
JUDO: HEA JUDO

6. Judo ja mina

Kõik selles raamatus esitatud tehnikad, ehkki sobivad igati tervistamiseks, on olemuselt 

mõeldud vastasega käsitsivõitluseks. Sellise võistlemise siht on võita. Ja selleks, et areenil 

võita, peab sa võitlust vastasega võtma samahästi ka kui võitlust iseenese vastu. Endast 

iga  viimasegi  osakese haaramine kähmlusesse võidu  nimel,  see on see,  millest  tuleb 

tõeline  judo  võlu  ja  kaasahaaravus.  Selles  peatükis  soovivad  raamatu  autorid  esitada 

mõningaid isiklikke mõtteid judo kohta, enda elukäigust selles spordis ja omadustest, mida 

nad usuvad võitmiseks vajalikud olevat.

Võitlusvaim (Isao Inokuma)

Ma  alustasin  judo  õppimist  15-aastasena,  kavatsusega  saada  teiseks  Sanshiro 
Sugata’ks, suurimaks judomeistriks, keda oli  kirjeldatud jaapani romaanides, filmides ja 

televisioonis. Sestsaadik olen ma elanud judo nimel ja olen sellest spordist saanud palju 

kasulikke eluõppetunde.

Ma arvan, et ma saan enda karjääri judokana jagada kolme perioodi. Esimesel perioodil 

astusin  ma  Yokosuka  linnas,  veel  poisina  ja  kavatsusega  saada  tugevaks  judokaks, 

Sensei  Riichiro  Watanabe dojo’sse.  Teine  periood  hõlmab  esimest  osalemist  Üle-

Jaapanilisel Judomeistrivõistlustel. Ma lõhkusin vana seaduspära, mis ütles, et uustulnuk 

ei suuda kunagi seda turniiri võita ja seda tehes püstitasin uue rekordi noorima mehena, 

kes on eales võitnud Üle-Jaapanilised meistrivõistlused. See teine periood haarab Tokyo 

Olümpiamängudel  raskekaalu  võitmist  ja  esikoha  võitmist  neljandatel  judo  MM-l 

absoluutkaalus  1965.  Kolmas  periood  katab  aega  tänaste  päevadeni,  ehk  minu  tööd 

paljulubavate noorte judokate kasvatamisel.  Kõigil  kolmel  perioodil  olen ma kogu enda 

pingutused ja innu keskendanud judosse.

Ent lapsepõlves olin ma pigem haiglane, mul polnud tugevat tervist. Samuti polnud ma eriti 

liikuv ega väle. Ainukeseks relvaks, tookord, oli minu võitlusvaim – vaim, mis andis mulle 

kindluse, et mitte keegi ei saa minda alistada. Ja ma arvan, et see on ainuõige, et just 

võitlusvaim on see,  mis  on minu judot  iseloomustanud läbi  minu karjääri.  Mul  oli  hea 

ipponseoi-nage ja  tai-otoshi,  ent pigem minu võitlusvaimu tõttu osutusid need tehnikad 
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vsatastega tõhusateks.

Poisipõlves, tegevjudokana ja õpetajana, olen ma kogenud mitmeid asju, millest kõigest 

ma vaevalt jõuan siin kõneleda. Siiski tuginedes enda kogemusel, toon ma siin lühidalt ära 

mõned tähelepanekud judo kohta.

Ära anna kunagi alla!

Judo on võitlus-sport. See on võitluskunst, mis on suunatud vastase alistamisele. Teised 

judosihid  hõlmavad  füüsilise  tugevuse  arendamist  ja  võitlustahet.  Ent  kui  sa  oled 

vastasega vastamisi, siis ei tohi sa kunagi unustada selle spordi võitluslikku iseloomu. Sa 

võitled vastasega, keda võitmiseks heidad matile. Samal ajal võitled sa iseenese vastu. 

Kui sa arvad, et sinu vastane on sinust tugevam ja hakkad kartma, või kui sa tunned, et 

oled raskes positsioonis ja soovid loobuda, siis on sul võimatu võita. Ära anna matši enne 

ära, kuni pole läinud viimane sekund, sõltumata sellest, kui tugev sinu vastane võib olla. 

Sa pead omama võitlusvaimu,  mis sunnib sind kuni  lõpuni  aina ründama ja  ründama. 

Võitlusvaim, väga lihtsalt väljendades, on kõige esimene asi, mida judokas vajab.

Iseenesestmõistetavalt, ei saa salata, et sa võid tunda ärevust või rahutust enne võistlust. 

Tunded nagu  ‘ma  ei  taha kaotada’,  ‘ma  tahaksin  ära  joosta’  või  ‘ma  kardan’  tuntakse 

teatud määral alati.  Samuti üksiolemist. Ent mis on neil kordadel oluline, on mitte karta 

üksiolekut, muret või tahtenõrkust, vaid ületada need tunded lõõmava võitlusvaimuga ja 

minna vastasele vastu kavatsusega ta alistada.

Ma kogesin sellist muret ja ületasin selle, kui ma osalesin enda esimestel Üle-Jaapanilistel 

Judomeistrivõistlustel.

See  oli  1959.aastal.  Ma  olin  Tokyo  Haridusülikoolis  viimasel  kursusel  ja  judokana 

tundmatu. Enamgi, ma olin väikseim mees võistlustel, kaaludes ainult 83 kilo ja olles vaid 

173 cm pikk. Nagu ma mainisin, oli uskumus, et mitte ükski uustulnukas ei suuda mitte 

kunagi võita seda turniiri. Minu esimene vastane eelringis oli Yuzo Oda, hiiglaslikku kasvu 

mees – 193 cm pikk ja kaalus üle 100 kilo. Kuna Oda’t oli haibitud kui kindlat turniir võitjat, 

ei uskunud mitte keegi, et mul on mingi šanss teda võita.

Enne  võistlust  Oda’ga,  olin  ma  süviti  juureldes  pikalt  mõttes.  Pärast  aina  korduvat 

läbikaalutlemist,  ma  otsustasin,  et  parim  strateegia  oleks  järeleandmatult  teda  aina 
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rünnata.  Ma  lähtusin  ideest  ‘kõik  või  mitte  midagi’ ja  lootsin  leida  teed  võiduni  aina 

ofensiiviga teda rammides, nagu on öeldus jaapani vanasõnas – ‘rünnak on parim kaitse’.

Selleks et seda strateegiat ellu viia, oli mulle rünnakute jätkamiseks vaja vastupidavust, 

nagu ka hoiakut, mis võimaldaks mul luua sellist võitlusvaimu. Loomult ei meeldi mulle olla 

teise poolt alistatud ja kuna ma olin harjutusperioodil sitkuse ladunud, ma ründasin Oda’t 

hirmuta.  Minu strateegia  osutus  edukaks  ja  pärast  täisajalist  matši  ma  võitsin  eelringi 

yusei-gachi’ga  (kohtunike  häältega).  See  oli  väga  oluline  võit  minu  jaoks  ja  tähistas 

esimest  sammu  minu  judo  küpsuse  suunas.  Ühtlasi  sellest  võidust  peale  minu 

enesekindlus suurenes märkimisväärselt seoses arusaamaga, et judos peab alati minema 

pealetungile.

Pärast  võitu  Oda  üle,  ma  võitsin  kõik  teised  matšid  kuni  finaalini.  Ja  alistades 

finaalivastase minu usk enda judosse suurenes veel enam. Minu vastaseks oli siin  Akio 
Kaminaga, teine mees, kellel arvati olevat hea šanss võita see turniir. Tema oli samuti 

kuni finaalini võitnud kõik  vastaseid.

Matšiks  Kaminaga’ga  oli  kogu  minu  võhm  ammendunud  ja  ma  puhkasin  väsinuna 

riietusruumis, pomisedes, et ma ei suudaks võita. Kuuldes seda tõreles Sensei Watanabe 
minuga teraval toonil. Julgustatuna sellest läksin ma areenile. Matš Kaminaga’ga möödus 

minu juhtimisel, ent umbes minut enne kella kukkumist vaatasin alg-asendisse naasemisel 

kella.

Ma  mõtlesin  just  siis,  et  ma  pean  teda,  enne  kui  aeg  lõpeb,  võitma  lemmiktehnika 

ipponseoi-nage’ga. Niipea kui ma sain Kaminaga’st haarde, ma lükkasin teda tahapoole, 

viimaks teda endale sobivasse seisangusse. Senimaani oli Kaminaga nurjanud kõik minu 

sellised  katsed.  Ometi  seekord,  kui  tõukasin  teda  tahapoole,  ta  liikus  sama-aegselt 

lükkamisega ettepoole; seda ära kasutades sooritasin heite. Terve hall oli jalgadel ja elas 

kaasa ning pärast mõne sekundi möödumist tunnistas peakohtunik minu seoinage waza-

ari vääriliseks.  Nii  õnnestus  mul  esimesel  osalemiskorral  võita  Üle-Jaapaniliste 

Judomeistrivõistluste meistritiitel.

Ma võlgnesin  võidu arusaamale,  et  ära anna alla  enne,  kuni  matš pole  lõppenud.  On 

mõned  judokad,  kes  on  väga  tugevad  treeningperioodil,  ent  kes  ebaõnnestuvad 

tegelikkuses lootuste realiseerimisel võistluses. On samuti judokaid, kes on matši jooksul 

võimetud sooritama tehnikad, mida nad täielikult valdavad. Probleem peitub nende meeste 

hoiakus veel enne seda kui võistlus algab: nad alistavad iseend juba enne judoareenile 
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astumist.  Ainult  kogu enda tahte ja energia kasutamise teel  viimse piirini  võid sa võita 

matši.  Ma  muutusin  selles  iga  kord  üha  veendunumaks,  kui  ma  jälgisin  Yashuhiro 
Yamashita’t.

Yamashita on üks minu kaitsealustest. Temagi on see, kes ületas minu rekordi, kui võitis 

noorima  judokana  Üle-Jaapanilised  Judomeistrivõistlused.  Yamashita  pole  mitte  ainult 

suurt kasvu mees, vaid ka võitleja, kellele meeldib kõvasti treenida. 1978.aasta novembris 

Nippon Budokais (Tokyo) peetud Rahvusvahelistel  Jigoro Kano Karikavõistlustel,  näitas 

Yamashita täielikult võitlusvaimu, mis lihtsalt ületas vastaste oma, kui ta võitis absoluutses 

kaalus. Absoluutkaalu matše peeti võistluste neljandal ja viimasel päeval. Peale Yamashita 

osales  ka  NL  Novikov,  kes  oli  võitnud  Montreali  Olümpiamängude  absoluutkaalu 

meistritiitli, Rouge (Prantsusmaa), Adler (Holland) ja teised maailma tippklassi judokad.

Teises  matšis  läks  Yamashita  kokku suurekasvulise  venelase  Turin’iga.  Yamashital  oli 

väga raske panna oma tehnikat tööle, sest Turin võttis kogu aeg tugeva kaitseseisangu. 

Yamashita sattus kaotusseisu, kui Turin kontreeris Yamashita rünnaku. Pealtvaatajad hallis 

ahmisid õhku, kui kuulutati välja hinne koka ja kõik näisid uskuvad, et seekord löömatule 

Yamashitale saab osaks kaotus. Ent Yamashita kahekordistas enda rünnakuid Turinile, 

kes püsis sirgete kätega kaitses. Mõned sekundid enne matši lõppu üritas ouchi-gari ja sai 

koos yuko'ga  võidu.

Finaalis kohtus Yamashita Rouge’iga ja kuigi mõlema mehe tehnikad ebaõnnestusid, oli 

selge, et Yamashita oli agressiivsem ja matš oli kulgenud tema juhtimisel. Siiski Yamashita 

jätkas järeleandmatult  enda rünnakuid Rouge vastu. See oli  Yamashita poolt brilliantne 

strateegia.

Kahevõitlusspordialade vaimus on see, et ei  anta alla enne, kuni matš on lõppenud ja 

jätkab ründamist järelejätmatult, kuni lõpuni. Alati võta julge, ründav seisang ja tee seda 

hirmutult. Sõltumata situatsioonist, niikaua, kuni sul on võitlusvaim ja soov võita, sa leiad 

alati tee võiduni.

Ehita üles enda keha ja oma tehnikad

Sul võib olla võitlusvaim, ent kui sa ei kombineeri seda suurepäraste tehnikatega ei suuda 

sa matši  võita. Sageli  öeldakse, et  shin-gi-tai (vaim, oskus ja jõud) on vajalikud judos 
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võitmiseks.  Sa  pead  kõvasti  treenima,  et  need  kolm  elementi  oleksid  võistlusareenile 

astumisel üksteisega harmoonias. Tugev treening mitte ainult ei kõrvalda sinu ärevust, ent 

loob samuti füüsilise jõu ja võitlusvaimu, seega võimaldades sul võidelda kõige varal, mida 

evid.

Ma olen sageli märganud, kui olen viimastel aastatel vaadanud rahvusvahelisi judoturniire, 

et Jaapani judokad jäävad välismaalastele alla üldfüüsilise baasi poolest ja, tulemusena, 

kaotavad matše, olles võimetud täielikult end tehniliselt avama. On ütlus, mis tabab judo 

olemust põhjani:  ju yoku go o seisu (paindlikkus ületab jäikuse). Mõned, kuuldes seda, 

usuvad, et nad võivad isegi ilma jõuta vastast võita. Ent see on vale. Kuidas võib mees, 

kes  pole  hoolikalt  harjutanud  ja  pole  üles  ehitanud  füüsilist  tugevust  võita  vastast? 

Kõnekäänud nagu  ‘paindlikkus ületab jäikuse’ või  ‘väiksem mees võib alistada suurema’ 

rakenduvad vaid siis, kui üldfüüsiline jõud vastasega on võrdne; sellisel puhul jõud ei ole 

küsimus ja just siin me märkame esmalt sujuva shin-gi-tai töö tähtsust võistlemisel.

Ma arvan, et kaasajal Jaapani judokate tehnikad on mitmekesisemad ja ületavad tehniliselt 

tasemelt  välismaiseid  harrastajaid.  Ent  selleks,  et  need  tehnikad  saaksid  olla  tõeliselt 

tõhusad, peavad Jaapani judokad arendama üldfüüsilist jõudu, mis ei jääks alla kellelegi 

teisele.

Paljud tänased välismaised tegevjudokad ei oma mitte ainult suurepärasi füüsilisi võimeid, 

vaid  ka  tugevaid  tehnikaid,  mis  ületavad  nende  Jaapani  vastaseid  ikka  üha  uuesti. 

Välismaiste  judokate  seas  on  väga  hea  shin-gi-tai’ga  NL  Nevzorov,  Montreali  kerge-

keskkaalu võitja, NL Dvoinikov, kes saavutas teise koha keskkaalus samal olümpial ja 

Ida-Saksamaa  Lorentz,  kes  võitis  kuni  95-kiloste  meeste  klassi  1987.aastal  Tokyos 

peetud Rahvusvahelistel Jigoro Kano Karikavõistlustel.

Kuna ma olin kehaliselt väike, harrastasin ma poisipõlves jõutreeningut, selleks et ületada 

seda  puudust  ja  tugevdada  keha.  Täienenud  jõuvarudega  ja  kombinatsioonis 

lemmiktehnikatega –  seoi-nage  ja  tai-otoshi – ehitasin ma üles oma judo. Ma usun, et 

väikest  kasvu  mees  nagu  mina  oli  võimeline  lööma  suuremat  meest,  kuna  ma  olin 

võimeline üldfüüsilise jõuga toetama lemmiktehnikat.

Judoka tugevamast ja parimist tehnikast saab võistluses tema relv. Tugevana suudetakse 

nende sooritamist paremini läbi viia ja jõuda parema tulemuseni. Ent võtab aega ja hulga 

treeningut  arendamaks  tehnikat,  mida  sa  võiksid  tõeliselt  enda  omaks  pidada.  Minu 

lemmiktehnikad olid seoi-nage ja tai-otoshi. Mõlemad sisaldavad vastase tõstmist alt. Ma 
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õppisin seda sensei Watanabe’lt, kellel oli sageli tavaks öelda, et kui väike mees tahab 

lüüa  suuremat,  peab  väiksem  harjutama  ja  valdama  katsugiwaza’t  ehk 

kandmistehnikat.

Ma pole kunagi olnud nende seas, kes sooritavad täiuslikke tehnikaid. Ent, mis puutus 

minu ipponseoi-nage’sse, olin ma alati kindel, et ma võin vastase matile heita, sõltumata 

sellest,  kes  ta  oli  ja  missugune oli  situatsioon,  senimaani  kui  ma alati  sain  ta  endale 

sobivasse seisu.

Jõud, kiirus ja vastupidavust peetakse judos tähtsateks iseäranis kaasajal. Judomatšiks 

võitlusvõimeliseks  saamine  hõlmab  üldfüüsilise  treeningu  lisamist  igapäevasele 

harjutamisele, selleks et arendada nii  neid omadusi, kui ka töötamaks vastupandamatu 

tõhususega tehnikate valdamise kallal.

Ära lakka õppimast!

Oletame, et valdad meisterlikult teatud tehnikat ja kohtud vastasega. Kui sa sõltud vaid 

enda lemmiktehnikast, tuleb kindlasti aeg, kui see enam ei tööta ja sul on raske võita. 

Seda sellepärast, et vastane on läbinisti sinu tehnika ja matšikäigud endale selgeks teinud 

ja on võtnud vastumeetmeid sinu neutraliseerimiseks.

Üle-Jaapaniliste meistrivõistluste ajal, mis peeti 1959.aastal, ma kontsentreerusin, selleks 

et  võita,  seoi-nage’le,  ent  järgmise  aasta  meistrivõistlustel  sai  mulle  osaks  kibe 

lüüasaamine.  Selle  põhjuseks oli  see,  et  minu vastane oli  põhjalikult  läbiuurinud minu 

ipponseoi-nage ja kaitses end selle vastu algusest peale. Mul õnnestus kuni finaalini võita 

ainult  tänu enda järjekindlusele,  ent matšis  Akio Kaminaga’ga,  mehega, keda ma olin 

võitnud eelmisel  aastal,  minu kõiki  seoi-nage’d  nurjati  ja ma lõpetasin kaotusega.  See 

näitas,  et  ma  ei  saa  võita,  võideldes  alati  ühe  ja  sama  rünnaku-,  tehnika-  ja 

strateegiaskeemiga.  Selleks,  et  võita  ja  jätkata  võitmist,  pead  sa  õppima  ja  töötama 

tugevamini kui vastased.

Ma mõistsin siis ja samas, et ma pean jõudma täiusele ka mõnes teises tehnikas kui ainult 

seoi-nage. Selleks sai tai-otoshi. Erinevalt seoi-nage’st, tai-otoshi puhul ei heida sa vastast 

otse  enda  ette,  vaid  käänad  enda  keha  natuke  küljele.  Kõigepealt  tuleb  vastane  hea 

ajastamisega tasakaalust välja viia.  Seoi-nage puhul on oht, et vastane võib sinu üritust 
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nurjata ümberhaaramisega ja seejärel kontreerides. Ent  tai-otoshi’s on selline oht väike. 

Ma mõtlesin, et kui ma täiustan enda tai-otoshi’t ja ühendan selle seoi-nage’ga ma suudan 

sooritada vähemalt ühtki neist kui võimalus nõuab ja hoian vastast teadmatuses, millist ma 

planeerin kasutada. Tulemusena ei oska vastane arvata, millise tehnika vastu end hetkel 

kaitsta. Loomulikul töötasin ma samuti tarmukalt ouchi-gari ja kouchi-gari kallal. Kasutades 

neid  jalatehnikaid  vastase  tasakaalust  väljaviimseks,  ma  panin  paika  mõned 

rünnakumustrid, mis võinuks viia seoi-nage’ni või tai-otoshi’ni.

Ma harjutasin kõvasti maastehnikaid. Minu sihiks oli sooritada neid kiiresti kombinatsioonis 

püstitehnikatega tagamaks igaks juhuks võidukust. Õppides ja tugevdades tööd parteris, 

mul  õnnestus  kõrvaldada  mure,  mida  ma  olin  tundnud  selle  pärast  ja  võisin  seega 

püstitehnikaid ellu viia julgelt ja ilma mistahes kartuseta.

1961.aastal  ma  vigastasin  puusa  ja  olin  sunnitud  mõnda  aega  taastuma  sellest 

vigastusest. Kui ma terveks sain, ma harjutasin hoolikalt maasmaadlust. Selle tulemusena 

õnnestus mul 1963.aastal teist korda võita Üle-Jaapanilised Judomeistrivõistlused.

Minu võistlusstrateegiaks oli pärast püstitehnika sooritamist keskenduda maastehnikatele. 

Samuti, kui vastane üritanuks tehnikat, ma kontreerinuks teda ja tõmmanuks ta matile nii, 

et ma võinuks seal edasi maadelda. Kuna ma olin kindel enda püstitehnikatele ja ma olin 

veendunud, et ma võiksin võrdselt võidelda vastasega isegi siis, kui ma olin heidetav, olin 

ma võimeline ilma igasuguse hirmuta ja sihikindlalt enda lemmik seoi-nage’ga ründama.

Ma alati uurisin vastaste tausta: kui vastane oli suurem, ma hoidsin teda seisangus, mille 

puhul  silmad  olid  minuga  ühel  tasemel.  Minu  eeltööd  ja  taustauuringud  kandsid  vilja 

esimesel  rahvusvahelisel  judoturniiril  Moskvas  1961.aasta  märtsis,  kui  maadlesin 

Kiknadze’ga Nõukogude Liidust.

See  turniir  oli  omamoodi  eellöök  1964.aasta  Tokyo  Olümpiamängudele,  kus  judo  oli 

esimest korda võistluste kavva võetud. Turniir oli ka hea võimalus vaadata, kas minu tai-

otoshi oleks välismaisete judokate vastu efektiivne. Selle turniiri soosikuteks olin mina ja 

Kiknadze. Kiknadze oli suur mees, võimeline tulistama ühe käega kuulipildujast või tõstma 

mind kergelt matilt üles. Ma maadlesin temaga kahel korral, korra alagrupis ja siis finaalis. 

Alagrupis ma võitsin teda  ipponseoi-nage  varal 30-sekundiga.  Polnud rabavamat võitu! 

Igatahes õnnestus Kiknadzel võita kõik ülejäänud matšid ja ma pidin finaalis temaga uuesti 

vastamisi minema. Näis, et ta oli minu seoi-nage’t uurinud, sest kui ma lükkasin teda, ei 

tõuganud  ta  tagasi.  Selle  asemel  blokeeris  ta  enda  vasaku  käega  minu  parema  käe 
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liikumist. See viis mind liimist lahti ja lõhkus minu tavapärase rütmi, ma üritasin seoi-nage’t 

kui ta oli just tagasi astunud. Näis, et ta oli seda oodanud, sest ta haaras minust tugevalt 

ümber ja sooritas tugeva ülerinnaheite. Seda hinnati waza-ari vääriliseks.

Te võite vaid kujutleda minu pettumust. Ma oleksin kaotanud, kui ma ei poleks pannud 

mängu kõike, mida ma selleks ajaks olin õppinud. Ma otsustasin rünnata seoi-nage ja tai-

otoshi kombinatsiooniga. See osutus tõhusaks. Viie minuti pärast üritasin ma seoi-nage’t 

sama  mustri  järgi  nagu  enne  ja  nagu  eelmisel  korral,  üritas  Kiknadze  minust  ümber 

haarata. Ma kasutasin juhust, langetamaks raskuskeset ja lülitasin end ümber tai-otoshi’le. 

Kiknadze kukkus matile parem puus ees. See oli waza-ari. Nüüd olime me võrdses seisus. 

Kiknadze  kaotas  valvsuse  ja  tuli  meelega  ettepoole.  Ta  oli  just  positsioonis,  et  olla 

heidetud  seoi-nage’ga,  ent  seekord  ma  teesklesin  seoi-nage’t  ja  muutsin  selle  tai-

otoshi’ks. See oli täiuslik ippon. Kui ma poleks õppinud tai-otoshi’t, oleks ma tõenäoliselt 

selles matšis kaotanud Kiknadzele.

Judos kohatakse erinevat liiki  vastaseid. Tehnikatüübid, mida nad kasutavad on samuti 

väga  erinevad,  sõltudes  nende  füüsisest.  Selleks  et  jätkuvalt  võita  selliste  erinevate 

vastaste vastu, pead sa õppima ja treenima tugevamini kui nemad. Inimene, kes tegeleb 

igapäevaselt  ühte  tüüpi  treeninguga,  kes  maadleb  iga  päev  ühtemoodi  ja  ka  kaotab 

igapäev ühtemoodi, ei  suuda kunagi arendada võidumustrit.  Ma loodan, et igaüks, kes 

loeb seda esseed, peab seda meeles.

Kasuta judot igapäevases elus!

Tokyo Olümpiamängudel võitsin ma raskekaalus meistritiitli. Järgmisel aastal ma võitsin 

absoluutkaalu  maailmameistritiitli  Brasiilias  peetud  4.  Maailmameitrivõistlustel  judos, 

millega  ma  ühtlasi  lõpetasin  enda  karjääri  tegevjudokana.  Nüüdseks  olen  ma 

võistlusjudost loobunud. Kui ma keskendun uute paljulubavate judokate arendamisele, ma 

püüdlen  eluviisile,  mis  näitab,  kuidas  judovaimsus  võib  olla  ülekantud  kellegi 

igapäevasesse käitumisse. Ma üritan rakendada sootsiumile sama judovaimu, mille ma 

omandasin enda treeninguaastatel. Minu hoiak minu töökohal on sama, kui siis, kui ma 

harjutasin dojos või olin võistlusareenil. Ma panen mängu kogu enda innu ja võitlusvaimu 

käesolevatesse töödesse ja õpingutesse. Judo pole mitte ainult sport, millega tegeldakse 
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dojos.

Sensei Jigoro Kano tõstis pedagoogika printsiibiks idee, et eesmärke ollakse suutelised 

saavutama ainuüksi nii vaimu kui ka keha produktiivse koostöö varal. Ta õpetas, et üks 

peamisi  judotreeningu  sihte  on  selle  printsiibi  rakendamine  kõigile  ühiskondliku  elu 

aspektidele. ‘Võitlusvaimuga’ kui enda motoga, õpetan ma ka praegu dojos, mis on väike 

sootsium, toetudes igapäevaselt judokogemustele.  ‘Võitlusvaim’ on minu jaoks eluaegne 

ettevõtmine.

Ära eales loobu!

(Nobuyuki Sato)

Elus  tuleb  paljude  asjadega  kokku  puutuda  ja  neist  kokkupuudetest  õpitakse 

täiskasvanuks saamisel. Kui ma meenutan olnut, siis tunnen vaid heameelt suurepärastest 

inimestest, headest õpetajatest, kes mul on olnud ja headest sõpradest, kellega mul on 

tulnud kokku puutuda. Ma arvan, et ma olen elanud väga õnnelikku elu ja ma olen selle 

eest tänulik. Mida ma olen praeguseks, selle kõik võlgnen endast aasta vanemale vennale 

Nobuhiro’le.  Me  käisime  läbi  sarnase  tee  lasteaiast  kuni  kõrgkoolini  ja  pärast  kooli 

lõpetamist  jätkasime sama asjaga,  õpetades judot  Tokai  Ülikooli  juures.  Minu jaoks oli 

Nobuhiro  eeskuju,  mille  poole  püüelda.  Ta  oli  mulle  kõik.  Kui  ta  oli  keskkooliastmes, 

hakkas ta innukalt judo'ga tegelema. Ma nägin kui hoolikalt ta sellega tegeles ja otsustasin 

käia sama teed nagu temagi ja saada sama tugevaks kui tema. Selle motiiviga alustasin 

ma judo õppimist.

Minu vanemad olid  samuti  minu heast  käeläigust  sügavuti  huvitatud ja  mõistsid  keha-

arendamise  tähtsust.  Minu  isa  oli  kehalisekasvatuse  õpetaja  (kergejõustik)  Hokkaido 
Teaduste ja Kunstide Ülikoolis, kuna minu ema oli olnud keskkooliajal väljapaistev ujuja.

Ma alustasin hästi. Kui minu vennal ei olnud õpetajat, siis mina alustasin judo õppimist 

varasemas eas kui tema ja ta oli mulle teejuhiks. Ja ta õpetas mind hästi. Kui ma käisin 

kolmandat aastat keskkoolis, astus Nobuhiro Tokyo Haridusülikooli ja oli selle judoklubi 

liige. Kooli vaheajal, tuli ta Hokkaidosse ja õpetas mulle judot. Ta andis edasi ka rohkelt 

informatsiooni Tokyo judoringkondadest. Te võite kujutleda kui püüdlikult ma kuulasin seal, 

judomaailma  keskuses,  toimuvast  ja  kuivõrd  mind  kuuldu  kannustas.  Kui  minu 
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koolivaheaeg sai  läbi  ja  vend pidi  naasma Tokyo’sse  kooli,  andis  ta  mulle  alati  mingi 

ülesande, millega pidin vahepeal, kui ta järgmine kord Hokkaidole tuli, toime tulema. Kui 

judos oli midagi, mida ma ei mõistnud, pidin ma talle kirjutama ja tema vastas mulle.

Kui ma astusin  Hokkaidol Hakodate Chubu Keskkooli, siis oli  minu suurimaks sihiks 

saada  keskkooli  meistriks  kogu  Hokkaidol.  Põhikooli  algaastatel  ei  osalenud  ma 

suurematel  turniiridel  väljaspool  kooli,  kuna  meil  ei  olnud  judoõpetajaid.  Mul  ei  olnud 

ettekujutust enda võimetest, kuna senini olid vastasteks olnud klassikaaslased. Minu vend, 

kes nägi minu võimeid ja annet tulevase judokana, pani minu jaoks kirja nimekirja asju, 

mida  tuli  keskkoolis  saavutada.  Ma  pidin  saavutama  esimese  dan’i  oma  esimeseks 

uustulnuka-aasta suveks, saavutama 2.dani teise aasta suveks ja saama kõigi Hokkaido 

koolide  meistriks  keskkooli  viimasel  aastal.  See  oli  ajakava,  millest  minu  vend  ise  oli 

unistanud, ent polnud selleni  ise küündinud. Mu vend hooples alati  teiste ees, et  ühel 

päeval saab minust judotšempion ja ma realiseerisin tema eesmärgid, kui ma saavutasin 

viimasel aastal Hokkaido keskkoolide judotšempioni tiitli.

Algkoolis ja põhikoolis polnud ma kunagi esimene ei spordis ega õpingutes. Kuidas ma ka 

ei pingutanud, alati oli keegi parem. Ja kuna mul oli väga tugev soov võita, oli mul seda 

väga raske taluda. Kui minust sai Hokkaido keskkoolide judotšempion, siis, igatahes, ma 

mõistsin, et kui ma tahan, võiksin ma saavutada kõike. Ma olin piiritult enesekindel: ma 

olin  esimene  enda  keskkoolis,  siis  Hakodate  linnas,  seejärel  kogu  Hokkaidol.  Ma 

pühendasin ennast aina enam ja enam treeningutele.

Samal,  viimasel  keskkooli  aastal  võtsin  ma  osa  individuaalsest  turniirist  10. 

Keskkoolidevahelisel Judoturniiri raames. Kuigi minu kool sai koolide arvestuses lüüa, ma 

võitsin individuaalses arvestuses ja tänu sellele kvalifitseerusin Üle-Jaapanilisele Õpilaste 

Judoturniirile. Ma olin kindel, et suudan head taset näita, ent eelturniiril ma kaotasin ma 

rängalt. Pärast seda osalesin ma Rahvuslikul Sporditurniiril, ent ka see kord ma kaotasin 

võistluse teises ringis. Ma olin kaks korda kaotanud, ent ma olin endiselt kindel, et ma 

suudaksin Tokyos hästi  esineda, ja minu igatsus sinna jõudmiseks pani mind tehnikaid 

parandama.

Minu keskkool oli tuntud selle poolest, et viskas välja neid, kes ei suutnud läbida kurnavaid 

sisseastumiseksameid ülikoolidesse, ning õpingute raskuse tõttu oli kooli judoklubi suures 

liikmete puuduses. Klubijuhiks oli  sensei Seiichiro Misawa.  Tena motoks oli  shinken-

naru-doryoku (alati anna endast maksimaalne). Ta ütles tihti, et niikaua, kuni me tõsiselt 

Studia Cartesiana Estonica (2009)
10



JUDO: HEA JUDO

harjutame,  on  lühikesed  treeningperioodid  piisavad  ja  me  suudame  spordi  ühendada 

õpingutega. Ta oli samuti tähele pannud füüsilise jõu määravat kaalu õnnestumisel. Koos 

sensei  Misawa’ga me uitasime mööda kooli,  värvates uusi  liikmeid judoklubile.  See on 

jäänud üheks paremaks mälestuseks keskkooli-aegadest.

Nagu  ennen  minu  vend,  kes  samal  aastal  lõpetas  ülikooli,  astusin  ma  Tokyo 

Haridusülikooli  ja  sain  sealse  judoklubi  liikmeks.  Minu  esimene  siht  oli  saada  klubi 

pärisliikmeks, s.o kvalifitseeruda kooli meeskonna põhiliikmena judoturniiridele. Teine siht 

oli  saada  veel  tudengiaastatel  võimalus  osaleda  Üle-Jaapanilisel 
Judomeistrivõistlustel.
Judoklubi  juhiks oli  tookord  sensei Isao Inokuma.  Kui  ma olin ülikooli  teisel  kursusel, 

võitis ta teist korda Üle-Jaapanilised Judomeistrivõistlused, järgmisel aastal võttis Tokyo 

Olümpiamängudel  raskekaalu meistritiitli.  See oli  tema karjääri  tipp.  Omades võimalust 

treenida koos sensei Inokuma’ga, panin ma kogu keha ja vaimu judosse. Ütlematagi oli 

treening väga karm. Mind heideti jõuliselt  matile sedavõrd palju kordi,  nii  et ma kartsin 

seda mitte üle-elavat. Sellele vaatamata ma läksin sensei Inokumale peale metsiku jõuga. 

Temaga harjutades ja vaadates võistlusi, kus ta osales, ma õppisin tundma tema judostiili, 

mis pulbitses elujõulisusest. Samal ajal ma tundsin endal olevat privileegi omada sensei 

Inokuma’t enda õpetajana, ja ma tahtsin saada sama tugevaks kui tema.

Enne ülikooli astumist ma nikastasin ühte põlve ja l veekolm kuud pärast seda, kui minust 

oli saanud rebane, ei saanud ma harjutada. Esimesel aastal pidin ma selgroo tõttu mitmed 

kuud  voodis  lamama.  Välja  arvatud  need  kaks  äpardust,  oli  mul  õnn  regulaarselt 

harjutada. Keskkoolis,  kuna kool  asus Hokkaidos ja me pidime kõvasti  õppima ülikooli 

sisseastumiseksamiteks, polnud mul harjutamiseks palju aega, ent ülikoolis keskendus mu 

elu täielikult judole. Treeningtunnid olid koolis, Kodokanis, Tokyo Politsei Keskametis. ‘Ma 

tahan judos tegijaks saada’, need olid sõnad, mis moodustasid iga minu mõtte.

Sensei  Inokuma  soovitas  mul  arendada  judo'le  teaduslikku  lähenemist.  Kooli 

harjutuskordadel Tottoris, kui ma olin uustulnuk, oli mul võimalus kohtuda sensei Mitsuo 
Kimura’ga, kes oli tuntud oma sankaku-jime poolest ja kes oli oma ülikooli päevil olnud 

väljapaistev judokas. Kui  aga Sensei  Kimura tuli  Tokyo’sse, ma kasutasin võimalust ja 

palusin tal näidata oma kuulsat matitehnikat. Ma läksin lausa Tottorisse võtmaks talt tunde.

Ma  alustasin  koos  vennaga  kui  enda  eeskujuga  ja  lõpuks,  kui  ma  heitlesin  temaga 

suvevahajal,  oma rebase-aasta  suvel,  siis  hakkasin  ma teda võitma.  Ülikooli  esimesel 
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aastal suri isa ja meie perel olid finantsraskused. Ent mu ema ja vend muretsesid mulle 

piisavalt raha, need võimaldasid mul judotreeningute jätkamist selle kõrval töötamata. Ma 

oleksin selleta praegu teises olukorras, kui nad poleks tookord mulle sellist abi andnud.

Täiskasvanute klassis kvalifitseerusin ma Üle-Jaapanilistele Judomeistrivõistlustele ja see 

andis mulle tohutu rahuldustunde, kuna see täitis ühe minu suurimatest lootustest. Ülikooli 

lõpetamisel lootsin ma koduses Hakodates hakata õpetama vanemas keskkooli astmes. 

Ent  pärast  suurepärast  esinemist  Üle-Jaapanilistel  Judomeistrivõistlustel,  ma  muutsin 

meelt ja soovisin tulevikus seda võistlust võita, seega otsustasin jääda Tokyosse, kus oli 

palju tugevaid treeningpartnereid.

Selles  olukorras  palkas  mind  Hakuhodo,  avalike  suhete  kompanii,  millel  oli  tugev 

judomeeskond  ja  mis  oli  kujunemas  ärifirmade  seas  potentsiaalseks  judo  meistritiitli 

pretendendiks. Hakuhodo judoklubi juhiks oli  Sensei Kazunari Onda, minu  alma materi 

varasem lõpetaja. Sensei Onda oli matemaatik, kelle mõtteviis oli teoreetiline ja unikaalne. 

Ta  uuris  ja  analüüsis  igat  judotehnika  detaili  ja  kõikvõimealikke  kombinatsioone, 

võitlusstrateegiat ja kontrollimeetodeid, ja seejärel edastas selle materjali meile, mida oli 

täheldanud. Samuti õpetas ta meile, kuidas ühiskonnas käituda ja lõi õhkkonna, milles me 

võisime isegi kompanii leival täie südamerahuga judole pühenduda.

Hakuhudas pühendusin ma kogu enda energiaga judole ja 1966.aasta augustis tunnustati 

mind  lõpuks  esmaklassilise  judokana,  tänu  osalemisele  raskekaalus  Esimesel 

Kaaluklasside  Judomeistrivõistlustel.  Esimeses  matšis,  ma  alistasin  veteran  Koga 
kuzurekamishiho-gatame’ga.  Poolfinaalis  võitsin  ma  sama  tehnikaga  hiiglasekasvu 

Sakaguchi. Ent finaalis jäin ma väikese hindevahega alla Matsunaga’le, Üle-Jaapanilise 

Judomeistrivõistluste 1966.aasta meistrile. Ma olin võistluses uustulnuk, ent ma avastasin, 

et ma võin võrdselt heidelda tippklassi judokatega ja et mu tehnikad ei jää neile alla. Selle 

võistluse tulemusel ei hakanud ainult mina, vaid ka teised mõtlema, et mul võimalus võita 

Üle-Jaapanilise meistri tiitel.

1966.aasta  kevadel,  valiti  mind  Tokyo  esindajaks  Oitas  peetavaks  Rahvuslikul 

Sporditurniiril. Ma võitsin kõik matshid, kõik nad olid esmajärgulised vastasted ja muutusin 

aina enesekindlamaks Üle-Jaapanilise krooni võitmises.

Järgmisel aastal peetud (1967) Üle-Jaapanilisel Judomeistrivõistlustel ma võitsin kõiki ja 

kohtusin finaalis Isao Okano’ga. Okano alistas mu, saades ipponseoi-nage eest waza-ari. 

Oli suur pettumus kaotada vastasele, kes oli minust väiksem.
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Samal suvel osalesin Salt Lake City’s peetud Viiendatel Judo Maailmameistrivõistlustel ja 

võitsin esikoha kuni 93-kiloste meeste klassis.  1968.aastal  1968.aastal  Üle-Jaapanilisel 

judomeistrivõistlustel  arvasid  kõik,  et  mina  ja  Okano  võitleme  meistritiitli  nimel,  ent, 

kahetsusväärselt  alistas  Matsuzaka mu  komata-sukui’ga  poolfinaalis.  Ometi  Üle-

Jaapanilisel  judomeistrivõistlustel  kaaluklassidele,  läks  mul  korda  võita  raskekaalu 

meistritiitel.

1969.aasta jaanuaris, ma lahkusin Hakuhodo’st ja Tokai Ülikool võttis mind judoõpetajana 

tööle. Ma olin alati tahtnud saada õpetajaks ja ehkki ma olin läinud riigikooli, avaldas mulle 

muljet erakoolide elujõulisus. Tokai oli  moodustanud uue võitluskunstide osakonna, mis 

keskendus judole, ja mind võlus võimalus ehitada praktiliselt mittemillestki üles judoklubi 

üheks Jaapani parimaks. Ma ei  kahelnud hetkekski,  tookord, kui  Sensei Inokuma, mu 

õpetaja  ja  vanem  sõber,  kutsus  mind  ülikooli  juures  võtma  juhendaja  ametikohta. 

Iseenesest mõistetavalt oli mul kavatsus jätkata tegevjudoka karjääri.

Pärast  Tokai  Ülikooli  liikmeskonnaga  liitumist,  püstitasin  ma  kaks  sihti  –  võita  Üle-

Jaapanilised Judomeistrivõistlused ja teha Tokai Ülikooli judomeeskonnast Jaapani kõigi 

judomeeskondade meister. Tugevalt toetatuna Tokai presidendi Matsumae poolt, Sensei 

Inokuma poolt ja teiste kolleegide ja õpetajate poolt, panin ma nende eesmärkide nimel 

mängu kogu enda energia.

1969.aastal  sain  ma  lüüa  Üle-Jaapaniliste  Judomeistrivõistluste  eelvõistlustel  ja 

1970.aastal  oli  kõik, mida ma suutsin, 8 parema seas lõpetamine, 1971.aastal  jäin ma 

teiseks ja 1972.aastal olin kolmas. 1973.aastal olin ma parima 16 seas. Ent näis, et ma ei 

suuda seda lihtsalt võita.

Vahepeal  olid  minu  teisteks  saavutusteks:  kolmas  koht  1969.aasta  Judo 

Maailmameistrivõistlustel  (absoluutkaalus),  1971.aastal  Üle-Jaapanilisel 

Judomeistrivõistlustel  kaaluklassidele  kuni  93-kilogrammiste  meeste  kaaluklassi  võitja, 

teine koht 1971.aasta Judo Maailmameistrivõistluste kuni 93-kiloste meeste seas ja sama 

klassi  maailmameister  1973.aasta  Judo  Maailmameistrivõistlustel.  Ent  mitte  Üle-

Jaapaniliste Judomeistrivõistluste tiitlit! See oli ikkagi ainult unistus ja mõtlesin sellele nii 

ööd kui päevad. Ausalt öeldes olin ma seetõttu vaimselt natuke tasakaalutus seisundis. 

Üks  hääl  ütles  mulle,  et  mul  pole  lihtsalt  võimet  võita,  kuna  teine  käskis  mul  jätkata 

pingutusi ja oodata järgmise aastani.

1974.aasta  Üle-Jaapanilisteks  Judomeistrivõistlusteks  oli  minu  vorm  halvim  alates 
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1967.aastast. 1974.aastal sain ma külma, mis arenes peaaegu kopsupõletikuks, laastades 

mu tervise. Minu treening oli  olnud nii  mahult kui kvaliteedilt  vähene ja minu füüsilised 

võimed  olid  tugevasti  halvenenud.  Ma  otsustasin  siis,  kas  ma  võidan  või  kaotan,  et 

1974.aastal  osalen  ma  viimast  korda  Üle-Jaapanilistel  Judomeistrivõistlustel.  Teised 

mõtlesin samamoodi. Seega, ma ütlesin endale, et ma võitlen iga matši nagu oleks see 

üldse  viimane.  See oli  esimene kord  kui  ma ütlesin  endale,  et  see saab olema minu 

viimane võistlus.  Ma ei  tea, kas sellel  otsusekindlusel  oli  seos tulemusega, ent lõpuks 

osutus mul võita. Hiljem ma mõtlesin endamisi, et võimelisusega üksi ei saa võita. Saatus 

mängib samuti judos suurt rolli. Minu soovitus teile, minu enda kogemusest, on mitte alla 

anda! ‘Kui oled püstitanud sihi, püüa seda saavutada, mis ka ei juhtuks! Mõnel päeval on  

saatus kindlasti just sinu poolel!´ Need sõnad tegi kuulsaks Sensei Jigoro Kano.

Väsimatud pingutused kujundavad inimese

Sel  ajal,  kui  ma  aktiivselt  osalesin  judovõistlustel,  ei  öelnud  keegi,  et  ma  olen  judos 

andekast või on mul võimeid või mul on üldse mingisuguseid väljavaateid judos. Judo, ma 
arvan, on üldvõimete küsimus, ja see käib samahästi kõigi teiste spordialade kohta. 
Ehkki sinu enesesobivuse tajumine judo puhul ei pruugi olla parim, võid sa vastase suhtes 

ülekaalu saavutada hea judo mõttes, harjutades kaks või kolm korda tugevamini kui tema. 

Oluline on olla vaimult võitluslik ja see, kellel on nii hea tehnika kui ka füüsilised võimed, 

see  lõpuks  võidab.  Ma olen  veendunud,  et  väsimatult  pingutamine  eesmärgi  nimel  ja 

võitlusvaimu arendamine nõuab samuti teatavat liiki annet.

Kui ma veel võistlesin, siis otsustasin ma uurida teisi spordialasid ja teha asju, millega 

teised  ei  tegelenud,  eesmärgiga  omandada  uusi  ideesid.  Nii  uurisin  ma  maadlust. 

1966.aasta detsembrist kuni 1967.aasta jaanuarini ma töötasin maadlejate grupiga, kes 

valmistus  olümpiamängudeks.  Ma  õppisin  nende  haardeid  ja  arendasin  üldfüüsilisi 

võimeid,  lõpuks  olin  võimeline  õpitut  judos  ära  kasutama.  1966.aastast  alustasin  ma 

innukalt vene sambo õppimist. Sambo võrdlemisel judo’ga, ma leidsin, et tervikuna on judo 

tehnikad kõrgetasemelisemad. Ent ma avastasin samuti, et sambos kasutatavad ura-nage 

ja  juji-gatame olid  märkimisväärselt  võimsamad ja  tõhusamad kui  samad asjad  judos. 

Teine  asi,  mida  ma  panin  tähele  oli,  et  kuna  sambo  asend  on  madal,  on  sambokas 
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haavatav ette-taha kombinatsioonitehnikatele, eriti sellistele nagu tai-otoshi, kouchi-gari ja 

ouchi-gari. Seega olin ma võimeline ära kasutama vene judokate nõrku kohti võistlustel 

kohtumisel.  Vastase ja iseenda tundmine on tee võiduni.  Tudengiaastatel  võtsin ma 

sensei Inokuma soovitusel ette jõutreeningu. Sellest oli hiljem palju kasu ja see võimaldas 

mul  üles ehitada tugevate lihastega keha.  Enamgi,  isa soovitusel,  kes rääkis mulle,  et 

jooksmine  on  kõigi  sportialade  alus,  ma  jooksin  alati  kui  oli  võimalus.  Ma  jätkasin 

jõutreeningut ja jooksmist viimase päevani, mil osalesin võistlusspordis.

Mind  on  sageli  kutsutud  ‘newaza  Sato’ks’  ja  oletatavalt  on  selle  tinginud  minu  keha 

omadused – väga paindlik, samas mitte vetruv. Kinnihoitud vastane ütles sageli, et see 

sarnanes liimjast jaapani riisipiruka kamakast rõhutudolemisega. Teine põhjus, võib-olla, 

mis tegi mind matitehnikates heaks oli  see, et harjutustel  külmas Hokkaidos ma sageli 

alustasime harjutamist esmalt matitehnikatest, nii et me ei teinud endale hiljem liiga. Ent ei 

saa võita ainult matitehnikatega. Ma olen veendunud, et sa pead olema samuti võimeline 

võitma püstitehnikatega. Lõppude-lõpuks kui sa oled endale kindel maasimaadluses, siis 

oled  sa  suuteline  sooritama  püstitehnikaid  kontreerimise  hirmuta  ja  ka  sinu  vastane 

kõhkleb  sind  maha  viimast.  Hea  matitehnika  annab  sulle  matšis  mitmeid  eeliseid  ja 

võimaldab sul võidelda andamata vastasele mingisuguseid võimalusi. Ent ma soovitan sul 

samuti vallata püstitehnikaid, nii keerulised nagu need ei pruugi ka olla.

Kui  ma  tudeng  olin,  siis  eelistasin  ma  vasakpoolseid  haardeid  ja  tavatsesin  haarata 

vastase kraest seestpoolt. Ometigi polnud see tõhus väga suure vastasega maadlemisel, 

nii, et ma viisin enda vasakut kätt allapoole ja tõstsin vastast altpoolt. Algaja on paljuski 

mõjutatud õpetajast, ent kui ta kohtab probleemi ja ei tea mida teha, peab ta lahenduse ise 

leidma, st muutma teguviisi omaenda tahtejõu ja pingutuse varal.

Võitle nii nagu poleks homset

Alates 1969.aastast olen ma õpetanud judot koos sensei Inokuma’ga Tokai Ülikoolis. Ma 

olen väga tänulik võimaluse eest õpetada selle judoklubi õpilasi ja edendada lootustandvat 

noorsugu. Meie kooli meeskond on võitnud kaks korda Üle-Jaapanilise judoturniiri ja on 

kaasa aidanud suure  hulga  õpilaste  kujunemisel  judomeistriteks.  Mul  on  olnud samuti 

võimalust  kohtuda  Yasuhiro  Yamashita’ga,  ühega  kõige  paljulubavama  judokaga 
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kaasaegses Jaapanis. Tänu organisatsioonilisele koostööle, mida mulle on üles näidanud 

pesident Matsumae ja teised õpetajad, on ülikooli-astumisest peale kõik minu lootused 

täitunud. Ma tahaksin väljendada sügavat tänumeelt nendele.

Judo õpetajana loodan ma, et minu õpilased alati võidavad. Ma loodan, et nad on alati 

kindlad  võitmises  ja  õpivad  viise,  kuidas  nad  suudaksid  jõuda  võiduni.  Ma  soovin,  et 

võistlustel käiksid nad välja vastaste vastu kõik enda võimed. Sel põhjusel kannustan ma 

oma õpilasi igat matši võitlema kogu energiaga ja näitama üles  ichigo-ichie vaimu, s.o, 

innustan tahet maadlema justkui nad ei saa kunagi teist võimalust.

Ent sõltumata sellest kuivõrd oluline on võita kohtumine, peab judokas mõistma, et ta on 

ühiskonna  liige.  Tema  võistlemise  periood  on  lühike  võrdluses  ajaga  pärast 

võistlusspordist loobumist. Kui ta omandab harjumuse teha korralikke pingutusi, arendab 

ära-anna-alla vaimsust, omandab tegevjudokana ichigo-ichie hoiaku, siis on ta suuteline 

kõike mängu panema, kui tast saab ühiskonna tavaliige. Ta ei tohi kunagi lõpetada nagu 

mingi ‘võidumasin’.

Ma olen judo varal saanud palju sõpru ja mu kolleegid on mulle justkui vennad, sõltumata 

sellest, kui palju aastaid möödub. Sõpruse side on kasvanud tugevaks, kuna me oleme 

kontsentreerinud kogu energia kõigele,  mida oleme ette võtnud. Nagu ka judorivaalide 

suhtes,  kuna  me  anname  matši  kestel  endast  kõik,  tunnen  ma  teatavat  liiki  sõprust 

nendega isegi praegu. Kuigi ma ei tegele enam võistlusjudoga, siiski minu kolleegid nagu 

ka rivaalid möödunud aegadest,  teeme erinevatel  viisidel  koostööd.  Ma olen kindel,  et 

meie sõprus, mis sündis judo’st muutub päevade möödudes aina tugevamaks.

Judo, minu eluviis, on kõigist olümpiaspordialadest ainus, mis on välja töötatud Jaapanis. 

Judo kannab jaapani kultuuri märki ja on tegelikult ‘kultuursport’, mille üle Jaapan võib olla 

uhke. Ent on arvukalt probleeme, nii Jaapanis kui välismaal, mis peavad olema lahendatud 

selleks, et ka edaspidi levitada judo't kõikjal maailmas.  Judoõpetajana on minu sihiks 
töötada mitmete probleemidega, mis on vastuolus judo alistamatuse vaimuga.*

*  Vihje  korruptsioonile,  mis  ohustab  igat  sootsumi,  samuti  judo  kohustusele  võidelda  inimloomuse 

riknemise nähtude vastu (Tõlkija märkus).
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