19. Hakama a jej význam
Ked som bol O-senseiov uchi deshi, kazdý musel nosit hakamu pri tréningu od prvej
chvíle ako vkrocil na tatami. Neboli ziadne obmedzenia ohladom typu hakamy, takze dojo
bolo velmi pestrofarebné miesto. Mohli ste tam vidiet hakamy všetkých druhov, farieb a
kvalít : kendo hakamu, pásikavú hakamu pouzívanú v japonskom tanci ci drahocennú
hodvábnu hakamu nazývanú sendai-hira. Viem si predstavit niektorých zacínajúcich
študentov co dostali výprask za to, ze si pozicali drahú hakamu starého otca urcenú pre
špeciálne prílezitosti a potom na nej zodrali kolená pri suwariwaza.
Zivo si pamätám den ked som si zabudol svoju hakamu. Chystal som sa práve vkrocit
na tatami len v dogi, ked ma O-sensei zastavil.
„Kde máš hakamu?“ spýtal sa prísne. „Myslíš, ze môzeš prijat ucitelove inštrukcie len v
spodnom prádle? Nemáš ziadny zmysel pre mieru? Zjavne ti chýba znalost etikety
potrebnej pre toho co nasleduje budo. Chod si sadnút na kraj a pozoruj odtial
vyucovanie.“
To bolo jedno z prvých napomenutí co sa mi od O-senseia dostalo. Moja nedbanlivost v
tomto prípade pohla zakladatela k prednáške o význame hakamy. Povedal nám, ze hakama
bola tradicným odevom kobudo študentov a spýtal sa nás ci vieme význam siedmych
záhybov na hakame.
„Symbolizujú sedem cností budo.“ povedal O-sensei. „To sú jin (láskavost), gi (cest
alebo spravodlivost), rei (zdvorilost a etiketa), chi (múdrost, inteligencia), shin
(úprimnost), chu (lojalita) a koh (zboznost). Tieto kvality nachádzame u vynikajúcich
samurajov minulosti. Hakama nás núti premýšlat o podstate pravého bushido. Nosenie
hakamy symbolizuje tradície prenášané z generácie na generáciu. Aikido sa zrodilo z
japonského ducha bushido a naším cvicením sa musíme snazit vyleštit sedem tradicných
cností.“
Momentálne väcšina Aikido dojo nedodrziavajú O-senseiovu striktnú politiku ohladom
nosenia hakamy. Jej význam zdegeneroval zo symbolu tradicných cností na odznak
postavenia yudanshu (nositel danu). Navštívil som mnoho dojo v mnohých krajinách. Na
mnohých týchto miestach kde len yudansha nosí hakamu, yudansha strácajú ich ludskost.
Myslia na hakamu ako na cenu na ukazovanie, ako viditelný symbol ich nadradenosti.
Tento typ postoja robí z ceremónie klanania sa O-senseiovmu obrazu, ktorým zacína a
koncí kazdá lekcia, výsmech jeho pamiatke a jeho umeniu.
Ešte horšie je, v niektorých dojo, ked sa od zien so stupnom kyu (a len od zien) sa
pozaduje nosit hakamu, pre zachovanie ich jemnosti. Podla mna je to urázajúce a
diskriminujúce pre zeny cviciace Aikido. A je to tiez urázajúce pre muzov, lebo to u nich
predpokladá vulgárnost, ktorá nemá na tatami miesto.
Vidiet ako sa zlahcuje význam hakamy ma naplna smútkom. Mozno to niekomu pripadá
ako malicherný problém, ale spomínam si velmi dobre na dôlezitost, ktorú prikladal
hakame O-sensei. Nemôzem vypustit z hlavy význam tohto odevu a myslím, ze nikto
nemôze popierat obrovskú hodnotu cností, ktoré symbolizuje. V mojom dojo a v dojo k
nim pripojených doporucujem nosenie hakamy všetkým študentom bez ohladu na ich
technický stupen (Nevyzadujem to od nich pred ich prvým páskovaním, lebo americký
zaciatocníci nemajú japonských dedov, od ktorých by si hakamu pozicali.) Mám pocit, ze
nosenie hakamy a poznanie jej významu pomôze študentom uvedomit si ducha O-senseia a
udrzat jeho myšlienky nazive.

Ak necháme upadnút do zabudnutia dôlezitost hakamy, je mozné ze zacneme takisto
zabúdat na veci v Akido podstatné. A na druhej strane, ak ostaneme verný zelaniam Osenseia ohladom nášho tréningového úboru, naše duše mozno budú viac dôverovat snom,
ktorým zasvätil svoj zivot.

