Saotome Micugi

„Hakama a její význam“

Kdyžjsem byl jako uč
ideš
i (ž
ák uvnitřpozn.př
ekl.) u Ósenseie, bylo po vš
ech vyž
adováno,
aby nosili př
i cvičení hakama užod první chvíle, kdy vstoupili na tatami. Žádná omezení
týkající se druhu hakama nebyla, takže v dódž
ó se to hemžilo barvami. Byly k vidě
ní hakama
vš
ech druhů, barev i kvalit od hakama na kendó př
es pruhované hakama na japonský tanec po
drahé hedvábné hakama zvané sendai hira. Dokážu si př
edstavit, že spoustu zač
ínajících
studentůnenapadlo nic lepš
ího nežsi vypůjčit dědeč
kovu drahou hakama, která se měla nosit
jen př
i zvláš
tních př
ílež
itostech nebo obř
adech a prodř
eli jí kolena př
i cvič
ení v suwariwaza.
Živěsi vzpomínám na den, kdy jsem si svoji hakama zapomně
l. Právějsem se chystal
vkročit pouze v dógi na žíněnku, kdyžměÓsensei zastavil. „Kde mášhakama?“, zeptal se
př
ísně. „Jak sis mohl myslet, že můžešuč
it jen tak ve spodním prádle? Copak nemášponě
tí,
co se sluš
í a patř
í? Zř
ejměti uniká, jaký má být správný př
ístup a chovaní toho, kdo cvič
í
budó. Běžsi sednout na kraj a dívej se!“
To bylo teprve první z mnoha pokárání, kterých se mi od Ósenseie dostalo. Moje neznalost
ale př
imě
la Ósenseie, aby po hodiněpouč
il své uč
ideš
i o významu hakama. Povídal nám, ž
e
hakama byl tradič
ní úbor studentůkobudó (tradičního, dosl.starého, budó) a zeptal se, jestli
kdokoliv z nás zná důvod sedmi pukůna hakama.
„Symbolizují sedm ctností budó,“ ř
ekl Ósensei. „Dž
in (dobrota, vlídnost), gi (eticky resp.
společ
ensky správné chování), rei (etiketa, úcta), č
i (vě
domosti), š
in (upř
ímnost,
důvěryhodnost), č
u (loajalitu) a kó (oddanost rodičům). Tyto ctnosti můž
eme nalézt u
význač
ných samurajův minulosti. Hakama nás nabádá, abychom si uvě
domovali podstatu
pravého buš
idó (kodex samuraje). Její noš
ení symbolizuje tradici, která se k nám dostala
př
edávaná z generace na generaci. Aikidó se zrodilo z ducha japonského buš
idó a my se
musíme v naš
em cvič
ení snaž
it, abychom tě
chto sedm tradič
ních ctností kultivovali.“
V souč
asné doběse vě
tš
ina dódž
ó neř
ídí Ósenseiovým př
ísným př
ístupem k noš
ení hakama.
Její význam degeneroval ze symbolu tradič
ních ctností na symbol stupnějúdanš
a (nositel
černého pásu). Navš
tívil jsem mnohá dódž
ó v nejrůzně
jš
ích zemích a na mnoha místech, kde
jenom júdanš
a smě
jí nosit hakama, ztratili júdanš
a svojí skromnost. Berou hakama jako
oceně
ní, kterým se mohou chlubit, za viditelný symbol svojí nadř
azenosti. Tento př
ístup dě
lá
z obř
adu úklony Ósenseiovi na zač
átku a na konci hodiny výsměch jeho památce a jeho
umě
ní.
A co je ješ
těhorš
í, v ně
kterých dódžó se vyžaduje po ž
enách se stupně
m kjú (a to jenom po
ženách), aby nosily hakama a to prý proto, aby uchovaly svoji cudnost. Podle měje to uráž
ka
a diskriminace ž
en cvič
ících aikidó. A je to také urážející k muž
ům, protož
e to u nich
př
edpokládá niž
š
í oduš
evnělost, cožje věc, který nemá na ž
íněnce místo.
Jsem smutný, kdyžvidím, jaký se hakama př
ikládá banální význam. Ně
kterým lidem se to
můž
e zdát jako malichernost, ale já si pamatuji, jak obrovskou důležitost př
ikládal Ósensei
noš
ení hakama. Nemůžu př
estat myslet na důlež
itost tohoto oděvu a nikdo, podle mě, nemůže
zpochybnit obrovskou cenu ctností, které symbolizuje. Ve svém dódž
óaš
kolách k ně
mu
př
idruž
ených nabádám vš
echny studenty nezávisle na stupni, aby hakama nosili. (Nevyžaduji
to dokud nemají za sebou první zkouš
ky, protož
e zač
átečníci ve Spojených státech nemají
větš
inou japonské dě
dečky, jejichžhakama by si mohli půjčit.) Vě
ř
ím, ž
e kdyžbudou studenti
nosit hakama a znát její význam, pomůž
e jim to uvě
domovat si ducha Ósenseie a udržovat
živou jeho vizi.
Kdyždovolíme, aby se důlež
itost hakama vytratila, možná zač
neme dovolovat, aby upadly
v zapomnění i věci nezbytné pro ducha aikidó. Kdyžale na druhou stranu zůstaneme věrni
př
ání Ósenseie týkajících se naš
eho cvič
ebního úboru, nášduch může být věrnějš
í snu,
kterému zasvě
til svůj život.
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