
Istoria Wado-ryu Karate (Hironori Otsuka-Fondator)  

Hironori Otsuka  

(1892-1982)  

Cel care a fondat si formatat stilul (WADO-RYU) este maestrul Hironori Otsuka acesta a trait între anii 
1892- 1982 ,el sa nascut în data de 01 iunie 1892 în orasul Shimodate , provincia Ibaragi din Japonia , 
nascut într-o veche familie de samurai acesta a primit conform traditiei o educatie specifica de 
luptator(samurai), primul fiu al Dr. Tokuiuro Ohtsuka, un doctor de Medicinã. Primi pasi ai lui Hironori 
Otsuka în artele martiale au fost facuti cu unchiul sãu Chojiro Ebashi care a început sa îi predea Ju-
jitsu,acesta a fost capul de linie de unde sa marcat fascinatia si obsesia lui Ohtsuka pentru artele 
martiale.Istoria Wado a început în mod oficial în luna Mai 1934 când Hironori Ohtsuka si-a înregistrat 
propriul sau stil de Karate(de altfel primul stil japonez) pe care la numit (WADO-RYU) acesta a fost 
recunoscut ca stil independent.Acest stil a fost dezoltat si formatat de Ohtsuka din studiul aprofundat a 
mai multor arte martiale formand scoala (WADO)combinanad tehniciile cu inovatiile sale proprii prin 
miscari naturale din alte arte martiale. Pe 01 Aprilie 1897 Ohtsuka a mers la scoala unde el a studiat 
Shindo Yoshin Ryu Jujitsu, sub supravegherea lui Shinzaburo Nakayama Sensei, fiind al treilea mare 
maestru în stilul de Ju-Jitsu (1906-1910)acesta a fost si instructor de Kendo , esenta acestei arte fiind a se 
pune acentul pe eleganta în miscare ,flexibilitate , miscarile naturale gratioase si fara forta de iesire în 
afara atacului. El a fost la origine inspirat de Yoshitoki Akiyama Sensei ,din elementele naturii, observând 
cum pomul de salcie încãrcat cu zãpadã rezista în naturã,tot asa a mentinut si el policalificarea 
lui,mentinandu-si flexibilitaea la fortele exterioare de presiune fara sa deterioreze ceea ce a creat,el 
învatand din acest lucru ca miscarile trebuie sa fie cat mai naturale. Aceste lectii joaca un rol important 
major în " Wado" karate de astãzi. În apãrare si atac, folosindu-se de tehnica si greutatea adversarului 
,miscarea naturala avea sã joace un rol semnificativ în înfrângerea adversarului,pe mãsura ce miscãrile de 
corp devin proprii. Ohtsuka au continuat studiile sale de Shindo Yoshin Ryu Jujitsu la Universitatea 
Waseda pe cand era student între anii 1910 -1917 studiind comertul. Ohtsuka de asemenea studiaza 
diferite stiluri de de Jujitsu si Atemi Kempo, facând experiente între stiluri concetrânduse pe" calitatea 
pozitivã". În timpul perioadei sale la Universitate el s-a învrednicit sã examineze tehnicile de cele mai 
multe Artele Martiale.  

El a dezvoltat si a îmbunãtãtit tehnicile sigure existente combinand artele cu tehnici" complet noi" .Pe 
când studia Ju-Jitsu, Ohtsuka a învãtat foarte mult despre corpul uman" punctele vitale" ambele pentru 
atacare si vindecare, de asemenea el studiaza si arta" fixarii osului".  



 

În 1917 H.Ohtsuka începe sa lucreze la Banca Kawasaki , în acest an îl cunoaste pe O-Sensey Morihei 
Ueshiba fondatorul de Aikido cu care studiaza între cei doi se leaga o prietenie foarte adanca, prietenie îl 
influenteaza si-l determina sa ia hotarîrea de a se dedica numai artelor martiale.Dupã doi ani de munca 
acerba Ohtsuka Sensei reuseste sa devina un adevarat artist martial. Mama sa, fiind potrifnica artelor 
martiale, dorind ca fiul ei sa continue cariera sa în bancã. Fãrã respect pentru aceastã mamã si familie el a 
amânat ambitiile sale, dar au continuat sã studieze Ju-Jitsu. Pe 01 iunie 1920 la doar 30 de ani , Ohtsuka a 
fost premiat si ridicat la gradul patru de Menkyo-Kaiden - cel mai înalt grad în Shindo Yoshin Ryu si 
desemnat ca fiind succesor al maestrului sau si conducatorul stilului Shindo Yoshin Ryu In luna iunie 
Ministerul Educatiei îl invita pe Gichin Funakoshi Sensei sa demonstreze la Festivalul de Sport din Tokyo 
stilul sau de Okinawan Karate( Tode). Kano Sensei, un alt instructor de arte martiale vestit aceptata in 
spiritual artelor martiale sa-l urmeze si sa promoveze mesajul stilului.Dupa Festivalul de Sport din Tokyo 
,Ohtsuka fiind impresionat de noua arta martiala promovata îl viziteaza de multe ori pe Funakoshi Sensei 
ocazii cu care discuta diferitele aspecte ale Karate-ului . Funakoshi Sensei si-a prelungit vizita sa la 
invitatia Ministerul Educatiei, El a fost" impresionat" de entuziasmul lui Ohtsuka , si acesta începe sa 
învete si arta Okinawa-te , cu un entuziasm care îl impresoineza pe Funakoshi Sensei . Timp de un an 
acesta studiaza Kata si tehnicile Okinawaiene . Avand o sete de cunoastere foarte mare, întelege si aplica 
tehnicile de karate , Ohtsuka începe sa practice kata si cu Mabuni Sensey , fondatorul stilului Shito Ryu,si 
cu legendarul maestru Okinawaian Choki Motobu Sensei, dar si cu Jigoro Kano fondatorul Judo-ului la 
initiativa caruia concepe un sistem de antrenament cu partener pe care îl experimenteaza cu Funakoshi 
Sensei . Terapeut si chinestezist a studiat ani de zile miscarile batrînilor începînd cu anul 1925 cand începe 
sa practice medicina traditionala la fel ca si tatal sau . El aplica medicina traditionala în tratametul 
accidentelor din artele martiale , fapt ce îl pune în contact direct cu multe scoli de arte matiale din Japonia 
.În 1925 mama lui Ohtsuka Sensei moare si exista o perioada de nehotarare în legatura cu cariera sa. 
Curajul sãu în Artele martiale l-au promovat sã fie Instructorul principal de Shindo Yoshin Ryu Jujitsu . 
Si legatura stransa dintre Shaolin-ken si Kempo precum si puternica influenta pe care Shaolin- ken care o 
avea asupra Ryu-kyu Jitsu a facut ca numai dupa un an Ohtsuka sa devina instructor asistent alaturi de 
Funakoshi asistent al acestuia la “Kenkyukai”.Analizand realist blocajele si tehnicile din katas-urile 
traditionale Okinawaiene constientizeaza ca acestea nu pot fi puse în aplicare în lucrul cu partener , 
Ohtsuka sensei începe sa combine în lupta tehnicile din artele martiale okinawaiene si japoneze cu cele din 
Jujitsu si Kendo ,totodata modifica si kata-surile. Procedeele tehnice erau lucrate cinci-sase ore pe zi 
individual dar si cu partener “Yakusoku-Kumite” ca sa compenseze lipsa tehnicilor de atac . Incepand cu 
anul 1927 s-a consacrat activitatii de maestru Shindo(Shinto)Yoshin Ryu Jiu –jitsu,pîna atunci lectiile erau 
structurate în esenta pe studiul îndividual în ki-hon si kata . Aceste lectii erau facute de maestrii individual 
cu elevii , fiind secrete . El considera ca aceasta arta nu trebuie sa fie tinuta secreta si ca trebuie practicata 



cu partener astfel a continuat sa dezvoltate Yakusoku kumite ,initiaza Ohio Kumite , Kihon Kumite , 
Sambon Kumite , Idori , Tanto Tori , Tachi Tori , - lectii de antrenament de lupta tip kata , lupta cu 
partenerul si armele si care înglobau esenta tuturor tehnicilor experimentate pana atunci de Ohtsuka 
Sensei ,toate aceste noi elemente fiind introduse în noul stil care se va numi”WADO”. Este printe primii 
care initiaza, lupta cu partener ca forma de antrenament aceasta se desfasura full contact si cu platosa de 
kendo ,aceste metode duc la racirea relatiilor dintre Funakoshi si Ohtsuka acesta din urma întemeindu-si 
propria scoala . Astfel deschide primul sau club universitar din Tokyo (1927) unde preda zilnic practica 
meditatiei Zen concentrîndu-se pe respiratie si pe eliberarea mintii.Incepand cu anul 1929 Ohtsuka a fost a 
înregistrat membru în Federatia Japoneza de Arte Martiale. Anul 1934 sa dovedit a fi anul major pentru 
Ohtsuka si recunoasterii Wado-Ryu Karate ca stil independent odata cu infiintarea “Dai Nipon Karate 
Shinko Klub”.Ca mai apoi începand cu anul 1938 Ohtsuka sa fie avansat la rangul de “Renshi-go “. 
Hironori Otsuka a prezentat o demonstratie magnifica si impresionanta a stilului sau în fata Federatiei 
Japoneze de Arte Martiale pe 01 aprilie 1939 acesta a fost înregistrat la “Dai Nippon Budoku Kai “sub 
numele de “Wado– Ryu” - Calea Pacii , Calea linistii , stil ce cuprindea 36 de procedee tehnice si 18 kata 
.Asfel a aparut alaturi de Shotokan Ryu, Goju Ryu si Shito-Ryu. Formele circulare au fost preluate de 
Hironori Otsuka în linia originala de la vechiul Kempo chinezesc ,Wado- Ryu preia numeroase procede de 
la vechiul Bushido , Kendo si Jiu-Jitsu japonez cum sunt întoarcerile, eschivele , diferite moduri de a sta . 
De aceea este puternic influentat acest stil de arta veche de lupta japoneza . Hironori Otsuka este 
inventatorul loviturii în relaxare ,de unde se explica si marile deosebiri care exista intre Wado-Ryu si 
celalalte stiluri traditionale , facîndu-l unic.El apredat la universitati popularizand stilul“Wado– Ryu”.În 
anul 1942 a fost avansat primind titlul de “Kioshi-go”-Energia  în acest an avea sa inceapa instruirea în 
Wado-Ryu  Karate. Tatsuo Suzuki . 

 

În 1943 Ohtsuka a început popularizarea în exterior a Artelor martiale. El a început sa practice paralel 
intens Kendo sub instructia exigentã unui ofiterului de armatã Miyata Sensei. În anul 1944 Ohtsuka Sensei 
este ,numit Instructor Sef de Karate al Japoniei , în anul 1947 Teruo Terukazu Kono începe sa practice 
karate , dar abia din 1951 cu Ohtsuka Sensei , sensei Teruo Terukazu Kono a castigat în 1955 primul 
Campionat al Japoniei de Wado-Ryu karate.Pânã când 1960 Artele martiale si în special Wado-Ryu  
karate rãmasera pe insulele mici de Japonia.Ca mai apoi în anul 1963 Ohtsuka cu trei dintre discipoli sai 
Arakawa , Suzuki si Takashima a pornit sa cucereasca Europa si America . Demonstratiile au facut ca 
stilul Wado Ryu sa fie cunoscut si sa înceapa a fi practicat în Europa si America , în anul 1964 a fost 
infiintata All Nippon Karate Federation,continuand cu anul 1965 cand Teruo Kono Sensei si Tatsuo 
Suzuki Sensei s-au stabilit în Europa .În 1966 Ohtsuka Sensei a fost avansat primind titlul de " Kun Goto 
Suokuo Kyoku jujitsu Shou" de Împãratul Horohito. In timpul anului 1970 karate-ul fondat de Hironori 
Otsuka adevenit un fenomen de amploare mondiala acesta continuand sa predea în Japonia scoala de 
Karate Wado-Ryu . În anul 1967 pentru merite deosebite i se acorda de catre Guvernul Japoniei 
medalia”SHIJU HOOSHO” ,ca mai apoi în anul 1972 Federatia Internationala de Arte Martiale , de catre 
un membru al familiei Regale l-a avansat la rangul de Hanshi - 10 Dan ,cu titlul de" Meijin". Hironori 



Otsuka Meijin în anul 1980 a început sã gândeascã la retragere ca sef al Wado- Karate si a vrut ca fiul sãu 
sa duca munca lui mai departe. Ohtsuka Meijin a continuat sã conducã Lumea Wado-Ryu  Karate pânã 
când 20 Noiembrie 1981, când el în cele din urmã sa retras din functia de conducator al Wado-Ryu  Karate 
si la desemnat pe fiul sãu Hironori Ohtsuka ca succesorul sãu. Ohtsuka Sensei a continut sa predea karate 
pîna la moarte pe (19 ianuarie 1982 ).  

ORGANIZATII DIFERITE DE KARATE WADO-RYU  

JKF - Wado-kai” Japan Karate-do Federation Wado-Kai”  

 

JKF Wado-kai este pe plan international o organizatie vestitã de Karate care are peste 1350 de sucursle-
filiale si 250 de sucursale în Japonia. Are peste 850.000 membri, dintre care 180.000 centuri 
negre.Departamentul Tehnic conduce testarea pentru a obtine diverse calificari la un înalt nivel 
tehnic.Campionatele Nationale au loc în luna august în fiecare an la Nippon Budokan( Tokyo).Participa în 
fiecre an aproximativ 1000 de elevi din scoala primara,acest eveniment ajungand un eveniment major in 
Japonia.Incepand cu anul 1989 sa organizat Cupa Mondiala de Karate Wado-Kai odata în Londra odata 
în Tokyo.Miscarea de Karate Wado-Kai a creat multi sportivi buni prin intermediul campionatelor JKF si 
cele de WKF. Posesorii titlului de WKF sunt Toshiaki Maeda( '80), Fumio Murase( '82), Seiji Nishimura( 
'82), Yuichi Suzuki( '82), Eizo Kondo( '86), Akira Hayashi( '88, Akemi Kimura( '88), Manabu Takenouchi( 

'94). Universitati majore apartin Federatiei Studentesti ”Universitare” de Karate-Do din Japonia numai în 
Tokyo, Tokyo Agricultural, Meiji, Kumamoto Engineering, si Fukuoka, toate sunt membri Wado-kai.De 
asemenea un alt membru Wado-kai Liceul de fete Utsunomiya Bunsei a creat muti sportive de success din 
cadrul Federatiei Scolare Atletice din Japonia. Takaichi Mano în calitate de ( Vice President), Toru 
Arakawa, Katsumi Hakoishi, si Kengo Sugiura( Directori tehnici) joaca roluri importante în JKF si WKF.  

International Federation of Wado-Ryu Karate-Do Organizations  

 



Marele Maestru Jiro Otsuka” Hironori Otsuka” II s-a nãscut pe 28 Februarie, 1934, în Tokyo , Japonia. Al 
doilea fiu al lui Hironori Otsuka , el sa nascut în acelasi an în care marele maestru a fondat organizatia sa 
proprie," Dai Nihon Karate-do Shinko Club", care a fost organizatia parinteasca a Wado-ryu Karate-
do.Singura ruptura în Wado-ryu a fost acea pozitie a Marelui Maestru care a dobandit din structura 
generatiei de jos pozitia de Mare Maestru si pentru generatiile viitore adjudecandu-si pentru membrii 
familei lui acest tittlu din generetie in generatie prin succesiune. Acest sistem ereditar a fost unul 
predominant în Japonia anticã dar nu este vãzutã astãzi. În pregãtire pentru aceastã succesiune, Maestrul 
Jiro Otsuka a început instruirea sa în Wado Ryu la vârstã de cinsprezece ani si s-a antrenat de asemenea în 
Iaido, Kendo, Judo, Aikido si Wado Shindo Yoshin Ryu Jujutsu Kempo.In 1983 dupa moartea tatalui sau, 
marele Maestru Otsuka II urmasul de drept al Marelui Maestru Hironori Otsuka adevenit prin succesiune 
presedintele Organizatiei de Wado-ryu.Organizatia are peste 1400 de sucursale-filiale. Otsuka II este 
absolvent al Universiti Meji din Tokyo , obtinand specializarea în economie economie, Marele Maestru 
Otsuka II si sotia sa, Aiko, are trei copii. Kazutaka, care s-a nãscut în 1965, s-a antrenat în Iai-do, Judo, si 
Wado-ryu Karate si este la ora actualã instructorul principal la principal dojo în Tokyo . O fiicã, Rika, s-a 
nãscut în 1967 si s-a antrenat în Iaido si Wado Ryu. Fiul lor cel mai tânãr, Kazumichi, s-a nãscut în 1968.  

Wado International Karate-Do Federation (WIKF)  

 

Wado International Karate-do Federation( WIKF) sau Wado Kokusai Karate-do Remni a fost fondata în 
1991 de profesorul Tatsuo Suzuki 8 Dan Hanshi pentru a proteja esenta Scolii de Wado Ryu Karate-do asa 
cum a predate de fondatorul, Hironori Ohtsuka. Înaintea moartii lui Ohtsuka, discutiile au fost aprinse, în 
care a fost implicat si Eiichi Eriguchi(presedinte Wado Kai) în care una dintre viziunile lui Ohtsuka Sensei 
ar fi dorit sã-l aiba ca successor pe Tatsuo. Suzuki Sensei a fost neîncrezãtor despre acceptare acestui titlu 
facuta de Ohtsuka Sensei, pretinzând în schimb ca el ar trebui sã treacã la fiul Ohtsuka. Oricum 
succesiunea a fost preluata de fiul lui Ohtsuka,au aparut ulterior multe probleme politice si tehnice in 
America , Europa, si Japonia.  

Apar multe necorcondante în Kata si tehnica care sã înceape sã se dezvolte.El incearca sa reuneasca 
organizatiile de wado-ryu avand ca argument ca a fost varful de lance de,la 50 la 80 de ani alaturi de 
Marele Maestru Hironori Otsuka. WIKF are ca arie de raspandire 51 de natiuni afiliate,in peste 3 
continente din Europa,Pan America si Asia . Suzuki Sensei încearca în continuare conservarea wado-ryu 
karate asa cum a fost predata acesta de Marele Maestru Hironori Otsuka,fondatorul stilului Wado-ryu.  

(IWKU) International Wado Karate Union .  



 

Shihan Kando Shibamori 8 dan Karate Wado-ryu ,este instructor sef pe stilul Wado-Ryu în cadrul 
(WUKO),World Union of Karate-do Organizations si totodata conduce în calitate de Director Tehnic 
International (IWKU) International Wado Karate Union. El este invitat de maestri renumiti pentru a sustine 
seminarii de Karate Wado-Ryu pentru a aprofunda acest stil. Kando Shibamori s-a nãscut la 16. 12.1945 in 
Ibaragi, Japonia. El a început în,1965 în Kyowa Dojo,sub îndrumarea lui Sensei Sakai Kazuo 9 Dan, în 
Yokohama,apoi ulterior studiaza si cu sensei Otsuka Hironori. In anul 1973 a primit o oferta de a antrena 
în Linz,Austria la Asociatia de Karate" Seibukan Linz" ca antrenor,astfel el este pionerul care introduce 
stilul Wado-Ryu în Austria.Cu elevul lui Gerald Reifenauer si alti elevii practicantii de wado-ryu, le 
îndruma pasii în aceasta tara.Din 1973 face parte activa ,din directia de stil wado-ryu ca antrenorul 
national al Austriei pe stilulul Wado-Ryu repectiv din 1987 ca antrenor national al Ungariei pe stilul 
Wado-Ryu.In anul 1997 primeste postul de instructor sef pe stilul Wado-Ryu în cadrul (WKC) World 
Karate Confedaration si i se acorda al 8-Dan în Karate,ulterior odata cu ruptua dintre cele 2 fractiuni de 
WKC,opteaza pentru (WUKO),World Union of Karate-do Organizations.  

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

de Wado-Ryu Karate-do descendente din linia Marelui Maestru Hironori Otsuka , se incearca doar 

respectarea autenticitati lor si a interpretari stilului.  

 


