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nq moc: ,,Do" oznacza dyscypling.

Doslownie popnez zdyscypiinowane Zycie vczysz sig jak skoordynowai duszg i cialo, 2eby w pelni
wykorzystai tw6j wewnqtrzny potencjai.
S.P.: Czy naucza Pan Hapkido
w sposdb tradycyjny?
G.C.: Tak, dyscypliny uczg bar-

dzo tradycyjnymi, czy kiasycznymi metodami. Ale techniki zrewidowaiem, gdyZ nie chce polamad
r4k i n6g przeciwnika. Zmodyfikowane techniki odczuwane s4 jak
latwe, migkkie, niegwaltowne i defensyvme.
S.P.: Jaka jest

paiska

opinia

o sztukach walki, kt6re s4 upra-

wiane dla sportu;otych,wkt6rych kladzie sig
nacisk raczej na
zawody, niz na
tradycyjne wartoSci sztuk walki?

G.C.: Bardzo
smutne. To jest
tak, jak boks, zapasy, albo pilka
noZna - bez 162nicy. Szruki walki muszq byi inne, poniewaz
podkre5laiq dyscypling. Slowo dyscyplina pochodzi z laciny i znaczy, ze potrafisz
sig opanowai. Podobne znaczenie
ma samokontroia. Przez dyscypli-

byi bardziej swobodny.
Pewne oczyszczenie umyslu, do
kt6rego prowadzi dyscyplina, pone mozesz

zwaia neutralizowai strach, gniew,
lek, egoizm, arogancjg itp. Kiedy

odrzucisz nieprawdziwo6i, stajesz
sie coraz bardziej prawdziwy.
Przez dyscypling mozesz w sposob
naturainv podbii samego siebie.
Nasi wrogowie zatem, nie znajduja
sig na ulicv; nasi wrogowie to raczej - obawy, lgk, arogancja, itp.
Musimy to pokonai.
S.P.: Jak wsp6lczeSnie rozwija

G.C.: Tak dtugo, dop6ki nie za-

pomnialy zasad Hapkldo, mog4
doskonaliC nowe techniki, dezorganizowa( i rewidowai je. Kiedy
wszystkie sztuki walki byty tworzone, panowala wojna; w dawnych czasach ciqgle dochodzilo do
walk plemiennych i wojen miqdzy

krdlestwami. Tak wigc celem
sztuk walki bylo zabijanie. JednakZe wsp6lcze5nie nie mozemy
zgadza( sig na to, by jeden czlowiek pozbawil 2ycia drugiego
czlowieka. Sztuki walki przeznaczone dla samoobrony musz4 byi
migkkie. Kiedy
osoba uprawiajEca sztuki walki
dochodzi do mi-

strzostwa moze

otworzyi

wlasnq szkole i dodai swoje przemySlne techniki.

To prawda,

ze

Hapkido w swoich pocz4tkach

nie obejmowaio
iwiczeri formainych. W latach

nie zaawansowania w' Hapkido
i w Taekwondo. Jak je pordwnai?

G.C.: Lubig Taekwondo, ale
Hapkido bardziej mi sig podoba.

Taekwondo jest agresywnym
i twardym stylem wall<r. Hapkido,

przeciwnie - jest bardziej migkkie,
niegwahowne i defensywne. Gdy
trczysz sig mojego stylu Hapkido,
bgdziesz naturalnie rozumiai kopnigcia i uderzenia tak, Ze nie mu-

jul lczyt Taekwondo,

szg cig

w kt6rym mam 5 Dan.
S.P.: Na koniec, mistrzu Chang,
co m6glby Pan doradzii tym, ktdrzy uprawiaj4 Hapkido poza pansk4 szkolE? Nie znam ich wielu. Na
podstawre mojego do3wradczenia
w Ameryce przplszczam, Ze majq oni podobne problemy. To co powiem bgdzie dotyczylo wszystkich
uczni6w, takZe w innych sztukach
walki. Niekt6rzy ludzie zaplanowali nauczanie wielu sztuk sztuk wa.lki jednoczeSnie. Ogromna iloSi takich wsp6iczesnych szkdiek ogiasza sig z nauczaniem Judo, Karate,
Kung-Fa, Hapki.do, a przeciez ro
jest niemozliwe.

llapkidc
(K.H.A.) zezwoiila mistrzom na

brze, dochodzEc kiedyS do duZej
sprawnoSci. Kiedv doidq do bie-

cja

dodanie form,

Chcg, aby robiii jedno,

a

do-

gio6ci, to nie bgdq rozwaLac zmiany stylu. Jest iaka srara samurai-

gdyby sobie Zyczyli. Nawet w mojej szkole utworzytem formy, kt6re bardzo r6znity siq od tych w Taekwondo.
S.P.: Czy uZywacie ochraniaczy,

np. przed uderzeniami na tul6w?
G.C.: Nie, wca-ie. Niekt6rzy ludzie s4 przekonani, 2e fuLl-contact
jest dobry do sparingu, aie my nie
chcemy naraZai siq na powazne
uszkodzenia ciaia. W mojej szkoie
nie stosujemy ochraniaczy, bo nie

walczymy wg zasad fuLL-contoct.
Trudno jest rozwijai techniki przy
peinym kontakcie, poniewaz one
zawsze zalez4 od jednego kopnigcia, czy ciosu. Czasem podczas

od swoiego pocz4tku? Na przyklad niekt6re szkoly dodaty iwiczenia formalne, a przecie? kiedy6
ich nie byto.

musimy d42v(, do periekcji, by
stai sie artystami.

G.C.: W sensie technicznym3
S.P.: Jak Hapkido zmienilo sig

walki

S.P.: Posiada Pan wysokie stop-

1960-tych Koreanska Organiza-

sparingu dochodzi do lekkiego dotknigcia lwarzy lub okolic wstrzqsorodnych na ciele partnera do
Cvuiczefi. Przy peinej siie przeciwnik mdgiby zosla( znokautowany.
Wierzg, Ze technika jest bardzo
wazna. Hapkido jest sztuka walki,

sig Hapkido.z

Defensyurrny styl

ska maksyma ,,Ten, kto opanowal

jq wkladat
w ka'2do swojq akcjg".
S.P.: Mistrzu Chang: Dziqkuig
bardzo za wsp5lnie spqdzony
sztukg walki, bgdzie

czas.
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