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Kovos menÅ³ istorija

Kovos menÅ³ susikÅ«rimasKovos menas yra toks pat senas, kaip pats Å¾mogus. NorÄ—dami i&scaron;gyventi, Å¾monÄ—s nu
seno privalÄ—jo kovoti su laukiniais Å¾vÄ—rimis ir prie&scaron;ais. Jie greitai suprato, kad kovoje jie turi ie&scaron;koti
sprendimÅ³, kurie uÅ¾tikrins kovos veiksmingumÄ…, bei, norint pasiekti tikslÄ…, reikia turÄ—ti sveikÄ… ir tvirtÄ… kÅ«nÄ…. To
trunkanÄ•iame tÅ«kstantmeÄ•ius procese, skirtingose civilizacijose susikÅ«rÄ— kovos menai, kuriÅ³ tikslas &ndash; savigyna ir
fizinis bei dvasinis pajÄ—gumas.

Kovos menai skirtingose civilizacijosePaskiri savigynos sprendimai (technika, strategija, kovos taktika) buvo Å¾inomi
visose civilizacijose, pvz.: Egipto, Babilono, Indijos, kinÅ³, graikÅ³, romÄ—nÅ³, indÄ—nÅ³. PavyzdÅ¾iui, senovÄ—s Graikijoje
&scaron;is menas buvo vadinamas pankretionu (graik. &bdquo;visos jÄ—gos&ldquo;), o senovÄ—s Romoje lygiai tokia pat
kova buvo vadinama pagilatus, kur i&scaron; pradÅ¾iÅ³ naudojamos buvo visos galimos technikos, smÅ«giai
kum&scaron;Ä•iais, pir&scaron;tais, smaugimai bei spyriai. Vis dÄ—l to 648 m. pr. Kr. pankretionas buvo Ä¯trauktas Ä¯ graikÅ³
Olimpines Å½aidynes ir pakeistas dÄ—l draudimo naudoti Ä¯vairias technikas. Kovos pagrindai, naudojami SenovÄ—s Egipte,
Babilone, Graikijoje, Romoje, Europoje, Afrikoje, Amerikoje nei&scaron;liko iki &scaron;iÅ³ dienÅ³.

Shaolin vienuolyno vaidmuoKitaip vystÄ—si kovos menai tolimuosiuose rytuose. Susijusi buvo su kinÅ³ budistÅ³ vienuolynu
Shaolin. Pavadinimas Shaolin-ssu kini&scaron;kai rei&scaron;kia &bdquo;jauno mi&scaron;ko vienuolynas&ldquo; ir yra
susijÄ™s su jaunais medÅ¾iais, dabar auganÄ•iais toje teritorijoje (pu&scaron;ys). Japonai tokÄ¯ vienuolynÄ… vadino Shaorinkuris turi tÄ… paÄ•iÄ… reik&scaron;mÄ™. Vienuolynas Shaolin buvo pastatytas 495-496 m. ant vienos i&scaron; kalvÅ³ Songsh
centrinÄ—s Kinijos kalnuose. &Scaron;iame vienuolyne nuo 527 m. apsigyveno budistas patriarchas i&scaron; Indijos
Bodhidharamas (kitaip vadinamas Da Mo), kariuomenÄ—s narys, treÄ•ias karaliaus Sugandho vaikas. Jis buvo tvirto
charakterio. Tai patvirtina jo nukeliautas kelias pÄ—sÄ•iomis i&scaron; Indijos Ä¯ KinijÄ…. 525 m., kai jis pasiekÄ— KinijÄ…, jam
maÅ¾daug 60 metÅ³. I&scaron; to kilo patarlÄ— &bdquo;sveikame kÅ«ne sveika siela&ldquo;.
Kai Bodhidharama atvyko Ä¯ ShaolinÄ…, pastebÄ—jo, jog vienuoliÅ³ fizinis pasiruo&scaron;imas labai silpnas. NorÄ—damas
pagerinti padÄ—tÄ¯, jis nusprendÄ— mokyti visus kovos menÅ³, kuriÅ³ i&scaron;moko Indijoje (vajra musti) ir Kinijoje (jiaodi).
Palaipsniui praktikuojamas vienuolyne Shaolin kovos menas i&scaron;plito visoje Kinijoje, o taip pat ir kaimyninÄ—se
&scaron;alyse (Japonijoje, KorÄ—joje, Vietname, Filipinuose). &Scaron;io proceso metu susiformavo daug Ä¯vairiÅ³ kovos
stiliÅ³. &Scaron;iuo metu toks kovos menas (susidedantis i&scaron; keliÅ³ &scaron;imtÅ³ stiliÅ³) vadinamas KUNG-FU,
arba WU-SHU, bei QUAN-FA.
Kovos menÅ³ plitimas Okinavos salojeOkinava - sala tarp Japonijos ir Taivano, labai paveikÄ— kovos menÅ³ plitimÄ…. Nuo XII
amÅ¾iaus Ä¯ salÄ… atvyko daug gyventojÅ³ i&scaron; Japonijos ir Kinijos, kurie taip pat turÄ—jo ir savo sugebÄ—jimÅ³.
&Scaron;ios naujovÄ—s buvo noriai pritaikytos ir vystytos.
Okinavos gyventojus visÄ… laikÄ… puolÄ— piratai, samurajai i&scaron; Kyushu, taivano gyventojai, stipresnÄ—s &scaron;alys
daÅ¾nai Ä¯traukdavo OkinavÄ… Ä¯ politines intrigas.

Kai 1609 metais Shimazu klanas uÅ¾kariavo OkinavÄ…, japonai uÅ¾draudÄ— &scaron;aliai turÄ—ti ginklus. &Scaron;is draudi
buvo absurdi&scaron;kas. Kiekvieno kaimo aik&scaron;tÄ—je buvo Ä¯kaltas kuolas, prie kurio kabÄ—jo kuolas ir peilis, skirtas
Å¾uviai doroti. Visus kitus peilius ir kirvius konfiskavo. Daugeliui okinavos gyventojÅ³ tai buvo lyg tikra okupacija, kurios
dÄ—ka pradÄ—jo plisti kova be ginklÅ³ (karate), bei kovos sistema, kurioje naudojami kasdieniai daiktai (kobudo). Å½monÄ—s
treniruodavosi naktimis, slÄ—pdami tai nuo pa&scaron;aliniÅ³. Å½inios buvo perduodamos i&scaron; tÄ—vo sÅ«nui, i&scaron;
mokytojo mokiniui. Karate daÅ¾nai reikalinga buvo kovoje su ginkluotu prie&scaron;u, mirties ir gyvybÄ—s kovoje. Tas, kuris
nemokÄ—jo gerai kovoti, mirdavo negalÄ—damas perteikti savo klaidÅ³ kitiems. Meistrai kurdavo naujas katas, kurios buvo
perduodamos i&scaron; kartos Ä¯ kartÄ… tol, kol buvo atidirbtos unikaliai, kad vienu smÅ«giu galÄ—tum nuÅ¾udyti
prie&scaron;ininkÄ… (ikken hisatsu principas).
Pavadinimas "karate" atsirado bÅ«tent Okinavoje. Oficialiai pirmÄ… kartÄ… &scaron;Ä¯ pavadinimÄ… 1906 metais pavartojo
meistras Hanashiro Chomo (1869 &ndash; 1945 m.), knygoje apie karate menÄ… &bdquo;Karate Shoshu Hen&ldquo;.

JaponÅ³ karate laikotarpisJaponÅ³ laikotarpis &ndash; tai sunkus Å¾ingsnis, kai karate Å¾inios tapo sisteminÄ—s: tai
mokykliniÅ³ kyu ir meistri&scaron;kÅ³ dan padalinimas, naujÅ³ stiliÅ³ atsiradimas, prakti&scaron;kos kata naudojimas
porose, lÄ—tai pereinant prie aranÅ¾uotos kovos, o vÄ—liau prie laisvos sportinÄ—s kovos.
Karate vystymasis Japonijoje prasideda XX amÅ¾iaus pradÅ¾ioje, kai Gichin Funakoshi (1868-1957), meistrÅ³ Azato ir Itosu
http://www.shidokankarate.lt

Veikia Joomla! pagrindu

Sukurta: 31 July, 2021, 23:51

Savigynos MenÅ³ Centras - Karate, Kick boxing, Ju Jitsu

mokinys, vie&scaron;ai Tokijuje parengÄ— parodomÄ…jÄ… karate programÄ…. Tai sulaukÄ— tokio susidomÄ—jimo, kad Funa
nebegrÄ¯Å¾o Ä¯ OkinavÄ…, bet liko Tokijuje, kur pradÄ—jo mokyti Shotokan karate. Dziudo Ä¯kÅ«rÄ—jas, tada jau Å¾inomas J
Kano, pakvietÄ— Funakoshi Ä¯ KodokanÄ… ir buvo labai suÅ¾avÄ—tas karate, tad prijungÄ— kai kurias technikas prie dziudo.
Funakoshi pasisekimo Ä¯ svarbiausias salas atvykdavo kiti meistrai i&scaron; Okinavos: Chojun Miyagi (1888-1953),
Higaono mokinys, Ä¯kÅ«rÄ— Kyote stiliÅ³ Goju-ryu, o Itoso ir Hagaono mokinys Kenava Mabuni (1889-1957) Osakone mokÄ—
Shito-ryu. 1935 metais Funakoshi mokinys, o prie&scaron; tai ir ju-jitsu ekspertas Hironori Ohtsuka (1898-1982) Ä¯kÅ«rÄ—
Vado-ryu. Ohtsuka, kuris sukÅ«rÄ— karate ir senovÄ—s japonÅ³ ju-jitsu hibridÄ…, gyvenimo pabaigoje buvo pripaÅ¾intas Meijin
karate (didÅ¾iausias ekspertas karo mene).

Japonijoje, o vÄ—liau ir visame pasaulyje tapo populiarus Masutatsu Oyama (korÄ—jietis), kuris sukÅ«rÄ— gana kontaktinÄ¯ stil
Kyokushinkai. Jo karate pasirodymai, bei kovos su buliais Havajuose ir JAV atne&scaron;Ä— jam pasaulinÄ™ &scaron;lovÄ™.
Daug jo mokiniÅ³: Soeno, Azuma, Ashihara, Nahamura visose pasaulio &scaron;alyse Ä¯kÅ«rÄ— savas karate organizacijas
ir mokyklas tokiÅ³ stiliÅ³, kaip: Kudo, Ashihara karate, Shidokan bei Shindokai-kan.
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