Kada pradėjote užsiiminėti karate? Mano karate do kelias prasidėjo 1986 m. Tai
buvo laikmetis, kuomet vien tik dėl karate do praktikavimosi grėsė baudžiamoji
atsakomybė. Tuomet Lietuva vis dar buvo TSRS dalis. Mokėmės iš prastos kokybės
nespalvotų foto nuotraukų, įsigytų iš bičiuliųJ. Šiek tiek vėliau, sužinojome, kad
mūsų kūno kultūros mokytojas, Pranas Vėželis, irgi buvo susipažinęs su šiuo
savigynos menu, tad “užspeitėme” jį į kampą ir sutarėme su juo, kad jis mus pradės
treniruoti. Teko įvykdyti visas jo iškeltas sąlygas - gerai mokytis, pavyzdingai elgtis,
kiekvieną rytą 6 mėnesius iš eilės bėgti krosą ir visa tai laikyti visiškoje paslaptyje!
Tokia buvo kelio pradžia.
Kaip sužinojote apie šį saviginos meną? Geras klausimas…turbūt iš nuotraukų, iš
nuogirdų, kad yra kažkoks mistinis savigynos menas, kurio pagalba silpnesnis gali
apsiginti nuo stipresnio. Ta idėja, mus paauglius, labai žavėjo. Tai buvo laikmetis,
kuomet savigyna buvo labai aktualus dalykas, tad mes troškome tapti viso to dalimi.
Ar teko patirti kokių nors nusivylimų užsiiminat karate? Kaip ir kiekvienas žmogaus
pasirinktas kelias, taip ir šis nestokoja išbandymų ir patikrinimų ar tau iš tiesų to
reikia, ar tu tikrai pasiruošęs iki galo žengti juo, nesvarbu su kokiais sunkumais
besusidurtum. Bene didžiausias nusivilimas buvo po daugiau ar mažiau 7 metų
tradicinio karate do praktikos. Trūko žinių, trenerių kompetencija šioje srityje buvo
menka. Dažnai važinėjau po seminarus užsienyje ieškodamas atsakymų į klausimus,
tačiau ir ten iš sutiktų meistrų nesulaukdavau racionalių atsakymų, nemačiau praktinio
pritaikomumo, nemačiau efektyvumo, o ką jau bekalbėti apie filosofinį aspektą. Jo
tiesiog tuo metu nebuvo. Tai buvo laikmetis, kuomet vyko “slydimas vandens
paviršiumi” imituojant tik išorinius judesius ir nesuprantant jų esmės. Tai vedė mane
prie sprendimo nutraukti karate do praktiką, nes tai toli gražu nebuvo tas dalykas
kuriuo širdyje besąlygiškai tikėjau. Lemtingais pavadinčiau 1993 m: įsteigiau klubą
“Lūšis”; pirmą kartą pamačiau legendinę asmenybę, Mokytoją, 9 Dan’o meistrą,
Hidetaką Nishiyamą (1928 – 2008). Tiek klubas ir mano auklėtinių entuziazmas, tiek
susitikimas su H. Nishiyama man padėjo “pratempti” šiame kelyje dar 3 metus iki
esminio lūžio, kuris įvyko 1996 m. man išvykus į geriausių pasaulio instruktorių
tradicinio karate do stovyklą San Diego, Kaliformijoje. Jei ne ši išvyka, esu tikras,
kad mano karate do kelias būtų jau senai baigtas. Tai buvo mano gyvenimo pergalė,
išplėšta ties pralaimėjimo riba! Sukaupęs į vieną vietą viską – paskutinius tikėjimo
šiuo savigynos menu krislus, visus finansinius resursus, valią, ryžtą nusprendžiau

nuvykti į tradicinio karate do “Meką” ir ten susidėti visus taškus ant “i”. Planas buvo
toks: kadangi šioje stovykloje susirenka tik geriausi pasaulio meistrai, būdamas ten
pamatysiu kas iš tiesų yra karate do ir nebeliks man jokių abejonių ar tęsti šį kelią ar
ramia širdimi nutraukti visa tai, ką dariau beveik 10 metų. Jei jau būti iki galo
atviram, labiau tikėjausi, kad pasitvirtins mano abejonės šio savigynos meno
efektyvumu ir abejotina nauda asmenybės augimui. Tačiau mano skeptiškumas buvo
sudaužytas į šipulius. Tai ką aš pamačiau, ką pajutau, ką praktiškai pačiupinėjau,
buvo gerokai daugiau, nei galėjau įsivaizduoti! Tai buvo tai, ko aš ieškojau visą
dešimtmetį. Gilus, rafinuotas, efektyvus savigynos menas su labai tvirtu pamatu –
Budo filosofija, padedančia žmogui ugdyti kilnias charakterio savybes, sukuriančia
prielaidas silpnesniam įveikti stipresnį, pergalę pasiekti be fizinės konfrontacijos, t.y.
be kovos! Tai buvo vienas iš reikšmingiausių mano gyvenimo momentų, kuris ir
įtakojo mano apsisprendimą susieti savo gyvenimo kelią su tradiciniu karate do. Nuo
to laiko nusivilimai baigėsi, liko tik džiaugsmas mokantis, gilinant žinias ir jomis
dalinantis su kitais.
Kokią fizinę ir emocinę naudą Jums suteikė karate? Po 30 metų praktikos galiu
drąsiai teigti, kad tai vienas efektyviausių įrankių žmogaus fizinei ir psichinei
sveikatai, dvasinei būklei. Tiesa, noriu atkreipti dėmesį, kad labai svarbu kas stovi už
to pavadinimo. Čia tiesiogiai viskas priklauso nuo mokytojo. Nes šiuo pavadinimu “karate” naudojasi milijonai žmonių pasaulyje, tačiau tik nedidelė saujelė iš tiesų
stengiasi suvokti šio savigynos meno esmę. Tad šiame interviu mes kalbame apie
tikrus mokytojus, o ne apie patį pavadinimą “karate”. Kaip bebūtų gaila, tiek
įvairiausių nesąmonių kiek slepiasi po šiuo pavadinimu “karate” nerasite niekur kitur
pasaulyje.
Po 30 metų kasdienės praktikos aš jaučiuosi iš tiesų puikiai. Kūnas harmoningai
išsivystęs, jokie skausmai ar traumos nekamuoja, nors pasiekiau didelio meistriškumo
sportininkams keliamus reikalavimus, startavau Europos, pasaulio čempionatuose.
Sveikas stuburas, puikiai funkcijonuojanti raumenų – skeleto sistema, gera nuotaika,
stabilios emocijos...Manau, kad ką nors suprantančiam žmogui apie sportą ar kūno
kultūrą tai gali pasakyti labai daug, nes aplinkui apstu vienadienių čempionų, kurie
net nepradėję gyvenimo kelio, jau turi baigti savo sporto karjeras, dėl traumų ir kitų
pasekmių susijusių su sportu ir viskas tik dėl žinių trūkumo ir nekompetencijos. Tad
iš tiesų manau, kad gyvenu prasmingą gyvenimą ir su begaliniu entuziazmu dalinuosi

juo su žmonėmis. Ir jei kas teigia, kad traumos neva yra neatskiriama karate kelio
dalis, tai nuo tokių “mokytojų” laikykitės kiek galima atokiau.
Kas Jus motyvuoja nesustoti siekti geresnių rezultatų, dalintis patirtimi? Iš vienos
pusės mano Mokytojo, H. Nishiyamos žodžiai, kurie ir šiandien skamba galvoje –
“šiandien geriau nei vakar, rytoj geriau nei šiandien!”, o iš kitos – mokiniai, kurie
lanko kasdienias pratybas mano dojo. Norėdamas kažkuo dalintis visų pirma pats turi
turėti kuo dalintis. Tai be galo didžiulė atsakomybė. Suvokimas, kad lyderis negali
būti tas žmogus, kuris iš eidamas iš paskos stumia ir sako kur eiti, nuolatos verčia
tobulėti. Tikrasis lyderis savo darbais, veiksmais, asmeniniu pavyzdžiu rodo kelią pats
drąsiai žengdamas priekyje, klupdamas ir vėl atsistodamas, klysdamas ir iš klaidų
pasimokydamas. Tad atsakomybė ir įsipareigojimas prieš mokinius yra pagrindinė
motyvacija nuolatos tobulėti. O kas liečia dalinimasi patirtimi...reikia įsisąmoninti
vieną kartą ir visiems laikams, kad geriausia daugyba yra dalyba. Tik duodamas gali
gauti, mokydamas – išmokti. Matyt aš iš tiesų vis dar trokštu išmokti. Tad noriu
palinkėti visiems neprarasti noro mokytis ir tai daryti su aistra ir entuziazmu.Tik jis
vienas gali motyvuoti ir skatinti mus rinktis nuolatinio augimo, tobulėjimo kelią.
Ar įsivaizduojate savo gyvenimą be karate? Jei taip, koks jis būtų? Iš tiesų - sunkiai.
Koks jis būtų…sunku pasakyti, tačiau bet kokiu atveju jis nebūtų tipinis, statistinio
piliečio gyvenimas – besiskundžiančio valdžia, kurią pats išsirinko, keiksnojančio
darbdavį, pas kurį prašėsi į darbą savu noru, verkšlenančio dėl prastų gyvenimo
sąlygų, dėl vyraujančios “neteisybės”, mažų pensijų, didelių kainų ir tt. Esu
kūrybinga, laisva asmenybė. Man nepriimtini suvaržymai, tad manau kad kažką
kurčiau, gal rašyčiau knygas, gal būt muzikuočiau, žodžiu skleisčiau gėrį ir pozityvą
kitomis formomis, keliaudamas po pasaulį ir dalindamasis su žmonėmis šiluma bei
gerumu, ką ir dabar stengiuosi daryti tradicinį karate do išnaudodamas kaip puikų
instrumentą šiems tikslams siekti. Juk gyvenime nieko nėra svarbesnio už tikrus
jausmus, prasmingus, nuoširdžius ir šiltus žmonių tarpusavio santykius ir norą rytoj
būti geresniais nei buvome vakar.
Interviu: Ievos Žukovskytės, 2017

