LtrrR.ąrvRA, HIsToRl A, 5ZIvl<A

Al

-

I<l

co to oznacza,?

INABA MINORU
Lieshiba hĘorillei uczyl się technih aiki ocł TakeĄ Sokttku, ttti,strza, .szkoł1 Drtito Rytł.
7-a szhoła definiuje aiki ja,ko ,,tecluliki, którynti nlożna n.eutra,lizoitlać siłę na.Padajqcego
,PrzecizLlnika ul taki sPosób, b,r- łlie mógł róu,llież kontl,atakoulrlć".

I'r-zr.potrritrarrr scibie, .iak rnistrz Ueshiba, nlając
porracl t]0 lirt, pokazl-rvał srr,oje ruchy ttcznionr u, dojo

na początku 1at czterclziestl,cłl erv

Slrorr,a (<lk.
1966r.). Wl,glądał<l nźl to, jakb,v pozrval:ił się

clorr,olnie ataktiilać, ale tt, mcitt-tencie, kied_v
plzeciivrrik rlotknął jegci ciała, ta siła

rra[r,clrrlriast b,vła rreutralizoll-ana
z piorunu.jącvnr dia ataku.jącego
skutkiem.
\ł tej c}rlvili dotl,ku

się istotil sztuki
łrikiclo - tld tarrltl,clr czasórl

órl,czesnvch uczrri<ju. kerr.jutsu. To,,rrkete" (terr,
który jest atakoivan1,), ktciry stosuje się do interrcji

tlull dtrt,lra ..ki" l atlrku jącego 1..slrite''1.
\Ąl irrstlrrkcji pt. ,,Kendo gokrri" Kashinlashitrden
chclkrrslrirr Rl,tr (kerl"jtrtsu) jest napiszłtre: Trzebet
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\Ąlażrre, Zeby ,,nie

alczl t:" z przecirr,llikiern.
'I'e trzv rr,lv. szkclł uż_r,rvah, słowa ,,aiki"

słowo z clbecnl,m naszvlll

,,aiki",
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zlak oznacz,zr .,zgocla,
łłalrnotria".)\Ą1 następnych
lr,órllat ll ttżtrrAllr jest jtri

\\- staryclr japońskiclr

tekstaclr
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,,f§ §" 1inaczej niż obecnie. pierrvsz1,
zn,ak oznacz.a ,,wzajenrn,v" ]ub ,,należącr., clcl
clr,rrgiej cisob_v"). Jakie stclsurrki rna to

Ll\\-iizźllll, Przr"pzrtrzm1. się zatem
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r]qżlć do hannon.ii u, sobie.
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obectlv znak.

Nzrjstal-szr opis, któr,1- ztlalłrzłem,
rlapisał nristrz Yirgvu, ktćlrv zrnar-ł u,r. l646, ale tvlko
§am \\,yraz ,,aiki", bez źadne5;cl rlr,iaśnieniaco clcl

szczcgóltrego zlraczenia. Plz,vna.jrrrrriej 1llozlr.l
pclrł,icclzieĆ, źe ten rvl raz bt,ł l\.tecll, .jtrź ztranri użr,ll any. \\' nolvszych źróclłac]rnttlżentv
lclllaczyć., .jak sbrvcl ,,aiki" pojartia się
\\, cora7, balclziej lr,l,raźnvtn ,N
kontekście.

\\i nlanuskl,1,,pcie

Yiłnraoka Tesslrlr ze szkołr,
(lv
Nlrrttl-l-r,tt
el,ze N,{eiji - kclrriec XIX w.)
u, ..}Iatslrkazenokoto (O u.ietrze, którv lvieje 1lI,zez
sosrrę).,.lllatstl":sosna,,,kaze"=rr,iatl" napisał:
. 1ah
l\hat,uń,aze to ztlrtrz1, ź-e tlrtlez) tł.ltikrlć ,,aihi" §}j
a sosLla.szLulti. ttl ttt,ly cz.a.s rLziała ,,tLihi". Jakh1
lunttień na kani.eft,, u.,tLL(l tta iuatę. lVirltr łncL ztL,alić sosltę,
a ,\asna ttct t.tttliknllć netjnocniejszegtl u,iątnL. Tr_rtaj ivl,raz
,,aiki" jest ttżyr,varry w tynl sam§ln znazt;iatr zLlieje,

czeniu co w poprzednich przvkła-

szkclłr

Hokushin Ittcl Ryu (kenjutsu)

jest napisarre: Nic

dach,

kont,-t,tzłtQ

Nie rviadorrro, kiccl,v i kto zaczął użvtł,aćobccnego znaku Al
,Ą
t] zamizrst poprzeclrriego AI {§. Przvrrzrimniej za czirsó,tl Yamaoka'fess}rtt
isłrlilrłtl jtrź to sl,,rr,o pisanc n()\1,\,m

nonotonnlr:h alahóil;, Sto,1ltj r(lżne

tethltilti. trN'ażn.e jtlst to, żeh ,nie. Pozulolić
in dojśćrlo nuojego .,ąilłi". C]lroclzi rł ttl,

żebl, lTie p<lzrr-olić drLr.r-ie.j osobic
pl,zeu,idzicć tlvojego l,rrchrt, tll,qe_i

ji. N{etodvkzł nauki il, tej
szktlle oparta b\-ła na clużej ilości

znakienr.

intenc

\,V poch-ęcznikrr szkoły Ten jin
Shirr'r,c-l Rvrr jest rrapisane: aiki to ll.ie

i.valk trening<lrvl,cl-r.

\\redług książki szkclłr, Sl-rirrg,voto

jutsu), z\\.r()t ,,aiki 1lo shiai"
(rl,alka aiki) br,ł tlżr,rlant, u, kręgtr
(ken

- j--

zlutcz\ b|ć lL, ,jednośt:i z Przeciwnikiem.
Pt,-eiłiłll,;l,,lr t,ttt,ltl |lt,,,łciit,ttihtt - ln sic
n(lz)iL|u ,,a,iki tlo saki (!n,zed aiki1". Jeż,eli

73

Lllp*nruRA, HlsToRlA, sZTUKA
ii'W§ll§
*§&rP:l§§
.::*j
;,
-,:

]

_ &

pozwolisz przecirvnikor.r,i pro*,adzić sobą, .jestcśza\Ąlsze po nirn i nie możesz tleutLalizolvac' jego siłv.
Zt,rot ,,aiki no saki" nie jest r.rżvlvanv w itrnt,cl,t
ksiąźkaclr, ale trr Ozllacąa odpor,l,iedni rnonrent
przed zderzetrienr się pl,zecirvsta\,\,nyclr sił. \Vażlre.
źeb_v właśnie$l tym rnotrrencie pr-zen,iclzieć l,rtclrr,
i intencje clrtrgiej osob,v
i rnieć prze,ivagę. Z jednej
strorly ostrzega się, że trzeba rrrrikać aiki, a z drugie.j
ttc1,1,, że ,,aiki no saki" czyli bądźprr-ed aiki - to są jakb1,
drr,ie stron_v rrredalu zasad1 aiki,

Pięknie rł,idać t() \\, sllmo, gdzie nram1, clo czr,nier-ria ze starcienr, spotkarrienr energii. Czrja encl,gia ma zrv_vcięz,vć? Czlja zostarlie lrlricestiriollł?
To jest.jakbv cała istota te51o korrcepttr. Oczl,x,iścicprzez curłe żr,cie każdl,, w rozmaityclr svtrracjactl
rv_vzu.ala z siebie tę energię i realizuje zasaclę aiki, cci
oznacza, źe c'll,iczvrn1, .ją całr, czas - śt,iaclclrrrie ltrb
OPr .|,P

Wracąjąc dcl genezv na-

zrvv i ilrterpretacji słorva
aiki uważanr, że aiki to
niejest cośkonkretnegcl. uc,lrtr 1 t Ilcgt l. .Ąiki
.lest [o ZaSacla, Ktol,a

a
-fr

jest realizoi,r,alla I,v tllomencie, kie d_v prlclczzrs
rvalki przecilvllicv ścierająsię ze sclbą, bez $,zględrr rra to, jaka.jest to rł,alka. Równie,ż ptlza sztukami tl,alki rrp.
lv piłce noźrle_j, czv rt,inn}clr sportach.
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21 lipca - 2 sierpnia 2003r.
Sławianowo kl Pity
sensef Tbmasz Sowinski (3 Dan Aikikai)
uCzen

Christiana lissier (7 Dan Aikikai)

codzinnie min. 5 godzin trening:aw aikida, ken,jutsu,
jo, tanta, pływanie, a ponadto: egzaminy, opieka wychowawcza, medyczna,
rotownik wodny, projekcje video
^ cena abozu: 880,-zt (koszt pobytu, wyżywienia, treningów, ubezp, NNW)
możIiwośćdojazdu autokarem z Warszawy - płatne dodatkowo (80,-zł - w obie strony}
w programie obozu

ZAPRAiLA\ńY PacZĄTKuJĄCYcH
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ZAAuANi7WANY1H, DZlEct, rrŁoDZtEŻ i DoRosŁYcH

NAsZYtń 1ELEłń JEST ZAPEWNIFN,E wysoKtEGo PoZa}ńU DYDAKTYŻZNEG) i )RGAN|ZA:YJNEG0
ZAPEWN\A\ńY DaBRĄ ZABAWĘ i yDANE WAKACJE !!!
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Szczegoły na stronie internetowej: http:l / soto.waw.pl
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