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У ТЕК СТУ ЈЕ КО РИ ШЋЕ НА ПИН-ЈИН 
ТРАН СКРИП ЦИ ЈА КИ НЕ СКИХ ИМЕ НА

Тех ни ке опи са не у овој књи зи не би тре ба ло да се ве-
жба ју без над зо ра ис ку сног ин струк то ра. Удар це у ви-
тал не тач ке те ла стро го из бе га ва ти. Из да вач не од го-
ва ра за по вре де ко је мо гу да на стну услед не пра вил ног 
ве жба ња, не ра зу ме ва ња и по гре шне ин тер пре та ци је 
тех ни ка.
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Канеи Уећи (1911-1991), 10. дан Уећи рју
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ПРЕДГОВОР
Буби ши (За пис о уса вр ша ва њу бо ри лач ке ве шти не, на ки-

не ском Ву Беи Џи) је сте де ло чи ји су аутор и вре ме на стан ка 
не по зна ти. Тач ни је, по сто је два Бу би ши ја, оба по ре клом из 
Ки не: је дан је на стао у вре ме ди на сти је Минг (1366-1644), 
а дру ги, ко ји је пре нет на Оки на ву, за вре ме ди на сти је Ћинг 
(1644-1911). Пр ви Бу би ши је на пи сао Мао Ју на ји (об ја вљен 
1621. го ди не) и пред ста вља уме ће ра то ва ња. За дру ги Бу би-
ши се прет по ста вља да је на пи сан у XVIII ве ку у вре ме док је 
жи ве ла Фанг Ћи ни анг (јап. Ши ћи ко, осни вач ве шти не Бе лог 
ждра ла), или убр зо на кон ње не смр ти. Оки на вљан ски Бу би-
ши за пра во је син те за ки не ских са зна ња, му дро сти и тех ни-
ка, по ре клом из ју жно ки не ске про вин ци је Фу ђи ан. Тех ни ке 
за сту пље не у овом ма ну скрип ту углав ном се за сни ва ју на 
тех ни ци ве шти не Бе лог ждра ла, али и си сте ма Ка лу ђер ског 
бок са. Ме ђу тим, по ред сâ мих тех ни ка, Бу би ши у се би са др-
жи и исто ри ју ве шти не Бе лог ждра ла, са ве те и уче ња мај-
сто ра, податке о ви тал ним тач ка ма, ки не ску тра ди ци о нал ну 
биљ ну ме ди ци ну... Ипак, зна чај овог древ ног ки не ског (а ка-
сни је и оки на вљан ског) спи са је  у фи ло со фи ји бор бе ко ја се 
са спољ ног пла на пре ба цу је на уну тар њи, у ис ти ца њу не го-
ва ња мо рал них вред но сти, уса вр ша ва њу вла сти те лич но сти 
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и из бе га ва њу окр ша ја. Та ко ово сложено де ло об ли ку је те-
о ри ју и при ме ну тра ди ци о нал ног пу та бо ри лач ке ве шти не.

Не зна се како је све Бубиши доспео на Окинаву. Патрик 
Мекарти (Patrick McCarthу), директор Интернационал-
ног Рјукју карате истраживачког друштва („International 
Ryukyu Karate Research Society”), много година је проучавао 
историју настанка вештине Белог ждрала. Путовао је и раз-
говарао са многим мајсторима у Кини и на самој Окинави, 
скупљајући информације о томе како је вештина стизала на 
Окинаву, а тако и манускрипт1.

Многи сматрају да је Хигаона Канрјо (1853-1915), осни-
вач стила Наха-те и учитељ Ћојун Мијагија (1888-1953), је-
дан од оних који је манускрипт донео из Кине.

1 Интервју са П. Мекартијем на тему Бубишија и вештине Белог 
ждрала можете прочитати на: http://irkrs.blogspot.com/2017/12/karate-
do-kurofune-black-ship-of-karate.html

Хигаона Канрјо (1853-1915) Ћојун Мијаги (1888-1953)
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Анко Итосу (1831-1915) је вероватно још један извор 
преко кога је Бубиши стигао на Окинаву. Претпоставља се 
да је књигу наследио од свог учитеља, Мацумуре Буши Со-
кана (1809-1901), који је вештину учио у Фуџоу и Пекингу.

Вероватно је и Канбун Уећи (1877-1948), оснивач Уећи 
рјуа, након боравка у Фуђијану од 1897. до 1910 године, 
донео примерак Бубишија на Окинаву. Он је у Кини учио 
вештину Сандиру (36 покрета – вештина Змаја, ждрала и 
тигра) код Чоу-Ц-Х (јап. Шу Ши Ва, 1874-1926).

Још једна особа која је донела кунг фу на Окинаву, а са-
мим тим могуће и копију Бубишија, јесте Ву Хсиен Куеи 
(јап. Го Кенки, 1886-1940), велики пријатељ Канбун Уећија. 
„... Без обзира што је живео у миру и није хтео да подучава 
вештину, репутација Канбун Уећија као великог мајстора чу-
анфа стигла је пре њега на Окинаву. Људи су почели да врше 
притисак на њега како би почео да подучава својој вештини, 

Шу Ши Ва (1874-1926) Канбун Уећи (1877-1948)
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а Канбун је одговорио да су га помешали са неким другим. 
По Канбуна се ситуација још више погоршала када је у Наху 
1912. године стигао његов кинески пријатељ Го Кенки. Он се 
настанио у Нахи, где је отворио продавницу кинеских чајева. 
Го Кенкија су често изазивали на борбу окинављански карате 
мајстори, али је успео све да их победи. Он је причао људима 
како је његово знање мало у поређењу са великим мајсто-
ром чуанфа вештине који живи на северу Окинаве. Како је Го 
Кенки постао врло познат у Нахи, његов Фуђијан Бели ждрал 
је утицао на развој Шури-те и Наха-те карате школа. Сприја-
тељио се са многим карате мајсторима, а нарочито са Ћојун 
Мијагијем, оснивачем Гођу рју карате школе.”2

2 Из Марио Тополшек, Pangainun Quanfa Uechi Ryu Karate Tigra, Ždrala 
i Zmaja, ЕУКФ, Београд, 1988.

Го Кенки (1886-1940) демонстрира 
вештину Белог ждрала. Иза њега стоји 
чувени Гићин Фунакоши (1868-1957).
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Још један кинески мајстор кунг фуа се доселио на Оки-
наву и у Нахи отворио продавницу чаја. У питању је, Танг 
Дађи (1887-1937), или То Даики како су га звали на Окина-
ви, пријатељ Го Кенкија и Ћојун Мијагија. Он је врло брзо 
постао познат по својој вештини и могуће да је и он са собом 
донео копију Бубишија.

Циљ из да ва ња ове књи ге, као и оста лих књи га издавачке 
куће Ко ко ро, а ве за них за уме ће бо ре ња, је сте да упу ти чи-
та о ца на то да пут бо ри лач ких ве шти на пред ста вља не пре-
ки дан рад на се би – рад на вр ли на ма, на ши ре њу љу ба ви и 
по што ва ња. На да мо се ће ова књи га ба рем до не кле по мо ћи 
сви ма они ма ко ји же ле да уса вр ше сво ју ве шти ну.

По себ но же ли мо да се за хва ли мо учи те љу, Сен сеи Ма-
риу То пол ше ку, што је одво јио сво је вре ме и ура дио ре дак-
ту ру тек ста. Ти ме су мно ге не до у ми це на ко је смо на и шли у 
то ку ра да на овој књи зи раз ја шње не. Та ко ђе, за хва љу ју мо се 
и: проф. др Ду ша ну Па ји ну, Див ни Трич ко вић, Да ни лу Сто-
ја но ви ћу и др Ми о дра гу Ар си ћу.

У Бе о гра ду,
септембар, 2019.

Уред ни ци
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ПО РЕ КЛО ВЕ ШТИ НЕ
БЕ ЛОГ ЖДРА ЛА

Ка ко се де вој ка Ши ћи ко спре ма ла да осве ти оче ву 
смрт. Осни вач ве шти не Бе лог ждра ла је ћер ка Шу коа, чо ве ка 
ко ји је жи вео у се вер ном де лу обла сти Фу ку не1, у да на шњој 
пре фек ту ри Фу кен (Фу кен се и ка хо; кин. Фу ђи ан).

Иако мла да, Ши ћи ко је би ла ве о ма му дра. Ње ног оца, ко-
ји се тру дио да јој пре не се љу бав и по што ва ње пре ма ста ри-
ји ма (и бо ри лач ким ве шти на ма), пре ту кла је бан да из су сед-
ног се ла. Ста ње му се по гор ша ва ло, ни је мо гао да је де и на 
кра ју је под ле гао по вре да ма.

Ка да је Ши ћи ко са зна ла за оче ву смрт, за кле ла се Не бе си-
ма да ће се до кра ја жи во та тру ди ти да га осве ти. Ме ђу тим, 
де вој чи но те ло бе ше не жно и крх ко, те јој ни шта дру го ни је 
пре о ста ло до да по це ли дан му ко трп но и мар љи во ве жба, за-
бо ра вља ју ћи чак и да је де и спа ва.

И за и ста, кроз ве жба ње се у њој ро ди ла дру га при ро да 
(ин стинкт) – за пра во, пра ва при ро да по што ва ња и љу ба ви 
пре ма ро ди те љи ма и ста ри ји ма. Ово по што ва ње, пре да ност и 
љу бав ши ри ли су у њој бо жан ске вр ли не Не ба и Зе мље.

1 Тачније, у селу Јонгчун. (прим.прев)
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Од бор бе ждра ло ва до ве шти не бо ре ња. Јед но га да на, 
Ши ћи ко је се де ла у ку ћи и се ћа ла се ка ко јој је отац умро на-
сил ном смр ћу. Док је ту го ва ла за њи ме, не ка ко је ус пе ла да 
сми ри свој дух, ка да је из не на да чу ла не ки звук из бам бу со ве 
шу ме. Био је то глас жи вог би ћа ко ји је до пи рао спо ља. Ка да 
је иза шла на по ље, угле да ла је два бе ла ждра ла ка ко се ме-
ђу соб но бо ре, ви со ко уз ле ћу ћи, пле шу ћи, ма шу ћи кри ли ма, 
по ја вљу ју ћи се и не ста ју ћи.

Шта ви ше, док их је гле да ла ка ко се бо ре при ме ти ла је 
да ни је дан ждрал ни је гу био бор бу: сва ки је ши рио кри ла, 
за тим њи хао те ло, ска као ле во-де сно и ве што се окре тао и 
из бе га вао уда рац. Овај при зор оста вио је јак ути сак на Ши-
ћи ко. Опет, у јед ном тре ну, ждрал би усме рио сво ју сна гу у 
на пад, а он да би се, опет, бра нио та ко што би кон цен три сао 
сна гу ко ју је узи мао од про тив ни ка.

Та да је Ши ћи ко по ку ша ла да рас те ра ждра ло ве бам бу со-
вим шта пом, али су они ве што из бе га ва ли њен на пад, њи шу-
ћи се на пред-на зад, го ре-до ле док на кон не ког вре ме на ни су 
уз крик уз ле те ли и не ста ли на про стра ном не бу. За ди вље-
на овим до га ђа јем, Ши ћи ко је схва ти ла да су се ове ди вље 
пти це (бе ли ждра ло ви) ин стинк тив но и спон та но бра ни ле, 
за пра во, де вој ка је спо зна ла дух њи хо ве бор бе (и од бра не). 
Схва ти ла је ка ко је за си гур но раз лог чо ве ко вог не по зна ва ња 
ства ри у то ме што не мо же да из ве де оно што ви ди.2 Схва-
2 Мисли се на механичку регистрацију у меморију путем чула. Када 
нема свесности тело не може да изведе оно што чула виде и чују. (прим. 
М. Тополшек)
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ти ла је и да се чо ве ко ва му дрост ра ђа ка да се ства ри гле да не 
очи ма ду бо ко спо зна ју ду хом. Та да је Ши ћи ко до би ла иде ју 
да ле те ћи плес бе лих ждра ло ва и сна гу њи хо ве бор бе пре то-
чи у ве шти ну бо ри лач ке умет но сти. 

За ме ни ти осве ту за овла да ва ње ве шти ном само од бра
не и пр ва зи ла же ње по бе де и по ра за (по бе да са мо га се бе). 
Ши ћи ко је у ба шти по че ла да ве жба ову бо ри лач ку ве шти ну 
са моод бра не. Ка ко су про ла зи ли да ни и ме се ци, за бо ра вља ла 
је да је де и спа ва, и за три го ди не уса вр ши ла је ову ве шти ну. 
Та да је осе ти ла ка ко јој це ло те ло ди ше, ка ко јој је на ра сла 
уну тар ња сна га, за бо ра ви ла је на фи зич ку сна гу, сте кла је бр-
зи ну (кре та ња), те ло јој је у сва кој по зи ци ји и на сва ком ме сту 

Шићико мотком напада ждрала, посматра његовe 
покрете, прилагођава их људском телу

и уводи их у вештину Белог ждрала.
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Калиграфија Јаги Меитокуа у значењу:
„Удисај представља мекоћу, а издисај чврстину“.
Ова реченица из Бубишија надахнула је Мијаги

Ћојуна да свој стил назове Гођу рју.



48 МАПА

ПОЗИЦИЈА САМООДБРАНE
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Мапа 1

ТЕХНИКА КОЈА ГУБИ ТЕХНИКА КОЈА ДОБИЈА

Сазвучје звона и бубњева 1000 кг се обрушава на земљу

Да бисте се одбранили од некога ко вас држи
у „медвеђем“ загрљају (лево) извуците се
тако што ћете потопити позицију (десно).
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ШЕСТ ВР СТА ДЛА НО ВА

1. Длан челичних костију. Овај длан се зо ве „Длан че-
лич них ко сти ју“. Ако се њи ме уда ри осо ба пре ње ног обро-
ка, иза зи ва се уну тра шње кр ва ре ње (и пљу ва ње кр ви). Смр-
то но сна је ка да се при ме ни на кон не чи јег обро ка.

Тех ни ка овог дла на мо же се уса вр ши ти је ди но кроз не у-
мор ни фи зич ки тре нинг. По што ру ке очвр сну на кон уда ра ња 
у по су ду са вре лим пе ском, спрем не су за сле де ћу фа зу тре-
нин га. Ви ше не де ља пр сти тре ба да се за ба да ју у по су ду са 
ка ме њем. Та да ће по ста ти још чвр шћи и спрем ни за за вр шну 
фа зу тре нин га. За вр шна фа за је за ба да ње пр сти ју у чи ни ју са 
ве ћим ка ме њем, али то мо же до ве сти до де фор ми те та ша ке 
и гу бље ња нок ти ју. Тех ни ка је ве о ма ефи ка сна за уда ра ње 
из ме ђу очи ју.
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2. Дланканџа. Овај длан се зо ве „Длан-кан џа“. Ова тех-
ни ка се ко ри сти при ли ком уда ра ња ви ли це (ка да до ла зи до 
по ме ра ња ви ли це). Ако се на кон овог удар ца бр зо не упо тре-
би лек, за га ран то ва на је смрт у ро ку од три ме се ца и то услед 
уну тра шњег кр ва ре ња и пљу ва ња кр ви.

3. Длан челичног песка. Овај длан се зо ве „Длан че-
лич ног пе ска“. Уве жба ва се уба да њем пр сти ју и уда ра њем 
дла но ва у врућ пе сак. Ако се тех ни ком овог дла на уда ри по-
ти љак, а ме сто уда ра од мах не ле чи, уми ре се го то во истог 
тре на. Ова тех ни ка се зо ве и „Ви бри ра ју ћи длан“.
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4. Длан локве крви. Овај длан се зо ве „Длан ло кве кр-
ви“. Ако се при ме ни на део вра та, по вре ђе ни тре ба да ко ри-
сти ђум бир и во ду. На кон ставља ња хлад не во де на по вре ђе-
но ме сто, по вре ђе ни још не ко вре ме не сме да ле жи ли цем 
окре ну тим надо ле.

5. Длан оштрице једне влати траве. Овај длан се зо ве 
„Длан оштри це јед не вла ти тра ве“. Ка да се при ме ни на кич-
ми и ви тал ним тач ка ма, ме сто уда ра од мах мо ра да се ле чи. 
Ако се од мах поч не са ле че њем, за по ла го ди не мо же да се 
из бег не смрт.
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6. Длан мача управљеног ка небу. Овај длан се зо ве 
„Длан ма ча упра вље ног ка не бу“. Ако се при ме ни на згло бо-
ве, ко сти и те ти ве, а бр зо не ле чи, сле ди смрт. Жр тва мо же на 
не ко вре ме да из гу би свест и моћ го во ра.
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Мапа статуе
бронзаног човека
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ВИ ТАЛ НЕ ТАЧ КЕ
12 ЧА СО ВА1

1. Пацов / жуч / испод груди, када се прође треће ребро, у 
средишту (GB 24).
2. Во / јетра/ (LIV 14, повезана је са GB 24).
3. Тигар / плућа / испод кључне кости (L 1), с леве и десне 
стране
4. Зец / дебело црево (LI 10).
5. Змај / желудац / предео око пупка (2,5 цм од пупка, ST 25).
6. Змија / слезина / испод пупка (SP 14).
7. Коњ / срце / испод домалог прста (HT 8).
8. Овца/ танко црево / испод пупка (REN 6).
9. Мајмун / бешика / мокраћни канали (REN 2).
10. Петао / бубрези / са задње стране (B 52).
11. Пас / перикард / између лопатица (B 14).
12. Вепар / троструки грејач / између ануса и гениталија 
(REN 1).

1 Мисли се на 12 периода од по 2 часа. (прим. прев)
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СЕ ДАМ
ЗА БРА ЊЕ НИХ ОБЛА СТИ

1. Пр ва за бра ње на област (за уда ра ње) је сте че ло (че о на 
и те ме на кост).

2. Дру га за бра ње на област је врат (иза гр ла). Ако се уда ри 
ова тач ка до ла зи до гу бље ња мо ћи за тва ра ња уста и гу бит ка 
мо тор них функ ци ја. Мо же да усле ди и тренутна смрт.

3. Тре ћа за бра ње на област је гр ло (гр ле ни отвор). Ударац 
у ову тачку мо же да проузрокује тре нут на смрт.

4. Че твр та за бра ње на област је пре део иза уши ју. Ако се уда-
ри ово ме сто до ла зи до пу ца ња згло бо ва или тре нут не смр ти.

5. Пе та за бра ње на област је врх је да на е стог ре бра, са обе 
стра не из над пуп ка. Уда рац са стра не про у зро ку је тре нут ну 
смрт.

6. Ше ста за бра ње на област су те сти си. Уда рац у ово ме-
сто про у зро ку је гу би так све сти, пљу ва ње кр ви, гу би так мо-
тор них функ ци ја и губитак даха.

7. Сед ма за бра ње на област је ср це (пре део ис под бра да-
ви ца, уну тар дру гог ре бра). Има бло ки ра ју ћи ефе кат на уну-
тра шње ор га не и нер вни си стем и во ди до гу бит ка све сти и 
да ха. Ова тач ка ују тру ре гу ли ше сми ри ва ње и одр жа ње пул-
са на ле вој стра ни те ла, а по под не на де сној. Ако се ова тач ка 
уда ри, те шко је сми ри ти те ло, те је по треб но по ла да на да се 
луп ка тач ка на зад њем ме ри ди ја ну (из ме ђу лопатица).
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ЛЕКО ВИ ТО БИ ЉЕ
КИНЕ СКЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ

Ди ја грам кри стал не ста туе

Ово би ље1 (све же и зе-
ле но) ко ри сти се та ко 
што се по три са та др жи 
на ме сту по вре де. Још 
је де ло твор ни је ако се 
по то пи у ал ко хол (јап. 
са ке, ра ки ја од пи рин-
ча). При ме на ле ко ви тог 
би ља на ли чи Пу ту Го-
спо да ра и След бе ни ка. 
Ве зу је се за про ме ну те-
ла кроз два на ест (дво ча-
сов них) зна ко ва.

1 Наведено на наредним странама. Задржана је енглеска транскрипција 
кинеских биљака да би читалац, уколико жели, лакше могао да их 
пронађе у страној литератури. (прим. прев)




