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I(endo: zbroia
treningowa
W uliększo,it,i Pulllikar:ji Pośttli.ęt:ollyclt
kendo nożllrt mctleźć slu,ie rclzertie,
że zbroj a (bo gu ) ul1! ółc ze.śni e t,LżllLlrl n ct
ul ze rtn i e r c e .l a }l o ń slłiaj j e s t u zo cllu tl tt cl
nrt. sttt rych zbrojach sa ru tra jskiclt.
NIu tcl Ęt' ,jahh lqczlńk z rlcerskc1
t,

.s

Przeszłościq.

\\'al,t<l zźttcltl pokl-titce prześleclzić clzie-

br-sprarlclzić. czr istllieji1 1lr zt,slallki rllr popult,ic tcj tczl
Zat zrlijrrlr otI slrItlcj llA/\\\,
Jakieś piętnaściclat tetrlrr, ll, czasie głębokich zt-lriatr rv l,egrtlanritlie zarltlclórl

.je bogu, chtlćb1

po

tcl,

.

i przepisacl-r sęclzirlrlirrT ia,,,bogrr" zr-rikrręłcl
z tlficjallT vch cloktirllerrtórv \\'szechjapoirskiej Fecler:rcji Kerldo (ZNKR), zirstapiorlc
plzez cl<lkłaclrriejsz1, tcltrlitt,,kerrrlo-gtr".

(lłórlrrvrrr porvrlcletn zttliatrv biłci tcl, że słorvenr bogu zlr-l-kło się tez okleślaćekrl,iptr-

rrek szablist<irr, szpaclzistrirt i tak dalej.
Trltcltlrl .jecllrak odgtilrrit clecvzją zrlierTić
ltrclzkic przi,zrr-r-czirjctria. Zau,odnicl rvciąz
t zl,Śt

iej

ttzr rr ltj:r slal,ej tlltztr r

Wrroro
NowłrowsKI

.

Jak stal,cj? Htlrtlr... \\' zaszrclzic nie tlla
zacltrrcll clorr,<lclórr, tlir t<l. że lv okl,esie Eclo
( l600-18ij8) stoso\\,źul() l\.r,łączrlie trazrr,ę boglr rra okleślerrie zllloi trerritlgcirlcj. \\'obiegtr llr łr, takic słorl,a.jak ..clog,tr", .,takc-gLtsokrr" (zbroja ll:itllbrtsorr,a) i ,,lltrgtr". Dclpicro
rt l889 roktr, prl t-corgallizacji (rra lr,zór etrtr- olicjalrrr nr ptlrlręczrrikrr szertrrierki. u- rtlzclziale ptlśrlięcct-

rclpejski) arrrlii cesarskiej.

tla llagtletr-. CZYtalrl\,: .,...\Vyposźrżcnie trlrlztlir poclzielić tl:r clrr,ir roclz:rjc: blor'l
i llogrr". Docla.jnll-, zc ótvczest-lzt zllloja skłaclałzr się, rvc<lłrrg clefinicji: ..z tllaski, pżll]cel,z,a z clos,zl,tr-r-lri rrabiodl,katrr trr rt,alce

Ą
Ęn

ft

^
FĘ

t-tti. nal,zrtllierrrrikóil i rękarlic". Sirt-trrl słollo,,b<lgtr"
lll ło skrrjccllra lvel,sji1 .,bo-

-shilr-l-<l-grr", czr.,li,,oclrralliaczr- ciirła".

\,Iijah latir i

lla

.jzrpoirska

Etrr<lpę polllałrr
lltc.,zęła pl,zl,gasać. (}eIleralolvic przvporr-rrlicli sobie
tltrl<la

rl tr:rclr c_jach rr,łasncg<l tlzrrcl-

drt. \azrr a ..lltlgtr", pier-rr-<ltIlie pl zr 1lisaIta szc1,1llit,t,ce
etlr,<lpejskiej. zrr,łitszcza

frar.ctrskiej. rt połorvie ch,rrgiej clckacl1, clrr-tlclziestegcl
lt-iektr została plzejęta przez
ketrc]o. l'l,zetrrvllła rl,szl,stkic
ll-<ljrrr

i

pl,zclrrialr1,

-

aż, c7<l

korica liit <lsicrrrcIziesiątl-ch
izltliatl. o kt,lI,1 cll \\,sp()lnitrałetl-t przedtelrr.

picrrvsze

o zbltijach

lvzll.iarlki

tretritlgrlrr-l,cIt,

rtżr-rl-atrl,ch cl<l ćx,iczeri

Bogu starego typu; zdjęcie z książki Takano Sasaburo, ,,Kendo" (1934).

sztrtk rlalki,

poclroclzzi
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gclzieś z poł<lrll X\III rliekrr, ir lvięc z rlkl,estl \\,z1lloz(]lre.j aktr rvllclścillszelkicll szktjl
i st1,1<irr,, .Jeclerr z pie rrvszl,t:lr lvizerrrliktjtrzirtv<lcltrika rr- tirkiej zl;roi, tvr-lvijajelcego rlauirrirtą, 1ltlclr<lclzi z ir,r,clatre5Jcl tv 1862 r,clklr
szkicortrlikir I lislrikarlr- }Itlrotl<ll;rt. \\'itlac'

ze lvslló}czcs1lllll
bogrr, lccz z clrtreiej stl,oll\- rrie blak tez \v\--

ttl

pe\\,1re p<lcltlllieristrva

raźrll,clr ltjżrric. Rr-ak rękau-ic i tral,ittrrietrtlikóu-, zaśtat,e (osł<ltlir llioclcl,) cl<lczellirlrra

\\l)1,o\l (l() |):lllCel,/it i gęsl,, l)llsZ\\\:lll;l
llllttlllttstltr r rlri li:terr kltrlli.
Ta ilustraciźt <lLitz częśc'zapisrirr,, zźl\\-źl1,tvclr rv starvcIl krorlikirclr. sklarlilrjir clo przl -

_i(,st

1_1ltszczetriit, ze 1liel,rlszc zlllcljc tletlitrgtlrle
po jirrr-iłr sig rr szktlł:ich u-iłlki tr,łticzrlii1.

późnicj tl,aljłr clo kcrljutstr,
z pel,spektr-tlr- czasrt. .jccltttlztlitcztlic roZSt1-ZYgtlźlĆ tę krr,estię. l)rlzrlstaje I:rkterll, ze llA \vczesll\,(]h l,r,citlaclr,

a

clcipie l,<i

Trttclr-rcl .jcclrlak,

przeclstarviająclch tt,errilrqi lrrłl ttrrllie jc, .jecllllie zalr,tlcłrricv llr-lltlsztzelri lv llrtlti cllzcrl,C()\Vź}

Ą

T

Ęfr
')1,

i pallcefzc.

tlsierrlllirsttllet,lri yatrlacla lleizaernoll \\, czźlsie 1lcijcclr,llkrt tra clt,eu-triatle tlriecze (boktr-

to). D<l ćrviczcri 1lorvl,ticił clclpiercl po cztr:l,-

tlasttr l:rtircIr. gclr l:lalazl clrlj<l, rr, kttjrr

ćlviczącr- ntlsili,.rrlaski zasl:rrriaj;lce

]ffi

trl

t\\,źtt,z,

karvicc, p ozlvalir j ące i r-ll
1llzeć cl<l zrt,zlt,ci;t llez strirchtt. że ktćl1,1-ś
z rliclr rl-r<i.r-łllr, 1;rzl paclk<l-

tlcl,zteż, oclrltl

t t t-t

c

r-ę

ttlrtl traf'erll

^
FĘ
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lloSZź} stoso\\-llc rrraski

Szkołr- triiecza z poczźltktl 1lciszłr, trieco
oclr-trien rl i1 clrtlg,i1. Zapisr .| i ki Slrill kage-1,\,tl.
zatl ttLłorvatre .,Heihrl clerrki clrtrkiri", lvs1_1<lrrrirl:ljz1 <l g;l,clźtrl,tlr vr,llaclku, kt<irerrltr rrlcgł

Hishikawa Moronobu,,,Chiyo-no tomozuru yari"
( 1 682), fragment ilustracji.

clrlczc-
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kać się zl,zrtrienia".'i Z czaselt,l, Yatllacla prze-

rracl szkołi1 i stalał się
ulep szać rr,spo t-t-t t-t iane oclrl,atl izrcze.
Kolejn1, przełonr rlzrstąpił rv połou,ic
XVll u,ieku, za spl,a\\,źi Chirt1, Nakar.ishiego ze szkoł,v Ittcl. To rr,łzrśnierv<ju,czas, obrlk
zbloi, pojarvił się - dtrżo bezpieczniejsz1, ocl
dlerl,trizrneQ rl - lrriecz batrrbtrsou, 1,, całkor.r,icie obszyt1, skrirą, [ul,,uro.sltinai. Narliasetrr
rnórviilc, 511, 11,1,nalazek lr,l,rvołał ostr), p1-otest zrticrzclrrrikzr szkoł1, ()no-hzr Ittcl, ()rro
T:rdzrakiego, któ11, strviel,dził, ze,,ćrviczellia
rvalki z frrktrrcisl-rirrai (...) możrrir por,óivrrać

jął zu,icrzclrnictrlci

'i

rv3-

plzcklacltr angielskiego Alera Betltretta.

z płoclrą dziccięcą zabartą", §e histclria shitrai to tetrrat oclclzielnyclr rozrrzrżarti.
\\'róćnr1, z?ltenl clo bogrr (chclć, jak pa-

trriętanlr,. rv tatntvclr czaszrclr ta tti,tzu,a tlie
bl,ła lr- trżr-ciu), \\I jeclrrr-nl ze szkicclrttrikólv (rrrzrllea) słl,rrrrego Htlkr_rsiria, z ptlczątkórv XIX rtieku , z,nalazł się rl-surre k
pl,zedst:lil,iającv 1,ozł<lżone niczvtl-t rr, :rtlasie częścitrenitlgclrve,j zbt,oi, cl.r,zr {ilku1,oslrirliri, nitgitratę l ktt,sari-gcLntg (sierp z łzrricrrclrcrn). O ile maska (men) posiirda jtrz
szelokie,,u,r,łogi", słrrźzlceochrotrie t-zrrrrio1-1, tci zirstarrirllia całkou,it}, brak osłorrl,
biocłer, zastąpiolrej .jecll,rlie birmbtrsolr,ą
patkź}, doszl,tą clo pzrncct-za i zasłarTizrjzlc:1
gerritalia. Nlaska rvl,posażotra jest rt stalo-
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Utagawa Kuniyoshi, ,,'Walka szermierzy", drzeworyt barwny (fragment), I poł. XIX w.

lvi1 kratę, ale skaclirr:lcI tvierlir,. ze br-rvałr,
lirkźt, kr,;rtr llltttlllttstltre. ztlltt,zltit, tlgl,atli-

czajzlce pole rliclzetria.
Bal,tlbttsolr-r, pallcel,7 z t,r,sltltklt H<lkrr-

saia przetl,ttał, rr zasirclzic z rrielr,ielkir-rli
ztrrizrllzttni. aż clcl pclłclrr-l, clrr,uclzicstcgo

\\'XIX rr-icktr, pocl krlr-riec slltlgLtllźtttl, zllrtlj§ trctrilrgotli1 ttztrpcltriotl<l
strrlecia,

o rlabitlclrki (tare), p<ljarriłr, się tez patrcerzc (cl<l) skórzatle. .\rt1,1iit cesarska <lkl,estt
\Ieiji zaacla1lttlrlała clrrrttre \\,zol,ce cllir u-lasltrcll 1ltltl,zcIl, \\ Órrt,zits lcź 1lo 1,1z 1lit,t,rrs,/,,\, 7,21c7,ęto 111,oclrt krlllacl bogtr (tak, ll<lalr )
trrettlcli1
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p l-ze

tnv słorvi1.

P<llvolatra

u l!]il2

t,okrr \\'szech.japori-

ska Feclel,acja Kericio rl-pr<lrlirclziłźl llźlz\\,ę
..lltlgtt" 11o p<lrvszecIlt-tcgtl ttzlcia, st\\ie1,clzając rl rcgttl:rt1-1irlie zarr,tlclrirr- sportorvvch, żc ..zbloja ochrotttta (boo-rr) sklaclir
się z rnctr. kcite, clo i tirre". \\'r-l-irz tetr <lficjalrrie trafił cl<l ..Słorllrika .jęzrk:r japoriskicgo" clopicrrl rl połtxr-ie lat sześćclziesiiltrch - ale rvr:tz z clefinicjz1 z:rczerpr-riętz1

z kerlclo, c]ołożtlrlotatlt
rriielkę.
I'orl

s

lr trr

olv

tt

jlic:

clz iej

.,zlr,r-kła" szc1--

e

j ap o lis

rla pclltr bitrvr i

kiej

zbl,rli, trźl ir,arlej
1loclczas
rltljskotvvch ceretllclt-lii. pr-zelliegałr- orl-I-a
ost:itrria
cl zielrric rr ż zlll,rli tl-etritr gorlej.

Lata trzl,clzieste ttl grl,irłtotr,tlr- piirlrtit
do trac[r cji i ll,ccrskiej pl,zeszłrlści.\Iilllo
pltldtrkc_ji rrlastllr,ej, rl:rjrviększrrll tlzllźlttieltl zztll-<lrllliktilr kcrlclcl cieszrłr się zlllrije rtl-korrirlrc r,ęczrrie, z ttzl,cielll l1atLlri]ltrrch trlatct,iiiłćlrr,: llallełrlr,, l;allllltrsa i 1aki. Od rlspriłczest,tcccl kellclo-grt l-<iztriłl
się przccle \\,szvstkiu) rllrliejsz1,1lri riiztniarirtlri osłtltrl ratlriotl i birlcler,. Br lr za tri
o rvicle trrvlrlszc. \\' rrroiul llogrr, zt,obiorrYtlr jeszcze przcc[ clrtr5J4 lvojtrit Ś\\,illt()\V;},
c[opie1,o teraz t1,1el)żl llr-ł<l <l<lkolrać llailra-

krr po ()stateczll\,1}r zakrlticzetlirr rlielkich
klrrrlpaIlii i rr-ojerr clotrlcirr,r-clr, Suó_j ostatec]zll\- kształt ttzlskała il clrrr ili, gcl;, _]apotria ivpatl,ztltrir br ła lv L,tlt,clllę. Tl,rrclr-rcl
lr-ięc cl rriej Illciltić .jako o bez1l<lśt,c<lrrie.j
,,spacl kobi el,czlt-l i" p l-aclirrv tl vclT l,r,cerskiclr
tlirclrcji, tak jak tfrldlro - rt, lt,itt,strvic teclrrliczrrcj - pcll,órvrlltć rvsptiłczesIle ketrcltl
z llcljtlir,ą szerr-trierką kelrjLrtsrr. .Jecltro rra
pe\\,1lo cla się porl ie cllleć o każcl1 rrl llogtt -

\\,\, tź1l,c.

c[obt,ze chr<ltri.

i

rt zitsaclzie rveszła cltl lrźrcia_jakieśp<il rrie-

