Istoria Shito-ryu (Kenwa Mabuni-Fondator)

Kenwa Mabuni
(1889-1952)

Demonstratii aplicative executate de Soke Kenwa Mabuni
Cel care este considerat fondatorul scolii de karate shito-ryu este maestrul Kenwa Mabuni acesta a trait intre anii
(1889-1952) acesta sa nascut pe 14 noiembrie 1889 în orasul Shuri, din insula Okinawa el fiind descendentul unei
familii vestite de samurai care are arborele genealogic cu 17 generatii în urmafiind al 17-lea descedent al printului
Onigusuki, un mare samurai în Regatul Ryu-kyu din care facea parte insula Okinawa. Aceste generatii ale
familiei sale au fost vestiti luptatori secole în sir. In timpurile acelea artele martiale mai ales cele de sabie erau
cunoscute dupa satul în care se practicau : Shuri-te (adica mana lui Shuri), Naha-te si Tomari-te. Maestrul Kenwa
Mabuni începe sa studieze,la doar varsta de 13 ani, scoala Shuri-te cu marele Maestru Yasutsune (Anko) Itosu
(1830-1915), la rândul sau a fost elevul renumitului Maestru Sokon Matsumura (1792 – 1887).Kenwa Mabuni a
început sa studieze stilul Naha-te, cunoscut si sub numele de Shorei-Ryu, la varsta de 20 de ani, cu un alt mare
Maestru Kanryu Higashionna (Higaonna) (1853- 1915), pe care l-a cunoscut prin intermediul prietenului sau
apropiat Chojun Miyagi (1888 – 1953), acesta ulterior a fost fondatorul stilului de Goju-Ryu karate. Maestrul
Mabuni în vata de la maestrul Yasutsune (Anko) Itosu 23 de kata. Dupa anul 1910, Maestrul Kenwa Mabuni a
fost primit în faimosul club de karate din Okinawa “Ryu-Kyu Tode Kenkyu-Kai”, unde a studiat cu Choyu
Motobu - stilul Shuri-te si cu Juhatsu Kiyoda - stilul Naha-te ,respectiv de la un negustor chinez de ceai din
Okinawa pe nume Woo Yin Gue câteva miscari de kung -fu respectiv TAO (varianta japoneza de kata)ca mai
apoi sa studieze cu amanuntire tehnicile Fukien “pumnul alb” si alte forme de Pangai Noon, de la Maestrul chinez
Wo Xian Gui (Go Kenki).
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Ajungând în anul 1920 însetat dupa stiinta, maestrul Mabuni "se inroleaza" la un club de karate condus de Chojun
Miyagi respectiv de Choyu Motobu si de alti doi renumiti maestri Chomo Hanashiro si Iahatsu Kiyoda. La acest
club a avut parte de maestri de valoare : Maestru Motobu în Shuri-te ( predecesorul scolii Shorin-ryu) , Gotonde (
adica arta secreta a curtii si familiei regale din Okinawa) si maestrul Hawashiro, specializat în shuri-te, si maestrul
Kiyoda expert în Naha-te. Acest centru de arte martiale japoneze a devenit foarte vestit în acele vremuri, fiind un
adevarat club de profesionisti martiali. Pepeniera cu numele Ryu-kyu Tode Kenkyu-kai a scos o serie de mari
karate-ka care la rândul lor au devenit mari maestri în scolile lor de karate . La ceva vreme îi regasim pe Mabuni
în Statutul de ofiter de politie foarte apreciat la acea vreme care îsi întetea calatoriile- vizitele în Japonia mai ales
dupa ce maestrul Gichin Funakoshi a introdus (disciplina de karate) în Japonia. Dupa încheierea studiilor si a
serviciului militar, maestrul Kenwa Mabuni s-a înrolat în departamentul de politie al insulei Okinawa, astfel a
avut ocazia sa viziteze diferite localitati din insula Okinawa si sa învete alte arte martiale cunoscute sub numele
de Ryukyu-Kobudo. Maestrul Kenwa Mabuni a mai studiat mult timp ca elev al Maestrului Seisho Aragaki
(1840-1918), care preda un stil asemanator cu Naha-te, de la care a învatat diverse tehnici de karate si cateva kata
cu arme, apoi a mai învatat Sai-Jutsu cu Maestrul Tawada. Maestrul Kenwa Mabuni îsi stabileste resedinta în
Osaka, în anul 1929 si începe predarea cursurilor de karate Hanko-ryu ( shito-ryu),

Soke Mabuni( experimentand) echipamentele de kumite timpurii .
Datorita succesului obtinut, în anul 1931, a fost infiintata DAI NIHON KARATE-DO KAI, Butokukai (
organizatia de arte martiale care guverneaza în Japonia) aceasta înregistreaza oficial toate scolile de karate scoala
maestrului Kenwa Mabuni ( adica scoala pe jumatate dura), ulterior schimba numele în Shito-ryu de astazi în
cinstea celor doua legende ( profesorii lui) Maestrul Yasutsune (Anko) Itosu
Higashionna (Higaonna)

si Maestrul Kanryu

., primul simbol Kanji din Itosu se aseamana ca pronuntie cu (shi)

de la

Higaonna (to)
astfel sa nascut Shito si ryu. Binenteles nu toate oficialitatile au fost deacord cu aceasta
separare a karate-ului spre exemplu maestrul Toyama din Shotokan la intervievat pe Mabuni si pe altii despre asa
zisele nume ( nume care suna ciudat). Maestrul Kenwa Mabuni raspunde ca prin numirea stilului raspunde cererii
Butokukai, dar le ofera si elevilor o identificare si siguranta a liniei tehnice în artele martiale .

La aceasta emblema în cadrul siglei, avem cercul care este simbolul pacii si al armoniei (Wa), iar liniile verticale
si orizontale defineste fiinta umana, aceasta simbolizand“oameni lucrand în pace si armonie”. Pe parcursul anilor
Maestrul Kenwa Mabuni a incercat sa dezvolte stilul de Karate Shito- Ryu si sa-l raspandeasca în insula
Osaka.Acesta a dus o lupta pentru popularizarea si efienticizarea stilului Shito-Ryu facand mai multe demonstratii
si predand cursuri de autoaparare în toata Japonia de Vest,in paralel cu celalate stiluri Shotokan,Goju-ryu ,Wadoryu etc.Unul dintre varfii de lance a elevilor lui a fost Uechi Kanei care în anul 1935 preda deja ca instructor în
Osaka , Ajunsi în 1950 acesta se reintoarece în Okinawa si dezvolta( shito-ryu kempo karate-do kai). In Okinawa
maestrul Uechi Kanei este considerat adevaratul succesor a liniei tehnice a maestrului Kenwa Mabuni în schimb
la nivel international Kenei fiul maestrului Mabuni este considerat instructor sef. Maestrul Kenzo fratele mai
mic face si el parte din grila superioara a ierarhiei, el este îndemnat de mama sa sa predea shito-ryu.
Maestrul Kenzo nu este sigur ca alegerea ar fi buna el se autoexileaza, dar dupa doi ani revine si accepta ierarhia
astfel devine mostenitorul tatalui sau. In zilele noastre cei doi frati Mabuni conduc proiectele de karate la o serie
de Universitati Japoneze "o obligatie" mostenita de la tatal lor. Principalii elevi ai lui Mabuni si-au dezvoltat
propriile scoli ( Ryusho Sakagami odata cu Kenei Mabuni ) acesta dezvolta Itosu-kai, chiar dupa moartea lui
Mabuni. Fiul lui Sakagami, adica Sadaaki raspunde astazi de scoala Itosu-kai, în Yokohama . Ajungând în anul
1948 maestrul Chojiro Tani dezvolta scoala Shuko-kai, acolo unde a predat Tani-ha karate Shito-ryu. Maestrul
Kenwa Mabuni moare la vârsta de 64 de ani în 23 martie 1952 la Osaka , fiul cel mai mare Kenei Mabuni a
devenit automat succesorul sau la conducerea scolii de Karate-Do Shito-Ryu.
Soke Kenei Mabuni :

Acesta s-a nascut pe data de 13 februarie 1918, în localitatea Shuri din insula Okinawa . Din frageda copilarie a
invatat Karate de la tatal sau, precum si alte arte martiale Okinaweze de la renumitii maestrii care au vizitat casa
Mabuni. Tatal sau la în vatat Ju-Jutsu si forme de Ryukyu-Kobudo, cu Maestrul Konishi Yashuhiro a în vatat
Kendo,si de la Maestrul Seiko Fujita a în vatat Ninjutsu. La ora actuala Soke Kenei Mabuni este Director Tehnic
în cadrul (J.K.F) adica a Federatiei Japoneze de Karate si are gradul de 10 DAN centura neagra, începand cu anul
1993, acesta a fondat Federatia Mondiala de Karate-Do Shito-Ryu pe care el o conduce.
Cei mai buni instructori ai Maestrului Kenwa Mabuni , au fost fii sai Kenei si Kenzo Mabuni , Manzo Iwata ,
Hayashi Teruo ,Seiko Suzuki, Chojiro Tani, Ryusho Sakagami, Yoshiaki Tsujikawa, Ken Sakio, Jun-Ichi Inoue,
Toshiyuki Imanishi, Kazuo Kokuba, Tokio Hisatomi si Ryusei Tomoyori, Uechi Kanei, Kotaka Chuzo.

ORGANIZATII DIFERITE DE KARATE SHITO-RYU
Linie Moderna de Karate Shito-ryu

Teruo
Hayashi

Hayashi-ha Shito-Ryu, este un stil de Shito-ryu Karate creat si fondat de
Teruo Hayashi în Osaka,Japonia în anul 1970. Hayashi sa nascut în
orasul Nara ,anul 1924. În copilarie a învatat Judo unde a obtinut gradul
de 3 Dan.Hayashi a învatat direct de la maestri fondatori Kosei Kokuba si
Mabuni.Deja cunostea directia practicata a karate-ului în Japonia,astfel
el a ales ca sa aprofundeze cu adevarat radacinile karate-ului
deplasanduse în Okinawa în anul 1955.Aici el a studiat Karate-ul si arta
luptei cu armele de la Shoshin Nagamine, fondatorul stilului
Matsubayashi Shorin-ryu respectiv de la Kenko Nakaima,care era
fondatorul stilul okinawan Ryuei-ryu( din aceeasi sursa chinezeasca la fel
ca si Maestrul Higashionna conducatorul scolii Naha-te) care era mai

putin cunoscut dar foarte eficient,si se preda doar în familie. Nakaima abia dupa un an intreg dupa ce la
supus la diverse probe dure la acceptat ca elev pe Hayashi,care era primul strain care a învatat si a putut preda
arta secreta a familiei,care a fost lung timp protejata. Hayashi avea un mod inedit de asi alege un dojo unde sa
invete,pentru occidentali pare bizar,el îsi alegea dojo-ul plimbandu-se mergea si provoca sensei-ul din dojo la o
lupta.Asta binenteles ia tulburat foarte mult pe elevii avansati prezenti ai dojo-ului si insistau forte tare asupra
dreptului de al invata minte pe strain, înainte ca maestrul lor sa coboare la nivelul incepatorului si sa accepte
provocarea.Aceasta atitudine dupa unii era “curajoasa” dupa altii insa era o “tampenie” aceasta veche si
respectata traditie care se regasea in cultura japoneza si okinawana sub numele de Dojo yaburi(adica
provocarea).Acesta atitudine este tot mai rara in Japonia de astazi,dar pe vremea cand Hayasi era tanar era
ceva normal,aceasta forma de provocare functiuna astfel;cel care lansa provocarea trebuia sa lupte prima data
cu elevul de nivelul cel mai slab din dojo,daca îl invingea castiga dreptul de provoca pe urmatorul asa pana
cand ajungea la primul elev din sala carea era senpai-ul.Abia dupa aceasta anevoiasa cale castiga dreptul de a
provoca sensei-ul din dojo la o lupta si în general castiga si dreptul de a alege locul si ziua cand dorea sa lupte
ca o rasplata pentru straduintele sale de pana atunci. Hayasi era vestit ca un mare luptator de kumite,acest

lucru determinand multe dojo-uri de a nu-i accepta provocarea si nu îi permiteau intrarea in dojo,binenteles
au fost multi si cei care au acceptat provocarea.Daca era invins ,el se subordona si devenea elevul –discipol
cerand dreptul de sedere si formare în dojo-ului respectiv, într-un cuvant ce ar fi avut de învatat de la cei pe
care el ia invins! Hayashi astfel si-a castigat stiinta si experienta luptei castigand respectul celor din
Okinawa.Datorita sarguintei si ambitiei Hayashi a reusit sa castige foarte multa experienta în
Okinawa.Maestri cei mai importanti de la care a studiat au fost Shoshin Nagamine si Kenko Nakaima, de la
Nagamine a învatat kata-surile Shuri si Tomari,(acesta se bazau în general pe pozitiile lungi si combinatii
rapide între ele) de la el învatand Hayashi pozitia(Cocorului Alb din Fujian)
Hakkaut..

Mai tarziu Hayashi introducand foarte multe elemente din stilul okinawan Ryuei-ryu în propriul sistem de
Karate.El se intoarce în Japonia la maestrul sau sensei Kuniba,si îsi desavarseste studiile.Majoritatea
maestrilor de Shito-ryu învatand de la el,aceste forme de Kata Naha se regasesc si astazi în stilul Hayashi-ha
Shito-ryu. Hayashi a devent primul elev al lui sensei Kuniba,acesta pe patul de moarte cerandu-i lui Hayashi
sa conduca scoala(organizatia de Karate) Seishin-Kai,pana cand fiul mai mic Shogo va ajunge la varsta ca sa
poata conduce si îsi va fi definitivat studiile.Indeplinind dorinta maestrului el a devenit presedintele scolii
(organizatiei de Karate) Seishin-Kai,pana in anul 1970 cand fiul mai mic Shogo Kuniba, îndeplinea conditiile
impuse de tatal sau si acesta prelua conducerea scolii (organizatiei de Karate) Seishin-Kai. Sensei Hayashi
Teruo a fondat în 1970 propriul sãu stil, Hayashi-ha Shito-ryu , acesta contine cateva forme de kata din stilul
okinawan Ryuei-ryu si alte procedee tehnice okinaweze. Hayashi a mai fondat în 1960 propria sa scoala de
kobudo lupta cu armelor traditionale de Kobudo (baston, sai, tonfa, nunchaku, doua bastoane scurte - nitanbo,
kama) care poarta denumirea de Kenshin-ryu. Soke Hayashi Teruo este ales ca Director tehnic WUKO care
ulterior se transforma în WKF (World Karate Federation)de astazi,obinand si alte functii importante precum
cea de presedinte al comisiei de arbitraj WKF,Federatia Japoneza de Karate acordand-ui gradul de 10 Dan ca
o recunoastere a muncii depuse in Karate. Soke Hayashi detine si gradul de10 Dan în kobudo stilul okinawan
Kenshin-ryu,al carui fondator este.Ne amintim aici si de kobudo deoarece la Campionatul Mondial de Karate
Hayashi-ha Shito-ryu, (în 2003 la Karlstad) sa introdus primele categorii distincte si individuale ca forme de
kata Kobudo cu arme traditionale. Soke Hayashi Teruo moare pe 24 septembrie 2004 la orele 08.30 A.M la
varsta de 84 de ani in Osaka , Japonia , suferind fiind de cancer pulmonar el a facut o complicatie, (fiind un
fumator înrait) el a fost bolnav de cancer de mai mult luni chiar a suferit o interventie chirurgicala urmand o
recuperere de 6 luni înainte de moartea sa.Organizatia sufera o scindare foarte puternica dupa moartea
maestrului existand 4 fractiuni”IMPORTANTE” distincte si separate ale scoli de Hayashi-ha Shito-ryu.

Mitsuya
Seinosuke

Fractiunea Nr -1 ; de (Hayashi-ha Shito-Ryu).Cel mai bun si cel
mai vechi dintre elevii lui Soke Hayashi Teruo era si este Sensei
Mitsuya Seinosuke 8 Dan personalitatea cea mai marcanta un,
adevarat artist al scoli Hayashi-ha Shito-Ryu, acesta promoveaza
si astazi originalul Hayashi-ha Karate-do si Kobudo în organizatia
numita Mitsuya-Kai International Hayashi-ha Karate-do &
Kobudo,sustinuta puternic de JKF -Federatia Japoneza de Karate.

Yoshimi
Inou

Fractiunea Nr -2 ; de (Hayashi-ha Shito-Ryu).În anul 2004 în
urma unor neantelegeri are loc a 2 scindare de aceasta data
condusa de Sensei Yoshimi Inoue care fondeaza Japonia
Karatedo Inoue-ha Shito-Ryu Keishin-kai el este descendent direct
din scoala Hayashi-ha Shito-Ryu si a învatat sub îndrumarea lui
Teruo Hayashi, cu sediul central în Tottori,Japonia. El este
sustinut puternic de JKF -Federatia Japoneza de Karate. Dojourile cele mai marcante se regasesc în Miami-Florida ,Stockholm
,Karlstad- Suedia , Florianopolis-Brazilia si alte tari. Yoshimi
Inoue este o legenda vie dupa Mitsuya Seinosuke ,el este un mare
antrenor al Japoniei castigator al Campionatului NaŃional de
Karate- Kata ,cei mai buni elevi ai lui fiind :Mie Nakayama (de 3
ori Campion Mondial de Kata), Rica Usami (in 2007 a castigat
fiind Campion national la Kata individual in JKF- Campionatul
Unit al Japoniei), Miyuki Osawa (Campion Mondial Universitar
in 2004), Nao Morooka (2006 Campion-la Jocurile Asiatice), şi
Kasuga Wakabayashi (2005 Campion-la Jocurile Asiatice), si nu
ultima data Atsuko Wakai, fratii Hasegawa, Antonio Diaz.
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Thiry

Akio
Minakami

Fractiunea Nr -3 ; de (Hayashi-ha Shito-Ryu).În anul 2007 tot în
urma unor neantelegeri are loc a 3 scindare de aceasta data
condusa de Sensei Julius Thiry 8 Dan personalitate marcanta din
SUA- Statele Unite ale Americii,care fondeaza International
Karate-do Hayashi-ha Shito-Ryu Federation de mentionat este ca
el personal sa aflat sub îndrumarea directa a lui Soke Hayashi
Teruo( de la care a obtinut gradatia de 8 Dan în Hayashi-ha ShitoRyu ) atat în partea de arbitraj WKF cat si ca disciplina de Karate
si Kobudo. A raspuns 17 ani pana în anul 2001 cand sa retras, de
arbitrajul din America de Nord si America Latina fiind
presedintele comisiei de arbitraj WKF pentru continentul Nord
American. El este sustinut foarte puternic în continental
American(de institutiile statului si guvernul American,el fiind un
brend în SUA- Statele Unite ale Americii,si tarile PanAmericane)
si de catre WKF-World Karate Federation (fiind un membru
marcant al WKF) , în Europa varful de lance fiind Sensei dr.
Mészáros János 6 Dan care este si trezorierul acestei organizatii,
presedinte al Federatiei Ungare de Karate.

Fractiunea Nr - 4 ; de (Hayashi-ha Shito-Ryu).Vechea directie de
Hayashi-ha Shito-Ryu Kai Karate-do Okinawa&
Kobudo&Kenshin-Ryu ,este puternic zdruncinata si macinata de
luptele interne,pierzand foarte multi adepti, membrii marcanti ai
scoli de Hayashi-ha Shito-Ryu,ea în prezent este condusa în
calitate de presedinte de Sensei Akio Minakami 8 Dan,în Europa
varful de lance fiind Sensei Miguel Fernández Vázquez 7 Dan,
presedintele Hayashi-ha Shito-Ryu Kai din Spania,avand sustinere
din partea WKF-World Karate Federation. Actual Federatia
Internationala de Shito-ryu se numeste “Japan Karatedo Hayashiha Shitoryukai” Okinawa & Kobudo & Kenshin-Ryu

Shukokai”Tani-ha”Shito-Ryu, Fondat de Sensei Tani Chojiro ,Instructor sef fiind Sensei Kimura Shigeru,
USA(acesta moare in 1995); actual presedinte este sensei Haruyoshi Yamada ,instructor sef pentru Europa
fiind Sensei Tsutomo Kamohara, exista diferente majore în tehnica si kata,fata de restul scolilor de shito-ryu.

Shito-Ryu Seiko-Kai , Fondata de Sensei Seiko Suzuki , instructor sef si vicepresedinte al organizatiei este
Sensei Akira Sato , sef instructor coordonator pentru Europa fiind Sensei Athula Minithanthri
Linie Clasica de Karate Shito-ryu

Shitokai, Fondat mai tarziu de Sensei Iwata Manzo; el nu a vãzut aceasta scoala ca pe un stil nou, dar ca
asociatie de Shito-ryu a lui Soke Mabuni Kenwa. La început Soke Mabuni Kenei si Sensei Mabuni Kenzo au
fost membrii asociatia Shitokai . Dar apoi separat ,ei au pornit de la aceeasi asociatie si si-au format ulterior
organizatiile lor proprii,reprezentantul principal în Europa fiind: Sensei Ishimi Yasunari 8 th Dan
Karate (SHITOKAI), în 1988 el a fost numit profesorul principal Shitokai în Europa.

Seito Shito-Ryu, Fondat de Sensei Mabuni Kenzo ( al doilea fiu a lui Soke Mabuni Kenwa); sa retras într-o
regiune linistita ,Hombu Dojo fiind în orasul Shuri, insula Okinawa.

Motobu-ha Shito-Ryu, Fondat de Sensei Kokuba Kosei acesta predã lectii mixte de shito-ryu alaturi de Soke
Mabuni Kenwa si Maestrul Motobu Choki.

Shito-Ryu Kempo Karate-Do Kai, Fondat de Sensei Uechi Kanei ( nu este fiul lui Maestrul Uechi Kambun
preda Uechi-ryu cu acelasi nume), Hombu Dojo în insula Okinawa.

Itosu Kai Shito-Ryu Karate-Do, Fondat de Sensei Sakagami Ryusho , el s-a numit pe el însusi al 3-lea
descendent de la Itosu Kai, prima linie fiind Mestrul Itosu si Soke Kenwa Mabuni el fiind a doua linie de
maestru descendent. Sensei Sakagami Sadaaki, Hombu Dojo în Yokohama, focalizãrile stilului este axata în
principal pe întoarcerea la radacinile din Karate-Do predate de Maestrul Ankoh Itosu si la tradtionalul
Kokubdo okinawan.Unul dintre cei mai repezentativi maestri este Sensei Demura Fumio care a facut cea mai
mare raspandire a scolii de shito-ryu în toata America de Nord si Sud incepand cu anii”60. Hayashi-Ha ShitoRyu, Fondat de Sensei Hayashi Teruo .Dupa moartea lui Sensei Kokuba Kosei maestrul principal al
organizatiei Seishin-kai impreuna cu Sensei Kuniba Shogo,acesta din urma a ramas maestru principal al
Motobu-Ryu. Dupã ce a studiat stilul okinawan de familie Ryuei-Ryu( din aceeasi sursa chinezeasca la fel ca
si Maestrul Higashionna conducatorul scolii Naha-te) impreuna cu Maestrul Nakaima Kenko, Sensei Hayashi
Teruo a fondat în 1971 propriul sãu stil, Hayashi-ha Shito-ryu.

Kotaka-ha Shito-Ryu, Fondat de Sensei Kotaka Chuzo în Hawaii, este o fractiune a sistemului Motobu-ha
unde Kata este total schimbat si nu se predau formele originale.

Sanku-Kai ;later on Nambudo, Fractiune a Tani-hashito-ryu în Europa; fondatã de Sensei Nambu Yoshiano.

Kuniba-Kai International ; FracŃiune care continuă Motobu Ha Shito Ryu Karate Do precum şi Kuniba Ha şi
Ryu Kuniba se regasesc în FederaŃia InternaŃională intitulată Kuniba-Kai International ; promotorul ei fiind
Shogo Kuniba tatăl actalului preşedinte Soke Kozo Kuniba , aceasta este singura organizaŃie recunoscută de
FederaŃia Japoneză de Karate (JKF) să înveŃe, să adapteze şi să dezvolte acest stil. Regăsim nume titrate ale
Karate-ului ca membri marcanŃi precum Tsogas Georgios-Grecia sau Giacomo Spartaco Bertoletti-Italia, etc.
Aceastã lista nu pretinde sã fie completã.!Intentia nu este de a le compara organizatiile sau diversele fractiuni
de Shito-Ryu Karate-do descendente din linia lui Soke Mabuni Kenwa , se incearca doar respectarea
autenticitati lor si a interpretari stilului.

