Rozhovor s Moriheiem Ueš
ibou a Kiš
š
omaru Ueš
ibou
A: Kdyžjsem studoval na vysoké š
kole, můj učitel filosofie nám ukázal podobiznu
slavného filosofa a já jsem nyní uchvácen jeho podobností s vámi.
Ósensei: Možná jsem mě
l stát spíšfilosofem. Moje duchovní stránka př
evládá nad fyzickou.
B: Prý je aikidó úplnějiné nežtř
eba karate nebo dž
údó.
Ósensei: Podle mě, dalo by se ř
íct, je skuteč
ným bojovým umě
ním, protože je založ
ené na
univerzální pravdě
. Tento svě
t se skládá z mnoha různých částí. Stále je jako celek slouč
en
jako rodina a symbolizuje nejvyš
š
í vyjádř
ení pravdy. Př
i takovémto pohledu na Svě
t aikidó
nemůž
e být ničím jiným nežbojovým umě
ním lásky. Nemůž
e být bojovým umě
ním násilí.
Z tohoto důvodu je aikidó, dalo by se ř
íct, jen jiným projevem Stvoř
itele svě
ta. Jinými slovy,
aikidó je jako obr (nezmě
rný v př
írodě
). Proto se v aikidó Nebe a Zeměstávají místem pro
cvič
ení. Mysl aikidókůmusí být mírumilovná a nenásilná. To je taková, která mě
ní násilí
v harmonii. A to je, myslím, opravdový duch japonských bojových umě
ní. Dostali jsme zemi,
abychom ji změ
nili v nebe na zemi. Činnosti spojené s válkou tu nemají místo.
A: To je potom ale něco úplnějiného nežtradiční bojová umě
ní.
Ósensei: Ovš
em ,ž
e je to něco jiného. Kdyžse podíváme do minulosti, můž
eme vidě
t, jak
byla bojová umě
ní zneužívána. V doběSengoku (válčících knížectví, 1482-1558; pozn. př
.)
užívali místní knížata bojová umě
ní jako pomůcku k ochráně
ní vlastní zájmůa k uspokojení
své nenasytnosti. To bylo, myslím, naprosto nepatř
ič
né. Protože jsem sám v doběválky
vojáky vyuč
oval bojová umě
ní jako prostř
edek k zabíjení ostatních, velmi měto po skonč
ení
konfliktu znepokojovalo. Byla to pro měmotivace k objevení pravého ducha aikidó. To bylo
př
ed sedmi lety, kdy jsem př
iš
el na myš
lenku vybudování nebe na zemi. Důvodem mého
př
ecevzetí bylo to, že ač
koliv nebe a země( hmotný svě
t) dosáhly stavu dokonalosti a jsou ve
svém vývoji relativněstabilní, pozice lidstva (konkrétněJaponců) se otř
ásá v základech.
Nejdř
íve ze vš
eho musíme změ
nit situaci. Uskuteč
ně
ní tohoto poslání je cesta k rozvoji
svě
tové humanity. Kdyžjsem toto zjistil, doš
el jsem k závě
ru, že skutečný smysl aikidó je
láska a harmonie. Tedy, slovo „bu“ (bojové) je vyjádř
ením lásky. Studoval jsem aikidó, abych
posloužil své zemi. Čili duch aikidó může být pouze láska a harmonie. Aikidó bylo stvoř
ené
podle principůa zákonitostí Svě
ta. Proto je to budó (bojové umě
ní) absolutního vítě
zství.
B: Mohl byste prosím ř
íct ně
co o principech aikidó. Veřejnost považ
uje aikidó za něco
záhadného jako třeba nindž
ucu, protož
e jste porazil obrovité soupeř
e s neuvě
ř
itelnou
rychlostí a jste schopen zdvihnout př
edmě
ty váž
ící ně
kolik stovek kilogramů.
Ósensei: Ono se to záhadným jenom zdá být. V aikidó využ
íváme sílu protivníka, takž
e čím
víc síly protivník použije, tím je to pro nás jednoduš
š
í.
B: Takž
e v urč
itém slova smyslu je v dž
údó aiki také, jelikožv dž
údó se využ
ívá
synchronizace s rytmem protivníka. Kdyžzatáhne, zatlačíme. Kdyžzatlačí, zatáhneme.
Pohybujeme jím podle tohoto principu, vyvedeme ho z rovnováhy a aplikujeme
techniku.
Ósensei: V aikidó nejsou vůbec žádné útoky. Zaútoč
it znamená, ztrátu ducha. Drž
íme se
principu absolutního neodporování. Jinými slovy, nebráníme útoč
níkovi. Čili, v aikidó nejsou

zádní protivníci. Vítězství v aikidó masakacu agacu (správné vítězství, vítězství nad sebou
samým). Protož
e vítězíte nade vš
ím v souladu s posláním nebes, máte neomezenou sílu.
B: Znamená to ato no sen ? (Tento výraz znamená opož
dě
ná reakce na útok)
Ósensei: V žádném př
ípadě
. Není to otázka ani sensen no sen ani sen no sen. Kdybych to
chtě
l vyjádř
it slovy, mohl bych ř
íct, ž
e ovládáme protivníka bez toho, ž
e by jsme se ho
pokouš
eli ovládat. Je to stav nepř
etrž
itého vítě
zství. Není to otázka vítě
zství nebo porážky
protivníka. V tomto smyslu v aikidó není ž
ádný protivník. I kdyžbyste měli protivníka, stane
se vaš
í součástí, pouze partnerem, kterého kontrolujete.
B: Kolik je v aikidó technik?
Ósensei: Kolem 3,000 základních technik a každá má 16 variant….takže jich je mnoho tisíc.
A v závislosti na situaci se vytvář
ejí nové.
A: Kdy jste začal studovat bojová umění?
Ósensei: Kdyžmi bylo asi 14 nebo 15. Nejdř
íve jsem se uč
il tenš
indž
ó rjú džúdž
ucu u
Tokusaburó Tozawi senseie, potom kito rjú, jagju rjú, aoi rjú, š
inkage rjú. Vš
echno to jsou
formy džúdž
ucu. Nicménějsem si myslel, ž
e by mohli být i jiné formy opravdového budó
někde jinde. Zkusil jsem hozóin rjú sodž
ucu a kendó. Ale vš
echny tyto umě
ní se soustř
edí na
boj jeden proti jednomu a nemohly měuspokojit. Procestoval jsem mnoho koutůzeměa
hledal Cestu a š
koly, ale marně
.
A: Je to asketický výcvik bojovníka?
Ósensei: Ano, hledání opravdového budó. Kdyžjsem navš
těvoval ostatní š
koly, nikdy jsem
nevyzíval uč
itele. Jednotlivec je v rámci dódž
o zatížen mnoha vě
cmi, takže je pro ně
j velmi
tě
ž
ké ukázat své skutečné schopnosti. Vě
noval jsem mu nálež
itou úctu a uč
il jsem se od ně
j.
Kdybych se považoval za lepš
ího, opě
t bych mu věnoval svou úctu a vrátil bych se domů.
B: Takž
e jste se neuč
il aikidó od začátku. Kdy aikidó vzniklo?
Ósensei: Jak užjsem ř
ekl př
edtím, cestoval jsem na různá místa a hledal opravdové budó.
Potom, kdyžmi bylo asi 30 let, jsem se usadil na Hokkaidó. Př
i jedné př
íležitosti, kdyžjsem
nocoval v zájezdním hostinci Hiš
ida v Engaru, jsem potkal jistého učitele Sokakua Takedu
z rodiny Aizu. On uč
il daitó rjú džúdž
ucu. Bě
hem 30 dnů, kdy jsem se u ně
ho učil, jsem
pocítil ně
co jako inspiraci. Pozdě
ji jsem ho pozval k sobědomůa společ
něs 15 nebo 16
svými zamě
stnanci jsem se stal žákem hledajícím podstatu budó.
B: Objevil jste aikidó, kdyžjste se uč
il daitó rjú pod vedením Sokakua Takedy?
Ósensei: Ne. Př
esně
jš
í by bylo ř
íct, že Takeda Sensei otevř
el mé oči k budó.
A: Byly ně
jaké zvláš
tní okolnosti, které provázely vaš
e objevení aikidó?
Ósensei: Ano. Stalo se to takhle. Kdyžmůj otec v roce 1919 vážněonemocně
l, požádal jsem
Takedu Senseie o dovolení odejít a vyrazil jsem domů. Na cestědomůmi ně
kdo ř
ekl, ž
e
kdybych se vydal do Ajabe blízko Kjóta a vě
noval modlitbu, otec se uzdraví. Tak jsem se tam

vydal a potkal Onisabura Deguč
iho. Později, kdyžjsem dorazil domů, jsem zjistil, že můj otec
jižzemř
el. I kdyžjsem se s Deguč
im potkal jenom jednou, rozhodl jsem se, ž
e se s celou
rodinou do Ajabe př
estě
huji a skonč
ilo to tak, ž
e jsem tam zůstal ažskoro do konce období
Taiš
ó (1912-1926; pozn.př
ekl.). Ano…tehdy mi bylo asi 40 let. Jednoho dne, kdyžjsem se
suš
il u studny, dopadl na měz nebe vodopád oslepujících bleskůa obklopil mé tě
lo. Ihned
potom se mé tě
lo zvě
tš
ovalo a zvě
tš
ovalo, aždosáhlo velikosti nekoneč
ného Vesmíru.
Ohromený tímto záž
itkem, jsem si najednou uvě
domil, že to co bysme mě
li v budó hledat
není snaha po vítě
zství. Tohle je aikidó a starý pohled kendžucu. Po tomto zážitku jsem
pocítil takové š
tě
stí, ž
e jsem se nemohl ubránit slzám.
B: Takž
e v budó není dobré být silný. Od dávných dob se vyuč
ovalo sjednocení „ken“ a
„zen“. Samozř
ejměsmysl budó nelze pochopit bez vyprázdně
ní mysli. Vezmeme li toto
na vě
domí, ani dobré ani š
patné nemá význam.
Ósensei: Jak užjsem ř
ekl př
edtím. Smysl budó je Cesta masakacu agacu.
B: Slyš
el jsem historku o tom, jak jste se zapletl do potyč
ky se 150 dě
lníky.
Ósensei: Opravdu? Jak si to já pamatuji…Deguč
i Sensei odcestoval v roce 1924 do
Mongolska, aby uskuteč
nil svůj cíl asijské komunity v souladu s národní politikou. Já jsem ho
na jeho žádost doprovázel, ač
koliv jsem mě
l nastoupit do armády. Cestovali jsme př
es
Mongolsko a Mandžusko, kde jsme narazili na skupinu horských banditů. Propukla prudká
př
estř
elka. Opětoval jsem palbu a podař
ilo se mi době
hnout doprostř
ed mezi ně. Bez lítosti
jsem na nězaútoč
il a rozpráš
il je. Úspě
š
něse mi tak podař
ilo uniknou nebezpeč
í.
A: Je zř
ejmé, že máte k Mandž
usku vztah. Strávil jste tam mnoho č
asu.
Ósensei: Od toho incidentu jsem byl v Mandžusku dost často. Působil jsem jako poradce př
es
bojová umění v š
inbudenské organizaci stejnětak jako na univerzitěKenkoku v Mongolsku.
Z toho důvodu jsem tam byl dobř
e př
ijat.
B: Aš
ihei Hino napsal př
íbě
h, který se jmenuje „Oja no Za“. Popisuje tam ranné období
Tenrjua Saburóa, rebela v sumo, a jeho setkání s aikidó a jeho opravdové podstaty.
Týkalo se to vás?
Ósensei: Ano.
B: Takž
e to znamená, ž
e jste byly ně
jaký č
as spolu.
Ósensei: Ano. Bydlel v mém doměasi tř
i měsíce.
B: To bylo v Mandž
usku?
Ósensei: Ano. Setkal jsem se s ním, kdyžjsem se vracel z oslavy desátého výroč
í vzniku
vlády Mandž
uska. Na več
írku byl dobř
e vypadající muža mnoho lidí ho pobízelo takovými
ř
eč
mi jako,“Tenhle uč
itel má obrovskou sílu. Co kdyby jste vyzkouš
el svoji sílu proti ně
mu?“
Zeptal jsem se ně
koho, kdo sedě
l vedle mě
, kdo je ten pán. Vysvě
tlili mi, ž
e je to ten slavný
Tenrjú, který odeš
el z Asociace zápasníkůsumo. Poté jsme byli př
edstaveni a nakonec to
skonč
ilo tak, ž
e jsme se rozhodli změ
ř
it svoje síly. Sedl jsem si a ř
ekl Tenrjuovi, aby se mě
pokusil povalit a aby tlač
il opravdu, protože není ž
ádný důvod, aby se měš
etř
il. Protože jsem

znal tajemství aikidó, nemohl se mnou pohnout ani o centimetr. Dokonce Tenrjú vypadal, že
ho to př
ekvapilo. Díky tomuto záž
itku se začal učit aikidó. Byl to dobrý č
lově
k.
A: Byl jste také ně
jak ve spojení s námoř
nictvem?
Ósensei: Ano. Dlouhou dobu. Poč
ínaje rokem 1927 nebo 28, po dobu asi 10 let jsem působil
na poloviční úvazek v námoř
ní akademii.
B: Vyuč
oval jste také v armádě, v době
, kdy jste učil na námoř
ní akademii?
Ósensei: Ano. V roce 1932 nebo 33 jsem začal učit bojové umění v armádní š
kole v Tojamě
.
(prefektura na západním pobř
ež
í Honš
ů; pozn. př
ekl.) Potom mezi roky 1941-42 jsem
vyuč
oval studenty ve vojenské policejní akademii. Př
i jedné př
ílež
itosti jsem také provedl
ukázku aikidó na př
ání generála Toš
ie Maedy, superintendanta v armádní š
kole.
B: Byl jste zapojen do výuky vojáků. Musel jste narazit na spoustu drsných typůa zaž
ít
hodněpříhod.
Ósensei: Ano. Jednou jsem byl dokonce napaden ze zálohy.
B: Bylo to proto, ž
e vás považ
ovali za panovačného uč
itele?
Ósensei: Ne tak to nebylo. Bylo to proto, aby vyzkouš
eli moji sílu. Bylo to v době
, kdy jsem
zač
ínal učit vojenskou policii. Jednoho več
era, kdyžjsem š
el po cvič
iš
ti, jsem cítil, ž
e se stane
něco divného. Cítil jsem, ž
e je ně
co ve vzduchu. Náhle se ze vš
ech směrůvyhrnuli vojáci,
schovaní za keř
e a jámách a obklíč
ili mě
. Zaútoč
ili na měs dř
evěnými meči a dř
evěnými
puš
kami. Ale protož
e jsem byl na takové vě
ci zvyklý, vůbec měto nevadilo. Jak se měsnaž
ili
zasáhnout uhýbal jsem tě
lem sem a tam nežse vš
ichni vyč
erpali.
V kaž
dém př
ípaděsvět je plný př
ekvapení. Jednou jsem potkal jednoho z mužů, kteř
í
měnapadli. Př
i nedávné schůzi poznal moji tvářa př
iš
el ke mněs úsmě
vem od ucha k uchu.
Po tom, co jsme si pár minut povídali, jsem se dozvědě
l, že je to jeden z útoč
níků, kteř
í na mě
zaútočili toho večera př
ed mnoha lety. Podrbal se na hlavěa ř
ekl mi : „Velmi měmrzí, co se
tehdy stalo. Toho dne jsem debatovali o tom, jestli je nový uč
itel aikidó opravdu silný nebo
ne. Několik z nás, horkokrevných vojenských policistů, se rozhodlo nového učitele vyzkouš
et.
Kolem 30 mužůse schovalo a č
ekalo. Byli jsme úplněohromení, ž
e 30 sebejistých mužů
nezmůže nic proti vaš
í síle.“
C: Staly se vám ješ
těně
jaké př
íhody, v době, kdy jste působil na š
kole v Tojamě
?
Ósensei: Máte na mysli mě
ř
ení sil? Jeden incident se odehrál, tuš
ím, př
ed tou událostí ve
vojenské akademii. Ně
kolik kapitánů, kteř
í působili na š
kole v Tojamě
, měvyzvali abych
s nimi změ
ř
il svou sílu. Vš
ichni se chlubili tím, jak tě
ž
ké vě
ci uzvedli, nebo jak š
iroká polena
dokázali př
erazit. Já jsem jim odpovědě
l: „Já nemá sílu jako vy, ale dokážu porazit takové
jako vy jedním jediným prstem. Protože by měmrzelo, kdybych vás musel hodit, pojďme
udělat tohle: Já napnu paž
i a polož
ím prst na desku. Vy, pánové, si pak na mou ruku lehnete.“
Jeden, dva, potom tř
i důstojníci si na mou paž
i lehli. Vš
ichni zač
ali být naš
tvaní a já jsem
počkal ažjich na měleželo š
est. Potom jsem poprosil o sklenici vody a vypil ji svou levou
rukou. Kdyžjsem ji pil, vš
ichni ztichli a dívali se udiveněpo sobě
.
B: Kdyžpomineme aikidó, musíte mít ohromnou sílu.

Ósensei: Vůbec ne.
Kiš
š
omaru Ueš
iba: Samozř
ejmě
,ž
e má sílu, ale ta by se dala popsat spíšjako síla ki, než
síla fyzická. Př
ed časem, kdyžjsme jeli k nové usedlosti na venkově, spatř
ili jsme sedm nebo
osm dělníků, jak se marněsnaž
í zdvihnout ohromný pař
ez. Můj otec jejich poč
ínání chvíli
sledoval a pak je požádal, aby ustoupili a zkusil to sám. Lehce ho zdvihl a odhodil na stranu.
To je absolutněnemož
né, udě
lat takovouhle věc za použ
ití pouhé fyzické síly. Dále je tu ona
př
íhoda s jistým Mihamahiroem.
B: To byl onen Mihamahiró z Takasago Beja Sumo Wrestling Association?
Ósensei: Ano. Byl z provincie Kiš
u. Kdyžjsem působil v Šingu v prefektuř
e Wakajama,
Mihamahiro zaujímal velmi dobré postavení v sumo. Měl ohromnou sílu a byl schopen
uzvednout tř
i kolejnice, které vážili ně
kolik stovek liber. Kdyžjsem se dozvě
dě
l, ž
e
Mihamahiro př
ijel do města, pož
ádal jsem ho, aby měnavš
tívil. Kdyžjsme si povídali, ř
ekl
mi Mihamahiró: „ Já jsem rovně
žslyš
el, ž
e i vy máte velikou sílu. Mohli bychom své síly
změ
ř
it?“ „V poř
ádku, to můž
eme. Udrž
ím vás pouze jedním prstem.“, odpově
dě
l jsem. Pak
jsem ho nechal, aby do mězatlač
il, zatímco jsem seděl. Ten chlapík, který byl chopen
uzvednout věci enormní váhy se namáhal a tě
ž
ce oddechoval, ale nebyl sto měpovalit. Potom
jsem př
esměroval jeho sílu pryčode měa on kolem měproletě
l. Jakmile dopadnul, př
itlač
il
jsem ho k zemi jedním prstem a on zůstal ležet neschopen pohybu. Byl jsem jako dospělý
držící dítě. Pak jsem navrhl, abychom to zkusili ješ
tějednou a nechal jsem ho, aby mi tlač
il
proti č
elu. Nicméně
, opět se mnou nemohl vůbec pohnout. Tak jsem natáhl nohy a zdvihl je
nad podlahu, abych nemě
l rovnováhu a nechal ho, aby zatlačil. Stejněse mu to nepodař
ilo,
nehnul jsem se ani o kousek. Byl neuvě
ř
itelněpř
ekvapený a zač
al se uč
it aikidó.
A: Kdyžříkáte, ž
e jste drž
el č
lověka jedním prstem, znamená to, že jste tlačil na vitální
body?
Ósensei: Nakreslil jsem kolem něho kruh. Jeho síla je obsaž
ena uvnitř
. Nezálež
í na tom, jak
je silný. V ž
ádném př
ípaděnedokáž
e rozš
íř
it působiš
těsíly vněkruhu. Byl bezmocný. Takž
e,
př
idrž
íte li protivníka, kdyžjste venku z kruhu, můž
ete ho udržet jedním prstem. Je to mož
né,
protož
e protivník jižztratil svou sílu.
B: Opět je to zálež
itost fyzická. V džúdó je to stejné. Kdyžházíte protivníkem, nebo ho
držíte, dě
láte to samé. V džúdó, se pohybujete různými způsoby a snaž
íte se protivníka
do takovéto pozice dostat.
A: Je vaš
e žena také z prefektury Wakajama?
Ósensei: Ano. Její dívčí jméno bylo Takeda.
A: Jméno rodiny Takeda je úzce spjato s bojovým umě
ním.
Ósensei: Dalo by se to tak ř
íct. Moje rodina byla po mnoho generací loajální Císař
ské rodině
a bezvýhradnějsme ji podporovali. Moji př
edkové se vzdali svého majetku a bohatství a
stěhovali se z místa na místo, aby ji mohli slouž
it.

B: Vy jste se také č
asto stě
hoval, kdyžjste byl mladý. To muselo být pro vaš
i ženu velmi
těž
ké.
Ósensei: Měl jsem hodněpráce, takže jsem neměl mnoho volného času, který bych mohl
strávit doma.
Kiš
š
omaru Ueš
iba: Protož
e rodina mého otce byla dost zámož
ná, mohl se otec vě
novat
rozvíjení bojového umě
ní. A kromětoho, určitý rys charakteru otce spočíval v tom, že se jen
málo zajímal o peníze. Otec se usadil v Tókju v roce 1926. Např
ed př
ijel sám a poté, o rok
pozdě
ji, ho následovala i jeho rodina. Místo, kde jsme se usadili bylo v Sarumač
i ve č
tvrti
Šibaš
isorobane. Dům jsme si najali s pomocí pana Kijoš
i Jamamota, syna generála Gambeje
Jamamaota. V té doběotec vlastnil znač
ný majetek v okolí Tanabe, vč
etněobdě
laných i
neobdě
laných polí a pozemkův horách. A ač
koliv mě
l málo peně
z v hotovosti, nikdy
neprodal ani kousek země
. A nejenom to, kdyžstudenti př
ináš
eli peníze za výuku, odpovídal:
„Věci jako jsou peníze nechceme.“ Řekl jim, aby peníze položili na oltářa věnovali je
božstvu (kamisama), ale nikdy je nepř
ijal př
ímo. Kdyžpotř
eboval peníze, pokorněpř
iš
el
k oltář
i a př
ijal dary od bož
stva. Nikdy jsme nezamýš
leli účtovat si peníze za výuku budó.
Tě
locvič
na byla tehdy v kuleč
níkové herněpanského sídla pana Šimacu. Cvičit př
icházelo
mnoho hodnostář
ů, vč
etněš
lechticůa armádních důstojníkůjako byl tř
eba admirál Isamu
Takeš
ita. Použ
ívali jsme pojmenování Aikidž
ucu nebo Ueš
iba-rjú aikidž
ucu.
B: Kdy je, podle vás, nejlepš
í zač
ít cvič
it aikidó?
Kiš
š
omaru Ueš
iba: Můž
ete zač
ít cvičit od 7 nebo 8, ale ideální vě
k pro seriózní cvič
ení je
kolem 15 nebo 16. Co do tě
lesné stavby tě
lo zmasivní a kosti jsou pevně
jš
í. Kromětoho
aikidó obsahuje mnoho duchovních aspektů(to samozř
ejměobsahují i ostatní bojová umění)
ač
lověk si v tomto vě
ku může osvojit př
ístup k podstatěbudó. Kdyžse to vezme kolem a
kolem, ř
ekl bych, že 15 nebo 16 let je výborný vě
k pro zač
átek cvič
ení aikidó.
B: V porovnání s dž
údó se v aikidó stává jen vyjímeč
ně
, že by jste se s protivníkem prali,
takž
e není potřeba mnoho fyzické síly. Kromětoho můž
ete kontrolovat v páce ne
jednoho, ale i víc protivníkůzároveň. Jako budó je to opravdu ideální. Stává se, že by se
hodnělidí s násilnou povahou př
icházelo učit?
Kiš
š
omaru Ueš
iba: Samozř
ejmě
,ž
e se i takoví lidé př
icházejí, ale jestliž
e se učí se zámě
rem
užít aikidó jako prostř
edek k boji, nevydrží dlouho. Budó není jako tancování nebo sledování
filmu. K tomu, abyste se zlepš
ovali, je zapotř
ebí cvič
it opravu neustále, aťse dě
je cokoliv.
Obzvláš
těaikidó je jako duchovní cvič
ení, kterému budó propůjč
uje formu. Nikdy se nemůž
e
rozvíjet jako prostř
edek k boji. I ti, kteř
í mají sklony k násilí, od takového chování upouš
tě
jí,
kdyžse začnou uč
it aikidó.
B: Aha….skrze nepř
etrž
ité cvičení se př
estanou chovat jako násilníci.
Ósensei: Protož
e aikidó není bu (způsob boje) násilí, ale spíšbojové umění lásky, nechováte
se násilně
. Změ
níte násilného protivníka jemným způsobem. Užse více nemohou chovat jako
násilníci.
B: Rozumím. Není to kontrola násilí pomocí násilí, ale př
eměna násilí v lásku.
A: Co zač
ínáte učit jako základ aikidó. V dž
údó se učí ukemi (pády)…...

Kiš
š
omaru Ueš
iba: Nejdř
ív př
esuny (taisabaki) a pak proudě
ní ki….
A: Co znamená proudě
ní ki?
Kiš
š
omaru Ueš
iba: V aikidó se neustále uč
íme kontrolovat partnerovo ki prostř
ednictvím
pohybůnaš
eho vlastního ki tak, ž
e stáhneme partnera do naš
eho vlastního pohybu. Potom se
učíme, jak otáč
et tě
lem. Nepohybujete se jenom tě
lem, ale souč
asněs ním i rukama a nohama.
Tak se celé tě
lo sjednotí a pohybuje se plynule.
B: Kdyžse dívám na cvič
ení aikidó, zdá se mi, ž
ež
áci padají př
irozeně. Jak nacvič
ujete
pády?
Kiš
š
omaru Ueš
iba: Aikidó se liš
í od dž
údó, kde se perete s partnerem tak, ž
e vž
dycky
zachováváte ně
jakou vzdálenost. Z toho plyne, ž
e je mož
ný volně
jš
í pád. Místo pádu
s odbouchnutím, padáme s využitím principu kruhu, cožje př
irozený způsob. Tyhle č
tyř
i
základy peč
livěprocvič
ujeme.
B: Takž
e cvičíte tai no sabaki (přesuny), ki no nagare (proudění ki), tai no tenkan hó
(otáčení tě
la), ukemi a potom zač
nete procvič
ovat techniky. Jaký typ technik učíte
nejdř
íve?
Kiš
š
omaru Ueš
iba: Šihónage, techniku pomocí nížmůž
ete hodit partnera do mnoha různých
směrů. Provádí se stejně
, jako kdyžprovádíte techniku s meč
em. Samozř
ejmě
,ž
e také
používáme bokken (dř
evě
ný meč
). Jak užjsem ř
ekl, v aikidó se dokonce i nepř
ítel stane č
ástí
vaš
eho pohybu. Můžu s protivníkem pohybovat, jak chci. Z toho př
irozeněvyplývá, ž
e když
cvič
íte s č
ímkoliv dostupným, jako je tyčnebo dř
evě
ný meč
, stane se částí vaš
eho tě
la, stejně
jako nohy nebo ruce. Proto, v aikidó, to co drž
íte př
estává být pouhým př
edmětem a stává se
prodlouž
ením vaš
eho tě
la. Dalš
í je iriminage. V této technice vstoupíte ve chvíli, kdy se vás
protivník pokusí zasáhnout. Např
íklad, protivník se vás pokusí zasáhnout pě
stí nebo hranou
ruky (tegatana) do oblič
eje. S využ
itím protivníkovy síly otevř
ete své tě
lo, vstoupíte nalevo za
něj a vedete jeho pravou ruku vaš
ima nataženýma rukama ve smě
ru útoč
níkova pohybu.
Potom drž
íc jeho ruku provedete kolem jeho hlavy kruhový pohyb. Protivník pak upadne
s rukou zamotanou kolem své hlavy….Tohle je také plynutí ki…Je zde ř
ada slož
itých teorií,
které se této záležitosti týkají. Protivník je zanechán úplněbez síly, nebo lépe ř
ečeno, jeho síla
je vedena smě
rem, kterým chcete protivníka vést. Takž
e, čím je útočník silnějš
í, tím je to pro
vás snadnějš
í. Na druhou stranu ale, kdyžbudete působit proti jeho síle, nikdy nemůž
ete
doufat, ž
e zvítě
zíte nad velmi silným člově
kem.
Ósensei: V aikidó nikdy nejdete proti útočníkověsíle. Kdyžzaútoč
í úderem nebo sekem,
vede útok v podstatějednou dráhou nebo na jedno místo a vš
echno co musíte udělat, je
vyhnout se.
Kiš
š
omaru Ueš
iba: Dalš
í techniky, které cvičíme jsou: ikkjó proti š
omenuč
i v seiza, nikjó,
techniky s pákou nebo fixací a tak dále…
B: Aikidó obsahuje mnoho duchovních prvků. Jak dlouho to trvá nežporozumíte
základním věcem?

Kiš
š
omaru Ueš
iba: Jelikožjsou lidé různí, nedá se to ř
íct vš
eobecně
, ale kdyžč
lověk cvičí
po dobu kolem tř
í měsíců, aikidó trochu porozumí. A ti, kteř
í cvič
ili tř
i mě
síce, budou cvič
it
š
est mě
síců. Kdyžcvič
íte š
est mě
síců, můž
ete pokrač
ovat po neomezenědlouhou dobu. Ti,
kdožmají jen povrchní zájem, skonč
í dř
ív nežza tř
i mě
síce.
B: 28. tohoto mě
síce se uskuteč
ní zkouš
ky na š
odan (1.dan). Kolik lidí užmá č
erný pás?
Kiš
š
omaru Ueš
iba: Nejvyš
š
í stupeňje 8.dan a ten mají tř
i lidé. Potom je š
est 7.danů. Tě
ch,
kteř
í mají první dan je opravdu spousta, ale samozř
ejměpočítám jenom ty, kteř
í se dostali po
válce do kontaktu s Hombu dódžó.
B: Mimo Japonsko je také znač
ný poč
et lidí cvič
ících aikidó, ž
e?
Kiš
š
omaru Ueš
iba: Pan Tohei navš
tívil za úč
elem výuky aikidó Hawai a Spojené Státy, kde
v souč
asné doběcvič
í 1,200 nebo 1,300 lidí. Tato cifra zhruba odpovídá 70,000 nebo 80,000
aikidókův Tókju. Ve Francii je také ně
kolik lidí s černým pásem. Jeden Francouz se zač
al
učit aikidó potom, co se zranil př
i tréninku dž
údó. Chtě
l na vlastní kůž
i poznat ducha aikidó,
ale ve Francii to nebylo mož
né. Cítil, ž
e jestliž
e chce najít skuteč
ného ducha aikidó , musí
hledat na místěvniku tohoto umění. Řekl, ž
e to byl důvod, pročpř
ijel do Japonska. Také
panamský vyslanec cvič
í, ale zdá se, ž
e je na něj v Japonsku př
ílišchladno, takže v zimě
necvičí. Také bych vám rád povědě
l o jedné paní, jménem Onoda Haru, která se vydala do
Říma studovat sochař
ství. Cvič
í aikidó užod doby, kdy chodila do š
koly v Tókju a nedávno
mi od ní př
iš
el dopis, ž
e se v Itálii náhodou setkala s lidmi, kteř
í také cvič
í a mile ji mezi sebe
př
ijali.
A: A co se týká interpretace technik aikidó?
Ósensei: Nejdůlež
itě
jš
í stránka je masakacu agacu a kacuhajai. Jak užjsem ř
ekl př
edtím,
masakacu znamená „správné vítě
zství“ a agacu znamená „vyhrát v souladu s posláním nebes,
které vám bylo určeno.“ Kacuhajai znamená „stav mysli rychlého vítězství.“
A: A tato cesta je dlouhá, ž
e?
Ósensei: Cesta aiki je nekoneč
ná. Je mi 76 let, ale stejněse mám co uč
it. Není to jednoduchý
úkol, zvládnout Cestu v budó nebo v umě
ní. V aikidó musíte rozumě
t kaž
dému úkazu v
př
írodě
. Např
íklad, rotaci Zeměa nesmírněspletitému a dalekosáhlému ř
ádu Svě
ta. Je to
cvič
ení na celý život.
B: Takž
e aiki je uč
ení bohůstejnějako bojové umě
ní. Co je tedy tím duchem aikidó?
Ósensei: Aikidó je ai (láska). Obsáhnete vaš
e srdce touto obrovskou láskou Svě
ta a vaš
im
posláním se stane chránit a milovat vš
echny vě
ci. Tento cíl je opravdové a skuteč
né budó.
Skuteč
né budó znamená zvítě
zit nad sebou samými a odstranit bojechtivého ducha
nepř
átel…Je to cesta, kde je skrze absolutní sebezdokonalení odstraně
n každý nepř
ítel.
Cvič
ení aiki je cvič
ení odř
íkání a způsob jakým dosáhnete stavu jednoty ducha a tě
la pomocí
uskuteč
ně
ní principůNebe.
B: Takž
e aiki je cesta k svě
tovému míru?

Ósensei: Koneč
ný cíl aiki je vytvoř
ení nebe na zemi. V kaž
dém př
ípadě, celý svět musí být
v harmonii. Potom nebudeme potř
ebovat atomové a vodíkové bomby. Můž
e to být klidný a
př
íjemný svě
t.

- s laskavým svolením majitelůpráv -db-

