара могућност постизања спиритуалног циља 
кроз сталну вежбу. Овај циљ је надвладавање сво-
га ја. У кати постоји само замишљени противник 
и тиме се извођач бори искључиво против себе у 
потрази за савршеношћу. Ако након многих го-
дина тешког рада, извођач осети да је у стању 
да изведе кату спонтано (кин. Цу-јан) а да уоп-
ште о томе не размишља, његов циљ је постиг-
нут. Ката тада ради саму себе, без уплитања са-
мог извођача. Контрола тела је тада постигнута 
без осећања или мисли, и ово се истог часа пре-
носи на извођачеву контролу било које ситуације, 
борбе или какве друге’’ (Рид, 2007,:174-175).

,,Ката је комплексна и почива на повезано-
сти физичких и менталних концепата, захтевајући 
потпуну посвећеност вежбача. Кроз кату веж-
бач (практикант) мора ослушкивати и усмера-
вати своју енергију, да би преко утврђеног по-
крета изразио своје сопство. Она не сме бити 
представљена као прост безидејни кореографски 
низ покрета, као истински приказ прецизно усме-
рених техника, надахнутих борилачким духом“ 
(Симић, 2005,:133).

Значење кате је поред борилачког такође 
и медитативног карактера ,,старе кинеске и 
окаинављанске кате су садржавале и одређене 
историјске и филозофске поруке“ (Јовановић, 
1992,:34). Стога се за њу може без околишања 
рећи да представља медитацију у покрету, с об-
зиром на терминологију која се користи када се 
описују ментални аспекти и циљеви вежбања 
форми. Ката тако интегрише основне поставке та-
оизма у своју суштину. Она полази од једне тач-
ке и по завршетку се вежбач мора на њу и вра-
тити, што симболички представља повратак на 
почетак, затворени круг, позивајући се опет на 
дијадни Јин-Јанг концепт. У исти концепт се 
уклапа и смењивање спорих, ритуалних покрета 
у току извођења форме, са брзим и експлозивним 
покретима ударања и шутирања. Инсистирање 
на строгоћи одређених ставова (дачи) приликом 
извођена покрета има свој корен како у потреби 
за већом стабилности, тако исто и у веровању да 
одређени ставови имају утицај на проток енергије 
у телу, те да се одређеним ставовима она може 

стимулисати и поспешити. Као главно психолош-
ко начело се у току и након извођења целе кате 
узима принцип спокојства (јап. Заншин), који се 
огледа кроз хладнокрвност, одмереност, висок 
ниво увежбаности, опуштеност и минимизирање 
сувишних покрета и гестикулације (Ћировић, 
1997,:23). Ката тако постаје, у складу са та-
оистичком доктрином, пут самореализације 
и самоусавршавања, без ремећења природ-
ног поретка, (принцип неремећења природ-
ног тока стварности у таоизму – ву-веи), тј. она 
се може увежбавати и без постојања стварног 
непријатеља. Кроз усавршавање тела се дола-
зи до усавршавања духа, а „сведок“ везе између 
медитативних техника и кате јесте пажња која је 
посвећена дисању, које је и у медитацији и у кати 
од кључне важности за правилно извођење техни-
ка. Преко дисања се успоставља фокус енергије 
на одређена места на телу на која се усмера-
ва енергија, а у оба случаја то је абдоминални 
део (посебно око пупка) где се претпоставља да 
је центар енергетског дела тела (кин. Тантјен; 
јап. Хара) (Пајин, 2004,:36). Постојање форме 
вежбања поред стварања аутоматизма има за циљ 
и акумулацију енергије и њено ослобађање у `од-
судном` моменту. Ова експлозија енергије деша-
ва се приликом завршних удараца и наглашава се 
ускликом (јап. Киаи)  који има двоструку улогу: 
да фиксира пажњу вежбача за одређени моменат 
и одрађени покрет; и да фиксира односно ошаму-
ти противника једним гласним урликом, реметећи 
његову пажњу. Овај моменат је карактеристичан 
за све окинављанске кате и понекад се јавља и по 
два пута у току извођења целе форме. Чињеница 
да свака ката поћиње блоком, а не ударцем само 
наглашава још више дефанзивни став који има ка-
рате, уклапајући се у једну филозофску схему за-
штите живота, пре него његовог уништења. 

Сви ови принципи нису се учили напамет 
већ су се спознавали практично уз инструкције 
учитеља, понављањем хиљадама пута једног по-
крета док не постане аутоматска радња. Тело је 
само учено како да препозна основне концеп-
те, а сам пут развоја и учења назван је До  - пут 
или начин, по угледу на Тао у Кини. Строгоћа у 
преношењу знања са учитеља на ученика осигу-
равала је то да ће готово свако ко практикује веш-
тину имати потпуно исти став о њој и техника-
ма које она примењује, те да ће у менталном по-
гледу мајстори бити слични, без обзира ком сти-
лу припадају. ,,Нама је веома тешко да се отргне-
мо од чисто техничког поимања ових вештина 
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појављују се данас као Карате До – тј. Пут каратеа. 
Практичари каратеа и осталих спортских и бори-
лачких вештина било где у свету користе појмове 
Ћи-ја или Киа како би објаснили неке од основ-
них техничких својстава карате и других техни-
ка; концепт Јина и Јанга је из борилачких веш-
тина продро и у друге видове популарне запад-
не културе богатећи наш свакодневни појмовни 
речник. Рад је покушао да , колико је то могуће, 
ближе дочара пут којим су ови филозофски кон-
цепти преко одређених културних модела опште 
примењених, доспели и у карате борење, па са-
мим тим и у спорт, а исто тако и да се покаже коли-
ка је важност дубљег и студиознијег проучавања 
религиозног и културног наслеђа древне Кине и 
Јапана, ради што прецизнијег разумевања и ана-
литичности у истраживању корена карате вешти-
не. Историјско-генеолошки метод какав је овде 
примењен, најверодостојније може да дочара сво 
богатство садржаја које, горе поменути појмови, 
имају без обзира на то што су се ови системи 
борења селили из једне културе у другу, из једне 
језичке средине у другу. Богатство садржаја ових 
појмова је универзално. Сматрамо да су овак-
ва даља  истраживања од суштинске важности за 
боље разумевање концептуалних поставки кара-
те спорта и вештине. Када се то каже важно је на-
гласити и то да није став аутора да се у методици 
спорта тежи за искључиво традиционалним мето-
дама и начинима обуке, што би било крајње ре-
троградно и не би допринело икаквом напретку 
и резултату. Оваква истраживања требало би сас-
вим сигурно да доведу до бољег разумевања саме 
технике и до дубљег увида у суштину из које оне 
проистичу,  јер гледано са макро плана сви систе-
ми борбе, па и они спортски, произилазе из не-
каквих културних модела, који уколико су ма-
гловити и нејасани, остављају вежбача у стал-
ном трагању за нечим што би му пружило било 
какав виши смисао од пуког гимнастицирања и 
демонстрације сопствене супериорности над дру-
гим. Један историјски модел какав је овде из-
нет, чини се може да представи пут којим су се 
технике у току свог историјског развоја богати-
ле разним садржајима од физичко-техничких до 
менталистичко-филозофских, демонстрирајући 
сво унутрашње богатство које је неким спортским 
аспектима бива потиснуто у страну.

– техника је за нас нешто етички неутрално, не-
што што може служити добрим или лошим сврха-
ма’’ (Пајин, 1990,:10). Реч је, међутим, о томе да 
су у традицији борилачких вештина управо та 
не-техничка начела заправо  неодвојиви део тех-
нике, тј. део једног недељивог режима укупног 
ментално-соматског развоја човека као целине. 
Штавише, тачно одређена етичка настројеност 
омогућује напредовање у пракси, која споља гле-
дано нема никакве везе са етиком, и обрнуто: 
одређене технике (чишћење тела, дијетални ре-
жими, медитација, вежбе дисања, итд.) које споља 
гледано немају много везе са вештином борења, 
омогућују интеграцију и напредак, омогућујући 
промене не само тела већ и свести, као и читавог 
режима живота (Пајин, 1990,:10). Нетехнички део 
вештине свој директни извор има у филозофији 
и религијским концептима. Интеграција овог сег-
мента у вештине борења временом је довела до 
измене самих борилачких вештина, утичући ди-
ректно и на саму технику и начин њене примене 
и схватања.

Многи од ових концепата нису преживе-
ли трансформацију каратеа у спорт. Упркос томе 
највећи утицај архаичних форми се у спортском 
каратеу види још у извођењу ката које су се у 
више-мање измењеном облику појавиле као вид 
надметања. Критеријуми за бодаовање коректно-
сти техника у кати базирани су углавном на ис-
тим принципима који се релативно подударају 
са традиционалним концептима. Основни 
критријуми су: реалистичност демонстрирања 
кате – тј. применљивост технике у реалној бор-
би; разумевање употребљених техника – бун-
каи; правовременост, ритам, брзина, равноте-
жа и фокусирање снаге – киме; коректно дисање 
као помоћ за киме; коректно усмерење пажње и 
концентрацију; коректност извођења ставова - 
дачи; коректна напетост стомака – хара; коректна 
форма стила – кихон. 

ЗАКЉУЧАК

У овом раду дате су скице само неких од 
појмова који су се из филозофских и религиозних 
система, гранали и извршили снажан утицај и на 
системе борења. Појмови какви су Тао или Пут 
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