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Szabla polska
i miecz japoński
Opnłcowłł, Wszelkie roztuużanią 0 rozuoil(

J. SzvułNKIEwIcz

Po.szczególnych brolti

Przy ich

i tecltniki ualhi

,Pomoc:y, iueclług moiclt

clo§uiaclczeń i baclań, ncLleż\ zaunze
l, o

z,P

clt rlzLt ct ć

u

k o nt ekśc

i

e h ist o 11 c zn\ m

.

Miecz jaPońslłi katr,Lna Przeszedł kilha
Prze obrażeń, zctlliltl znctlazl sw ój
o.stateczny ksztrLłt, a technikrt zualki
zntieniała się na ,Przestrzeni blisko

lat. To,

Przetnucio tlo t:zasrjul
u,sPółczesn)ch, jest uiększr1 lull mniejszc1
tysirlca

co

kclntbinucjq różnyclt form ułr:ia lej
brclni iu całlm t|m olłresie.

n

Ęx
żc
'u

Polska szabla bojotvzr, a tvłaścirrie.je.j
krlintesencjir rv postaci szabli husarskiej,
rozrvijała się plzez kilkaset lat i clo tlaszl,clr

^
FT

czitsólt, clotarła lr- szczi1 tkorr-e.j

o

1b

rnrie.

lr-iększej ef'ekt1-1vności tej
czv tatltei broni są rvspółcześnie po części
jed1 nie akzrclerlickie. \\' l-<iżrrrch borvienl
okresaclr z tą ef-ektvrtrrością rrrogło bl,ć
różnie.
Dr.skrrs.je

Miecz japoński
Początki nriccza japoirskiego u,i:lżą się
nierozerrł,zrlnie z rozrr,ojem brorri siecznej
u, Chinac}r. Początkorvo nriecz japoriski,

podobnie jak jego chiński pieru,ou,zór,
b,vł bronią <lbosieczną, o pl,ostej głoll,ni.
Narvet iv późniejs4,clr rtiekach \\,ystęporvał rr takiej forrnie, cibok roclzilnej
o lekko krzl,rvej głorvni. NIiecz ten
stoscxlali zarólvno piesi,.jak i konni rr,ojolvnicy. Prost,v miecz nadalvał się bardziej do zadalvatria

pchnięć niZ ctęĆ w okrytego
c,chronnl

ttt

trzbro jeniern

11,6jorvnika, bl,ł jeclnoręczn,v

i nie naclarr,ał się do zbyt sil-

3B

Głownia miecza tanto

nl,clr ciosórv.

C)bok prtlstegci obosiecznego trriecza
chiriskiego porvstaje jednosiecznzr szabla
o szerokinl i zajmtrjącyrrl znaczną część
głoir,rri, szertlkilrr piórze. \Vprarr-dzie ta .je_;
pierlr,otlra u,elsja lrtrttdrria czl- rvręcz elilninrrje pclrnięcizr. alc dodzrje siłl,cięcioIn z r-atrrietlia. Kcinni n,rljorvrric), zl,skrrja baldziej
efekt1,lvrrą broń tnącą. Zaczyna się dlvtlto1-6i1,1, l,tlzrvój form1, fechttrrrktr rv Clrinaclr,
a pl,ost,v rniecz staje się colaz birldziej lli,rafinorr,an1, t przeznaczonr do rvalki jako
b1,oń clu,ol,ska.

Te

clziirłania nie pozclstają oczr-rliście
bez u,płl,rtu rra kultr,rrę .Japonii. .Japoriscrrnieczr-ric1, eksper-r,trrenttr.ją zal,ólvrlo

czem,

z rnie-

jak i szalllą chińską, próbtgzrc połą-

Eksperr lTrerltorlali oni
czr,ć ich u,łaścillciści.
rr\l\\lt1,zalIia lllicczł. lrr,ll,zźlc tę, któl,;1 ztlatnr obecrrie, tj.

tcl z lc(hnologi11

rvielokrotrrie przekltrvan,n,
clamast skrtrr all\,.

Porvst:rje prosty

miecz rv tr-pie chokrrto. Jego głorr,nia jest jednosiecz1-1zi,

.jedrrak pozź1 tvlrr, za-

tł,iera wszvstkie

ceclrr,

kształttr plzl,szłl,ch głolvni

japońskiclr. Rękojeśc' jest nzidal prostzr .jak lv rniecztr clririskim i krótka do jecllrej r,ęki.

Rórvnolegle słr,trnl mieczrrik
Amaktrni z VIII rr-iektr t\\,orz},

pierrr,otlry terntr kl.ajoivi

rvłaŚciir-},

kształt głoivni. Przekltrva prost)l,

obosieczn1, miecz chiriski, nadając mtr

lekko łtrkolvat}, kształt, Tlrące,

s},me-

tr},czne ostrze rr, t1,lnej częścimieczzr sięga połolv1, głrlivni. DIa u,\,rr,aźenia broni,
r,ękojeść staje się dłtrższa ocl chińskiej, mimo że tell no\\,\, rodzaj broni trż,vrla się tak

jakjego pier,torvzoru jednoręcznie i ivpisana ,tr, łttk br.oni, co .jest przecirvstar{lle do
szabli chińskiej. Z czaseln następuje połącze nie \\,zorLl miecz1, clrokuto i ll, ty pie
Arnaktini.

SzarLA polsl<A,.,
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pclpl,zednika, Uzllrojon),w tę łlroir rvo_joil,tanik musiał plzeclc u-szl stkil-rl przełzrnrać liclri, noszon1, na rzipciach prz1- %.
nię rr l,oga i rrie b1 ł specjalnie nirstalriclrrl nzr
boktr zbl,oi. Nliecz tachi będzie ę
zasłclllv czr techniki pchnięć. \\'r,gr1 ilał
się pojarviał aż clo połou,1.XlX ę
clzięki sruej clłtrgościi rnasie.
rl-ieklr, mimo źe zostatrie szr,llko Ę
\\.,vpart\. pl,zez s\\,ego następcę W
Jeclrrak najciekarr sze, jeślichoclzi
o clclśrviaclczenia i z:rarr'allsolvanie. tniałl'
dG'\ilk
zl\,anego cl-clachi lub katana.
baclal-ria poszczegóhrrch mistrzórv tlztrl
Fechtunek mieczenr tachi prljego
jego
techrrik:r tlrieczil katallźr, kt<ir1 clarvał
tir,órcoln, ze
kazuje szl,bko
ĘĄ
się nosić zźl paselrr i rv miar-ę spra\\,obosieczna forma, ze rvzględr_r na
B
nie i szybko rvyjmować i używać.Ta
kształt, staje się bez praktycznego B
sl,tuac.ja stlnrrtlorlirła po\\'sta\vaznacz,enia. Hartolvana częśćgrzbiettr B
nie rlieltr szkół lvalki rtlieczetn
jak
szkole
fechrr, chińskiej
pozrł-ala, tak
B
i inną biała bronią, rvymianą dotunku, mieczem parować grzbietem, czyli
§
świadczeń i technik, czy Lo
tzw.fałszywymostrzem,beznarażaniasię Ę
w drodze musha shug1o, tj. węna złamanie głowni, ale szczerbi się.
s
drówek mistrzóu, wraz
w
celu
nowej
formy
Zaczęto poszukiwać
n
z uczniami po całym kraju,
wzmocnientazasadnl,czego ostrza. Tak nan
czy sprarvdzania ich na porod,zlła się forma miecza tachi o prostym
*

Rodzi się miecz

zrr.atr1,

lub nieco zakrzywionym ostrzu, ale

siecznego.

jedno-

!V okresie Muromachi XIV/XVI wiek,
a potem wojen toczonych w xvl wieku

ID
B
E
t

lach wielu bitew.

Zamachy zramienia

wykonywano znad barku

lub boku ramienia,

bo

głęboki zamach z nad głow okresie Sengoku miecze mogli posiadać
*
\\,\, rtnietnozlirl iał lrełm
i nosili btrsl.i (klasa szrmtrrajórv), clrłopi,
kąbttto, zclobionv częst()
mieszczanie i mnisi. Ponietl,aż opl-ócz klurs1samlu-ajó\\, reszta klas społecznl,clr rrie po- rr,,vr-r-rl,ślrrvrrri elernerltatrli,
Zas,adnicz,ą k<lncepcję /ieilio lvalki rrriesiadała u, częścilr_rb u, ogóle uzbrojeniir
ochronnego, miecze nie rrrogł1, być troszone czern katana, zebfalrvclr iv kzrta i łzlczellia
na rapciach przl,szmacianl,m obi. Zaczęto.)ę tr,ch tectrnik z pl,acą ciała i czasetrr, zbttclrltrosić u.sunięte 7,a pas obi, dlzi u,l,goclv łu- rvarro rvokół clrińskiej koncepcji 1itt/lattg. t1.
pasl,rvnvch/zrktl,rvnr clr Zacho\\,ali (l'eakc.ji,
kienr, a t,r,m Samvln
sposobów stosowania techniki) zwanych
i ostrzem skierowanym sffi
z japońska in-yo.IJmysł miał być spokojny,
ten
do góry. Z czasem
§ffi
ale ciało rrvać się do rvzrlki. Yin i yallg są
zl,-vczaj stał się po- :ą !
w ciągłym ruchu, zamieniają się miejscamr.
Wszechny wśród WSzySt- &:"Ą
Kiedy )ang porusza ],vnętrzem, yln panuje
kich klas. Nieustanne, *'*Ł
na powierzchni. Kiedyyin wnika do środtrwające blisko dwieście lat ą§,ffi
"%ffiffi
ka,yang wychodzi na powierzchnię.Yang
wojny zmuszały również sajest w nas. yiiz - na zewnątTz.
murajów do posiadania stale W
Tę filozofię, pod którą konstruowaprzy sobie uzbrojenia. Tak na- _%
no poszczególne style walki mieczem,
rodzlła się powszechna wersja Ę$§,
możnazdefiniowaćnastępująco:
mieczajapońskiego, z]/ianego o- ffi'.§#tr
_ Techniki ataku, opierające się na
-dachi lub katana.
W
aktywnej roli atakującego toń, są
Miecz japoński oparty na ę&
zwaneakcjami pozytywnymi_sen
wzoTzę katany zdominowuje szkoły %,
'W
(sen
oznacza inicjatywę). Zatem
shogufechtunku. Jednak do czasów
jednej,
sen to wykonanie ruchu, zanim
natu Tokugawa nie posiada on
ą
uczyni to przeciwnik;
wystandaryzowanej formy. W zalężnościęŁ
od strategii i przeznaczęnia miecz, tęraz %.
- Techniki będące sposobem
odebrania prowadzenia walki
już stosowany oburęcznie na polu bitwy %.
ę&
furi
przez reakcję obronną przez pieszych wojowników, przyjmuje wyodpowiedź 8,o na atak, opieramiary od metla do ponad dwóch metrów
ą
jące się na roli broniącego się
długości.Oczywiściefechtunek tymi najĘŁ
o%,
uhe, po\egają na przejęciu
i
niewiele
odubogi
typami
był
dłuższymi
biegający od su,ego lr,iekorvego, prostego
.#' inicjatl,tr,1 - g0,1lo .ren;

)J
Ęfr

n

^
FĘ

Głownia miecza katana
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\\lraz z t,ozrtcijetrr poszczegtiInl-ch rl

tt.

l,ozrr,itlęłr, się na tej bazie tl,zl-zasadrricze kol.-

cepcje rvzrlki nrieczenr:
Gt:-1to selt (ilraczej mcLt,lliłto sen Iub tai-no

- clziałarlie
oclporvieclź, tj, ktrszerrie przecilr-rrika, ab1,

,rp11

\\,g N,Iir,:rnroto \,llrsaslriegci)

zaatakoil,ał, p[żęZ Co

1lotr,stzrrvałr- r_r rriego

lrrie.jsca niebroniorre hrb pl,zr-ltlźerrie

sił1,

ttnienlożlilviało rv trakcie l,rtchtt zr-lliatrę
pierrr,otr-rego kiel-trrrktr clziałzrrria, i urnożlirr,ił pl,zeprort,aclzelrie kontratakrr

;

Sett-no ,sall (irraczej tąi-tlo sett rl,g N{i1,żtllloto N{lrsas'Iriegtl) - działanie rtdaremniają.. ti. przejęcie irricjatl,tl,r, ll fżlzie poczź}tkoivej atzrktr pl,zeci,,vlT ika;
Sensert-lttl .lciz (illaczej kakuri-rto sciz lub

n
Ęfr
żB

7Ł

^
F!

&

"&*p d*.,

naj nl rrie.j gorszl-rrr ) rozrr-iązalliem, ale czaszl-

nli

wvstęprrjzlcą strategiz1 rt,alki rnieczet-tr

(lnoze bl,ć rrp. \\,),llltlszona svirrac.ją rl rvalce). Strategia katstrjirlken polega na poczekanirr tra zrtirk pl,zecilr,rrika i rl, plalviclłow}-nl tillrillgu dogonienie tegc_l atakrr reak-

cją obrorrlrz1, polegajzrca lra takim cięcitr,
które oclbije rradcl.odząc1, cios, rórvnocześnietlafiirjąc pl,zecilvnika.

Polska szabla bojowa
.|rrż ll- okresie pierrvszej pciłorr,1, trbiegłe-

go tl-siąclecizi jednol,ęcznc miecze u,l,kttlra-

z tz\\,, claI-t-tastrt skttrr zitlego, tj. sktrlvarlvch razetn p<l.jeclvrrczl-ch sztabek tnetalu,
lniękkich lv rclzetriu. a silrrie rlalr,ęglonvclr
tv rtilrstr|ie zervtrętrztlej. Salrr lfięc ponrl,sł
korrstlukcji nie róznił się od późrrie jszej
rlersji krrcia stoscltliłrrej przez nriecznikórr,
japoriskiclr. Techrlika ta jedrrak z<>stal.a ,za1lo

ken-tttl .re/l \vg N,lir-anroto \,Ilrsaslriego) clziirłanie przecl działaniern, tj. pod.jęcie inicjatr rvr-, abl, stłrrmić ltrb pokorrać przecirvrrika. zar-ritrr tetl bęclzie tliał szansę t,cizrvaźl,ć
zrtak. Tr_l poczzltkotva ilalka rozgl,r,rr,:r się
iorrrie trml,sło\\-\,ll1. fzLlcol1źl rv
przecle \fszvstkilll
\\-eclłtrg \,Iir arlrcl
gh i szr-bki atak.

\\' szkole Y
nięto też na prz

rozrtirliektr
ll1leczelll

dlvie strategiczn

niorr,:rłr,

tunktr

rra całz1 rnetodę
ll, innl,clr stvlaclr.

okresrr

-foktrgau,

pt,zr,rvołl rvanl,nl
taktl ki rr-alki.

setsutritrto

ik

tcl

ajóll,

ntnie
ymi

lr1, l,triecz.

Rozrr,ój techlriki
ll,iekaclr iclzie lt, d
użl,u,a jego lZe.jszej, l

gĄtj.

zylrJ

ł patistlvo-

clkreclbosiecz-

tvt-tr

il

rrastępnl,ch

htunek
krzyża, kt

ieczem opierał się na for"7, czasęm lozrvinęła się do

poczzltk

kieru

, z których moźna był<l

lub pclrnięcie.
ac Cl
zaclrowało się
rvspółczesnych
Do
?:.Ą
k
traktatórv szermierczych,
parę
)dsłó§
.!
dotyczy miecza ltrb jego
ilorre- \ Z czego wr
rrięcie się rr, celu sprotr,okolr,ania określorreĘ
a
cze\\ el,Sll roz
yCh.
go t),pLl ataku. .]e.j istota nie pcllega na czeStrateg
kanitr na atak, zablokotl,aniu go i kontlatasiecznyrn podzielono na trzy kategorie:
ku, crl samo \\, sobie .jest błędnym (a przyrr,l,k

peu,nościsiebie pclprzez cl
na rvykotranie pier-llszego ata

40

ivarstrvie ze-

, ryCel,St\,Vo

Ocl

znrierllr;,clr

rv której rclzlr,ój szczególn
r-odzirra Yag,vr_r. Oparta na
doplorr,adzellic pl,zecirtni

iecza

.jeclnej brlł1,

kierunkacl-r. Jazcla
nej do jeclrrej ltrb
hota duźego 1zczai miecza cln,uręcznego.
XIV lvieku, głórvnie
ie,1, zaczęły królorvać
ptlll ietr,aż ztr arte odzałamt,tl,ałv szarże końmusiało rl,alczl,ć pie-

tl- piechocie ni
niecze dlr,u

chologicznej dorni
atak i jego krlrrtl,r.rrację
nika clo postępolvania
Katsujir-rkcrr to szer

jącą się do

XI

rviektr na
r-lletalrt. silrrie lralvegla
wnętrznej.
tk
W Polsce od
jak
E
i it całej
lvości.tak
sie. królrrje rrśr-<jcl

ie-

cza. clparta tla kcl

SzastA,

1

SzasLA poLsl<A.,.

r

§

ł. </.

rl zbroi konno,

>*.6ł §*"*"* *a. y*"**
rl, zbroi pieszo oraz pieszo

\Vedług rr,spółczesn),eh,,en,!uzjastów

tniecza, badających średrrioivieczne tlaktat1,
szęt,miel,czc. najstal,sz1 m lnan),Itl tcofet),kiem i praktl.kiem 1-echtunku, z połolv1. XIV
rviektr bl,łJ. Liechtenaue]] pochodzenia niernieckiego. Zebrane pl,zez rriego zasadl, rval-

ki mieczem został1, spisane jednak
przez jego uczniórł,.

dopiero

r

,€§
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\\i miecztt preferou'ano uźlcie siły nad

ff:;*^,ff[i,JJ,ł:"';l,;:"**;;

kładające ze u,zględu na potrzebę safiloobrorl1 bractira szermicrcze.
\! XV rviektt pclrr,stają pienvsze gilclie
szermieicze rv Niemczech, kt<ile 7,aczlnaJą
clbać o jakośći poziorrr szttrki rrriecza. Z czaserrr pojarviają się i rv innl,ch krajaclr.

oncepcja szerrnierki niemieckiej opie-

\V clokurnentaclr dotyczącph fechtunkrr rała się plzede rvszl,stkirn lra u'ypr-zedzająlnieczem z tego czasu wspolTlina się o tvcale cym atakr,l a lrie kontratakr,r opartl'rn na czteIicznej grupie polskich rvybitnjicłt;.,mlqlrró*, ,rech podstarlorr,l-ch postarvaclr z mieczem.
te.j profesji, a.jeden z nich ńiźł,l1ul"r"ć,do ,To śr,yiadcłło,ze bardziej pt,zl,t,iązl,rvano
'
t3. si\,,
grolla nauczl.cieliJ. Liechtenauera.
'"z*łurrę^ie do cech ze\\,nętl,zn)ich,
]
l,iechtenatrer mial zebrać dośrviadcze- sz$kośćii techniki, co odporl,iada koncepcji
tria sl1,oiclr poprzednikól1, 1r, winiku,,jaklb1,- japclriskiej setsrinin[o. Ta koncepcja PrZeśm1,pou,iedzieli p<l japońskr_r tnusha shu-"' "'tiii,aia równieZ lrie,rł,spółczesne.j szermierce,

91o, cz1.li rvędr"órvek u, miejsca, gdzie przeblrvali znani fechrnistt-ze, ucząc się oraz do-

prze
kzizał su,oj4 rviedzę u.l,branej §rtrpge
ttcznió.tr,, ocl który.clr zaczęła ona Prornie"
niou,ać na całą Europę, \,\, tym gzczególnió
'.' : ll ,.
Niemc),, Austrię i Polskę.
skclnaląc to, co poznał. Lieclrtenauei

Inni znani nristrzorł,ie piszący traktaty ,
szet,tniercze z początkóll, XVl lr,ieku to
\{łoch Fiole dei Liberi (1410 r.) i Hans Tal.

gdzie licz1, się bardziej trafienie nie liczące się
z zasłonĄ,. Także ii''sZabli sporto\\'ej, gdzie
prz1 jednoczesnvlll trafierriu pr,rrrkt1' clostaje
ten, któr7 pierrvsz,y rozpocz,ął atak.
Tak więc iv rvalce śr'eclniortiecznl'tl mieczem nąibar,dziej istotna była clrrvila, kied1obaj prżeciu,nic}, z bezpiecznego d,vstatrstt
il,chodzi}i ł, strefę raż,enia r,r, określonejpostau,ie, i. lq,konanie n'yprzedzaj4cego ataku.
Nliecz obosieczn1, posiadzr tę unikalną

]1
Ętr

,fi

^
FĘ
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katana, ż,e można nirn b,l,ło 11,1,konl,rvaĆ
ataki tzr,t-. fałszvu,t,m ostrzem. Ab1, chronic'
dłonie, nzr ll,iększości zachorr,anl,ch r,l,cin
u,iclać, że nięzależ,trie od lvl,sokości końca
głorł,rri, z rl,rjątkiem techrrik zrrad głolr,1,,
miecz trzr-tnan1, jest pł:rzem skiel-olvanvm
poziomo lub skośnie clo ziemi, pTze7. co
szeroki .jelec krzl,ż6ly1, 1rtt,udniał bezpclśredniatak na dłori. Kciuk zrvvkle spoczytr al na ś1,oclkrr krzr ża jelca. co mialcl rr sporrragać manćrvlorvanie bronią, To niejako
pOt\\,ierdZa,.]

źe pa0,0\\iania

rr,\,kon),Wano

ostTzem, a nie płazem rv czterech kierlrnkach.
Szabla ui okresie \Ątczesnego śt,eclrriorr-iecza była broniz1 poivszeclrnie \\,\,5tęptljąca
na Rtrsi (a przejętą od N{olrgołórv i lrrdrirr,
karrkaskich ) oraz Ila \\-ęgl zeclr (przcjęri1 od
TuI,kórr ).
Dote1,la

Ą

Ęr
'r:

^
PĘ

do Polski popl lez \\'ęgrr.

wvbol,u na

t1,o11

kojeściąodlvzol,ołvuj ącą szyję
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po-

polski rr, 1370
r oku Ltrdir ika _\ndecarr eńskiego. 7\\,ilnego
Ludrvikiern I \\'ie]kirł, Róllnież ocl końca
XI\r lvieku utrzl,mr-rtały się kclntakt1, militarne poisko-trrleckie. Napłi,rv rr-schodniego t}pu trzIl1,ojenia nasilil się rr polorrie XV
rr iekrr. c,siagajac srr oje apogetlln ptl odsiecz1, rviederiskiej lr- l683 roku.
Szabla sta|e się w miarę porl,szechna
rr pcllskiej piecllc,< ic rr \\' rr iektr. jcdnak
zdecl,doll,an ie zacz1- na v1l,pierać nriecz dopiero pod koniec XVI *iektr, za pano\vania
kr óla Stefana Batolego ( lj76-1586).
Husaria. pochodzenia rręgier skiego. jakrl ficrmacja pojarria się rr Polsce na poczatku XVI rviek-r_r. Od tego]czastt pr,aktl,cznie
do końca polskiej państrvorr,ości rv koricu
X\ l l l rviektt naclchoclzi najrr spaniirlszr
okres dla roz\vojlr zaió:n,no form polskiej
szabli bojorvej, jak i techniki fechttrnktr.
\V XVI lvieku zasłl.nęł,vszable ,,batrlr,ólvki" o duzym mieczorvv,m jelcu oraz tzrr,.
zl,gmuntórrlki. Głorlnie,,batorórvek" stosowane \f Polsce rr,l,rabiano głórr,nie rve \Ą,'łos7,ech, z przeznac7,eniem przede \\,szystkim
na eksport do krajótl, arabskich.
Dalej szable tzr,r,. ormiańskie z końca
XVII i pieru,szej połorł,y XVIII u,ieku, q.
składane i ozdabiane przez Ormian szable
tatalskie, z\ĄIane ordynkami lub czecztrgami. Produkor,lali oni rór,r,niez szable rr-1,kształcone rv Po]sce typu kar"abela, t1. z ręczź}\\-sz}, od

i dziob ptaka.

W XVII rvieku pojau,iają się też ,janórvki",
a t, XVIII rvieku zasłynęły ,,staszórvki", nazylr.ane tak od miejsc i6[ 11,ylrr,alzania.

SzasLA poLsl<A.,.

O polskinr !,alrtoramencie" szabli śrviadczyła i detertninorr,ała jej ftrnkcje głórvnie
rękojeść.To oprarva rękojeści clecvclo.vała
o st,vlu szermierki. Inn1,bl,ł ttchrvlt najsłau,-

lTiejszvclr polskich szabel, q. kalabeli b<ljclrr.ej, a inn1, szabli husarskiej.

Charakęryst},czn),l11 dla karabeli b_vła
głolvica, tzw,. orla, cz\,li lrforrrro\fana lla
ksztahgłowt plaka, rozszęfzaJąca się ku t1-łoui. Dziób Praka pozlvalał dobrze oprzeć
się małemu, Pal,coll-i, a lekko stożkorvr
kształt clobreć ,,klinolr,;rł" broń lv dłorri. co
pcir.r.zrljo włączyć clo nranell,1-orvania nia

kcitrk. ,

',',

polska szabla husarska, zll,ana czasatni

,,czarną1', [o Połączenie nrl,ślilr,schodniej ało\\,nia ]i iachódnioetrropejskiej - za-

mknięq,,,,,ańort}ażujący kabłak odchvlon1,
rrieco od linii iótvnoległe.j do głorvic1, i tztl,.
paluch. X ij1óp rzel]'lŃalo r,v j eclrre go i d.u gie_

go połączón'tl rv,ńaldoskorralszą

i

najbar,-

dziej, zaa:wałso,tvaną,,fŁrrtnę, ctającą nieogra-

niczone rlrożliu clścifęchtrrnkrr.
Narodziła: się,,łv,P91... gdzieś około po-

łoił-yXVII rłićku; tj. u, czasach, kiedv rrriecz

japoriski

juZ okres srlego

btrrzlirteg<t
rozrvclju za sobą. B,vła b1,onią cięźkiej jazd1,.
rr-r;gl

Tak .jednak poń.vślana konstltlkcljlrie,
nadzru,ała się rót-nie dobrze do cieć, jak

i pchrrięć. \V t,vm celtr głorvr'ia br,ła niezbyt
szeroka. o rrmiarkorł,ane.j, pięknej krz1,lviźnie i z ]ekko zaznaczon\,1n, niezbl.t clłr,rgim
i niervr.oclr,ębnion.vm obosiecznvm piórem.

Fechturrek szabla htlsalską pozir,alał
rvvkonl,rl,ać takie cięcia jak: bezpośrednie
odbrjarre tj. wykorrl,rr,ane z naclgarstka lub

łokcia po zbiciu głorlni Przeciivnika rl,bok
i silne cięcia zańachorr,e, tzrv. przeciągane,
Llżyteczne ZarÓ}vno lt, rvalce konnej, jak
i pieszej, także silne uclerzenia z łokcia lub
ramienia tasakou,e, stoso\§ane rv rvalce pieszej. Była ona rl,ięc bronią uniilersalnz1.
Cięcia przeciągane polską szablą husarską to cięcia u,ykonylvane końcem pióra,
Uderzenie odbijane, tj, szybkie ponolr,ienie
po zbiciu ataku na t},m sam),m kierunku,
takze z,tvodzone. Przy minięciu celtr paluch
jako dźlvignia darvał mozlilr.ośćlr,yhamorr,ania ruchu cięcia lub po odbicitr cofnięcie
szabli do 1,1,ykonania kolejnego ataku. Te
cięcia i uderzenia nie blĄ, jednak bardzo
silne i mogły zagrozl,ć głóu,nie przecirvniko-

rl,i bez uzbrojenia ochronnego lub

słab<l

krytego.

Konstrukcja rękojeści pozwalała też

polską szablą bojową 1r,l,konyrvać

tz\f

.

SzalLA

PozNAj 5wo] MlEcz

poLsl<A,..

y g, §/..-./" >**

}§*- & Y*k

.,rnłr,tice", co br,ło forrna skllteczllej zasłon1,
i przejścia clo korrtrataktr.
Inll1 t1 p to ttclerzenia przecizlgane z ramienizr, stoso\\,Ane rv czasie ll,alki konne.j.
I tl rrvrrr t),pen le genclarnej polskiej szabli
llojorvej bl,ła kalabela. Posiaclała niedtrz1 jelec lv formie krz},ża, rra którl,naciskając kciu-

kietn tlożna było ste1,orr,ać przełożenierl. sił1
i kieltlnkiem rr,atakrt. (łolvnia rr,\,konana ze
stali clarnasceńskiej posiada}a o rt,iele clłuższe
niż szabla lrusztt,ska i u,r,clzrtne piórtl.

polska sztttka szel,miercza closzła clcl
szczr-tórt, slt,e_j closkclnałościza kr-óla Atrgtrsta }Iocne5;o. będilc \\, tvn} okresie rozpotr,szechtliclną rórr,trieź rv Europie,

"r

plzecirvnikzr i tldcirTajzlc się często tzlr,. lrl,żkiern. Cofajzlc się, stosou,ano tez trskok rr- tr,ł
lub bok: ,,Z lirrii pt,ostej lrarcu ltskocz
\\,

stecznv btik, a.jerrrtr nrżkielrr rr, łęg, rr- rir-

nTię lr_rb trok".

Prarr-ir stl,ona \r' posta\\,ie szernrierczej

nosiła rrazrr-ę rlr,ęczrrej (pl,irrve rarnie), a lelva oclrvlotne.j (lelve ralr-rię), Środek z\vano
stl,onź} rclze tl nir (5Jłorl a, tr_rłćlrr-, brztrch

).

"

Jcclvnvnr, zllźll1\,nl dotl,clrczas, najstzu,-

szl,nl tlaktaterrr polskim, clotr-czacl,m feclr-

ttttlktr szirblą, jest clpl,zlcclrr,atlie Nlichała Starzervskieg<l .,O szcltl.ierstlr,ie" z 18i]0 l,oktr,
rvl,dane.jeclnak clopiel,o plzecl clrtrg4 lvcljną

Zaszrclarni polskie; szkoły szerlr-rierki br,ła .,rlrchlil1,ość dłonna", cz1,li cięcia z nad-

jego potomk:r .|. Stal,zerr,skiego. Techrriki feclrtrrl-rklr cldlroszz1 się
plzecle rvszvstkin. cltl lrżl,cia szirbli lr- trpie

carstka

kal,abeli.

i

,,rr,r,tężetrie

lamienne",

cz_vli nie

zgirranie r,ęki rr,łokcirr - cięcia z ratnienia.
Cięcia clzielcino na krótkie, trafiające lv rękę
i t,clzelrtre. cz1,li głębokie, trafiąące \v ttlłó\\,,

ratlliona i głolt,ę. Obok

pclclstail,olr,),ch

clrlrjctr poz;,cji ciała przecl rlalką, rl,1,r<iźniallo szel,eg postźt\\, szerrnierczl-ch, takich jak:
\r stęp 1l źi, czein a, g-oclząca, r ażąca, cid p ol,rrzr
i oclrvoclrrir. Odrvocłrra polegała na cofatritt
się rl niskiej postarvie, zasłaniając się od cięć

ślvizltolr,ą przez

Polska tracll,c ja szzrbli przetril,ała clo
clnia dzisiejszego \\, szczątko\\,ej {brrnie,
głórvnie dzięki gl,upoln entrrzjastó\v szefrnierki. Br-ła pl,zeznaczolla dla rTajtr,l,ższej

klzrsl rr-ojorr,rriktirr,, rvvrr,oclzącl,ch z bogzrtej
szlirclr t-n- i arl,st<lkrac, i, rnaj ircej czzts, tn i e.j sce
j

i rnoźlirvościrtspitlzrrlia się tra szczl,tv ltmie.jętnciści rr f'eclitut-rklr tz1 piękrrą, ale trtrcllTą
brcinią,
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