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Uechi-ryu: banditiška karate
2013-04-22

Uechi-ryu – man viena iš įdomesnių okinavietiškos karate
rūšių, išsaugojusi nemažai tos senosios karate, dar tuomet
vadintos tode (okin. tuiti – kinų metodu), bruožų.
Aš ją vadinu kompaktiška, nes tokia ji iš pradžių (o ir
dabar dar, jei lyginsite su Goju-ryu monstru – okinavietiškos
karate Godzyla) ir buvusi: aiškiai išgryninta stiliaus (ryu) kovos
strategija, trejetas strateginių sprendimų (kata), atitinkami jų
taktiniai variantai, apibrėžti specializacija technikose (taškiniai
smūgiai piršto sąnariu nakadaka-ken bei spyriai “špicu“
tsumasaki-geri, tuo pat metu itin didelis kūno atsparumas
zoninėms atakoms, nulemiantis gunktelėjusią kovinės pozicijos
kamae padėtį, ir pan.).
Anksčiau dar Uechi-ryu pavadindavau Goju-ryu sesute, ar
jaunesniuoju stiliumi (abi turi Nahate stilistines šaknis) – ne tik,
kad vėliau atsirado, bet ir vien dėl šito kompaktiškumo, lyginant
su Goju-ryu plačia ir kompleksine sistema. Tačiau labiau
pasigilinus į Uechi-ryu šaknis aiškėja, kad gal tai ir ne visai
teisinga?
Tiesiog Goju-ryu stiliui pasisekė gyvenime labiau (ir toliau
patys suprasite kodėl, jau nekalbant apie stiliaus kūrėjo Miyagi
Chojun autoritetą Okinavoje), o jei žiūrėtumėt pagal karate
kartas, tai Miyagi-sensei, sukūręs Goju-ryu, buvo jaunesnioji
karate karta, nes Uechi Kambun, kurio garbei Uechi-ryu prie šio
sūnaus vėliau ir gavo savo pavadinimą iš Pangai-no’on, buvo kiek
vyresnis ir iš tos pačios karate meistrų kartos, kaip ir
Higashionna Kanryo, Miyagi’o mokytojas, tad Goju-ryu iš tiesų
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gali būti jaunesnis giminaitis, tik gerokai pasiturintis ir gausesnio
palikuonių rato.
Šių meistrų keliai gyvenime persikirto, tik nelabai jie mėgo
tai prisiminti, ir manau, kad priežastys taip pat nuspėjamos
pasakojime toliau. Kaip ir paaiškinimas, kodėl Uechi-ryu
pavadinau “banditiška“ karate.
***
Uechi Kambun (上地 完文) gimė 1877 metų penkto
mėnesio (gegužės) 5 dieną Izumi kalnų Takinto kaime Motobu
pusiasalyje Okinavos saloje (šiaurės vakarinė dalis), tuomet dar
Ryukyu karalystėje, kuris buvo formaliai vasalinė Kinijai, o
realiai priklausoma nuo japonų Satsuma samurajų klano, ir po
dviejų metų kovo 11 dieną galutinai aneksuota Japonijos tapo jau
Okinavos prefektūra.
Priminsiu, kad Japonijoje nuo 1868 metų įvyko Meiji
revoliucija, kuomet panaikinta shogun militaristinė valdžia
(bemaž trejus šimtmečius trukusi karinė diktatūra), atstatytas
imperatoriaus valdymas, visi luomai panaikinti (tad tai nebuvo
vienos feodalizmo formos pakeitimas kita, todėl Meiji
restauravimas dar vadinamas buržuazine revoliucija), tad ir
samurajai neteko turėtų privilegijų – prasidėjo sparti šalies
vesternizacija, kiek pavėluotai atėjusi iš Japonijos jau ir į
Okinavą.
Kam tą sakau?
Kad žinotumėt kontekstą, nes pradedama po to ieškoti
kažkokių kilmės šaknų ir romantiško riteriško (ar samurajiško)
laikmečio, kurio prisiminimai jau tuomet buvo kaip Vinco Krėvės
“Dainavos šalies senų žmonių padavimai“.
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Uechi Kambun iš esmės gimė jau valstiečių šeimoje (pagal
to meto socialines klases, o ne luomus, nes tik ką priminiau – tai
nebuvo tie patys mužikėliai, kuriuos skriaudė prie Tokugawashogun valdymo, taip vadinamame Edo periode). Kai kur, norint
pagerinti jo vertę istorijoje dar sakoma, kad jis, neva, iš samurajų
(kurie juk panaikinti, aha…).

Ryukyu karalystės delegacija Edo (dar. Tokyo) mieste
– Satsuma galėjo pūstis sostinėje, nes jiems pavaldi
buvo ištisa “viena iš kinų karalysčių“
Mano galva, tai kažkas panašaus, kad gal tik iš plikbajorių:
nebuvo labai kilmingi ar įtakingi prie karaliaus dvaro (lyginu su
kitais to meto karate meistrais), bet ūkininkauti šeima galėjo jei
ne kaip buožės, tai vis tik turėjo specializuotą ūkį – augino
baltuosius ridikus (kas pasakė “runkeliai“???). Tad nebuvo tai
natūrinis ūkis, kuomet sunkiai galą su galu suduri, viską
išsiaugindamas tik pravalgymui, nes specializuotas ūkis reiškia
prekių mainus ir gaunamus piniginius ženklus, kuriuos galima
kaupti kaip kapitalą. Jei ne bajorai, tai link stambesnių Suvalkijos
ūkininkų pagal mūsų supratimą trauktų.
Dar viena įdomi detalė: Kambun nuo mažens mokinosi
kovoti su bo (kartimi). O va kad Motobu, garsi karate meistrais,
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giminėlė savo vardo pusiasalyje ten buvo išties kilminga, tai
peršasi man kita išvada: Uechi šeima buvo karo atveju
pėstininkais (bo iš esmės yra treniruotės įrankis, pakeičiantis ietį
– pagrindinį pėstininko ginklą to meto “durtuvų“ kautynėse), ir
mokėsi iš Motobu klano instruktorių (Kise Taru ir Toyozato
Kamato), buvo šiems pagal vietinę rinktinę ar draugovę pavaldūs
(Motobu Choyu puikiai mokėjo senąją sistemą ti, arba jap. te, o
tai jau “aristokratiška“ kovos sistema, kurios nemokė netgi jo
peštuko broliuko Choki, pravarde Saru – Beždžionė; pastarasis gi
buvo vienas iš kiečiausių Funakoshi, padėjusio pagrindus
japoniškai karate, kartos karateka, peštukas ir laisvos kovos
praktikas!).
Kambun nuo paauglystės irgi praktikavosi su bo, ir taip
pat su kaimo vyrais švenčių metu dalyvavo pasirodymuose
(“šventiniai manevrai“). Valstiečiams pagal luomą, o ne socialinę
vėlesnę modernios visuomenės klasę, karo meno nestudijuoja, o
tik purvyne kapstosi – taip visada buvo ir bus. Tad Kambun
vienaip ar kitaip su kovos meno pradmenimis kažkiek susipažino
jau ne suaugusiu būdamas, o turėjo išsiugdytus kažkokius
judėjimo įgūdžius ir būsimoms kovos meno (kin. quanfa arba
jap. kempo) studijoms.
Tiesa, vaikystėje, matyt, muštis jam parankiau buvo
pagaliu, nei kumščiais.
***
1897 metais Uechi Kambun emigruoja iš Okinavos į Kiniją.
Yra romantiška istorija, kur ir nelaiminga meilė be atsako,
ir herojus konkurentą prilupa (ar netgi sužaloja, o kraugeriškoje
versijoje – tai ir su visam užmuša; banditas, ar ne?…), tačiau visa
tai niekai!
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Iš tiesų Japonija tiesiog laimi Pirmąjį Kinų-japonų karą
1894-1895 metais, kas tuo metu buvo labai netikėta, nes mažiukai
primušė didžiulę imperiją, kuri paaiškėja yra visiškai perpuvusi.
Pralaimėjimo išdavoje Kinija dabar jau galutinai praranda
tik formaliai turėtą įtaką Okinavai. Nors japonai Ryukyu
karalystę panaikino ir padarė Okinavos prefektūra jau 1879
metais, nustoję apsimetinėti, neva, tai yra vasalinė kinų karalystė,
tačiau iki šio karo dar visuotinį šaukimą į imperines japonų
karines pajėgas vykdyti privengė, prisilaikydama senojo
susitarimo su kinais, kad nei vieni, nei kiti uchina (okinaviečių) į
karines pajėgas neims ir savo karinių pajėgų salose neformuos.

Pramokę vakarietiškos karybos, japonai sumuša dar
feodalinius kinus pirmame 1894-1895 metų kare
(rusams eilė ateis po dešimtmečio)
Pergalė gi atriša imperatoriaus administracijai rankas ir
Okinavoje, pradedama sparčiai japonizuoti visuomenė, išmušant
iš salų ir būtą kiną kultūrą (greta vakarietiškų drabužių, tautiniais
drabužiais tampa japoniško stiliaus, pakeisdami buvusius
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kinietiškus), tad greitai Tokijas imasi taikyti ir privalomos
visuotinės piliečių karinės prievolės įstatymus.
Antrasis karas su kinais įvyko jau 1937 metais, nors to karo
nuojautos tvyrojo dar po pirmojo (apetitas ateina bevalgant). Bet
reikia pastebėti, kad okinaviečiai japonų kariuomenėje buvo
savotiškų to meto JAV juodaodžių vietoje: į frontą jų neleisdavę
kaip “netikusių“ kariauti, o taikos metu šiems kariuomenėje
atitekdavę “purviniausios“ pareigos užnugaryje ir pagalbiniuose
daliniuose.
Va, tarkime, mano Goju-ryu karate mokyklos kūrėjai:
Miyagi dvejus metelius atpylė arklidėse, o Miyazato per Antrąjį
Pasaulinį karą buvo elektriku kažkur Taivanyje.
Gal todėl Yabu Kentsu, Shorin-ryu meistras, mokęsis kaip
ir Funakoshi Gichin (Shotokan) pas Itosu Anko, padėjusį
pagrindus šiuolaikinei karate, didžiavosi buvęs kariuomenėje
seržantu (veikiausiai kapralu, kaip turėtų būti išverčiamas tas jo
“leitenantas puskarininkiuose“) – ir į pirmąjį karą su kinais jis
įsiprašęs savanoriu, nes šaukimo gi nebuvę.
Bet aš nesu tikras, ar tikrai to fronto matęs. Kalbama, kad
vieną japoną kareivį nudaigiojęs konflikto metu dėl rasistinių ano
išsišokimų, bet tai būtų pasibaigę karo tribunolu ir sušaudymu,
tad tikėtina, kad tik nokautavo, ko irgi buvo jau daug, bet, matyt,
karo metu ir karo zonoje tokie kareiviai kaip natūralūs lyderiai
yra įvertinami, nepaisant kilmės (vienas toks fronto zonoje
paaukštintas Austrijos vokiečių kilmės kapralas Adolf
Schicklgruber Vokietijos imperijos pajėgose tai paskui Antrąjį
pasaulinį sukėlė).
Skirtingai nuo Yabu, Uechi anaiptol nebuvo toks didelis
japonų karo mašinos entuziastas ir tarnauti privalomai, kaip
dauguma to meto okinaviečių, visai neketino (va tai tau
“samurajus“, praktikavęsis su ieties muliažu kariauti
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pėstininku!). Kas šiaip buvo visai normalu kaip sovietmečiu su
lietuviais ar dabar netgi Lietuvoje su šauktiniais: jo tautiečiai irgi
visaip išsisukdavę nuo tarnybos – kas žalodavęsis, kad būtų
netinkamas, kas pabėgdavęs, kad taptų nepasiekiamu šaukimo
komisijai.
Na, įsivaizduokite kelis šimtus metų nekariavusius su
niekuo saliečius provincialus, neturėjusius ir jokios kariuomenės
(nes juos apginti turėję ir kinai, ir japonai), kurie prisiklausę
gandų apie karo baisumus (nes juk būna, kad ir kare žūna) –
gana artima lietuvių valstietiškam mąstymui, tiesa?
Tik išvažiuoti ne taip ir paprasta buvę, bet, matomai, seni
“šlėktiški“ gal ryšiai pagelbėję, kad gavo leidimą išvykti į Fujian
provinciją Kinijoje – ten paprastai istoriškai visi okinaviečiai
vykdavę verslo reikalais, iš ten kinų sappushi (atašė) atvykdavę
Ryukyu pavaldyti (ir vietinių kolaborantų karate veiksmų
pamokyti).
Uechi Kambun, pasitaręs su šeima, nusprendžia emigruoti
ir taip, deja, tapti įstatymo pažeidėju, už kurį grėsė baudžiamoji
atsakomybė. Japoniškas patriotizmas jam, kaip ir daugumai
okinaviečių ūkininkų, yra svetimas (ši nuostata dar buvo gaji ir
1945 metais mūšių dėl Okinavos metu, kuomet vietiniai
išdavinėdavę amerikiečiams atvykėlius japonus).
***
Taigi, Uechi Kambun dabar jau bemaž 20 metų amžiaus.
Bemaž be jokio bagažo, iš Kadenos jūra per dešimt dienų
atvyksta į Fuchow kartu su Matsuda Takusaburo, pasirinkusio
emigraciją dėl tų pačių priežasčių, tapdami nusikaltėliais
gimtinėje, kad vengia karo tarnybos.
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Abu patraukia į okinaviečių imigrantų ghetto, kur yra ir
kovos meno (aš sakyčiau – renkasi chebrytė pasportuoti, o ir
savotiški savigynos būriai nuo vietinių kinų apsiginti) Kogushuku
kempo (karate dar tuomet nesivadino) mokykla (vėliau davusi
pradžią Kojo-ryu stiliui). Čia jau studijuoja, tarp kitko, ir
Higashionna Kanryo, mokęs vėliau Miyagi Chojun – maniškės
Goju-ryu kūrėją.

Uechi Kambun (1877- 1948) – pangai-no’on kempo
meistras
Laisvalaikiu Uechi treniruojasi, o šiaip, manau, gyvenimas
kaip ir kiekvieno naujojo imigranto: sunkus ir juodas menkai
apmokamas darbas. Pašalpų tuomet niekas gi nemoka,
socializmas dar nesukurtas, o kinai po pralaimėto karo
okinaviečių savais irgi nebelaiko – veikiau japonais, neaišku ko
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atsibeldusiais ir atimančiais darbo vietas, tad užsidirbti duoną
emigracijoje nėra taip jau paprasta.
Šioje mokykloje Uechi irgi sekasi prastai.
Pirma, vis tik gana vėlyvas pagal jo amžių metas pradėti
mokintis muštis (abejoju, ar to jam reikėdavę gimtajame Izumi
kaime), nepaisant ir buvusios formalios bo praktikos. Tad čia
gauna pravardę Bugidigwa – Pilvūzas arba Pūzras, bet nemanau,
kad dėl atsikišusio “autoriteto“, o tiesiog taip vadinamas
nevykėlis, nevėkšla (Bodhidharma drožiamas be rankų ir kojų,
tarsi toks pilvotas Jonukas-stovukas, tad manau, kad pravardė
yra aliuzija į šį medinuką, angl. atitiktų glutton for punishment–
kuo jis pradžioje ir buvęs).
Antra, iš jo nuolat šaipomasi: ir dėl kilmės (“runkelis“ – žr.
anksčiau), ir dėl to, kad mikčiojęs ar nerišliai kalbėjęs. Manau,
kad tai suprantama: okinaviečių tarmė skiriasi nuo japonų, jei
vietiniai jau kalbėjo “ne mužikiškai“, o ir vietinės kinų kalbos dar
tiek nemokėjęs, turėdavęs, matyt, rinkti žodžius, ištardavęs su
savo akcentu. O gal dar iš tiesų dažnai sumišdavęs, gal buvęs
intravertu, kaip tolimesnė biografija gali spėti?
Galop vieną dieną po konflikto su vyresniu mokiniu (labai
gaila, kad neturime Higashionna pasakojimo šiuo atveju!), Uechi
mokyklą ir šitą okinaviečių emigrantų bendruomenę meta ir iš
esmės nueina šunkeliais – t. y. susideda su abejotinos reputacijos
gatvės prekeiviu žolelėmis (arba homeopatu, kaip dabar
sakytume) Shu Shiwa (kin. Zhou Zihe arba Chou Tzu Ho).
Kino reputacija neaiški (tiksliau – visiems aplink per daug
aiški, kaip ne visi daktarai ir pas mus gali gydyti): mat šis
priklauso Triadoms – tokia kinų mafijinė struktūra, kuri
deklaruoja kovojanti prieš Qing valdančiąją dinastiją, kad
atstatytų Ming (neva, prieš mongolų palikuonis už grynakraujus
kinus – suprask, patriotai gryno kraujo: Kinija – kinams!). Triada
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– lyg ir slapta organizacija, bet visi kažkaip žino, kad jai
priklausai.
O ir kaip nežinosi – Triados jau tuomet buvo virtę kinų
organizuotu nusikalstamumu, o jų nariai vertėsi abejotinomis,
įstatymo požiūriu, veiklomis (prieš kelis šimtus metų gal tai ir
buvo iš būtinumo finansuoti pogrindinę veiklą, bet paskui pati
veikla pasidarė tokia veikla dėl veiklos – nes pelninga!), dažnai
balansuodavę ant teisėtumo ribos ar iš viso užsiėmę banditizmu,
stengdamiesi, kas ironiška, iš tiesų per daug neįkyrėti valdžiai.
Įdomu, kad dabar Triadų įtaka irgi gerokai išpūsta – jos
sudaro tik apie 10 proc. viso kinų nusikalstamumo.

Shu Shi Wa (1874-1926) – nan-quanfa meistras
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Kokias šis žoleles (ir opiumą?) pardavinėja ir kokius
“multikus“ šios “ligoniams“ sukelia, tai sunku pasakyti, bet viena
iš legendų porina, kad Uechi pagydęs Shu Shiwa užpuolusią
migreną, tad pagalvokite, koks tai geras homeopatas, atsiprašant,
jei aspirino pakaitalo nesusiradęs pats! Po šito įvykio Uechi buvo
į kung-fu mokyklos mokinius oficialiai įšventintas slaptoje
ceremonijoje (taip ir matau, kad tradicijos tokios: padarom viešą
PR pranešimą, kad bus slapta ceremonija, aha).
Kaip bebūtų, Uechi toliau studijuoja quan-fa (jap. kempo
– kumščio metodas), tik jau “gatvinio kung-fu“, o Shu Shiwa
moko, neva, trijų stilių: Tigro, Gervės ir Drakono. Kas yra
atitinkamai išreikšta per kata dabar Uechi-ryu mokykloje ir
priskiriamos šiems stiliams, tai: sanchin, seisan ir sanseru – šias
tris mokęsis ir Higashionna Kinijoje, tad šios trys, tik su
niuansais, yra ir mano mieloje Goju-ryu, kur visos trys yra
priskiriamos tiesiog Gervės stiliui, o ne Tigro ar Drakono (šiaip
dar vienas Uechi-ryu adeptų mitas).
Tiesa, pirmus trejus metus – mokosi vien tik sanchin-gata
(taip mokinęs ir Higashionna, taip mokinusiu Miyagi’u šio
mokiniai irgi visi nuoširdžiai skundęsi). Bet jei trejus metus
kasdien po ne vieną valandą laisvalaikiu atidirbinėsi sanchingata, tai “kačialkės“, manau, ir nebereiks. Būti mušamas irgi
nebijosi – bus kaip Maxima iš Pistonų, kuriai viskas dzin.
Sanchin-gata yra heishu-gata – t. y. atliekama lėtai, su
izometriniu įtempimu.
Savo stilių Uechi Kambun, jau grįžęs į gimtinę gerokai
vėliau, pavadins Pangai-no’on – pusiau kietas, pusiau minkštas
(palyginimui: Goju – jap. kietas ir minkštas, šaknys iš Baihequan, arba Gervės kungfu, akivaizdžios abiejų mokyklų). Bent jau
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tris (kalbama, kad ketvirtosios nespėjęs) taolu (jap. kata) tai
išmoksta gerai – šios trys kata ir sudarys jo mokyklos pagrindą.
Per tą laiką išmoksta kinų kalbą. Sako, kad 1904 gauna
meistro sertifikatą (jap. menkyo kaiden). Tiesa, to popieriaus,
panašu, niekas išvis nematė (tipiška visoms istorijoms, ypač, kai
imigrantas mokinasi kokio kovos meno pas didmeistrius), o ir
dalinti licencijas quanfa mokymui, kažkaip spėju, į Shu Shiwa
gyvenimo planus neįėjo.
Bet apie tuos metus, manau, tampa ne pagal popierių, bet
realiai gerai quanfa pramokusiu, tad padeda mokytojui šio
šutvėje (ar mokykloje?) kaip vyresnysis mokinys (tų gimnastų
šitoje chebroje buvę ne vienas – nes gana keistai atrodytų tokia
porelė gatvėse: gatvės bandito reputaciją turintis kinas,
besivalkiojantis su imigrantu okinaviečiu).
Dar viena legenda pasakoja, kad atėjęs į savo buvusią
mokyklą ir visiems įkrėtęs į kailį (arba taip parodęs kovos meno
gebėjimus), kad visi likę be žado (oh, kaip vėl reikėtų liudininko
Higashionna parodymų!). Ir tada išėjęs aukštai iškelta galva.
Įrodė esąs ne koks ten pilvūzas.
Na, kinai ar japonai – tai kaip maži vaikai savo pasakėlėse,
už juos tik indai blogesni, kurie savo istorijų tarpe dar ir
padainuoja kniaukiančiais tonais ir pašoka visokias pozas
demonstruodami.
***
1907 metais, būdamas 30-ties, Uechi Kambun pradeda
mokyti quanfa jau savarankiškai, gal netgi jau atidaro savo
savarankišką mokyklą Kinijoje. Retas įvykis (kito ir nežinau), kad
japonas (okinavietis) vietinius kinus mokintų jų kovos meno!
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Bet čia jau nebe anas Bugidigwa, o “bandiškos karate“
gerai iš Shu Shiwa išmokęs meistras. Mokyklos būta nuo Fukien
už 400 km esančiame Nanching (todėl daugelis painioja su
Nankinu) mieste.
Viena legendų sako, kad vėlesnis Goju-ryu kūrėjo Miyagi
Chojun draugas, imigravęs į Okinavą Go Kenki, neva, tuomet dar
atkalbinėjęs Uechi atidarinėti čia mokyklą, nes buvusi labai
didelė quanfa meistrų konkurencija, tačiau Kambun, panašu, tai
laikė geru požymiu, kad susidomėjusių jo mokymu bus sočiai, o
toliau – tik konkurencijos ir jo asmeninio meistriškumo, kuriuo
jau neabejojo, klausimas.
Tačiau legendos tęsinys sako, kad 1909 metų rudenį
apylinkes užklumpa sausra, ir vienas jo mokinių užmuša
kaimyną,
susiginčijęs
dėl
sklypo
drėkinimo.
Vietinė
bendruomenė randa pretekstą ir imigrantu Uechi atsikratyti –
neva, primokinai čia ant mūsų galvos žudymo meno, ir pan., esi
kaltas, Auslander raus! Kas jam belieka, kaip pasižadėti, kad
daugiau quanfa nebemokys? O ką tuomet veikti?
Todėl 1910 metų kovą Uechi nusprendžia grįžti į gimtinę,
nes ir Japonija po sėkmingo 1905 metų karo prieš Rusiją (baltųjų
valstybę!) yra jau tarpe didžiųjų valstybių (tiesa, japonai jaučiasi,
kad taikos derybose Vakarai juos nuskriaudė dalybose,
palaikydami savą Rusiją) – auga ekonomika, o va Kinijoje jau
bręsta socialiniai neramumai.
Įdomi detalė: 1910 metais Nankine įvyko pasaulinė paroda
(kaip dabar pavadintume Expo-1910), tad smalsu, ar neišvyko iš
miesto jos išvakarėse, jei ten gyveno, o ne Fukien, jei legendas
viena kitai priešpastatytume.
Kaip bebūtų, bet Kinijoje pragyventi tampa vis sunkiau,
natūraliai byra senoji feodalinė visuomenė, buržuazija ir
kapitalizmas ima viršų (plg. Perestroikos agonija, tuoj prasidės
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laukinis kapitalizmas ir prichvatizacija). Iš tiesų, jau 1912 metais
Kinijoje ir be Shu Shiwa patriotinių banditų iš Triadų
nuverčiamas Qing imperatorius ir paskelbiama Kinijos
Respublika, o pirmuoju prezidentu tampa Sun Yat-sen.
Tik prieš aštuonerius metus dar 1902 metais grįžę
Matsuda Tokusaburo ir Shingaki Kamedunchu, su kuriais Uechi
Kambun bėgo į Kiniją, pakliūna į kalėjimą metams už karinės
tarnybos vengimą. Todėl Uechi grįžta apsimetęs kinu imigrantu
(ar nutautėjusiu Kinijoje neaišku kurios kartos okinaviečiu,
sugrįžtančiu į Vaterland – kalba vietine tarme, matyt, “ške“ ir
“tskant“), vilki mandžiūriškais drabužiais, plaukus susipynęs į
kaselę kaip kinas, išlipa Naha uoste kartu su pradėjusiais jau iš
Kinijos atvykti kinų imigrantais į sparčiai industrializuojamą (nes
pasirinko Vakarų kelią – čia pastaba mūsų tautininkams)
Japoniją, kur galėjo rasti geresnius uždarbius.
***
Jam jau 33 metai, nevedęs senbernis, sugrįžta į gimtąjį
Izumi kaimą. Pasiperša Toyama Seiko ketvirtai dukrai Gozei
(galvoju, kad Toyama tėvas nelabai kokias viltis dėjęs į
ketvirtosios dukros ištekinimą, o gal Kambun nereikia kraičio?),
o susituokia jau gegužę, pirmas sūnus Kanei gimsta liepos 26
dieną… ne, kitais metais, o ne kaip staiga primetėt, kaip čia taip
greitai su vestuvėmis prasisuko.
Gozei pagimdė jam dar tris vaikus: dvi dukras (Tsuru ir
Kame) ir antrąjį sūnų Kansei – senberniu vedęs, matosi, labai
veltui laiko neleidęs, sublimavęs ne seksą į karate, bet karate
trūkumą į seksą. Nes Uechi tapo vėl ūkininku, kaip jo šeima iki
emigracijos – mano bakūžė samanota, politika neįdomi, į
kariuomenę nebeims (gi per senas jau), tik va dėl senaties dar
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neaišku, tad šiuo atveju kauptukas – geriausias draugas. Banditai
tokiu atveju sako: “prigulti ant dugno“.
Kodėl tai rašau? Nes tuo metu Okinavoje karate jau
dėstoma bendrojo lavinimo ir amatų mokyklose kaip fizinė
kultūra!

Uechi Kanei (1911-1991) – Uechi-ryu faktinis kūrėjas
(vaikystėje buvęs silpnos sveikatos, pradėjęs
treniruotis pas tėvą nuo 16 metų – matosi iš sudėjimo
tas jo “silpnumas“, aha)
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Palyginkite patys: Itosu Anko, Shurite (iš kurios išsivystė
Shorin-ryu, savo ruožtu davęs Shotokan ir pradžią visai
japoniškai karate) vedantysis meistras, padėjęs pagrindus
šiuolaikinei karate Okinavoje ir tam, kad ji būtų dėstoma jau
mokyklose viešai (Japonijoje tam pasitarnauja judo ir kendo),
miršta 1915 metais; Higashionna Kanryo, Nahate (iš kurios
išsivystė ir Goju-ryu) vedantysis meistras ir antrojo karate
stiliaus pagal populiarumą patriarchas, irgi miršta 1915 metais.
Bet iškyla nauja karta meistrų su dideliu įdirbiu Okinavoje
(ko neturėjo emigrantas Uechi Kambun), kaip antai jau minėtasis
kapralas Yabu Kentsu (Shorin-ryu), Hanashiro Chomo (Shorinryu), Motobu Choki (Motobu-ryu), Miyagi Chojun (Goju-ryu),
Kyoda Juhatsu (To’on-ryu), Mabuni Kenwa (Shito-ryu),
Nagamine Shoshin (Matsubayashi Shorin-ryu), Choshin
Chibana (Kobayashi Shorin-ryu), Kyan Chotoku (Shobayashi
Shorin-ryu); karate demonstruojama Japonijos imperatoriui
1912 metais šio vizito po provincijas, tame tarpe ir Okinavą,
metu, o per ateinantį dešimtmetį karate, į kurią ir pervadinta
tode (okinav. tuiti – kinų metodas) pradedama jau populiarinti ir
Japonijoje, kurioje bendrojo lavinimo mokyklose mokomasi
dziudo (tad karate eina į universitetus!).
Japonijoje per dar ateinantį dešimtmetį įvyksta savotiškas
karate bumas, netgi susiformuoja japoniška karate, kuri suteikia
ir dabartinei karate “tradicinės“ karate vaizdą – dėsto minėtasis
Mabuni Kenwa Osakoje savo Shito-ryu, Tokijuje – Funakoshi
Gichin dziudo kūrėjo Kano Jigoro paremiamas pradeda mokinti
vėliau pavadintą Shotokan (pradžioje tai tiesiog buvo Shorin-ryu
pagal Funakoshi, nes Shotokan vaizdą įgauna tik jo sūnaus Gigo
dėka), iš šiojo ir peštuko Motobu Choki (Beždžionė – jap. Saru)
pasimokęs japonų jujutsu meistras Ohtsuka Hiranori sukuria
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pirmąją nebe okinavietišką, o jau japonišką karate sistemą
Wado-ryu, o Kyoto mieste vėliau Katinu (jap. Neko) pramintas
Yamaguchi Gogen dėsto universiteto klube japonizuotą Goju-ryu
versiją, vėliau pavadintą kaip Goju-kai.
Tuo metu gi Uechi Kambun nė nepypteli, ką mokąs, o ir
nieko iš viso nemokinąs. Užsiima žemės ūkiu.
***
Bet įtarimai kyla ir gandai ima sklisti. Kažkaip Okinavoje
karate, matote, yra daugiau nei nacionalinis sportas ar
neatsiejama kultūros dalis, net jei lygintume su mūsų vaikų
pomėgiu pamėtyti oranžinį kamuolį į rezgę palubėse, tad kūno
sudėjimas, judesiai, reakcija - viso to nenuslėpsi. Mano dėdės
vaikystės draugas tarnavo sovietmečiu jūros pėstininkų
specialiame dalinyje, pavaldžiame KGB (visiems trynė, kad kino
mechaniku – karate moka ne tą, kur sporto klubuose mokinatės),
tai jis ilgai mokinosi po to įgūdžius nuslėpti ir nereaguoti, nes
bendradarbiai ugniagesiai vis mesteldavo ką nors netikėtai
tikrindami spontanišką reakciją, kol tas išmoko nereaguoti kaip
koks “karatistas“ ar “nindzius“, tad tik tada atšoko nusivylę ir
paliko ramybėje.
O Uechį atpažįsta iš Kinijos į Okinavą imigravęs kinas Go
Kenki (kin. Wu Xianhui, taip, man irgi jo antrasis vardas
skamba) – geru draugu tapęs ir mūsiškiui Miyagi-sensėjui (man
tai yra juokingiausia istorija, kai jiedu, pasiėmę dar ir Miyagi’o
geriausią mokinį Shinzato Jin’an, ėjo priekabiauti prie vieno
dieduko taičisto, kuris pastarąjį savo “priplaukusia gimnastika“
ištrenkė iš savo kiemo lauk – tuo vos ne kiečiausiems Okinavos
karatiūgoms kietumas ir pasibaigęs, spūdinę atgal, o Miyagi
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pripažinęs, kad taip per savo aroganciją jis praradęs galimą
mokytoją ir progą pasimokyti).

Go Kenki (Wu Xianhui 1852-1940) – Bai He (baltoji
gervė) quanfa meistras (už jo juodai apsirengęs stovi
Shito-ryu karate kūrėjas Mabuni Kenwa, pavadinęs
stilių abiejų mokytojų – Higashionna Kanryu (Nahate,
davusio pradžią Goju-ryu; draugavo su Miyagi-sensei,
be abejo!) ir Itosu Anko (Shurite, davusio pradžią
Shorin-ryu) – garbei (Mabuni-sensei buvo
vaikščiojanti pagrindinių karate stilių kata ir bunkai
enciklopedija).
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Go Kenki pats savaime buvo ne mažiau kontraversiška už
Shu Shiwa asmenybė, apie kurį sklandė legendos. Vienas gandas
sako, kad šis buvęs geras opiumo rūkytojas (foto neretušuota –
kitos rasite pagražintas, tai ne taip fizionomija matosi), apsirūkęs
ir miręs. Na, jei jau Shu Shiwa buvo “homeopatas“ ir žolininkas,
tai kodėl šitas ne?
Go Kenki imigravęs į Okinavą įsidarbino arbatos
parduotuvėje klerku, bet greit pramoko amatą ir pats
savarankiškai ėmėsi eksporto-importo verslo. Arbata Okinavoje
buvo nuo seno einama preke. Miyagi šeima, aišku, arbatos
prekyba irgi vertėsi – nenuostabu, kad verslo santykiai greit
persimetė prie bendrų pomėgių dėl karate.
Beje, Higashionna šeimyna vertėsi logistika –
transportavo laivais krovinius. Ar ne nuostabu, kad trijulė vieni
kitus pažinoję ne vien kaip muštynių specialistus?
Bet Go Kenki dar Kinijoje pažinojęs ir Uechi, nes greitai tą
ūkininką atpažinęs. Pasiūlęs pradėti vėl mokyti, bet Uechi,
sakoma, spyriojęsis – kam jam prarasti ramų šeimyninį gyvenimą
atokiame kaime su visa neskubria valstietiška buitimi?
Viena iš legendų apie Go Kenki sako, kad Go Kenki yra
įkrėtęs gerai į kaulus vienam karate meistrui Naha mieste
(matomai, jau po Higashionna mirties), tai vietiniai mušeikos
ėmė eiti šniūrais: iš pradžių norėdami pamokyti išsišokėlį
imigrantą, po to jau pasimokyti iš jo, kaip dera kitiems subines
spardyti.
Go Kenki praktikuota Baltoji Gervė (ar tiksliau jos rūšis –
klykiančioji arba Minghe-quan) padarė didelę įtaką ir Goju-ryu,
ir To’on-ryu – maža to, kad kai kurios kata eina iš šio stiliaus, tai
Tensho-gata iš esmės yra Miyagi sudėliotas Baihe rankų bazinių
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judesių parengiamasis kompleksas (yra ir To’on-ryu, bet
nesudėtas į atskirą kata).
Aš tik netikėčiau, kad Go Kenki mokinosi iš Uechi, kaip
šios mokyklos “istorikai“ pučiasi. Veikiau jau mokinosi irgi iš Shu
Shiwa, bet galėjo kartu ir su Uechi, tik pastarasis išmokęs vieną
kata (iš trijų, kurias pats mokė kaip Pangai-no’on), kai Go Kenki
šių žinojęs iš Baihe-quan bent 5 taolu, kuriuos jis mokinęs ir
japonus (mano mokytojas Bob Honiball mokina tik tris
kompleksus iš Baihe), tačiau yra demonstravęs ir daugiau, ir
žinojęs daugiau, tai kaip ir keista, kad išmoko daugiau iš
“mokytojo Uechi“, nei pastarasis mokėjęs, tiesa?
Įdomumo dėlei: Mabuni-sensei savo mokinius Shito-ryu
privertė mokintis… 48 kata!
Na taip, visos yra Goju-ryu, taip pat tos pačios yra ir
Shotokan, ir dar yra papildomų, kurių šiuose nėra. Du stiliai
viename, kaip ne kaip.
Įsivaizduokite, kokiu “menku meistreliu“ galėjo jaustis
tuomet Uechi Kambun, kai jam siūlė vėl pradėti kitus mokyti
karate, kai jau Mabuni savo mokinius mokė pusšimtį kata, o ir
kitose mokyklose kata buvo bent po tuziną!
Nenuostabu, kad mokiniai po Antrojo Pasaulinuo karo
prikūrė dar papildomai penkias, taip padarydami pagal to meto
madą “pilnesne“ sistema (arba, kaip mokyklos kūrėjo sūnus
prisipažino – nes labai valgyti norėjosi, o iš trijų ne tiek
teuždirbsi iš norinčiųjų mokytis amerikiečių).
Tiesa, rimtos studijos paprastai apsiribodavę viena bazine
(dažniausiai izometriškai atliekama heishugata tipo, kaip
sanchin-gata visuose Nahate krypties stiliuose arba naifuanchingata, dabar vadinama Shotokan stiliuje naihanchi, ir kas buvo
visuose Shurite ir iš dalies Tomarite stilių mokyklose) ir viena
papildoma specializuota (kaishugata tipo, atliekama natūraliu
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koviniu tempu), o trečiąją kaishugata įvaldydavę tik jau tikrai
pažengę mokiniai – kata studijoms buvo skiriama po 3-6 metus
(kas nereiškia, kad kitų kata nežinodavę, nes per seminarus
Japonijoje, tarkime, Miyagi-sensei išmokindavęs atlikti visas
savo mokyklos kata, kaip Yamaguchi Gogen atveju, tik va kiek
tos žinios paviršutiniškos būdavę, tai, matyt, ir sakyti nereikia).
Tad trys kata iš Pangai-no’on mokyklos pagal to meto Uechi-ryu
karate supratimą buvo visiškai normalu.
Taigi, nežinau, ar tuomet šaipėsi Go Kenki, kai pasiūlė
potencialiems mokiniams eiti mokytis ne pas jį, o pas Uechi.
Legenda sako, buvusi judviejų akistata, kuomet apsimetinėti
nieko nemokančiu nebeišėjo, bet Uechi nerodė jokių savo kata ir
priprašytas. Kai jau išsiaiškino, kad kaip ir čia “tas pats Uechi“,
bet dėl vengimo tarnauti gal buvusi senatis, Uechi per kaimo
šventes rodydavęs tik bo kata, bet niekada – karate kata.
Man tai yra suprantama: kaimas bo ir taip mokėjęs dar
nuo jo vaikystės laikų, tai anokia čia paslaptis, kai va dėl karate,
kurią pagal jo atlikimo manierą greičiau jau vadintum kung-fu
dabar, tai vaizdas būtų buvęs visai kitoks, ir ramus gyvenimėlis
būtų pasibaigęs, nes atsirastų užsimaniusių mokytis – jau buvo
karate bumas, kaip minėjau.
Dar viena legenda pasakoja, kad Motobu miesto policijos
departamentas rengdavęs šventes, kuriose pasirodydavę ir karate
meistrai. Kad patvirtintų gandus, kuriuos pakurstė jau Go Kenki,
jog Uechi Kambun yra išties karate meistras, anie susigalvojo,
kad pasodins tą prie scenos, o paskui meras paskelbs, kad dabar
kata parodys Uechi-sensei. Atsisakyti negali – prarasi reputaciją.
Tad kaip tarė – taip padarė.
Sako, Uechi teko išeiti į priekį. Buvo piktas, kad taip
išprievartavo pasirodymui. Visi nutilo, laukdami, kas bus toliau.
Tas pademonstravo seisan-gata (įvairios seisan-gata versijos
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Okinavoje buvę kaip “vieša kata“ skirta pasirodymams –
mokyklos PR).
Atlikimas atėmęs visiems žadą, nes taip sklandžiai, gražiai
ir tokiais staigiais judesiais dar nelabai kas yra jiems, matyt, iki
tol rodęs! Nors skeptikas manyje tiesiog pasakytų, kad niekas
nebuvo matęs tokios atlikimo manieros, kuria Uechi-ryu karate ir
dabar skiriasi nuo kokios japoniškos karate, tarkime.
O Uechi Kambun nušoko nuo scenos ir patraukė namolio,
nes kata demonstravimas tuo ir pasibaigęs, nes nebuvo norinčių
po jo demonstruotis – matyt, lygis ne tas. Bet ir vėl, kas ne
legenda, o faktas – ir toliau Uechi nieko užsispyrusiai nemokinęs!
Gal todėl, kad oficialiai ėmus mokinti tektų atlikti
patikrinimą per valdiškus namus, o tas nusikaltimas, vengiant
tarnybos kariuomenėje, kuomet visuomenėje augo militaristinės
nuotaikos ir šovinizmas (toks ultra-patriotizmas ir nacionalinis
pasipūtimas esant japonais – gi sumušė kinus ir rusus!), taip pro
pirštus nebūtų peržiūrėtas.
Tad geriau jau ridikėlius ramiai auginti, sutinku.
***
Po Pirmojo pasaulinio karo keitėsi ne tik politinė padėtis
pasaulyje, bet ir ekonomika pasidarė labilesnė, privedusi prie
perprodukcijos ir Didžiosios depresijos.
Tad ir jau trečiajame XXa. dešimtmetyje daug okinaviečių
emigravo į Japoniją, ieškodami uždarbių (tame tarpe ir Shotokan
kūrėjas Funakoshi Gichin, kuris juk Okinavoje literatūros
mokytoju dirbęs, bet gaunama valstybinė pensija, matomai,
nebuvusi tokia didelė, o ir su žmona į gyvenimo galą nelabai
sutarė, tad išvažiavo uždarbiauti į augantį Tokiją, kur ir Kano
Jigoro kvietė seminarus iš atemi-waza smūginės temos rengti jo
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Kodokan-judo; kai po smūgių parodė dar ir karate metimus, tai
dziudo kūrėjas išdūmė į Okinavą ir pas Miyagi Chojun, dirbusį
Okinavos prefektūros policijos akademijoje kovos veiksmų
vyriausiuoju instruktoriumi, pasimokyti, nes buvo karate
metimai kažkaip net “kiečiau“ už “minkštąjį kelią“ – dziudo).
Okinava ir dabar yra palyginus su Japonija ekonomiškai
atsilikusi, o 1924 metais ir Uechi Kambun iš savo kaimo
patraukia uždarbių metropolijoje ieškoti, apsistodamas
Wakayama. Įsidarbina verpimo fabrike (visos besivystančios
ekonomikos pradžioje pradeda nuo tekstilės pramonės), gyvena
darbininkų bendrabučiuose su okinaviečiais emigrantais, kurie
kaip ir Kinijoje anuomet, čia turi subūrę savo organizaciją
Okinawa Kenjinkai (Okinavos Piliečių Asociacija).
Okinaviečiai japonų
laikomi antrarūšiais,
darbe
išnaudojami, o vietiniai banditėliai iš Wabodan gaujų reketuoja,
tad dažnai kyla ir muštynės. Na, tipinis imigrantų getas su visu
tipiniu tokiais atvejais nusikalstamumu, skurdu ir neviltimi.
Kaimynas jo čia – Tomoyose Ryuyu iš Iejima salos,
esančios netoli Motobu pusiasalio, tad kaip ir beveik Uechi
žemietis. Šis dvidešimt keturių metų amžiaus vyras pats noriai
bendrauja su beveik jau pusamžį pragyvenusiu Uechi,
pasakodamas, kaip su vietiniais japonais mušęsis.
Uechi, matyt, kažkuriuo momentu atkunta – neišlaiko
poeto širdis! Tad parodo, kaip derėtų tokiose situacijose gintis,
kokia derėtų būti kojų padėtis, kaip veikti rankomis…
Tuomet gandai apie kietuolį Uechi pasitvirtina! Tomoyose
įsiprašo į mokinius, motyvuodamas, kad antraip Uechi žinios
pražus veltui. Uechi dar pasilaužo, bet šįkart sutinka – matyt,
fabriko darbininko gyvenimas pramogomis irgi netryško. Tik
prigrasina, kad niekam nesigirtų, nes tuo jo mokslai ir baigsis.
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Neužilgo Nakamura Bungoro, okinavietis, kuris
prasimušė į japonų visuomenę, nes baigė Waseda universitetą
Tokijuje, imasi visuomeninio (ar bendruomenės politiko) darbo,
nusprendęs susitvarkyti su Wabodan gaujų problema. 1926
metais jis ir dar pora okinaviečių kreipėsi į Uechi Kambun, kurio
reputacija kaip “kieto bičo“ jau išaugusi (matyt, vėliau Tomoyose
gerai japonams subines atspardęs, o jo draugeliai stebuklingu
nušvitimu netikėję, tad aišku, pasidomėjo, kas čia tas kiečiausias
kvartale jį primokęs), ir į Motobu Chomo – aukščiau minėtojo
peštuko Motobu Choki vyresnėlį sūnų. Prisidėjo dar pora
okinaviečių karateka – ir galop Wabodan chuliganams gerai
iškarštas kailis, okinaviečių terorizavimas baigėsi.
Tomoyose, Nakamura ir dar keletas okinaviečių pradėjo
prašyti Kambun’ą, kad tas imtų atvirai jau mokyti kaip
mokykloje, o ne fakultatyviai – jų bendruomenės labui. Mokinių
atranka užsiėmė pats Tomoyose Ryuyu (kaip sempai –
vyriausiasis mokinys): mat, mokinių skaičių Uechi nusprendė
apriboti griežtai, tad reikėjo gauti bent vieno iš penkių pirmųjų
mokinių rekomendaciją (matyt, mitų kūrėjai pasakys, kad jį
persekiojo kaltė dėl ano mokinio incidento Kinijoje 1909
metais?), o mokiniams buvo uždrausta dalyvauti viešose karate
pasirodymuose (pragmatiška: dar gi nieko nemoka, o galvos
pilnos testosterono).
Ir 1926 metų balandį jau Pangai-no’on mokymas
prasidėjo verpimo gamyklos bendrabučiuose – atidarytas Uechi
Kambun pirmasis Japonijoje Shataku dojo (treniruočių salė,
mokykla) už Kinijos (ir Okinavos) ribų.
Dar po šešerių metų, 1932 metų balandį, Uechi Kambun
leido sau atidaryti Tebira-Cho, Kiyo-dori adresu pirmąją oficialią
karate mokyklą: Pangai-no’on-ryu Karate-jutsu Kenkyu-jo
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(“studijų salė“ vietoje dojo) – nes mokiniai per šešerius metus
pramoko tiek, kad gėdos mokytojui nebepadarytų.

Wakayama įsikūręs dojo
Dojo ėmė plėstis, norinčių netrūko (susirinko iš viso keli
šimtai mokinių, 44 tapo sempai, padėdami vesti treniruotes),
Uechi Kambun galėjo mesti darbą gamykloje ir atsidėti vien tik
karate mokymui, laisvalaikiui atidarydamas visokių smulkmenų
parduotuvėlę (jo mokytojas Shu Shiwa juk irgi prekiavęs gi
gatvėje).
Nors mokino jis tik dvi kata (šiaip pastebėsiu, iš esmės
Miyagi-sensei mokinęs irgi tik dvi: sanchin-gata ir vieną
parinkdavęs pagal mokinį – galėjai žinoti visas, bet studijuodavai
tik tą, kurią paskyrė sensei), parengiamuosius pratimus hojo28

undo ir kinų medicinos pagrindus (savigydai?). Dar po metų
buvo sukurta formali organizacija – Shubukai (Kovos Meno
Treniruočių Draugija).
***
Kaip ir kitoms karate mokykloms, Antrasis Pasaulinis
karas buvo itin skausmingas, nes bemaž visi mokiniai buvo
pašaukti į kariuomenę ir išsiųsti į karo frontus, iš kurių labai
daugelis ir nebegrįžo.
Karo metu, panašu, Kambun dar vyko į Kiniją,
tikėdamasis su savo žiniomis ir kalba ten vėl prasimušti
(okupuotų teritorijų kolonizavimas vyko tuomet Japonijoje su
nemenka agitacija), bet 1946 metais, pralaimėjus Japonijai, iš ten
buvo priverstas sugrįžti į gimtąją Okinavą.
Prieš išvykdamas, mokyklą Wakayama paliko pirmajam
savo mokiniui Tomoyose Ryuyu, kuris šiai ir vadovavo iki savo
mirties 1970-aisiais. Uechi Kanei, aukščiau minėtasis vyriausiasis
sūnus, atvykęs pas tėvą 16 metų ir pradėjęs čia karate treniruotes,
atidarė vėliau savo dojo Futenma mieste, kuris buvo uždarytas
karo metu, tad po karo Kambun atvyko į sūnaus įkurtą dojo ir jį
atidarė vėl.
Okinavoje po karo viešumoje Kambun jau karate rodė
keliskart (Okinava buvo okupuota JAV – nusišvilpti ir be senaties
dėl to vengimo kažkada praeitame amžiuje tarnauti Japonijos
kariuomenėje!), tačiau 1948 metais susirgo inkstų uždegimu,
kovojo su liga 11 mėnesių, bet 1948 metų lapkričio 25 dieną mirė.
Sūnus Uechi Kanei, pritariant Uechi Kambun mokiniams, tėvo
garbei pervadino mokyklą iš Pangai-no’on į Uechi-ryu.
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Uechi šeimai priklausantis dojo Futenma
Ir dar pridėjo 5 kata prie tėvo mokytų 3, kurias pats ir
sukūrė: kanshiwa (nuo Shu Shiwa – šiojo vardai po kan), kanshu
(Shu – nuo Shu Shiwa, tik šįkart pavardė po kan), kanchin (chin
– kova, kaip sanchin, tik kan – visur tai Uechi šeimos tradicijos
garbei: Kan+bun, Kan+ei, Kan+mei), seichin (reiškia 10,
apjungia sanchin su seisan, ir nepainioti su seiyunchin iš Gojuryu!) ir seiryu (16 arba Drakono kung-fu idėjų plėtra, nes
Kambun dar vienos iki galo iš Shu Shiwa neišmoko, tai teko
priimprovizuoti).
Tokiu būdu mokykla tapo solidi ir atitinkanti po pokario
atsigavusios karate mokyklos reikalavimus – jau 8 kata, o nebe 3,

30

sudėliota
kompleksinė
mokymo
sistema,
sutvarkyta
kvalifikaciniai dan/kyu laipsniai.
Nuo 1958 metų Uechi-ryu tampa atvira mokykla, ypač
traukianti amerikiečių karius laisvalaikiu, kurie dislokuoti
Okinavos JAV karinėse bazėse, tad per juos Uechi-ryu ima plisti
po pasaulį.

Pokaris: Uechi Kanei stebi kumite (sparingą) – kairėje
Shinjo Seiyu
Kaip minėjau, pats Kanei pripažinęs: pokaryje valgyti labai
norėjosi, o su trimis kata daug ir pasirodymuose neuždirbsi –
teko prigalvoti daugiau, kad būtų ką žiopliams rodyti. Tuo pačiu
ir mokiniams mokytis padėjusios, nes užpildė tarsi tarpus tarp
skirtingų stilių tarpine technika ir kombinacijomis.
Tik man atrodo, kad Kanei kuklinasi: kaip ir Funakoshi
Gigo (Yoshitaka) ištobulino tėvo Funakoshi Gichin stilių
Shotokan iki tokio, kokiu mes jį dabar pažįstam, taip ir Kanei,
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manau, sukūrė šiuolaikinę pilnavertę Uechi-ryu karate iš tėvo
“banditiškojo“ ir kompaktiško Pangai-no’on.
***
Beje, mano Goju-ryu mokytojas Bob Honiball irgi yra
pradžioje studijavęs Uechi-ryu – mačiau jo jauno nuotraukų,
atliekančių Uechi-ryu kata, o ir pats tą pripažinęs, kad pradėjo
nuo šios mokyklos.
Po to perėjo prie Goju-kai (jo mokytjas Gary Spiers buvo
savotiškos reputacijos diegas, pasakykim taip – pranoktų ir
legendas apie “banditišką“ Uechi-ryu). Vėliau – į IOGKF (Gojuryu) pas Higaonna Morio (pastarasis Gariui šuolyje keliu yra
skruostikaulį ir nosį sulaužęs, kad dojo tas dvimetrinis maoris
neišsikalinėtų prieš sensei), o iš šio – jau pas Miyazato Ei’ichi į
Goju-ryu Jundokan (Higaonna neigia studijavęs pas Miyazato,
nors Jundokan lankęs, ir net nukniaukęs svarmenį, kurį naudojęs
pats Miyagi; tie neigimai ir pasakos, sako, labai Miyazato prie
butelio linksminę, kuris siūlęs ateiti į jo dojo ir va jam į akis tą
patį pakartoti).
Tad kažkaip sutapo čia mano ir Bobo simpatijos Uech-ryu
atžvilgiu, prispažinsiu.
Lietuvoje Uechi-ryu irgi būta: prieš dešimtmetį
“banditiškame“ (sic!) Kaune tokiame paprastus žmogelius
gąsdinančiame dar juodais “banditiškais“ bemsais ir džipais
niauktais langais “Titano“ sporto klube, kur renkasi “banditiškai“
atrodantys trumpai kirpti tatuiruoti peštukai, buvo ir Uechi-ryu
karate treniruotės, kurias vedė Andrius Staniulis, 2001 metais
gavęs Uechi-ryu antrą dan. Šiaip jau, ir pats buvo geras
avantiūristas, nukakęs į Okinavą, susiradęs dojo, ir ten ar tik ne
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metus ištisai mokęsis iki pirmo dan, po ko grįžęs į Lietuvą
mokyti Uechi-ryu karate.
Deja, šiuo metu, kai rašiau, jis iš okinavietiškos sistemos
palinko į kinų cigun, o kur išsilakstė jo mokiniai, ir ką jie veikia,
tai aš net nežinau. Man iš tiesų gaila, kad taip užsidarė įdomi
karate mokykla. Ir ne todėl, kad galima būtų suburti kokią nors
OKIKAL (okinavietiškos karate ir kobudo asocijaciją Lietuvoje,
kur galėtų įeiti, aišku, ir Goju-ryu), ir ne todėl, kad pats
važiuočiau ten mokytis karate (man tas Uechi-ryu baksnojimas
pirštais iš anksčiau nežavi, kaip ir seiyunchin-gata bei shisochingata esantys, neva, nukite).
Kažkaip visoje šitoje Uechi-ryu karate istorijoje yra per
daug tokių duobių. O juk tai – puiki ir praktiška karate sistema,
nors ir kažkiek “banditiškos“ kilmės, nors ir turinti ganėtinai
“banditišką“ strategiją kovoje.
Brutalaus Goju-ryu karate emigrantė giminaitė Uechi-ryu.
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Uechi-ryu: viena foto – daug pasako
2013-04-17

Aš
Goju-ryu giminaitę Uechi-ryu
karate
vadinu
jaunesniąja sesute, bet tik todėl, kaed Goju-ryu visko yra
daugiau,
tad Uechi-ryu ir Isshin-ryu vadinu
tokiomis
“kompaktiškomis karate“ formomis.
Tačiau istoriškai labiau tiktų vadinti tetule, nes yra
versija, kad tai anaiptol ne visai taip pagal chronologiją buvę, kad
amžiumi lyginti, tik va Miyagi-sensei tiesiog ir geresnis savo
mokyklos organizatorius bei propagandistas buvo, ir Uechisensei turėjo problemų per valdiškus namus, kas kiek supančiojo
jam rankas galimai sėkmingai veiklai.
Kaip bebūtų, renkant iliustracijas prie pasakojimo apie
“banditišką“ Uechi-ryu, papuolė Uechi Kanei (aš jį laikyčiau
dabartinės Uechi-ryu kūrėju, nes jo tėvas Kambun tiesiog
mokė Pangai-no’on-ryu, tad tėvas gi būtų pradininku, kurio
garbei ir pavadinta mokykla po mirties) nuotrauka.
Štai šita:
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Uechi Kanei
Man ji labai patiko, prisipažinsiu. Na ir kas, kad ne kokia
kokybė? Bet už tai kiek pasako! Bent jau man!
Pirma, žiūrim stovėseną – shiko-dachi.
Gal kas nors pasakys, kad tai tiesiog “et, bazinė, ir ką?“, o
aš iškart sakau: šitame stiliuje yra artima kova (tą paprastai ypač
parodo ir sanchin-dachi), bet ne šiaip sau – čia yra imtynių
elementų (o manote, kas yra seiyunchin-gata mano Goju-ryu
karate?). Nes tokioje pozicijoje atsiduri tik glaudžioje distancijoje
ir kada būtina pažeminti svorio centrą (prieš metimą, tarkime,
nors šitaip atsistoję kovoje sportinio, save vadinantys
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tradiciniu, Shotokan atstovai paprastai prisiprašo ne vien
iš Goju-ryu automatiškai kaip refleksas atliekamo kin-geri –
spyrio į jų tarpkojį).
Antras mane žavintis dalykas – atkreipkite dėmesį į dešinį
kumštį.
Iš tiesų, nakadaka-ken (tas atkištas antrojo piršto sąnarys,
kartais vadinamas ippon-ken, bet pastaruoju dera vadinti pirmąjį
– smiliaus, o ne viduriniojo) yra vienas iš skiriamųjų Uechi-ryu
smūgiavimo bruožų (kai kurios mokyklos naudoja ir savo
emblemose) – ne kumščiu (jap. seiken arba krumpliais – kento),
bet šituo “atsikišimu“.
Patinka man, nes iškart yra nusiteikimas smūgiuoti ne į
raumenų grupes (kaip matote kokio Kyokushinkai ir išvestinių
stilių varžybose, kur jie labai didžiuojasi “pilnu kontaktu“ ir
patenkinti po to būna vienas kitą aptalžę, kur kvalifikacijai svarbu
kuo ilgiau atkentėti tokių talžymų serijų po dvi minutes…
ironizuoju, o tai ne visi supras), bet į pažeidžiamus taškus. Tad ne
sportas čia ir begemotų sekso šokiai. Smogiama, kad ne tik šiaip
skaudėtų, o kad būtų trauma su iš to sekančiu nokdaunu arba
nokautu.
Trečia, visiškas bonus: tai kairioji plaštaka.
Foto nelabai aiškiai matosi, tad atrodo, tarsi ji atliktų
sugriebimą (su sekančiu hikite – rankos traukimu atgal – labai
gerai!) prispaudimu delnu iš viršaus (osae-uke). Iš tiesų, tai dar
viena Uechi-ryu specifika – haito vieta (tai yra plaštakos briauna
tarp nykščio ir smiliaus) paprastai smogiama į gerklę, po ko ji ir
sugriebiama (linkėjimai iš Goju-ryu!).
Jei priešininkas juda į tave, tai po tokio sinchroniško
priešpriešinio “drakono nasrų pabučiavimo“ (vienas iš trijų quanfa arba kung-fu stilių, padėjęs pagrindus, anot jų, ir Uechiryu mokyklai) anas paprastai virsta aukštielninkas (o ten
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apsižiūri, kad kvėpuoti pamiršo, kaip anas ežiukas anekdote, kur
užduso), kojoms dar pakeliui paskui gravitaciją pamataravus ore
pirmyn ir aukštyn, kūnui jau krentant žemyn.
Beje, ir Steven Seagal mėgsta šitą aikido vadinamą
irimi būdą
ne
mažiau
(kaip
sakė Shorin-ryu
karate meistras Yabu Kentsu, d.ž.k. Seržantas, vienam japonų
žurnaliūgai:
“visas
tas
jūsų jujutsu tesudaro
15
proc. karate arsenalo“).
O juk aš dar apie Uechi-ryu spyrius ir blokus
nepakalbėjau, tiesa?
Ką gi, tam va suradau kitą foto – irgi su Uechi Kanei.
***
Kad jau paerzinau Uechi Kanei foto, užsimindamas apie
spyrius, tai, manau, kad dera pradžiuginti dar viena jo foto, ir
man patiko štai šita:
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Uechi Kanei
Vėlgi, kas čia įdomaus, paklausite? Ogi štai kas.
Atkreipkite dėmesį, kaip atliekamas spyris – visiškai
neatsilošus. Netgi atvirkščiai – palinkus šiek tiek pirmyn.
Ką tai rodo?
Kad spyris trumpas ir greitas, iš artimos distancijos. Toks,
koks jis ir yra artimą kovą mėgstančiuose stiliuose (linkėjimai iš
Goju-ryu!).
Antra, rankų padėtis įdomi. Jos ne pasyviai dengia kūną
nuo galimos kontratakos arba įvykusios atakos (kas paprastai
būna varžybų sportiniuose karate stiliuose – na, sparinguoji:
taškas – tau, taškas – man, taika, meilė, semisenas). Jos yra
kontakte (čia foto nesimato, nes priešininkas menamas – kaip
kata) su oponentu.
38

Čia galiu spėti, kad “gervės sparnai“ atliko sučiupimą
(galimas panašus į tipinį dziudo naudojamą: kairė ranka už
rankovės prie dešinės priešininko alkūnės linkio, dešinė – kita
rankovė arba apykaklė iš nugaros pusės, ir pan.) arba prilaiko
traukiamą atgal (dvigubas hikite) kūną į save.
Trečias dalykas yra specifinis Uechi-ryu stiliui – kai spyris
atliekamas ne įprastai pėdos priekiu (dalimi po atlenktais atgal
pėdos pirštais), vadinamu koshi arba tsusoku, o pėdos smaigu –
nykščiu tsumasaki “tau į akį“, futbole vadinamu špicu.
Ne, čia ne kylantis tarsi kin-geri spyris, kuomet smogiama
pėdos keltimi (jap. haisoku), nes pažiūrėkite – per aukštai tie
menami kiaušai čia kabo (nebent prieš Lietuvos krepšinio
rinktinę treniruotis, kai pačiam ūgio trūksta?).
Shinjo-sensei iš Uechi-ryu (buvęs Kanei mokiniu)
įsigudrinęs ir lentas laužyti tokiu būdu. Bet jis nuo mažens
treniravosi spardyti padangas (kaip mano mokytojui Bobui
pasakojo, dėl ko dabar, sako, nelabai jo pėdoms sveika,
pripažįsta, nes nykštys per ilgus metus įvažiavęs į pėdą – tik
niekam nesakykit!), todėl tą jis atlikti gali, o jūs verčiau
nebandykite!
Tačiau tą treniruojasi atlikti ir visi Uechi-ryu
praktikuojantys karateka (protelio mažiau surasta už
Kyokushinkai karate “oss!-intojus“) – daugiau ar mažiau, bet
jiems sekasi (panašiai, kaip ir kumščio vienu piršto sąnariu
smūgiuoti).
Tik aš manau, kad Shu Shiwa būsimą Uechi-ryu
patriarchą, kai dar ta jo būsima karate vadinosi Pangai-no’on
(puskietė/pusminkštė), šitą spyrį mokino atlikti… su apavu, o ne
basam, kaip karate dabar įprasta treniruotis. Na, bet lašas po lašo
– ir akmenį pratašo, sakoma. Ne veltui.
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Aišku, pasakysite, kad kinų apavas yra minkštas, tad pėdos
pirštus ne itin apsaugotų. Taip, jei jums poreikio nėra spardytis,
tai tapkė-tiuningz™ gal ir neužsiimsite. Aš, tarkime, turiu netgi
tokius ilgaaulius, kurių priekis pakaustytas (ir nesimato, nes
metalas viduje), o buvusioje darbovietėje visai ūkio daliai
privaloma panašią avalynę buvo avėti darbo metu, nes darbdavys
visai nenorėjo atsakyti, jei kuris ką sunkaus ant pėdos užsimestų
(yra buvę).
Bet žinant Shu Shiwa “gatvinio bandito“ reputaciją, ir kam
jis ten priklausė (taip, Triadoms; politkorektiškai – tai politinis
pogrindininkas prieš valdančiąją dinastiją, o nelabai korektiškai
– “mafijozas“), ir kokiu vertėsi pragyvenimu gatvėje (prekiavo
įvairiomis žolelėmis, bet iš jo homeopatas, matyt, buvo toks pats,
kaip iš manęs CŽV šnipas), tai manęs visai nenustebintų, kad jų
batukai buvo pritaikyti tarsi kojų kastetai ne vien lentutes, bet ir
kaulelius palaužyti.
Be abejo, čia tik mano spėjimas, kad tikrai ne pliku kojos
nykščiu spardė, bet gana ironiška žinoti, kad Uechi mokiniai
basomis pramoko tą patį daryti, ką geriau daryti apsiavus. Na,
senų įpročių nepakeisi, net jei geriems batams jenų nėra…
***
Na, ir trečią papildomai pridėsiu, jei vienos pasirodė maža.
Vėlgi, tas pats Uechi-ryu stiliaus standartizuotojas ir
plėtotojas Uechi Kanei, savo tėvo Uechi Kambun mokymą
Pangai-no’on padaręs pilnaverte šiuolaikinės karate Uechi-ryu
mokykla, ne šiaip šeimynine muštynių sistema.
Truputį grįžtu prie spyrių:
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Uechi Kanei
Jau spalvotoje foto, Uechi Kanei stovi ant vienos kojos ir,
mano galva, gali būti, kad čia kata atlieka spyrį keliu (hiza-geri).
Laik, kaip sakoma snukiaknygėje.
Nes keliu – tai artima kova, o tai, ko gero, vienas
stipriausių spyrių. Maža to, kad man, kaip iš Goju-ryu mokyklos,
tai patinka ir ši distancija, kurioje hiza-geri yra parankiausias
spyris, bet tai dar ir padėtis, kuri suteikia daugiau galimybių –
tarkime, atlikti metimą per save, įrėmus kelį (vienas mano
mėgstamiausių iš sambo, kurio nelabai mėgsta japonai savo
dziudo, o be reikalo).
Antra, aišku, vėl – rankų padėtis. Matote, ką daro kairioji?
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Taip, prilaiko menamą priešininką (už plaukų arba,
tikėtina, prispausdama nugarą žemyn).
O dešinioji?
Vienas variantų – hikite (pačiupau plaukus ir tempiu atgal
ir žemyn, pakeliui pasitikdamas veidą savo dešiniu keliu – hizageri). Kitas, jei gerai įžiūriu – tai pasirengimas smogti tipiniu
Uechi-ryu ginklu – nakadaka-ken (antrojo piršto sąnariu) į
pažeidžiamą tašką.
Argi ne puikumėlis?
***
O va dar viena įdomi foto:

Uechi Kanei
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Ši padėtis vadinasi katinuko, nors kas nors sakys, kad yra
tigras. Nekoashi-dachi – vis tik verčiama kaip katino pėdos
stovėsena arba padėtis, kuomet priekinė pėda vos liečia žemę, o
svoris yra ant galinės kojos, tarsi katinui, pasiruošusiam šastelėti
pirmyn.
Šią padėtį netgi kaip kovinę (kamae) stovėseną mėgo
išvestinės iš Goju-ryu į japonišką Goju-kai kūrėjas Yamaguchi
Gogen, turėjęs dėl to pravardę Neko (Katinas). Esu ir aš ją labai
sėkmingai nekart bandęs ne kaip tarpinę padėtį (kuo iš tiesų ji ir
yra!), o kaip kovinę, kai, tarkime, toks vienas piktūnas sparinge
lindo tarsi rusas-savižudis ant fašistinio kulkosvaidžio
ambrazūros, o iš šitos padėties gavau progą atsimušinėti (ypač
priekiniais spyriais), šiam taip ir nesupratus, kas čia per
fignia (būdas yra, labai paprastas, bet nesiplėsiu).
Rankų padėtis yra irgi katiniška. Nors va čia veikiau gal
akivaizdžiai pasireiškia kitas Uechi-ryu sudarantis, jų teigimu,
vienas iš trijų quanfa stilius – tigro. Kairė ranka pasiruošusi tiek
smogti priekin (shotei – delno pagrindu) ir čiupti “nagais“, tiek ir
pasisukti pakeliui ir smogti “drakono briauna“ (kurią minėjau
pirmoje dalyje). Antroji, mano galva, pasirengusi veikiau gintis ir
čiupti (nors jei už giesmės pačiups, tai tokia “gynyba“ greičiau
puolimu pasirodys).
Man vis tik įdomiausia čia ne tai, ką ir Goju-ryu rastum, o
būtent kūno padėtis. Matote, tokia specifinė Uechi-ryu laikysena,
tarsi gunktelėjęs? Bobas, tiesa, šypsosi, nes, sako, kai Uechi-ryu
stiliaus karateka pasipraktikuoja su Goju-ryu stiliaus karateka,
tai išsitiesia ir jie jau.
Vis tik tokia padėtis neatsitiktinė ir nėra šiaip sau
“neteisinga laikysena“. Boksininkai neretai irgi mėgsta taip, kaip
jie sako, “susigrupuoti“. O ir krūtinės ląsta nusileidžia žemiau,
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pridengdama spindulinį rezginį ir pilvo preso raumenims
suteikdama daugiau “mėsos“, nes tie neišsitempia (kai išsitiesi į
“taisyklingą laikyseną“, tai šie raumenys pailgėja ir paplonėja prie
tos pačios masės). Todėl atlaiko geriau smūgius į liemenį ir,
aišku, į pilvą.
Manau, kad “neteisinga laikysena“ čia iš tiesų reiškia
Uechi-ryu mėgstamą pilną kontaktą sparinge. Maždaug, pagal
logiką: “trankyk tu man į pilvuką, visi tave matys kaip
chuliganuką (o aš tau smogsiu vieną nokautuojantį nakadakaken’uką – ir tiek bus žinių, labanaktėliukas)“.
Nors ir būdama “neteisinga“ Goju-ryu požiūriu (kaip ir bet
kurioje klasikinėje ar tradicinėje karate), tokia laikysena sunkiai
atsikratoma (išpažįstu mea culpa…), kai kada nors išbandai
instinktyviai kontakte ir supranti, kiek tame yra privalumų, nei
trūkumų. Aišku, pasakysite – tai treniruok pilvo presą, ir bus tau
laimė bei gėris, nereiks kūprintis!
Irgi tiesa. Bet klinče su kibiu ir boksuotis trumpais
smūgiais mėgstančiu priešininku patys nejučiomis gunktelėsite.
O gal netgi tą ir darote, tik neatkreipėt dar dėmesio į tai.
Man ši dabar gal jau ir “pasenusi“ padėtis (nes ir Uechiryu prisitaiko prie bendrų japoniškos karate madų, o čia
nepamainomas tiek Shotokan savo “akademiškumu“, tiek
Kyokushinkai visiškai adaptuotais muaythai spyriais į šlaunis,
d.ž.k. “lou-mavašiais“, kuriuos mėgsta ir Uechi-ryu, ir kurie
paprastai vadinasi čia sune-geri) vis tik yra požymis to gatvės
muštynių realizmo, kuris įtakojo Uechi-ryu atsiradimą dar
tuomet, kai ji buvo Pangai-no’on, o Uechi Kambun buvo gatvės
homeopatu (kas pasakė “homo“???) apsimetančio bandito iš
Triadų Shu Shiwa padėjėju ir mokiniu.
Linksmi laikai tuomet Kinijoje buvo, sakyčiau!
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Uechi ir Shimabukuro
2013-05-02

Beieškodamas iliustracijų pasakojimui apie Uechi-ryu,
radau kažkokiame apleistame tinklapyje (pamečiau nuorodą,
atsiprašau) įdomią nuotrauką.
Štai ji:

Shimabukuro Tatsuo (Isshin-ryu) ir Uechi Kanei
(Uechi-ryu) – foto Harry G. Smith
Panašu, kad Shimabukuro-sensei, kuris yra Isshin-ryu
mokyklos kūrėjas, čia lankosi dojo (treniruočių salėje) pas Uechisensei, kuris buvo faktiškas šiuolaikinės Uechi-ryu kūrėjas. Aš
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rašiau apie “banditišką“ karate Uechi-ryu, tai jau kai kas trina
rankas, nes supranta, kad ši foto yra tarsi preambulė būsimam
įrašui apie “chuliganišką“ karate: Isshin-ryu.
Abi šios okinavietiškos karate mokyklos yra savotiškai
kompaktiškos ir turi tą tokį nepakartojamą prieskonį, apjungiantį
klasiką su modernumu. Ir tuo pačiu tokia išreikšta specializacija,
palyginus su visų didžiųjų stilių (kaip ir Goju-ryu) tuo vadinamu
“universalumu“ – gal todėl abiems net daviau panašius epitetus?
Bet įdomūs ir paties nuotraukos autoriaus teiginiai.
Išverčiu:
“Ši nuotrauka daryta 1960 metais, pažymėti mano sensei
ir meistro Kanei Uechi draugystę. Aš taip pat manau, kad
[Shimabukuro]-sensei sudėliojo kata mokymosi seką
pagal meistro Uechi pavyzdį, kur mokoma pirmiausiai
sanchin-gata (-gata pridėta mano past.). Tarp 1956m. ir
1958m. lapkričio [Shimabukuro]-sensei mokino sanchingata pirmiausia kreipdamas dėmesį į formą, tinkamą
kvėpavimą, naudojant 10 kvėpavimų dešimčiai judesių.
Niekad jokios jėgos ar įtempimo. Sanchin-gata vėl buvo
mokoma paskutinė. Šįkart ji turėjo sekti dzenbudizmo
idėjomis. Kata turėjo būti “teisinga“, ir tai reiškia –
tobula.“
Na, aš kažkaip abejoju, ar labai jau šitą mokymo metodą
nusižiūrėjo nuo Uechi Kanei. Mat Bobas, iš kurio aš mokinausi
Goju-ryu, iš tiesų sanchin-gata taip ir mokina: pirmiausia formai
(tinkama struktūra, laikysena), o jau po to ir jėgai (su įtampa ir
šiurkščiu, ne vien sinchronizuotu, kvėpavimu). Netgi per
treniruotes liepia atlikti po dukart vieną po kitos: pirmiau tik
formai, antrąkart – “kaip reikia“.
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Turint omeny, kad Shimabukuro Tatsuo yra mokęsis irgi
Goju-ryu, tai mokymosi metodas, panašu, yra senesnis. Nebent
Uechi-ryu mėgėjai pradės baksnoti, kad ir Goju-ryu (per Miyagisensei) per Nahate (kurios Higashionna-sensei) turi tas pačias
šaknis, tai, suprask, kuo stebėtis?
Bet Isshin-ryu prašosi atskiro pasakojimo, manau.

47

Isshin-ryu: chuliganiška karate
2013-05-07

Shimabukuro
Tatsuo,
pagal
oficialius
metrikus
Shimabuku (japonai patrumpino okinaviečių pavardes iki dviejų
hieroglifų; šiuo atveju shima+buku) Shinkichi, vaikystėje
vadintas Kana, gimė 1908 metų rugsėjo 19 dieną Okinavos saloje
– dabartiniame Gushikawa mieste, į kurį dabar jau įeina jo
gimtasis japoniškai Kyan (arba okinavietiškai Chan) kaimas,
kartu su apjungtu Nakamine sudarantis dabartinį Kinaka rajoną
minėtame mieste. Surašiau todėl, kad visi šie vietovardžiai turi
daug bendro su ne vienu Okinavos karate meistru, tad galite
įsivaizduoti aplinką, kurioje gimęs.
Laikmetis tuomet jau buvo toks, kad Okinava seniai tapusi
Japonijos Imperijos dalimi, o pati Japonija įsitvirtino kaip
didžioji valstybė, nes visai neseniai 1905 metais buvo įveikusi
kare Rusiją – iki tol jokiai ne baltųjų rasės valstybei įveikti
vakariečius (tai čia mums rusai yra “azijatai“ ir mažai ką turintys
bendro su Vakarų civilizacija ir jos vertybėmis, bet ne to meto
pasauliui ir konkrečiai japonams) nebuvo pavykę.
Visoje Japonijos imperijoje, neaplenkusi ir jos pakraštyje
esančios dabar jau Okinavos prefektūros, tuomet vyko sparti
japonizacija (vieningos nacijos formavimas iš etninių grupių,
tame tarpe ir uchina verčiant okinaviečiais) ir tęsėsi lygiagrečiai
toliau visuomenės modernizavimas (vakarėjimas, pasireiškiantis
kitąkart europietiškumo mėgdžiojimu iki absurdo).
Okinava tuomet vis dar buvo gūdi imperijos provincija, bet
tendencijos ir juos lietė, tad Shimabukuro vaikystėje visuomenės
permainos turėję vykti tiesiog akyse, o jau niekas feodalizmu ir
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“tradicinėmis vertybėmis“ (pasakaitėmis apie vaidilutes ir
pagoniškus krivių laužus romuvose) politinėje ir visuomenės
savivokos erdvėje vykstančių europėjimo pokyčių nebestabdė (ir
apie degantį vandenį iš čiaupo antiskalūniškai nekliedėjo). Gal
todėl jau vaikystėje formavosi ir vėlesnės Shimabukuro
nuostatos, menkai tesusiję su kokiais nors “iš praeities tavo sūnūs
te stiprybę semia“. Tas vykstantis pokytis čia jau buvo tradicija.
Štai pažiūrėkime į jau subrendusio, bet dar jauno ir savo
jėgų pakilime Shimabukuro Tatsuo oficialią ir kažkiek “paradinę“
nuotrauką:

Shimabukuro Tatsuo – Isshin-ryu sukūrėjas
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Tautinis japonų (!) kostiumas – kimono.
Paprastai gyvenime po karo jis rengėsi vakarietiškai, nors
dažniausiai, ne tik per treniruotes, net nesivargindavęs išvis
karategi dėvėti, tad viršutinę dalį, kad netrukdytų treniruotis
karštame ir drėgname gimtinės ore, nusimesdavęs. Taip ir
vaikščiodavęs kaip “mužikas“, pokaryje dažnai mūvėdamas chaki
spalvos karinio sukirpimo kelnes (kaip ir dabar hipsteriai
apsimauna kamufliažines, nors išties yra verktiniai, jei reikia
kariuomenėje tarnauti).
Kodėl oficialioje foto vilki būtent taip? Kad pabrėžtų savo
“japoniškumą“ (jei tai iki karo daryta nuotrauka) ar kad vis tik
esąs “kietos nacijos“ dalis, nebojanti žiauraus pralaimėjimo
Antrajame Pasauliniame kare (jei nuotrauka po karo)?
Taip japonizuotai, o ne europietiškai, tarpukaryje rengtis
mėgdavę dar Miyagi Chojun (Goju-ryu karate kūrėjas) ir Kyan
Chotoku (Shorin-ryu karate meistras; atkreipkite dėmesį į
pavardę ir aukščiau minėtą Tatsuo gimimo vietą) – abu buvę ir
Shimabukuro Tatsuo mokytojais, kas savotiškai turėjo rodyti
juos įeinant į naująjį establišmentą.
O iki maždaug septintojo dešimtmečio, kuomet Okinavą
JAV vėl sugrąžino Japonijai, okinaviečiuose netgi buvo prabudęs
toks savotiškas japoniškas patriotizmas, tarsi pasyvaus disidento
poza (sovokinis inteligentas užsiėmė protestu prieš valdžią
virtuvėlėse gurkšnodamas arbatą arba degtinėlę, pramaišiui
Ezopo kalba pasakodamas antisovietinius anekdotus).
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Shimabukuro po karo vis tik rengdavęsis išeiginiais
drabužiais kaip ir jo mokiniai amerikiečiai – jokių
kimono, kaip Miyagi Chojun
Primerktos akys, įdėmiai ir tarsi tyrinėjančiai įsmeigtas
žvilgsnis. Į gyvenimo galą regėjimas natūraliai nusilpęs (sūnus
prisimena, kad tėvas mėgdavęs “medituoti“ gulomis ant šono,
skaitydamas kokią knygą, tad regėjimui tai gal irgi įtakos turėję),
vėliau jau užsidėdavęs ir akinius, kaip ir jo mokytojas Kyansensei, pramintas dėl to Chan Migwa (Akiniuotu Kyan’u, nes
Chan yra okinavietiškas pavardės tarimas, arba “žlibiu Čanu“),
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pagal kurį iš pradžių stilių ir vadino: Chan Migwa Te – suprask,
to akiniuočio iš Chan kaimo metodai (karate).
Šukuosena crew-cut – tipiška pokario JAV kariškių
šukuosena, kurią labiausiai mėgę JAV jūrų pėstininkai, dėl jos
praminti jarheads (ąsočiagalviais). Ši JAV kariškio išvaizda,
matyt, įtakota dažno lankymosi JAV karinėse bazėse, kur išvaizda
Shimabukuro Tatsuo priprato nesiskirti iš jo mokinių ir
aplinkinių būrio.
Tad kimono ir šukuosena čia ganėtinai vaizdelyje pjaunasi
(dėl ko įtariu, kad foto vis tik daryta pokaryje, tik neaišku, kokia
iškilminga proga – kimono, greičiausiai, gal net ir skolintas, kaip
ir ne kiekvienas mes turime smokingus, ar ne?).

Kasdieniškai vilkintis Shimabukuro Tatsuo prie savo
Agena dojo (apie 1960-uosius)
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Nedidelės detalės, kurios padeda pasidaryti išvadas apie
kontraversišką Shimabukuro asmenybę ir jo būdą, kas atsiliepė ir
Isshin-ryu stiliuje. Nes meistras daro mokyklą.
Ir dar – ganėtinai tvirtas stotas, būdingas ne šiaip
praktikuojančiam karate, o veikiau nuo mažens pratusiam prie
fizinio darbo ir fizinio aktyvumo.

Kai kurie gimnastikos pratimai Isshin-ryu mokykloje
buvę, švelniai tariant, netradiciniai… (Shimabukuro
1957m. Agena dojo – tokioje pozicijoje užlipdavęs ir
nulipdavęs, o takart fotografuojant rakščių prisivaręs)
Sako, kad būdamas septyniolikmečiu nuolat laimėdavęs
ieties mėtyme ir šuoliuose į aukštį. Nors ūgio pagal mus buvęs
nedidelis – iš akies, mokinių prisiminimu, svėręs apie 52 kg prie
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maždaug 1,52 m ūgio. Idealus kūno masės indeksas, jei taip irgi
pažiūrėjus.
Ir buvęs beprotiškai greitas.
Taip, Simabukuro nebuvo iš “samurajų“ kaip dauguma
Okinavos meistrų iki jo, ir niekada į kilmingus sluoksnius
įsirašyti jokiose pagražintose biografijose irgi nesistengė, kaip
būta Uechi Kambun (Uechi-ryu) atveju, o ir vaikščiodavęs dažnai
iki pusės pusnuogis, kaip paprastas gryname ore įpratęs dirbti
darbininkas.
Buvo pirmas iš dešimties ūkininko vaikų, tad gal būtų ūkį
ir paveldėjęs, ir gal ta jo padėtis lėmė, kad vedė savo žmoną Uto
gana anksti pagal dabartinius supratimus – 1932 metais, kuomet
jam buvo 24 metai (aš trimis metais vėliau).
Gyvenime fiziškai dirbęs nemažai dar ir iki pilnametystės,
ir vėliau suaugusiu jau statybose – buvęs stogdengys, sugalvojęs
būdą, kaip surišti čerpes be molio, prieš karą vietoje žemdirbystės
pradėjęs savo savarankišką verslą ir net laimėjęs užsakymą
Kadenos
oro
uosto
statybose,
tačiau
sąjungininkų
bombardavimai sunaikino jo darbą, o karas – ir visą jo tą smulkų
verslą.
Internuotas iš japoniškos Kyushu salos, iki karo buvusios
ekonomiškai patrauklesne vieta ne vienam okinaviečiui, atgal į
savo Okinavą, kur po karo turėjo pradėti gyvenimą vėl iš naujo.
Kita vertus, mūšių dėl Okinavos metu žuvę trečdalis
gyventojų (dėl ko buvo teisiami kaip karo nusikaltėliai japonų
kariškiai, pakišinėję civilius kaip savo įtvirtinimų skydus, kas
prieštarauja tarptautinėms konvencijoms dėl karinių veiksmų),
tad jam dar iš tiesų pasisekę – kad ir plikas, kaip tilvikas ne vien
dėl pomėgio vaikščioti pusnuogis – bet tai ar jam pirmiena, kai
rankas ir kojas turi, o sveikatos irgi su kaupu?
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Juolab, kad šeimą laiku buvo kartu išsigabenęs, tad nuo
karo veiksmų šiuo požiūriu nenukentėjęs (palyginimui: jo Gojuryu karate mokytojas Miyagi Chojun per karą ne tik neteko savo
geriausio mokinio ir draugo Shinzato Jin’an, kurio foto kabo
visuose Jundokan dojo tarp Miyagi-sensei ir Miyazato-sensei,
bet ir trijų savo vaikų).
***
Shimabukuro karate gi pradėjo domėtis ir studijuoti
maždaug dvylikos metų amžiaus (dažniausiai, pastebėjau,
pradėdavę karate mokytis nuo 13, tad Shimabukuro turėjęs būti
fiziškai jau subrendęs kiek ankstėliau) – apie 1920 metus
(kontekstui: tuomet karate žemyninėje Japonijoje visuomenei
nacionalinėje parodoje jau pristatyta maždaug po metų, o po
dviejų ir pradedama mokyti Tokijuje – dziudo būstinėje
Kodokan, per Funakoshi Gichin, Shotokan kūrėją; Mabuni
Kenwa gi įsikuria Osakoje – ten atsiranda Shito-ryu).
Vaikis lankosi gretimame miestelyje pas savo dėdę iš
motinos pusės Ganiko Shinku, kuris buvęs mokytoju (kitur
nurodoma – mokyklos direktoriumi, tai gal pradinukus tiesiog
mokęs kaimo mokykloje?) kaip, beje, mokytoju yra buvęs ir
Funakoshi Gichin, tad turėjęs valstybinę tarnybą ir privalomą
tokiais atvejais lojalumą Japonijai (čia su emigrantu karo
tarnybos vengusiu Uechi Kambun nepalyginsi). Dar buvęs
būrėju, todėl vaikį mokinęs ir visokių heksagramų iš “Permainų
knygos“ (kin. I-ching).
Dėdė jaunystėje buvo mokęsis quanfa iš kinų, kurių
vardai, nesijuokite, buvę Kushi ir Mushi (jap. Koshi ir Moshi
atitinkamai).
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Vis tik manau, kad dėdė daugiau primokęs “horoskopų“ su
Feng Shui, nei karate, nes pasiunčia vėliau sūnėną mokytis jau
rimčiau – pas Kyan Chotoku (1870-1945), persikrausčiusį iš
Shuri į Kadeną, kurioje jo žmona turėjusi nemažai nekilnojamo
turto, tad ten jis prie Hiji upės ir įsikūręs, įskaitant ir privatų dojo
(paprastai tokie būdavę prie namo – sode ar galiniame kieme,
kaip privačiai taip mokęs ir Miyagi Chojun, tarkime).
Kyan-sensei mokęs karate ir Okinavos žemės ūkio
mokykloje, tad iš ūkininkų kilusiam Shimabukuro, matyt, būtų
buvusi galimybė mokytis ne vien šio namų dojo, bet gal ir
didesnėje salėje? Nors duomenų neturiu – matyt, ūkininkavimo
moksliškai nestudijavęs, kaip ir žemės ūkio darbus jo namų
sklypeliuose vis nudirbdavusios žmona bei dukros, o jis pats
patraukęs į labiau vyriškus darbus – į statybas (ekonomika gi
tuomet kilo), kur daugiau mokėję jenų.
***
Apie Kyan Chotoku galima būtų nemažai savaime
papasakoti, bet tiesiog svarbiau paminėti, kad Kyan-sensei stilius
vėliau įvardinamas kaip Shobayashi Shorin-ryu, kad būtų galima
atskirti, kuri čia yra Shorin-ryu atmaina (yra keturios
pagrindinės!).
Beje, sho+bayashi ir sho+rin užrašoma vienodai (tariama
tik skirtingai, nes japonų kalboje yra to paties kanji “japoniškas“
ir “kiniškas“ tarimai: pvz.: kelias yra Do kiniškai arba kun tarimu,
ir Michi japonišku arba on tarimu) ir kinų kalba mums reiškia
labai įprastą Šaolinį (jauną mišką, jaunuolyną).
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Kyan Chotoku pozuoja sėdėdamas, kur jo du mokiniai,
neva, sparinguoja
Tiesiog Shorin-ryu, kurį sudarė Shurite ir Tomarite stiliai,
atmaina, kurią praktikavo iki karo Kyan, įvardinta kaip
Shobayashi, greta kitų “miškelių“ (yashi).
Ir nors pats Kyan buvo iš Shuri, jo stilius pagal kilmę
buvęs vis tik ne Shurite (čia žymiausias meistras buvęs Itosu
Anko, buvęs savo laiku dar Ryukyu karaliaus Sho sekretoriumi,
kurio dėka karate tapo sudedamąja vidurinių mokyklų fizinio
lavinimo programa), tačiau Tomarite, nes šių stilių grupės
vedantysis meistras buvo ne minėtasis Itosu, o kiti du meistrai –
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Oyadomari Kokan (1827–1905) ir Matsumora Kosaku (1829 –
1898; nepainioti su legendiniu Matsumura “Bushi“ Sokon, kuris
yra vėlesnės Shorin-ryu krypties ir ankstesnės Shurite
pradininkas) – irgi geri diegai savo laiku.
Na, kad įsivaizduotumėte: pirmasis, Oyadomari-sensei,
buvęs piratas, gyvenęs kapinėse; o antrasis, Matsumora-sensei,
šlapiu rankšluosčiu prieš fechtuotojus ėjęs ir kartą kardą
begaudydamas nykščio netekęs (katana, atimta iš prižiūrėjusio
Ryukyu karalystę Satsuma klano samurajaus kartu su
Matsumora’i jau nebereikalingu nykščiu buvo išmesti į upę).
Tokie meistrai formavo ir labai prieštaringai jo amžininkų
po to vertinamą chuliganavoto “dzibudisto“ Kyan-sensei
asmenybę, pas kurį atėjęs mokytis su dėdės rekomendacija ir
Shimabukuro Tatsuo į Kadena dojo (gana vėlai, kaip sakiau –
gerokai suaugusiu, dvidešimt ketverių, tad kaip ir dukart tiek
“peraugęs“).
Įdomu pastebėti, kad mokytis atėjęs tais pačiais 1932
metais, kai ir vedė, tad kažkaip keistai jam čia su tuo jo “medaus
mėnesiu“ ir jauna žmona buvę, kad rinkosi ne miegamojo tatami,
o karate dojo… Nors manęs tokiame amžiuje iš tiesų viskam
užtekdavę: ir karate treniruotėms, ir liamūrams.
Kita vertus, Kyan-sensei turėjo suprasti savo mokinį, mat
pats buvo linkęs nuo valdingos žmonos nusukinėti uždarbius ir
mielai leisti laiką už sake (arba tiksliau gal vietinės okinavietiškos
samanės – awamori, distiliuojamos iš ryžių, o ne raugiamos
kaip sake) stikliuko (ir mokinius šis mokęs sparinguoti gerai
įkaušusius, o į awamori vėliau jankius mokydamas nespjaudavęs
ir pats pagurkšnoti ją palinkęs Shimabukuro…) ir gaidžių
peštynėse (ne šiaip statydavęs už, bet ir išstatydavęs savo
“kovotoją“, o kartą kilus konfliktui pačiupo savo gaidį po
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pažastim, susirinko išloštus pinigus, o nuo nedorėlių, norėjusių
atsiimti laimikį, atsispardęs vien kojomis).
Aš va nežinau, ar Shimabukuro buvęs tarp tų mokinių,
kurie patyliukais užsiundę mušeikas ant girto savo mokytojo
Kyan, kuris visus ištaškęs ir paskui nustebęs, kur jo mokiniai
buvo išsilakstę, palikę jį vieną prieš užpuolusią šutvę…
Linksmai, sakyčiau, karate tuomet ir Shimabukuro
treniravęsis!
Bet nors Shimabukuro ir jautė aistrą karate, ir iš jo netgi
pasimokęs jaunesnis brolis, tačiau pats nusprendžia savo
mokytoją Kyan-sensei gana greit, kiek daugiau nei vos po
ketverių metų (kitur radau maždaug po 8 metų, kas būtų
“solidžiau“, bet netilptų į jo faktinę biografiją), jau vis tik palikti ir
patraukti mokytis toliau ko “rimčiau“.
Iš tiesų, apie Kyan-sensei požiūrį į karate jau tada kalbėta,
kad jis stilių daro pagal save, o ne save pagal stilių – matyt, toks
požiūris lydėjęs vėliau ir Shimabukuro, kuomet jis po truputį ėmė
kurti savo karate mokyklą, iš pradžių vadintą pagal mokytoją
Chan Migwa Te, o vėliau pervadintą į dabar žinomą Isshin-ryu.
Tačiau ir per tokį trumpą laiką iš Kyan-sensei vis tik
Shimabukuro išmokęs gana daug – net 5 iš 8 (!) dabartinės
Isshin-ryu mokyklos kata be ginklų, nes dar mokęsis ir kobudo,
ne tik karate:
1. Seisan – šioji, kaip minėjau anksčiau, buvusi viešoji ir
parodomoji okinavietiškų karate mokyklų kata, tad
nestebina toks pasirinkimas.
Įdomu, kad šita kata mokinamasi šioje mokykoje gana
anksti, visai nelaikoma “pažengusiųjų“, kaip rastum Goju-ryu.
2. Naihanchi (okin. naifuanchin) – šią kata paskui mokęsis
dar ir iš kito… ir apie tai dar vėliau.
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Irgi įdomu, kad šiaip jau ši kata Shorin-ryu kryptyje
laikyta bazine kaip sanchin-gata dabar yra Goju-ryu, Uechi-ryu
ar To’on-ryu (t.y. Nahate, o ne Shurite kryptyje).
3. Wansu (okin. wanshu) – ši kata japoniškoje Shorin-ryu
atmainoje Shotokan mokykloje yra vadinama empi-gata,
ir tai yra visiškai Tomarite stilių kata, atėjusi iš kinų
sappushi (atašė) Wang Ji (1621-1689).
Dažnai priskiriama Drakono kung-fu stiliui, tad jei Tatsuo
savo vardą pakoregavo rašyboje (ne tarime) į “drakoniuko“, tai
jam turėjusi tikti ir patikti, o gal ir tokį pasirinkimą įtakoti
(Shimabukuro vėliau teisinosi, kad Tatsuo vardo rašybos
pakeitimas į Drakono yra profesionalaus vardo pasirinkimo
motyvas, kaip aš savo laiku straipsnius apie karate ir kovos
menus pasirašinėjau Sei-i pseudonimu, arba kaip Funakoshi
Gichin pasirašydavęs Shoto; beje, taip irgi pagal skambesį
kara+te kaip “kinų ranka“ tapo “tuščia ranka“).
4. Chinto – čia yra Oyadomari-sensei versija, net gal jums
įprasta iš Shotokan karate, to aukščiau minėto pirato iš
kapinių.
5. Kusanku (okin. kushanku) – kai Shotokan ir ją
“patobulinusiame“ Kyokushinkai stiliuose vadinama
tiesiog Kanku.
Tai yra dar vienam sappushi Kwang Shang Fu (maždaug
1670-1762) priskiriama kata, kurią suformulavo į visumą jo
mokinys Sakugawa Kanga (1733-1815), turėjęs pravardę “Tode“
(“kinų rankelė“ – pirmas oficialus “karate“ pavadinimo viešas
panaudojimas dojo iškaboje vietoje jap. kempo arba kin. quanfa),
kuris mokęs vėliau legendiniu tapusį Matsumura Sokon
(1798/1809-1890/1901), pravarde “Bushi“ (jap. karys, samurajus
– tokias ne kiekvienam duoda Okinavoje, kur samurajų šiaip jau
nebuvo, kurie yra japonai, o ne vietiniai), o nuo šio per mokinį
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Itosu Anko (1831-1915) atėjo pas Funakoshi Gichin (1868-1957),
kuriam ši kata buvusi mėgstamiausia.
Savo ruožtu Itosu-sensei iš kushanku-gata padaręs
penkias pinan-gata (Shotokan vadina jas heian-gata),
sudariusias jau viešosios karate mokymą, pradėtą mokyti
mokyklose kaip fizinę kultūrą, kuri jau vadinta Shurite stiliais dar
prie Itosu-sensei ir Shorin-ryu tapo po Itosu-sensei mirties
(dabar peripetijos aiškiau?).

Shimabukuro įkaldinėja vinį plika ranka (įkaldavęs ne
vienu ypu, o kaldavęs tol, kol darydavai kata)
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Tad kusanku-gata Issin-ryu sistemoje, manau, yra veikiau
kaip natūrali duoklė pagrindiniam Okinavos karate stiliui (tik ta
prasme, kad ne Isshin-ryu yra viena iš tų stilių mokykla, bet
mokykla, kuri studijuoja potencialaus priešininko iš Shorin-ryu
kovos veiksmų arsenalą – “chuliganai“ gi).
Ir išmokęs dvi kata su ginklais (kobudo):

Shimabukuro atlieka sai-gata
1. Tokumine-no kun-gata – kata su kartimi (bo, kuri
okinavietiškai vadinama kun).
Atkreipkite dėmesį, kad kobudo kata autorius paprastai
yra įvardinamas jos pavadinime, nes, matyt, kinai ekspertai su
nedidelėmis išimtimis likdavę anonimais, o okinaviečiai
kompleksu pranešdavę: “va šitą sudėliojau aš“ arba “darau pagal
ana va jį“.
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2. Kyan-no sai-gata (metaliniu trišakiu, kaip durklu –
paprastai du sai naudojami poroje).
Tačiau šią vėliau prametė iš programos, sukurdamas
vietoje to savo, pavadinęs ją Kusanku-no sai-gata.
Tad jei dėdė įskiepijęs aistrą karate ir davęs kažkokius
pradmenis, tai Kyan-sensei, akivaizdu, visiškai sudėjęs jo karate
pagrindus, nors ir per triskart trumpesnį mokymo periodą, prie
kurių jau buvo galima lipdyti mokyklos “stilistiką“.
Todėl pats Shimabukuro visada Kyan-sensei laikęs savo
pagrindiniu mokytoju ir duoklę jam atidavęs (kaip minėjau,
“juodraštinis“ stiliaus pavadinimas netgi buvęs pagal mokytojo
pravardę).

Shimabukuro savo dojo su mokiniais amerikiečiais
pokaryje – atkreipkite dėmesį į jo mokytojo Kyan
portretą
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Tačiau viso šito Shimabukuro yra per mažai, ir jis apie
1936 metus (kitur nurodoma 1940 arba 1941 metai, bet jo tuomet
gi nebuvę Okinavoje – tad ir sakau, kad vos po ketverių metų
studijų pas Kyan-sensei, ne aštuonių!) pereina mokytis kitur.

Motobu Choki, pravarde Saru (beždžionė) – tvirtai
sudėtas dėdė pūdiniais kumštukais
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Šaltiniai nesutaria, pas kurį pirmiau: ar pas Kyan-sensei
pusbrolį peštuką Motobu Choki, pravarde Beždžionė (jap. Saru),
kuris pagarsėjęs buvo ne tik savo pergalėmis gatvės peštynėse
(mėgdavęs prasieiti po barus ir uosto visokias landynes, mielai
padalyvaudamas muštynėse – na, juk reikėjo kažkaip išbandyti,
ar karate veiksminga?…), ir kuris, skamba ironiškai
Shimabukuro, kaip vėliau stogdengio, atveju, kartą užsikoręs ant
stogo ir į savo užpuolikus mėtęs čerpes (įtariu, užtaikė ant
Shimabukuro “patobulinimu“ dengto stogo, kur čerpės ne moliu
surištos buvę?), dėl ko ir gavęs, matyt, Beždžionės pravardę.
Ar vis tik pas solidųjį bei autoritetingąjį visuomenėje
Miyagi Chojun, Goju-ryu kūrėją, nes nuo mažumės fizinę veiklą
ir jėgą mėgusiam Shimabukuro imponavo Nahate jėginis stilius?
Iš Motobu-sensei išmoksta formaliai ne tiek ir daug – šis
dėsto pagrindų pagrindą, savo bazinę naichanchi-gata, kurią jau
Shimabukuro yra išmokęs iš Kyan-sensei (antroji Motobu-sensei
dėstoma kata buvusi passai-gata pagal Oyadomari-sensei; dab.
kita versija Shotokan vadinama bassai dai). Tad, manau, iš
esmės tik gilinasi į šios kata interpretaciją, kuriai paskirs gana
aukštą vietą kata savo mokymo sekoje, ir į šios formos bunkai
(kovines kata interpretacijas).
Bet, manau, kad iš tiesų Shimabukuro gauna daug
daugiau, nei per kata skaičių matosi – būtent laisvos pilno
kontakto realios kovos, kuri Motobu-sensei interpretacijoje,
matyt, nelabai besiskiria nuo tikrų muštynių, supratimą. Ir ne
pradmenis, o realius įgūdžius. Manau, tuos pačius, kurių paskui
prireiks spardant pasturgalius pokaryje ir JAV jūros
pėstininkams, ir dar taip įtikinamai, kad tie prašysis į mokinius
pas “pusmetrinį“ čiabuvį!
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Shimabukuro demonstruoja karate… imtynes – taip,
bunkai yra ne vien blokas+smūgis, kaip paprastai
primityviai tesuprantamas japonų (foto Harry Smith,
1957m.)
O iš Miyagi-sensei, atėjęs studijuoti Goju-ryu,
Shimabukuro išmoksta tik dvi kata (kas tarpukaryje Goju-ryu
atveju buvo labai tipiška, ir tai rodo, kad Miyagi-sensei didelio
dėmesio jam neskyrė):
1. Sanchin – Nahate ir Goju-ryu mokyklų pagrindą.
Būtent apie šią kata pats Shimabukuro yra atsiliepęs, kad
“sanchin – tai sveikata, o be sveikatos – tai kokia dar gali būti
karate iš viso?“ Manau, kad ši kata savo įtempta atlikimo
maniera ir demonstruojama išorine jėga pradžioje turėjo labai
patikti į fizinį aktyvumą linkusiam Shimabukuro (o kam ne?!).
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2. Seiyunchin – tai kata, kurią tuomet dėstė tik Miyagisensei savo Goju-ryu mokykloje.

Miyagi Chojun (Goju-ryu kūrėjas) – netilpo pilnai į
kadrą, bet maždaug suprantama, kodėl jo kumščiai
praminti “dieviškais“
Ir todėl į Osaką persikraustęs Mabuni Kenwa, sukūręs
Shito-ryu, kurią veikiausiai išmokęs tik iš savo draugo ir sempai
(vyresniojo mokinių hierarchijoje) Nahate mokykloje Miyagi67

sensei, nes judviejų mokytojas Higashionna Kanryo šitos
nedėstęs, kad ir ką mitų kūrėjai jam priskirtų, tad ši kata, matyt,
buvo sukurta paties Miyagi-sensei, dar lankantis jam Kinijoje ir
kopijuojant Hsing-I kung-fu stilių.
Bet, kaip ten bebūtų, manęs nestebina, kad Miyagi-sensei,
tuomet iš esmės mokinęs soto-deshi (išorinis arba viešasis
mokinys, kai uchi-deshi yra vidinis arba privatus, asmeninis
mokinys) tik “sanchin + kita kata“ principu (kitaip tariant:
heishugata+kaishugata), parinko būtent šitą Shimabukuro
studijoms po išmoktos sanchin-gata – tai yra ilgas kompleksas,
atliekamas tvirtai, su jėga, kaitaliojant su greitais ir agresyviais
veiksmais, daug žemų ir stabilių pozicijų (vienintelė Isshin-ryu
esanti žema shiko-dachi stovėsena netgi vadinama seiyunchindachi pagal šią kata), ir apsčiai imtynių (užlaužimų,
išsilaisvinimų ir pan.) veiksmų.
O judrias kata gi Shimabukuro jau ir iš Kyan-sensei buvo
išmokęs, todėl ieškojo, manau, Goju-ryu to kietojo prado – Go, o
ne Ju.
Tad ir studijos ilgai netrukę, kai rado, ko norėjo.
Ir šie abu jo nauji mokytojai kontaktu kovoje, artima kova,
savo tvirtumu (abu meistrai tvirtu stotu ir “spintos“ sudėjimu
gerokai pranoko net fiziškai tuomet tvirtą “valstietį“
Shimabukuro, kuris lenkė savo ruožtu sudėjimu smulkutį
Kyan’ą!) ir kitąkart laimintys netgi tiesmuka brutalia jėga, nei
manevru ir gudravimu, Shimabukuro jau išmoktu iš Kyansensei, gerai papildė paties Shimabukuro asmeninį karate stilių ir
jo kovos taktiką.
Matyt, tiek, kad vadinti tai, kas pasekoje gavosi, Kyan
stiliaus karate jau nebeišėjo.
***
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Shimabukuro tuomet buvo jau apie 30 metų – pasiekęs
fizinę brandą, tvirtas, kovingas. Galintis bet kuriame dojo būti
meistro dešiniąja ranka, gal jau galvojantis apie savo nuosavo
dojo atidarymą, bet… iš esmės nėra juk to dojo! Deja.
Nes ir ryšiai pagal kilmę “ne tie“, ir meistrai pusbroliai
Kyan bei Motobu nėra tie instruktoriai, kurie turi gerų karate
meistrų, kaip turi savo ruožtu rimtų kovotojų (peštukų ir
mušeikų), reputaciją – jie abu labai prieštaringai vertinami iš
žmogiškos pusės. Kovotojai, tačiau ne tokie gerbiami karate
meistrai, kaip mokytojai ir visuomenės veikėjai su gera reputacija
(palyginus su Miyagi-sensei, kuris niekada nesimušė, bet
norinčių su juo muštis ir taip nebuvo, o policija vertino ir mokėsi
iš jo karate ir “kovinės savigynos“ veiksmų akademijoje).
Tad nors va Miyagi-senei ir įtakingas, bet Shimabukuro
tėra ten jam tik vienas iš daugelio ir anaiptol ne pirmojo sąstato
šio mokinių – Miyagi visų dojo sempai (vyresniųjų) ant ganėtinai
dar naujoko Shimabukuro galvos suskaičiuoti gali ir dviejų rankų
pirštų pritrūkti, kaip ir karate studijos pas Miyagi-sensei yra
ženkliai per trumpos, kad galėtum pretenduoti į kokią nors
rimtesnę vietą šio Goju-ryu mokyklos hierarchijoje.
Ir dar Antrasis Pasaulinis karas įsismarkauja, ir karate
mokymas iš esmės visur jau sustoja – jauni vyrai, su karate
žiniomis ar be, išeina žūti už imperiją.
Net nežinau, kokiais vėjais atsidūrė žemyninėje
Japonijoje, kad iš Kyushu salos jau po karo internuojamas namo į
Okinavą – greičiausiai, tiesiog ilgesnės jenos paieškos. Nes aš
neturiu duomenų, kad būtų tarnavęs kariuomenėje, kas gana
keista – amžius dar kaip ir buvęs tinkamas karo metui.
O gal ir tarnavęs, kaip bemaž visi okinaviečiai
imperatoriškoje kariuomenėje, bet tik kokiuose pagalbiniuose
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daliniuose (juodaodžių padėtis JAV kariuomenėje tuo metu)? Nes
neturėdamas paklausesnės profesijos, ne kažin į kokias pareigas
kariuomenėje ir galėjęs pretenduoti, tad biografijoje net
nebesigiriama.
Nors ne, vis tik yra legenda, kad tarnybos vengęs (kažkaip
tipiška okinaviečiams kaip ir Uechi atveju) ir nuolat nuo šaukimo
komisijos slapstęsis po visą salą. Galop, neva, jį pričiupę, bet
karininkai japonai priprašę juos mokyti mainais už tai, kad nuo
karo tarnybos išsuks.
Neįtikina manęs tokios pasakos – veikiausiai būtų keliavęs
į karinį tribunolą, o ir “samurajams“ buvo nusišvilpti į vietinių
“kaimiečių snukdaužį“, kurie nesuprato kilnaus kardo meno arba
nemokėjo japonų mokyklose mokomo dziudo.
Dar kitas pasakojimas yra, kad per karą jis mokinęs
japonų jūrų pėstininkus Filipinuose (man irgi tai mažai tikėtina),
o po karo – JAV CIA operatyvininkus (visiškai neįtikėtini
blėnys!). Neva, todėl ta jo karate Isshin-ryu ir yra tokia tiesmuka
ir brutali kovoje, kad realiems karo laiko veiksmams džiunglėse
pritaikyta ir ant JAV jūros pėstininkų žudymo plikomis rankomis
(sic!) išbandyta.
Na, ši pasakaitė bus iš tos serijos, kur norima kažkaip
solidžiau paneigti “valstietiškos“ karate“ reputaciją – matai gi,
suprask, imperatoriškos (sic!) jūros pėstininkų elitinės (sic!)
pajėgos, kovinių veiksmų instruktorius, mokęs priešą žudyti, ir
dar tokį, kuris tuo metu buvęs jau stipriausias pasaulyje. Aha,
labai “įtikino“, ne tas žodis.
Labai neafišuojama, bet išties yra tokie paprasti
biografijoje faktai, kad 1939 metais buvo nuvykęs į japonų
okupuotus Filipinus, kur praleido dvejus metus (japonai
kolonistai karo metu vykdavę ne tik į Filipinus, bet ir Mandžiūriją
bei Korėją). Po to išvyko į Tokiją, kur prabuvo iki 1944 metų, po
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ko grįžo į Okinavą pasiimti šeimos (artėjo JAV invazija, Japoniją
JAV po truputį jau stūmė iš Ramiojo vandenyno salų atgal į
japoniškas gimtąsias), kad sugrįžtų su namiškiais į sąlyginai
saugią Kyushu, kur paprasčiausiai ūkininkavęs (manau, kad ėmę
trūkti darbo rankų visur, kadangi japonų vyrai buvę išvykę į
frontą, o jis galėjo apsimesti ir imigrantu iš kokių kolonijų, kurių
neima į karo tarnybą kaip nelojalių).
O va 1946 metais jau ir sugrįžo į gimtąją Okinavą,
okupuotą amerikiečių. Suirutė tvyrojo visoje šalyje, tad tėvynėje,
tikėtina, nors kiek namų sienos padeda.
***
Sugrįžęs į gimtinę, Shimabukuro 1946 metais Okinavoje
įsikuria gimtajame Kyan kaime. Teigiama, kad ten sugrįžęs, neva,
atidaro savo pirmąjį dojo, bet, žinote, leiskite aš iš to pasijuoksiu.
Pirma, JAV karinė administracija daugiau nei 10 metų
buvo uždraudusi bet kokį kovos menų (bu-jutsu ar budo)
mokymą visoje (!) Japonijoje, ir Okinava, dar ir perėjusi į visišką
okupacinių pajėgų jurisdikciją, negalėjo būti kažkokia išimtimi.
Kažkas gal ir teigia, kad karate negalėjo uždrausti, nes
amerikiečiai žinojo tik kendo ir dziudo, bet, atsiprašau, niekas ten
taip nesismulkino – kaip ir prie sovietų SSRSe viskas buvo
“karate“, taip ir tuomet visi japoniški (o didelio skirtumo tarp
okinaviečio ir japono amerikietis nematydavo, kol nenuvykdavo į
tarnybos vietą Okinavoje) kovos menai buvo vienodai neleistini.
Ne dėl savo fizinio “kenksmingumo“, bet vyravusios japoniško
militarizmo ir šovinizmo dvasios treniruočių metu, ir antro tokio
karingumo visuomenės smegenų plovime leisti nenorėta (todėl
japonai persimetė vėliau ant anime – pažiūrėkite jų “herojinę“
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animaciją, ir suprasite, apie ką aš, ir kaip indoktrinuojama
jaunoji karta).
Štai tada, manau, ir sugrįžo į visus Okinavos dojo ta
“senoji“, dar prie kinų ir Ryukyu karalystės buvusi treniruočių
dvasia. Tik vietoje individualaus santykio mokytojas-mokinys,
ėmė vyrauti nedidelių grupių neformalus treniruočių ir
mokymosi būdas (Shimabukuro paprastai sėdėdavęs ant laiptų ir
stebėdavęs treniruotes, ir pakeldavęs balsą, kai kas nors imdavęs
pjauti grybą, o tada rodydavęs smulkmeniškai ir vaizdžiai
praktiškai, kam ir kaip reikia, nes angliškai visiškai nekalbėjęs).

Shimabukuro mokina ant savo dojo laiptų – tipiškas
treniruotės priežiūros būdas
Kad neerzintų uolių įstatymo saugotojų, karate meistrai ir
mokiniai pirmą pokario dešimtmetį tiesiog rinkdavosi
“pasportuoti“ kaip sovietmečiu prie karate draudimo rinkosi
visokie “gimnastai“: vengė vilkėti formalių karategi (treniruočių
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“kimono“), net jei dar kur nors prieškarinį turėjo besivoliojantį
išsaugoję, o taip ir nevedę dabar tokių įprastų vėl rikiuočių,
prūsiško
muštro
pagal
skaičiuotę
“ichi-ni-san-shi…“,
atsakinėdavę “hai, sensei!“ (taip, mokytojau) vietoje “osu!“
(japoniškas toks “osss!“) ir pan.
Šis okinavietiškas ir japoniškas treniruočių organizavimo
stiliai ir dabar iškart skiria karate dojo Okinavoje ir Japonijoje:
tarkime, Goju-ryu Jundokan ir dabar nėra netgi formalių klasių
– salė atidaryta nuo…iki, tad ateini ir treniruojiesi kiek tau reikia
ir kiek išgali, o vyresnieji patys prieis ir parodys ar pakoreguos,
jei matys, kad tikrai dedi pastangas – kas visiškai
neįsivaizduojama tai jokiame Shotokan ar Kyokushinkai dojo,
kur viskas vyksta pagal komandas ir labai ritualizuotai (su
militaristiniu muštru).
Antra, dojo tikrai galėjo ir būti. Tiesiog toks neviešas ir
neoficialus.
Na, renkasi vietiniai aborigenai pasportuoti –
gimnastikuoja (kata), svarsčius juokingus kiloja, nes neturi
pinigų štangoms ir hanteliams (hojo-undo), kažkokius ritualinius
tautinius šokius atlieka, juokingai nemokėdami net boksuotis, jei
tai kažkiek šį sportą ir primena (kihon, kumite ir tsuzukite).
Netgi sportine dziudo neužsiima – kur imtynių kilimas ar
tatami (iki dabar ne vien Goju-ryu mokykloje metimai ir
parvertimai atliekami ant plikų grindų anaiptol ne iš biednumo)?
Aš dar pamenu, kad ir prie karate draudimo sovietmečiu
tokios pogrindinės grupės treniravosi fakultatyviai “sambo“
(buvo netgi toks išsireiškimas: sambo-karate) – įstatymas
formaliai draudė mokyti kitus, o kad praktikuojiesi, tai bent jau
nebūk toks akiplėša, jog spjauni ant įstatymų, nes greit tavo
kolegas padarysime mokiniais ir visus susemsime. Prie ruso
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SSRSe uždraustą karate galėjai pramokti, tai ar manote, kad prie
jankio Okinavoje buvo sunkiau?

Shimabukuro “dojo“ dar 1956 metais Kyan kaime (“kur
bakūžė samanota“…), šalia jo tupi vyresnėlis Kichiro
Ši tema iš tiesų verta atskiro nagrinėjimo, bet bendram
konteksto suvokimui pakaks.
Iš tiesų, Shimabukuro jau viešai mokė amerikiečių
kariškius jų karinės bazės teritorijoje (nes ten galiojo JAV
jurisdikcija – formaliai tai buvo JAV žemė su savo įstatymais,
nedraudžiančiais kovos menų), o norintys privačių pamokų
“chuliganai“ iš pradžių rinkosi pas jį prie namų, o ir vėliau, jau
prakutus, esančiame galiniame kieme, aptvertame nuo smalsių
akių žmogaus aukščio siena iš silikatinių (?) blokelių. Čia vėliau
radosi ir oficialus Isshin-ryu dojo, kuomet draudimas atšauktas.
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Už pamokas imdavęs pagal amerikiečių standartus
nedaug, kai kurie atnešdavę iš bazės dar maisto ar konservų.
Šeštojo dešimtmečio gale besimokę pamena, kad vietiniais
pinigais mokestis sudarydavęs apie 5 dolerius, tad Shimabukuro
iš tiesų iš karate finansiškai prakutęs – tuomet metinės (!)
okinaviečio pajamos tesudarydavę vos 25 dolerius.
Nenuostabu, kad persikėlęs iš Kyan kaimo į Ageną, kur
pasistatęs erdvų namą ir didelį dojo, leidusį priimti daugiau, nei
įprastai 4-5 mokinius.

Agena dojo 1957-1958 metais – su mokiniais, visai kitas
lygis! (foto Hank L. Hewgley)
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Pavyzdžiui, vienas iš mokinių, Hary G. Smith, gavęs prieš
išvykdamas Isshin-ryu 6 (!) dan, sumokėjęs kaip tik 25 dolerius
už kelis šilko ritinėlius, ant kurių buvo surašytas ranka
sertifikatas, ir dovanų dar rankų darbo sai, po ko Shimabukurosensei šiam pasakęs, kad čia įvertinimas jo lygio už kumite
(sparingus), ir pasieksi 6 dan per 10 metų, jei taip toliau
treniruosiesi (nelabai tikėjo, kad kada vėl pasimatysią).
Pats Smitas juokauja, kad 25 baksai, matyt, atsvėrė visą tą
6 dan, apie kurį neturėję jie ten iš viso tuomet jokio supratimo,
bet vis tik labai nustebinęs jis Shimabukuro, kai pasirodęs jo dojo
su savo šitu 6 dan vėl po aštuonerių metų…
Dabar Japonija, kaip ir Okinava – viena brangiausių šalių
su aukščiausiu pragyvenimo lygiu. Matyt, va tuo ir skiriasi rusų ir
amerikiečių okupacijos, kai palygini jos pasekmes Okinavos (ar
Japonijos ir Vokietijos) ir Lietuvos (ar Prūsijos ir kito
socialistinio lagerio).
***
O 1956 metais sausio 15 dieną, pasinagrinėjęs visokius
horoskopus “Permainų knygoje“ (ir jau visai neseniai, berods, dar
pernai panaikinus karate viešo mokymo draudimą),
Shimabukuro Tatsuo oficialiai paskelbė apie savo mokyklos
atidarymą, pavadindamas ją Isshin-ryu (一 ichi/is… “vienas“ +
心 shin/kokoro “širdis“ + 流 ryū/nogare “tėkmė, stilius“) –
“Vieningos širdies (dvasios) mokykla“.
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Megami – Isshin-ryu karate emblema, siuvama ir ant
karategi
Emblema jis pasirenka savo vizijose (kas čia kalba apie
didįjį kunigaikštį Gediminą, prisisiurbusį medaus po medžioklės
ir geležinius vilkus sapnuojantį?) pamatytą deivę Megami
(kartais neteisingai įvardinamą kaip, neva, Mizugami – vandens
deive) – pusiau moterį, pusiau gyvatę, turėjusią simbolizuoti…
ne, ne jo uošvę ar gal per gyvenimą įsipykusią sutuoktinę, kurią
nuo pirmų santuokinio gyvenimo dienų derino su karate
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studijomis pas kartais kauštelėjusį (ir ne vieną, o su mokiniais)
Kyan-sensei.

Shimabukuro prie savo dojo Adenoje 1957m. – jau
Isshin-ryu mokykla: Central Dojo, International
Association – va kaip!
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Ši deivė, pagal Shimabukuro, yra tarsi motina, švelniai (!)
mylinti savo vaiką, bet kietai (sic!) kaip gyvatė ginanti jį nuo
pavojų (savotiška Go, kaip kieto, ir Ju, kaip minkšto, iš Goju-ryu
idėja?). Rankų padėtis irgi atkartoja budistiškų šventyklų
sargybinių (tokiu vienu yra ir Goju-ryu Jundokan emblemoje
karingasis dievukas Busaganashi, kurio skulptūrą iš Kinijos
parsivežė ir Miyagi-sensei) pozą, tik su specifiniu Isshin-ryu
kumščiu (apie kurį toliau).
Aišku, viršutiniame kampe ir drakonas – Tatsuo dėl
skambesio pasirinkto 1947 metais profesinio vardo Tatsu(o)
simbolis, ir trys žvaigždės iš okinaviečių matomo “rytinio
drakono“ Azure Tatsu žvaigždyno (dalis mūsiškio Skorpiono),
kurios kartu simbolizuoja ir jo tris mokytojus (kurių turėjo
neformaliai kiek daugiau, kaip rašiau aukščiau) arba apjungtus
tris stilius: Shorin-ryu karate (nuo Kyan-sensei ir, sąlyginai,
Motobu-sensei), Goju-ryu karate (nuo Miyagi-sensei) ir kobudo
(kovos metodai su parankiniais įrankiais).
Priežastis, kodėl tada jau ryžosi skelbti apie savo atskirą
mokyklą, buvo ne tik komercinis išskaičiavimas – marketingo
tikslais amerikiečiams gal jau nepakako tik meistro “Drakono“
Tatsuo, bet reikėjo ir karate mokyklos brand, juolab, kad ne tik
derėjo išsiskirti iš visų bendrapavardžių Shimabuku saloje, bet
jau prasidėjo pasaulinė jo karate mokyklos frančyzė per jo
mokinius, grįžtančius į JAV iš tarnybos kariuomenėje Okinavoje
ir gimtinėje atidarančius savo mokyklas bei klubus.
Dabar šituo žingsniu jis gana chuliganiškai nusprendė
pastumti “vertesnius“ ir “labiau nusipelniusius“ ikikarinių
mokyklų bei stilių (Shorin-ryu ir Goju-ryu) meistrus, ko negalėjo
padaryti tarpukaryje, kurie paprastai, gavę licencijas iš savo
mokytojų, tik įvardindavę savo “klubus“ (dojo) kaip mokyklas,
bet ne stilius, kaip mokyklas (pvz., Miyazato-sensei Jundokan
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buvo ir yra vienas iš Goju-ryu, kaip ir Teguchi-sensei Shoreikan
buvo ir yra vienas iš Goju-ryu, net ir po Miyagi-sensei, Goju-ryu
kūrėjo, mirties, nors mokyme abiejų programos ir netgi techninės
interpretacijos gerokai skiriasi, jau nekalbant apie Yagi-sensei
Goju-ryu Meibukan, kur mūsų, iš Jundokan, požiūriu tai viskas
atliekama “šleivai, kreivai ir neteisingai“).
Ir jei Uechi Kanei savo tėvo garbei pervadino Pangaino’on į Uechi-ryu, tai Shimabukuro Tatsuo buvo vienas pirmųjų
pokarinių išsišokėlių, nuo kurių pasipylė karate mokyklų -ryu
(stilius), -kan (klubas) ir -kai (draugija) gausa – kiekvienas vos
prakutęs meistras skelbėsi apie “nuosavo stiliaus“ sukūrimą
(paprastai tą galėjo daryti emigracijoje, nes savo gimtinėje
pranašu nebūsi, o gal dar ir mokytojo artimiausi mokiniai
patyliukais į kepalą kur patykoję duos).
Tą jau padaryti Shimabukuro dabar galėjo – tam reikėjo
tik ganėtinai akiplėšiškos drąsos nepaisyti nusistovėjusios
hierarchinės tradicijos, mat jo mokytojas Kyan Chotoku mirė
1945 metais, vos ne iškart po karo (sakoma, išsekimas nuo
neprivalgymo, ir paskutinį ryžių dubenėlį atidavęs vaikui – nors
priežastimi, manau, gal buvęs skrandžio vėžys ar kažkas
panašaus į kepenų cirozę, ko pokaryje niekas nenustatinėjo), o
Miyagi Chojun nuo antrojo patirto insulto mirė 1953 metais.
Netgi Motobu Choki, galėjęs išspardyti pasturgalį, jau miręs buvo
iki jų abiejų – 1944 metais.
Vienas iš tuomet vardo paskelbimo (ir iš esmės viešojo
išsišokimo prieš visuotinai priimtą hierarchiją, kurią jis
chuliganiškai tuo sulaužo) ceremonijoje buvusių vyriausiųjų
mokinių Kaneshi Eiko (dabar jis yra ir Shinto tikėjimo šventikas)
perklausė, kodėl toks juokingas karate mokyklos vardas?
Į ką Shimabukuro Tatsuo atšovęs, kad viskas prasideda iš
vieno (o gal ir iš esmės vienos dvasios). Manau, kad mintis buvusi
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ir tame, kad Shimabukuro Tatsuo apjungė, jo galva, manevringąjį
ir lengvą tolimos distancijos kovos Shorin-ryu ir įsišaknijusį
jėgos bei artimos distancijos kovos Goju-ryu, o vėliau, kaip
paaiškėjo, dar ir karate su kobudo.

Shimabukuro mokina veiksmų su kartimi bo.
Nes apie 1959 metus, būdamas jau virš 50 metų amžiaus,
jis pats dar pratęsia studijas – tik šįkart ne karate, bet kobudo
(okinavietiškas kovos menas, panaudojant ne karinius ginklus,
bet kasdienius įrankius, paverčiant juos pagalbiniais ginklais,
tinkamais ne kariškiams, bet civiliams: bo/kun – kartis, tinberochin – vėžlio kiauto skydas su pusmetrine “nulaužta“ ietimi,
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kuri yra ir tradiciniu ginklu prancūzų savate, jitte/sai – žeberklas
prieš kalaviją, eku – irklas, nunchaku – spragilas, tekko –
kastetas iš balnakilpės, kama – pjautuvas, kusari/surujin –
grandinė, tonfa/tuifa – girnapusės rankena, kuri tapo JAV
policininkų “bananu“ side-handle baton, ir pan.).
Matyt, jautė, kad iš Kyan-sensei gauti tie kobudo
pradmenys yra nepakankami, ir dera pastudijuoti sistemą
atskirai. Pasirenka ko gero garsiausią to meto kobudo meistrą
Okinavoje Taira Shinken (1897-1970), be kurio dabartinis
kobudo išvis būtų neįsivaizduojamas.
Iš jo išmoko šias kobudo kata su jo pamėgtais jo trimis
ginklais – bo/kun, sai ir tonfa:
1. Urashi-no kun – kata su kartimi.
Kobudo kata paprastai vadinamos sukūrusio meistro
garbei, pažymint, kokio meistro kokiu ginklu (čia: Urashi’o
kompleksas-kata karčiai-kun).
2. Shishi-no Kun – kata su kartimi, kurią pats Taira Shinken
išmoko iš Kamiya Jinsen.
3. Chatan-Yara-no Sai – kata su žeberklais-durklais,
pavadinta garsaus kobudo ir karate meistro Chatan Yara
(1668–1756) garbei, kurio mokinys, suformulavęs Do
etinius principus karate, vaivada Takahara-peichin (16831760/66) mokinęs jau mano minėtą patį “karate
pradininką“
Sakugawa
Kanga,
davusį
vardą
okinavietiškam kempo – tode (tuiti – kiniškos rankelės,
kur to/tui gali būti perskaitoma ir kaip kara).
4. Hama-Higa-no tuifa – kata su girnapusės rankena, t.y.
pagaliu, turinčiu šoninę rankeną, dabar tapusiu JAV
policininkų tarnybiniu “bananu“ PR-24 side-handle
baton (šiaip be rankenos jų lazda vadinasi night stick); tik

82

tiek, kad JAV policininkai naudoja vieną, o kobudo
paprastai tai yra porinis ginklas.

Taira Shinken – šiuolaikinės okinavietiškos kobudo
sistemos tėvas
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Pagal programos išsamumą, manau, Taira Shinken turėtų
būti vertinamas ne mažesnę įtaką padaręs Shimabukuro kobudo
supratimui, nei savo laiku Kyan Chotoku padarė karate. Todėl
trečioji žvaigždė Isshin-ryu emblemoje priskiriama šiam kobudo
mokytojui.
***
Ir vis tik kuo taip tuomet jau išsiskyrė techniškai Isshinryu karate kaip stilius, kad pareiškimas apie atskiros mokyklos
ne kaip dojo, o kaip stiliaus, sukūrimą būtų pagrįstas?
Pirmiausia, Isshin-ryu karate yra grynai okinavietiška ne
tik pagal kilmės vietą, bet ir savo manierą bei išraiškos kovoje
stilių: aukštos natūralios stovėsenos (palyginkite su japoniškos
ilgomis ir žemomis), trumpi staigūs spyriai (japoniškoje gi
vyrauja sunkūs ir pramušantys), paprastai nespiriant į galvą, nors
gal kaip tik Isshin-ryu visokie spyriai šuolyje ir į galvą imti
pirmiausiai praktikuoti – grynai komerciniais ir sportinių
varžybų padiktuotais sumetimais (bei “durniems jankiams“
pritraukti), bet tai veikiau nukrypimas nuo bendros
okinavietiškos karate idėjos, nei pati Isshin-ryu esmė. O ir
taktiškai kovojama artimoje distancijoje, ne atakuojant ir
kontratakuojant iš toliau (tad kam tie spyriai į galvą?).
Ši maniera atsiliepė ir smūginei rankų technikai – judesiai
čia paprastai trumpi ir staigūs, be kažkokių mostų ar ilgų reversų,
būdingų Shotokan. Tiesą sakant, manau, kad šią chuliganišką
trumpo ir netikėto smūgio atlikimo techniką išmokinęs bus
Motobu-sensei,
kuris
paprastai
smogdavęs
ne
iš hikite (atitrauktos atgal rankos) pozicijos, o čia pat,
iš kamae (kovinės rankų padėties). Ir netgi dažniausiai priekine
ranka (anglų bokse tai vadinasi džebu – jab) – oi-zuki (japonų
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Shotokan, kur oi-zuki priešakine ranka yra atliekamas su
žingsniu, vadinama toks smūgis vietoje kaip kizami-zuki).
Netgi smogiant galine, smūgis labiau primena jab, nei
cross (angl. cross – tiesus galine ranka) ar juolab swing
(angl.swing – kablys galine ranka, praktiškai stipriausias bokse
smūgis) – hook (angl. hook – priekinis kablys) Isshin-ryu dažnai
nepamatysi irgi, kas šį kompaktišką stilių skiria ir nuo Goju-ryu,
kuriame vyrauja cross (jap. gyaku-zuki) su jab (jap.oi-zuki)
vietoje, tačiau vien dėl artimos kovos taktikos iškart antrame
technikos ešelone eina ir hook (jap. kagi-zuki), ir swing
(jap.mawashi-zuki), kaip ir upper-cut (angl. upper-cut, jap. agezuki, kai kylantis; ura-zuki, kai apverstu kumščiu; bei shita-zuki
– uppercut į spindulinį rezginį).
Tiesiog kata galima vardinti ir vardinti, kur jie vienas kitą
keičia (išskyrus swing – tokia kaimietiška mosto iš šalies
technika japonai niekuomet nesižavėję, bet boksas ir čia padaręs
įtaką).
O va Isshin-ryu šie smūgiai yra tokie “kontr-boksiški“.
Juos ir treniruotis duodavęs priešais dvi makiwara (lenta
smūgiams atidirbti) – į esančią priešais smogdavai kumščiu, ir
iškart atitraukdamas ranką smūgiuodavai alkūne į antrąją,
esančią už nugaros.
Įdomu, kad į Isshin-ryu techniką įeina formaliai
ir ukemi (savisauga krentant). Gal ne visos jų atšakos dabar tą
akcentuoja, bet mokėjimas saugiai pargriūti, ko nemoka
dažniausiai japonų karateka (iš Shotokan bei Kyokushinkai), tai
Isshin-ryu yra svarbus – ir sąlygotas, manau, paties
Shimabukuro patirties, susidūrus su jankiais jų karinėse bazėse,
kur jie praktikavo dziudo. Voliotis parteryje (jap. ne-waza –
technika voliojantis ant žemės) šis nemokinęs, bet jei jau nutinka
griūti, tai bent jau dera neprisiploti. Manau, kad tai naudingas
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įgūdis net ir muštynėse, nors gulintį tiesiog užspardytų, jei
nespėtum greitai atsistoti vėl (jap. kiritsu – atsistojimas į
stovėseną).

Shimabukuro Tatsuo smūgiuoja į makiwarą – būtent
vertikaliu Isshin-ryu kumščiu
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Imtynių veiksmų (ne šiaip metimų, bet ir užlaužimų,
pargriovimų ar smaugimų) čia irgi netrūksta, bet tai yra būdinga
visai okinavietiškai karate (o japonai vėpso į tas savo iš Okinavos
paveldėtas kata ir niekaip neraukia, ką tie judesiai jose reiškia –
gal kažkokius keistus dvigubus ar egzotiškus blokus?…).
Tarkime, Miyazato Ei’ichi (Goju-ryu Jundokan) yra ne tik
buvęs Okinavos dziudo čempionu, bet ir Okinavos dziudo
federacijos viceprezidentu (o kad pas jo mokytoją Miyagi-sensei
pats dziudo kūrėjas Kano Jigaro važiavo pasimokyti, ir anaiptol
ne smūginės atemi technikos, gi šiai draugelis Funakoshi Gichin
po ranka buvęs, darkart priminti reikia?).
Blokavimo technika (tiksliau, smūgio atmušimo) čia irgi
pakoreguota – tie patys blokai (jap. uke-waza) čia atliekami
“plokščiai“, t.y. galinėje fazėje dilbis nepasukamas kaulu į šalį
(“horizontaliai“ – delnu į viršų), bet lieka atmušantis plokštuma
(“vertikaliai“ – delnas pasuktas į vidų).
Paviršutiniškai žiūrint, tai Shimabukuro-sensei tą pritaikė
kvailiams amerikiečiams – matai, jiems barškinant dilbius
vienam į kitą briaunomis (t.y. kaulu) skaudėjo, ir jie logikos šitaip
kvailai mokytis nematę. O va jei blokuoji smūgį dilbio plokštuma
(abiem kaulais iškart) – nebe taip pačiam skauda.
Nepamirškite, kad Shimabukuro klientas buvo gana
trumpai ir tik laikinai Okinavoje apsistojęs ir savo nedidelį nuo
tarnybos laisvalaikį leidžiantis nuobodžiaujantis amerikiečių
kareivis – neturėjo jis laiko dilbių grūdinimams (jap. kote-kitae,
beje, yra ir Isshin-ryu, tik barškinama ne kaulais), jis gi muštis
mokytis atėjo. Todėl mokyti jį blokuoti neskausmingai sau – buvo
teisingas ne tik marketingo, bet ir pedagoginis ėjimas.
Iš tiesų, ne taip viskas dėl kvailių ir daryta.
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Shimabukuro Tatsuo atlieka sanchin-gata 1964m. –
atkreipkite dėmesį, kad blokuojančios rankos dilbis
truputį pasuktas (seni įpročiai nemarūs prie naujų
vėjų?), nors smūgis yra pagal Isshin-ryu “kanoną“
(foto Donald Bohan)
Mat tame pačiame artimos kovos Goju-ryu (kurį
Shimabukuro irgi mokėsi) juk pirmas kontaktas su atakuojančia
galūne irgi vyksta dilbio plokštuma. O toliau ude-uke (blokai
dilbiu – jų yra kiekvienam iš trijų lygių, į kuriuos atakuojama,
nuo smūgių į galvą iki spyrių į tarpkojį) pasisuka į “tradiciškai“
priimtiną galutinę padėtį. Tik va čia Goju-ryu, tarkime, yra
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taktinis pasirinkimas: mat nuo smūgio iš pavojingos zonos iš
tikro kojos išnešinėja į šalį nuo priešininko, tad blokas lieka tik
dėl papildomos garantijos – kai judi į išorę nuo smūgio. Tada
galinėje fazėje blokas ir vėl remiasi dilbio plokštuma, o ne
briauna.
O va kai įeini į priešininko “vidų“, tai judesys yra
trumpesnis ir… va čia Shimabukuro, kaip sakiau, turėjo gerus
peštukus mokytojus – iškart primetė, kad tuomet gi dilbio sukti
iki galo net nebūtina! Nes trumpini kelią ir įeidamas (jap. irimi)
jau atakuoji (kontratakuoji, jei visai tiksliau). Plius, turėkite
omeny, kad mase ir ūgiu vietinius lenkiantys amerikiečiai
paprastai nesivargino nuo smūgio atšokti į šalį, o ėjo kaip
raganosiai pirmyn – jiems tai kam tas persukamas toliau blokas?
Tai, kad padarė būtent tokį bloką, tik iš pirmo žvilgsnio
atrodo, kad viskas dėl nekantraus kliento (jei klientas buvo JAV
jūrų pėstininkas, tai šiam toks menkas skausmas dilbyje net ir
neteisingai blokuojant, aišku, didesnio įspūdžio nepadarė). Iš
tiesų, technika visiškai atitinka Isshin-ryu kovos taktiką –
chuliganiškąją: prisidengiau nuo atakos ir kaktomuša priartėjęs
dabar jau “valgysiu“…
Bet labiausiai Isshin-ryu iš kitų vietinių karate išsiskiria
savo vertikaliu kumščiu (jap. tate-zuki).
Būtent karate smūgis yra įsriegiantis: kumštis nuo kūno,
kur pasuktas delnu aukštyn, juda pirmyn iki taikinio
pasisukdamas, o kontakte yra delnu žemyn, smogiant pirmais
dviem krumpliais (jap. kento). Kai Isshin-ryu gi smūgis yra
trumpas ir kumštis nepasukamas, kontaktuoja tais pačiais dviem
krumpliais (tuo skiriasi nuo kinų Wing-Chun kung-fu, kur
smogiama paskesniais trimis – viduriniojo piršto krumplys
abiem atvejais, be abejo), tačiau delnas nukreiptas tuomet yra ne
žemyn, bet į vidų, t. y. nykščio pusė kumštyje aukštyn.
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Kodėl taip nutiko, kad iš pradžių mokęs tradiciškai,
Shimabukuro-sensei vėliau jau 1964 metais pakeitė į tatezuki variantą? Ir, kas įdomiausia, tą padarė jau bemaž
dešimtmečiui po to, kai buvo paskelbęs apie Isshin-ryu sukūrimą
– darydamas pakeitimus pačioje mokymo eigoje.
Įdomiausia, kad po kiek laiko bandė atkeisti, bet suprato,
kad per daug mokinių priruošė tokiais smūgiais, tad pats vardan
mokinių (kas labai reta) prisitaikė.
Pirmieji amerikiečiai mokiniai tą įvykusį pokytį dar
prisimena, o vyresnieji vietiniai va natūraliai ėmė purkštauti. Ir
viešumoje demonstravę smūgį pagal Isshin-ryu, bet savo dojo
praktikavę vis tiek “kaip reikia“. Shimabukuro-sensei į klausimą,
kodėl vertikalus, atšovęs:
– Taip greičiau!
Gaila, kad niekas nepaklausė, ką jis turi omeny… Mat
vėliau pripažinęs, kad daug praktikavęsis ir eksperimentavęs,
tačiau greičio prasme nieko nėra greičiau, kaip smogsi –
įsriegdamas ar vertikaliu.
Problemą, manau, jis pastebėjęs mokymo metu – klientai
gi, kaip sakiau, jau mokėjo boksuotis! Ir tai turėjo ištisai visą
laiką tą neigiamą įtaką, mokantis tsuki-waza (aš jau nekalbėsiu
apie lietuvišką Shotokan, kur didmeistrio mokiniai televizoriaus
ekrane per reportažus smogia “patiesintais“ boksininkų smūgiais,
o ne karate). Visi naujokai, jei nepradeda nuo nulio, o kada yra
matę boksą ar mušę į kriaušę, smogdami atkiša alkūnę į šalį, taip
sugriaudami tsuki struktūrą. Alkūnė gi iš tiesų turi būti nukreipta
žemyn, petys leistis irgi žemyn.
Tai jei “boksuotojus“ dar pripratini ištiesinti smūgį, o ne
sukti jį, tai nekelti peties ir neatkišti alkūnės – nors kuolą ant
galvos tašyk, bet niekaip blogo įpročio neišmuši.
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Pridėkite, kad Shimabukuro-sensei nekalbėjo angliškai – o
mokyti tuos “arklius“ gi kažkaip reikėjo?…

Shimabukuro mokina JAV jūrų pėstininką, Amerikos
lenką iš Latvijos (galėjo būti lietuvis), John
Bartusevics – tsuki, kaip matote, tradicinis, ne
vertikalus, foto iki 1964 metų, Vietnamo karo metai
(Okinava natūraliai buvo viena iš tarpinių karinių
bazių)
Yra vienas vaistas, ir jis vadinasi “kinų kuvaldometras“ –
ne, ne per galvą vožti netašytam mokiniui, o duoti į rankas chiishi ir pradėti mokyti pratimus, kurie taip pat gerina ir
pačią tsuki struktūrą. Nori-nenori, o petį ima nuleisti, ir alkūnę
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nukreipti žemyn. Mat ištiesta su tuo kūju pirmyn ranka natūraliai
ima ieškoti mažiau pastangų reikalaujančios padėties.
Greičiau yra ne smūgis – greičiau taip mokyti sekasi, kai
po chi-ishi ir smūgis tsuki yra ne įsriegiantis, bet galinėje fazėje
visiškai identiškas tai struktūrai, kuri yra dirbant su chi-ishi!
Šiuo požiūriu lėtesnis kelias yra okinavietiškuose Shorinryu ir Goju-ryu, kuomet chi-ishi kilojant delnas yra į šoną, o
smūgyje tau sako, kad kontakto metu jau turi būti pasuktas
žemyn (bet, suprask, tu tai alkūnės nepasuk į šalį ir peties
nekelk!). Kongenialu, hofmaršale! – kaip pasakytų Ostapas
Benderis.
Iš tiesų, genialu tai, kas paprasta, ir čia Shimabukurosensei ne tik savo uke-waza apsprendė chuliganišką Isshin-ryu
prigimtį, bet ir tsuki-waza taktikos požiūriu tapo chuliganiška –
trumpesnė, staigesnė, bet galinčių signalizuoti apie smūgį judesių
ir kūno struktūros pasikeitimo niuansų. O galvojate, kodėl
pusbroliai Kyan-sensei su Motobu-sensei tokie patyrę muštynėse
buvę, jei šitų praktinių niuansų savo mokinio nebūtų išmokinę?…
Kažkas iš amerikiečių, beje, prisiminė, kad uždavė
Shimabukuro-sensei klausimą, o tai kuo skiriasi toks Isshin-ryu
smūgio metodas nuo tradicinio okinavietiškojo įsriegiančio?
Į ką tas, gurkšnodamas okinavietišką samanę awamori,
parodęs į butelius (ne, bet taip mane linksmina faktas, kad dojo
buvęs alkoholio ne vienas butelis!…), klausdamas, o kuo
skiriasi awamori, supilstyta į skirtingos formos tarą?…
Visiškas Zen, sakyčiau, tokiame atsakymų pateikime.
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Shimabukuro Tatsuo dojo per pertrauką skaito
laikraštį, 1958 m. (foto Art Smiley)
Beje, kumščio formavime irgi yra niuansas – Isshin-ryu
nykštys ne prispaudžia sugniaužtus pirštus iš apačios (antrą
falangą), kaip natūraliai kumštį sugniaužiat, bet yra prispaustas
prie smiliaus bazinės falangos iš viršaus. Tokie kumščiai yra ir
emblemoje vaizduojami deivės Megami.
Viena iš versijų, kad Kyan mokytoju savo laiku gi buvęs
anksčiau minėtasis Tomarite meistras benykštis (!) Matsumorasensei, kuris, jei pamenate, neteko nykščio, čiupdamas
samurajaus kardą. Matyt, vėliau taip ir mokęs, kad kumščiui to
nykščio nelabai ir reikia, o jei turit, tai prispauskite iš šalies, o ne
apačios.
Iš tiesų, tiesa bus kitur: jei nykštys prispaudžiamas
tradiciškai, tai kumštis neišlinksta (t.y. plaštakos viršus su dilbiu
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per riešą yra vienoje plokštumoje), todėl smogiate krumpliais. Jei
nepratus pasuksite kumštį vertikaliai – tikėtina, kad pataikysite
nebe krumpliais, o falangomis (t. y. ta zona, kuri yra per vidurį
tarp nykščio ir krumplių).
Tiesiog nykštys šiuo atveju yra nesąmoningai kumščio
kreipiančiąja – Shimabukuro-semsei rado atsakymą ir čia:
pridėjus nykštį vertikaliame kumštyje iš viršaus, o ne spaudžiant
iš šalies ir taip iškreipiant kumštį, nykštys savotiškai rodo pirmyn
ir įpratina smogti vertikaliu kumščiu krumpliais. O kai spaudi
nykštį žemyn, tai ir pirmais dviem reikiamais krumpliais, o ne
trimis apatiniais, kaip minėtame Wing-Chun kung-fu.
Na, ir dar vienas tokio kumščio privalumas: jei esate šiek
tiek studijavę dziudo, tai ką jus pirmiausia išmoko judogi (to
“imtynių kimono“) sučiupime, tai neprispaudinėti nykščio iš
šalies, o tik juo prilaikyti medžiagą, kurią sučiupę laiko keturi
pirštai. Antraip tąsantis jums tas nykštys įsipainios ir nulūš.
Gi kumštis kata – tai paprastai dar parodo, kad kažkas yra
jame sučiupta.
Todėl šiuo požiūriu nagrinėjant, tai Shimabukuro-sensei
kažkaip kukliai nutylėjo, kad, matyt, teko amerikiečių karinėse
bazėse ir ant tatamio pasiridinėti. Ir gal ne visuomet nokautuoti
sekdavęsi iškart, tad nors ir be oficialaus mokytojo, o dziudo,
bent jau pradmenų, tai jis tikrai bus pasimokęs. Antraip, na,
perdaug čia jau tų sutapimų.
O imtynių technika dar nei vienam chuliganui nepamaišė,
boksą tas studijavęs, ar karate. Antai, UFC čempionas Bas Ruten
irgi Japonijoje savo karate techniką imtynėmis pasipildė –
savamoksliškai, bet pakako titulą laimėti, suriečiant oponentus į
ožio ragą, ir vien snukdaužio (vesternizuotos japoniškos karate
technikos) nepakakę.
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Kad kitose okinavietiškos karate mokyklose šis nykščio
niuansas bunkai (kata praktinio
pritaikymo
analizėje)
neakcentuojamas, tai irgi suprantama, nors ir ne dėl to, kad
karate – “tai tik smūgiai“ (sic!): okinavietiška karate iš pat
pradžių nebuvo taikoma tik tampytis įsikibus į neplyštančias
striukes – netgi karateka tradiciškai iki japonizacijos pusplikiai
treniravęsi (pamenate foto iš pasakojimo apie Uechi-ryu?), tad
nebuvo reikalo rūpintis tuo, dėl ko nebuvo reikalo rūpintis.
O va dziudo, kaip matau, tą Isshin-ryu nykštį tai įtakojo.
***
Isshin-ryu pasaulyje plito visų pirma per JAV – kariškiai,
pagrinde iš JAV jūrų pėstininkų Trečiosios divizijos, grįždavę iš
tarnybos Okinavoje ir atidarydavę savo mokyklas, o procesas
ypač paspartėjęs Vietnamo karo metu, kur Okinava buvusi
tarpine stotele į karinius veiksmus arba poilsiui iš jų.
Shimabukuro-sensei buvo pasikviestas į JAV 1962 metais,
o vėliau ir 1964 metais – tuo metu JAV dar galiojo segregacija, ir į
nebaltuosius, ypač iš šalies, kurią teko atominėmis bombomis
priversti užbaigti karą, žiūrima buvo ne taip politkorektiškai, kaip
yra dabar.
O dar įsivaizduokite Shimabukuro-sensei įpročius: į
moteris jis žiūrėjo kaip į namų apyvokos daiktus, kurių vieta
virtuvėje – tipiškas patriarchalinis mąstymas. Priedo jis niekada
neuždarinėdavęs už savęs durų – netgi kai naudojosi tualetu, ir
nesvarbu, ar yra greta moterų. Angliškai visiškai nekalbėjęs. Jei
būdavę karšta, paprastai vaikščiodavęs visur pusnuogis ir
avėdamas japoniškomis basutėmis. Sakyčiau, ir savo gimtinėje
atrodytų keistuoliu, o JAV tai buvo laikomas visišku ekscentriku,
nes hipių epocha dar buvo priešakyje.
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Shimabukuro prieš pirmą skrydį į JAV Nahos oro uoste
su John Bartusevics (jo foto) ir Paul Heffernan –
tvarkingai aprengtas
Net dar gyvam Shimabukuro esant, daugiau Isshin-ryu
karate mokyklų (dojo) buvę ne jo Okinavoje, kur pripažinimas
vykęs, švelniai kalbant, be formaliai matomos aršios
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konkurencijos, bet manau, kad kitąkart pabrėžtino šaltumo bei
ignoravimo sąlygomis – vis tik mokęs okupacinės kariuomenės
dalinius, ir dar tuos, kurie Okinavą paėmė 1945 metais. Tad kaip
tik Isshin-ryu labiausiai paplito JAV, į kur grįždavę jo mokiniai
po karo tarnybos.
Shimabukuro aplinkinių niurnų nuomonė, manau, jau
mažai terūpėjusi – jis ir raudoną diržą sau vėliau užsijuosęs kaip
soke ir tikras mokyklos patriarchas (gali būti, kad pripažinimą
savo stiliui netgi gavęs Japonijoje?), ir jo shihan (vyresnieji
mokytojai) ėmę ryšėti ne juodus, o iš dziudo atėjusius baltairaudonus “šihaniškus“ diržus, kuriuos, tikėtina, jis pats matęs
karinėje bazėje tarp dziudo praktikavusių amerikiečių.
Nors pačioje pradžioje jis tikrai nebuvęs tokiu formalistu:
kaip kai kurie prisimena, arba ryšėjai juodą, nes buvai “kažkas“,
arba baltą ar nieko, nes nieko dar ir neišmanei.
Iš tiesų, treniruotės netgi dažniausiai vykdavę nusirengus
iki pusės (sanchin-gata ir dabar tradiciškai ne vien Goju-ryu tik
taip atliekama – kad gerai matytųsi struktūra ir kurie raumenys
įtempiami arba atpalaiduojami), o prieš viešus pasirodymus
Shimabukuro-sensei tiesiog padalindavęs mokiniams įvairių
spalvų diržus “dėl grožio“, tad vieną kartą galėjai ryšėti jau juodu,
o kitą – tik rudu ar kokiu žaliu arba geltonu. Niekas labai
nesigilindavęs į šią rangų “sistemą“, nes meistrui visada matosi
geriau.
O ir karategi įvairove šis stilius pasižymėjęs: tiek karategi
juodais atlapais (tokiu tapo ITF taekwondo oficiali uniforma –
kaip tik apie Vietnamo karo metus), kokiu vilkėdavęs ir pats
Shimabukuro-sensei, tai kai kas vilkėdavęs dabar hapkido
populiarią “šimtasiūlę kvadratėliais“ (tokią vilkėjusi hapkido
studijų JAV metu būsima Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė), tai į dojo ateidavęs kai kas, norėdamas išsiskirti,
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viršutine juoda karategi dalimi prie baltų kelnių, kaip dabar
įprasta kai kuriose kobudo mokyklose, kada tie nori išsiskirti nuo
karate.
Laisvas sparingas ir toliau buvo aktyviai propaguojamas:
ar su kendo apsaugomis, ar su modifikuotomis bokso pirštinėmis,
o Isshin-ryu mokiniai buvo vieni pirmųjų, dalyvavusių Okinavos
karate čempionatuose (kur, kas tuomet buvo šokas, nes baltieji
kovotojai iš Isshin-ryu primušę vietinius jų gimtajame “sporte“).
Kuomet jau ir JAV kilo kikbokso (dar vadinta point-karate bei
full-contact karate) bumas, tai Isshin-ryu mokiniai, dar
Okinavoje įpratinti sparinguoti, ir vėl neliko nuošalyje, aktyviai
visur dalyvavo.

Isshin-ryu – sportiškas ir teisėtas būdas primušti
vietinius
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Na, svarbu, kad jiems legaliai kas pasimušti duoda, tai ko
daugiau šities “chuliganams“ reik? Juk karate tam ir skirta, kad
kam nors subinę atspardytum, ne?
Juolab, kad yra ir prisiminimų, kaip Okinavoje retkarčiais
penkiasdešimtųjų gale dar vykdavę komunistų protestai (su
įvairiais šūkiais, matyt, “Yankee go home“ ir “Visų šalių
proletarai, vienykitės!“), kurie trukdavę iki kelių dienų. Tuo
metu, kad išvengtų nesusipratimų, kariškių iš bazės vadovybė
neišleisdavusi, o tai labai nepatikdavę vietiniams, nes krisdavo
apyvartos baruose, o kekšės neturėdavę savo įprastinių klientų,
kurie likę barakuose domino žaisdavę. Tuo metu ir pas
Shimabukuro-sensei neidavę mokiniai, tad ir jis likdavęs be nuo
kiekvieno (!) tokio neatėjusiojo po kelių mėnesių vidutinio
okinaviečio uždarbio!
Tad kartą šis neapsikentęs, apsimovė savo įprastines chaki
karinio stiliaus kelnes ir apsivilkęs baltus marškinius, kas
įvykdavę itin retai, dėl solidumo ir dar pasiėmė du amerikiečius
mokinius (Hary Smith ir Brynor) ir išėjęs komunistams snukių
daužyti. Sako, norėjęs ir mokinius išbandyti, kiek tie praktiškai
verti muštynėse.
Kad protestuotojus išvaikęs ir tie daugiau į jo rajoną nosies
niekada nebekišę, ar reikia sakyti?...
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Shimabukuro Tatsuo – Isshin-ryu soke, pats sau 10-tas
dan
Mirė Shimabukuro Tatsuo 1975 metų gegužės 30 dieną
10:30 val., po kelių valandų ligoninėje, kur pakliuvo dėl aukšto
kraujo spaudimo ir, matyt, infarkto arba insulto priepuolio. Jam
tebuvo tik 66 metai… Labai anksti pagal okinaviečių, kurie yra
pasaulyje ilgaamžiai, standartus (jo žmona pragyveno, berods,
apie 100 metų).
Ir jei laikysime dėl sanchin-gata, kad Isshin-ryu yra
artimas Nahate stiliams, tai šitaip ir vėl, deja, pasitvirtino
stereotipas, kad ši kata “žudo“ sveikatą, jei atliekama neteisingai
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(Miyagi-sensei mirė nuo antrojo insulto, priminsiu, nors
kamavosi astma, bet tai greičiau buvo susiję su netinkama mityba
ir stresu), o Goju-ryu gi Shimabukuro tiek ilgai nestudijavęs, bet
šią kata, aišku, praktikavęs iki gyvenimo galo.
Nors Isshin-ryu ši sanchin-gata yra ganėtinai minkšta, ne
tokia pertempta pastangomis, tai abejoju, dėl priežastinio ryšio –
lygiai taip pat laipiojimas stulpais žemyn galva galėtų būti
kenksmingas (ir ne todėl, kad šalmas nukrenta).
Po jo mirties Isshin-ryu, kas būdinga visoms karate
mokykloms, pabiro į atskiras savarankiškas organizacijas, kas
labai ir nestebina. Kiekviena jų turi stilistinius skirtumus, ir visos
dievagojasi, kad mokina tradiciškai, kaip mokė pats (!)
Shimabukuro Tatsuo.
Ir jie visi teisūs – Isshin-ryu tobulėjo ir vyko pakitimai
visą meistro gyvenimą, o visi vyresnieji mokiniai mokęsi skirtingu
laiku ir skirtingą trukmę, tad juos ir mokęs Shimabukuro-sensei
kiekvieną savaip.
Galop, tam jis ir meistras, kad tobulintų savo kūrinį. Ir
labai į chuliganiškus šiuolaikinius patobulinimus ar treniruočių
metodus žiūrėdamas nepurkštautų – jis gi pats taip keitė savo
mokytojų stilių.
Lietuvoje, mano žiniomis, Isshin-ryu karate niekas
nemoko. Gal todėl, kad tupėjom už Geležinės Uždangos prie
sovietų, ir jokių kontaktų su Vakarais nebuvo, juolab – su
aršiausiu Sovdepijos priešu “imperialistine Amerika“. Netgi mano
pirmasis kontaktas su amerikiečiais Lietuvoje kovos meno
studijose buvo… 1993 metais pas Vietname kovojusį reindžerį
Paul H. Johnson, kuris turėjo taekwondo II dan – tad net ne
karate, nors būtent pastarosios žinios ir padėjo man sparčiai
progresuoti iki 1 kup (tuomet tik rudo diržo, kuris dabar WTF
taekwondo pakeistas į raudoną, o reikalavimai egzamine jau
101

atitinka dabartinį 1 dan, juodą diržą, tad ir čia įvykusi
kvalifikacijos infliacija).
O ir dabar mūsų tautiečių emigracija vyksta nebe į JAV, o į
Angliją, Airiją, Norvegiją (anksčiau – Ispaniją ir Vokietiją), tad
toli gražu ne į tas šalis, kur Isshin-ryu turėtų gilias šaknis ir būtų
plačiai paplitusi. Ir niekas iš sugrįžusių re-emigrantų Isshin-ryu į
čia iki šiol dar neparvežė, ir net nesu tikras, ar koks tautietis šį
stilių studijuoja. Kažkaip tradiciškai ir mūsų vietiniai nišiniai, o
ne sportiniai, kovos menai yra labai jau rusifikuoti – iš tų pačių
savamokslių rusų vis dar entuziastai mokinasi. Bo yngliš nicht
šprechen?…

Shimabukuro Tatsuo pokštauja su mokiniais –
patriarchas piramidės viršuje, Agena dojo

102

Man gi asmeniškai Isshin-ryu stiliaus taktinės idėjos
įdomios ir kai kada visai neblogai papildo mylimą Goju-ryu. Na,
tarkime, vos tik Bobas per hojo-undo supažindino su chi-ishi,
iškart toptelėjo: o, Isshin-ryu!… Kaip ir Isshin-ryu blokai padėjo
geriau suprasti Goju-ryu mokyklos uke-waza skirtumą.
Isshin-ryu – vieninga širdis. Ir gal juk iš tiesų: viskas
vieninga, ir dvasia bus viena bei ta pati?…
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Pastaruoju metu tiek daug rašiau tinklaraštyje ištisai apie
fitnesą, kad jau tuoj imsite gūžčioti pečiais stebėdamiesi, ar dar
vis čia tinklaraštis apie karate kitaip.
Tai nereiškia, kad užmečiau temą apie karate, ir bendrai
karate. Karate vis tik man yra kasryt (išskyrus sekmadienius, kaip
sakiau, dėl religinių sumetimų, nes būna Mišios), kadangi
sanchin-gata sudaro mano mankštos dalį.
Jei manote, kad to mažai, tai eikite su didmeistriais
pasiginčyti, kurie sakė, kad sanchin yra viskas, ko reikia karate.
Na, visai taip jau visko gal ir nerasi, bet yra viskas, ko reikia, o ir
šiaip užkietėjusios vidurius (namiškių požiūriu) čia pravarinėja,
kada prieš veidrodį ją atlieki. Ir šiaip pats sau gražus gi esi prieš
veidrodį, ar ne? Mano keturmetis dabar atrado save veidrodyje –
va abu pagal protelį, ko gero, esame panašūs...
Bet gana apie mane ir sanchin, nes šįkart aš jums siūlau ne
tik temą apie karate, ir apie karate kitaip, ir apie mano mylimą
“užkietėjusių vidurių gervės kung-fu“, d. ž. k. Goju-ryu karate ir
dar kitaip, ir dar kitaip apie jos praktiką bei istoriją, nes… juk
viskas susiję (ypač mano tinklaraštyje).
Tad prašau susipažinti su – Sakumoto Tsuguo, Ryuei-ryu
meistro atliekama kata Anan (ša, Senojo Testamento mylėtojai!):
https://www.youtube.com/watch?v=SugmDuEwhzo
Pažiūrėjot?
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Jei iš tiesų esate studijavę Goju-ryu, tai iškart girdžiu, kaip
sakot:
– Rupke, bet juk čia prigraibyta veiksmų iš saifa,
kururumfa, gekisai, sanseru ir shisochin kata!
O gal iš tiesų atvirkščiai, ką?
Žinant, kokiu inovatoriumi buvęs Miyagi Chojun, kuris
perdarinėjo iš savo mokytojo Higashionna Kanryo išmoktą
Nahate sistemą į Goju-ryu, tai nestebina tiek panaši pagal
įtempimą atlikimo maniera, tiek ir visa eilė išplėtotų kata
veiksmų, kurių pavadinimus tik ką įgarsinau aukščiau.
Juokingiausia, kad be Miyagi Chojun, kitos mokyklos tų
kata ir neturi, nebent kokia Shito-ryu, bet tai jos kūrėjas Mabuni
Kenwa su Miyagi Chojun buvo geri bičiuliai ir iš pastarojo
pirmasis, būdamas jau Shorin-ryu meistru, nemažai mokėsi, kad
įvaldytų ir tai, ką Funakoshi Gichin vėliau vadino Shorei-ryu (iš
esmės, tai Mabuni-sensei stilius buvo daugiau Shurite su
Tomarite elementais, o Funakoshi-sensei – tai Tomarite su
Shurite elementais, o Miyagi-sensei – tai Nahate, tačiau gekisaigata joje iš esmės yra Shorin-ryu įtaka; dabar aiškiau?).
Aš anaiptol nesakau, kad Ryuei-ryu davė pradžią Gojuryu. Nes Miyagi-sensei nesimokė iš šitos mokyklos meistrų (bent
jau neturiu apie tai duomenų).
Bet… šio mokytojas juk mokėsi pas tą patį Ryu Ruko (kin.
Xie Zhongxiang 謝宗祥 d.ž.k. Xia Yiyi 謝如如 arba, mandarinų,
t.y. dabartine bendrine kinų kalba, brolis Ryuru, kur “ko“ tą brolį
ir reiškia), kaip ir Ryuei-ryu patriarchai tuo metu tą darė Fudzian
provincijoje Kinijoje.
Kitaip tariant, Ryuei-ryu taip ir vadinasi, kuo yra: Ryu
Ruko mokykla/stilius (ar bent tai, kaip tą Gervės kung-fu suprato
Ryu Ruko mokiniai, šią mokyklą to išdavoje ir atidarę).
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Sakumoto Tsuguo, Ryuei-ryu meistras, sanseru-gata –
neapsigaukite šita “bobikai, tarnauk!“ poza, nes čia tik
ką kažkam nulaužta ranka arba nusuktas sprandas,
nelygu kaip interpretuosi (iš karate-austria.at)
Kad ir ką legendos sakytų, bet Higashionna Kanryo
neparvežė iš Kinijos į Okinavą visų tų kata, kurios jam kartais
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mitų kūrėjų nelemtai pripaišomos (kažkodėl Goju-ryu “istorikų“,
kurie taip tik nederamai nuvertina savo mokyklos įkūrėją!), ir
kurios yra Goju-ryu (ir kurių nėra To’on-ryu, t.y. Higashionnasensei vardo stiliaus karate, kurios patriarchas Kyoda Juhatsu,
buvo sempai virš Miyagi Chojun, ir nebent buvo tik toks
nevykėlis kaip aš, kuris sempai ant Tomo su Romanu, bet jie
Goju-ryu yra gerokai pagal techninius laipsnius jau “sempai“, nes
su juodais, o aš baklažanas – gyvenime visaip būna, osu!).
Bet už tai tos kata puikuojasi sąraše Ryuei-ryu karate!
Štai šitos, kurios yra ir Goju-ryu:
1. Sanchin – na, kaip Nahate visi tie Gervės stiliai be
jos?! Aišku, kad Higashionna-sensei mokė.
2. Sanseirui (sanseru) – iš viso, kuri Gervė yra be šitos?
Ir Higashionna-sensei mokė, ir Uechi-sensei per savo
mokytoją Su Shiwa parvilko į Okinavą.
3. Seiunchin (seiyunchin) – rasi tik (!) Goju-ryu ir su
Goju-ryu susijusiose (pvz. Shito-ryu, Isshin-ryu), o
Higashionna-sensei šios kata nemokė (nes nėra To’onryu, t. y. Higashionna-sensei vardo stiliuje).
4. Seisan – ši visose Nahate mokyklose yra
demonstracinė (“viešoji“) kata (per ką atkeliavo ir į
Shotokan, kur vadinama hangetsu).
5. Tensho – čia va įdomiau, nes gi ją tik Miyagi Chojun
sukūrė, ar ne?… O tai gal ne?
6. Kururunfa (kururumfa) – kaip ir seiyunchin, ir įdomu,
kur prapuolusi Ryuei-ryu tuomet kompaktiška šios
alternatyvinė veiksmų saifa?
7. Suparimpei – čia yra “aukščiausio lygio“ kata Gojuryu, o va Uechi-ryu šitos ir nėra, nes didmeistris
“nepavilko“.
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Be abejo, tiek Goju-ryu (ir To’on-ryu), tiek ir Ryuei-ryu
bendrumas nestebina, kada šaltinis vienas – aukščiau minėtasis
Gervės kung-fu meistras Ryu Ruko. Juolab, kad netgi Sakumotosensei atliekamą kata bežiūrėdami čia matysite aiškiai Gervę (aš
tiek neišgeriu, kad matyčiau katuką, muses vaikantį, kaip kiti
mitų kūrėjai teigia, bet gal kieno kepenys stipresni?).
Na, ji tokia kieta, įtempta (“užkietėjusių vidurių“, aha),
kaip ir viskas, kas iš kinų pas okinaviečius pakliuvo ir tų buvo
interpretuota, “kad tiktų muštynėms“ (ar jūs nuoširdžiai manot,
kad okinaviečiai buvo tokie taikūs locheliai, kurie ieškojo
sveikatos šaltinio gimnastikoje, vadinamoje kata, labai uoliai
besigilindami į kinų gimnastikos ir sveikatingumo sistemą
kanfū™?).
Man anan-gata iš Ryuei-ryu labai patinka. Galop, ne
veltui ji yra Sakumoto-sensei tokia tapusi firmine, jo dažnai
demonstruojama ir su juo tapatinama. Bet patinka ir atlikimas
(gal vietomis norėtųsi daugiau ju, o ne greito ir staigaus go, kaip
Gervei būdinga, bet tai kas aš toks esu, kad kritikuočiau tą plikį?).
Ir bunkai čia patinka – toks tiesmukai gerviškas:
pačiupau, nusukau, pyst! – žiū, jau guli (kaip buratinai iš
medinukų gervės vinčunio ir pritartų juk).
Patinka, kad kata yra ne kumštinė (čia tie “locheliai“ iš
Lohan-quan kumštukus mėgsta, bet tai koks vienuolis, ar iš
Šaolinio, ar šiaip prie celibato, kumštukų nemėgsta, kurie tampa
gal jiems, kai smegenis sperma užspaudžia, “blondinėmis“?...), o
atvirų delnų – rasite kata daug blokų-nukreipimų-užkabinimų,
nemažai atakų delno pagrindu (primenu: shisochin-gata nėra
išvis nei vieno smūgio kumščiu tsuki, kuris toks tipiškas
japoniškai karate!).
Jei jau taip Bruce Lee būtų buvęs karate meistru, tai, ko
gero, derėtų paklausyti jo patarimo kasdien stengtis kuo daugiau
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atmesti ir sumažinti, bei visa tai išgryninti. Gali būti, kad anangata kaip tik kompaktiškai va ir “atmeta“ (ar vis tik apjungia?)
mano minėtas aukščiau Goju-ryu kata. Bet nieko nepraranda,
viskas čia irgi yra, ko reikia.
O jūsų bendrame išsilavinime yra dabar dar vienas puikus
okinavietiškos karate stilius, artimas ir mano mylimam karate
“monstrui“ Goju-ryu – šis Ryuei-ryu.
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