SYMBOLIKA UKŁADÓW TAEKWON-DO ITF
Opracowanie na podstawie Encyklopedii Taekwon-do: III Dan Ewa Gruszczyńska

CHON - JI - układ symbolizuje prapoczątek świata i ludzkości. Złożony jest z dwu symetrycznych
części, reprezentujących niebo ( Chon ) i ziemię ( Ji ).

DAN - GUN - upamiętnia postać władcy Dan - Gun, mitycznego założyciela państwa koreańskiego w
2333r. p.n.e.

DO - SAN - nazwa pochodzi od pseudonimu koreańskiego patrioty Ahn – Chang - Ho ( 1876-1938 ).
24 ruchy tego układu symbolizują całe życie poświęcone walce o niepodległość i edukację narodu.

WON - HYO – nazwa pochodzi od imienia mnicha, który za dynastii Silla ( 686 r.) wprowadził do Korei
doktrynę buddyjską.

YUL - GOK - nazwa pochodzi od pseudonimu filozofa i uczonego Yi I (1536-1584 ) zwanego
„Koreańskim Konfucjuszem”. Liczba ruchów układu odnosi się do miejsca jego narodzin na 38 st.
szerokości geograficznej. Zarys diagramu układu odpowiada starożytnemu znakowi oznaczającemu
„uczony” lub „mędrzec”.

JOONG - GUN – nazwa pochodzi od imienia koreańskiego patrioty Ahn Joong - Gun, który dokonał
udanego zamachu na japońskiego gubernatora Korei Hiro - Bumi Ito. 32 ruchy układu symbolizują
wiek patrioty w chwili egzekucji w więzieniu Lui - Shung w 1910 r.

TOI - GYE - nazwa pochodzi od przydomku szesnastowiecznego uczonego neokonfucjańskiego Yi
Hwang. Liczba ruchów układu odnosi się do miejsca jego urodzenia na 37 st. szerokości
geograficznej. Zarys diagramu odpowiada znakowi oznaczającemu „uczony”.

HWA - RANG – nazwa odnosi się do korpusu młodych wojowników Hwarang istniejącego za dynastii
Silla w pocz. 7 w. n.e. Liczba ruchów układu odnosi się do 29 Dywizji Piechoty Koreańskiej Sił
Zbrojnych, w których ukształtowała się sztuka walki Taekwon-do.

CHOONG – MOO - nazwa pochodzi od przydomku admirała Yi Soon - Sin z czasów dynastii Yi,
wynalazcy pancernej podwodnej łodzi bojowej ( Kobukson ) w 1592 r. uważanej za praprzodka
współczesnego okrętu podwodnego. układ ten kończy atak lewą ręką, symbolizujący śmierć admirała
pozbawionego możliwości okazania swej potęgi ograniczonej nakazami lojalności wobec swego
władcy.

KWANG – GAE - nazwa pochodzi od imienia sławnego króla za dynastii Kuguryo, który odzyskał
utracone przez tą dynastię obszary wraz z dużą częścią Mandżurii. Diagram układu odpowiada
ekspansji i odzyskaniu utraconych terenów. 39 ruchów układu odnosi się do pierwszych dwu liczb roku
391,w którym zasiadł on na tronie.

PO - EUN - nazwa związana jest ze sławnym, lojalnym poetą Chong – Mong - Chu: „Nie służyłbym
drugiemu władcy chociaż miałbym być ukrzyżowany sto razy”. Jego myśl jest znana wszystkim
Koreańczykom. Był także pionierem w dziedzinie fizyki. Diagram układu odnosi się do jego
niezawodnej lojalności królowi i państwu, aż do końca dynastii Koryo.

GE - BAEK – nazwa pochodzi od wspaniałego gen. Ge - Beak za dynastii Beak Je ( 660 r.). Diagram
układu symbolizuje surową i dokładną dyscyplinę wojskową.

EUI - AM - nazwa pochodzi od pseudonimu Son Byong Hi, przywódcy koreańskiego ruchu
niepodległościowego ( 01.03.1919 r ). 45 ruchów oznacza jego wiek, w którym zmienił nazwę Dong
Hak ( Kultura Wschodnia ) na Chondo Kyo ( Niebiańska Droga Wyznania ) w 1905 r. Diagram układu
odnosi się do jego niezłomnego ducha i poświęcenia siebie dla własnego kraju.

CHOONG – JANG - nazwa pochodzi od pseudonimu gen. Kim Duk Ryang, który żył za dynastii Yi w
14 w. Układ kończy się atakiem lewą ręką, co symbolizuje jego tragiczną śmierć w wieku 27 lat w
więzieniu, zanim zdołał osiągnąć pełną dojrzałość.

JUCHE - filozoficzna idea mówiąca o tym, że człowiek może wszystko opanować i że jest on władcą
świata i własnego losu. Ta idea zakorzeniona została na Górze Baekdu, która jest symbolem narodu
koreańskiego. Diagram jest symbolem Góry Baekdu.

SAM - IL - jest symbolem historycznej daty ruchu niepodległościowego w Korei, który rozpoczął się w
całym kraju 1 marca 1919 r. 33 ruchy w układzie reprezentują 33 patriotów, którzy zaplanowali ten
ruch.

YOO - SIN – nazwa pochodzi od gen. Kim Yoo Sin, powszechnego dowódcy za dynastii Silla. 68
ruchów oznacza dwie ostatnie liczby roku 668, w którym Korea się zjednoczyła. Pozycja gotowości
oznacza miecz przeciągnięty po prawej stronie ( a nie prawidłowo po lewej ),co symbolizuje błąd gen.
Yoo Sin, który podążył za rozkazami swego króla w celu walki z obcymi siłami przeciwko swojemu
narodowi.

CHOI – YONG - nazwa pochodzi od imienia gen. Choi Young za dynastii Koryo z 14 w. Cieszył się
wielkim poważaniem za swoją lojalność, patriotyzm, skromność. Został stracony przez swoich
podwładnych kierowanych przez gen. Yi Sung Gae, który później został pierwszym królem dynastii Yi.

YON - GAE – nazwa pochodzi od gen. Yon Gae Somoon za dynastii Koguryo. 49 ruchów oznacza
dwie ostatnie liczby roku 649, kiedy to Yon Gae zmusił dynastię Tang do wycofania się po
zniszczeniu ich blisko 300 tys. oddziałów w Ansi Sung.

UL - JI - nazwa pochodzi od gen. Ul - Ji Moon Dok, który pomyślnie obronił Koreę przed zbrojną
inwazją dynastii Tang złożoną z prawie miliona żołnierzy dowodzonych przez Yang Je w 612 r. Gen.
Ul Yi postanowił prowadzić taktykę partyzancką i zdołał zdziesiątkować ogromny procent tychże sił.
Diagram układu oznacza jego nazwisko, a 42 ruchy wiek autora, w którym zaprojektował ten układ.

MOON - MOO – układ oddaje honor 30-temu królowi z dynastii Silla. Jego ciało zostało pochowane
obok Dea Wang Am ( Sławnej \ Wspaniałej Skały Królów ).Zgodnie z jego wolą ciało umieszczono w
morzu, skąd jego dusza mogłaby zawsze bronić kraju przed Japonią. Mówi się, że Sok Gul Am
(Kamienna Grota) została wybudowana po to, aby strzec jego grobowca. 61 ruchów oznacza dwie
ostatnie liczby roku 661,w którym Moon Moo wstąpił na tron.

SO - SAN - pseudonim sławnego mnicha Choi Hyong Ung(1520-1604) za dynastii Yi. 72 ruch odnosi
się do jego wieku, kiedy zorganizował on korpus żołnierzy-mnichów przy wsparciu swojego ucznia Sa
Myung Dang. Żołnierze-mnisi pomogli odeprzeć napad japońskich piratów, którzy najechali na
półwysep koreański w 1592 r.

SE - JONG – nazwa pochodząca od imienia sławnego króla Korei Se - Jong, który wynalazł koreański
alfabet w 1443 r. Był on także znanym meteorologiem. Diagram układu symbolizuje znak króla, a 24
ruchy odnoszą się do 24 liter wchodzących w skład koreańskiego alfabetu.

TONG - IL -oznacza postanowienie o unifikacji Korei, która została podzielona w 1945r. Diagram jest
symbolem jedności narodowej.

