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Krótki komentarz: Albumowa publikacja dr J. Szymankiewicza pod jego japońskim 
pseudonimem. Autor od czterech dekad obok chińskich sztuk walki zajmuje się także 
japońskimi. Szczególnie tymi o mocnych chińskich źródłach jak kenjutsu - sztuką miecza XVI-
wiecznej szkoły Shinkage Ryu i kyujutsu - sztuką łucznictwa XV wiecznej szkoły Heki Ryu w 
odmianie Bishu Chikurin-ha. Podstawą książki są doświadczenia własne, praktyka z sensei 
Oba Hiroshi menkyo kaiden oraz wielokrotne wizyty szkoleniowe w Japonii, także w 
miejscach związanych z powstawaniem tej tradycyjnej szkoły wojennej. Publikacja omawia 
historię i pochodzenie miecza japońskiego, pierwotne tzw. koryu Kenjitsu - style szkół 
wojennych samurajów, na których rozwinęły się dziesiątki ich kopii. Skupia się na 
pochodzeniu i rozwoju szkoły miecza, która w erze shogunatu Tokugawa stała się dominująca 
w Japonii. Na jej wzorze organizacyjnym rozwinęły się nowoczesne szkoły wojenne Japonii. 
Także współczesne i nie tylko związane z techniką miecza. To podróż przez dwieście lat, od 
szkoły Kage Ryu mającej chińskie korzenie, poprzez Shinkage Ryu do Yagyu Shinkage Ryu. 
Materiał zawiera 640 zdjęć, 76 grafik i schematów, omawia wiele nieznanych wątków historii 
Japonii. Także związanych np. z pochodzeniem klanów shinobi (ninja). Porusza pomijane 
milczeniem i nieznane publicznie aspekty pochodzenia japońskiej sztuki wojennej w tym 
sztuki miecza, jej rozwoju na tle wydarzeń i zmian historycznych, politycznych i kulturowych 
tej części świata. Książka opisuje historię i technikę szkół koryu Kenjitsu jak: Kuki Shin-den 
Ryu, Nen Ryu, Chujo Ryu, Tenshi Sho-den Katori Shin-to Ryu, Kashima Shin-to Ryu, Kashima 
Shin Ryu, Itto Ryu, Shimmei Muso Ryu i Niten Ichi Ryu. 

Aktualne możliwości nabycia publikacji: Dostępne egzemplarze książki można jeszcze na-
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