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Do Najjaśniejszego Pana Don Francesco Maria Feltrio della Rovere, szóstego Księcia Urbino*.
ażdy ojciec (o Najjaśniejszy Książę), aby
dzieci jego nabyły stosownej reputacji,
przygotowuje dla nich jakieś miejsce na
wybranym szlachetnym dworze, znajduje im także pewnych opiekunów, dając
tym samym najlepsze, co może dać.
Czynię tak samo i ja, albowiem księga ta, tycząca się
wskazówek szermierczych, narodziła się z lepszej części
mnie samego, tedy jako rzekłem i ja próbuję tego samego. Jako że dzieło mego intelektu jest mi droższym
nade wszystko, pokornie upraszam Waszą Wysokość,
abyś miejsce na dworze swym dla niego uczynił, który
to dwór będąc doskonałym kompendium świata, i uważanym za taki, ukazuje przez się i w sobie tyle piękna i
dobroci, ile tylko można na świecie znaleźć. Taką samą
prośbę kieruję do Najjaśniejszego Federigo, twego syna,
polecając ją ku jego obronie, mimo iż jest młodzieńcem
w dziecięcych sukniach, spędzającym czas w krotochwilach i tańcach, niemniej jak się wydaje obejmie on w
dłoniach swych tak tryumf, jak i łupy wojenne, i jak
młody Alcide* z dziecięcą ręką, jeszcze nie sposobną do
zadania, zagrozi Hydrze, wyrżnie żmije, by później w
szlachetnym swym blasku być widzianym jeszcze większym niźli jego przodkowie. Ich wspaniałość, odwagę i
niezliczone inne cnoty, które tak dogłębnie zbadali
najwięksi i najsłynniejsi historycy, wyniosą go ponad
każdego Księcia, czyniąc znanym i podziwianym. Czyż
jednak mogliby oni w wystarczający sposób dowodzić
takiej znakomitości?
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Po prawdzie bowiem tylko przymioty Waszej Ekscelencji, a to zarówno co do liczby, jak i jakości są tak
wspaniałe, iż słusznym jest nazwanie ich pilnym dążeniem do naśladowania doskonałości Boga.
Przeto nie ma niczego dziwnego w tym, iż przedstawiam rzecz przed Waszą Wysokością, a jeśli nazbyt
śmiele i obszernie przedstawiłem sprawę twemu Najznamienitszemu Domowi, kładąc także ku obronie
Najjaśniejszego Księcia, twego syna, ową moją książkę,
uczyniłem to ufny w łaskawość tak zwykłą Waszej Wysokości i jego Najjaśniejszej Krwi. [Postąpiłem tak, jako
że] nie mogłem zawierzyć, iż Wasza Wysokość bez
zapoznania się z podstawą materii, w pełni mógłby
obdarzyć ową księgę swoją łaską.
Jako, że Wasza Wysokość w swej osobie może nie być
zainteresowany tak elementarnymi wiadomościami,
pokornie upraszam o przyzwolenie by mogły być one
wystawione w publicznym holu twego Królewskiego
Pałacu i w innych miejscach publicznych twego rozległego Dominium. Za tą przyczyną jeno największa
chwała jedynie mogłaby spłynąć na dzieło moje, a to
także dlatego, iż znalazłoby miejsce pośród innych pokornie dedykowanych, w służbie i czci dla Waszej Wysokości, o którego całkowitą i nieustającą szczęśliwość
modły do Pana Boga zanoszę.
Siena, 8 kwietnia Roku Pańskiego 1610.
Najjaśniejszemu Panu
Uniżony poddany i Najwierniejszy Sługa,
Ridolfo Capoferro z Cagli.
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Do łaskawego Czytelnika RIDOLFO CAPO F.
DA CAGLI.
ie jest moim zamiarem by wykładać
przed Czytelnikiem napuszone i niesamowite słowa, przedstawiając przed
nim profesję sztuk walki, którą
zgłębiam. Jest ona wychwalana zgodnie
z jej wartością, dla której jest wysoce ceniona i szanowana, zawsze nagradzana a zaszczyty i odwaga są przypisywane tym, którzy godnie noszą miecz podle swego
boku; a pośród których lśni najwspanialej słynny Pan
Silvio Piccolomini, Wielki Przeor Zakonu Rycerzy
Świętego Stefana w Pizie oraz Generał Artylerii i Mistrz
Komnat [Szambelan] S.A.S., a to dlatego, iż nie tylko
jest on obdarzony wszelkimi i wspaniałymi umiejętnościami walki mieczem, ale także innych rycerskich
sztuk, zasię jego heroiczne czyny zadziwiają wszystkich,
będąc potwierdzeniem i manifestacją przymiotów.
Wracając jednak do miecza, twierdzę, iż jest to broń
szlachetniejsza od innych, którą włada większość godnie i pracowicie zaangażowanych w sztukę szermierczą,
dlatego też wedle mego rozeznania, nie samo noszenie
broni jest ważne, i nie samo czyni rozróżnienie między
tym, który jest zacnym i odważnym, a tym który jest
nikczemnym i tchórzliwym, ale także profesja którą
ktoś zgłębia [co czyni] by wiedzieć jak użyć jej z dzielnością, w słusznej obronie tak siebie jak i swej ojczyzny, czego nikt nie uczyni z honorem, jeśli wcześniej
nie ukorzy się i nie podporządkuje prawom i regułom
dyscypliny szermierczej.
A jest ona na pozór ostrego krzemienia, rycerskimi
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przymiotami wykrawa to, co jest szczytem jego prawdziwej doskonałości. Oto jest powód, dla którego ta
nauka jest tak chwalebna i tak wartościowa, że jest raczej beznadziejnym podjecie zadania by wyliczyć wszelkie jej przymioty. Nie wierzę by ktokolwiek mógł mnie
zganić, a to dla tej przyczyny, iż ułożyłem wszystko w
sposób jasny, niezawodny, dobrze porządkując treść,
unikając w miarę możliwości zaciemniającego istotę
rzeczy zagmatwania, wszelkich niepewnych i mylących
wtrętów, uciążliwych a samochwalczych wywodów.
Zatem, także ze względu na moje mizerne zdolności,
nie przypuszczam, że dane mi będzie cieszyć się sukcesem pełnej odpowiedzi na gorączkę moich żarliwych
pragnień, ale jestem pewny, że moja szczera i serdeczna
praca nie obróci się w niwecz, radość wieńczącą dzieło
oddaję tym, którzy podejmowali ten temat przede mną.
Mając także na uwadze to, że rzeczy te, bazują na
przymiotach tych, przez których przychylność owe
łaski spłynęły na nas, wierzę gorąco, że owe sumienne
instrukcje, jakie wyłożyłem, okażą się nie mniej użyteczne i zadowalające niż te wyrażane okazale i bardziej
udatnie i choćby w małej części owo słodkie przedstawienie prawdziwej chwały, zadowoli łaskawe dusze i
dwornie wyłoży wszystko tym, którzy z szczerością
serca nieustannie oddają się zaszczytnej służbie.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 1
O szermierce ogólnie

1) Nie ma żadnej rzeczy na świecie, której Natura, mądra
panienka i życzliwa matka wszego świata, w największym
geniuszu, i jeszcze większej troskliwości nie naznaczyłaby
ochroną, ku której rzecz owa dąży. Człowiek jest więcej
niż jakakolwiek inna szlachetną istotą, prezentującą w
sobie wielką dbałość o swe bezpieczeństwo. Jest tedy
wyróżniony przywilejem posiadania rąk, które nie tylko
dozwalają przysposobić wszelkie rzeczy niezbędne dla
jego życia, ale także po uzbrojeniu ich w miecz, najszlachetniejszy instrument ze wszystkich, mogą bronić i
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ochraniać go, przeciwko wszelkim zamierzonym atakom wrogich sił, jednakowoż wszystko to wedle ścisłych reguł prawdziwej dzielności i sztuki szermierczej.
2) Przeto, jeśli ktoś dokładnie rozezna się w tym, jakże
konieczną jest dla człowieka, jak użyteczną i dostojną
być może owa rzeczona dyscyplina i jakże to dla każdego może być nieodzownym i dobrym, a maksymalnie
pożądanym przez tych, którzy uzbrojeni w dzielność są
przeznaczeni szlachetnej profesji wojskowej, dla której
nauka ta jest podporządkowana pod maską wtórej służebnej dyscypliny, i jako część całości, i jako kres środka jest tedy dyscyplina nasza składnikiem ostatecznego
celu.
3) Celem szermierki jest obronienie siebie, od czego też
wyprowadzona jest nazwa 'scherma', jako że szermierka
'schermire' nie znaczy nic innego jak bronienie się, tedy i
szermierka i ochrona w zasadzie mają to samo znaczenie, dlatego też każdy rozezna wartość i doskonałość tej
dyscypliny i każdy musi dołożyć wszelkich do niej starań, jeśli tylko kocha swoje życie i bezpieczeństwo swojej ojczyzny, której jest przecież zobowiązanym poświęcić wszystko z miłością i odwagą w służbie.
4) Skutkiem tego zauważamy, że to obrona jest podstawową akcją szermierczą, i żaden nie powinien przechodzić do ataku jeśli nie zapewnił sobie stosownej
obrony.
5) Są cztery skuteczne przyczynki tej dyscypliny: roztropność, natura, sztuka i praktyka. Roztropność jako
dysponent natury, natura jako silna cnota. Sztuka jako
regulator i modertor natury. Praktyka jako wykonawca
2
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sztuki. Roztropność rozkazuje naturze i ludzkiemu
ciału w szermierce, jest jego ochroną, przez roztropność rozumiemy osąd i wolę. Osąd to rozróżnienie i
zrozumienie, które musi być poczynione by się ochronić. Wola skłania i pobudza do ochraniania.
6) W ciele, które na pozór sługi wykonuje polecenia
roztropności, rozumiemy najwłaściwszą ciała gotowość: w oczach bystrość i życie, w nogach, ciele i ramionach zręczność, wigor i szybkość.
7) Natura kształtuje i przygotowuje materię, jak szkic,
jest przystosowaniem w całej rozciągłości, której celem
jest ostateczna forma i doskonałość sztuki.
8) Sztuka reguluje naturę, i bezpieczniej prowadzi nas
ku niezawodnej prawdzie i przez uporządkowanie
swych przejawów staje się regułą do prawdziwej nauki
naszej ochrony.
9) Praktyka umacnia, powiększa, stabilizuje siłę sztuki i
natury a bardziej niż nauka, zwraca naszą uwagę na
liczne szczegóły.
10) Sztuka uznaje i szanuje naturę i widzi, że sama wynika z małego fragmentu materii, przez co nie może
dokonać wszystkiego, co miałaby w zamiarze, jednakowoż rozważa w wielkiej szczegółowości tak doskonałość jak i niedoskonałości, i na pozór architekta bierze i
tworzy tak piękny model, jaki jest na miejscu tym, w
trudzie wyrobiony i wyostrza grubo ciosane rzeczy naturze właściwe i redukuje je kawałek po kawałeczku
wynosząc na wyżyny ich doskonałości.
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11) Z natury sztuka powzięła skłonność do obrony
jako rzecz zwyczajną, trzecia pozycja by wypocząć w
obronie, zaś druga i czwarta służące atakowi. Tempo,
dystans, jak i sposób ułożenia ciała różne, z jednej
strony tors przeniesiony nad lewą nogę, służąc ku
obronie, z drugiej wyrzucony i niesiony na nodze prawej celem, zagrożenia przeciwnikowi.
12) Jako, że bez wątpienia najpierwszym zagrożeniem
były pięści, opanowanie tej sztuki jest rzeczą zwyczajną,
takoż szybkość. Trzecią, drugą i czwartą [pozycję] także
można tu dostrzec, większość czyni uderzenia przeważnie w tempie i wedle stosownej odległości.
13) Przeciwko zagrożeniu, jakie wzięło się z pięści, poznano sztukę walki pałką, a jako że taka obrona nie
była wystarczająca, żelazem. Wierzę, że z tych materiałów, krok po kroku tworzono liczną a różną broń, a w
tym zawsze jedna była bardziej doskonała nad wszelkimi innymi. Za sprawą tej różnorodności zagrożeń i
rozumu, wynaleziono miecz, broń doskonałą proporcjonalną do właściwego dystansu, którą śmiertelni w
naturalny sposób mogą się bronić.
14) Broń, która jest długa przekracza dystans naturalnej
obrony i ataku jest nieporęczna i zniechęcająca do użycia w warunkach miejskich. Nadmiernie krótka broń
jest zdradziecka i niebezpieczna dla życia; przeto w
republikach zbudowanych na sprawiedliwości i dobrym
prawie oraz dobrych zwyczajach zawsze było i jest zakazanym noszenie broni, które mogłyby przyczynić się
do zdradzieckich a pochopnie uczynionych zabójstw. A
zaś w starożytnej republice Rzymu, prawdziwym ideale
dobrego rządu, użycie broni było całkowicie zakazane,
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i nikt bez względu na to jak szlachetnym i wspaniałym
był, legalnie nie mógł nosić miecza ani żadnej innej
broni, wyjątkiem był jedynie czas wojny. A gdy kogo w
czas pokoju schwytano z bronią, był traktowany i osądzany tak jak morderca.
15) I rzymscy żołnierze, zaraz po powrocie do domów,
składali swą broń wraz ze swemi krótkimi uniformami,
i oporządzeniem, na nowo zakładali swe długie cywilne
szaty i oddawali się nauce i sztuce pokoju, jako że żaden Rzymianin nie ćwiczył ciała (jak podaje Salustio)
bez uprzednich ćwiczeń umysłu, każdy wykraczał poza
naukę sztuki wojennej i podejmował zadania cywilne, a
pragnienie powrotu do nich dawało im siłę znoszenia
trudów wojny. W czas wojny pożądali oni rzeczy wojennych i nade wszystko nimi się zajmowali, w czas
pokoju zaś nie słyszeli już o kapitanach, o żołnierzach
ni o żołdzie.
16) W naszych czasach żołnierze są dużym ciężarem
dla Książąt i Panów, a jeszcze bardziej dla ogółu ludności w czasach pokoju niźli wojny, a jako że nie są wytrenowani w innych naukach niż w wojnie, nienawidzą
pokoju, i przez większość czasu są autorami zamętu i
wszelkich łajdactw.
17) Wracając jednak do tematu, jako rzekłem jest miecz
najbardziej użytecznym i prawym orężem, jako że jest
on dostosowany do dystansu, w jakim w naturalny sposób znajdujemy zagrożenie. Wszelki oręż, im bardziej
odbiega od tego zasięgu naturalnej obrony i ataku, tym
bardziej jest prymitywnym, bardziej przeciwnym naturze i bardziej bezużytecznym w warunkach cywilnych.
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Jedną rzeczą jest droga cnoty i rozumu, inną brutalności i łajdactwa, z których natura nigdy się nie wywodzi;
jedynie za sprawą grzechu i ignorancji ludzie wpadają w
sidła zła i gubią się na licznych jego ścieżkach. Jedna
jest, bowiem droga prawdziwa, fałszywe zaś ścieżki są
liczne i każdy może je postąpić. Stąd w naszych czasach
zauważyć możemy tak i występek jak i występnych
mnożące się w nieskończoność. Ludzie próbują imitować naturę od podstaw, a kiedy idą jej śladami jest to
użyteczne i pełne zalet dla ich życia, jednak, kiedy tylko
oddalają się od ścieżek natury, zaczynają się degenerować, tracąc całą natury szlachetność, wpadają w sidła
szkodliwych wyobrażeń i wtłaczają ludzki rodzaj w
otchłań ignorancji, wyprowadzając go ze złotego wieku, pogrążając w nieczystości.
18) Z siły natury, sztuki i praktyki, jako skutecznych
przyczynków obrony, o czym dotąd rozmawialiśmy,
rodzą się wszelkie zalety i wady sztuki walki. Jednak
punktem wyjścia jest słuszny wzrost i dobrana do niego
długość miecza. Człowiek znacznego wzrostu, który
nosi miecz proporcjonalny do swego rozmiaru, bez
cienia wątpliwości będzie miał przewagę w dystansie. Z
tego zapewne, celem zrekompensowania wrodzonej
niedoskonałości tych, którzy są nikczemnej postury, jak
sądzę, w niektórych obszarach zabronionym jest by
głownie mieczy od siebie się różniły, co nie wydaje się
prawym, jako że ten, który przez naturę jest lepszym,
traci swą przewagę wpływającą [za sprawą długości
ostrza] na sztukę. Wymuszenie poświęcenia przywileju
pochodzącego z natury, jakkolwiek ma miejsce bez
obrazy godności osobistej, zmusza jednak do zrównania z mniejszym, nie zdolnym w normalnych okolicznościach owej przewagi mu odebrać, co ma tu miejsce
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przez nakaz użycia krótszej broni. Mniejszy przeciwnik
za sprawą przypadku może mieć inne zalety tak w sztuce jak i praktyce, które przerastają te płynące z natury.
W takich razach okazuje się, że ludzka roztropność, jest
niewystarczająca [by wydać osąd] w tak niedokładnie
określonej materii.
19) Sztuka szermiercza jest najbardziej starożytną, a
została odkryta już za czasów Nino, Króla Assyryjczyków, który za sprawą wykorzystania sztuki wojennej
stał się monarchą i władcą świata. Od Asyryjczyków,
monarchia przeszła do Persów; za sprawą tejże samej
praktyki oraz męstwa Ciro. Od Persów przeszła do
Macedończyków, od nich do Greków, od Greków została przejęta przez Rzymian, którzy (o czym świadczy
Vegetius) wydali wielu mistrzów pola bitwy, których
nazywano ‘Campi ductores, vel doctores’. Byli oni jak powiada Vegetius przewodnikami w drodze do mistrzostwa na polu bitwy, zaś uczyli żołnierzy uderzenia w
punkt [pchnięć] i uderzeń na krawędź [cięć], [także]
przeciwko włóczniom. Współcześnie my Włosi w równym stopniu chlubimy się sztuką szermierczą, zajmujemy się nią jednak bardziej w szkołach i w użyciu pospolitego ruszenia [milicji], niż na polach bitew, a to
zważywszy na fakt, iż w naszych czasach wojna bardziej
toczy się za sprawą artylerii i arkebuzów, niż miecza,
który co więcej nie służy już prawie zabezpieczeniu
zwycięstwa.
20) Dyscyplina ta jest sztuką, nie zaś nauką, rozumianą
w najściślejszym znaczeniu tego słowa, a jest tak dla tej
przyczyny, że nie traktuje o rzeczach wiecznych, ni
boskich, które przewyższają zdolność ludzkiego osądu,
jest zatem sztuką, ani konkretnie opisaną, ani osiągalną
7
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z podręczników, a raczej za sprawą działania, i służy
bardzo dobrze przygotowaniu cywilnemu, jako że jej
efekty są na pozór cnót zdobywane podczas jej zgłębiania, zaś gdy przeminą nie zostawiają po sobie żadnego produktu jaki pozostawia wykonana praca czy rzemiosło, i jaki pozostaje przy przeprowadzaniu plebejskich i mechanicznych sztuk, z których wszystkie, mimo że część z nich jest uważana za szlachetne, w
ogromnej rozciągłości sztuka ta przewyższa i wykracza
daleko poza nie
21) Tworzywem szermierki jest obraz człowieka dobrze
broniącego się mieczem, jego forma i porządek jest
prawdą i regułą, zawsze prawdziwą i niezawodną.
22) Jednak to czas wszystko łączy, wszystko o czym
powiedzieliśmy w tych kilku słowach, stąd położymy
podwaliny pod tę dyscyplinę, które będą jej prawdziwą i
właściwą definicją, podążając za tą regułą wyprowadzimy i wskażemy resztę wszystkich jej przejawów.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 2
Definicja szermierki i jej wyjaśnienie

24) Szermierka jest sztuką skutecznej obrony, z użyciem
miecza.
25) Sztuką, ponieważ jest zbiorem niezmiennych prawd i
dobrze uporządkowanych zasad, korzystnych dla cywilnego zastosowania.
26) Prawdziwym jest już sam układ zasad szermierczych.
Nie powinny jednak być one oceniane w oparciu o ignorancję niektórych, co to uczą i piszą bazując tylko na rozciągłości swego w walce doświadczenia, nie zaś w odwołaniu do wiedzy. Zdecydowanie częściej zaciemniają oni
istotę rzeczy i nie dając rozumowi szansy, mylą przypadek
z przyczyną, mieszając ziarno z plewami, szybko przerzucają się z jednego tematu na wtóry.
Zasady szermiercze winny być szanowane dla nich samych i podporządkowane prawdziwości ich natury.
27) Ich użyteczność jest widoczna, gdyż uczą sposobu
obrony, który w naturalny sposób jest prawy i szczery, i
niewątpliwym jest, że największe zasługi oddaje dla ludzkiego życia, jako że jego efekty mogą być w sposób oczywisty zauważalne każdego dnia.
9
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Miecz jest przecież bronią dobrze przystosowaną do
obrony osoby na właściwym dystansie, w którym jeden
człowiek może w naturalny sposób zagrozić drugiemu.
Zauważmy także, że walczący, niemal zawsze wypoczywają w obronie, z rzadka tylko przystępują do ataku,
który jest ostatnim ratunkiem dla ich życia. Nie zdołaliby tego osiągnąć gdyby ich broń była nieproporcjonalna, to znaczy byłaby większa lub mniejsza niż wymaga
tego zasada naturalnej obrony.
28) Celem, który wyróżnia szermierkę od wszelkich
innych nauk, jest dobre ochronienie człowieka, zaznaczyć jednak trzeba, iż czynione jest to mieczem.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 3
Podział szermierki ze względu
na naukę o mieczu

29) Są dwie części wiedzy o szermierce, zrozumienie miecza i władanie mieczem. Zrozumienie miecza jest najpierwszą częścią szermierki, uczy ona tego jak rozumieć
zachowanie narzędzia celem dobrego nim władania.
30) Jest miecz, zatem zaostrzonym kawałkiem żelaza,
dobrze dobranym do obrony na dystansie, w którym jeden człowiek może drugiego, w sposób naturalny, i czyniąc realne fizyczne zagrożenie, zaatakować.
31) Materiałem, z którego wykonany jest miecz jest żelazo
służące obronie. Niewątpliwym jest, że odbijanie czynione drewnem, z natury ledwie wystarczy do zbijania ciosów i unikania obrażeń, jakie zwyczajowo każdego dnia
jeden czyni drugiemu. Dopisek poczyniony w tekście: Zaś może
okazać się niewystarczające do skutecznego ataku.
32) Na pierwszy rzut oka widać, że miecz jest zaostrzony,
uczyniono go takim gdyż tępy, nie służyłby trzymaniu
przeciwnika w dystansie naturalnego zagrożenia.
33) Powodem tego stanu rzeczy jest obrona, która oznacza głównie, trzymanie przeciwnika na tyle daleko by nie
11
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mógł zagrozić, rodzaj obrony i naturalne ograniczenia
umożliwiają przejście do działania, co jednak wystawia
stronę aktywną na zranienie. W łacinie, jak się powszechnie słyszy ze scholastyczną pewnością, 'bronić się'
nie znaczy nic innego niż 'unikać', czy ‘trzymać się z dala’
od tego, co może czynić zagrożenie, także w sytuacji,
gdy dane zagrożenie będzie już zbyt blisko.

Odległości
podane są dla
pozycji 4 w
wypadzie,
wyznaczone
między nadgarstkiem a
pachą. Jest to
niespójne, w
oryginale na
rycinie ostrze
ma 72 mm,
ramię od
nadgarstka do
pachy, 35mm,
linia G od
pięty po pachę
55mm, a zaś
dystans
miedzy stopami
68mm.

34) Zatem w naszym ujęciu słowo 'bronić' odpowiadać
będzie słowu 'zagrozić' i ‘uderzyć’, które to działanie jest
ostatecznym i dodatkowym środkiem zaradczym w
obronie, a to w przypadku kiedy przeciwnik przekroczy
granice wyznaczone przez pierwsze środki obronne,
sunąc naprzód na tyle daleko, że może spowodować
zagrożenie, na które jego adwersarz sam by się nie wystawił. Czynność, którą podejmuje przeciwnik przekraczając granice wyznaczone przez obszar obrony jego
adwersarza, wchodząc w obszar ataku, zwalnia z respektowania wartości, jaką jest jego życie. Jest to fakt
bezsprzeczny, gdyż nasamprzód to on bronią swą chce
uczynić krzywdę, wchodzi przecież jak już powiedziałem w obszar, w którym równie dobrze mógłby sięgnąć
adwersarza.
35) Ze względu na to, że zadaniem miecza jest obrona
w określonym dystansie, jego długość winna być zwymiarowana.
36) Dlatego też miecz winien być dwukrotnie dłuższy
od ramienia*, taki jaką jest odległość wyznaczona od
pachy po podeszwę stopy, kiedy uczynić swobodnie
większy krok.

12
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37) Są dwie części miecza: forte i debole. Forte zaczyna się
od jelca, rozciągając się podle połowy ostrza, reszta
nazywana jest debole. Forte przeznaczone jest do odbijania i parowania, debole do ataku.
38) Ostrze podzielone jest na część fałszywą i prawdziwą. Prawdziwa skierowana jest w dół, kiedy ręka
spoczywa w naturalnym położeniu, przez odwrócenie
dłoni kciukiem na zewnątrz, odwrotnie do jej naturalnego położenia wskażemy ostrze fałszywe.
Pierwsze ułożenie, to jest prawdziwe ostrze, możemy
określić jako typowe dla pozycji trzeciej, która jest pozycją ostrza w obronie, ułożenie wtóre, to jest fałszywego ostrza, zauważamy w pozycji czwartej* i drugiej,
które odpowiadają ułożeniu miecza nie w obronie a w
ataku.
39) Kiedy mówię o fałszywym i prawdziwym ostrzu
mam na myśli tylko debole. Rozważania te nie dotyczą
forte, ponieważ z zasady służy ono jedynie do parowania
i tak naprawdę żadnej szkody nie ma gdy jest ono nawet pozbawione ostrza, będąc tępym miast ostrego, tak
na rozciągłości forte jak jest w obszarze jelca, który służy nie tylko chwytaniu, ale także osłanianiu samej osoby, szczególnie głowy, podczas ataku.
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Ostrze prawdziwe skierowane
jest w dół, kiedy
miecz spoczywa w
pochwie, zatem, w
naturalnej pozycji
skierowane jest
na zewnątrz, zaś
w czwartej do
środka.
W oryginale,
zapewne omyłkowo na miejscu
tym znow mowa
o pozycji
trzeciej.

Wielkie przedstawienie sztuki
szermierczej i jej zażywania

Część I, O Sztuce
Rozdział 4
O menzurze

40) Dotąd dyskutowaliśmy o pierwszej części nauki
szermierki, która zawiera zasady zrozumienia oręża,
teraz skupimy się na drugiej części, która obejmuje wiedzę o władaniu mieczem.
41) Władanie orężem jest drugą częścią nauki o szermierce, omawiane są w niej sposoby użycia broni. Dzieli
się na dwie części: przygotowanie do obrony i obronę
samą w sobie. Przygotowanie, ściślej pierwszy element
zagadnienia, jakim jest władanie orężem, tyczy się ustawienia przeciwników we właściwej względem siebie
odległości, w dogodnej pozycji ciała, celem czego jest
obrona we właściwym tempie, która stanowi drugą
część przygotowania, na początek zatem omówimy
menzurę i tempo.
42) W drugiej kolejności omówimy przygotowanie
członków ciała.
43) Menzura to dystans ograniczony przez jakiś początek i koniec, na ten przykład w szermierce odległość tę
wyznacza odcinek, który biegnie od końca mojego miecza do ciała przeciwnika, jest on długi lub krótki. Wedle
tego szermierz obiera stałą rzecz, którą określa rzeczo14
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ny dystans, a który w praktyce szermierczej nazywany
jest naturalnym braccio* i który podporządkowuje menzurze wszelką odległość. Element ten w ćwiczeniu tej
sztuki spełnia wszelkie przymioty i warunki, jakie są
niezbędne do określenia menzury.
44) Menzura jest właściwą odległością od końca mojego miecza do ciała przeciwnika, w której to odległości
mogę go uderzyć, czyniąc pojedynczy ruch. Wszelkie
akcje mojego miecza tak w ataku jak w obronie są wedle niej określane. Menzura wyznacza obszar, w którym
dane czynności mogą być podjęte.
45) Krótka menzura wyznaczana jest długością stopy
lub prawego ramienia, kiedy mówimy o stopie mamy na
myśli, nieruchomą stopę zakroczną i jej dosunięcie*.
46) Długa menzura jest wyznaczana zasięgiem wykrocznej stopy, kiedy mogę uderzyć przeciwnika czyniąc wypad i ten dystans nazywany jest pierwszym krótkim*
47) Krótka menzura zakrocznej stopy jest wtedy, kiedy
jedynie przez pchnięcie ciała i bioder naprzód mogę
uderzyć przeciwnika.
48) Najkrótsza menzura jest kiedy przeciwnik uderza z
długą menzurą (wypadem) i ja mogę uderzyć go w jego
wymijające i nieosłonięte przedramię, obojętnie czy
trzyma tam miecz czy sztylet, z moją lewą stopą z tyłu,
za którą stawiam prawą już podczas wykonania uderzenia.

15

Ramię, miara
długości
ramienia.
Krótka menzura
wyznaczana jest
odległością między stopami,
gdzie punktem
wyjścia jest stopa
zakroczna lub
długością ramienia. Kiedy mówimy tu o odległosci miedzy
stopami mamy na
mysli także
odcinek na którym przesuniete
mogą być biodra
bez odrywania
stóp.
“...nazywany jest
pierwszym krótkim...”,(it. prima
stretta), fragment
ten jest niejasny
– „długa
menzura” może
być więc rozumiana jako
„pierwsza krótka”, gdzie zaraz
w kolejnym
fragmencie znajdujemy opis
krótkiej menzury

Wielkie przedstawienie sztuki
szermierczej i jej zażywania
nogi zakrocznej, czyli
drugiej krótkiej
menzury. Co
więcej, we
fragmencie 112
znajdujemy
odniesienie do
dwóch krótkich
menzur –
menzury dla
nóg nieruchomych i menzury
dla wypadu,
przy tym
zalecenia do
wejścia w
krótką menzurę już przed
wejściem w
tempo i
natarcie.

49) Pierwszą, długą menzurą jest tempo i pół; drugą
całe tempo, zaś trzecią pół tempa, z uwzględnieniem
odległości, które stosownie do ich rozmiaru wymagają
mniej lub więcej szybkości w tempie. To w zasadzie
wszytko, co winno być powiedziane o menzurze. Teraz
skupmy się na tempie.

Jednak, stoi to
w sprzeczności
do definicji
menzury podanej na stronie
54, w rozdziale 16 - O
kilku pojęciach
szermierczych,
które
dotyczą użycia
i Sztuki, gdzie
krótka menzura odnosi się do
nieruchomych
stóp i nogi
zakrocznej.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 5
O tempie

50) Słowo tempo w szermierce oznacza trzy różne rzeczy:
najczęściej opisuje właściwy czas trwania ruchu lub bezruchu, jaki osoba potrzebuje do zrealizowania zamyślonej
czynności. Ujmujemy to, bez rozważania długiego lub
krótkiego czasu trwania tego tempa a jedynie w wymiarze
dotarcia do końca czynności. Nawet, gdy wedle sztuki
szermierczej, celem osiągnięcia określonej menzury, będzie potrzebne określone tempo ruchu lub bezruchu, tak
naprawdę nie ma znaczenia, czy osoba dotrze tam wcześniej, czy później, o ile przeprowadzi czynności doprowadzające do pożądanego miejsca, czy rezultatu.
Czyniąc przykład, osoba porusza się szukając właściwej
menzury, czyni to powoli, przeciwnik jest zajety odpowiednim ustawieniem ciała, zaczym osoba znajduje menzurę; mimo że odkrywa ją dość późno, nic nie jest w stanie narazić na szwank tego planu, gdyż jest on realizowany w tempie. Weźmy to pod rozwagę, tyle czasu należało
poświęcić na ruch, ile przeciwnik poświęcił na powstrzymanie się od ruchu. Ruch danej osoby odpowiada bezruchowi oponenta, zaś jego bezruch odpowiada dokładnie
ruchowi owej osoby. Ponieważ pozostawanie w postawie
obronnej i poszukiwanie menzury odnosi się jedynie do
tempa, jakie walczący wzajemnie wykorzystują na ruch
lub bezruch [przede wszystkim tempo] winno być wzięte
17

Jak się więc
wydaje Capo
Ferro używał
pojęcia krótkiej
menzury (it.
misura stretta) w
dwóch znaczeniach, ogólnym –
w znaczeniu
menzury w ogóle,
oraz szczegółowym, w znaczeniu menzury nogi
zakrocznej, nogi
nieruchomej.
Zamiennie pierwsza krótka (it. la
prima stretta)
może być rozumiana
jako „zamykanie
dystansu”, w
znaczeniu rzutu.
Obok tego, długą
menzurą pozostaje pierwszy dystans, który jest w
menzurze.
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szermierczej i jej zażywania
pod uwagę. Walczący wreszcie ustawiają się w pewnym
punkcie menzury, w tym ujęciu, oraz w kontekście
omówionych wcześniej akcji, szybkość ruchu i czas
bezruchu nie mają znaczenia a zaś liczy się różnica
tempa. Kiedy obrano już właściwą menzurę bardziej
użytecznym będzie by poszli, jak często się mówi, w
Dystans
ołowianych butach, z ciałem przeciążonym na lewą
winien byc stale
nogę przy zwykłym kroku, a postawą ciała najlepiej
poszukiwany
przygotowaną by z rozwagą i respektem utrzymywać
ale
właściwą menzurę (tak by jej nie zatracić)*.
małymi
kroczkami

(it. mezzo
tempo)

51) Drugie znaczenie słowa 'tempo' jest rozumiane w
znaczeniu szybkości, biorąc pod uwagę czas trwania,
długi lub krótki, ruchu lub powstrzymania się od ruchu.
Jako ze w szermierce są trzy dystanse i różne menzury
uderzeń, możemy wyróżnić trzy rodzaje tempa. Zatem,
nie tylko rozważamy jak dotrzeć do określonego celu,
ale jak uczynić to z właściwą szybkością i przyspieszeniem. Tak jak długa menzura, czyli ta z wypadem, wymaga już dość prędkiego tempa, jakim określimy wytrwanie w ruchu, lub bezruchu, zarówno mieczy jak i
ciał osób walczących, tak w krótkiej menzurze, wyznaczanej zasięgiem balansu bioder, jest tempo jeszcze
szybszym. Najkrótsza menzura wymaga najszybszego
tempa, ponieważ każdy mały kawałeczek, o który osoba się przesunie wraz z ostrzem swego miecza, i każdy
mały kawałek, w jakim przeciwnik się utrzyma, w tej
najkrótszej menzurze będzie wystarczającym do realizacji zamierzenia. Ponieważ tempo jest miarą podstawową, dlatego też nazywając czynności w najkrótszej
menzurze użyjemy słowa pół-tempo*, i dalej konsekwentnie, tempo, które wykorzystujemy od uderzenia z
mniej zawężonej menzury, bez wypadu, będzie całym
tempem, a to, co będzie dokonane z wypadem
18
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będzie nazwane półtora-tempo.
52) W pierwszym tempie, w którym osoba szuka długiej menzury, szybkość ruchu i bezruch nie są rozważane, dlatego też nie mierzymy tego czasu pół tempem,
co odnosi się tylko do ataków. Według tego, także ułożenie ciała w ataku jest całkowicie przeciwne do tego,
jakie zauważamy w zawężaniu menzury, a to dla tej
przyczyny, iż w pierwszej ułożenie jest wygodne i dobre
do swobodnego, kawałek po kawałku, zawężania menzury, w drugim jest śmiałe i wymaga szybkiego ataku.
53) Tempo jest [w ten sposób] niczym innym jak menzurą, w znaczeniu miary trwania, bezruchu i ruchu.
Nieruchome ostrze miecza odmierza ruch przeciwnika,
bezruch przeciwnika oraz jego ciało odmierzają zruch
ostrza. Tak więc by tempo mogło być właściwe, koniecznym jest dostosowanie jego długości do ruchu
ciała przeciwnika. Kiedy przeciwnik jest w bezruchu
należy zmierzać ostrzem w jego stronę, winno ono pozostawać w ruchu tak długo jak długo przeciwnik
utrzymuje pozycję. Przykładowo, osoba jest w długiej
menzurze, i ma ją zawęzić. Porusza miecz celem dojścia
do punktu końcowego, w tym czasie, kiedy dokonuje
ruchu koniecznym jest by przeciwnik utrzymywał pozycję, tym sposobem bezruch jego ciała będzie menzurą ruchu ostrza. Jeśli jednak osoba poruszy się by uderzyć w przeciwnika nim ten ustanie, ze względu na nierówne tempo, narazi się na bezowocną próbę, która
może być także dlań niebezpieczna, a to przez narażenie na atak. Inny przykład obaj walczący poruszają się
wyszukując menzurę, obaj za wszelką cenę chcą ją znaleźć. Jeśli będą decydować się na atak, żaden nie trafi
skutecznie, stanie się tak dlatego, że tempo w którym
19
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się poruszali, NIE JEST WŁAŚCIWE DO ATAKU,
uwzględniając odległość jaką musieli wcześniej pokonać. Na przykładzie tym widać, że ruch ostrza danej
osoby znosi się z ruchem ciała przeciwnika, zaś ruch
ostrza przeciwnika znosi znaczenie ruchu ciała osoby.
Jednak możliwymi są także sytuacje, gdy wielu uderza
się wzajem w przeciwtempie w tym samym czasie i
skracając menzurę.
54) Tempo, które należy rozważać w długiej menzurze
wymaga cierpliwości, to w zawężonej menzurze szybkości uderzeń i pewnej dozy podniecenia, która pozwoli szybko doskoczyć lub wycofać się.
55) Tempo w krótkiej menzurze łatwo zatracić, zarówno ze względu na niedoskonałość, jak i niewystarczające zaznajomienie się ze sztuką i praktyką.
56) Jego niedoskonałość wynika z natury, bądź to ze
zbyt powolnych nóg, ramienia, czy ciała, co bierze się
albo z wątłości, albo ze zbyt dużej tuszy, widzimy zatem mężów, którzy albo są zbyt grubi albo zbyt chudzi.
57) Rozważmy ograniczenia sztuki, kiedy jedna osoba
nie opanowała znajdowania krótkiej menzury, jak jest
to koniecznym. [Właściwą postawą jest] wsparcie ciała
na lewej nodze, ze zwyczajnym krokiem, i wyciągniętym prawym ramieniem, a jako że wszystkie rzeczy
muszą współdziałać celem wywołania pojedynczego
efektu, należy poruszać się we właściwym dystansie.
Błędami są dwie sytuacje, jeśli sztych miecza jest za
bardzo wysunięty a nogi z tyłu, lub gdy nogi są wysunięte zaś ramię wycofane. W sytuacjach tych miecz
nigdy nie będzie prowadzony z wyczuciem, prawidłowo
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i szybko, co jest przecież nieodzownym. Tak więc ci,
którzy przystępują do znalezienia krótkiej menzury z
nieproporcjonalnie rozstawionymi kończynami, mimo
że wchodzą w nią, nie odnajdują stosownego tempa
ataku, brakuje im tempa właściwego dla krótkiej menzury, które winno być bezzwłoczne i szybkie.
58) Rozważmy niedostatki praktyki, tempo traci się ze
względu na to, że ciało nie ma dość zwinności w
członkach, lub kiedy uczniowie nabywają jakiegoś nieszczęsnego nawyku, wracając do próżnych zwodów,
uników i przeciw uników i temu podobnych rzeczy.
59) Z tego, co dotąd powiedzieliśmy, każdy może z
łatwością zrozumieć, jak fałszywym jest opinia wielu,
którzy twierdzą, że tempo jest określane ruchem, jaki
czyni przeciwnik ciałem swym i mieczem. Koniecznym
jest równą wagę przyłożyć do swego własnego ruchu,
więcej nawet, nie tylko do ruchu osoby i jej przeciwnika
ale także do ich pozostawania w bezruchu, a to dla tej
przyczyny, iż jest tempo nie tylko miarą ruchu ale także
miarą powstrzymania się od ruchu.
60) I podsumowując cośmy tu powiedzieli o tempie,
jako rzekłem, każdy ruch i każde powstrzymanie się od
ruchu, tak danej osoby jak i jej przeciwnika razem na
tempo się składają, do tego stopnia, że jeden staje się
miarą drugiego.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 6
O postawie ciała ze szczególnym
obaczeniem na głowę

61) Owóż i głowa jest najważniejszą rzeczą naszej praktyki. Ułożona jest zaprawdę w miejscu najwłaściwszym,
jako że rozpoznaje ona i menzurę i tempo, nie mogło
być inaczej, gdyż stamtąd jest ona obserwatorem, który
ma ogląd na pole z każdej strony.
62) Owo umieszczenie głowy, gdy przyjmiemy pozycje
obronną szukając właściwej menzury, jest najsłuszniejsze i wygodne, kiedy znajduje się ona w prostej linii z
mieczem. W ten sposób oczy widzą zarówno bezruch
jak i poruszanie się miecza i ciała przeciwnika, dzięki
temu natychmiast rozeznają, zarówno części ciała, które
należy atakować jak i te, które należy bronić. Głowa
ułożona nad tymi częściami ciała, może rzucać spojrzenia w prostej linii natarcia, czego nie mogłaby dokonać,
gdyby była osadzona wyżej lub niżej, wtedy promienie
tych spojrzeń nie mogłyby być kierowane we wszystkie
strony, przez co nie mogłyby szybko wejść lub uciec z
tempa.
63) Postając w pozycji obronnej i szukając menzury,
głowa spoczywa w kierunku lewego ramienia, przy ataku pochyla się nad prawym.
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64) W pozycji obronnej, w czas szukania menzury,
głowa winna być odsunięta najdalej jak to możliwe, w
czasie uderzenia należy ją zaś wypchnąć naprzód najbardziej jak jest to możliwe.
65) Podczas ataku należy zwrócić szczególną uwagę, by
głowa była skłoniona bardziej na jedną lub drugą stronę, stosownie do tego gdzie będzie prowadzone uderzenie, na zewnątrz lub do wewnątrz, tak by była osłonięta uzbrojonym ramieniem i jelcem broni.
66) Inne położenia i ruchy głowy, jakie są robione podczas przejść, wycofania się, i zmiany pozycji podczas
obrony i niezliczonych sposobów ataku, nie mogą być
jednoznacznie określone jako dobre, ponieważ odbiegają one od linii natarcia, jak określiłem linię przechodzącą przez moje ciało i ciało przeciwnika, która z kolei
jest odwrotnością, linii zejścia, która przechodząc przez
ciało jednego z adwersarzy, biegnie bądź to poza moim
ciałem, bądź poza ciałem przeciwnika*. W ten sposób
rozumiana, jest szermierka grą właściwych dystansów.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 7
O ciele*

67) Wypoczywając w pozycji obronnej i poszukując menzury, ciało winno być skurczone i odchylone do tyłu, tak
by kąt, który tworzy linia pociągnięta wzdłuż ciała i prawego uda był ledwie widoczny. Kąt, który tworzy linia
przeciągnięta między lewym udem a ciałem winien być
rozwarty. Tym sposobem lewy bark leży w jednej linii z
lewą stopą, zaś prawy dzieli odległość między stopami na
połowę.
68) W ataku ciało jest wyrzucane naprzód, tak, że linia
oparta o prawe udo tworzy kąt rozwarty z ciałem, bark
leży na linii z prawą stopą, zaś lewe udo i łydka są przenoszone poza linię zejścia, do tego stopnia, że lewy bark
dzieli czyniony krok na połowy.
69) I gdy kto uderza, ciało winno być wyrzucane wzdłuż
linii natarcia, w ten sposób by uderzenie różnicować na
zewnętrzne i wewnętrzne przez lekkie pochylenie w jedną
lub drugą stronę, bez znacznego odchylenia od [pierwotnie obranej] linii natarcia.
70) Powodem, dla którego ciało winno być w ten sposób
ułożone, a zarazem najważniejszą przyczyną, jest to, że w
ten sposób części ciała, które mogą być zagrożone są
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najbardziej odległe, najbardziej zasłonięte i najlepiej
bronione. A jest tak dlatego, iż im bardziej odległym
jest cel, tym trudniej jest w niego uderzyć, przez co
uderzenia muszą być dłuższe, szybsze i bardziej zdecydowane, zatem z im większej odległości nadchodzi [do
nas] zagrożenie, tym lepiej, tym bardziej jest ono bezpieczne.
71) Dodatkowo oprócz przykurczenia ciała i jego ułożenia, podczas przyjmowania pozycji obronnej, dążenia
do menzury, czy uderzenia, należy rozważyć to, w którą
stronę ciało się zwraca, dzięki czemu zmniejsza swoją
szerokość* oraz podobieństwo takiego efektu do tego,
jaki daje przykurczenie, które zaś zmniejsza wysokość.
72) Kąt ciała winien być taki, by odsłoniętym nie pozostawało niewiele więcej niż środek piersi, nie tylko podczas przyjmowania pozycji obronnej, czy wyszukiwania
menzury, ale także przy ataku. Jest tak dla tej przyczyny, iż im mniej piersi będzie odsłonięte, tym bardziej
dana osoba będzie się poruszać i uderzać w zgodzie z
linią uderzenia, im bardziej zaś jest odsłonięta, tym
więcej tempa i menzury jest stracone.
73) Tych, którzy wolą pozycje obronne, lub jak je zwą
gardy, przeciwgardy, usunięcia robione to tu to tam, z
góry i z dołu, zwody, czy jak je zwą finty, przeciw finty,
kroki po przekątnej, kroki niepełne i pozorne, krzyżowanie nóg, koniecznie ustawiających i poruszających
swoje ciała na wiele dziwnych sposobów, które najczęściej są przypadkowe i oparte na nierozumnych przesłankach pozostawiamy ich twórcom.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 8
O ramionach

74) Wypoczywając w pozycji obronnej i poszukując menzury, prawe ramię winno wypoczywać będąc ugiętym, w
ten sposób jednak by drugi bark był na linii zejścia. Pozycja winna być na tyle niska by łokieć stykał się z punktem
pochylenia ciała, i był w linii z prawym kolanem, nieznacznie cofnięte przedramię winno tworzyć z mieczem
prostą linię natarcia.
75) Wypoczywając w pozycji obronnej i poszukując menzury, lewe ramię wraz z lewym udem i łydką winny służyć
jako przeciwwaga do ciała i prawego uda i łydki. Prawy
bark winien być wyciągnięty, tak by był w linii z lewym
kolanem i pasował do ugięcia lewego boku. Przedramię
powinno być swobodnie ugięte, tak by ruchem swym
wspomogło wyrzut ciała naprzód podczas uderzenia, co
nie byłoby możliwe gdyby czynności tych zaniechać.
76) Podczas ataku, prawe ramię winno być wyciągnięte na
wprost wzdłuż linii natarcia, obracając dłoń i przedramię
w górę, czasem do wewnątrz, czasem do zewnątrz, zależnie od strony, w którą ktoś mierzy.
77) W czasie ataku lewe ramię winno być tak wyciągnięte
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by było w prostej linii z prawym [linia ta winna być linią
natarcia]. Prawe ramię jest obracane stosownie do tego
czy osoba uderza do wewnątrz czy na zewnątrz. [Należy poświęcić temu wiele uwagi gdyż] każdy choćby
najmniejszy odcinek, o jaki ramię jest przesunięte w
przód, lub na bok, zgodnie z linią zejścia, może znacząco pomniejszyć menzurę i szybkość tempa.
78) Miecz wraz z ramieniem jest uznawany w całości za
jedną kończynę i winien tworzyć prostą linię natarcia
wraz z przedramieniem, która jest właściwie dopasowana do ugięcia prawego boku i winna dzielić zarówno
wysokość jak i szerokość ciała na dwie równe części.
Jako że podczas pozostawania w pozycji obronnej i
szukania menzury, powodem, dla którego należy właściwie powrócić do owego ugięcia jest to, że właśnie z
tej pozycji najszybciej będzie można przyjść z pomocą
wszelkim zagrożonym członkom, zarówno tym górnym
od czubka głowy w dół do punktu ugięcia i wedle miary
tym poniżej zgięcia ciała do kolan. Niebywałym jest by
ktoś musiał osłaniać łydkę, która nie może być zagrożona w naturalnym dystansie ataku z wypadem, o ile
przeciwnik nadmiernie nie wystawi ciała na pewne zagrożenie.
79) Położenie i sposób ułożenia miecza podczas ataku
jest dokładnie taki jak ramienia, które go trzyma, obracając fałszywe ostrze podczas ataku, stosownie do tego
czy atak jest po zewnętrznej czy po wewętrznej stronie.
80) Pilnie bacz aby sztych twojego miecza zawsze był
wymierzony w nieosłonięte części ciała przeciwnika,
którymi mogą być prawy bok oraz prawe udo. Nikomu
nie dozwól by odwiódł cię od tego zamysłu przez
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odsłonięcie swej lewej strony, co daje z gruntu fałszywe
i pozorne złudzenie menzury i tempa, które w rzeczywistości łatwo mogą być odebrane, co nie jest już możliwe w przypadku prawej cześci ciała, którą koniecznie
należy obrać za cel.
81) Nie jest dobrym pozostawanie w pozycji obronnej
ze zbyt przykurczoym ramieniem, a to dla tego, iż w ten
sposób należycie nie pokrywa ono menzury, w której
się osoba znajduje. Wedle tej samej zasady jest to niewłaściwe przy poszukiwaniu menzury, ponieważ ostrze
miecza znajduje się zbyt daleko od ciała przeciwnika.
Podczas gdy osoba nie może zająć stosownej menzury,
traci zdolność uderzenia we właściwym tempie. Dodatkowo, wycofane przedramię nie trzyma przeciwnika we
właściwym dystansie, z którego nie mógłby on zaatakować, tym sposobem nie spełnia swojej roli. I podobnie w takim ułożeniu miecz przeważnie nie sprawdzi się
w ataku, a to dlatego, że nie będzie mógł uderzyć w
menzurze z wypchnięciem ciała (długiej), gdyż pozostając ze sztychem przesuniętym tak daleko od przeciwnika nie może w sposób właściwy zająć tej menzury, która jest o tyle doskonalsza od najkrótszej, że pozwala
uderzyć w przeciwnika raczej z oddalenia niż z bliska.
Ponad to, nie jest dobrym wyprowadzanie uderzenia,
które wraz z [wyciągniętym] ramieniem jest wyrzucane
przez siłę, jaka wypycha ciało naprzód. Nie jest prawdą,
że wystawienie ramienia zwiększa menzurę, czyni to
raczej wypchnięcie ciała i wypad. Dzieje się tak dlatego,
że noga wykroczna wraz z ciałem, przed wyciągnięciem
ramienia z mieczem wsparte są na lewej nodze, zatem
podtrzymuje ona całe ciało i prawą nogę. Podczas wyprowadzania ataku lewa noga wyrzuca całe ciało i bio28
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dra na prawą nogę, która tworzy filar i podporę, podtrzymującą całą wagę ciała wypchniętego naprzód na
czas uderzenia.
82) Nie mogę pochwalać pełnego wyciągnięcia ramienia
podczas pozycji obronnej i szukania menzury, nie czynię tego, gdyż takie ułożenie ustawia miecz poza jego
miejscem, które jest właściwe i dobrze dopasowane
zarówno do obrony własnego życia jak i wyprowadzania ataków przeciwko adwersarzowi, zaś podczas uderzenia nie pomaga ciału w wyrzucie uderzenia i pozbawia je należytej żwawości. Wszelkie inne ułożenia i
ruchy ramienia nie są pożądane przy wyprowadzaniu
ataku po linii natarcia.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 9
O biodrach, poruszaniu się,
szczególnie o stopach i krokach

Jak się wydaje
może tutaj
chodzić o to, że
już w końcowej
fazie wypadu,
po przyłożeniu
stopy do podłoża, uginamy
nogę wykroczną w
kolanie.
Zwiększa to
zasięg, ale z
drugiej strony
może powodować kontuzje
kolana, nad to
utrudnionym
jest powrót z
niskiej pozycji).

83) Wypoczywając w pozycji obronnej i szukając krótkiej menzury, prawa łydka wraz z udem i stopa winny
być skierowane naprzód i pochylone tak by przedłużenie które byśmy poprowadzili utworzyło linię zejścia.
Lewa łydka, wraz z udem i stopą ustawione są pod kątem prostym do ciała, kolano winno być ugięte na ile to
jest możliwe. W ten sposób wewnętrzna część lewej
pięty znajduje się na wysokości czubka prawej pięty.
84) Podczas natarcia kolano prawej nogi należy ugiąć
najdalej jak to możliwe, tak by łydka i udo utworzyły jak
najbardziej ostry kąt*. I przeciwnie lewa łydka i lewe
udo winny być wyprostowane, tworząc ukośną linię
zejścia, lekko opadającą do ziemi.
85) Krok, to właściwy dystans pomiędzy nogami, zarówno w czasie gdy osoba stoi, jak i gdy jest w ruchu.
Jest to odległość dopasowana zarówno do pozycji
obronnej, jak wyszukiwania menzury, oraz ataku. Stosownie do odległości, jaką wyznaczają kroki dzielimy
na: kroczki, pół-kroki, pełne kroki oraz kroki nadzwyczajne [wypady].
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86) Na użytek szermierki nie znam lepszego kroku niż
zwyczajny, pełny krok. Ciało wypoczywa w nim dość
wygodnie, jest on naturalny w pozycji obronnej oraz
wyszukiwania krótkiej menzury, co jednak z małym
naddatkiem w kroku. Szukając menzury tylko małymi
kroczkami, punkt podparcia byłby zbyt wąski i słaby,
nie unosiłby wagi ciała, zaś osoba straciłaby równowagę. Jeżeli zaś nie kawałek po kawałku, a tylko pełnymi
krokami i pół-krokami, osoba szukała by menzury straciłaby tempo i nie byłaby w stanie wyprowadzić uderzenia z większą szybkością. Wreszcie, jeśli kroki są
naprawdę dobre, będą służyć poza meznurą do przesuwania się, zajmowania pozycji obronnej i wracania do
pozycji.
87) Krok szermierczy będziemy dla lepszego rozeznania nazywali „zbrojnym” lub „wojskowym” dzieląc go
na zwyczajny i nadzwyczajny. Zwyczajnym jest ten, w
którym osoba odpoczywa w pozycji obronnej i szuka
krótszej menzury. Nadzwyczajny jest ten, kiedy osoba
rusza, wydłużając krok naprzód do uderzenia.
88) Krok, zależnie od pozycji, może być rozważany na
różne sposoby – naprzód, w tył, na bok, czy na ukos, a
to z nogami krzyżującymi się lub nie, z poruszeniem
jednej nogi lub obu, z poruszeniem do całego kroku
lub skracając go, także zmieniając pozycję celem umożliwienia ciału ucieczki lub uniku.
89) Jak sądzę, jeśli chodzi o nogi, nie ma więcej jak dwa
sposoby do utrzymywania pozycji i poruszania się.
Pierwszym jest ten, kiedy osoba zajmuje pozycję obronną, oraz szuka krótszej menzury lub unika jej, drugi zaś
służy do ataku.
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Chodzi tutaj o
przeprowadzenie prowokacji
lub zwodu

90) Nie wiem czy postepowanie na boki służy czemu
innemu niż temu by zrobić dobre przedstawienie*, ukazać swoją wrogość lub wybadać siłę przeciwnika. Kiedy
zaś, osoba ustawia się w ten sposób w pozycji obronnej, będziesz w stanie sobie pomóc wszelkimi wąskimi
acz dobrze odmierzonymi krokami, chociaż wedle mego osądu w sytuacji takiej zwykły krok wciąż sprawdzi
sie najlepiej.
91) Pomimo to, wciąż są ci, którzy pomagają sobie takimi krokami na bok, kiedy przeciwnik jest ustawiony
w linii zejścia, z mieczem, co czynią celem usunięcia go
na zewnątrz. Dla mnie jednak bardziej korzystnym będzie wyszukanie krótszej menzury, jak najszybciej, po
linii natarcia raczej, niż bawiąc się w gierki nieprzystające do zasad. Tym sposobem ci, którzy pomagają sobie
usuwając się w tył, kiedy ich przeciwnik przeprowadza
atak, przyjmą go w pozycji czwartej lub drugiej, obojętnie czy od wewnętrznej czy od zewnętrznej strony,
zależnie od tego, jaka nadaży się okazja, jednak bedą
oni w stanie zagrozić mu, biorąc pod uwage tempo i
menzurę czwartej i drugiej pozycji w linii natarcia, i bez
trawersu (postąpienia w bok).
92) Przekładanie lewej stopy na prawą stronę i przeprowadzanie inquartata jest bezcelowe. Więcej, może
być ograniczające, gdyż blokuje ciało i skraca ruch prawego ramienia podczas uderzenia, ze stratą dla tempa.
Unik z przełożeniem prawej nogi na lewą stronę celem
przeprowadzenia inquartata jest rzeczą zbyt zależną od
przypadku i bardziej służy przyjacielskim zabawom,
niźli rozstrzyganiu sporu i zatargu.
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Mimo tego,
93) Przejścia (passa) nie są dobre, ponieważ przez nie
traci się menzurę i tempo. Podczas gdy przestawiana przejście krokiem
przestawnym w
jest lewa noga, tors, noga prawa i uzbrojone w miecz wielu akcjach jest
ramię nie mogą poruszyć się uderzając z właściwą przez Capo Ferro
prędkością, w każdym razie nie bez zagrożenia odpozalecane przy
przeprowadzaniu
wiedzią.
odpowiedzi.

94) Powroty są konieczne głównie przy ataku, a to dla
tej przyczyny, iż wykonując atak osoba odsłania swoje
ciało, a gdy po ataku zatrzyma się na zbyt długo, przeciwnik z łatwością może uczynić odpowiedź.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 10
O obronie i o ochronie

95) Jak dotąd zajmowaliśmy się pierwszą częścią nauki
o władaniu mieczem, która nauczyła nas właściwego
dystansu, i prawidłowej pozycji wszystkich części ciała,
które wymagane są do obrony, teraz będziemy mówić o
samej obronie.
96) Obrona jest drugą częścią wiedzy o władaniu orężem, uczy nas sposobów wykorzystywania miecza do
obrony. Miecz dzieli sie na dwie cześci, jedna z nich jest
defensywna, nazywana zastawą, druga służąca do ataku.
97) Pozycją obronną, gardą, jest ustawienie ramienia i
miecza na całej rozciągłości prostej linii, lini natarcia,
po środku zagrożonych części, z ciałem dobrze ułożonym w zwyczajnym, pełnym kroku, tak by trzymać
wroga na odległość, chroniąc się od każdego ataku, a
zarazem zagrażając mu gdyby zbliżał się próbując razić.
98) Zatem jedynie pozycja trzecia, terza, jest typowo
obronną, w istocie nie tylko ustawiona z jelcem na zewnątrz łokcia, ale i tak że prawidłowo dzieli ciało na
dwie połowy, ani za niskie, ani za wysokie, ale tak jak
należy po środku, w najlepszy możliwy sposób by
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można było szybko podążyć w kierunku nieosłoniętych
członków, jak również wyprowadzić uderzenie.
99) Pozycja pierwsza i druga, to jest prima i secunda, nie
są postawami obronnymi, gdyż nie są właściwe dla
znajdowania menzury, i odsłaniają zbyt wiele ciała, nad
to ułożenie ciała jest takie, że różne jego cześci są w
różnych odległościach, przez co nie mogą być w równym stopniu bronione i umożliwiać równomierne rażenie przeciwnika, są to pozycje ataku nie zaś obrony.
100) Są trzy powody, które sprawiają, że trudno jest
trafić w cel, kolejno: dystans do celu, zasłonięcie celu,
tak, że z trudem można dojrzeć go spoza rzeczy go
zasłaniających, oraz takie odkrycie celu, że w sytuacji
zagrożenia możliwym jest w jednej chwili zasłonięcie
go.
101) Wszystkie te przymioty spełnia nasza pozycja
obronna. Ponieważ oddala ona nasze pole trafienia na
tyle na ile jest to możliwe, przez odchylenie i skręcenie
ciała ponadto osłania te części ciała, które nie mogą
być usunięte z drogi ataku, jeśli zaś pozostaje coś nieosłonięte, jednym szybkim ruchem można je obronić,
gdyż do każdej z nich jest równa odległość. Zatem
osoba może bezpiecznie przygotować tempo i menzurę, co jest już ostatecznym znakiem doskonałości tej
gardy.
102) Nie znajduje uzasadnienia zmienianie pozycji
obronnej na jakąś inną, gdyż nie istnieje garda lepsza od
tej jednej.
103) Atak to obrona, podczas której szukam menzury i
wyprowadzam uderzenie w przeciwnika.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 11
O sposobach znajdowania menzury

104) Są dwie części ataku: wyszukiwanie menzury i uderzenie.
105) Szukanie menzury jest atakiem, w którym, w rzeczonej pozycji obronnej, wyszukuję najkrótszą menzurę
właściwą do uderzenia.
106) Są trzy drogi wyszukiwania menzury. Gdy osoba
szuka jej, podczas gdy przeciwnik pozostaje w bezruchu. Gdy osoba pozostaje w bezruchu, zaś porusza się
jej przeciwnik. I wreszcie, gdy zarówno osoba jak i jej
przeciwnik pozostają w ruchu.
107) Tempo tych akcji winno być dobrane i równoważyć pozostałe ograniczenia długiej menzury, poza którymi tempo wyszukiwania menzury kończy się, dając
początek tempu kolejnej akcji, którą będzie uderzenie.
108) Celem wypracowania właściwego dla tej akcji tempa, osoba powinna wykazać się cierpliwością póki nie
znajdzie się we właściwej odległości, nie ruszając sie
wcześniej jak do uderzenia.
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109) Jako przykład: Ustawiam się w pozycji obronnej
by wyszukać menzurę, mój przeciwnik wszedł już w
pole ataku. W czasie, kiedy wchodzi on z mieczem w
ten obszar, czy to szukając menzury, czy próbując mnie
ugodzić, koniecznym jest bym zachował zarówno pozycję ciała jak i sztychu miecza, tak by to on wszedł na
kraniec długiej menzury. Wcześniej nie podejmuję żadnego ruchu by uderzyć. Z tego powodu jego ruch wyznacza miarę mojego bezruchu, zaś mój bezruch jego
poruszenie. Gdybym poruszył się zanim znalazłby się
w granicach długiej menzury, tempo nie byłoby właściwe, dlatego też nie wybrałbym dobrej menzury. Podsumowując, powstrzymywanie się od ruchu i poruszanie się, są równoważne. Dotarcie do początku pola
krótkiej menzury wymaga jednego tempa, nie ma znaczenia jak szybko to nastapi, a tylko to, że będzie to
równe i odpowiadające zewnętrznym granicom pola
długiej menzury. W ten sposób końcówka tempa długiej menzury jest początkiem wyszukiwania krótkiej, a
zarazem początkiem tempa uderzenia.
Cavano i
contrcavano (od
it. cavatione),
stosując współczesną terminologię znaczyłoby to raczej,
wyminiecie i
ruch zblizony
do przeciw
zasłony.
Uwaga dodana
przez A.L

110) Wielu wyszukując krótką menzurę wykonuje uniki
(cavatione) i przeciwuniki, przeprowadza zwody, przeciw
zwody, usunięcia* i więcej mieczem, i kroczy w różne
strony, wykręca ciało i rozciąga je, powracając na wiele
dziwacznych sposobów, które są rzeczami nieobejmowalnymi rozumem, wynalezionymi by oszukać głupców, utrudniającymi starcie. Poza tym jest usunięcie
miecza, kiedy nie mogę uczynić inaczej, szukając menzury pozostając w pozycji obronnej, można je przeprowadzić. Czynić to należy jednak usuwając debole
miecza przeciwnika nie schodząc z linii natarcia, uderzając z pomocą forte wstrzeliwując się ruchem okrężnym bez dotykania*, tak by przechwycić debole
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Niezbyt jasne
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Słowo (it.
cavalcare)
oznacza jeźdźić
(np. na koniu),
ale też siedzieć
nad czymś
okrakiem,
zawisać nad
czymś i rozciągać się nad
czymś – tak
jak np. most
nad potokiem.
Co jak się
wydaje należy
rozumieć, że
debole jest już
po stronie z
której przeprowadzone będzie
uzunięcie, zaś
forte jeszcze nie
(czyli mamy
objęcie), po
czym już w
chwili ataku
miecz wymija
usuwając
swoim forte
ostrze przeciwnika. Pchnięcie
po żelazie,
pozostając w
styku żelaza.

przeciwnika swoim forte, od zewnątrz lub od wewnętrznej strony, stosownie do okolicznosci przeprowadzanego uderzenia.
111) Zaniechanie stracia, jeśli ma być czymś dobrym,
sprawdzi sie w sytuacji, kiedy przeciwnik dokonał
usunięcia mnie i ściągnął z linii natarcia. Wówczas
istotnie pożytecznym i koniecznym jest powrót, oraz
wycofanie się, z lekkim odstąpieniem ciała i stóp, i
natychmiastowym zajęciem linii natarcia celem ponownego określenia menzury. Ponieważ odstąpienie
jest wykonywane przeciwko zbiciu, i nawet kiedy
usunięcie jest przeprowadzane podczas ruchu miecza
na wprost, musi być wykonane równocześnie z wycofaniem miecza.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 12
O ataku

112) Uderzenie jest ostateczną akcją ofensywną w szermierce, w której, wkraczając w krótką menzurę, osoba
porusza się, swoje ciało, nogi i ramiona, wyrzucając je na
wprost, w jednym tempie by móc lepiej uderzyć w przeciwnika, co czynione jest zarówno z nieruchomymi stopami*, jak i z wypadem, stosownie do obszaru zawężonej
menzury, w zależności od tego jaki dystans w danym
momencie będzie najlepiej dopasowany. Jeżeli ze względu
na własną opieszałość lub furię przeciwnika pierwsza
menzura się nie utrzyma i zaniknie, wtedy bedzie można
ratować się drugą, uderzając już bez poruszania stóp. W
tym wypadku nie zdarza się by osoba przyśpieszała kroku,
inaczej niż przez ugięcie prawego kolana. Nie warto bowiem szukać krótszej menzury, podczas gdy mogłoby to
spowodować zwiększenie się kroków.
113) Uderzenie można przeprowadzić na trzy sposoby.
Kiedy dana osoba uderza przeciwnika sama utrzymując
pozycję, gdy porzeciwnik porusza się wyszukując menzurę lub wykonuje uderzenie. Kiedy przeciwnik jest w bezruchu zaś osoba porusza się celem wyszukania menzury i
wreszcie, gdy obaj adwersarze poruszają się bądź to szukając menzury, bądź przeprowadzając uderzenie. Są dwa
różniące się do siebie warianty tej sytuacji: pierwszy, gdy
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on rusza by mnie uderzyć, ja uderzam w niego nie poruszając stóp, co czynię dlatego, że kiedy on rusza by
wywołać wspomniany efekt z ledwością mogę dobrać
właściwą menzurę podczas wypadu. I drugi, przeciwnie, osoba utrzymuje krótszą menzurę i dopiero, kiedy
przeciwnik porusza się by ustalić swoją, osoba uderza
go z wypadem.
114) Rozważając ułożenie ciała względem miecza, można uderzać zarówno od strony wewnętrznej jak i od
zewnątrz. Od strony wewnętrznej z pozycji czwartej
(quarta) i od zewnątrz z pozycji drugiej (secunda), wysoko
lub nisko stosownie do tego, które części ciała przeciwnika są odsłonięte, które określają menzurę w odniesieniu do sztychu miecza.
115) Kiedy wyprowadzane jest uderzenie, koniecznym
jest by równocześnie parować, co czynić należy na linii
natarcia i z właściwym ułożeniem ciała. Jest to tym
ważniejsze, że uderzając w ten sposób z zachowaniem
tempa i właściwej menzury, przeciwnik nigdy nie będzie mógł trafić, ani pchnięciem, ani cięciem. Dzieje się
tak dla tego, że forte mojego miecza przemieszcza się po
linii uderzenia i ochrania całe ciało.
116) Ostrze w zasadzie nie jest wykorzystywane, ponieważ nie jest możliwym uderzanie ostrzem w krótkiej
menzurze bez wczesniejszego odsłonięcia ciała, które
oddaje przeciwnikowi zarówno menzurę jak i tempo
umożliwiając mu atak. Pomimo że wydawałoby się, że
cięcie może przynieść jakiś pożytek, ze względu na zasięg ramienia i miecza, jaki osoba wyznacza, w danej
menzurze i tempie więcej korzyści zawsze daje pchnięcie.
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117) Jednak bez cienia wątpliwości z konia lepiej jest
uderzać cięciem niż pchnięciem. Jest tak dlatego, że w
tej sytuacji własne nogi w zasadzie nie mają wpływu na
określenie menzury i tempa, które zaś można wyznaczać przez wypchnięcie ciała i ramienia. W takiej sytuacji wygodnie jest zakreślić koło ramieniem, a taki ruch
zdatny jest bardziej dla uderzenia ostrzem.
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Część I, O Sztuce
Rozdział 13
O sztylecie

sztylecie wystarczy nam z tego
krótkiego rozdziału zapamietać jedynie,
że sprawdza się on najlepiej przy
bronieniu się, w sytuacji gdy
wyprowadzając uderzenie nie próbując
jednocześnie parować, przeciwnik mierzy we mnie co
jest dla niego sposobne, wtedy bez pomocy sztyletu nie
ma możliwości zablokowania takiej riposty. Jako że
wszelkie korzyści zawsze przynoszą też i pewne ograniczenia, tak jest i w przypadku sztyletu, którego nie da
się wykorzystać bez odsłonięcia większej części ciała i
nieznacznego skrócenia linii podczas uderzenia. I to tyle
o sztylecie, sztuka jednak była wypaczana, oddalając go
od głównego celu jego użycia a nawet kiedy rozwiązanie
to jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, przy
różnych technikach, zdecydowanie lepszym byłoby
użycie samego miecza, w ten sposób unikając ograniczeń, jakie stwarza garnitur.

Dalej następuje Wielkie przedstawienie zażywania
szermierki. Wyjaśniona jest pierwsza róznica, jaką
znajdujemy między sztuką a praktyką.
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Część II, O Sztuki zażywaniu
Rozdział 14,
O różnicy miedzy sztuką a jej zażywaniem *

to jest ogromna różnica między sztuką i
praktyką, być może jest ona nie mniejsza
niż między rozumem a szczęściem,
między zamętem a dobrym porządkiem,
między wiedzą a potoczną opinią. Aby
rzecz tą w całej rozciągłości zrozumieć, koniecznym jest
byśmy w skrócie rozważyli i wyjaśnili definicję sztuki,
która, o ile pamiętam, a zasłyszałem od kilku inteligentnych ludzi, nie jest niczym innym niźli zwielokrotnieniem
reguł i zasad, użytecznych i dobrze uporządkowanych
sprzyjających dialogowi między ludźmi. Ponieważ jeden
kwiatek nie uczyni wiosny, tak jedna zasada nie czyni
sztuki, podobnie i mnogość owych zasad, jednak w tym
drugim przypadku wreszcie mogą się stać one praktyczne
i użyteczne, o ile nie będą zanurzone w otchłani mrocznych cieni, zakłamań i głupich opinii. A to dla tej przyczyny, iż sztuka nie jest we władaniu kaprysów i własnych
zachcianek, jednak wszelkie swe reguły podporządkowuje
nadrzędnemu prawu, jakie stanowi prawda. Zasady, które
nie są ucieleśnieniem tego prawa, nie mogą być uważane
za jej własne. Praktyka sztuki zawiera w sobie daleko więcej i ma na uwadze nie tylko rzeczy prawdziwe, jednak
uczula nas na fałszywość a także wiele innych szczegółowych przypadków, jakie różnie mogą wystąpić. A celem
43

Sztuka jest
modelem, do
którego w szermierce dążymy.
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szereg niepożądanych lub
przypadkowych
efektów, także
wynikających z
błędów i ograniczeń. Z tego
powodu zauważamy róznice
między taktycznymi zaleceniami
Capo Ferro
odnośnie działań
jakich powinnismy unikać, a
tym co dalej
prezentuje.
Zalecenia te
odnoszą się do
praktyki, nie zaś
do sztuki, która
jest stałym i
niezmiennym
modelem idealnym.
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pokazania ich efektów korzysta z wielu innych dyscyplin. Im bardziej wejrzymy w codzienne życie społeczności, tym bardziej unaoczni się iż człowiek sam w
sobie nie ma możności przełożenia na praktykę zawodu
lub sztuki, który posiadł jeśli tylko nie uzyska pomocy
od społeczności w której rezyduje, podobnie wszelkie
sztuki, wszelkie nauki i wszelkie zawody wzajem się
przenikają i wzajemnie są powiązane, tak że każda jedna
dziedzina czerpie korzyści z drugiej i odwrotnie. Zatem
człowiek pragnąc doświadczenie swe przeprowadzić,
musi być świadom, że ma w tej społeczności własne
miejsce, własne schronienie i dobra, wedle tej samej
zasady sztuka i nauka mają swe odrębne ograniczenia i
odrębne reguły, których nie mogą przekroczyć. A ponieważ ci, którzy nauczają nie zawsze zauważają ową
różnicę między sztuką a praktyką popełniają bardzo
poważne błędy. Tamże należy upatrywać przyczyny, dla
której przez większość czasu kiedy uczą czy to pióra
czy miecza, są zbyt wybujali, zbyt poplątani i sami sobie
przeczący. A ponieważ nasamprzód nie położyli gruntownych podwalin i niepodważalnych i dobrze uporządkowanych zasad sztuki, z łatwością i w krótkim
czasie można by pokazać im te poziomy doskonałości,
o których można by tylko sobie zamarzyć. Mając to na
uwadze, celem ułatwienia sztuki szermierczej, zdołałem
obalić wszelką trudność i wydobyć ową sztukę z mroku
i cienia zamętu, zwięźle w kilku demonstracjach, wydzielonych z praktyki. Teraz więc kładę przed twoimi
oczyma niewiele figur, które doskonale objaśniają naszą
sztukę, innym zaś pozostawiam oddawanie się studiom
nad niezliczonymi szczegółami, które, bez umieszczenia człowieka w tejże samej sytuacji, jaka może wystąpić w konkretnym momencie, z jakim mamy do czynienia w codziennym użyciu broni, są niepewne. I jeśli
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w istocie uczą tej niestałości i różnorodności, moim
zdaniem, w szkole walki wręcz lepiej by się działo, gdyby pamiętali o tym, iż w ten sposób nie uczą z wiedzą.
Oto jest jednak czas by wreszcie wyłożyć wyjaśnienie,
kilka napomnień i wskazówek, wraz z pojęciami szermierczymi, które odnoszą się tak do praktyki, jak i do
prezentowanych przez nas figur.
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Część II, O Sztuki zażywaniu
Rozdział 15
Wyjaśnienie kilku upomnień i rad

1) Po pierwsze, jeśli kto znajdzie się pod uderzeniem
przeciwnika, uwagę winien kierować bardziej niż na
jakąkolwiek część ciała, na dłoń uzbrojoną w ostrze,
wszystko inne może okazać się zwodnicze. Zwracając
uwagę na dłoń, zauważyć można zarówno powstrzymywanie się od ruchu jak i wszelkie ruchy, które ona
wykonuje, to zaś [stosownie osądzone] pozwoli ocenić
jak wiele musi być zrobione.
2)Parowanie i uderzanie, oraz o uchylaniu się
Dobry szermierz, podczas walki nigdy nie powinien
parować o ile nie pójdzie za tym odpowiedź w natarciu,
nie mniej ważne jest to by nigdy nie nacierał jeśli nie
zabezpieczył sobie sparowania odpowiedzi, nigdy nie
powinien zaniechać uniku jeśli nie atakuje, a jeśli przyjdzie mu parować sztyletem, kiedy sztylet wymija do
parowania, miecz winien wymijać do uderzenia.
3) O przymiotach walki tylko mieczem
Należy zdać sobie sprawę z tego, że sam miecz jest królową i podstawą wszelkich innych broni, opanowanie
władania nim jest rozkoszą a jest ku temu zdecydowa46
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nie sposobniejszy niż każda inna broń. A to dla tej
przyczyny, iż można nim bardziej bezpiecznie nauczyć
się parowania, uderzania i właściwego balansowania
ciałem, wyminięcia w walce i przeciw wyminięcia, a nad
to przyjęcia miecza przeciwnika na wszystkie zasłony.
A podczas wszystkich tych efektów należy trzymać
ostrożnie wyciągnięte ramię, ponieważ będzie trzeba
odbić wszystkie uderzenia adwersarza trzymając go z
dala od własnego ciała.
4) Metoda, którą należy zastosować przeciwko rozujszonemu człowiekowi
Jeśli kto natrafi na człowieka nieokrzesanego, takiego
co to bez menzury i tempa stosownego, z wielkim impetem zarzuca gradem ciosów, są dwie rzeczy które
należy uczynić: nasamprzód ustawić go w pół-tempie,
jak zostanie tu wyłożone, a zaś albo uderzyć go podczas jego ataku, czy to cięcia czy sztychu, w dłoń
uzbrojoną lub w ramię, bądź też pozwolić mu wejść w
pustą przestrzeń, usuwając się z lekka w tył by natychmiast uderzyć go w twarz lub pierś*.
5) Droga ku doskonałości w szermierce
Ten, który zamierzył sobie być doskonały w swej biegłości, nie może poprzestać na lekcjach pobieranych od
mistrza, koniecznym jest by codziennie szukał sposobności z różnymi szermierzami, a gdy będzie w stanie to
uczynić musi ćwiczyć zawsze z tymi, którzy wiedzą
więcej niż on sam, a to dlatego, iż jedynie w ten sposób
ćwicząc stanie się doskonały.
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cytat z Antonio
Manciolino
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6) O najbezpieczniejszej pozycji obronnej
Wiadomym jest z księgi poświęconej sztuce, iż jestem
przekonany, że nie ma lepszej pozycji obronnej niż
niska garda nazywana trzecią. Miecz ustawiony jest tutaj
w ten sposób, że znajduje się na linii natarcia, która
dzieli prawą flankę na połowy, zaś sztych miecza musi
być zawsze wymierzony w środek ciała przeciwnika,
który stanowi najbliższą jego stronę. Pozycja ta jest
bardziej bezpieczną niż inne, wysokie gardy, ponieważ
w nich zdecydowanie łatwiej jest być trafionym uderzeniem w nogi, a to zarówno cięciem jak i pchnięciem,
niż przy niskich zasłonach. Jak więc rzekłem zagrożenia takiego tutaj nie znajdujemy a zaleta jest taka, że
tylko pchnięcia są naturalnym w tej sytuacji atakiem.
7) O marności zwodów
Nie są zwody dobre, ponieważ traci się w nich tempo i
meznurę, w dodatku zaś wykonywane są tak w menzurze jak i poza nią. Jeśli są przeprowadzone poza menzurą należy powstrzymać się od ruchu, jeśli czynione są
w menzurze, podczas zwodu należy uderzyć.
8) Od kogo należy się uczyć
Należy mieć na uwadze, że jest sporo takch, co natychmiast po tym jak opanowali cokolwiek i odrobinę
popraktykowali stawiają się w roli nauczycieli. I nauczają nie mając żadnych podstaw ni zasad, które byłyby
prawdziwe, nie wiedzą, iż wiedzieć jest czym innym niż
nauczać, a metoda nauczania jest pozyskiwana przez
długi czas, ponieważ tyleż samo czasu należy poświęcić
celem rozpoznawania menzury i tempa, oto więc ci
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Raczej chodzi
tu o uzyskanie
tak zwanego
krycia. W
szermierce
nowożytnej (na
szpady) robi się
to w styku
mając przewagę
styku usuwa się
głownie przeciwnika ze
swojego pola
trafienia. W
rapierze robi
się to bez styku
(wydaje się to
dość skomplikowane), to
samo zaleca w
swoim podręczniku Fabris.
Uwaga dodana
przez A.L

którzy nie poznali i nie zrozumieli menzury i tempa, Przez dobywanie
rozumiane jest tu
nad to nie mając żadnej metody nauczania, mogą być
zbijanie,
nazwani lichymi szermierzami a każdy winien wystrzeodsuwanie.
gać się nauk u nich pobieranych.
Zaznaczyć należy

iż Capo Ferro
zaleca by czynić
ów manewr w
zasadzie nie
dotykając broni
przeciwnika a
jedynie swoją
blokując mu
mozliwosci
manewru

9) O dobywaniu oręża*

Niemała jest korzyść a i nie mniejsze piękno w tym by
wiedzieć jak dobywać broni przeciwnika we wszystkich
pozycjach obronnych, nie mniej istotnym jest wiedzieć
jak odzyskać swoją przewagę w czas, gdy przeciwnik
dobył twego oręża. W tym wypadku masz trzy rzeczy,
które możesz zrobić: pierwsza, nigdy nie wychodź z
walki celem wyprowadzenia zakończonego* już udeUzyte tutaj
pojecie (colpo
rzenia, nigdy nie wychodź aby sparować a po tym uderzyć, miast tego, wycofując się z czymś na kształt od- finito) odnosi się
pełnego cięcia,
chylenia ciała i obniżając miecz, w zamyśle wyczekując wdoprzeciwieństwie
aż przeciwnik ruszy za tobą, w tym samym tempie w do pół cięcia, na
którym on posunie się naprzód by natrzeć i ponownie tej samej zasadzie
jak pełne mandobyć twego oręża będziesz w stanie uderzyć go poddritto jest przeczas ruchu jego prawej stopy, zarówno poniżej jak i
ciwne do mezzo
powyżej jego miecza zależnie od tego co bedzie barmandritto. Terdziej dogodne. Należy zwrócić uwagę na to, że przez
min colpo finito
„usuwanie” oręża mamy na myśli toż samo co „doby- jest dokładnie w
ten sposób uzywanie” go.
10) O natarciu w przeciwtempie
Na wiele sposobów można uderzyć w przeciwtempie,
jednak nie polecam innych nad te dwa: ustawić się w
czwartej pozycji, mierząc sztychem nieco na prawą
stronę, a gdy przeciwnik nadejdzie by zbić twoje ostrze,
w tym samym tempie, w jakim porusza prawą stopę
celem położenia swego miecza na twoim, wypychasz
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wany przez dall
Agocchie
w dziele Opera
Necessaria:

- "Wiedz, iż
mandritto
sgualimbro
zaczyna się od
lewego ramienia,
a kończy na
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prawym kolanie
przeciwnika,
zaczym nazywane
jest colpo finito.
Mezzo mandritto
ma tę samą
naturę, choć
wykonywane jest
w mniejszym
tempie, stąd nie
jest nazywane
colpo finito"
Termin ten został
uzyty także przez
Manciolino:
- "Jesli ktokolwiek znajdzie się
w pobliżu wroga,
nie moze czynić
colpo finito,
ponieważ miecz
nie może wyjść z
obszaru zapewniającego bezpieczeństwo tego,
który go
uzywa, takie
uderzenie niedoskonałym, czy
niepełnym ciosem
nazywane jest
mezzo
tempo" Termin
ten jest zatem
odpowiednikiem
'colpo intiero'
używanego przez
Angelo
Viggiani:

pchnięcie z rzeczonej czwartej pozycji sunąc naprzód
lewą nogą lub miast niej prawą, sposób wtóry to ustawić się w pozycji trzeciej i gdy będzie próbował dobyć
twego oręża od zewnątrz nacierasz pchnięciem w pozycji drugiej przemieszczając się jak opisano powyżej.
11) O chodzeniu
Są liczne zdania mistrzów odnoszące się do chodzenia
z bronią w dłoni, Ja sam (bazując na swym osądzie)
uważam iż nadchodząc od prawej strony jak i od lewej
strony przeciwnika, szczególna dbałość zawsze musi
być położona w tym by zawsze lewa stopa towarzyszyła
prawej. Poruszać sie należy na wprost, jedna stopa winna podążać za drugą tak w przód jak i w tył, należy
kroczyć w sposób naturalny, lewe ramię winno być
skierowane w przód i wraz z lewą stopą winno tworzyć
kąt prosty, tym sposobem oddzielone są obie strony
walczącego.
12) Metoda uderzania w rękę
Trzeba wiedzieć, iż ilekroć przeciwnik skieruje sztych
swego miecza na zewnątrz twojej pozycji, czy to wysokiej czy niskiej, bądz też na zewnątrz twej lewej lub
prawej strony, umieścisz swój sztych dokładnie naprzecwi jego ręki w prostej linii natarcia. Pochylając ciało
nieznacznie do tyłu, wejdziesz w menzurę a kiedy już to
się stanie wyprowadzisz pchnięcie w pół-tempie w jego
rękę, po prostu przez poruszenie ciała w przód i ugięcie
prawego kolana wyprowadzić można natarcie, jednak
należy mieć baczenie by w sytuacji tej wyrzucić lewą
stopę do tyłu, ponadto jeżeli umyślisz sobie trafić w
rękę uzbrojoną w sztylet, postepuj zgodnie z tymi
50

Ridolfo Capo Ferro z Cagli

samymi wskazówkami.
13) O powracaniu po natarciu
Po uderzeniu w przeciwnika czyniąc nadzwyczajny
krok, z prawą stopą z przodu, zarówno walcząc samym mieczem jak i mieczem i sztyletem, oraz mieczem i płaszczem powracasz czyniąc krok zwyczajny,
zależnie jednak od tego ile masz miejsca za sobą. Ponieważ jeśli masz mało miejsca wycofujesz tylko prawą
nogę, podążając swym mieczem za mieczem przeciwnika; jednak jeśli miejsca jest dość powrócisz dwoma
zwyczajnymi krokami, tak że ustawisz się w pozycji
obronnej, i jest to prawdziwy powrót, mimo tego że w
szkołach ćwiczą inaczej.
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- "Zatem pełne
tempo jest pełnym
uderzeniem,
ponieważ w nim
zawiera się
doskonały ruch i
tempo, mezzo
tempo byłoby
(jak
rzekłeś) mezzo
rovescio, mezzo
mandritto".
Pełne uderzenie
przeprowadzane
jest więc cięciem
przez całą długość ciała przeciwnika, podczas
gdy pół uderzenie
jest krótsze.
Pełne uderzenie
zabiera więcej
czasu (pełne
tempo)
i pozostawia
osobe bardziej
odsłonietą tak na
poczatku (ze
wzgledu na
rozmach), jak i
na końcu (gdyż
kończy się poza
pożądaną postawą obronną).
Zapewne z tego
powodu
Capo Ferro
zamiast odskoku
celem
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ponownia
ataku z
przeprowadzeniem pełnego
uderzenia gdy
przeciwnik już
dobył twego
oręża zaleca
raczej kontynuowanie
akcji. Chęć by
oddać zarówno
tempo jak i
pozycje obronną podczas
utraty pozycji
oręża
wydaje się być
lekkomyslna
do granic.

Część II, O Sztuki zażywaniu
Rozdział 16
O kilku pojęciach szermierczych, które
dotyczą użycia i Sztuki

onieważ koniecznym jest aby adepci
zrozumieli dokładnie pojęcia, których
Mistrzowie szermierki używają w nauczaniu, zaproponowałem wyjaśnienie ich
w następujących zwięzłych słowach.
1) O mieczu
W mieczu należy wyróżnić forte, debole, ostrze fałszywe i
ostrze prawdziwe. Niektórzy lubią dzielić miecz na trzy
części nazywając je debole i forte, które wyznaczają końce
broni oraz część środkową, w której obie wcześniejsze
mają swój udział, a która jest stosowna zarówno do parowania jak i uderzania. Znaleźć można także podział na
cztery części, jednak nie można doszukać się w nim żadnej oczywistej użyteczności. Powyższe pojęcia są łatwe i
w istocie zrozumiałe.
2) O postawach obronnych
„Gardą” nazywamy pewne ułożenie jelca miecza, który
kiedykolwiek znajdzie się powyżej ramienia, formuje
pierwszą (prima), kiedy schodzi na wysokość ramienia,
czyni drugą (seconda), kiedy jest dalej obniżana na
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Capo Ferro
zewnątrz kolana, po prawej stronie przechodzi w trzedefiniuje pozycję
cią (terza), czwarta (quarta) jest czyniona wtedy kiedy
obronną, gardę, w
jelec jest po wewnętrznej wzgledem kości udowej, z
bardzo ogranitym każdy się zgadza*, i te cztery pozycje obronne naczonym znaczezywane są podstawowymi i do tego momentu wszyscy niu, zawężonym
się zgadzają, jeśli jednak miałoby chodzić o kroki, uło- do kąta ułożenia
żenie ramienia, korpusu i nóg, oraz linii miecza – tutaj miecza, dokładniej kąta o jaki
opinie są podzielone. Niektórzy chwalą wąskie kroki
obrócony jest
inni szerokie, jeszcze inni przeciętne, niektórzy wyciąnadgarstek ręki
gają ramię, inni powściągają je mniej lub bardziej, inni trzymającej broń.
pochylają ciało, jeszcze inni stoją wyprostowani, są Podobną definicję
tacy, co obierają postawę obronną wysuwając prawą przyjmuje Camillo Agrippa w
nogę, inni lewą, są tacy, co zalecają trzymać miecz w
swoim Trattato
linii prostej, jedni wysoko inni nisko, to z jednej to z
di Scientia
drugiej strony, już to z przodu, już z tyłu, w tylu róż- d`Arme. Ważne
jest jednak by
nych kierunkach ile tylko można znaleźć na świecie.
mimo że opisy
Inni zależnie od różnych okoliczności obojętnie wykoułożenia odnoszą
rzystują wszystkie wcześniej wymienione sposoby obiesię do pozycji
rania pozcyji obronnych, które stosownie do zróżnicociała (jak np.
"na wysokości
wania nazywane są wysokimi, niskimi, krótkimi i długimi i innymi nazwami, zależnie od kaprysów mistrzów. ramienia"), nie w
Terza i quarta nazywane są „przeciwgardami”, ta pierw- każdym wypadku trzeba je brac
sza dla usuwania na zewnątrz, ta druga dla usunięcia do dosłownie - są to
wewnątrz, a jest tak mimo, iż wszystkie pozycje obron- raczej wskazówki
niż reguły
ne są przeciw gardami, które wybierane są stosownie do
(wspomniana
zróżnicowania linii, na jakiej znajduje się miecz.

3) O tempie
W różnych szkołach słyszy się o czterech rodzajach
tempa: primo, dui tempi, mezzo i contra tempo. Primo tempo
jest wtedy, kiedy znajdę się w menzurze, obojętnie
krótkiej czy długiej, mogę uderzyć przeciwnika jednym
ruchem miecza, w podobny sposób określamy
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wczesniej różnica
między sztuką a
praktyką).
Więcej nawet,
przedstawione
dalej tablice, a i
samo ćwiczenie
danej kombinacji
dowodzą
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że to co nazywane jest terza,
często jest
czymś pomiedzy drugą a
trzecią. Jest to
jednak świetny
materiał do
ćwiczeń nad
róznym ułożeniem dłoni.

dui tempi, które wymaga przynajmniej dwóch ruchów
miecza do przeprowadzenia natarcia. Mezzo tempo jest
wtedy, kiedy pozostając w długiej menzurze uderzam
przeciwnika w jego wysunięte i odsłonięte przedramię,
obojętnie czy uzbrojone w miecz czy sztylet, uderzenie
może być wyprowadzone jako cięcie lub pchnięcie,
drugim przypadkiem jest, kiedy nacieram na przeciwnika w krótkiej menzurze kiedy on porusza się by uderzyć
we mnie lub przeprowadzić jakąś inną akcję; wszelkie
rekontry są zwykle przeprowadzane w mezzo tempo. Contra tempo jest gdy w tym samym czasie kiedy przeciwnik
chce mnie uderzyć ja uderzam go w krótszym tempie i
menzurze. To co trzeba wiedzieć to że wszelkie ruchy i
wszelkie wytchnienie przeciwnika stanowią swoje tempo, chociaż w menzurze*.
4) O menzurze
Menzura jest długa lub krótka. Długa, kiedy przeciwnik
może być uderzonym tylko z nadzwyczajnym krokiem,
krótka kiedy można uderzyć go po prostu przez dosunięcie, lub nawet bez poruszenia stopy zakrocznej.
5) W jak wielu tempach można uderzać
Pierwsze jest gdy przeciwnik zamiera w pozycji obronnej, i unosi lub porusza stopę naprzód, oto jest pierwsze tempo w którym można go trafić, kolejne jest kiedy
właśnie sparowałeś uderzenie, wtedy jest to tempo,
trzecie kiedy przeciwnik poruszy się nie czyniąc właściwego osądu, między jedną gardą a drugą, zanim się
dokładnie ustawi, oto jest tempo w którym można mu
zagrozić, ponad to znaleźć tempo można z chwilą gdy
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unosi on miecz, kiedy uniesie rękę, oto jest tempo w Chodzi tutaj o to,
którym należy wykonać natarcie, i wreszcie ostatnie jest że poza menzurą
długość trwania
wtedy kiedy uderzenie przejdzie mimo twego ciała, oto ruchu znaczenia
jest tempo w którym nalezy wyprowadzić odpowiedź*.
specjalnego nie
6) O krokach i chodzeniu
Krok nazywany jest zwyczajnym i nadzwyczajnym,
zwykłym, półkrokiem, kroczkiem i wypadem, rozszerza
się lub kurczy, stosownie do różnorodnosci owych kroków. Jedni kroczą raz w przód raz w tył, na bok albo na
skos, czy to jedną nogą czy obiema, są też tacy co zabierają nogę wykroczną aby uniknąć trafienia, albo
trzymają ją zawieszoną w powietrzu, celem odpowiedzi
z większą prędkością.

ma i jest traktowana jako jedno
tempo. Po wejściu
w menzurę tempo
jest różnicowane.
Owe przykłady
są niemal identyczne z tymi
jakie w dziele
swym zestawił
dall Agocchie.

7) O parowaniu
Jedni parują ostrzem prawdziwym, i cokolwiek rzadziej
fałszywym, tak w linii natarcia jak i w lini zejścia*, ze
sztychem uniesionym wysoko lub nisko opuszczonym,
prowadząc go w górę lub w dół, zależnie od tego czy
atakujący prowadzi pchnięcie czy cięcie, czy jest z taką,
czy inną bronią, lub czy jest uzbrojony w dwie bronie.
Wszelkie parowanie wymaga wyciągnięcia ramienia, co
winno być ze współudziałem prawej nogi, za którą
pójdzie lewa, a kiedy to nastąpi trzeba parować uderzenie w dui tempi. Podczas tempa w którym przeciwnik
paruje, należy dostawić lewą stopę do prawej i wtedy
podczas natarcia uczynić krok naprzód prawą stopą.
8) O fintach i zasłanianiu miecza
„Finatami” lub zwodami nazywamy te oszukańcze
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czyli na wprost
lub na ukos
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ruchy miecza, które obejmują tak cięcia jak i pchnięcia,
czynione na zewnątrz i do wewnąrtrz, w górę lub dół w
przód i w tył, i naokoło, zarówno w lini natarcia jak i na
ukos w lini zejścia, jedną lub drugą bronią, i zwody te
uderzają dokładnie w przeciwne miejsce niż sygnalizują.
Przeciw finty są czynione jako odpowiedź na finty.
„Zasłanianie miecza” zaś to rodzaj finty, czyni się je
zasłaniając sztych miecza przeciwnika częścią debole
swojego miecza, kiedy przypadnie być w niskiej czwartej, co musi być czynione na wprost w linii natarcia.
9) O zmienianiu pozycji obronnych
Zmienianie pozycji obronnych między jedną a drugą
może być czynione na trzy sposoby: wstępująco, zstępująco, i na przemian. Wstępująco, kiedy z pozycji
pierwszej przechodzę w drugą, z drugiej w trzecią a z
trzeciej w czwartą. Zstępująco, kiedy z czwartej wchodzę w trzecią z trzeciej w drugą i z drugiej w pozycje
pierwszą. I na przemian, kiedy z pierwszej obieram
czwartą, z czwartej pierwszą, z pierwszej trzecią lub z
trzeciej pierwszą lub z drugiej czwartą i z czwartej drugą. Nie mniej ważnym jest by zmieniając pozycje
obronną a bedąc w menzurze, wycofywać się lewą i
prawą nogą, w ten sposób zabezpieczając się od ewentualnego ataku przeciwnika.
10) Przeciwko tym, którzy okrążają
Ponieważ przeciwnik twój może z łatwością dobyć
twego oręża od strony wewnętrznej za sprawą okrążania, w takich sytuacjach powinieneś natychmiast wycofać z walki swój miecz na zewnątrz, przenosząc lewą
nogę na skos, a wraz z nią prawą, co czynisz w
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kierunku prawej strony przeciwnika, sztychem swego
miecza wyznaczając prostą linię natarcia mierząc w
prawe ramię przeciwnika. Wtedy, gdy on od zewnątrz
będzie próbwał zbicia, wyminiesz pod jego ostrzem i
uderzysz pchnięciem z czwartej, wyrzucając prawą nogę
naprzód czyniąc nadzwyczajny krok.
11) Przeciwko pozycji obronnej z wysuniętą lewą stopą
Kiedy twój przeciwnik przyjmie niską trzecią, z lewą
nogą wystawioną naprzód, przyjmiesz przeciwko niemu
podobnie trzecią, jednak wysuwając prawą nogę naprzód, koniec miecza przenosząc na swoją lewą stronę,
a to celem uzyskania dwóch efektów: po pierwsze, nie
będzie mógł opanować twojego miecza, za czym zajmiesz jego sztylet, po drugie zaś, odsłaniając nieco swoje ciało zachęcasz go do przejścia, co gdy uczyni parujesz swoim mieczem i w tejże samej trzeciej ze sztychem wysoko, czyniąc przejście pchniesz go w pierś.
Ponad to jeśli zapragniesz uderzyć jako pierwszy, wyjdziesz naprzeciw przyjmując pozycję trzecią z mieczem
w linii natarcia, za cel obierając rękę przeciwnika uzbrojoną w sztylet, co ułatwi przeprowadzenie stoccata w pół
tempie, z trafieniem w rękę. Można również uczynic
zwód ponad jego sztyletem i gdy on będzie chciał sparować, przesunąć miecz pod sztyletem, przesuwając
naprzód lewą stopę i znajdując miecz przeciwnika swoim sztyletem w tym samym tempie, uderzysz go
pchnięciem pod ramię; ponad to można wykonać zwód
pod sztyletem i gdy przeciwnik znów będzie zamierzał
parować, wyminąć go i uderzyć w drugiej ponad sztyletem, poruszając się i parując jak wyżej. Należy wziąć
pod uwagę, iż można także przeprowadzić zwód i uderzyć bez przesunięcia a jedynie wyczekując przeciwnika,
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w odpowiedzi na zwód i przejście do uderzenia, wtedy
jedynie wychylając ciało w tył podczas ruchu przeciwnika, parując jego ostrze sztyletem, można uderzyć go
ponad lub poniżej jego sztyletu w zależności od tego
jaka będzie możliwość. Jest coś jeszcze, musisz zachować wielką ostrożność gdy przyjdzie ci mierzyć się z
osobą leworęczną, która ustawi się wysuwając prawą
stopę. Będziesz musiał ruszyć do starcia z wysuniętą
lewą stopą, z nisko opuszczonym mieczem, jednak nie
wycofując się, broń trzymasz po tej samej stronie, czyniąc tak, zasiejesz w umyśle przeciwnika przkonanie, iż
nie będzie on mógł przeprowadzić żadnego pchnięcia
lub uderzenia, które nie byłoby obronione.
12) O usuwaniu miecza
Miecz jest usuwany celem wejścia w menzurę lub celem
odsłonięcia przeciwnika, zarówno od strony wewnętrznej jak i od zewnątrz, z góry lub z dołu, ale zawsze w
prostej linii natarcia, podczas gdy przeciwnik powstrzymuje się od ruchu lub porusza się, i najczęściej
czynione jest w dui tempi, nasamprzód debole broni przeciwnika jest zdobyte przez szczyt debole twojego, w drugim tempie pozyskiwane jest forte broni przeciwnika, z
chwilą gdy on wymija ty wykonasz przeciw wyminięcie
lub nie wykonasz go, jednak dołóż wszelkich starań by
uczynić wszystko w linii natarcia i aby twoje forte zawsze
szło za debole, równocześnie z ruchem nóg.
13) Najbardziej użyteczne wskazówki związane z opanowaniem miecza przeciwnika
Można opanować ostrze na dwa sposoby: po pierwsze
podczas przechwytywania broni przeciwnika nie należy
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zaniechać przejmowania kontroli nad jego bronią podczas ataku. Po drugie, mając zbity miecz w jakikolwiek
sposób, tak by był poza moją pozycją, W tym tempie,
w jakim przemieszcza się samą siłą, jest pod moim panowaniem, to oczywiste, w którym to momencie muszę
uderzyć nim ten zdoła odzyskać ustawienie. Przejmować kontrolę nad samym mieczem można niezależnie
od tego, czy będzie on zatrzymany, czy w ruchu, czy
będzie podczas pchnięcia czy podczas cięcia. Podczas
parowania można dążyć do przejęcia kontroli swoim
forte, szukając tempa i menzury można uderzać swoim
debole. Podczas walki samym mieczem, mając już opanowaną broń przeciwnika swoim forte nigdy nie wyprowadzaj odpowiedzi cięciem, zamiast niego w istocie
pchnij, kiedy będziesz walczyć mieczem i sztyletem
będziesz w stanie uczynić i jedno i drugie, opanowując
ostrze przeciwnika swoim mieczem i sztyletem, sztylet
pozostaje w pozycji, w której utrzymuje kontrolę nad
ostrzem przeciwnika. Mimo tego jednak zachęcam byś
zawsze uderzał przez pchnięcie, ponieważ ono jest
bardziej zabójcze, a skutkiem tego miecz nie jest wystawiany poza pozycję, co czynione jest podczas cięcia.
14) Wyminięcie i przeciwwyminięcie
Zarówno wyminięcie jak i przeciwwyminiecie są czynione po to by wyjść z menzury w tempie, bądź też by
pozyskać menzurę, czynione są zarówno podczas ruchu
w przód jak i w tył stosownie do zamierzonego celu.
Konieczną drogą przeciwwyminięcia jest podążyć za
ostrzem przeciwnika, przez umieszczenie swego oręża
na powrót w jego pierwotnym ułożeniu, co można
uczynić zarówno po jednej jak i po drugiej stronie.
Warto pamiętać, że wyminięcia można czynić zarówno
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ponad jak poniżej broni przeciwnika, celem jej dobycia,
jednak różnica jest w tym, że wymijając poniżej chcąc
dokonac usunięcia, czynić należy to z ramieniem wyciągniętym i małym przesunięciem stopy, wyminięcie ponad bronią czynić zaś należy z wychyleniem ciała i ramienia i z mieczem na linii zejścia skierowanej w tył,
tak że miecz twój odsłoni sztych broni przeciwnika i
natychmiast twoje forte przejdzie ponad ostrze przeciwnika, i taka metoda wyminięcia musi być wykonywana
zarówno przy próbie uderzenia jak i celem usunięcia.
15) O natarciu

Pchnięcia
omówione
zostały dalej,
we fragmencie
19. To co zaś
następuje w
kolejnym
zdaniu odnosi
sie oczywiście
do cięć.

Są dwa rodzaje natarcia: cięcia i pchnięcia, każde z nich
dzieli się na wiele rodzajów, stosownie do uderzenia,
będzie mandritto ordinario, albo fendente, lub tondo, albo
montane, albo stramazzone, albo też ridoppio, od drugiej
strony, riverso, będą one zestawione tak samo, pchnięcia
zaś dzieli się na cztery rodzaje*. Mandritto jest wtedy,
gdy początek bierze z prawej strony, nazywane jest
zwyczajnym gdy przecina linię zejścia, dokładnie od
lewego ramienia do prawego kolana przeciwnika. Fendente jest uderzeniem przeprowadzanym w linii natarcia
z góry na dół, tondo jest tak nazywane gdyż przechodzi
w poprzek. Dalej, montante wyprowadzane jest prawdziwym ostrzem broni, z dołu zmierzając w prawe ramię przeciwnika. Stramazzone wykonywane jest po linii
koła na nadgarstku, ridoppio nazywane jest uderzenie
mezzo mandritto, które wybija broń przeciwnika, po czym
można do niego dojść zwykłym mandritto. Falso, jest
opisywane na dwa sposoby, nazywane dritto i manco,
możesz z korzyścią dla siebie zastosować dritto celem
wybicia broni przeciwnika na zewnątrz, czyli na jego
prawą stronę, stosując falso manco broń wybijasz na lewą.
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Jednakowoż, wydaje się mi, iż jeśli nadarzy ci się parować z falso dritto, rzekłbym, iż lepiej będzie obrócić nadgarstek i parować prawdziwym ostrzem dla większego
bezpieczeństwa, jako że ostrze prawdziwe obrócić
można szybciej, ale jeśli uderzeniem swym trafisz z falso
manco, będziesz w stanie wykonać natarcie zarówno
przez pchnięcie, jak i ciecie, mając jednak na uwadze, iż Riverso, oznacza
parując z pomocą falso, wykonujesz to od środka mie- tyle co od drugiej
strony, czyli
cza po jego sztych, zaś gdy parujesz prawdziwym
mandritto
to cięcie
ostrzem, musisz przeprowadzić to swoim forte, od środod strony prawej,
ka w dół do jelca. Pamiętaj, że mandritti i riversi* są wyriverso od lewej,
konywane z ruchem łokcia, i w sytuacji gdy powiązane
falso dritto z
prawej na lewą od
są z menzura i tempem, z górną częścią ramienia.
dolu, falso manco
z lewej na prawą
od dołu.

16) Cięcie
Cięcia winny być wykonywane tak, jakby zamiarem
było koszenie, ponieważ w ten sposób można uderzyć
z całym debole, i w istocie w ten sposób dochodzi do
cięcia najostrzejszą częścią ostrza, z tego powodu cięcia, które schodzą są bardziej żwawe niż te, które zatrzymują się powyżej pasa, w całej rozciągłości owe
wyższe i niższe części ciała są mniej lub bardziej ustawione we właściwej menzurze by być zagrożonymi
przez wykonane cięcie.
17) Pchnięcia
Możemy wyróżnić stoccata, imbrocata i punta riversa. Imbroccata jest wykonywana z pierwszej pozycji i zmierza
do uderzenia przeciwnika mierząc od jego lewego ramienia w dół do prawego kolana, z fałszywym ostrzem
skierowanym w dół, tak by nadgarstek nie był obracany
dopóki nie zostanie osiągnięty punkt ataku, zaś
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ostrze będzie miało być opuszczone. Stoccata wykonywane jest z pozycji trzeciej, skierowane jest tak by uderzyć przeciwnika w prawe ramię, punta riversa wykonuje
się z pozycji czwartej, tak by natarcie nadchodziło od
zewnętrznej strony ramienia przeciwnika, obracając
dłoń do wewnątrz, w pewien sposób wykonując zwód,
tak by szło z góry lub z dołu w kierunku piersi przeciwnika, tak zaś byś ty sam uzyskał niską gardę.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 17.1
~ Podstawy ~
O sposobie trzymania i prowadzenia broni

onieważ zwyczaje nie we wszystkich krajach są takie same i częstokroć wrogość
wyrażana jest skrycie, celem uchronienia
się od wszelkich przygód, nie będzie
czymś nie na miejscu by rzec kilka słów o
ułożeniu ręki na mieczu, nim przejdziemy do uwag na
temat jego prowadzenia. Tak więc, jeśli przez przypadek
masz wystawioną na przód prawą nogę, a ręka twa spoczywa na broni, jak pokazano na jednej z figur, cofniesz
tę nogę, wyciągając prawą rękę w tym samym czasie do
pozycji wysokiej pierwszej. Jeśli zaś nadarzy się, iż będziesz miał wysuniętą lewą nogę, jak pokazuje inna figura,
rzecz się nie wydarzy, gdyż nie musisz zmieniać kroku.
Jeśli zapragniesz skorzystać z miecza i płaszcza, lub miecza i sztyletu, zarówno jak z samego miecza, właściwym
sposobem jest nasamprzód uczynić krok naprzód z prawej nogi, tak by ustawić się w czwartej, lub też jeśli przeciwnik jest za blisko uczynić długi krok do tyłu lewą nogą,
by znów przyjąć rzeczoną pozycję, wtedy z łatwością będziesz mógł zawinąć swój płaszcz lub sięgnąć po sztylet z
dużym bezpieczeństwem, co stanie się dzięki sztychowi
twego miecza, który w dystansie będzie trzymał przeciw63
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nika podczas gdy ty sam dobrze przygotujesz swą broń,
tyle w mojej ocenie można rzec w temacie.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 17.2
~ Podstawy ~
O postawach obronnych

ak jak nikt nie napisał dotąd pięknego i
rozumnego dzieła bez użycia liter
danego alfabetu, tak i w szermierce bez
podanych dalej postaw obronnych*,
kilku zwodów i uników ciała, które
stanowią podstawę tejże praktyki, nikt nie powinien okazywać jej ni stosować publicznie. Dlatego też nastepujące
figury zostały oznaczone alfabetycznie. "A" określa pozycje pierwszą, tj. prima, "B" oznacza pozycję drugą, czyli
secunda, "C" to terza, quarta, czyli pozycja czwarta to "D",
quinta, pozycja piąta "E" i wreszcie pozycja szósta, sesta
oznaczona jako "F".
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Warto zauważyć, iż na
podanych dalej
figurach w
oznaczeniach od
A do F, mamy
zawarty raczej
układ wyjściowy
do każdej
pozycji. Quinta
i sesta nie są
objaśnione, tak
jak pozycje od
pierwszej do
czwartej. Jednak
bazując na
owych tablicach i
materiale podanym przy opisie
walki z użyciem
sztyletu i tarczy,
wydaje się, iż
mają one zastosowanie głównie
dla drugiej ręki,
gdzie sam miecz
w ręce głównej
trzymany jest
nisko, zwykle w
pozycji trzeciej,
rzadziej w
czwartej, podczas gdy lewa
ręka jest trzymana nisko, dla
pozycji piątej,
lub wysoko dla
szóstej.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.1
~ Jedynie rapier ~
Postać opisana z pomocą liter alfabetu

Ryciny opisujące pozostawanie w pozycji obronnej,
oraz ta, która wskazuje niesamowity przyrost zasiegu
przy długim uderzeniu (wypadzie), opisane względem
członków, które poruszone są w natarciu:
A. Lewe ramię w pozycji obronnej
B. Kolano lewej nogi w pozycji obronnej
C. Ułożenie lewej stopy w pozycji obronnej
D. Zwykły krok w pozycji obronnej
E. Ułożenie prawej stopy w pozycji obronnej
F. Pochylenie uda i łydki w pozycji obronnej
G. Prawa dłoń w pozycji obronnej
H. Przesunięcie prawego ramienia
I. Przesunięcie prawego kolana, prawie o krok
K. Przesunięcie kroku, nieco ponad stopę
L. Przesunięcie lewej stopy wraz z jej ułożeniem
M. Przesunięcie lewego kolana na poł kroku
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.2
~ Jedynie rapier ~
O sposobie dobywania oręża zbijając go do
wewnątrz wzgledem linii natarcia i uderzania stosownie do punktu, jaki wyznaczy
przeciwnik

W miejscu gdzie

ą dwa powody (tak przynajmniej mi się
używam słowa
wydaje), dla których koniecznym jest by
"usunięcie"
odnosi się to
zbliżyć się do przeciwnika*: pierwszym
zarówno do
jest usunięcie miecza celem wypracowania
wchodzenia
w
właściwej menzury i tempa, drugim jest
skrócony dystans
zbliżenie się do ciała przeciwnika celem wyszukania samej
(stringere la
menzury, oba sposoby są dobre, jeśli wykonać je na linii
vita), co wykonywane jest
natarcia. Ponieważ są dwa powody, dla których zamykaprzez
obrócenie
my dystans, muszą być i dwie po temu okazje. Pierwsza,
nóg
do weczyli gdy usuwamy miecz celem zdobycia menzury i temwnątrz, prostopa. Kiedy przeciwnik stoi w linii zejścia, a to za sprawą
padle do lini
ułożenia miecza w pozycji czwartej, kierując go ukośnie natarcia i wychylenie ciała do
po linii zejścia na twoją lewą stronę, ty sam mając miecz
tyłu, jak i
swój ułożony na zewnątrz, czyniąc spory wypad zmiezwykłego
usuniasz położenie swojej broni względem oręża przeciwniniecia broni
ka, celem usunięcia go do wewnątrz, w odniesieniu do
(stringere la
linii natarcia, jak pokazuje rycina. Nie powinno sprawić ci
spada).
to żadnej trudności, albowiem sam ruch na linii natarcia
jest wystarczający do usunięcia broni, kiedy przeciwnik
ułożył broń w linii zejścia. Druga sytuacja jest wtedy, kie71
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dy wyszukujemy tylko menzury, ma to miejsce, gdy
przeciwnik znajduje się w linii natarcia lub gdy jego
ciało jest nieosłoniete, wtedy bez usunięcia oręża przeciwnika celem wejścia w tempo, wystarczającym będzie
samo skrócenie dystansu, na linii natarcia aby wejść w
menzurę, po czym wyprowadzenie uderzenia stosownie
do odsłonietego miejsca. Mimo wskazanych wyżej zastosowań, należy pamiętać, iż wedle prawideł sztuki
usunięcie miecza we wszystkich [innych] liniach jest
pozbawione użyteczności. Uderzając w punkt, należy
zdawać sobie sprawę, iż za każdym razem, kiedy sztych
miecza przeciwnika znajduje się przed tobą, będziesz w
stanie uderzyć w prostej linii natarcia, gdzie wysokość
sztychu miecza przeciwnika poda ci jego kierunek. Dobywając palmo broni przeciwnkia swoim forte, uderzysz
bezpiecznie, za kierunek obierając, twarz przeciwnika,
jeśli jego sztych znajduje sie na wysokości twojej twarzy, albo w twarz lub pierś, jeśli koniec jego broni jest
na wysokości twego torsu - co nazywamy uderzeniem
"stosownie do punktu, jaki wyznaczy przeciwnik". Ponad to, przestrzegając tych zaleceń, będziesz mógł
przełożyć swój miecz na każdą stronę celem wyprowadzenia ataku, jednakowoż czyniąc owo wyminięcie bacz
by forte twego miecza poruszało się w primo tempo,
względem broni przeciwnika. A nie czyń tego, co robią
niektórzy mistrzowie, prowadząc wyminięcie celem
uderzenia w primo tempo, wchodząc końcem swojej broni na forte przeciwnika, nie zdając sobie sprawy, iż dają
tym samym sygnał przeciwnikowi, a przez większą
część akcji pozostają w zagrożeniu, co pokazane będzie
na figurach.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.3
~ Jedynie rapier ~
Obecna i kolejne ryciny prezentujące różne sposoby
uderzenia na zewnątrz, zawsze przewidując uderzenie do wewnątrz i wyjście przeciwnika z pozycji, co
uczyni on celem przeprowadzenia ataku

yjaśniając poniższe ryciny, powiem iż D
usuwa miecz osoby C do wewnątrz, ta
sama
osoba
C
wymija
celem
wyprowadzenia uderzenia w pierś osoby
D. Osoba D uderza go w lewe oko
czyniąc wypad nogą wykroczną a zaś nogi zakrocznej nie
odrywając, co pokazano na rycinie. Jednak powiem iż jeśli
C byłby dość bystry, wyszedłby czyniąc zwód i wychylając
się nieco w tył, a gdy D ruszyłby pewnie by zaatakować
osobe C, C sparowałby miecz przeciwinika na zewnątrz,
fałszywym lub prawdziwym ostrzem, wyprowadzając
mandritto w twarz lub imbroccata w pierś, po czym powrociłby do niskiej czwartej.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.4
~ Jedynie rapier ~
Rycina ukazująca jak bardzo traci się
menzurę atakując nogi

iecz osoby C jest usunięty przez osobę D.
Osoba C wyprowadza riverso na nogę osoby
D. D jest więc w stanie uderzyć w osobę C
czyniąc albo stramazzone w ramię albo
pchnięcie w twarz, co jest konsekwencją
zbyt dalekiego wychylenia. Osoba D ponad to podczas
ataku unosi nogę zakroczną. Zawsze mówię, iż kiedy D
usunął miecz osoby C, C gdyby był bystry, winien wyprowadzić riverso na łeb, za czym isć powinno mandritto
fendente w twarz, dopiero po tym byłby bezpieczniejszy.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.5
~ Jedynie rapier ~
Osoba, która uderza z przejściem,
podczas gdy przeciwnik wymija celem
wyprowadzenia uderzenia

soba D dobywa oręż przeciwnika
zbijając do wewnątrz względem osoby
C. C wymija próbując przez stoccata
dostać twarz D. D uderza przeciwnika
w twarz w pozycji drugiej z przejściem
(passata), chwytając lewą ręką jelec broni przeciwnika.
Zawsze bedę powtarzał, iż jeśli osoba C wykazała by się
przenikliwością, wyszła by swoją bronią czyniąc fintę i
wychylając ciało do tyłu, wtenczas gdy D pewny siebie
zacznie przejście, C zwodzi pod spodem broni przeciwnika i przyjmuje inquartata, uchylając ciało i przestawiając nogę wykroczną do tyłu, po czym uderza w
pierś.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.6
~ Jedynie rapier ~
Postać która uderza w pozycji czwartej pod prawe
ramię w kierunku piersi, w czas gdy przeciwnik
wymija celem wyprowadzenia uderzenia

iecz osoby C jest zdobyty przez osobę
D. Osoba C wymija z riverso w
kierunku twarzy osoby oznaczonej
jako D. D uderza z pozycji czwartej w
pierś adwersarza wymija z riverso,
unosząc zarówno ramię jak i jelec dość wysoko jednocześnie czyniąc wypad, co widać na rycinie. Jednakowoż, rzekłbym, iż jeśli C zamiast wyprowadzać riverso,
zabrałby miecz podczas wyminięcia, po czym uniósł go
kierując sztych na linii zejścia na lewą stronę przeciwnika, wtedy gdy D zechciałby wejść w czwartej, C sparowałby mezzo mandrito, po czym wyprowadził riverso w
twarz lub też pchnięcie w pierś.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.7
~ Jedynie rapier ~
O sposobach uderzania za sprawą różnych akcji
pod mieczem przeciwnika

aczynając w trzeciej, ustawisz się w
wysokiej przecinającej w poprzek
pozycji czwartej, tak by sztych twojego
miecza był wymierzony w lewe ramię
twego przeciwnika, gdy zaś on będzie
szedł by obłożyć twój miecz w linii zejścia, obrócisz
swoją rękę do drugiej podczas tego, uginając i obniżając
pozycję ciała i uderzysz go w przeciwtempie poniżej
jego miecza, co pokazuje rycina.
Sposob drugi, jeśli przeciwnik usunie cię na zewnątrz,
zamarkuj zwodzone uderzenie z pozycji czwartej w
twarz a gdy on przejawi zamiar parowania, obroć swoją
dłoń, czyniąc tożsame ugięcie ciała, po czym uderzysz
go jak powyżej. Trzeci, jeśli miecz twój będzie usunięty
do wewnątrz, bedziesz w stanie wyminąć markując
zwód z uderzeniem na twarz, gdy zaś on uniesie swój
miecz by cię parować, uderzysz go poniżej jego miecza
obracając dłoń do pozycji drugiej jak podano wyżej.
Możliwość czwarta, przeciwnik twój został usunięty do
wewnątrz względem ciebie, po czym wymija on celem
pchnięcia cię w twarz, bedziesz w stanie zagrozić mu na
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dwa sposoby: pierwszy, będziesz w stanie uderzyć go w
przeciwtempie, podczas gdy on bedzie zmierzał w twoją stronę, jednakowoż uczynić to trzeba obniżając zarówno pozycję ciała jak i miecza w trzeciej, po drugie,
także będziesz mógł uderzyć go parując w trzeciej,
sztych trzymając wysoko, obracając dłoń do drugiej i
nacierając jak powyżej. Rozwiązanie piąte, i ostatnie,
jeśli miecz twego przeciwnika będzie usuniety na zewnątrz względem twojej pozycji, po czym wyjdzie celem usunięcia twego miecza do środka, w tym samym
czasie obrócisz dłoń obniżając i uginając ciało i uderzysz go w trzeciej poniżej jego broni, jak pokazano
wyżej.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.8
~ Jedynie rapier ~
Osoba paruje z mieczem trzymanym oburącz
i uderza pchnięciem w gardło z przejściem w czas
gdy przeciwnik wymija mieczem

soba D dobyła miecz osoby oznaczonej
jako C, co stało się do wewnątrz w niskiej
gardzie, rzeczona osoba C wymija celem
wyprowadzenia stoccata mierząc w pierś
osoby D. D przechodzi przenosząc lewą
nogę naprzód i w tym samym czasie przygniata do dołu
oburącz miecz przeciwnika, oderzając go w pierś w pozycji trzeciej.
Bez wątpienia jednak, jeśli C wykazałby się inteligencją,
kiedy wyszedł ze sztychem chcąc przeprowadzić atak
zrobiłby to nieco się wycofując, wtenczas D paruje i robi
przejście mierząc oburącz by uderzyć w C, C tylko obniżając sztych miecza w kierunku ziemi i obracając rękę do
pozycji drugiej, nieco wychylając się na lewą stronę przeciwnika i wymijając ostrzem ponad miecz przeciwnika
mógłby uderzyć go do wewnątrz czyniąc riverso i mierząc
w twarz, powracając do trzeciej, [lub inaczej] C parując,
przesunie do wewnątrz lewą nogę, obracając ciało na
prawo i trzymając miecz oburącz podczas obracania wyprowadzi uderzenie w pierś zmierzając w strone przeciwnika, tak że D nie będzie mógł sie uratować.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.9
~ Jedynie rapier ~
Osoba uderza scannatura* przez pchnięcie od
prawej flanki z przejściem podczas gdy przeciwnik
wymija do uderzenia

Prawdopodobnie
C przyjmuje
secondo wykonując zasłonę
pół-okrężną z
góry na dół
paruje i pcha
przeciwnika pod
bronią
schodząc
wypadem do
wewnątrz

en rodzaj ataku nazywany jest scannatura,
przeprowadza się go w nastepujący
sposób: osoba oznaczona jako C usunęła
miecz osoby oznaczonej jako D na
zewnątrz. Ta sama osoba D wymija
próbując uderzyć w twarz osobę C, C zaś spotyka miecz
przeciwnika na zewnątrz* obniża sztych do drugiej i
przechodząc lewą nogą w tym samym tempie uderza z
flanki, obniżając jelec wraz ciałem i trzymając dłoń, jak
można zobaczyć na rycinie.
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(it. Scannatura)
dosłownie
zarzynanie

Nie jest to dokładnie wyłożone, C musi
bowiem w jakiś
sposób wyminąć
celem sparowania uderzenia
na twarz jakie
wyprowadza D.
Prawdopodobnie
C wymija dołem
celem sparowania wysokiego
pchnięcia mając
uniesiony wysoko swój sztych,
po czym porzuca akcję, obniżając sztych do
drugiej celem
zaatakowania z
flanki.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.10
~ Jedynie rapier ~
Osoba, która uderza poniżej miecza przeciwnika w
przeciwtempie bez parowania a jedynie przez
obniżenie ciała, jak przedstawia rycina

soba D dobyła broni przeciwnika do
wewnątrz, osoba C wymija i
przeprowadza stocatta mierząc w twarz
osoby D. D obniża swoje ciało i czyni
nogą wykroczną krok naprzód, w tym
samym tempie uderzając w pozycji drugiej, poniżej broni przeciwnika w przeciwtempie a to bez parowania jak
pokazuej rycina. Ponadto D uzyskałby swój cel, jeśli
rzeczone pchnięcie wyprowadziłby w inny jeszcze sposób, czyli C wymija celem przeprowadzenia stocatta w
kierunku twarzy osoby D, D paruje w pozycji trzeciej z
wysoko uniesionym sztychem i w tym samym tempie
obniża sztych, obracając miecz do pozycji drugiej, po
czym uderza w pierś czyniąc przejście, jednocześnie
chwytając uzbrojoną w miecz rękę przeciwnika. Gdyby
jednak C był doświadczoną osobą wycofałby prawą
nogę*, spotykając się z bronią przeciwnika na zewnątrz
a w tym samym tempie obniżając sztych i obracając
dłoń do drugiej uderzyłby wyprowadzając scannatura
poniżej broni przeciwnika. Zamiennie, podczas wycofania mógłby parować lewą ręką z góry na dół poniżej
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przejścia D,
a celem wyjścia z
menzury
po to by później
swobodniej
przeprowadzić
parowanie i
scannatura
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ramienia i uderzył D z wysokiej drugiej w pierś lub
twarz.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.11
~ Jedynie rapier ~
Dwa sposoby dobywania oręża przeciwnika
do środka i na zewnąrtrz

azując na swoim doświadczeniu, wiem
jak użytecznym jest wiedzieć jak
dobywać broni przeciwnika. Nie
chciałbym zawieść w opisie owego
sposobu, który każdy musi przyswoić
zamierzając usuwać i kontrolować broń przeciwnika. Po
pierwsze, zamierzając usunięcie broni przeciwnika czy
to do środka, czy też na zewnątrz, stosownie do sytuacji, nasamprzód musisz usunąć ostrze w odległości coś
koło jednego palmo* od sztychu, jeśli to sie uda, chcąc
usunąć do środka musisz wymierzyć swój sztych w
prawe ramię przeciwnika, gdybyś zaś zamierzył usunięcie na zewnątrz, mierz w lewe ramię. A gdy już to uczynisz, wejdź w kierunku miecza przeciwnika, gdyby zdarzyło się, iż on wyjdzie, w tymże momencie musisz
skontrować przenosząc swój miecz z powrotem na
miejsce, lub w tym samym momencie, gdy on wymija,
uderzyć w niego w tym samym tempie. Ponadto, jeśli
zdarzyłoby się że przeciwnik nadchodzi z zamiarem
usunięcia twego miecza, czy to do wewnątrz czy na zewnątrz, a zaś miecz twój ułożony jest na linii natarcia,
zaś ramię twe wyciagnięte, w tymże momencie musisz
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wymijać i przeprowadzić usunięcie wymijając do przodu. Jeśli zaś będziesz musiał wyminąć celem przeprowadzenia usunięcia do wewnątrz, przesuniesz prawą
nogę naprzód podczas wyminięcia, ugniesz ciało w
kierunku swojej prawej strony, trzymając lewą rękę
gdzieś w pobliżu prawej, lewą nogą zaś czyniąc przejście, uderzysz go pchnięciem w pierś w pozycji czwartej. Gdybyś musiał wymijać z zamiarem przeprowadzenia usunięcia na zewnątrz, w ten sam sposób przesuniesz prawą nogę naprzód, ugniesz zaś ciało w kierunku lewej strony i przesuwając lewą nogę wykonasz w
pozycji drugiej natarcie na pierś.
Ponad wszystkim musisz być świadom, iż rycina prezentuje usuwanie miecza na zewnątrz z pozycji trzeciej,
jednakowoż w każdej innej sytuacji winieneś trzymać
się wyłożonej wyżej reguły zdobywania oręża przeciwnika.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.12
~ Jedynie rapier ~
Obecna i kolejne ryciny pokazują różne sposoby
uderzenia do wewnątrz,
zawsze przewidując usunięcie na zewnątrz
i wymijanie przez sztych przeciwnika,
co uczyni on celem przeprowadzenia ataku

oniższa rycina pokazuje różne sposoby
uderzenia
do
wewnątrz,
zawsze
spodziewając się, usunięcia na zewnątrz
względem twojej strony i wyminięcia
celem ataku ze strony przeciwnika. D
wymija jak powyżej, C uderza go w czwartej albo bez
poruszenia stóp, albo z większym krokiem, mierząc w
gardło lub w twarz. Jednak gdyby D był osobą inteligentną, podczas wymijania usuwając ostrze przeciwnika
swoim, wyprowadziłby pchnięcie w twarz lub riverso w
ramię osoby C, wycofując się w trzecią czyniąc zwyczajny krok.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.13
~ Jedynie rapier ~
Osoba, która uderza w pobliżu ucha
robiąc unik prawą stopą.

Jak się
wydaje
zastosowano
tutaj
pchnięcie
scannatura.

soba oznaczona jako C usuwa osobę B na
zewnątrz, ta druga wymija celem
przeprowadzenia ataku na osobę C w
pozycji czwartej. Osoba C uderza go w
twarz blisko ucha w punkt na zewnątrz
miecza przeciwnika, czyniąc unik przekładając prawą
stopę. Zawsze będę powtarzać, iż jeśli B byłby osobą
doświadczoną wyszedłby z mieczem czyniąc fintę i wychylając się nieznacznie do tyłu. C tymczasem pewnie
nadchodzi celem ataku na osobę B, robiąc unik przekładając prawą stopę. B spotyka miecz adwersarza na
zewnątrz, obniżając sztych do drugiej i przechodząc
lewą nogą w tym samym tempie uderza z flanki, chwytając zaś za uzbrojoną rękę przeciwnika*.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.14
~ Jedynie rapier ~
Postać, która uderza w gardło w pozycji czwartej,
czyniąc przejście lewą stopą

ostać oznaczona jako C usuwa miecz
osoby B na zewnątrz, osoba B wymija
celem wyprowadzenia stoccata w twarz
osoby C. C uderza w pozycji czwartej w
gardło lub twarz podczas wyminięcia z
przejściem, co pokazuje rycina.
Jeśli jednak B byłby osoba doświadczoną wyszedłby
robiąc fintę, wychylając ciało do tyłu, gdy zaś C pewnie
ruszyłby z przejściem w pozycji czwartej, B wyprowadziłby inquartata robiąc unik i przechodząc lewą nogą
poza prawą, po czym uderzyłby w pierś.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 18.15
~ Jedynie rapier ~
Osoba, która uderza w pozycji czwartej robiąc unik
jednocześnie krzyżując lewą nogę z prawą,
stawiając ją poza nią

iecz osoby D jest dobyty na zewnątrz
przez osobę C. D wymija celem
przeprowadzenia pchnięcia w twarz
osoby C. C uderza w pozycji czwartej
robiąc unik ciałem za sprawą
przestawienia lewej nogi za prawą, jak pokazuje rycina.
Ale jeśli D wykazałby się doświadczeniem mógłby wyminąć z zamiarem dobycia broni osoby C do wewnątrz,
uginając ciało na prawą stronę, po dobyciu oręża, uczyniłby natychmiast przejście naprzód lewą nogą, wyprowadzając pchnięcie w pozycji czwartej w pierś, albo
innym sposobem, wyszedłby z mezzo mandritto, uderzając miecz przeciwnika, po czym dając riverso w twarz
osoby C i wymijając w trzeciej, tak by zapewnić sobie
bezpieczeństwo.
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Szczegółowe
wyjaśnienie w
rozdziale 16
„O kilku pojęciach szermierczych, które
dotyczą użycia i
Sztuki”, fragment 7 poświęcony parowaniu
Ten rozdział jest
dość nietypowy, bo
C nie jest opisany
na początku jako
osoba, która
wymija, a jedynie
jako parowana w
pozycji czwartej
(co jak się zdaje
nie wymaga
wyminięcia póki
D nie wyminąłby
od zewnątrz z
zamiarem ataku).
Prawdopodobnym
jest, iż owo kontr
wyminiecie osoby
D, jest jego powrotem na zewnątrz za początkowym wyminieciem do środka
ze zwodem.

Część III, O Praktyce
Rozdział 18.16
~ Jedynie rapier ~
Osoba, która uderza w twarz w pozycji drugiej
robiąc przejście i chwytając uzbrojone ramię
przeciwnika lewą ręką

yjaśniając poniższą rycinę, C usunął
broń przeciwnika, to jest D, na
zewnątrz.
D
wymijał
celem
wyprowadzenia stoccata w kierunku C. C
paruje broń przeciwnika w czwartej
uderzając prawą stopą i w jednym tempie, przechodząc i
obracając ciało uderza w pozycji drugiej w twarz. Można też rzecz wykonać bez przejścia uderzając w czwartej
w dui tempi*.
Ale jeśli D byłby doświadczony w szermierce, [wyczekałby] kiedy C wyjdzie aby sparować D w pozycji
czwartej*, uderzając prawą stopą, [wtedy] D przeprowadziłby przeciwwyjście mieczem na zewnątrz i uderzyłby w twarz w pozycji drugiej, wycofując się w trzeciej,
podążając za mieczem przeciwnika podczas tej akcji, po
czym C mógłby być trafiony.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.1
~ Rapier i sztylet ~
Rycina która ukazuje miecz i sztylet, demonstrując
sposób usuwania miecza przeciwnika, który jest
w wysokiej pierwszej mierząc do wewnątrz,
co warte zaznaczenia, to iż jeśli sztych broni
przeciwnika mierzy w twoje prawe ramię, musi być
przyjęty na zewnątrz, te same zasady
przysposobisz podczas dobywania broni
w niskich gardach.

it. linea
pendiculare –
kierując coś w
dół. Zatem jeśli
przeciwnik ma
niskie gardy,
sztych kierujemy
ku dołowi, jeśli
wysokie ku
górze – jak się
wydaje jest
koniecznym by
odstąpić od linii
natarcia celem
przeprowadzenia
usunięcia.

oniższe ryciny pokazują grę miecza i
sztyletu, a zaś głównie uczą sposobu
usuwania miecza przeciwnika, który jest w
wysokiej pierwszej. Warto zauważyć, iż
nie jest możliwym by na jednej rycinie
zaprezentować wszelkie sposoby usuwania na zewnątrz
i do wewnątrz z niskich i wysokich ułożeń, co pozostawiam pod rozwagę czytelnika, wskazując jedynie, iż jeśli
sztych broni przeciwnika jest wymierzony na twoją
prawą ty sam winieneś dobyć go od zewnątrz, ponadto,
jeśli zdarzy się usuwać niskie gardy, uczynisz to z mieczem skierowanym ku dołowi* tak w trzeciej jak w
czwartej.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.2
~ Rapier i sztylet ~
Rycina prezentująca jak dzięki pojedynczemu
parowaniu sztyletem zyskać możliwość uderzenia
pchnięciem w trzy pola, to jest
w twarz, w pierś lub w udo.

oniższa
rycina
pokazuje
sztukę
uderzania w trzech różnych kierunkach,
co czyni się pchnięciem z pojedynczym
parowaniem sztyletem. Aby rzecz
przeprowadzić należy: w czwartej
usunąć przeciwnika do wewnątrz z dowolnej pozycji
jaka będzie właściwa do owego usunięcia. On będzie w
stanie wyminąć wyprowadzając pchnięcie na dwa sposoby: w twarz lub w pierś. Jednakowoż, gdy on wyjdzie
by uderzyć w ciebie, ty parujesz jego miecz do wewnątrz
swoim sztyletem ponad swoim prawym ramieniem, i
przy pierwszej okazji będziesz mógł uderzyć go tak
wysoko jak i nisko, czyli mierząc w twarz, lub poniżej
ramienia w pierś, lub w udo, jeśli się spóźnisz mierz
jedynie w twarz lub w udo.
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Akcję rozumiem jak
nastepuje::
1. robisz zwód
okrążając
sztylet przeciwnika od
dołu odwrotnie
do wskazówek
zegara
2. przeciwnik
próbuje sparować - sztylet
przesuwa w
bok i do góry
celem złapania twojej
broni
3. ty kontynuujesz ruch,
schodząc
mieczem do
punktu wyjscia, po linii
ponad sztyletem – z
pozycji 3
wchodzisz w
4, zakończysz
w3
4. wiesz, że
bedzie szedł
atak, musisz
go sparować
sztyletem
5. kończac
akcję jednocześnie pchnieciem. miecza.

Część III, O Praktyce
Rozdział 19.3
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która uderza w pozycji drugiej w pierś,
pomiędzy bronią, pozorowanym ruchem, wymija
ponad sztyletem, nad to wedle tej samej reguły
może uderzyć w czwartej.

dwersarz spoczywa w niskiej trzeciej z
wycofanym ramieniem i wysuniętym
naprzód sztyletem dotykającym miecza,
ustawiasz się naprzeciw niego w wysokiej
trzeciej, czynisz zwód na zewnątrz
sztyletu mierząc w kierunku twarzy w wysokiej czwartej
lub podobnie w trzeciej, a gdy on uniesie sztylet by sparować i zaatakuje cię w czwartej, ty wyjdziesz ponad
jego sztyletem i w tym samym tempie, parując do środka uderzysz go w pozycji drugiej w pierś.
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Schiodatura –
zwiesić, rozbroić, brak odpowiednika.

W praktyce
raczej nie jest
możliwym
wytrącenie
broni, co sugeruje tutaj Capo
Ferro, przypuszczalnie
koniecznym
jest jeszcze
krok naprzód
celem zwiększenia nacisku
na rękę przeciwnika.

Część III, O Praktyce
Rozdział 19.4
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która uderza ponad prawym ramieniem
w pierś i ściąga* w dół miecz przytrzymując
go [głownią] miecza i sztyletu

tej ryciny z łatwością będziesz w stanie
zrozumieć i opanować ściąganie broni z
ręki i w tym samym tempie
wyprowadzenie pchnięcia w pierś.
Uczynisz to ustawiając się w pozycji
trzeciej z ramieniem wycofanym, stykając
miecz z sztyletem, przeciwnik przyjmuje tę samą gardę,
lub jest w czwartej. Zaczynasz usunięcie jego miecza do
wewnątrz w czwartej, po czym opuszczasz swój sztylet
do połowy swojego prawego ramienia po linii zejścia.
Twój przeciwnik wymija by uderzyć cię w pierś w
czwartej. Ty uderzasz go od zewnątrz robiąc punta riversa
mierząc w korpus, nieco unosząc jelec swojej broni i w
tym samym tempie parując w dół, płazem swego sztyletu na zewnątrz wymusisz na nim opuszczenie broni*.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.5
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która paruje sztyletem wysoko
i do wewnątrz oraz uderza riverso w udo
i w pozycji czwartej w pierś, jak pokazuje rycina

stawiasz się w pozycji czwartej, z wysoko uniesionym sztyletem. Twój przeciwnik ma dowolną gardę umożliwiającą
usunięcie do wewnątrz. Wychodząc
naprzód prawą nogą przystępujesz do
usunięcia go do wewnątrz w pozycji czwartej, on zaś
wymija celem uderzenia cię w twarz w pozycji czwartej.
Parujesz do wewnątrz sztyletem unosząc go ponad swoje prawe ramię, w ten sposób umożliwiasz sobie natarcie albo przez riverso w udo, albo w pozycji czwartej
ponad ramieniem.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.6
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która paruje z mieczem w pozycji czwartej,
w połączeniu ze sztyletem i uderza z pozycji
czwartej w twarz lub przez riverso w ramię,
jak pokazuje rycina

eśli nadarzy się, iż znajdziesz się w wysuniętej trzeciej ze sztyletem na nadgarstku,
a zaś przeciwnik twój będzie w dowolnej
pozycji umożliwiającej usunięcie na
zewnątrz, przeprowadzisz rzeczoną akcję
z trzeciej, bądź wysoko bądź nisko stosownie do sytuacji, jednakowoż bez zmiany pozycji sztyletu. Przeciwnik twój wyjdzie by uderzyć cię w czwartej lub drugiej.
Parując go w czwartej mieczem i sztyletem będziesz w
stanie uderzyć go, jak zobaczysz, już to przez riverso w
ramię, już to z pozycji czwartej w twarz.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.7
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która zabezpiecza się uniesieniem sztyletu,
a gdy przeciwnik szykuje się by parować w ten sam
sposób, uderza go w pierś w czwartej,
wymija mieczem poniżej.

Należy
zwrócić tu
uwagę, że
rycina pokazuje parowanie
wykonane
sztyletem.

eśli znajdziesz się w wysuniętej trzeciej, ze
sztyletem na nadgarstku, zaś przeciwnik
będzie w niskiej czwartej z mieczem
wycofanym
i wysoko uniesionym
sztyletem wysuniętym do przodu,
przeprowadzisz w pozycji trzeciej zwód ponad jego
sztyletem, utrzymując swój sztylet na tym samym miejscu. Przeciwnik sparuje ku górze swoim sztyletem,
chcąc uderzyć cię w tym samym tempie w czwartej lub
drugiej. Wyjdziesz poniżej i parując jego atak w tym
samym czasie* uderzysz go w czwartej w pierś.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.8
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która paruje sztyletem poniżej swojego
prawego ramienia i naciera w drugiej mierząc
w twarz, lub przez stramazzone riverso
w rękę uzbrojoną

toisz w niskiej lub wysokiej trzeciej ze
sztyletem na nadgarstku. Twój przeciwnik
jest w dowolnej pozycji obronnej zdatnej
do usunięcia na zewnątrz. Zaczynasz
usunięcie na zewnątrz w wysokiej lub
niskiej trzeciej, zależnie od sposobności, unosząc sztylet. Gdy przeciwnik zechce wyminąć na zewnątrz i wyprowadzić pchnięcie w czwartej lub drugiej, parujesz
sztyletem w dół, poniżej swojej ręki uzbrojonej i wyprowadzasz stramazzone w jego rękę, albo też nacierasz
w pozycji drugiej w twarz, jak pokazuje rycina.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.9
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która uderza ponad sztyletem w pozycji
drugiej mierząc w lewe ramię, podczas gdy
przeciwnik szuka jak usunąć jego miecz
na zewnątrz

eśli jesteś w wysuniętej trzeciej ze
sztyletem na linii zejścia ponad
początkową częścią forte swojego miecza, a
zaś przeciwnik ustawiony jest tak samo i
zaczyna próbę usunięcia na zewnątrz,
także w trzeciej, wtedy wyjdziesz uderzając jego miecz
swoim w pozycji czwartej, a wszystko to w jednym
tempie. Natychmiast po tym sparujesz jego już odsunięty miecz swoim sztyletem i uderzysz go ponad jego
sztyletem w tym samym tempie, mierząc w lewe ramię.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.10
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która uderza w drugiej ponad sztyletem
mierząc w lewe ramię, zaczynając zwodem
i parując sztyletem z góry na dół
poniżej swojego prawego ramienia.

aczynasz w trzeciej lub czwartej, z
ramieniem wycofanym a sztyletem na
nadgarstku. Przeciwnik twój jest w
czwartej z wycofanym mieczem, a zaś
sztyletem
uniesionym
wysoko
i
wysuniętym naprzód. Uczynisz zwód w jego kierunku,
pod jego sztyletem, unosząc jednocześnie swój. On
sparuje w dół swoim sztyletem w kierunku swojej lewej
strony. Wyjdziesz w tym samym tempie ponad jego
sztyletem, parując miecz przeciwnika do wewnątrz, poniżej swego prawego ramienia, po czym uderzysz go w
pozycji drugiej ponad jego sztyletem.

122

Ridolfo Capo Ferro z Cagli

123

Wielkie przedstawienie sztuki
szermierczej i jej zażywania

We fragmencie
tym, wszędzie
gdzie mowa o
broni, bez
różnicowania
na typ odnosi
się to do miecza
i sztyletu
razem.

Część III, O Praktyce
Rozdział 19.11
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która wykonuje natarcie z przejściem
uderzając falso z dołu w górę, pomiędzy bronią*,
mierząc w pierś, a zaś parując sztyletem ponad
swym prawym ramieniem, mocno napierając
na broń

rzeciwnik jest w pozycji trzeciej a broń ma
wysuniętą na linii zejścia, tak, że sztych
jego miecza skierowany jest na twoje
prawe ramię a sztyletu na lewe. Ustawiasz
się naprzeciw niego w pozycji trzeciej,
sztych swego miecza trzymając nisko, zaś sztylet wysoko, ciało uginasz na ile to możliwe w kierunku lewej
strony. Przeciwnik zamierzył ruszyć celem usunięcia
twej broni lub z jakichś innych powodów. Zrobisz
przejście lewą nogą w tym samym tempie w kierunku
jego prawej strony, i sparujesz sztyletem do środka ponad swoim prawym ramieniem, [jednocześnie] wyprowadzisz pchnięcie falso z dołu do góry pomiędzy bronią,
lub też inaczej, wyjdziesz mieczem ponad, dociśniesz
jego miecz swoją bronią, uderzając go w trzeciej w tym
samym tempie.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.12
~ Rapier i sztylet ~
Rycina przedstawia osobę, która uderza w pozycji
czwartej mierząc w gardło przeciwnika, markując
natarcie mieczem i obniżając sztylet, celem
sparowania, gdy przeciwnik wyjdzie z mieczem
z zamiarem parowania swoim sztyletem

rzeciwnik ustawiony jest w wysokiej trzeciej, krzyżując sztylet na wysokości
początku forte miecza, kierując go
nieznacznie na linię zejścia. Usuwasz go w
pozycji trzeciej na zewnątrz, z wysoko
uniesionym sztyletem i wymijasz dołem, zachęcając go
do parowania sztyletem, celem uderzenia w ciebie w
pozycji czwartej. Sam parujesz w tym czasie swoim sztyletem z góry na dół, w kierunku swojej lewej strony i w
jednym tempie wymijasz poniżej jego sztyletu uderzając
go w pozycji czwartej w twarz, lub gdziekolwiek będzie
wygodnie uderzyć.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.13
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która uderza w pozycji czwartej poniżej
sztyletu w pierś, przestawiając prawą nogę do tyłu
i parując wysoko uniesionym sztyletem, podczas
gdy przeciwnik przechodzi naprzód celem
uderzenia w pozycji drugiej ponad sztyletem

rzeciwnik ustawiony jest w niskiej trzeciej,
ustawiasz się naprzeciw niego w wysokiej
trzeciej ze sztyletem skrzyżowanym nad
swoim forte. Kiedy przeciwnik ruszy z
przejściem uderzysz go w pozycji drugiej
ponad swoim sztyletem, parujesz go szeroko, odciągając
prawą nogę do tyłu, on unosi sztylet do parowania,
wtenczas ty wymijasz poniżej, rzucając ciało naprzód,
jak pokazuje rycina i uderzasz go w pozycji czwartej.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.14
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która uderza w pozycji drugiej ponad
sztyletem mierząc w pierś, podczas gdy przeciwnik
przechodzi swoją lewą nogą celem wyprowadzenia
natarcia, co czyni jedynie przez wycofanie prawej
nogi podczas swego ruchu i parując sztyletem
uniesionym ponad swoim prawym ramieniem.

Szeroko w
znaczeniu
daleko od
ciała w płaszczyźnie poziomej.

imo że przeciwnik jest w pozycji trzeciej,
trzymając miecz nisko i w wycofaniu, zaś
sztylet wysunięty wysoko i szeroko*, ty
ustawisz się naprzeciw niego w pozycji
czwartej wyciągając ramię i unosząc w
górę sztylet. On rusza czyniąc przejście, aby sparować
twój miecz z góry na dół celem natarcia w pozycji drugiej. Cofając prawą nogę sparujesz go w dół swoim
sztyletem kierując go na swoją prawą stronę i wyjdziesz
mieczem ponad jego sztyletem i wykonasz natarcie w
pozycji drugiej.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 19.15
~ Rapier i sztylet ~
Osoba, która uderza pchnięciem pomiędzy bronią,
mierząc w pierś, wymijając ponad sztyletem,
w czas, gdy przeciwnik ustawiony był w szerokiej
gardzie, pozwalając mu wejść w menzurę

rzeciwnik ustawiony był w czwartej, z
opuszczonym ramieniem [uzbrojonym w
miecz] i sztyletem ustawionym prosto,
wysoko i szeroko, z ramieniem wyciągniętym. Wymijasz naprzeciw niego w
wyciągniętej trzeciej, krzyżując sztylet przed swoją piersią. Zbliżasz się do jego sztyletu od zewnątrz, on wciąż
pozostaje w pozycji obronnej, a gdy już go dosięgniesz,
zrównujesz sztych z jego sztyletem i wymijasz ponad
nim w pozycji czwartej, wyprowadzając we wroga długie stoccata, mierząc w pierś.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 20.1
~ O dlaszych technikach ~
O sposobie używania miecza i płaszcza

reszcie, aby gruntownie zrozumieć użycie płaszcza, prawdopodobnie nie
będzie pozbawionym sensu, aby
wyjaśnić kilka pojęć, które w
powiązaniu z rzeczonym tematem będą
używane.
Dla
tego
też mając płaszcz, należy pozwolić
it. guardia di
mu by opadał swobodnie z prawego ramienia, zwieszatesta (garda
głowy) – miecz jąc się aż do połowy lewego ramienia. Wtedy zawijając
trzymany jest
lewą rękę na zewnątrz, okrywając ją płaszczem, ustawisz
wysoko ze
się z nim w pozycji trzeciej, lub jakiejś innej gardzie,
sztychem
jakiej tylko sobie zażyczysz. Gdy już się przygotujesz,
skierowanym
poruszasz się tak jakbyś trzymał miecz i sztylet, różnica
nieco na lewo,
układ dłoni z
jest przy parowaniu. W tym zaś, iż płaszcz może być
reguły w pozy- przecięty lub przebity, co nie zdarzy się ze sztyletem.
cji drugiej.
Ustawiwszy się w trzeciej, jak podano wyżej, naprzeciw
Pełną definicje
swego przeciwnika, kiedy on wyprowadzi pchnięcie
oraz ilustracje
można znaleźć mandritto na twoją głowę, w tym samym czasie ty dajesz
w Achille
lewą nogą krok naprzód, parując forte jego miecza swoMarozzo, Arte im płaszczem, wyprowadzając pchnięcie w jego pierś.
dell`Armi,
Można także sparować rzeczone pchnięcie w pozycji
oraz u Manciop
ierwszej, z mieczem ustawionym w guardia di testa* i
lino, Opera
p
rzy pomocy płaszcza. Ustawiając w tym tempie
Nova etc..
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lewą stopę obok prawej, natychmiast wymijasz z prawej, prowadząc mandritto mierząc w głowę lub w nogę
przeciwnika. Jednak, kiedy on uderza albo mandritto
albo riverso w twoją nogę, wycofujesz nieco prawą nogę
i gdyby było to mandritto oddajesz mu riverso w jego
uzbrojone ramię, jeśli byłoby to riverso dajesz mu dritto
za cel obierając uzbrojone ramię. Prawdziwym parowaniem będzie jednak parowanie mieczem, po tym zaś
podczas natarcia użycie miecza i płaszcza, którym uderza się miecz przeciwnika umożliwiając sobie bezpieczne natarcie. Ponadto dodam, iż kolejne ryciny pokazują
sposoby, jakie ktoś musi zastosować, aby dobyć broń
przeciwnika do wewnątrz z użyciem miecza i płaszcza.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 20.2
~ O dalszych technikach ~
Osoba,która uderza w przeciw wyminięciu z pozycji czwartej mierząc w twarz, parując miecz przeciwnika na zewnątrz ręką z płaszczem,
gdy przeciwnik wymija celem przeprowadzenia
natarcia pchnięciem.

wój przeciwnik zaczyna w czwartej z
wystawionym mieczem, który trzyma
wysoko. Przystępujesz do jego usunięcia z
czwartej, do wewnątrz, trzymając rękę z
płaszczem poniżej swojego forte. On
próbuje wymijać celem wyprowadzenia natarcia pchnięciem w dowolny sposób, parując ku górze płaszczem,
na zewnątrz swojej lewej strony i stosując przeciw wyminięcie w czwartej, uderzysz go w twarz lub gdziekolwiek będzie ci wygodnie.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 20.3
~ O dalszych technikach ~
Osoba, która naciera wykonując stramazzone
riverso mierząc w twarz osoby leworęcznej, nad to,
będzie miała możliwość wyprowadzenia natarcia
w pierś w pozycji drugiej, albo też w pozycji
czwartej od zewnętrznej strony miecza
przeciwnika podczas wyminiecia, które wykonuje
on sztychem celem natarcia.

rzeciwnik, który jest leworęczny jest w
pozycji czwartej, wyciągając ramię.
Rozpoczynasz od usunięcia jego miecza
do wewnątrz* w pozycji trzeciej, unosząc
wysoko sztylet. On wymija celem natarcia
na ciebie w pozycji drugiej, mierząc w twarz. Będziesz
w stanie uderzyć go na trzy sposoby: pierwszy, jedynie
przez obniżenie swojego sztyletu i sparowanie jego
miecza uderzysz go stramazzone riverso w twarz, drugi, w pozycji drugiej mierząc w pierś, mimo to zaznaczając, iż podczas jego wymijania lepiej będzie natrzeć
na niego samym mieczem od zewnątrz*.
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Tablica przedstawia
rzecz odwrotnie,
uderzenie jest wyprowadzone do
wewnątrz względem
pozycji przeciwnika,
na zewnątrz względem osoby wyprowadzającej zbicie..
Znów prawdopodobnie nie chodzi
tutaj o stronę ustaloną względem siebie
a względem przeciwnika, zatem
najlepszym będzie
natarcie w czwartej,
odwrotnie używając
prawdziwego ostrza.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 20.4
~ O dalszych technikach ~
Osoba, która paruje uderzenie na głowę
z wysoko uniesionym sztychem i sztyletem
skrzyżowanym po wewnętrznej stronie forte,
co umożliwi mu uderzenie na dwójnasób:
po pierwsze pchnięciem w kierunku twarzy,
po drugie przez riverso mierząc w nogę.

pewnością pobłądziłbym, gdybym nie
przedstawił ci tego szlachetnego
parowania, czy tej obrony, która osłania i
broni głowę, jakże szlachetną część ciała,
stosownie więc do okazji wykładam
przed tobą tą rycinę. Osoba E ustawiona jest tu w pozycji pierwszej, a zaś osoba A w piątej. Z owej piątej, A
unosząc tylko ramię i obracając dłoń w czwartą czyniąc
wypad, będzie próbować dobycia broni przeciwnika do
wewnątrz. Osoba E zaś wymija przez przełożenie poniżej miecza osoby A. A uderza przez pchnięcie dritto
fendente w osobę E. Osoba E obracając jedynie dłoń do
pozycji drugiej z wysoko trzymanym sztychem, przenosząc sztylet do tyłu na forte swego miecza będzie mogła
bezpiecznie uderzyć przeciwnika w dwa pola: pchnięciem w twarz, lub cieciem w nogę, co dokładnie pokazują dwie linie schodzące ze sztychu, jedna mierzy w
głowę druga zaś w udo.
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Capo Ferro nie
używał tutaj
oznaczeń osób
walczących zadowalając się jedynie
zaimkami.
Skutkiem tego
rozdział ten był
nieczytelny, a zaś
tłumaczenie
sprowadziłoby się
do wyliczanki,
„ten robi to a
tamten robi
tak...etc.”, zdecydowałem się więc
przeredagować go,
wprowadzając
oznaczenia
literowe, jakimi
opisane są osoby
na oryginale
ryciny, stylem nie
odbiegając od
innych rozdziałów spisanych
przez samego
Mistrza.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 20.5
~ O dalszych technikach ~
Osoba, która uderza pchnięciem w pozycji trzeciej
w udo, sztyletem zaś mierząc w korpus, w czasie,
gdy przeciwnik wymija z riverso,
mierząc w nogę celem natarcia.

onieważ dla niektórych widok poniższej
ryciny, gdzie osoba jest trafiona tak
mieczem jak sztyletem może sugerować
trudność, jednak przećwiczenie tejże
samej techniki pokazuje, iż jest ona w
istocie łatwa po gruntownym jej rozważeniu. Zatem
mówię, iż przeciwnicy znajdują się w pozycji czwartej,
tak, iż miecze ich stykają się* prawdziwym ostrzem, a
zaś sztychy mierzą w twarz przeciwników. W pewnym
momencie jedna z osób napiera siłą na ostrze przeciwnika, ten czując ów nacisk decyduje się wyprowadzić riverso w nogę, jednak osoba pierwsza natychmiast obniża swój miecz, obraca dłoń przyjmując trzecią, robi przejście lewą nogą naprzód i wyprowadza
natarcie, parując mieczem i sztyletem, jak pokazuje
rycina.
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(it. si toccavano),
w opisie tej ryciny
Capo Ferro
zaznacza wpływ
jaki ma samo
wrażenie i emocje
na rzeczywiste
rozpoczęcie
starcia, oraz jak
można nim
manipulować.
Osoba po lewej
naciska na miecz
przeciwnika,
prowokując go do
szybkiego cięcia
riverso, na które
jest gotowa odpowiedzieć, co czyni
wyprowadzając
pchnięcie, mieczem, który
zarazem blokuje
cięcie przeciwnika.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 20.6
~ O dalszych technikach ~
Osoba, która paruje stramazzone riverso mieczem i przechodząc natychmiast naprzód lewą
nogą dźga sztyletem poniżej prawego ramienia
w pierś.

iezwykle istotnym jest, aby kiedy
przeciwnik wyprowadza pchnięcie
sparować je sztyletem tak do wewnątrz,
jak i na zewnątrz i wyprowadzić
stramazzone riverso w jego uzbrojone
ramię. Jeśli jednak zdarzy ci się, iż to ty wyprowadziłeś
pchnięcie w przeciwnika a zaś on sparował je do wewnątrz, w kierunku twojej lewej strony, i wyprowadził
w ciebie rzeczone stramazzone, sparujesz go z mieczem
w pozycji trzeciej na zewnątrz i natychmiast przechodząc naprzód lewą nogą, położywszy sztylet ponad
mieczem przeciwnika uderzysz go w drugiej pchnięciem w pierś.
Na rycinie pokazuję zaś jak przeciwnik stoi w trzeciej
ze sztyletem na forte swego miecza, drugi zaś jest w pozycji szóstej, ze sztyletem wysuniętym naprzód, a mieczem nieco obniżonym i wycofanym w kierunku ciała,
Ten pierwszy będąc w menzurze wyprowadza pchnięcie ponad jego sztyletem, przeciwnik paruje na zew145
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nątrz, w kierunku jego lewej strony, odpowiadając stramazzone riverso, jednak osoba pierwsza szybko parując w
pozycji czwartej i przechodząc naprzód lewą nogą uderza go sztyletem, jak pokazuje rycina. Chcąc powrócić,
cofa lewą nogę, w tym samym tempie wyprowadzając
riverso mierząc w ramię uzbrojone adwersarza, powracając do tej samej pozycji obronnej.
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Część III, O Praktyce
Rozdział 20.7
~ O dalszych technikach ~
O tym jak dobrze wykorzystać tarczę rotella,
będąc skonfrontowanym z przeciwnikiem
też jej używającym.

ak się często zdarza, jedni prowadzą
wojny swoją bronią przeciwko tym, którzy
nie wiedzą jak z niej skorzystać. Opierając
się na powyższym zdecydowałem się, iż
nie będzie nie na miejscu, aby dać pewne
spojrzenie na szczegóły rottella, jako broni szczególnie
niebezpiecznej dla tych, którzy nie są jej nawykli. Mając
to na uwadze, należy doradzić, iż rotella winna być ujęta
lewą ręką nieco wygiętą, tak by była zwrócona nieco w
kierunku twojej lewej strony, ale nie na tyle by przesłaniała widok, w ten sposób, że osoba nie mogłaby dostrzec dowolnej części ciała przeciwnika. Mając już to
przygotowane, zamierzając uderzyć, przeciwnik ułożył
miecz wyciągnięty do przodu w pozycji guardia stretta*.
Koniecznym jest nasamprzód byś usunął broń przeciwnika, czy to do wewnątrz czy też na zewnątrz, stosownie do okoliczności, po tym zaś ruszył lewą nogą,
aby uderzyć jego już zbity miecz swoją rotella, po czym
żywo uderzył go w trzeciej uniesionym pchnięciem.
Jednak gdyby przeciwnik przyjął pozycje zwaną
148

(it. Guardia
stretta) dosłownie
wąska garda,
ogólnie rzecz
biorąc, jelec jest
nisko a sztych
jest uniesiony.
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(it. Guardia
guardia larga*, po czym wyprowadził dritto lub riverso w
larga)
dosłownie
twoją nogę, powinieneś sparować to falso*, dritto bądź
szeroka garda,
też przez riverso, a dalej odpowiedzieć cięciem w przeogólnie rzecz
ciwnika mierzonym w nogę, jednak jeśli przypadkiem,
ujmując pozycja
wyprowadzi on pchnięcie lub cięcie w kierunku twojej w której jelec jest
nisko a zaś
twarzy czy głowy będziesz mógł sparować swoją rotella,
sztych
nie wskao ile cięcie lub pchnięcie nie będzie fintą. Aby obronić
zuje przeciwnika.
się przed fintą, wiedz iż rotella jest zbyt ciężka i nie da
(it. Falso defensię nią tak szybko parować jak z pomocą targa* lub broctia) obrona w
chiero*, będziesz więc uważać by nie parować z użyciem
której wykorzyrotella. Dalej, ta sama osoba chce sparować uderzenie, stane jest unoszone fałszywe
które przeciwnik wyprowadził na zewnątrz swego roostrze, którym
tella, oczywiście osoba zasłoni sobie widok, w ten spotnie się z dołu
sób sobie utrudniając, w tym momencie przeciwnik wyprowadzanego
będzie miał pewną szansę na przejście naprzód lewą
ataku, celem
odbicia go lub
nogą i uderzenie, zaś ruch jego miecza nie będzie doprzeniesienia w
strzeżony, mierząc w pierś lub podstawę ciała, jak pogórę i na zekazuje kolejna rycina. Jednak osoba atakowana może
wnątrz.
sparować z użyciem miecza w pozycji drugiej lub (it. Targa) duży
czwartej, stosownie do okoliczności, po czym wyjść puklerz, z reguły
z wywiniętymi
naprzód lewą nogą. Uderzając miecz przeciwnika swoją
brzegami,
zapewrotella, będzie mógł uderzyć wyprowadzając do góry
ne znany wszystpchnięcie w pozycji trzeciej, w ten sposób będąc bezkim z dzieła
pieczniejszym.
Giacomo di
Grassi, jako cel
(it. targetto)
(it. Brocchiero)
mały puklerz
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Rozdział 20.8
~ O dalszych technikach ~
Osoba, która uderza poniżej rotella, podczas
gdy przeciwnik próbuje parować swoim rotella,
celem wyprowadzenia natarcia
pchnięciem w pierś.

ając na uwadze, zwody i uderzenia
pozorowane, z jakimi mamy do
czynienia, koniecznym jest by zwrócić
szczególną uwagę na moment, w
którym ktoś zbliża się by uderzyć.
Zatem, w poniższej prezentacji pokażę, jak często parowanie może okazać się zgubne, kiedy ktoś paruje i nie
wyprowadza odpowiedzi w tym samym tempie. Zademonstruję rzecz na akcji z rotella. Osoba E spoczywa w
pozycji piątej z ramieniem opuszczonym i sztychem
dość nisko, trzyma rotella na swojej piersi. Osoba F jest
w pozycji szóstej z ramieniem z rotella wysuniętym do
przodu, a mieczem nieco wycofanym. W ten sposób
osoba E, jeśli będzie ustawiona w menzurze, wyprowadzi pchnięcie na zewnątrz rotella mierząc w twarz. Osoba F zaś unosi rotella by sparować, tym samym zasłaniając widok. Osoba E zwodząc miecz poniżej rotella
uderza w pozycji czwartej, co pokazano na rycinie.
Jednak gdyby F okazał się osobą doświadczoną,
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aby uczynić go
czytelniejszym
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podczas gdy przeciwnik wyprowadziłby pchnięcie mierząc w twarz, sparowałby prostując ramię z rotella i
przechodząc naprzód lewą stopą, natychmiastowo wychylając ciało i głowę w kierunku swojej prawej strony,
wyprowadzając pchnięcie w pierś. Albo inaczej, podczas gdy osoba E wyprowadza pchnięcie, osoba F paruje mieczem w pozycji czwartej i przechodzi natychmiast
naprzód lewą stopą, uderza miecz osoby E swoją rotella,
będzie mógł uderzyć go w pozycji trzeciej, unosząc
pchnięcie w korpus, tym samym będąc bezpiecznym.
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Rozdział 20.9
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Kilka terminów związanych z cięciami

decydowałem się przedłożyć kilka rycin,
które pokazują sposób używania broni
siecznych, zarówno w parowaniu jak i w
natarciu, a w akcjach tych pokazać liczne
efekty, jednak rozważywszy rzecz całą, to
co może być zrobione z rycinami, mogę
również zrobić przekazując kilka wskazówek, zatem:
(it. Guardia di przeciwnik spoczywa w trzeciej lub w czwartej, tak, że
faccia) – pozy- sztych jego miecza skierowany jest na środek twojego
cja obronna
ciała, ustawiasz się naprzeciw niego w pozycji czwartej
twarzy, ramię
unosząc koniec swego miecza nieco wyżej, krzyżując go
jest tutaj wyciąw kierunku swojej prawej strony. Ruszywszy się nieco
gnięte na
w kierunku miecza przeciwnika uderzasz dritto w jego
wysokości
barku, zaś
miecz po czym unosisz riverso w kierunku jego twarzy.
sztych skieroPrzeciwnie, gdy przeciwnik wyprowadzi riverso mierząc
wany jest
w twoją twarz, zrobisz przejście parując sztyletem w
naprzód, dłoń
pozycji guardia di faccia* ponad swoim prawym ramiew pozycji
czwartej. Pełen niem, wyprowadzając w niego pchnięcie w pozycji trzeopis tej pozycji
ciej, mierząc w pierś. Inny sposób, parując i robiąc
znaleźć można przejście jak opisano wyżej, będziesz w stanie wyprou Mancioliono
wadzić dritto w nogę przeciwnika, ponadto będziesz w
oraz u Marozs
tanie sparować riverso swoim mieczem stojąc w
zo.
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pozycji czwartej, jak pokazuje rycina, który uderza wraz
ze sztyletem poniżej ramienia przeciwnika. Robiąc
przejście i parując sztyletem, możliwym jest uderzenie
riverso w nogę lub sztyletem w ten sam sposób w pierś,
ponadto możesz ustawić się w pozycji czwartej z nisko
umieszczonym sztychem broni, odsłaniając nieco swoje
ciało, on wyjdzie od zewnątrz aby uderzyć pchnięciem,
ty zaś parujesz ku górze fałszywym ostrzem swojego
miecza, i wyprowadzasz dritto mierząc w twarz, lub
pchnięcie w pierś. Jeśli zaś przeciwnik zbliża się by zbić
twój miecz, czy to do wewnątrz czy na zewnątrz, ty
uczynisz tak: gdyby wyprowadził dritto w twój miecz, w
tym samym tempie odpowiesz przez riverso, mierząc w
jego twarz, gdyby uderzył riverso na zewnątrz celem
uderzenia w twój miecz, w tym samym tempie oddasz
mu dritto, mierząc w jego twarz. Wiedz tedy, iż zarówno
parowanie dritto, jak i riverso, na głowę, paruje się w ten
sam sposób jak pokazuje rycina, gdzie osoba paruje z
mieczem skrzyżowanym ze sztyletem trzymanym z tyłu
nad forte miecza, który ma dwie linie, jedną opadającą w
kierunku twarzy, i drugą w kierunku uda. A zależnie od
okoliczności przeciwnik uderzy w ciebie albo przez
dritto, albo riverso mierząc w niższe członki, ty sparujesz
w pozycji drugiej, nisko trzymając sztych swojego miecza, gdyby to było dritto, sparujesz i wyjdziesz ostrzem
ponad bronią przeciwnika, dokładając sztylet do miecza, dając mu riverso w ramię. A gdyby to było riverso,
sparujesz w ten sam sposób na zewnątrz, wyprowadzając pchnięcie w pierś, jednakowoż kładąc jednocześnie
sztylet na mieczu przeciwnika, co czynione jest w tym
samym tempie. I tyle tego ,co mogę powiedzieć.
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Bezpieczny sposób obrony przed każdym rodzajem uderzeń z parowaniem riverso i natarciem
zawsze wykonywanym przez imbroccata.

hcąc zakończyć moją pracę, nie będzie
nie na miejscu, aby przypieczętować je
moim krótkim wykładem, który zawiera
jedynie demonstrację przymiotów i akcji z
pozycji pierwszej i czwartej. Odkrywając,
iż pozycja pierwsza służy do ataku, zaś czwarta ku
obronie, co jest początkiem i końcem każdego zaszczytnego zamierzenia. Wiedz tedy, iż czwarta ochrania przed każdym uderzeniem tak stanowczym i zdecydowanym jak i przed niepewnym, a zaś pierwsza zagraża przeciwnikowi, w ten sposób można rzec (o tych
dwu, iż są to wierni towarzysze) że początek jednego z
nich wyznacza koniec drugiego, zatem bez początku i
końca uchylają się od początku i końca, jako że pozycja
pierwsza zaczyna się wysoko lecz kończy jako niska
czwarta, a to dla dwóch powodów. Pierwszy, ponieważ
jeśli przeciwnik wyprowadza pchnięcie lub cięcie, przechodząc nieco lewą nogą parując riverso w kierunku
prawej strony przeciwnika, z wypadem nogą prawą,
można uderzyć go imbroccata w pierś, i w tym momen
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cie, powrócić do pozycji czwartej. Drugi, ponieważ
przeciwnik nie może zagrozić inaczej jak na prawą
stronę, gdzie może być z łatwością obroniony uniesieniem z rzeczonej czwartej, mimo wszystko jednak
trzeba pokazać przy tym śmiałość w obliczu, szybkość
w oku by rozpoznać odsłonięte i osłonięte części ciała
przeciwnika, siłę i szybkość w nogach, ramionach i
dłoni, szybkość w parowaniu i nacieraniu, zręczność w
ciele, oto jest natura pozycji pierwszej i czwartej*
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Fragment ten
przytacza wskazówki przedstawione przez dall
Agocchie, w
rozdziale poświęconym temu jak
przysposobić
kogoś do pojedynku w czas gdy
ten ma tylko
miesiąc na przygotowanie, znajdujemy to również
u Vigganiego.
Kto wie, być może
akcja ataku z
pozycji pierwszej
z parowaniem
riverso była
produktem flagowym, przeznaczonym dla tej
zamożnej klienteli, która oczekiwała szybkich
rezultatów przy
małym wysiłku?
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rzygotowując
niniejszą
publikację
oparłem sie na ogólnodostępnej edycji z
roku 1610, która znajduje się w zbiorach
British Library a także Library of
Congress, oraz na angielskim przekładzie,
przygotowanym przez Jherka Swangera i Williama E.
Wilsona. Gdzie bazą był przekład angielski, edycja włoska była wykorzystana przy fragmentach, które bądź
były niejasne, bądź nielogiczne.
Opracowanie nie jest przygotowane w celach komercyjnych, moim zamiarem było przygotowanie materiału, na ktorym można byłoby oprzeć regularne ćwiczenia. Nie roszczę sobie pretensji do bycia nieomylnym,
stąd, mimo że w zasadzie każdą tablicę, przy której
mogły pojawić się wątpliwości przeanalizowałem praktycznie, proszę o krytykę, każdego, kto znajdzie luki,
brak logiki bądź niekonsekwentne stosowanie terminologii, dzieki czemu rzecz całą będzie można poprawić.
Sądzę, iż praca z materiałem historycznym nie sprowadza się do prostego przekładu, należy jeszcze rzecz
przećwiczyć i przemyśleć, do czego Czytelnika zachęcam - w mojej ocenie jest tutaj jedno kryterium, praktyczna skuteczność, nie odbiegająca jednak zanadto od
oryginału.
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Jakkolwiek podana przez Capo Ferro definicja szermierki w swej prostocie zawiera wszystko, wydaje się, iż
szermierka w ujęciu rekonstrukcji historycznej będzie
czymś zgoła odmiennym. Nie wystarczy bowiem już
samo to by skutecznie się obronić, musi jeszcze rzecz
cała być wykonana zgodnie z wzorcem, jakim jest dany
system. W mojej ocenie, tak rozumiany ideał rekonstrukcji historycznej sprowadziłby się do prostego kryterium: walczyć tak, aby dawny nauczyciel mogł rozpoznać swój system walki, bądź elementy innych mu
współczesnych lub wcześniejszych. Jak sądzę system
Capo Ferro sprawdzi się wybornie przy próbie odtwarzania, gdyż po pierwsze, po przebiciu się przez zagmatwanie tekstu, co można uczynić choćby przygotowując
notatki własne, jest to system przejrzysty i nieobszerny,
w przeciwieństwie np. do być może lepszego i bardziej
kompletnego systemu Salvadore Fabrisa, po drugie nie
na tyle skomplikowany by wymagał wielkich studiów
nad samym tekstem i koncepcją, jak np. pisma szkoły
hiszpańskiej, i wreszcie po trzecie, system ten jest podobny do współczesnych szkół szermierki klasycznej,
dzięki czemu, każdy, kto przyjął nauki w tym zakresie,
bedzie w stanie dalej nad tekstem pracować. W mojej
ocenie, nie jest rozsądnym by ktoś kto nie podejmował
wcześniej żadnej aktywności związanej ze szkołami
walki, zwłaszcza zaś szermierką, podejmował samodzielne prace nad traktatem. Powód jest jeden, nie
wszystko da się wyczytać z tekstu, czy obrazków i potrzeba doświadczonego trenera, który wskazałby pewne
błędy (jak choćby niewłaściwe prowadzenie broni, balans, czy pozycję), których utrwalenie przychodzi łatwo
zaś oduczenie może okazać się czymś zgoła niemożliwym. Mając jednak powyższy warunek spełniony, należy skupić sie przede wszystkim na samej praktyce.
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Tyle tytułem wstępu, w dalszej części chciałbym przedstawić najważniejsze elementy systemu Capo Ferro,
kluczowe do zrozumienia jego mechaniki, są to: pozycje obronne, czyli gardy, prowadzenie broni, czyli menzura i tempo, oraz sama koncepcja przeprowadzenia
ataku.
Pozycje obronne, gardy
Pozycją obronną, gardą, jest ustawienie ramienia i miecza [...]
tak by trzymać wroga na odległość, chroniąc od każdego ataku,
a zarazem zagrażając mu gdyby zbliżał się próbując razić.
Rozdzial X, fragment 97
To co istotne, pozycja obronną nie jest ułożenie całego
ciała, a jedynie ułożenie dłoni i miecza, ciało ma niejako optymalnie dopasować się do gardy, tak aby jak
najmniejszy jego fragment mógł stanowić pole trafienia.
W sytaucji braku lewaka, płaszcza etc. lewa reka trzymana jest dosć blisko twarzy, luźno, celem jej osłoniecia.
Podobnie jak Camillo Agrippa, Capo Ferro jest zwolennikiem stosowania pozycji obronnych, które sprowadził tak naprawdę do czterech, które, warto dodać,
zalecał też wcześniej Camillo Agrippa i mniej więcej w
tym samym czasie Salvatore Fabris. Dwie dodatkowe to
jest piąta i szósta, wystepują w zasadzie tylko w walce z
użyciem lewaka.
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Najprościej,
ostrze prawdziwe skierowane jest w
dół, kiedy broń
spoczywa
w
pochwie.

Prima - czyli pozycja pierwsza - Kciuk skierowany jest w
dół, dłoń na zewnątrz ciała, ostrze prawdziwe* (czyli to
które znajduje sie po stronie kostek) skierowane ku
górze, ostrze ułożone równolegle do podłoża, uniesione nad głową. Nogi rozstawione, jak się wydaje ciężar
ciała rozłożony równo na obie nogi. Nazywana jest
pierwszą, gdyż w naturalny sposób przyjmujesz ją wyciagając broń z pochwy, mierząc w przeciwnika. Jest to
agresywna pozycja, dobra w obronie przeciw cięciom,
jednak szybko mecząca i nie zapewniająca ochrony
nizszym partiom ciała.
Seconda - czyli pozycja druga - dłoń jest tutaj obrócona
na dół, prawdziwe ostrze skierowane na zewnątrz.
Broń znajduje sie na wysokości barku. Nogi rozstawione a waga rozłożona równo pomiędzy nimi. Pozycja ta
ochrania wyższe partie ciała.
Terza – czyli pozycja trzecia - kostki skierowane są w
dół, podobnie ostrze prawdziwe, ramię znajduje sie w
dość wygodnej pozycji, mniej więcej w połowie ciała.
Co ważne nie należy kierować dłoni w dół wraz z nadgarstkiem powinna tworzyć lekko unoszącą się linię.
Waga ciała spoczywa bardziej na nodze zakrocznej.
Niewielkimi ruchami można w pozycji tej parować zagrożenie z każdej strony, stąd Capo Ferro nazywa ją
jedyną dobrą gardą. Dowodzi, iż najlepiej ochrania ona
ciało i jest idealana do przeprowadzenia ataku. Tożsamą pozycję zalecał Camillo Agrippa pół wieku wcześniej.
Quarta - czyli pozycja czwarta - ramię ułożone jest nieco poniżej barku, wyciągnięte, dłoń jest skierowana
kciukiem ku górze, prawdziwe ostrze do wewnątrz.
Waga przesunięta jest nieco na nogę wykroczną. Z tej
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pozycji należy wykonać wypad. Ataki wyprowadzone z
tej pozycji można prowadzic zarówno w linii natarcia,
jak i linii zejścia. Pozycja ta odsłania dużą część ciała,
jednakowoż Capo Ferro zaleca jej stosowanie tylko
podczas ataku.
Quinta - czyli pozycja piąta, ułożenie ciała podobne do
ułożenia w pozycji trzeciej. Broń jednak skierowana jest
w dół.
Sesta - czyli pozycja szósta, ostrze trzymane jest równolegle do podłoża, ciężar spoczywa na nodze wykrocznej. Lewy bark wysunięty, a ramię wyciagnięte, ze sztyletem na wyskości twarzy.
Z powyższego wynika, iż kluczowym jest, aby przede
wszystkim opanować naturalne poruszanie się w pozycji trzeciej, po tym pierwszej czwartej i drugiej, wreszcie
szóstej i piątej. Gdzie cztery pierwsze są najważniejsze.
Prowadzenie broni, czyli menzura i tempo
Menzura to odległość. Odleglość, która wpisana jest
między końcówkę miecza a ciało przeciwnika. Capo
Ferro wyróżnił trzy typy menzury:
- misura stretta - czyli menzura krótka - w tym dystansie
można uderzyć przeciwnika bądź bazując na ruchu
bioder, bądź bez odrywania nogi zakrocznej, acz nie
czyniąc wypadu.
- misura larga - czyli menzura długa - w tym dystansie
można zagrozić przeciwnikowi czyniąc wypad.
- misura strettissima - czyli menzura najkrótsza - w tym
dystansie można uderzyć uzbrojone ramię przeciwnika,
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czyniąc jednocześnie krok w tył, podczas jego ataku w
menzurze długiej.
Przeprowadzenie ataku sprowadza się do wyszukania
własciwej menzury i wyprowadzenia natarcia, jednocześnie wymijając ostrze przeciwnika i blokując je, o czym
mowa będzie dalej.
Zaraz za menzurą idzie tempo, pojęcie, które łączy w
sobie zarówno dystans jak i czas, definiuje ono czas,
jaki jest niezbędny do przeprowadzenia akcji. Akcja
może być przeprowadzana zarówno ofensywnie jak i
defensywnie, jakkolwiek obie postawy sie przenikają,
zważywszy na to, osoba może poruszać się:
Ofensywnie
- dui tempi - czyli w dwóch ruchach - przykładem może
być krok naprzód, po czym wyprowadzenie natarcia w
krótkiej menzurze – tego typu akcje winny być w miarę
możliwości unikane.
- tempo intiero – czyli tempo i pół, tyle zajmuje pełny
wypad z natarciem.
- primo tempo - czyli jest tylko jeden ruch
- mezzo tempo - czyli pół tempo, są to szybkie ataki na
dłoń lub na ramię
- contra tempo - jest to przeciw natarcie wyprowadzone
podczas ruchu natarcia przeciwnika.
Defensywnie
- dui tempi - najpierw parujesz natarcie, po czym drugim
ruchem wyprowadzasz odpowiedź
- stesso tempo - pojedyncze tempo, bronisz i jednocześnie
wyprowadzasz kontrę
- mezzo tempo - kiedy jesteś w stanie uderzyć przeciwnika
na dłoń lub ramię, nim ten dokończy natarcie
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- contra tempo - czyli kiedy ty uderzasz przeciwika w
momencie, gdy to on powinien trafić ciebie. Rzecz jest
niezwykle istotna i należy ją gruntownie rozważyć w
każdej akcji, gdyż oznacza ona tyle, że punktem wyjścia
jest obrona, po której zaś dopiero mamy do czynienia z
natarciem. W ten sposób rozumiany atak będzie obroną, o ile będzie przeprowadzony w sposób uniemożliwiający bycie trafionym.
Capo Ferro dokłada wielkich starań, aby dokładnie i
spójnie wyłożyć powiązanie między menzurą a tempem. Stąd wniosek, iż części te należy gruntownie
przemyśleć i przećwiczyć, choćby po to by znać dokładnie swoje tempo wyprowadzenia akcji.
Koncepcja przeprowadzenia ataku
Można powiedzieć, iż jest to wypadkowa wszystkich
powyższych, czyli dystansu, czasu i ułożenia broni.
Przedstawione są dwa rodzaje ataków:
Cięcia
- mandritto ordinario - mierząc od lewego ramienia przeciwnika do jego prawego kolana
- mandritto fendente - w linii natarcia z góry na dół
- mandritto tondo - przechodzące w poprzek
- mandritto montane - ostrzem prawdziwym z dołu ku
górze w kierunku prawego ramienia przeciwnika
- mandritto stramazzone - po lini koła z nadgarstka
- mandritto ridoppio - jest to pół mandritto przewidziane
na wybicie broni przeciwnika
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Pchnięcia
- stocatta - wyprowadzane z pozycji trzeciej, w prawe
ramię przeciwnika
- imbrocatta - wyprowadzane z pozycji pierwszej w lewe
ramię przeciwnika, na skos aż do prawego kolana
- punta riverso - wyprowadzane z pozycji czwartej, z
uniesioną dłonią, od strony zewnętrznej w kierunku
ramienia przeciwnika
O dobywaniu oręża
Kluczową koncepcją systemu Capo Ferro jest, dobywanie oręża przeciwnika, lub inaczej jego usuwanie*,
stringere, co należy rozumieć, jako takie zablokowanie
ostrza przeciwnika, aby ewentualne akcje, jakie przeprowadzi mogły być przewidywalne i kontrolowane,
zaś samo ostrze było tak skierowane by nie czyniło
zagrożenia, jednocześnie jednak umożliwiając wyprowadzenie ataku operatorowi. Być może tłumaczenie
usuwanie nie jest zbyt szczęśliwe, gdyż jak podaje Capo
Ferro należy unikać kontaktu z orężem przeciwnika,
jednak słowo to dokładnie oddaje dynamikę tego procesu, gdzie najpierw czynimy wyminięcie (cavatione), po
tym zaś wyprowadzamy natarcie jednocześnie własnym
ostrzem blokując miecz przeciwnika. Dopiero w tej
chwili można docisnąć ostrze przeciwnika swoim, jednak nie jest to warunek konieczny.
Samo zaś dobywanie oręża to nic innego, jak przejmowanie nad nim kontroli.
Kończąc powyższe, chciałbym przytoczyć jeszcze pewną wskazówkę, co do samego miecza i jego parametrów, jaka według legendy, plotki spisana była na
okładce jednego z egzemplrzy "Wielkiego przedstawie165

Związanie z
kryciem.
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nia etc.". Informacja taka miała być przytoczona przez
Jacopo Gelli w jego Biografia Generale della Scherma z
1884, niestety ze względu na brak dostępu do pozycji,
w tym momencie rzecz jest nieweryfikowalna.
"Aby mieć łatwy do prowadzenia i dobrze wyważony oręż,
upewnij sie iż zamontowana głownia nie przekracza 15 uncji
(425g), oprawa 10 (283g), zaś głowica 12 (340g). W ten sposób przygotowany miecz będzie lekki i dobry zarazem."
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