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INTRODUCERE

Începând cu apariţia, în anul 2015, a lucrării  Legendele Shotokanului1, Editura
Curs din Cluj-Napoca a continuat această muncă de pionierat pe tărâmul studierii
istorice a karate-ului şi artelor marţiale okinawane. După câţiva ani de aşteptare, iată
că vede lumina tiparului cel de-al doilea volum al seriei de interviuri Karate Masters.
Şi de această dată, interlocutorul maeştrilor intervievaţi este spaniolul Jose M. Fraguas,
7 dan Shito-ryu, el însuşi o personalitate în domeniul artelor marţiale şi în acelaşi
timp un foarte bun cunoscător al acestui fenomen din punct de vedere istoric. „Dacă
e scrisă doar ca să fie pe gustul publicului, [cartea] nu are cum să fie profundă. Eu
scriu cărţi atât cât să învăţ eu însumi, cât şi să le ofer altora ocazia de a învăţa.
Practica de karate-do, la fel ca şi viaţa însăşi, se compune în special din experienţe
care par banale la momentul respectiv şi care îşi relevă adevăratul sens şi adevărata
valoare doar odată cu trecerea anilor. Sper că această lucrare va fi apreciată de
actualii şi viitorii practicanţi de karate, indiferent de stilul lor”, spunea autorul, la
finalizarea primului volum. 

Avem acum în mână cel de-al doilea volum, intitulat sugestiv Deschizătorii de
drumuri. Cele două lucrări sunt unitare, dar nu şi liniare, întrucât fenomenul nu este
prezentat de la A la Z, ci într-o manieră circulară. Apariţia la noi a unor asemenea
lucrări, despre originile şi scopul artelor marţiale, dar şi despre obiectivele practicării
acestora la nivel de individ, a fost necesară şi se impune mai ales astăzi. După
exuberanţa „legalizării” artelor marţiale în ţara noastră, au apărut începând cu anii
1990 reviste precum „Budo Magazin” sau „Centura neagră”, foarte utile pentru acei
ani ai începuturilor. Din nefericire, ele şi-au încetat repede existenţa, iar practicanţii au
încercat  să-şi  îmbunătăţească  cunoştinţele  istorice  prin  intermediul  stagiilor  de
pregătire  cu  diferiţi  maeştri  sau  a  documentarelor,  şi  ele  foarte  puţine  şi  nu
întotdeauna bazate pe surse originale. În anul 1996 a mai fost editată în România
lucrarea maestrului  Werner Lind, intitulată „Karate okinawan – Istoria şi tradiţia
stilurilor clasice de karate din Okinawa şi Japonia”, apărută în cadrul Fundaţiei

1 Jose M. Fraguas – Karate Masters. Vol. I „Legendele Shotokanului”. Traducere Monica Hriscu, docu-
mentare Eva Ion. Editura Curs, Cluj-Napoca, 2015
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INTRODUCERE

„Alternativa” din Sânpetrul Mic, jud. Timiş, şi tradusă în româneşte de Mircea Bunea.
Werner  Lind,  o  altă  autoritate  în  domeniu,  scoate  la  lumină  surse  istorice  şi
documentare foarte importante pentru cei care doresc să cunoască mai multe despre
arta pe care o practică, dar aceste lucrări sunt interesante şi pentru simplii pasionaţi de
istorie. Cum spuneam, în afară de biografiile şi autobiografiile unor vedete care practică
artele marţiale, la noi au apărut prea puţine lucrări real documentare. Demersul lui Jose
M. Fraguas este unul personal, istoric, dar şi jurnalistic. Acest ultim aspect este de o
importanţă majoră, pentru că, având la bază discuţii şi interviuri, reprezintă o incursiune
vie în istoria şi practica artelor marţiale din ultimul secol. Înainte a publica orice material,
jurnalistul trebuie să respecte cinci întrebări, şi anume: Unde? Când? Cum? De ce? Şi
ce dacă? Cu această lucrare inedită în faţă, răspundem acestor întrebări astfel: „Unde?
În Asia de Est – Japonia şi Okinawa”; „Când? În negura istoriei”; „Cum? Pe cale orală,
practică cutumiară şi întâlniri comerciale, mai ales cu China”; „De ce? Pentru că
oamenii au fost nevoiţi, încă din cele mai vechi timpuri, să-şi apere viaţa, familia, ţara
sau valorile tradiţionale şi spirituale”; „Şi ce dacă? Pentru că în toată lumea se practică
artele marţiale de sorginte extrem-orientală, în cazul de speţă karate şi kobudo, arte
provenită din Okinawa”. 

Într-o altă ordine de idei, practicarea unei arte marţiale fără a-i cunoaşte istoria,
normele de conduită, modul în care s-a născut, este, vorba lui Titu Maiorescu, doar o
formă fără fond. A goli Karate-ul de esenţa tradiţiei şi a-l transforma doar într-un simplu
sport de luptă sau într-o formă de fitness înseamnă că ne-am abătut de la o cale şi de
la nişte valori perene propuse de aceşti oameni deosebiţi, adevăraţi asceţi ai practicii şi
ai cuvântului, înaintaşii cu care ţinem o strânsă legătură prin exersarea de zi cu zi, mai
ales de kata, care ne pune mereu în legătură cu spiritul lor. Din punct de vedere istoric,
un popor care îşi pierde tradiţiile devine un hibrid, pentru că sufletul său este golit de
esenţă. La fel se întâmplă şi cu artele marţiale. Cel mai elocvent exemplu din ţara
noastră este modul în care s-a transformat judo-ul românesc, asimilat cu luptele sau cu
trânta, sub imboldul fatidicei „Daciada”. Judo a fost singura artă marţială care nu a fost
scoasă în afara legii  de către autorităţile comuniste, dar a fost adaptată atât de
„româneşte”, încât a fost golită de esenţă. Toţi adevăraţii maeştri de judo păstrează
Budo ca parte interioară a artei lor. „Artele marţiale – spune Jose Fraguas – nu sunt un
sport, ci ceva cu totul diferit. Cineva care alege să se dedice unui sport cum sunt
baschetul, tenisul, fotbalul european sau american, care se bazează pe tinereţe, pe
forţă şi pe viteză, acela alege să moară de două ori. În momentul când nu-ţi mai poţi
practica sportul favorit din cauză că nu mai îndeplineşti una – oricare – din aceste
calităţi, a te trezi dimineaţa lipsit de ceea ce a reprezentat centrul şi motivaţia vieţii tale
pentru ultimii douăzeci şi cinci de ani devine ceva înspăimântător. Artele marţiale pot şi
ar trebui să reprezinte o practică de-o viaţă. Ele nu sunt un sport, ci un mod de viaţă, o
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Deschizătorii de drumuri

cale” (J. Fraguas – „Legendele Shotokanului”, Introducere la volumul I al ediţiei în
limba engleză). 

Tradiţie înseamnă un set de norme etice sau practice transmise mai ales pe cale
orală,  indiferent  că este vorba despre folclor  cu derivatele sale (muzică,  dans,
îmbrăcăminte), despre muzică militară, forme de lupte etc. Karate-ul păstrează ca
parte interioară codul Bushido, sau practica Budo de zi cu zi, un cod care a făcut ca
Japonia să renască după cel de-al II-lea Război Mondial, extins la fiecare individ. Este
foarte interesant să vedem marile familii sau clanuri ancestrale de samurai existând
astăzi sub forma corporaţiilor economice din Ţara Soarelui Răsare, chiar dacă locul
tradiţionalului kimono a fost luat de costumul cu cravată. Katana mai este expusă
doar în locuinţele practicanţilor, muzee sau dojo-uri, însă ea s-a păstrat în sufletul
japonezului. 

De ce „deschizători de drumuri”? Pentru că printre personalităţile intervievate
regăsim nume-reper, nume care au rămas asociate stilurilor pe care le-au fondat:,
numele  unor  oameni  care  nu  s-au  mulţumit  să  urmeze  calea  bătătorită  de
predecesori, ci au făcut un pas mai departe, au avut curaj să-şi lase amprenta
personală, aşa cum au fost Masutatsu Oyama, Gogen Yamaguchi, Takayuki Kubota,
Patrick McCarthy ş.a. Alţii, dimpotrivă, fii sau elevi seniori ai unor mari maeştri, au
simţit că datoria lor cea mai importantă a fost să ducă mai departe învăţăturile primite,
să predea în continuare stilul în forma lui cea mai pură, contribuind în felul acesta la
conservarea unei  tradiţii  marţiale  transmise prin  generaţii:  fraţii  Kenzo şi  Kenei
Mabuni, Yasunari Ishimi, Sadaaki Sakagami, Goshi Yamaguchi etc. Sunt prezentaţi
apoi maeştri care au luat-o, într-un fel sau altul, pe cont propriu, adevăraţi deschizători
de drumuri, oameni care au avut curajul onestităţii şi au mers înainte pe acel drum pe
care s-au regăsit, chiar dacă asta a însemnat să se desprindă de cel al înaintaşilor.
Cum spune Yoshinao Nanbu: „n-am avut intenţia să supăr sau să ofensez pe nimeni,
dar a trebuit să fiu onest cu mine însumi şi să-mi urmez calea în viaţă, indiferent de ce
îşi doreau alţii”.

Deschizătorii de drumuri reprezintă o lucrare documentară şi istorică şi, în acelaşi
timp, un manual etic. Chiar dacă abordările practice ale maeştrilor descrişi aici sunt
diferite, viziunea lor tinde să fie una convergentă. În cele din urmă, practica se
sublimează în a încorpora în viaţa de zi cu zi un cod ancestral, etic, moral, bazat pe
curtoazie şi respect între profesor şi elev, între practicanţi sau între practicantul de arte
marţiale şi societate. „Artele marţiale şi karate-ul sunt un vehicul şi o cale pentru
dezvoltarea personală şi un instrument pentru mai buna înţelegere şi acceptare a
multor aspecte ale vieţii. În acelaşi timp, constituie contextul perfect în care să ne
punem la încercare propriile limite şi să ne regăsim în faţa unor situaţii critice, la fel ca
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INTRODUCERE

vechii samurai care trebuiau să privească moartea faţă în faţă. Karate-ul ne obligă să
ne extindem concepţia asupra realităţii, până când singura imposibilitate rămâne lipsa
schimbării. Karate-ul ne ajută să înţelegem cum ar trebui să ne trăim viaţa: încercând
să fim fericiţi. Viaţa este foarte simplă, dar noi, oamenii, tindem s-o complicăm. Budo
ne învaţă să găsim viaţă în mijlocul morţii”, spune Yasunari Ishimi. Poate un sportiv
care aleargă doar după medalii să aprofundeze aşa ceva? În această lucrare sunt
prezentaţi şi maeştri care au ajuns la un nivel mondial şi internaţional în viaţa sportivă,
dar niciodată nu au ignorat Budo. Tot ei explică faptul că aspectul tradiţional se poate
practica şi în centrul vieţii sportive, mai ales în jyu-kumite centrat pe shobu-ippon, sau
un singur punct, mergând pe principiul că, într-o luptă reală, nu ai voie să greşeşti. „La
toate competiţiile la care am participat am avut cu mine o sabie, ca să-mi aducă aminte
că, în alte vremuri, un meci pierdut ar fi însemnat moartea”, relatează acelaşi Yoshinao
Nanbu, un nume uriaş în karate-ul competiţional al anilor 1960.

Un aspect adesea neglijat în rândul practicanţilor de astăzi şi subliniat în mai multe
rânduri pe parcursul paginilor acestei cărţi este importanţa „bazelor”, faptul că nu există
altă cale sau variantă ocolitoare decât parcurgerea şcolii  de bază şi  reluarea ei
permanentă. „Cred că oamenii vor prea mult, prea repede” – spune Fumio Demura.
„Vor să alerge înainte de a şti să meargă, vor să înveţe tehnici avansate înainte de a
stăpâni bazele. Nu poţi construi o casă solidă fără o fundaţie sănătoasă. Cu cât e mai
solidă fundaţia, cu atât e mai zdravănă casa.” 

Mulţi dintre maeştrii intervievaţi se referă la kata şi la multiplele ei valenţe. Kata este
adesea definită ca „o luptă imaginară cu mai mulţi adversari”, deşi poate că nu aceasta
este cea mai bună abordare. În spatele oricărui ansamblu numit  kata se află un
concept de luptă specific stilului respectiv. A-l modifica înseamnă a modifica stilul.
Fumio Demura vine şi spune: „Kata nu are voie să se schimbe.  Kata reprezintă
aspectul tradiţional al Karate-ului. Karate-ul e o artă al cărui scop, în trecut, era de a
servi în luptă. Poate că un maestru a modificat ceva la un kata din anumite motive,
după cum i-a dictat experienţa lui practică. Dar, din punctul meu de vedere, partea de
kata trebuie să rămână neschimbată. Putem moderniza metodele de antrenament şi
tehnicile din sparring, dar nu kata”. 

Teruo  Hayashi,  un  luptător  celebru  la  vremea  lui,  vorbeşte  despre  practica
continuă, de faptul că arta karate-ului este pentru toată viaţa: „Mă antrenez din greu în
fiecare zi. Am văzut practicanţi de arte marţiale foarte buni care s-au oprit după ce au
trecut de pragul celor 40 de ani. Secretul este să continui să tragi. Evident, o să pierzi
ceva din viteza şi din forţa tehnicii, dar se poate compensa prin experienţă şi prin
cunoaşterea atât a unor aspecte mentale, cât şi a modului cum funcţionează cu
adevărat tehnicile. Trebuie să te concentrezi să-ţi dezvolţi ceea ce eu numesc spiritul
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de luptător”. Citind cartea cu atenţie, vom observa şi ce nu este karate-ul, aspect
punctat şi de Gichin Funakoshi. Răspunzând la o întrebare referitoare la ki, maestrul
Hayashi spune: „Sigur, toţi avem energie, dar nu-mi place să pierd vremea făcând
teorii despre asta. Încerc să mă ţin departe de genul acesta de abordări «miste-
rioase» în karate. Abilităţile adevărate vin dintr-o bună metodă de antrenament, din
îmbunătăţirea abilităţilor fizice şi din repetarea la nesfârşit a tehnicilor”. 

Această carte nu este pentru oricine, fie practicant sau nu, pentru că este o
lucrare grea, care obligă la meditaţie, te duce la profunzime şi la origini. Maestrul
Richard Kim vine cu o abordare spirituală profundă, care întregeşte tabloul a ceea ce
reprezintă artele marţiale de sorginte japoneză şi care poate aduce o bogăţie în plus
practicantului ocidental. „Eu am vrut să combin religia cu artele marţiale pentru că
ceea ce mi-am dorit a fost să ofer Occidentului nu doar o metodă de luptă fizică, ci şi
o învăţătură despre moralitate”, spune el. Maestrul Richard Kim sintetizează foarte
bine etica artelor marţiale, spunând: „Toate artele marţiale japoneze îşi au rădăcina în
budism, iar în budism nu ucidem nicio făptură… Primul lucru care se învaţă în artele
marţiale este respectul, empatia, gratitudinea. De fiecare dată când ne înclinăm
internalizăm fiecare din aceste cuvinte.  Ne exprimăm respectul  pentru  cei  mai
avansaţi şi empatia faţă de cei mai tineri; ştim prin ce trec, pentru că şi noi la rândul
nostru am trecut  prin aceleaşi  lucruri.  Apoi ne arătăm recunoştinţa pentru ţara
noastră, care ne oferă totul în fiecare zi, pentru părinţii care ne-au dat viaţă, pentru
prietenii care sunt lângă noi la bine şi la greu. În cele din urmă, ne înclinăm în semn
de reverenţă în faţa lui Dumnezeu, căci El decide ce se va întâmpla cu noi”. Gogen
Yamaguchi oferă, la rândul său, o abordare excepţională, care transcende filonul
Budo şi se ancorează mai profund, în filozofia Shinto, privind practica artelor marţiale
ca pe o legătură cu strămoşii. Toate aceste aspecte spirituale nu anulează însă
aspectul  original  al  karate-ului:  „Karate-ul  înseamnă nu  doar  o  practică  pentru
sănătate sau pentru competiţie, ci presupune să fii în stare să te aperi. E adevărat că
acesta e un aspect foarte avansat, pentru că presupune înţelegerea unor tehnici care
nu se folosesc în competiţie. [...] Felul acesta de karate trebuie lucrat în mod specific,
iar cel mai bun instrument pentru asta este bunkai kata. Tipul acesta de karate nu se
prea vede în multe dojo-uri din lume”. 

Parcurgerea cărţii  presupune anumite cunoştinţe,  răbdare,  dar şi  o atitudine
corespunzătoare. Putem spune cu toată responsabilitatea că lucrarea Deschizătorii
de drumuri este o carte pentru practicanţii avansaţi, care au rămas pe această cale, a
practicii tradiţionale, pentru istorici, dar şi pentru pasionaţii de cultură, filozofie sau
chiar etnografie.  Valoarea ei creşte odată cu faptul că reprezintă o istorie vie, trăită, a
tot ceea ce înseamnă artă marţială sau trăirea etică a acestei căi.
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Odată cu aceste consideraţii, ne întoarcem cu recunoştinţă spre cei care au asi-
gurat apariţia acestor volume extrem de valoroase. Nu este o muncă uşoară să traduci
o atare lucrare, cu foarte multe date istorice şi termeni tehnici, cutume şi tradiţii orale, şi
nu este o întâmplare că oamenii dedicaţi care au conlucrat la apariţia acestui volum
sunt practicanţi de arte marţiale: Monica Hriscu, în dublă calitate de editor şi de
traducător, Eva Ion, care a realizat şi de această dată munca de documentar, şi sensei
dr. Cristian Hriscu, conducătorul clubului SHINGEN Karate Cluj, care menţine la noi,
de multă vreme, o linie de practică tradiţională, pe filiera maestrului Adrian Popescu-
Săcele, şi care a sprijinit financiar apariţia acestor titluri.

Ca şi primul volum, cartea va deveni un reper pentru noi toţi, practicanţii de arte
marţiale din România, care aşteptăm de mult ieşirea ei de sub tipar, şi totodată un
îndemn la meditaţie asupra aspectelor importante ale vieţii.

Ştefan BOTORAN
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FUMIO

DEMURA

Inovatorul

◌ n. 1938, Yokohama, Japonia
◌ începe studiul karate-ului şi al kendo-ului la vârsta de 9 ani, ca elev al

lui Asano
◌ mai târziu studiază karate Itosu-kai sub Ryusho Sakagami şi kobudo sub

Taira Shinken
◌ practică şi alte arte marţiale: aikido, kyudo, iaido, judo
◌ în 1965 se mută în SUA, unde predă stilul Shito-Ryu
◌ ajunge şi la Hollywood, dublură pentru personajul Mr. Miyagi (jucat de

Pat Morita) din seria Karate Kid şi actor în mai multe filme de acţiune
◌ preşedinte  şi  instructor  principal  al  Shito-Ryu  Karate-do  Genbukai

International
◌ trăieşte în Santa Ana, California
◌ deţinător al gradului de 9 dan
◌ autor  al  cărţilor  Shito-Ryu  Karate;  Tonfa:  Karate  weapon  of  self-

defense; Nunchaku: Karate weapon of self-defense; Bo: Karate weapon
of self-defense; Sai: Karate weapon of self-defense

KM: Ce grad aveţi în karate-do?

R: Asta e o chestiune care nu mă preocupă absolut deloc, dar, dacă tot m-aţi
întrebat, am gradul de 7dan în karate Shito-ryu Itosu-kai.  Eu însă, ca majoritatea
tradiţionaliştilor, mă consider în continuare ca având 5 dan. Am avut acest grad timp
de mai bine de 25 ani, până când profesorul meu mi-a spus că voi fi depăşit de
propriii mei elevi şi mi-a acordat gradul de 7 dan.
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KM: De ce nu vi se par importante gradele?

R: Eu mă consider în continuare un elev al maestrului Ryusho Sakagami. Nu mă
consider nicidecum un maestru. În ziua de azi toată lumea umblă după recunoaştere;
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DEMURA

toţi vor să li se spună „maestre”. Toţi spun: „nu-mi sunt recunoscute meritele”. Mie, ca
practicant de karate, mi-e jenă de asemenea atitudini.

KM: Ce a însemnat sensei Sakagami pentru dvs.?

R: Totul. Maestrul Sakagami a avut o influenţă uriaşă în viaţa mea şi mi-a fost ca un
al doilea tată. Deşi nu m-am antrenat propriu-zis prea mult cu el, am învăţat foarte multe
de la el în alte feluri. Sincer, aş spune că, sub multe aspecte diferite, el a fost cel care m-a
„creat”. I-am admirat întotdeauna personalitatea şi modul de a face lucrurile. 

KM: Aţi studiat şi alte arte marţiale?

R: Da, am studiat, dar, dată fiind opinia mea faţă de grade, n-am susţinut niciodată
examene în aceste stiluri. 

KM: Când v-aţi apropiat prima dată de artele marţiale?

R: Acum foarte multă vreme! Am început să fac karate din cauza unei boli. Copil
fiind, am suferit de o infecţie severă a amigdalelor, în urma căreia am rămas foarte
bolnăvicios. Medicul mi-a recomadat exerciţiul fizic. Aveam opt ani când am început să
iau lecţii de kendo cu profesorul Asano. Când el a trebuit să plece, mi-a dat o scrisoare
de recomandare pentru Ryusho Sakagami, să mă accepte ca elev la karate. Dar
adevărul e că n-am luat-o foarte în serios până pe la 12 ani. În liceu am studiat de
asemenea aikido, kyudo şi judo. La liceu m-am dus ca să studiez teatru, pentru că îmi
doream să devin actor. Dar, când am terminat şcoala, tatăl meu n-a fost de acord cu
alegerea mea, aşa că a trebuit să merg la universitate şi să urmez Ştiinţele economice,
pentru că asta a dorit tatăl meu. 

KM: Cum aţi ajuns să studiaţi kobudo? 

R: Datorită profesorului Sakagami. Am avut şansa să învăţ de la Kenshin Taira, un
maestru de Kongo-ryu kobudo care a murit în 1973. Profesorul Sakagami l-a invitat să
predea la noi în dojo; el a acceptat, venind să locuiască în casa maestrului Sakagami.
Maestrul Taira şi-a lăsat amprenta asupra unui număr foarte mare de oameni, pentru
că umbla tot timpul – se muta de colo-colo ca să predea. Din cauza vârstei lui, era puţin
mai greu de comunicat cu el – dar cum putea să lucreze, şi modul cum preda... era
fantastic. Era un sensei tipic „de modă veche” şi preda într-un singur fel, pe care nu-l
schimba niciodată. Era un om foarte, foarte deosebit. Maestrul Sakagami preda de
asemenea kendo şi iaido. Am învăţat şi cu el, dar kendo am făcut şi cu maestrul
Taisaburo Nakamura.
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KM: Ce fel de copil eraţi? Eraţi o
fire extrovertită?

R:  Ca personalitate, eram foarte
diferit  de  cum  sunt  cum.  M-am
născut la Yokohama şi am avut patru
fraţi  şi  două  surori.  Eram  foarte
ruşinos şi-mi venea extrem de greu
să ies în faţă. Din punct de vedere
fizic era firav şi bolnăvicios, aveam
mereu probleme cu amigdalele. Din
fericire,  cu ajutorul  artelor  marţiale,
toate acestea s-au schimbat!

KM: Cum erau antrenamentele
în vremurile acelea?

R: Foarte grele! Foarte intense şi
foarte solicitante. Lucram tehnică de
bază ore în şir  în fiecare zi.  Doar
tehnică de bază!

KM: E adevărat că aţi picat primul examen, pentru centura albă?

R: Aşa e! De fapt, asta m-a făcut să realizez o grămadă de chestii. Mi-a fost atât
de ruşine, că am luat hotărârea să-mi stabilesc nişte obiective şi să dedic mai mult
timp pregătirii. De atunci am crezut întotdeauna că eşecurile te pot face să creşti şi să
progresezi, dacă ştii cum să le transformi în trepte.

KM: Cât de greu a fost să obţineţi victoria în Campionatele Naţionale ale
Japoniei, în 1961?

R:  Concursul a fost extrem de greu, pentru că erau acolo toate stilurile, toate
asociaţiile, toate şcolile. Era Goju-ryu, era Shotokan, era Wado-ryu şi încă şi altele. A
fost foarte greu, erau acolo cei mai buni luptători din Japonia. Am avut emoţii uriaşe.
Mai luptasem în competiţii mai mărunte, dar niciodată într-una de asemenea anver-
gură.

KM: Când aţi decis să veniţi în Statele Unite? 

R: Decizia finală a fost luată în 1965, dar ideea s-a născut în 1963. Îi serveam
adesea lui sensei Sakagami ca asistent în demonstraţii, şi cu ocazia aceasta l-am
cunoscut pe Donn F. Draeger. El era asistentul profesorului lui de ju-jitsu, Takaji Shimizu,
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iar eu îl  asistam pe sensei Sakagami. Nu m-am gândit atunci că întâlnirea cu Donn
avea să-mi schimbe cursul vieţii. Am devenit prieteni buni. Ulterior, tot el m-a prezentat
lui Dan Ivan. Îmi aduc aminte că, imediat după ce am ajuns în State, am dus o luptă
foarte grea cu frustrarea din cauza englezei mele proaste. Odată am plâns mai bine de
două zile în pat din cauză că nu reuşeam să comunic. Mi-a fost foarte greu să mă
adaptez la o altă cultură şi la o altă limbă. Dar Ed Parker mi-a oferit marea şansă de-mi
demonstra arta, cu ocazia Campionatelor Internaţionale de Karate de la Long Beach
din 1965, şi asta mi-a dat oarecare avânt şi încredere în mine. 

KM: Cine a fost primul dvs. contact în
California?

R: Dan Ivan. El mergea des în Japonia
şi  ne-am  împrietenit.  El  m-a  dus  în
California şi ulterior mi-a oferit un partene-
riat care a durat foarte mult – nu doar în
materie de karate, ci şi în alte domenii, în
imobiliare, de exemplu. Trebuie să spun că
dl.  Ivan, alături  de d-nii  Parker şi Curtis
Wong, m-a ajutat foarte, foarte mult.

KM: L-aţi cunoscut pe Bruce Lee?

R:  Da. A fost foarte amabil cu mine.
Bruce avea un simţ foarte acut pentru tot
ce insemna artă marţială. Voia mereu să
înveţe  mai  mult  şi  nu  era  niciodată
satisfăcut cu ce ştia. Îmi aduc aminte că,
după ce a ieşit cartea mea despre nunchaku, mă suna să-mi pună întrebări despre
utilizarea acestei arme, pe care o studia la momentul respectiv.

KM: Ca stil, Dan Ivan era practicant de Shotokan, iar dvs. sunteţi practicant de
Shito-ryu. Cum se combină cele două stiluri?

R: Cum să vă spun... Din respect pentru Dan Ivan, am învăţat şi predat şi eu, la
rândul meu, toate  kata-urile din Shotokan, pentru ca şcoala să aibă o programă
unitară. Odată ce şcolile noastre s-au separat, am revenit la a preda strict Shito-ryu
tradiţional şi  kobudo. Nu recomand amestecul de stiluri. Eu am încercat s-o fac cu
Shotokan şi Shito-ryu şi n-am reuşit. Pur şi simplu n-a mers. Dacă înţelegi cu adevărat
principiile celor două stiluri, constaţi că nu le poţi amesteca. Sunt nenumărate motive
pentru care mulţi din inovatorii zilelor noastre se întorc la sistemul tradiţional. 
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KM:  Aţi  fost  unul  dintre
primii care au făcut demon-
straţii de karate pe muzică.
Aţi fost criticat de colegii dvs.
din Japonia?

R: O, da. Inclusiv propriul
meu instructor m-a criticat că
am  făcut  demonstraţii  de
karate pe muzică şi demon-
straţii în parc. Am fost foarte
necăjit din cauza asta. Mă tot
întrebam dacă ceea ce fă-
ceam era ceva rău. Apoi a
venit  în  vizită  din  Japonia
mama mea, Masu, pe care o
consider cea mai mare inspi-
raţie a vieţii mele, şi a asistat
la demonstraţiile mele. Asta
mi-a  dat  enorm  de  multă
putere  şi  încredere.  Ce  a
spus ea practic a fost că toţi
sunt invidioşi pe noua mea

situaţie. Mi-a spus că oamenii plătesc să vadă aceste demonstraţii şi că deci trebuie
să fac toate eforturile ca să le ofer un spectacol pe măsură. Ceea ce m-a convins
definitiv au fost Campionatele Mondiale WUKO de la Long Beach, California, din
1975. Am susţinut atunci o mare demonstraţie în faţa tuturor marilor maeştri japonezi,
printre ei şi preşedintele WUKO, domnul Sasakawa. Demonstraţia mea a fost cea
mai bine primită dintre toate, am fost aplaudat în picioare. Cred că în ziua aceea au
înţeles şi ei că prin ceea ce făceam nu-mi prostituam arta, ci atrăgeam atenţia asupra
ei. De aceea nici n-am înţeles criticile ce-mi fuseseră aduse iniţial. Mie chiar îmi place
încărcătura de istorie şi de respect pe care o aduce cu sine abordarea tradiţională.

KM: Care sunt punctele forte ale stilului Shito-ryu?

R: Fondatorul, Kenwa Mabuni, a studiat în principal cu doi maeştri, Yasutsune
Itosu (Shuri-te) şi Kanryo Higaonna (Naha-te). El a combinat abordarea suplă şi
circulară din Naha cu tehnicile dure şi mai liniare din sistemul Shuri. La acestea a
adăugat elemente din Tomari-te, creând astfel un stil de karate foarte versatil. Vedeţi,
nu stilul contează; contează ceea ce înveţi. 
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KM: Recomandaţi învăţarea mai multor stiluri concomitent?

R:  Nu, nu în cazul începătorilor, pentru că e un lucru care poate genera multă
confuzie. La un nivel mai avansat, cred că e foarte bine să înveţi câte ceva şi din alte
arte marţiale; cu cât aprofundezi ceva, cu atât începi să apreciezi mai mult acel ceva.
Nu înseamnă că trebuie să-ţi placă totul, dar măcar să înţelegi alte stiluri şi să le acorzi
respectul cuvenit.

KM:  După dvs.,  kata tradiţional  trebuie  să se schimbe ca să ţină pasul  cu
vremurile?

R: Kata nu are voie să se schimbe. Kata reprezintă aspectul tradiţional al karate-
ului.  Karate-ul e o artă al cărei scop, în trecut, era de a servi în luptă. Poate că un
maestru a modificat ceva la un kata din anumite motive, după cum i-a dictat experienţa
lui practică. Dar, din punctul meu de vedere, partea de  kata trebuie să rămână
neschimbată. Putem moderniza metodele de antrenament şi tehnicile din sparring, dar
nu kata.

KM: Cum vedeţi abordarea modernă a karate-ului?

R: Cred că oamenii vor prea mult, prea repede. Vor să alerge înainte de-a şti să
meargă; vor să înveţe tehnici avansate înainte de-a stăpâni bazele. Nu poţi construi o
casă solidă fără o fundaţie sănătoasă. Cu cât e mai solidă fundaţia, cu atât e mai
zdravănă casa. Simplu de tot. Din păcate mulţi practicanţi nu înţeleg asta. Competiţia
are o latură bună şi-o latură proastă. Cel mai rău lucru este să-ţi pierzi din vedere
pregătirea tehnică doar ca să câştigi un titlu. Titlul devine cel mai important obiectiv şi
asta e rău. Practicantul pierde enorm în momentul când gândeşte aşa. 

Există şi-un aspect pozitiv: prin competiţie, elevul poate învăţa să-şi stabilească
obiective. Asta îi permite parcurgerea unui proces de învăţare care include la capătul
său un sistem valabil de evaluare a performanţei. Ştiu că acest sistem nu pare a
funcţiona întotdeauna, dar important este că elevul a parcurs procesul, îmbunătăţin-
du-şi tehnica, exersându-şi capacitatea de concentrare şi aşa mai departe. Mi-ar
plăcea ca toţi practicanţii să înţeleagă că participarea la competiţii nu e decât o mică
parte a pregătirii lor – nu scopul suprem.

KM: În calitate de instructor de karate şi de kobudo, consideraţi că cele două arte
marţiale sunt înrudite?

R:  Desigur că sunt! Eu spun întotdeauna că sunt ca cele două roţi ale unei
biciclete. Ambele au la bază acelaşi principiu. Nu toată lumea va dori să studieze
kobudo în integralitatea sa, dar eu recomand oricărui karateka să înveţe ceva lucru cu
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arme. Totuşi, modul cum predau eu kobudo este diferit de al altor instructori; la
început, eu îl folosesc mai mult ca pe o pregătire suplimentară.

KM: Care este, după părerea
dvs.,  cea  mai  bună  armă  din
kobudo?

R: Nu cred că există aşa ceva.
Fiecare armă te ajută să-ţi dezvolţi
altceva; de fapt armele folosite în
kobudo se împart în trei categorii:
arme lungi, cum este bo-ul; arme
scurte, cum sunt  kama,  sai-ul şi
tonfa; şi arme ascunse, cum este
nunchaku.

KM: Dar întotdeauna aţi avut o
slăbiciune pentru  nunchaku, nu-i
aşa?

R: Aşa e. Mi se pare o armă
foarte  bună.  Din  păcate,  foarte
mulţi o înţeleg greşit – poate din
cauza  filmelor  cu  Bruce  Lee.
Toată lumea crede că e nevoie de
nu ştiu câte mişcări şi rotiri – când

de fapt, în realitate, dacă vrei să te foloseşti cu adevărat de nunchaku ca armă, n-ai
nevoie decât de o singură mişcare, o singură lovitură.

În mod tradiţional, în antrenamentul de nunchaku nu există kata; practicanţii îşi
dezvoltă propriile kata, pentru exerciţiu şi pentru a-şi structura tehnicile – ceea ce mi
se pare perfect acceptabil. 

KM: Aţi fost implicat în industria filmului şi aţi lucrat cu nume mari din domeniu, ca
Sean Connery, Burt Lancaster, Wesley Snipes şi mulţi alţii. Dar cele mai multe
aprecieri pentru munca dvs. le-aţi primit după Karate Kid.

R: Am fost foarte norocos. Dar, cu toată munca asta – seminarii, filmări etc., am
făcut un atac de cord. Asta m-a făcut să mă opresc puţin şi să-mi analizez stilul de
viaţă. Obişnuiam să lipsesc din  dojo pentru perioade lungi de timp, din cauza
drumurilor şi a călătoriilor. Acum încerc să mă concentrez mai mult asupra şcolii şi să
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fac doar câte-un pic de film. Asta este şi eu sunt mulţumit. Îmi face plăcere să ajut
oamenii. Uneori, câte unii consideră ca aş face cine ştie ce lucru mare pentru alţii, dar
eu nu fac altceva decât ce ar trebui să facă orice practicant de arte marţiale – să-i ajut
pe alţii. Despre asta e vorba în artele marţiale.

KM: Cum arată antrenamentul dvs. personal în momentul de faţă?

R: Presupun că toată lumea trece prin acelaşi proces. Când eşti tânăr încerci să
arăţi cât eşti de tare şi faci o grămadă de kumite. Pe măsură ce îmbătrânim şi începe
să ne doară una-alta, începem să apreciem kata.  Eu pun mai mare accent pe kihon şi
pe kata la ora actuală. Sensei Sakagami mi-a spus de mai multe ori că vechile kata
din Okinawa erau mai bune pentru corp, pentru că nu erau atât de solicitante pentru
articulaţii. N-am ajuns să înţeleg adevărul acestei afirmaţii decât mult mai târziu. 

KM: Ce mesaj aveţi pentru practicanţii de arte marţiale?

R: Nu renunţaţi niciodată. Antrenamentul de arte marţiale nu e uşor, dar dacă ai
suficientă încredere în tine însuţi, poţi face orice. Pentru mine, asta e cea mai frumoasă
parte a muncii de instructor. Nu mă interesează banii. Dacă îmi pot ajuta elevii să
devină oameni mai buni, pentru mine asta e cea mai mare răsplată. 
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