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Trutlno być obojętnym n.a takie Pięlłno,
jakim emctnuje naginrltct, tett suzegrilny
rodzaj broni drzetLlr:Oulej. W JaPonii
uĄutano uliel.e rodzQóul broni
ch,zewcouej,

Pr4

czym do ncllbardziej

amnyclt należq nctginata i yri.
(łowrtia \ari miała róiunież "itliel.e

rviększ1, u, por,órlrratritr clo irlrl],ch rclclzajótt-

k.sztąłtóul, ale h,laslczlry hszlail to rodzaj
sztyl

etu oflrrlul ione go na clrzeitlctt.
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hoń.ctt tego

trz1
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się

broni. Podobrlo

rragir'zrtz1 ćrticzr-
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ko-

biet, a reszta to sami rlrężczl-źrri.
Nagirrata br,łą r,órlllież rrlrrbiorrz1 bl-rirrią
rrrrrichórl, brrddl,jskich, scllvi, kt<jrzv su,oirrr
bvlvałcl, przervr-zszali przecirvrrika z nlieczelrr.
krrllszte1-1-t.

Poróulnautczycl,t.
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ańlkułu znajdujq
zĘęcia głoulni yari dla celóul

\[.|aponii clo clzisie.jszego dnia ilieltt ztrarvcótl, (i nie znall,c<iir) u- clalszr-trr ciągtl t\fie1,clzi, ł,e to ,,kclbieca llloli", Tt,oclrę rrrtrsi br,ć
\\, tylll prirrt,cl1,, ponieu-aź rt kltrbaclr sportolr-l,ch specjalizu.lącl,clr się it lr-zilce z ttżl-cieln
naginat1,, a któr,l,ch jest lntróstll,ci lla ślviecie,
r_rdziził kobiet ćrr,iczilcl,ch llaQitrzrtą .jest rraj-

\,\Ig,,Słorr,tlika rizb1,ojer-ria 1ristorl,czne-

go" (}I. Ciraclortski. Z. Zveulski.|trn.. P\\'N
1998) chal,akter llagil-ratv najbardziej jest
,zbliżon1, do

Xll

etr

ropej s kiej

b 1,oll

i

s

tclsciivall ej

znanei iako slewia.
Pierlvsze dolvoclv na istrrierrie tej broni

itrż rr,

rr,iekr_r.

został1, ztralezione ll Kojih,i z 7 12 r.
z r\.slrtrkami, jego t,vttrł ozrratri
utlvór,
.Jest
cza,. Księga rlaunych i7,r-6lrnzeń (polski przekład
\Viesłarr, Kotański). Nagirrata bl,ła trżyrvana
rv okresie Nara (710-794), a z okrestt Heian
(794-1185) pochodza jttż rriezbite clou,od,v
historyczrre rla.jej uź1,1vanie, \\r księdze Oslirr
(}osannenki (,,Dzienrtik pięciu i tlzech lat spędzorryclr rra Oushtr"), z roktr l086, opisancl
trź1 cie naginat1 rt bitirie.
Naginata to zakrzl,rvi<lna głorvnia, osadzona na drzelvcu, która sięgała 2 metrórł,.
Pierrvsze egzemplarze miab stosunkort

Japonii

u,cl clużą klzyrr.iznę i szerokość.Z biegiem
czasu malała krzy,n,iztra, a sama sło\.r.nia zacz,ynała corar, bardziej plzypornirrać miecz
osadzon 1, t ta dl,zctt t,tt.

Parametry techniczrre głolvni miały

44

ogromn)l rł,płyrvna jej bojową ef-ektyu,ność,
Większa kt,zylr,izna i szerokośćpowodolvały,
że broń ta bl,ła do tego stopnia ,,poręczna",
iż stała się ulubioną bronią kobiet, które dochodziĘ do mistrzost\\,a \\i jej władaniu.

Cłollnia n aginat1. br,ła kuta
sposcibjak mieczjapoński.

rr-

iclerrtl-cztr1,

rll,raźlrie zirzDac7,oną lirrię l-rartolvania, ltanott oraz lvidoczne lr,zor), stzrli na porviet-zchni, harh.
N,Iiała

Głorl,rria była zakończolla trzpiellie111,

za pomocą którego bl,ła osaclzana rv drzerr.cu. Mocor,vanie było identl,cznejak n, rrrieczLI, za pomocź} kołeczka mektrgi. Podobnie

.jak rv mieczacłr, czasatni stosor,tano 2 kołeczki. Na trzpierriu mieczrrik rrarrtlsił srvoją
SygnatLIrę.
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Szczególrrz1 oclmianą nagirrat1, bl,ła rver-

z krótszą l,ękcl.jcścii1 (zdjęcie porr,l,zej),
która jest zllana .jako Arr-lerrłiałl. Opralva
sja
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naginat1, b),ł:r zbliżorra clo oprarv1, nlieczzt,

chociaź bardzo rzadko stclstl,tl,ano

tsttb1,

(garcla; rr,ielktlścitl,ch stosclrvzrrrl,ch ll, tnieczaclr. Zu,l,kle tstrba naginat1, bl,ła nierl,iele
iviększa ocl seppa lrrb.je.j r,órvna.
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\\r XII-XI\I lr-iektr lviele fieślirrie
lviększość)ltalk bl,ło pt,ou,adzotre tra kolrizrcIr. \\r takich rr,arrnkach rraginata rlie

t-ozrr-iązaniem. Szczególtlie tt, stal,ciach r-ra bliskich oclległościach,
kiecl1, plzecilvrricv rlręcz się dotl.kali, nagillata na dłtrgirn clrzelvcl_t bl,ła lTTało pol,ęczrlzr. Bl,ła tratotrriast farrtastl-czną br-onią clla

sanrttraje (rl tl,rrr czzisie) niezb1 t często Llz\,rlali jej jako rr,łasnego oręża. Znając i clt_icerliajzlc zaletv tej br-otri, sirnrrtl-aje rvl,posażaIi rl rrią prostl-clr żołnierz1,, rrslligrllrr (dosł.
,.Iekkor.ogicl. "), którzv nie b1,li samrtrajami. Zrr,r,kle b1,1i to rtieśniac1,, słzrbo rr,l,tt,en<ll,ani lv lvojaczce, któl-zr,.jedrrak potl,afi-
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blła rrajlepszl,m

żclłnierzapieszego. N{ając tak długie
drzerr-ce, tnógł skutecz,nie razić rrie t1,lko
satlttraja, ale i jego korria, Z tego pottocllt
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Zcljęcie naginatv oprirrviorrej jako zlałi:rrlńi (^łOI _łrt, Tokio. Japolria).
\Iiecz svgnoll,an1- KĄNETAI(ł. \\r zrtiązkr_t z t1 nr, ze głorl,nie nagirratl rniaĄ, dłrrgość
ok. 1,2-1,6 shaktr (36-48 cm), zu,l,kle bl,h,

przel,abiane na krótkie miecze, uakizashi..
Blły jednak i takie głolvnie, które miaĄ,dłu-
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goŚĆ 1-1rieczr,, katana.

rragirrat1, stlaszlirr,1, tlzl,tek. Do

dzisiaj pantrje pogiild, ze l-an}, cięte zadart,alre tragitratą, jeślinie rrastępotl,ała natl,clrtrriastou,zi śrrrierć,eliminorr,ah, prze-

cirtIlika albcl

r-ra

baldzo clługi okres, albcl

bezporr.rott-tic. Ran1, cięte bl,Ę,, podobrlo,
zrlaczl,ie clęż,sz,e, niz rv podobnej sl,tuacji
zzrdalt.atle mieczenr, którego głou,nia br,ła

stosunkclu,o cierrka, a rrajbal,dziej ef'ektl,lr,trl,trr obszat,enr 5Jłollrri miecza .jest, mniej
rlięcej, jeclrra tlzecizr, licząc od sztl,chtr (/ti.i-

.rłłl).'1-o tłtrrnacz1,, dlaczego bl,ło tak iliele
poszrrkiivań optl,malnegci kształtr_r kissaki,
zrviększalrizr jego dłr,rgości,szerokości etc.
Sall kształt tej broni, piękna kompozycja dłtrgości,szerokości głorlni i jej efekt1.lvności spt,arviła, że niektrire głorlnie naginatr- przerabiano i stoso\\,ano jako miecze japciriskie.

\f

zir,iązktr z t),m, ze trie bl,ło to

do dzisiaj zaclrol,ało
się strlsltnktlrlo nieltiele egzemplarz1, tak
oprarviorrvclr głoivrri i osiągają one barclzo
z.jzur,isko pon,szechlle,

il,1,sokie cen1,.

\\- głolvrriaclr Naginat1, Stoso\\,ano Zasadniczo t1-Iko tlz1, korrstrr_rkcje, które tez
byłl, stclsou,alre prz}, plodukcji rniecz1, jirpońskiclr. Najbardziej popularna to slnhu-uth,u,i, i polega lla t),m, ze głorvnia \\,pl,zekroju .jest identl,czna jak shinogi-zukuri, ale
sztl,clr głolvni nie ma z,aznaczonej linti wkole i kralr,ędź ,shinogi doclrodzi do korica łlssa,
łz. Druga konstrukcja to moroha. Głorvrria
ił,przekrrljr_r t\{orz), r-egularrr1, rornb (rr, kartaclr kształt ,,kal,o"), a rvięc iest to połączenie linii ostlza, drr,óclr bocznl,clr kralr,ędzi
i P.2il,ędzi górnej. Na rlieltr głortniac}r stoso\\,ano rórr,nież horintono, zar,órl-ncl 1r postŁlci inskrl,pcji, jak i l,clivkóll, (stt,udzin) . Trz,e-

cia konstl,trkcla to unohttbi-uLktLri. Podobna
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do shobtrzLlttll,i, ale lirria.iłlliogl cloclr<iclzi do
klarvędzi ,lttlle \\,pervrrej oclległościocl końca kissaki.
Pocl koniec XV ll,ieklr 5;łclrlnia traginatr,
miałzt kształt dośćznacz,nle różr.iąc1- się od
pierlr-orvzorrr.
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Jakjtrż pisałen. rrcześrriej, broń tajest
rzadko spotvkanzi i osiąga lr,l-sokie cer'1.
Głórvtrą prz),cz) ną jest niezrr-r-kłe piękno
cłolr,ni.'I-o zapotrzebort,alrie kolekcjorlelrilv
sprarr-iło, ze pojalr-ił1- się g}rlll-rrie nagir-ratl
któle - rr-rórviąc ciglęclnie - są poclr"óbkami,
Speclalizrga się \\, t),m głóllnie Clrińczl,c1
którr- poza całą ganrą ,.tnieczr- japo/rskich"

,

,

o|eru.ją rórlniez naginat\,.

Iicinicc XY ltiekrr i stoprliorle \fpfo\fŁldzellie llrotri palrrej to okres ztrliel,zclrrr clla

Klasl-czn1 kształt naginat1, rl- oplarvie
Shira-sal,a, krrtej ltJaporlii, z rvicloczną lirrią
lralnotr sttguhir. (}łolvrria pfz),stoso\falla clo
opl,arr,l .jako tniecz.

lragirratr-. .jako cll,ęża stoso\fallego pcxvszeclrrrie. Sam or,ęz l-rigclr-rrie zgirlął, borl,ier-lr zaczą}

słrrĄ-c' jako broti cet,ellrolrialtrzr. rriezbęclna
przr- il-szelkicll uroczlstościacłr. Pervtrr-trr parzrcloksenl b11o til, ze poczr-rlzrjąc ocl rokrr

Ą
Ętr
)1J

^
PĘ

rnniej rr-ięcej 1600, a rvięc od poczatku errEdo, kiecl1- zaczęł\- rrstarvać \\-e\\,11ętrzne \\-oj-

rr1, u-

.|aponii, rraginata, trzrcąc srr-ój llojorl,r,

rraclal pr<ldr_tkolvana i coran,
rvieclząc, że nie bę\{istrzort,ie,
piękniejsza,
clzie otra słtlźl-łado bojtr, a.jeclvnie clcl pokaztr,
zaczęli prześcigać się ozclabiarritt clr,zerlca róznl,mi piękrrl-tni llatel,iałalrri. rv tvr-tr l,órr,trież
tnasą perłoir,ą, stoso\fać lrol-irllclt-to i różrlegrl
roclzajrr stt-trclzirT r, (rtxl,ki lla bokaclr głorl,rli).
Porr-starvałr, r,órttliez ciągle szkoh rr-alki rrzrginatą, która rr- salach tletlitlgou,r,clr łlrłall całościrvl,korlatra z dlelttra. l sport ten, iako się
clraraktet,,

blla

lzekło. pl,zetl,rr eł tlcl
Szkoł1 u,alki istrlie,ją cIzisia1 tlie tr-lko
lv prarvie każd1 m krajtr Europr Zachoclrriej,
d.risilr j.

ale istrrieje róllrrież \Iiędz1-1raloclcirta Fecleracja Naginaq-, kttil,a przeproiladziła pierrr sze
mięclzvrrarodort,e zarvoch, rl l 995 r. rv Japorlii,
Dltrgie takie za,tl,odv odbędą się
,tl,
San Jose, ir- Kalilbrtrii.
\\, czer\\,ctt 2003 r.
Istnieje fecIer-acja klubclrl- rragirratr,

ry LTSA, ,\ustralii, Fral-rcji. Brazylii, Niemczech i rvielu. rtielrr innl-clr krajach.
\\i Polsce jest to broń prau,ie całkorr-icie
lriezrralla. A tlriltlo to zdarzają się przvpadki rraclzir,\ czajne. Od czasu clo czasr.t do
l(1ubrr Kulturr rl, Czerrr,iorlce-Leszczl,nl,,

Ąó

Itlrla rlaginata z przepiękrrz1 lirrią Hamcltr,

koło Katorvic, przljezdźają Japończl-c1, b1,
clać pokaz tt,etlitrgtr iaido. \\'czasie ostatnic.j
takiej ll,izl,t;, lv Tliezzlcl,rll rokrr jedlra zJaponek, ktrjra br,ła rl tej grtrpie, clała pokaz treningtr naginatą.

Pottr,ższe zdjecie przedstair,ia llagitratę

Jak lr-idać głorvr-ria llr,ła ktrtzi na sposóll clamastu, \ie ma olla utrrarclzotregcl
z Chirr.

a takze ntc nla ]ruda.
\iektórzr tttierdzą, ze nawet stal ta rlie
br,ła kuta, lecz rr,zol-r- datnasttt został1, rr,1--

ostrza.

ltcttltott,

trarlione. Spotkałeln się osobiściez ,.mieczarni .japońskimi" prodtrkc.ji clrińskie.j
i o ile lr-i glądają clośćclobrze na zdjęciaclr,
to \\- rzecz},rr-istości lr,l-glądają fatalnie i lra
pierrvsz1, rzut oka rvidać, ze nie mają nic
ivspólnego z plodukcj4 japoriską.
To, co jcst bezu,zględnl,m dorlcldcm na
ich jakość,to celr\-. Są bardzo rriskie,
Ale to rraplarr-clę nie.jest okazja dla kolekcjcinera.

Poir,l,źsze zdjęcie przedstailia prarl,dzi-

japońskiej. \Ą,Isz),stkie najrl,azniejsze elenelltv na porlierzchrri

rr,ą naginatę prodtrkcji

kw
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głolvrri są closkorrale rł,idoczne. 11.211,1,kle
elegallcki szt 1 ch łir,vlłi.
1[ przl,padku mozlilvości zakr,rpu lragina[), za\\lsze rrależ1, parniętzrć,

że głou,nia

poil.intra bl,ć bez tdz1,, bez szczególnlclr
i głębokich rr,l-łamań, a stal koniecztlie mttsi zarlierać efekt,v kucia i trtlvardzania
ostrZa.

Nagirrata rv opralr,ie,

z\\lal,1a nagamaki.

Stosrtnkclrvo krótkie drzeu,ce, prz),5toso\\,ana do lroszerria przy bokrr.

, ffiĘF__"".'=]-al,] .:,,,

ClTal-akterl,stycznźi dla naginat1, mała
tsuba została u,l,konana z rlielką dbałością
o szczegół1-, rniedź połączrlrra z mosiądzern.
Rl,sunek rra tsrrbie obejmr_ije l,rjll,tricz obrzeże tsub1,.

.

Nagirrat-a rv opl-arł,ie shira-sal-a.
Na kcir'iec zdjęcia .jednej z rrieliczrrl,clr,

iv polskich- zbioraclr prl,rtatlrl,ch naginatr,

Ą

rv pełrre.j oprall,ie. Pełna dłrrgośćz drzesy-

cefil

l94 cm,

natomiast Nagasa
(długośćostrza) 34 cm. Głou,nia \l),maga
szlifbl,ania, ale rl, doskolrałl,m starrie.jest zacholl,ana opra\ta. Prakt,vcznie całe drzervce,
pokrlte u, obrębie rękojcściskórą rekina,
a \\, pozostałej częściczarną laką, jest bez
najrnr-rie.jszl,clr uszkodzeri. Naginata jest
Munei (bez podpisu rniecznika) i chociaż
lrra kształt nagirrat1, z okresu Ko10, to stan tl-zpienia tr,skazuie, że noże liczl,ć ok
200 lat, koricorr,1
okles Edo
\\,\,11osi
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Doskonale zaclrorr,allzr rękojeśćnagilra-

balrlioną lra zielokoloróu-,
liarmonii
no. Daje to pięknl,efekt
rl połączelriLl z c,zarną laką i koloretn miedzi z mosiądzem.
t1-,

pokl,1-ta skórą rekirra

Cha-

/)

l,aktervstvcznl,tn elementetn

są kl<itkie strlrdzin1,, ho-hi,

zolr)m

rl rniejscrr zbli-

rraginacie habaki jest rr,l,kcinatle u, pełclo haLlaki. \\I te1

ni z rrriedzi

Na rękojeści
zna.jduje się, rr,1,konan1, z rnicdzi,
Mott rodrr Tokr_rga\\,a, trzr,listna
tnalrr.a,

Tlzpieri głorvni z jedl-rl,m
kugi-arra.

ot\\,ot.em, me-
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