
Istoria Goju-ryu Karate (Chojun Miyagi-Fondator)  

Chojun MIYAGI  

(1888-1953)  

Cel care a fondat si formatat stilul Goju-ryu de astazi este Chojun Miyagi care a trait în anul 1888-1953, 
aceasta scoala încearca sa sa scoata în evidenta doua forme finete si duritate si sa le uneasca . Se lucreaza 
în general pe blocaje usoare si circulare urmate de contre dure si în viteza. Fondatorul Miyagi sa nascut 
în loc. Naba la 25 aprilie 1888, acesta începe sa faca primii pasi în karate alaturi de maestrul Kanryo 
Higaonna în anul 1902 la varsta de doar 9 ani,acesta este un talent înascut având o ambitie foarte mare 
astfel evolueaza foarte rapid. Orele de karate erau foarte dure duse pana la exces în combinatii cu 
exercitii de forta si alergari. Legenda spune ca la câteva antrenamente Miyagi lesina executând Sanchin-
kata, atât de exigent era maestrul Kanryo Higaonna, acesta moare în 1915.  
In lipsa de profesor Chojun Miyagi începe sa-si caute un alt profesor, acesta pleaca în China pentru a-si 
finisa si complementa stiinta stilului de karate mostenit facand trei calatorii dupa care se intoarce în 
Okinawa unde începe cursurile de karate în orasul sau de bastina Naha . A ramas o zicala despre stilul 
Goju-Ryu zicandu-se ca acesta a încoltit în China, a crescut în insula Okinawa si a ajuns la maturitate în 
Japonia.In anul 1921 acesta este ales sa reprezinte Naha-te în fata familiei Imperiale, respectiv a 
Printului Hirohito si reuseste sa-l impresioneze, acest succes se repeta la 4 ani în fata Printului Chichibu. 
Miyagi care are deja 38 ani are convingerea ca artele martiale din insula Okinawa au un viitor stralucit, 
acesta porneste o campanie de promovare alaturi de Chomo Hannashiro-Shurite, Kenwa Mabuni-Shito-
Ryu si Choki Motobu , perfectionandu-se în urmatorii ani în filozofie, tehnici de baza si Kata.  

Maestrul Chojun Miyagi traieste întreaga viata în karate si pentru karate astfel el formeza o scoala de 
învatare si predare care sa-i ajute pe elevii sai. Acesta a perfectionat Sanchin Kata aratand aspectul 
puternic din Goju-Ryu si a creat Kata Tensho pentru aspectul suplu.  
Elevii care se antrenau în particular acasa la el, se întalneau cu un antrenament foarte dur traditional 
artelor martiale, Butokukai ( organizatia de arte martiale care guverneaza în Japonia ) aceasta în anul 
1931 înregistreaza oficiat stilul Goju-Ryu, acesta este un moment foarte important pentru practicantii de 
Goju-Ryu. Maestrul Chojun Miyagi nu se stie sigur în urma unui atac de cord sau în urma unei hemoragii 
cerebrale la vârsta de 65 de ani moare pe 08 oct. 1953. Cel care este ales ca successor este Gogen 
Yamaguchi acesta s-a nascut pe 20 ianuarie 1909 in orasul Kagashima din sudul provinciei Kyushu . 
Acesta de la o varsta frageda a fost interesat de arte martiale practicand KENDO ca o baza a artelor 
martiale.Incepe a aprofunda karate-ul , cu dl. Maruta un dulgher din Okinawa . Maruta era un maestru 
de Goju-Ryu care l-a atras pe tanarul Gogen Yamaguchi acesta dorind antrenamente cat mai tari.Pe 
cand era student Gogen Yamaguchi a fondat primul club de karate de la Universitatea Ritsumeikan din 
Kyoto.Nu peste mult timp,clubul a devenit vestit în oras datorita antrenamentelor în forta si a exercitiilor 
aspre de respiratie,majoritatea oamenilor practicau exercitii de Kata si deYakusuku Kumite ,organizand 
lupte în secret pentru a nu-si divulga tehnicile secrete.Gogen Yamaguchi a fost primul care a pus bazele 



,primului regulament de Kumite ce defineste regulile luptei care decid învingatorul, dintre aceste reguli 
gasim si astazi sub o forma sau alta ,acestea reguli se regasesc în regulamentele din zilele noastre.Gogen 
Yamaguchi a fost prezentat maestrului Miyagi Chojun în anul 1931. Intalnirea aceasta avea sa-l 
marcheze profound pe Gogen Yamaguchi despre conceptia lui despre Karate, acesta nu peste mult timp 
fiind ales ca successor al maestrului Miyagi Chojun. Binenteles dupa moarte maestrului Chojun Miyagi 
au,fost multi care au contestat acesta “alegere” printre ei fiind fiul aestuia Maestrul An'Ichi Miyagi (10 
Dan), Maestrul Seiko Higa (10 Dan) contemporan a lui Chogun Myagi,si nu ultima data celebrul Maestru 
Morio Higaonna (9 Dan).  

 

Gogen Yamaguchi a fost poreclit (PISICA) datorita pozitiei sale preferate (NEKO-ASHI-DACHI) si a 
stilului sau de lupta, Gogen Yamaguchi a luptat în mai multe razboaie purtate de japonezi, tehnica sa de 
lupta fiind devastatoare ,mai ales în Manciuria si Mongolia unde a fost facut prizonier. Acesta a 
participat la spargerea fractiunilor procomuniste din China . Intr-unul dintre razboaie acesta cazand 
prizonier fusese condamnat la moarte ,impreuna cu alti camarazi de arme. Cei care organizau executiile, 
pentru a-si satisface pofta de sange si pentru a se distra (se spune ca ar fi fost vorba de coreeni) acestia 
obisnuiau sa-i arunce pe cei cazuti prizonieri, într-o groapa plina cu animale salbatice. Maestrului Gogen 
Yamaguchi cazandu-i la sorti un tigru, în momentul în care tigrul l-a atacat ,acesta l-a întampinat înca 
din aer cu o lovitura de picior fulgeratoare, dupa care i-a mai aplicat o lovitura de picior ca mai apoi, 
fara nici o retinere îi aplicata o lovitura mortala (NUKITE) cu varful mainii prin gura deschisa a tigrului 
spargandu-i gatul.  

Acesta murind ulterior înecat în propriul sange fara a mai apuca nici macar sa-l zgarie pe Gogen 
Yamaguchi.Sefii lagarului , împreuna cu soldatii au ramas profound marcati de cele întamplate,de un 
asemenea curaj si l-au gratiat, în schimbul aestei gratieri fiind obligat a se ocupa de pregatirea 
sodatilor.Odata cu încheierea razboiului acesta se intoarce în Japonia,continund a populariza stilul Goju-
Ryu.  

 

ORGANIZATII DIFERITE DE KARATE GOJU-RYU  

 

International Karate - Do Goju - Kai Association 



 

In anul 1964 , Gogen Yamaguchi , infiinteaza organizatia de Goju-Ryu sub conducerea sa (I.K.G.A)” 
International Karate- Do Goju-Kai Association “,aceasta asociatie devenind foarte populara in Japonia, 
pe plan mondial avand afiliate peste 60 de tari in care se promoveaza Goju-Kai Karate.Gogen 
Yamaguchi unifica mai multe scoli de karate ,aceasta avand ca rezultat nasterea a ceea ce azi se numeste 
“The Federation of All Japan Karate-do Organization”. Yamaguchi implementeaza în scoala de Goju-
Ryu, TAIKYOKU - KATA ca metodica de antrenament pentru pregatirea elevilor de Goju-Ryu pentru a 
usura munca acestora de a trece la Katasurile superioare de Goju-Ryu.El introduce ulterior cateva 
metode de YOGA si SHINTO în Goju Kai astfel sa creat stilul Goju Shinte.Yamaguchi dezvolta si mai 
mult respiratia de tip “IBUKI” pentru întarirea musculaturii organelor interne: Printul Higashikuni din 
Familia Imperiala acesta fiind presedintele“The Kokusai Budo Reumei” respectiv “The International 
Martial Arts Federation în Japan” îl numeste pe Gogen Yamaguchi, SHIHAN (MAESTRUL SUPREM) 
al tuturor organizatiilor de karate din Japonia    

International Okinawan Goju Ryu Karate Federation  

 

International Okinawan Goju-ryu Karate-do Federation( IOGKF) s-a infiintat în Iulie 1979 si are ca 
sediul în Poole, Anglia,unde a avut loc prima întalnire IOGKF International Gasshuku( seminar-tabara 
internationala).Acesta sa format ca sistem la nivel mondial prin International Okinawan Goju Ryu 
Karate Do Federation -IOGKF - sub conducerea marelui maestrului Morio Higaonna (9 Dan) si 
supervizarii tehnice a celebrilor sensei An'Ichi Miyagi (10 Dan) si sensei Seiko Higa (10 Dan) 
contemporan a lui Chogun Myagi, în timp ce An'lchi este fiul lui Chogun Myagi,fondatorul sistemului 
este singurul sistem care pastreaza traditia pe linie descendenta directa maestru-discipol. De aici se 



deduce cu usurinta ca latura martiala pastrata nealterata în traditia okinawana se reflecta prin 
excelenta, numai în sistemul Okinawa Goiu-Ryu.Si nu ultima data cu ajutorul lui Ken Miyagi ( al 
patrulea fiu descendent din familia marelui maestru Chojun Miyagi, fondatorul stilului Goju-ryu), fiind 
totodata senseiul ce mai vechi în Okinawa( peste multi alevi a lui Chojun Miyagi), si studenti mai vechi ca 
Maestrul Kanryo Higaonna. Scopul original IOGKF,a fost sa se conserve în timp si sa se protejeze 
adevarata filozofie predate de marele maestru, Chojun Miyagi, si sa se preda în forma lor originala în 
toata lumea. Acest scop ramane si astazi ca tema principala pentru IOGKF de astazi.Maestrul Higaonna 
Sensei a început sa tina stagii de pregatire în toata lumea pentru popularizare,fiind un izor nesecat 
pentru inclusv studentii sai cei mai vechi.Datorita dedicatie si muncii îndarjite a Maestrului Higaonna, 
IOGKF are acum aproximativ 50.000 de membri în peste 45 de tari din toata lumea. IOGKF este unul 
dintre putinele organizatii de karate care sunt recunoscute de Guvernul Japonez si de catre Japanese 
Traditional Martial Arts Organization . IOGKF este un membru cu drepturi depline în cadrul Nihon 
Kobudo Kyokai( Japonia Traditional Martial Arts Association).Director Administrativ pentru IOGKF 
este Tetsuji Nakamura, care este de asemenea si instructor principal pentru Canada la IOGKF. Cartierul 
General Administrativ IOGKF ( Administrative Honbu) este în Ontario, Canada, unde Tetsuji 
Nakamura locuieste.Cartierul General Tehnic ( Technical Honbu) pentru IOGKF, ramane în Okinawa, 
si Higaonna Sensei el însusi predã la clasele de studenti, binenteles el preda predã gasshukus si în alte 
tãri.  

JKF Goju-kai  

 
 

 

Original JKF Gojukai s-a infiintat sub Gogen Yamaguchi, primul presedinte, în 1950. Pe mãsura ce în 02 
aprile 1972 se fonda Federatia Japoneza de Karate-Do( Japan Karatedo Federation) , Shozo Ujita Shihan 
si ceilalti au modificat organizatia sa în JKF Gojukai. Karate-do în Okinawa poate sã fie în linii mari 
împãrtitã în douã sectiuni, Nahate si Shurite. Scoala cea mai multã popularã de Nahate este Gojukai, 
care este o combinatie a stilului Chinez Nanpa Shorin-ken. În 1930, fondatorul Chojun Miyagi Sensei 
mentioneaza scoala sa ca" Goju-ryu". El a citat o linie pentru a mentiona scoala sa de la" Bubishi" care 
este o carte traditionalã de Shorin-ken Hakkaku-mon din provincia Fujian , China . În August, 1973 la 
un turneu Chojun Miyagi a prezentat un punct de vedere modern în meditare conventionala si 
programul de sãnãtate astfel a dezvoltat Junbi Undo, sau exercitiul de pregãtire care a fost creat pentru 
îmbunãtãtire sãnãtatea dvs, si Hojo Undo, sau exercitiu suplimentar care este practica cu echipament, de 
la o scenã timpurie de dezvoltarea a scolii. El a dezvoltat sistemul rational de a antrena. Junbi Undo si 
Hojo Undo sunt încã în mod activ folosit fãrã schimbãri.  



De bazã ramane Kata Sanchin, Kaishu, sau mânã deschisã Kata Gekisai 1 si 2, Heishu, sau a mânã 
închisa Kata Tensho, autenticã Kata de Kanryo Higaona Sensei ca de exemplu Saifa, Seiyunchin, 
Shisochin, Sanseiru, Seipai, Kururunfa, Seisan si Superinpei a fost predate si instruit. În Noiembrie, 1974 
Kata de bazã: Sanchin, Tensho, Saifa si Seiyunchin a fost clarã si standardizatã cu JKF Gojukai. În 1980 
ce 8 Kata care au mai ramas( Gekisai si 2, Shisochin, Sanseiru, Seisan, Seipai, Kururunfa si Superinpei) 
au fost clar, standardizate. Se spune cã Sanchin este Kata de bazã în Goju-ryu pentru a studia" Ki, Soku 
si Tai" care sunt si factorii necesari pentru artele martiale, si acest este Kata de bazã este drumul correct 
pentru a învata rãsuflarea si pozitia pentru atacul masiv si tehnicile de apãrare. Fondatorul Chojun 
Miyagi studiaza Rokkish de la boxul chinezesc Nan-ha Shorin-ken Hakkaku-ken si a dezvoltat Tensho si 
Heishu Kata. Tensho tinteste sã studieze" Ki, Soku si Tai" pe mãsura ce întocmai ca în Sanchin si 
tehnicile câteva Uke, prezinta tehnicele de atac Shotei. Emblema pumnului strans ( care este folosit pe 
plan mondial) este proprietatea intelectualã de Domn.N. Gosei Yamaguchi si a fost patentat si inregistrat 
in SUA-AMERICA la data de 09 mai 1971( numãrul de înregistrare 909827). Gogen Yamaguchi Hanshi 
l-a modelat dupã pumnul pe dreapta al lui Chojun Miyagi Sensei care înca din tinerete 1930 era ca 
emblemã a clubului Ritsumei University Karate-do în Japonia. Yamaguchi Hanshi a fost de asemenea 
tatãl acestui Domn. N.Gosei Yamaguchi. Original" Goju-ryu Fist(Pumnul)" se întrebuinteazã de 
practicantii Yamaguchi-ha Goju-ryu si oriunde în lume acest simbol este recunoscut ca simbol Japonez 
Goju-ryu. Putin schimbat Goju-ryu Fist(Pumnul)" pe mãsura ce acesta a fost folosit de JKF Goju-kai are 
statutul legal de folosire în Japonia cu JKF Goju-kai si a fost schimbatã ca nu sã nu includã steagurile în 
josul siglei de asemenea pe mãsura ce era cititã" JKF" pe cercul exterior de sus pe fundal.  

Goju Kensha Karate-Do Kyohon  

 

Maestrul Ohtsuka Tadahiko este fondatorul si instructorul principal cu sediul în Tokyo,unde a si format si 
bazat Goju Kensha( Casa dura a pumnului moale).Nascut în Tokyo pe 10 Iunie 1940, el a absolvit 
avocatura la universitatea Meiji, în 1965 si a obtinut al 5-lea DAN centura neagra sub îndrumarea lui 
Ichikawa Sosui maestru de Goju-Ryu. El îndatã ce a apucat sa-si largeasca orizonturile în artele martiale 
a si început studiul si schimbul de experientã precum:Tai Chi cu maestrul Yang Ming Shi, Ba Gua Zhang 
si Hsing Yi cu maestrul Wang Shu Chin, gongul chinezesc fu, în special stiluri sudice, în China si în cele 
din urmã Shorin Ryu karate mai tarziu cu maestrul Higa Yuchoku ,printre cei cu care sa antrenat 
numarandu-se si marele pioner si fondatorul totodata al Goju-Ryu-lui marele maestru Miyagi Chojun. În 
1970 el a fondat Goju Kensha care în timp, ca sa fim corecti s-a bazat pe Goju-Ryu karate pe care el la 
practicat absorband, mai multe metode aditionale de la studiile din exterior ale muncii sale în artele 



martiale. Aceste informatii care abundeau din belsug ia dat puterea de întelegere si îmbogãtire a sa ,si a 
traditiei sale proprii, si a dat o noua dimensiune din care lipseste aproape total mana japoneza, fiind forte 
influentata de Karate-ul Okinawez. DESCENDENTA de Goju-Ryu de a Maestrului OHTSUKA 
TADAHIKO.Miyagi Chojun( maestru de Goju-Ryu): Higa Seiko / Izumigawa Kanki / Ichikawa Sosui / 
Ohtsuka Tadahiko.  

Seiwa-Kai Goju-Ryu karate  
 

 

Seiwa-kai  Goju-ryu karate s-a înfiintat în Calgary în 1979. La ora actualã, clubul are 3 sedii principale 
,cu locatii în nord-vest si sud-vest Calgary respectiv în alte locatii din lume. Organizatia si clubul oferã 
clasele pentru începãtori, copii si adulti. Toti studenti de Seiwa-kai Goju-ryu Karate-do sunt membrii cu 
drepturi depline în Hombu Dojo din Tokyo, Hanshi Shuji Tasaki fiind printre primii maestri , în anii 
timpurii Japoniei All Karatedo Goju-kai Yamaguchi-ha. El este fondatorul de Seiwa Kai. Instructor 
Principal si Presidintele “ Goju-ryu Karate-do Seiwa-kai 8 Dan, Hanshi Goju-ryu Seiwa-kai 8 Dan, 
Hanshi JKF Goju-kai Karate Alberta Association”.  

Sekai Seito Goju-Ryu Karate-Do Kyokai  

 

Sekai Seito Goju-ryu Karate-do Kyokai World Orthodox Goju-ryu Karate-do Organization( WOGKO), 
altãdatã Neko-do Goju-ryu, a fost fondat în 1987 de Kaicho ,Dr. J. M. Gallego. În 1969, Gallego Sensei a 
început studiile sale în artele martiale în Orasul Union , New Jersey . El studiaza mai întai Judo cu 
Orlando Mesa Sensei. Pe scurt dupã aceea, cãutând îndemânare diverse (lupte de fighting), el a inceput 



sa practice artele martiale de lupta în special(fighting),. Acest lupte îl aduce la legendarul maestru al 
artelor martiale, Yoshisada Yonezuka în Cranford , New Jersey . El a inceput studiul mai tarziu în Goju-
ryu sub directa îndrumare a lui Sensei Peter G. Urban. Din 1997, Dr. Gallego a început sa studieze 
constant si sã se rafineze, si întorcandu-se la autenticul Goju-ryu Okinawez. Acest lucru la marcat si a 
început sa standardizeze planul de învãtãmânt al sãu ,incluzând kihon, kumite, si kata pentru a alinia 
organizatia cu curentul principal, din clasicul Goju-ryu. Incepand cu 2005, evolutia sa ,a fost completã. 
Astãzi, WOGKO are reprezentanta în America Nord, Insulele Caraibe, Rusia , India ,etc.respectiv, 
WOGKO este afiliatã la World Traditional Karate-do Union . Misiunea noastrã este sã continuam sa 
cercetam autenticul Karate-do, totodata dorim a rãmâne lipsiti de control extern. Noi suntem o 
organizatie mare care nu se va afilia la Renmei, sau la JKF. WOGKO este datã sã învete, predând, si 
dorind a ajunge la o perfectiune tehnicã majora. Kaicho continuã sã cerceteze aspectele tehnice de Goju-
ryu, de auto-apãrare , bunkai, si metodologie. El în sapte ani la universitate, a castigat trei doctorate 
onorifice.  

Aceastã lista nu pretinde sã fie completã.!Intentia nu este de a le compara organizatiile sau diversele 

fractiuni de Goju-Ryu Karate-do descendente din linia Marelui Maestru Chojun Miyagi , se incearca doar 

respectarea autenticitati lor si a interpretari stilului. 

 


