
Tanaka Shigeho
9 Dan aikido w Polsce!

W dniach 15-21 maTca br. odwiedził Pokkę lDraz z 14-osobouq gru?q studentóu, członków Klubu
Aikido Uniuersytetu Tokijskiego, sensei Shigeho Tanaka. Całe suoje żlcie Pośuięcił on studiouaniu

i nauczaniu budo, obecnie majqc 76 lat jest Ąwq legendq, uhonorouan), jako jeden z trzech

Ąjqclch obecnie osób najwyższym u aikido stoPniem 9 Dan. Nigdy wcześniej nauczyciel
aikido Posiadajqcy tak uysoki śoPień nie oduiedził Polski.

Obok seminarium w Warszawie i u Krakouie studenci i sensei Tanaka dali Pokaz w Centrum
Techniki i Sztuki JaPońskiej ,,Manggha" u Krakoulie. Ta historyczna dla Pokkiego budo wizyta

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem środowiska. Na uszlstkich imPrezach sale Fękńy w szuach.
Budojo objęło całq wizytę Patronatent medialnlm.
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Rozmowa z sensei Tanaka Shigeho

Budojo: .]zrk zai:zęła się pl,zr gocla senscia zc szitl-
kzrllli rvalki?

Tanaka Shigeho: Ocl rrajurłoclszrclr lirt illtcrcscl-
rr,;rłetrl się btrcl<l, poclobałrl nli się to. Jlrz <lcl szkołr,
pclclstzttvotle j zirczzlłcr-rr rrp l,arl-iać btr clo.

Budojo: I zacz,zlł setlsei rlcl raztt ćrviczr-ć aikiclrl?
TS: Najpiertl, br,łti.jtrclcl.
Budojo: Kiecly serrsei zac.z:,1ł ćrr-iczr,ć aikiclo. czr ttl

br,łcl ocl raztl \\, clojo ()-Serrsci?

TS: -l'ak. to bl,ło it clo.jo Leshibr-.
Budojo: A kiecl1 to blł<l?
TS: \\I 19ill 1-okrr.

Budojo: ()z1- O-SerTsei bt,ł u-teclv tv Tokiol
TS: Nie, lric ll1,ło go ll Tokio. \\Iteclr- setlsei

L es]liba przebvrlał rv Irtirtrra.
Budojo: Jak często blrv:tl u, Tokio?
TS: Iiilk:r razt, rr, l-tlkrt.
Budojo: (]zr to llvł1, kilktrclrliolle serlrittariai
TS: Różrrie bllvało. Brlr, tcl setlritlaria, (]zzrscrll

trlvałl- jcclerr clzięll, czaselll clłuźe.j.

Budojo: I(to \\,tech, trartczał? Czr- zajęcilr pf()\\,a-

clził kisshorrrzrrtr uesIliba?
TS: Ueshiba Kisshot"tlarrt.
Budojo: Czv kttlś.jesl,cr,e rlauc,tał?
TS: Nalrczrciel br,ł tllk<l jeclelr. Ueslliba N{rlrilrei

sc tr se i.

Budojo: Kto rvtecll,ćrviczvł z setrseietrr? K<lgtl setl-
sei najlepiej zzrparliętał.,

TS: Okrrrnrrl,a, Tacla,,\t,ik:ril-a, Nishio, Tittttltra.
Tr-clr parrriętar-l-r.

Budojo: Kobiu,aslri Hilrlkazrr?

TS: Nie znam go dobrze. Już wtedy był w Osace.
Nie było go rt Tokio.

Budojo: Jak długo sensei ór,iczl,ł rv Hombu Dojo?
TS: Drł,a lata. A potem już ltłasnl.trening.
Budojo: Jak to należr, rozumieć?
TS: Sam dbałem o rtłasnr-trening, sam ćwiczyłem.
Budojo: Czy korzvstał sensei z pomoc\: innych na-

uczycieli? Czy ktoś senseia inspirortał?
TS: Korzystałem z nauk Kunii Zen'ra, mistrza

Kashima Shin Ryu. Około roku ucz.r,łem się od mi-
strza Kunii. Oczywiście chciałem dalej się od niego
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ttczr-cl, ale tliestct1, rrie br-łcl t<i lrroźlirr-c, ptllrieir-lLz sell-
.ci Irtrtlii ztrlarł.

Budojo: ()zr,.jest pr-irrr,cli1, że tjll,iczr-ł setrsei r,órr,-

lliez rl clojo (}tlzo Shiocl1 ?

TS: .]a tatrl ttczr,łeltr, a tlie p() pl,()strl ćrviczlłerlr.
Budojo: Jlrkcl slrilrarri
TS: Tak, ocl 1lclcziltktr Yoshilrkarlrr prtlrr,aclzilcrrl

tatri tt,etritrgi,jako slrilr:rrl.
Budojo: Kieclr- t<l rtriało rlliejsce?

TS: \\' 1!)5,1 t,.

Budojo: .Jak til się stałtl, że serlsei p1,ollaclzil zaję-

c,ia u, Ytlshir-rkirrrie? Czv lllło to llźl zal)l,oszetric trvtil,-

ci, \'osllirlkanrt C}ozcl Shiocl1 ?

TS: Tak, br,łelr-r p()l)l,osz()ll\ i zlpt,t,szolr\ plzęz
\ęl)seia 5llirlrlg r,solliśt,ię.

Budojo: C,z.s 1-l<lz,tt tl,tlr trcz1-1 scrrsei lv ir-rrlrclr rrriej-

scaclr? C)pl,<icz Shiseikalrtr (Brrclo.jti u \\'iclkiej Śi,,iilt1 -

ni N,leiji rt Tokirl) i Urrix,el,sltettr Tokijskiegrl?
TS: Nic ttczl,łetlr rv itlrlr-ch rriiejscach.
Budojo: \\' Shiscikiulie brł setrsei o<l początktl?
TS: .|esterrl załclźr,ciclcrrr i clr-r-cktol,erlr Slrisei-

kantt,
Budojo: Cz1- przecl polvstanietrr Shiseikarrtr clclb}--

rlałr, się trerritrgi rv itltrvch polrrieszczellii]ch;,
TS: Nirjpie1,lr- br,ł kltrb aiki<]o na Utriucrsltcc,ic.

Stilcl się lr-zięł<l te pril ilicktr lrattczzrtliit aikiclo rra Uni-
rlct,sl-tecie Toki jskitri.

Budojo: l'r,orlaclzi serlsei z:rjęcizr lla Utrirr cl,sr-tccic

Tokijskirn, Jeclrlak stlrclerlci. kttit,zr- ćtviczą aikido

1loclczas sttrcliórr-, \\,\,a,/, 7, k<lticelll strrditjrr, ,/apl,/cstll.jail

tl,er] i trqri\\,.

TS: \\'iększclść, pr-irrr ie \fsl\ 5c\ , r,zeczr-iriście przc-
stirj:1, Jest llar-clzo rrielvielrr tr ch, kt<jl,zv kontvrrurr ją,

Budojo: Jakic ttl .jest ltczrrcie, z ptlllktLl rr,iclzettiłr

rrattczl,ciclir, kiecll-p<l lJ-,l latach trenillgótv trzellir że-

enirć się 1lt,allic ze lvszlstkitrli srr-oillli trcztliitrllii,
TS: Pojatvia się <lt:zvrliście strrtttek zrr,illzirrll

z t-tlzstittlietn, irle l,rjrltliez ciekalvość, jak terl czło-
rviek stlllic rr, źr-citt poraclzi. czvtrr się lvl-każc, .jaki1
clrtl gę rr-r,l licl,ze rt, źr-ciu, Zaitl tercs<lrr,łrrrie, ciekatlość.
t1,oska.

Budojo: (]zv tl:r sensei <ik:rz.ję spcltr-kacl slvciich

clzrrvl tl-cll rrcztliólr, ?

TS: Często spotr-katrr się ze srv<litrri tlczrliarrli,
Budoj o : C h cialbl-rrr 7,Llp,\- t.ać, o ttczll iórt 1irzeb vrva-

_jzlcr-ch 1loza .|aporriz1.
TS: .|est iclr kllkrr, irle rrierr-ielrr. Są rr- Iiarlzrclzie,

Allglii, pervtrie takżc rr, .\ustlalii i rv Krlrei I'ołtrclr.i<l-

u,ej. \\Iielc ztież,:-tez ocl tr-ch ltrclzi. \iektril-zr Ll\fllza-

.ja się za rrroich trczt-ti<jrv, chociaż ivc:rle tlirlli rric są. Sł1
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tez tac\,, któr,z1, rzeczllliście są t-tlclit-l-ti trcztriatrri, irle

się zzr rlich rlie rrrvazzrji1. Bt,lvii l,óżl-rie.

Budojo:.|ak ttl llrło ze stclllrliarrli rv zlikiclo llźr po-
czątku lat 50-tl-ch? Iiiecl1 pojalviłr, się takie frl1,1lliilrle

strip rlie-.'

TS: Blłt jtlZ, kiech,.ja zacząłetrr ćrviczr,ć.

Budojo: .|ak u,tccl1- u-r gll1clało tlercl;rll-atric sttl1-1lli?

Oclbl,rr-ałr,się e.-zarrrirr ,\ c7.,\- też, rlarrczl,ciel irrfill-rnorlirł
jaki kto rrla stcipieri?

TS: ,\ic 1lrłtl egzarlrirlórv, tr-lk<i setrsei ltzlrallicllr,cl
tritcl:rrvirł sto1lllie kl,rr i Darl.

Budojo: Ilobił tri Kisslrotrritl,tt sensei czv O-Scnsci?
TS: Doprikl serlsei N,Itll-ihei blł zcl1,orr,1,, to ol1 \f\--

stalviał llszl,stkie celtl likirtl . Iiiecl1
zabl,irkło setlseia N[<lrilrei, to zajilł
się lr llr Kissll,,tll;tt,tt :e l)re i.

Budojo: _ł jak to rr-l-gląrlało

lv 1lraktvce? C,r,l sellsci \Itlrihei
pr4leżclżał i lrrórl,ił .jaki kto rrra

sttlllicri, C,/.,\ Ięż, rollił t<l Kisstrorrra-
l,ri sellsei?

TS: \ltlie się rric zclarzr,łtl tric:
tltkic3-t,. rr iq,t, r[,,kllrclIlie ltie tr ieltl.

Budojo: (),z,l, ,zclal:l.z:J<l się 1lrze-
skakilvar-rie sttlpni? \\'sz1 scl lvic-
c|zieli, że rvczolzrj ktrlś nriał 1 Dan,
a clzisią rrla.już i'l Darr.

TS: \ie piirlliętattt, allr coś ta-

kiego się rrriało llriejscc. \\'szl,stkie
stoprlie clcl 7 clirr.a lr,łącznie otrz1--

tllałetll ticl setlsci'zt NIorihei.
a 8 i !] Darr - <lcl setrsei'a Kisshorla-
rlt. Nzt 9I)iill czekałerl-r 2() lat.

,\ czl lviecie ile jest lv tej clrivili żr -

j.rc1 cll Ilnrl<,zlt,ieli zc slrlllllit,tll
!] l)arl ?

Budojo: Trzcclr. Jes,zcze setrsei
'I'acla i setlsci ()krrtrlrrr:r. I rriecl:rrr,-

tro znrltrlr, setrsei ,Ąl,ik:rrva rrliał
9 Darl.

TS: Ott-zr-tltałerrl !) clatra rir-

zc1,I7 z setrsei'et,1,1 'l'ada i setrsei'em
Arikarla.

Budojo: Porvieclział scllsci, że rriektórzr Ltrr,aźaja

się zzr ttcztri<irr,setrseiir, clrociaż rrir-rri rlie są, a irrtri się
zzr rtcztliórl nie trrvażają, chociaź r-rirlli s;1. .|ak b1 okr-e-

ślił scrrsci relację nrięclzv ttczlrietn i narrczl,cieletrr?
TS: Jesterrl zivolerlrrikieln l1,oltrtlści u,r-bortr, Nie

clrcę rrikorrru tlarzucać tegcl, że jest rrroirn ltcztrierrr.
Decl,duje lzrczej przl,rr,izlzallie. \\Iidzrć, źe ktoś.jest clo
trrlrie prz1,1r,iązan1,, chce się ocle mtric uczl,ć. Dla nrrrie
jest rvtecl1, clczlrviste, żc.jest to nrój ttczeti. Nie cl.cę
trzl,skirlać l-riczl.jego prz1,1viązalria na siłę. Nie cl.cę się
lrik<lrnu rrtlrzltcitć i rrie clrcę, zeb1, ktoś llli się rrarzucał.
Nie irrterestrją rrrnic takie relacje. 'I-o I-trusi bl,cl clobl,rl-
trcllltc z każ<lcj stl,()l,t).

Budojo: A teraz pytanie na trochę innv temat.
W Japonii, często są pokazywane rr- telerĘi turnieje,
walki rzekomo bez reguł: UFC, Pride. Kl- Czr z punk-
tu widzenia teorii i praktyki budo, to są ciekalre walki?

TS: Dla niektórych przedstardają one jakąś war-
tość. Mnie 1,o zabardzo nie interesuje-

Budojo: A gdyby ktoś, np. pan Inoki_ pordedział
senseiowi: Panie Tanaka, proszę przr-gotol§aĆ zalyod-
nika do takich zawodów. Gd,vbv zapropono\tał kon-
trakt.

TS: Jeśli mój uczeń chciałbr- ręlczrć rr takim
turnieju, nie zabraniałbym mu tego-

Budojo: Czyli nie widzi sensei r§ trm nic złego?
TS: _\ rl,.,,_ ,_- : -.:]ll t'ZC-..tlŚ

zallr-altiac'-.- .|.- :, : _ t itce so-

bie 1lorrlrlcz.,,_., :, - . :,.,tcllcl.
Budojo: ( ., .].r_Li rliclze-

Ilia terll,ri. __., _ -.ti rr-alki

<lzicjlr .i. . , - ., ., /r i
TS: ()t,l'- .. .:
Budojo:( ,.ctl.c,i ilr-

kic: tl,,ir. ,., --, :,,i,)llr l'()/-

r;iitzallill r.,_: : :]
TS: \_. -. . . : :ctIltricztrie

llr-łr-trl j.,.,..-: ] ] -i./\. ale tltI
stro1l\ ii,/l l_.,] . :..- : ] z.Lt ltlltr itttia

trch lirclz. -_. . _ :. ,.,: ._L\.l\\c. C;ch,-

lll ktr l( ,_il. ._, __ . - ..,_, : (-\\ ial\ ć sll-
lllo. a ll;r ]].,_|: . :- : :r,rlr:lltlzl,cji
fizr cztlr.]-. - -. - :ltc rr r _szkl.

Budojo: l ) : : :,ir.z.t.rlalk
\\ |\(ll',, ] ,'.rrtir.,ż;!.iit

głrjrrtt,. _ . ., _ . . - - ._l,.Lr_il] clrr-

sze tl i.L,

Budojo: ł _ :,l zr 1l6llti-

TS: \I : , , ,ii. lt lt1,1-

Że 1l0 l,,l . . .] :,_ c.]lc Zastoso-

tr.tllit. - ,

Budojo: '', , , i :1.1 1ll,zr kłircl
tecllrl-- ] l- _. . ., ,-i.lłr, 1ll,artie
rrr ę,,11-..; ,1- a

TS: Nie zostały. Nfożna je c72§em zobaczyć na za-
wodach judo, ale jest ich bardzo mało.

Budojo: Co zadecrdortało o rrrtorze przez sen-
seia aikido czy Kashima Shin Rru? Cn- porrodem by-
ło spotkanie wybitnl-ch osobolsości. takich jak O-Sen-
sei czy Kunii Zen'l,a?

TS: Zawsze decvdoręł zachrr-r-t nad osobą na-
uczy ciela, wraźenie jakie rrrrr-arł. srrnpatia dla niego.

Budojo: Kunii Zen'va miał podobno bardzo trud-
ny charakter, bl-ł ostn-.

TS: Moim zdaniem br-ł prostolinijny. Był pro-
stym, szczerym człowiekiem.

Budojo: Bardzo krz,rczał na srr-oich uczniów.10
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TS: Czvrtr ilrtrt,rrr jest gnębierrie i por-rizarrie
ttcztliórr-, a cz\-lll itl1,1l,t,lt llloclle, trl,arcle tl;lrtczltrrie. Zc-
llr, 1ll,zekazirć korrlriś coś, rv ccl się trrtlct-lcl lticrzr,, tracl

czvtlt się pt-actirl,ało. cct ttcisi się rv stlllie, tcl 1lt,zckirz tetr

r-r-rtrsi br-Ć czasallri p()partY takirn kcir-r kl,etltYnl) oStrylll,
stź1l]o\vczvlll tlztttczittlicttt, U I(tirlii sctrsei rvsp:rtliałe
blłtl to, że orl clla lllrclo 5Jotóu, lll,ł pośrr-ięcić srtoje ż1,-

cie, Dla r]iego llr,ło to za\\,s7e r-rajlvazrriejsze. I]r,ł clstrr ,

ale rlie br-ł clrcitlr atri a1,ogatlc:ki, rrie rr,l,kol-zl-str-rvał

srvoicIl ttcztriórr,, lrp. rlie ivr-ciągał ocl rlich picrrięclzr .

Budojo: Słl,szeliśr-rlr,, że llr,ł bat,clzrl llierlnl-trr czło-
rliekierrr.

TS: },Ioźe nie br,ł llieclrrr , irle tlil l]c\f lr() Iitrirtlsotr,cl

rlic clolclbił się rliczegtl. N{iał.jeclnak rviclkic serce. Je-
śli clrtlclzi o C)-serrsei Ucslribę, to.jtrż sirtrr jeo-o lviclcik

rvzbLtclzał szacttnek,
Budojo: Na pokazaclr ernalltrje z setlseill triezrr-r,-

kłv sp<lkój..jirkbl lvszvstk<l.juz się zclal,zl-ł<l.

TS: Pclclczas ćlr-iczeri oclrlvclratrr tirk sitt-t-tcl .jzrk rrir

co clzieri.
Budojo: Ćrr iczr- setrsei tak.jakbv lvl,k<llrl,rl,ał czvll-

rlt lśt,i tItlill cotlziellllegr,:
TS: Erlloc.je scl-roclzi1 rrisko clo Cctltrlrlrr. Iak czło-

ivick się rt,zlltrl,za, to ctrrocje iclą clrl --órl . Otre rtclel,zzt-

ją d<l .r-łoir,r,. Br-akrrjc wtecl\ spokojrr, ()pżt11o\\atlia Ilcl-

3^otrl. |'cijarvia się rliellclkój. Sztrrka polega tla tr-l-t-t, żc-
llv rr,szr-stkie ttczl_tciir skrrpić lv clolllej części ciała. Ttl
zapelvllia sp<lkój rr()golll i rrrlożlirvia trtl,zl-t-tlatlic rl,ł:r-

ścirr,ej postalr-r,.

Budojo: Skacl się rr-zięło o(lsta\\,ienie stclpl, lekkcl
lr bok?

TS: -1-o oclstarr-ierlie stclpl- b1 ło llźttlczźlllc <lcl ptl-
cziltkrr pt,zez llristt,za Kr_rrrii. Ta pozr-c-ja r_ltrrozlirlia

rrajłatrviejsz:1 l,eakcję lra kazclegJcl t,tl<lz:rjtr at:rk.

Budojo: C}ozri Shiocla setrsei tirk ttczr,ł satrro.

TS: I'ozr-cjir lróg brła Lt rlich birrclzo poclollrla.
Ustair.ierlie rilk bt,ło poclt-ibrle. .Iir rórvlriez chciałllr-rll

<l coś zapl-tac'. (iclziekolrlick ptl.jaclę lvszęclzie trrtrie

pi-tzrji1 <l ttl kicc[r z:rczzlłetrr clrviczl,ć. _|akie jest ,^)ac7.ę-

llie takich pltali? l)lirczcg<l rrikt rrrrlie llie prta rl rrloje

1lźrrrczźlllic tta ttttitt,el,st-tecic?.|estellr jecl1-1l\-l1} llźlLICZ\,-

cieletn lV Ja1lolrii, kttil,r- trczr plzez 50 lat \\, tyllr sźl-

rrlr rrr kltrbie tla Utlirlers\ tecie. l,rrclzie żrją clłrrg-o, alc
tlie kirźclerrlrr r_lclzrje się coś takicgo tlsiął,rrąć.

Budojo: Ltrclzie ćrliczacv aikiclo 1lrscvrltrj11 się tr trr.

że rllajz1 z,,Iszczlt spotkać kog()ś, kto Ćlviczr,ł rr O-setlsei
L, eshibr,. kttl ztra wsz\-stki(]ll ltajsłarvrliejszr-clr iiikiclo-
kórl i satri.jcst jeclrll-rr-r z triclr.

TS: Prolllerllerl-r.jcst ttl. że rlie rlia<l<lrrrtl .jirk pt,zeka-

zać prarvclę tl L'eshibic tlzisiaj, po tl,Irr lataclr, JeśIi ktoś

sp()tkał się z O-serlsei Ucshibą, b,sł pTzez tlieutl ttczcilrl-,

trl.jirk rrra o tr-tl-l oporl,iirclać? C]złclrlick rlra r,<iźrle stl.clt-tl-

tlstllltirt,ości, rlic .jest jeclrloll-r-rliiu-<lu-l,. Człorr,iek t-trtlzcl
lll,ć czczcltlr-, sźll]1 llloze chcieć kogoś cl.cić. 7 clltr§ie,j strr l-

l1\, l1l()zc llrć złoclziejerrl, Dla rrlrlie pl,aktvka polegii lTir

tr-tll, żellv rlztrrirctrizrć rl- sclltie cloble cech1,, pielęgrrorrać

_je. Każclv scttsei tlloze rlrr-ślcć rla srr,ój sllclsrill. .f cst rratrr-

ralrla clręć Tv każcll,rlr rrattczl,cieltt. l;r, rrrieć rr-ielri

ricztli<ju-, zarabi:rć clrrżo pierrięclzy rla tvlll co się robi,
N,I<lze też br,ć rlol,r-rlaltti1 itrclzka spl,a\vźl, zc serrsei clrce srl-

llic clobl,ze z-jeść. Dla trrtrie llie jest rvlrźtre. źellv rr,śr<irl

trrtliclr ttcztlir]xv llrli słail,rri ltrclzie. Nie rl t<i te,ż cbocbj, że-

bl ktciś. kto c1l,iczr aikiclo cz1- lilrslrirrra Shin Rvtr brl
słarvlll-z tt:g(), że br,ł llrclir-rl tlczlriclrr. Cieszę się z tcgo, źe

lr śl,ócl rl-rrliclr ttcztrir'irv slt cltlbrzr, lekarze, clvplor-r-raci, acl-

tr,<lkaci, t-tattkrlrvcl,, ktr'il,zv cisiąenęii coś rv sir,ojej rlzic<lzi-

llie. \ie słr,trą z tcg-o, źe lllli ll-rclirrri trcztrianli, Nie tvszl,-

scr, któr,zv c]rviczzt irikiclci llęcl:r pltllbsjorralistirrlli. N[<lirrl

lllztt,zeIlict-t-t .jest. żelll to. czcg() tlczę llż1 tl,erlirrgacll,
p<lrllagalo itll rr, iclr pl,zvszłrclr zatr-ciclach. Clroclzi o tcl.
żelx- llęclirc tv 1ll,zl-szł<lści lekirrzetll, clr-pl<lrl-ratz1, pl,ofbscl-

l,etrl zaclt<lrt,ali ciLrcha birclcl. któreg,<i icll tlzrrtczr,łctrr.

Budojo: Birrclz<l clzięktrjerrl1, za r()zl11()\\,ę.

Rtlztllarr-iał : .\rrclrzei Baz1,I kcl
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