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„Най-голямото предизвикателство е победата над самия себе
си“

Наименованието „Шотокан“ идва от името, което учениците на Фунакоши Сенсей дав
ат на школата му. На входа на залата учениците и приятелите на майстора окачват
надписа “Шотокан” или “къщата на Шото”. „Шото” – "борови вълни” – е творческият
псевдоним, с който Фунакоши подписвал стиховете си. Пътят към къщата на учителя
Итосу минавал през борова гора и на младини, нощ след нощ, Фунакоши се наслаждавал
на гледката и шума на разветите от вятъра и огрените от луната борови вълни.
По-късно хората започнали да наричат неговото Карате с името Шотокан. Първата
карате организация в света – Фондация 
“Шотокай”
, е основана от учениците на Фунакоши, продължили да следват учението на майстора
под ръководството на Шигеру Егами и Цутому Ошима. И до ден днешен в тази
организация не се провеждат състезания – Карате е път за духовно и физическо
усъвършенстване, а за спорт не може да става и дума. Постепенната поява на нови
стилове била неизбежна, тъй като това бил начинът, по който майсторите изразявали
собствените си разбирания и открития в бойното изкуство.

    

Друга част от учениците му начело с Масатоши Накаяма през 1949 г. формира
Японската Карате Асоциация (JKA). Така през 1957 г. се провежда първият шампионат
по Карате и се поставя началото на Карате като спорт. По тази причина много хора
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отъждествяват Шотокан със спортното Карате, но съвременното спортно Карате се
развива самостоятелно от десетилетия насам като модерен европейски спорт.
Световната Карате Федерация (WKF) е тази, която развива спортно Карате и
обединява различните стилове под общ състезателен правилник. Неин представител у
нас е Българска Национална Федерация Карате
До (БНФК) . Състезанията са начина за
популяризиране на бойното изкуство, но в наше време се наблюдава едно голямо
разминаване между спортното карате и Карате като бойно изкуство. Това се дължи на
факта, че за да се избегнат нараняванията в състезателните правилници, по-голямата
част от техниките в Карате са забранени. В Кумите състезателите използват максимум
5-6 техники и това им е достатъчно да стават шампиони. Много от техниките са се
променили така, че да постигнат точка на състезание, но реално тези удари нямат
силата, която трябва да има една карате техника. Другите състезатели специализират
Ката, но това са едни артистични съчетания, в които се демонстрира атлетизъм, но не и
разбиране. Духът и благородството на бойното изкуство отстъпват пред един нездрав
спортен дух. Победата е цел, която състезателите се стремят да постигнат на всяка
цена, дори и с нечестна игра. Етиката и уважението са изместени от спортната злоба.
 Шотокан Карате До не е спорт, тъй като идеите и стойността му са други. Спортът е
само една малка част от карате, а шампионството е пагубна болест. 

Преминавайки през времето, думата „карате“ придобива много по-дълбок смисъл от
широко разпространения „кара-те“ - „празна ръка“. Постепенно изкуството, означаващо 
„път на празната ръка” („карате-до“)
придобива смисъла на
„път, начин да усъвършенстваш себе си“
. Първоначално окинавското бойно изкуство с невъоръжени ръце било известно под
името “То Де” - “вълшебни ръце” или “Кара те” със смисъл “китайски ръце” или само “Те”
“ръка”. Фунакоши Сенсей променя йероглифа означаващ „китайски“ с друг, който звучи
по същия начин, но означава „празнота“. Така “китайските ръце” се превръщат в “празни
ръце”, а празнотата има дълбоко философско значение в източната култура. Освен
името на изкуството, Фунакоши Сенсей променя и имената на техниките и катите, като
замества окинавските им имена с японски. Следващата промяна, която прави, е
преходът от Карате Джуцу в Карате До. Бойното изкуство, с помощта на което се
оцелява по време на война, се превръща в Път за духовно усъвършенстване в мирно
време. Колегите на Гичин Фунакоши, практикуващи други стилове Карате, възприемат
новото наименование на изкуството – 
Карате До или “Път на празната ръка”.
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Майстор Фунакоши казва: “Крайната цел на Карате не е в победата или поражението,а в усъвършенстването на характера на практикуващите” . Основното впечатление за Карате е за бойно изкуство, чиято основна цел е печеленетона схватки и увеличаване на физическа сила. Това, обаче, отразява едно непълноразбиране на духа на изкуството. Има съществени неща, обаче които отличаватспортното Карате от бойното изкуство. Първата разлика е в отношението към практиката и живота въобще. Целта на всекиспортист независимо от спорта, който тренира, е да бъде първи. Той непрекъснато сесъстезава с другите и стремежа му е да бъде по-добър от тях. Един ден той ще станесветовен шампион и ще реши, че вече е постигнал върха на развитието си. Дори инеговата спортна кариера да не приключи тогава, когато възрастта напредне тованеминуемо ще се случи. И в двата случая развитието му като спортист в един момент щеспре. В бойното изкуство човек практикува всеки ден със стремежа да бъде по-добър отсебе си и това продължава цял живот. Границите на развитието му са неизвестни. Дорида стане световен шампион той ще продължава да практикува с мисълта, че днестрябва да бъде по - добър от вчера. Целта му не е да победи другите, а самия себе си.Един от големите карате учители шихан Тецухико Асай казва: “Денят, в който ще спрада се развивам, ще е денят на моята смърт“. 

По какво технически и психологически се отличава спорта от Будо?  За по – яснаразлика , ще дадем пример с Пътя на меча – Кендо. В съвременното спортно Кендосъстезателите използват специална защитна екипировка, сражават се с бамбуковимечове – “шинаи” и позволените удари са четири на брой. Най-странното е, че се играедокато единият от състезателите спечели две пълни точки “Ипон”. Защо се играе до дветочки? Защото се приема, че първата точка е могла да бъде спечелена случайно. Етотук идва разликата между спорта и Будо. В бойното изкуство, когато мечовете саистински, няма значение дали си отсякъл главата на противника случайно или не и далие било с позволена техника, или не: втори шанс няма. В правилника по спортно Каратена WKF се играе до много точки. Правилникът за състезания на Шотокан Карате До сестреми доколкото е възможно да се доближи до бойното изкуство и до концепцията зазавършващия удар. Печели този, който пръв направи “Ипон”. Има и много други разлики,но този са достатъчни за да се разбере разликата. В исторически план майсторите в школите по бойни изкуства подбирали много строгоучениците си, с цел да запазят автентичността на знанията, които преподават. Вминалото бойните изкуства са били практикувани тайно или са били привилегия нададена фамилия.

Майсторите са вземали ученици само с нечия авторитетна препоръка, за да избегнатпопадането на изкуството в лоши ръце. Днес всеки може да практикува бойни изкуства,но малцина достигат до същността им. Методиката на традиционното Карате е толковаскучна, че хората, дошли да се научат да “употребяват” Карате, се отказват сами предида постигнат необходимите умения. Тези, които останат по-дълго в Доджо (мястото,където се следва Пътя) вече са се променили и не биха злоупотребили с уменията си.Масовизирането и конкуренцията в знанията и уменията са стимул за развитие.Комерсиализирането е това, което ощетява.

Карате като идея е една цялостна и завършена система за физическо и духовновъзпитание. Някога Фунакоши Сенсей е казал: “Времената се менят и Карате също сепроменя”. Наистина Карате непрекъснато търпи еволюция и един сериознопрактикуващ трябва да познава традициите и да ги пази, за да не се превърнеизкуството в дърво без корени. Катите и принципите не трябва да се променят, а да серазбират и прилагат. Мястото за творчество е Кумите, както и методите в Кихон.Стратегията и тактиката за защита и атака винаги ще търпи развитие. Смесване настиловете не е решение, а по-скоро развиване на собствените методи, познаване надругите стилове и адекватна тактика. Едно смесване би довело до обезличаване набойните изкуства.  Няма по-добри или по-лоши стилове. Всеки стил си има преимущества и недостатъци,както и всеки човек е различен. Добрият майстор е този, който знае силните си страни иуспява да постави опонента си в неизгодна ситуация, така че той да не може даизползва своите. Майсторство е също умението да скрие собствените си недостатъци ида се възползва от тези на противника.В тази статия са използвани материали собственост на Сенсей Ненов в негово интервюза списание УСУРИ 
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