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Kdy jste zač
al s Aikido?
„Byl jsem straš
němladý. Zač
al jsem u jednoho chlapíka v Saint Ettiene ve svých sedmnácti
letech, v roce 1970. On byl mým prvním uč
itelem. Ale po roce př
estal a najednou nebyl
v dojo nikdo, kdo by uč
il. Takž
e jsem ř
ekl, ok, budu uč
it. Byl jsem mladý a cvič
il jsem velice
š
patně
, ale je lepš
í mít š
patného uč
itele nežžádného. Abych vědě
l, co mám uč
it, zač
al jsem
navš
tě
vovat seminář
e ve Francii a v Evropě
. Setkal jsem se s Tamurou senseiem, Assai
senseiem., Tadou senseiem., se vš
emi Japonci, co tenkrát byli v Evropě
.
Mě
l jste pak nějakého dalš
ího uč
itele?
„Pro měto nebyla otázka uč
itele. Byla to vě
c studenta, se kterým se mi dobř
e cvič
ilo. Osobně
si myslím, že netvoř
í uč
itel ž
áka, ale ž
ák uč
itele. Je to také otázka pohledu v daném
okamž
iku.Mnoho učitelův mém mládí mi př
ipadalo skvě
lých, ale kdyžje vidím dnes, už
bych na jejich seminář
e neš
el. Poté jsem potkal Christiana Tissiera, a kdyžjsem ho uvidě
l,
rozhodl jsem se ho následovat. Dnes je to dvacet pě
t let. Ačkoli s ním užnemám tak blízký
vztah jako dř
íve, tento č
lověk ze měudě
lal to, co jsem. Po deseti letech cvič
ení jsem odjel do
Japonska. Stále jsem nebyl uč
itel. Lidé př
icházeli do dódž
ó a protož
e jsem tam byl ptali se mě
a já jim snažil vysvě
tlit co jsem se nauč
il na seminář
ích. Nežjsem potkal Christiana,
spolupracoval jsem se spoustou Japonců, ale pak užhlavněs ním.“
Jaký je Tissier?
„Pro měje to č
lově
k, který vytvoř
il nové aikidó, moderní aikidó. Př
eložil do francouzš
tiny, do
evropského jazyka to, co Japonci nemohli jednoduš
e vysvě
tlit, protož
e mluvili jenom
japonsky. Pro měnení aikidó pouze otázkou technik, je to otázka toho, co můž
eme udělat pro
své studenty, jak jim můž
eme pomoci, kvůli tomu se musíme nauč
it jejich jazyk. Pokud jste
pouze dobř
í v aikidó, nejste nic, je to jenom jedna malá věc.“
Kde jste byl v Japonsku?
„Jenom v Hombu dódž
ó. (Potkal jste dóš
u?) Samozř
ejmě, potkával jsem ho kaž
dý den. A
dnes jsem velice pyš
ný na nového dóš
u. Je př
i cvič
ení můj oblíbený partner. Jeho problém je,
že musí následovat to, co se nauč
il od otce, takž
e není tak volný, jak by chtě
l.
Co si myslíte o posloupnosti rodiny Ueš
iba?
Musíte to dě
lat. Pro nového dóš
u je to velice tvrdé, protož
e on musí. Je to stejná vě
c, jako
kdyžmusíte dě
lat to, co vášotec a dě
deč
ek.“
A co minulý dóš
u, znal jste ho? Co si myslel o aikidó?
„Nevím jak moc miloval aikidó. Je známo, že Ósensei vyuč
oval své umě
ní pouze ve své
rodiněa v kruhu nejbliž
š
ích studentů. Chtěl, aby aikidó zůstalo v jeho rodině. Dóš
u otevř
el
aikidó kaž
dému. Možná to bylo proto, ž
e zač
al velice pozdě
, první syn zakladatele totiž
zemř
el. Kiš
š
ómaru musel odejít z továrny, kde pracoval, kdyžmu otec ř
ekl: „Musíšteďzač
ít
tohle!“ Byl to nesmírnětvoř
ivý č
lově
k. To on vytvoř
il techniky omote a ura. Zakladatel
vyuč
oval pouze techniky ura, protož
e byli vždy bezpeč
ně
jš
í. Jsou to techniky pádů. Dóš
u
vytvoř
il moderní aikidó.“
Jak vypadají hodiny v Japonsku?
„Zcela jinak. Japonci, to je odliš
ný způsob myš
lení. Jsou tam sice stejné techniky, ale
provedení je jiné. Zásadněnemluví, cvič
í: dvakrát napravo, dvakrát nalevo a znova. Snaž
ím

se cvič
it př
esněto, co jsem se v Hombu nauč
il. Kaž
dý rok tam na tř
i týdny jezdím a vž
dy
vezmu někoho s sebou, studenta, kamaráda, aby se podívali, jaké to v Japonsku je.“
Pročlidé zač
ínají s aikidó?
„Vidíte ukázku a ř
eknete si: to je zajímavé aikidó, to bych chtě
l zkusit. Tak si vyberete uč
itele
a najednou zjistíte, ž
e je to něco zcela jiného. Mezi realitou a vaš
imi zkuš
enostmi je propastný
rozdíl.“
Co je tím motorem, který nás nutí Aikidó dále cvičit?
„Zůstáváte v aikidó pokud je to otázkou risku nebo š
ance. Protože ž
ivot je otázkou š
ance.“
„Někomu zkroutíte zápěstí a on ř
ekne: au, to bolí, ale vy jste to nevidě
li. Nemáte techniku
v rukou, ale nosíte ji v hlavě. Vidíte v hlavěsami sebe, jak cvič
íte skvě
lé aikidó a pak př
ijdete
na tatami a dě
láte spoustu chyb. Ale to je př
irozené.“
Ale mezi studenty jsou rozdíly.
„Na tatami jsme vš
ichni partnery. Často vidím velmi pokroč
ilé a úplné zač
áteč
níky, ž
e když
ř
eknu změňte partnery, zůstanou sami. Lidé s nimi nechtějí cvič
it, protože se bojí, mají strach,
co ř
eknou ostatní, nemají chuť
. Ale na tatami není rozdílu, jsou tam pouze partneř
i. A proto
pak sledujete pouze jeho tě
lo, ne ž
e ty jsi větš
í nežjá, ty silně
jš
í, ty lepš
í. Kdykoli jsem př
ijel
do Japonska, slyš
el jsem tam, jak ř
íkají: „Jsem Japonec, a proto jsem v aikidó lepš
í nežty.“,
ale to je př
eci š
patné.“
Jak cvič
í ostatní uč
itelé?
„Styl, jakým cvič
í Frank Noel nebo Joel Roche, mi není vlastní. Vysvětlují vě
ci jinak nežjá.
Je to v otázce př
ístupu k technikám. Frank nedě
lá to co já, a proto to ani nevypadá stejně.
Kdyžse pohybujete jinak, vaš
e aikidó i vypadá jinak. Ale to neznamená, že jejich aikidó je
š
patné, prostěje jiné.
Já osobněcvič
ím aikidó proto, abych zdokonalil své tě
lo, abych otevř
el svou mysl. Znal jsem
dva kamarády, kteř
í kdyžzač
ali studovat každý u jiného uč
itele, po roce užpř
áteli nebyli.
Protože se pohybovali jinak. Kaž
dý tvrdí jak je tvrdý a silný, proto snažím cvič
it více
uvolně
něa více otevř
eně
.“
Jaké je vaš
e dojo?
„Nerad poč
ítám své studenty a nechci se ani srovnávat s ostatními dódž
ó. Moje dódžó nelze
srovnávat. Nedokážu ně
komu ř
íct: ty jsi můj student. Je př
ece svobodný. Kdyžř
eknete „můj“
je to jako kdybyste mě
l otroka. To platí i o tom, kdyžmi ně
kdo ř
ekne: „Ty jsi můj uč
itel.“ Ne,
teďjsi se mnou a to je vš
e. Na začátku je student malý chlapec, ale po čase vyroste a musí
odejít, aby se mohl vrátit. Studenti zač
ínají u jednoho uč
itele. Říkají: ten je nejlepš
í a jednoho
dne se zeptají a pročne tř
eba u tohohle uč
itele? Neř
íkejte, že zůstanete navž
dy u jednoho
učitele, není to pravda. Cvičte to, co chcete a najděte lidi, kteř
í vás respektují. Já respektuji
vš
echny. Můžete chodit na jiné seminář
e, je mi to jedno. Jste svobodní.“
Co vám ř
íkají jiná bojová umě
ní?
Není to otázka jiného bojového umění, je to otázka techniky, se kterou se stř
etnete
s protivníkem.
Je aikidó to nejlepš
í?
Zálež
í na uč
iteli, dě
lejte co chcete. Karate, kendó, rybař
ení. Ptejte se, pročdě
lat to či ono.
Aikidó je boj se sebou.“

Jsou zbranědůlež
ité?
Neučím zbraně
, protože v nich potř
ebujete delš
í vzdálenost.
Ale zbraněrozvinuly techniky aikidó.
„Myslíte, že kdyžumíte kesagiri, udě
láte lepš
í jokomenuč
i?
V aikidó je problém, ž
e pokud si myslíte, že vš
e víte, konč
íte. Zůstáváte v aikidó, protož
e
nevíte, proto pokračujete. A doufáte.“
Máte ně
jakou oblíbenou techniku?
„Ne. Někdy ale nemůžu ně
jakou techniku zacvič
it, i kdyžbych velice chtě
l. Pak ji nedělám.
Teďse mi nedař
í kaiten nage.. Proto nikdy neř
íkám, ž
e to musím udě
lat. Vyzvu ně
koho a
cvič
ím. Snaž
ím se v aikidó rozvíjet pě
t smyslů. Je pro měnemožné cvič
it dobré aikidó pouze
rukama. Potř
ebuji znát vaš
i mysl.“
A co vlastní techniky?
„Nejdř
íve jsem vidě
l techniku u uč
itele a snaž
il jsem se ji př
esněopakovat, ale protož
e jsem ji
dělal š
patně
, zacvič
il jsem jinou techniku. Nedokázal jsem udělat totéž
, nebyl jsem on. Ale
nejdř
ív se musíme snažit př
esněopakovat po svém uč
iteli. Ovš
em není mož
né dě
lat př
esněto,
co jste vidě
li. Můžete s ním neustále cvič
it, ale stejněpostihnete tak 50% jeho potenciálu.
Ráno vstanete a jste jiní nežvč
era. V aikidó je to nahoru a dolů, ně
kdy to jde, někdy ne.
Cvič
il jsem s jedním zač
áteč
níkem a on š
patněspadl a ř
ekl: To je moje chyba. Pokud uděláte
chybu, je to chyba učitele. Pro zač
áteč
níka je nemožné pouč
ovat pokroč
ilého. Ale proč?
Nevím co znamená označ
ení š
odan, sandan, jondan…. Je to otázka věku. Pokud jste starý, jste
např
íklad 8.dan.
Co si myslíte o páskování?
„Nemám rád páskování. V aikidó je to hloupost. Protož
e člově
k si myslí, ž
e kdyžmá druhý
dan, tak je dobrý. Chlubí se tím. Často se stává, ž
e slyš
íte: „ Já jsem v Evropěprvní 7.dan
z Japonska.“ Pokud jste dobř
í aikidóka, nemusíte tohle ř
íkat.“
Je to stejné v Japonsku?
„Tam je páskování jen otázka č
asu. Studujete tř
i roky v téhle š
kole a pak dostanete diplom.
Protože jste tam strávil tř
i roky.“
Takový je systém uč
ideš
i.
„Učideš
i je typická japonská specialita. Pro měje to otrok. V Evropěto dě
lat nemůž
ete.
Uč
ideš
i je od š
estnácti do dvaceti let. Kdyžjste učideš
i v pě
tadvaceti, je to trochu př
íliš
.“
Jak nosit hakama?
„Dávám hakama, jak je to jen možné. Nemě
la by to být otázka páskování. Pročbychom mě
li
dělat rozdíly? Proto nosíme bílé kimono. Vyzvete někoho a neznáte ho. Pásek? O, ty jsi č
erný
pásek? Mě
li byste sledovat, jak se lidi pohybují. Já na tatami nesleduji, jak kdo vypadá. Jdou
tam pouze lidé, co chtě
jí cvič
it, bojovat.“
Říká se, ž
e jste tvrdý.
„Dotýkám se lidí. Mož
ná to ř
íkají, protož
e poznávají vě
ci, které nikdy př
edtím nezaž
ili. Nikdy
jsem nikoho neudeř
il, pokud akceptuje můj dotyk. Můžete být sandan, ale dostanete totéž
.
Technika slouž
í k tomu, abych se ně
kým pohyboval. Ne abych udě
lal š
ihó nage. To je

hloupost. První vě
c, kterou máte udě
lat je ř
íct: Pojďme spolu cvič
it. Ne ř
íct si, jdeme dě
lat
tuhle techniku. Napoprvé to není perfektní, ale musíte př
ijmout rozdíly.“
Myslíte si, že aikidó je sport?
„Na začátku to je sport, protož
e máte problémy se svaly, ale jakmile cvičíte každý den, je to
jiný druh sportu. Velice odliš
uji profesionální sport a sport jako hobby. Pokud nemáte náladu,
nesportujete, ale v aikidó musíte trénovat každý den. Aikido je více nežsport a není to sport.“
Napadá vás ně
jaké př
irovnání k Aikidó?
„Myslím, ž
e v aikidó si nesmíte myslet, ž
e jste nejlepš
í. Jste pouze jeden krok a musíte dát
š
anci ně
komu dalš
ímu, pokrač
ovat v tom, co jste započali. Nesmíte si myslet, ž
e po měužnic
jiného není. Ně
kdy se stane, ž
e př
ijdete na seminářa nejste př
ekvapeni tím co cvič
íte, to je
problém. Musíte se snaž
it bojovat proti svému tě
lu, proti stereotypnímu myš
lení, to užznám.
Aikidó je boj proti sobě
, ne s partnerem.“

