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SHOTOKAN – GHICHIN FUNAKOSHI s-a nascut in anul 1868 in Okinawa. Fiind o fire
bolnavicioasa doctorul il sfatuieste sa practice karate ceea ce si incepe la varsta de 11 ani. Asfel
ca in anul 1922 Funakoshi este desemnat de catre un consiliu din Okinawa sa predea in Japonia
arta karate. In anul 1949 este creat J.K.A de catre Nakayama, elevul lui Funakoshi, pentru a da o
latura competitionala karate-ului. Funakoshi s-a opus, el fiind un sustinator al karate-ului
traditional drept pentru care este marginalizat de catre conducerea J.K.A. Acesta isi dedica restul
vietii studiului karateului, se stinge din viata in anul 1957 la varsta de 88 ani.

SHITO RYU – MABUNI KENWA s-a nascut in anul 1889 in Okinawa. In anul 1926 ajunge in
Japonia si preda cursuri de Karate politiei ,pentru ca doi ani mai tarziu in anul 1928 sa fondeze
stilul de Karate Shito Ryu. Despre Mabuni Kenwa se spunea ca era o persoana cu o pregatire
foarte solida in artele martiale dar extrem de modest ca persoana. Tot timpul avea o atitudine
deschisa si era de o sinceritate uluitoare. Moare in anul 1952 la varsta de 63 ani.
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GOJU RYU – MIYAGI CHOJUN s-a nascut in anul 1888 in Okinawa. Incepe studiul karate la
14 ani , iar in anul 1915 calatoreste in China pentru a studia arte martiale. Desi a predat Karate in
anii ’30 la Universitatea din Tokyo, pentru ca nu i-a placut atmosfera si datorita adversitatii sale
fata de japonezi, se intoarce definitiv in Okinawa, unde isi dedica viata karate-ului pana cand
moare in anul 1953.

WADO RYU – OTSUKA HIDENORI se naste in anul 1892 in Japonia. In anul 1922 devine
elevul lui Funakoshi iar in anul 1940 fondeaza stilul Wado Ryu, stil bazat pe suplete si eschive.
Recunoscut ca printre cei mai longevivi karateka, Otsuka Hidenori reusea la 82 de ani sa
prezinte demonstratii de karate de o mare suplete si forta.. Moare in anul 1982 la varsta de 90
ani.
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KYOKUSHIN – MATSUTATSU OYAMA s-a nascut in anul 1923 in Coreea. La varsta de 15
ani ajunge in Japonia, in numai doi ani reusind sa ajunga la nivelul 2 Dan in dojo-ul lui
Funakoshi. In jurul varstei de 20 ani Oyama se retrage munti si se antreneaza singur in conditii
extreme de dure, cate 12 ore pe zi. In 1947 este castigatorul primului Campionat National de
Arte martiale. Este renumit pentru confruntarile sale cu tauri, de-a lungul vietii luptand cu 47 de
tauri din care 4 a reusit sa-i ucida. In anul 1975 la Tokyo are loc primul Campionat Mondial de
Kyokushin, unde luptatorii lui Oyama elimina toti ceilalti concurenti din primele tururi. De acum
drumul Kyokushin-ului este deschis in intreaga lume. Matsutatsu Oyama moare in anul 1994 la
varste de 71 de ani de cancer la plamani.

DAITO RYU – TAKEDA SOKAKU s-a nascut in anul 1859 dintr-o familie de samurai. Atras
exclusive de studiul artelor martiale incepe de mic copil antrenamente foarte grele sub
supravegherea tatalui sau si a bunicului. In anul 1876 cand Takeda avea 17 ani toti samuraii sunt
ucisi de Armata Imperiala, tanarul Sokaku Takeda fiind printre putinii supravietuitori. Jura sa
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razbune moartea Clanului Daito Ryu din care facea partea astfel ca toti comandantii care au
participat la masacrul samurailor sunt ucisi pana la unul. Celor care murisera deja, le-a masacrat
familiile. Desi supravegheat in permanenta de autoritati nu a fost niciodata prins, precautia si
neindurarea sa fiind binecunoscute in vremea respective.
Odata razbunarea implinita, se retrage la tara unde se perfectioneaza in mod continuu. Spre
sfarsitul vietii Takeda Sokaku il intalneste pe Morihei Ueshiba pe care il initiaza in tehnicile
Daito Ryu si Aiki Jitsu. Moare in anul 1943.

AIKIDO – MORIHEI UESHIBA sa-a nascut in anul 1883. Fire plapanda si bolnavicioasa
incepe studiul artelor martiale de la varsta de 10 ani, dar determinanta este intalnirea cu Takeda
Sokaku in anu 1915, al carui discipol devine pentru o perioada de 4 ani . Dupa anul 1927 se muta
la Tokyo si incepe sa predea AIKIDO. Chiar si la varsta de 80 de ani Ueshiba era de neinvins,
fiind primul om care a reusit sa armonizeze perfect spiritul cu fizicul, ki-ul sau devenind
impenetrabil. Cu cateva saptamani inainte de moarte , in anul 1969, Ueshiba inca se antrena 6
ore pe zi in Dojo. Este in mod unanim considerat cel mai mare maestru al ultimilor 200 de ani .

www.koryo-karate.ro

www.koryo-karate.ro

