Předmluva
Antonio Manciolino byl boloňským mistrem šermu a současníkem mnohem známějšího Achille Marozza. V roce 1531
vydal v Benátkách u Nicola d´Aristotile zvaného Zoppino nejstarší známou tištěnou italskou knihu o šermu. Nese titul
opera nova, dove li sono tutti li documenti et vantaggi che si ponno havere nel mestier de l´armi d´ogni forte
novamente corretta et stampata a v sedmi kapitolách pojednává o šermu samotným mečem, mečem v kombinaci s
dýkou, pláštěm či několika druhy štítů a šerm dřevcovými zbraněmi. Název "Opera nova" znamená "nové dílo" a v
Itálii objevuje se poměrně často. Autoři, jako zde Manciolino, se jím snažili vytvořit punc převratné novinky. Tato
kniha je zajímavá také tím, že z ní vycházel ve svém objevném díle Achille Marozzo. Dochovalo se větší množství
exemplářů této útlé knížky o rozměrech 14,8 x 10 cm čítající 127 stran textu a 9 obrázků: R 3443 (Bibliothéque
Nationale France, Paříž); F I 779 (Universitätsbibliothek Salzburg); BG0026 (Biblioteca civica A. Mai, Bergamo); BS0026
(Biblioteca civica Queriniana, Brescia); EX0001 (Biblioteca Apostolica vaticana, Vatikán); MN0035* (Biblioteca
comunale Teresiana, Mantova); MO0089 (Biblioteca Estense Universitaria, Modena); PD0158 (Biblioteca universitaria, Padova); RM0267 (Biblioteca nazionale centrale, Řím); TO0263 (Biblioteca Reale, Turín); VE0239 (Biblioteche
della Fondazione Giorgio Cini onlus, Benátky); VE0259 (Collezione privata Casagrande, San Doné di Piave).
Rok vydání 1531 ovšem není rokem vzniku díla, neboť v titulu stojí: "novamente corretta et stampata" (znovu
opravená a vytištěná). To znamená, že jej Manciolino vydal již dříve. Kniha je dedikována Luisi de Cordola, vévodovi
di Sessa, mluvčímu papeže Adriana VI. vládnoucího v letech 1522- 23. Z toho lze vyvodit hypotézu, že v této době
Manciolino dokončil a uveřejnil svou knihu.
OBSAH:
ÚVOD - věnování, úvod, základní principy a poučky
KNIHA PRVNÍ - střehy s mečem a puklířem, útoky a protiakce z jednotlivých střehů
KNIHA DRUHÁ - útoky s mečem a puklířem
KNIHA TŘETÍ - hra půlmeče s mečem a puklířem
KNIHA ČTVRTÁ - meč a široký puklíř nebo targa, dva meče, samotný meč
KNIHA PÁTÁ - meč a plášť, dva proti dvěma s meči a plášti, meč a dýka, meč a rotela
KNIHA ŠESTÁ - boj s partyzánou a rotelou, partyzánou, kančím kopím, runkou a píkou
Na následujících stranách prozatím naleznete překlad Úvodu a První knihy (kapitoly). Na překladu dalších pasáží ale
nadále pracuji.
zdroj: R 3443, Bibliothéque Nationale France, Paříž
Autorská práva: Budete-li potřebovat použít některou část mnou přeloženého textu pro vlastní publikační
nevýdělečnou činnost, veďte prosím odkaz a informujte mne na e-mail: vaverka.fm@gmail.com. Děkuji.
Roman Vaverka
Poznámky k transkripci:
Text je přepsán co možná nejvěrněji, včetně chyb a oprav. Kromě v italštině nezbytných stažených tvarů pomocí
apostrofů se v textu tu a tam objevuje zkracování slov pomocí čárky nad určitým písmenem, které nahrazuje chybějící
písmeno "n" nebo "m" [např.: cô (con), pûta (punta), înâzi (innanzi), gâba (gamba) nebo uêtura (ventura)],
a podtržítko nahrazující "er" [psona (persona), pche (perche), p (per)].
Poznámky k překladu:
Většinu odborných termínů budu pro lepší porozumění mancioliniho textu překládat, pouze základní stavební
kameny jeho stylu - tzn. názvy střehů a základních útoků - ponechám v původním italském znění. Přestože se pro
překlad budou často nabízet moderní české šermířské termíny, budu se jim snažit vyhnout, abych zachoval původní
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ráz textu. Současná terminologie vycházející z prací pozdějších mistrů například užívá vydatně pojem "tempo" ve
smyslu "takt", zatímco Manciolino užívá pojem "tempo" výhradně v původním italském významu "čas". Proto tedy
nebudu překládat fráze typu "in questo tempo" jako "v tomto tempu", ale v souladu s originálem přímočaře jako
"současně".
Přestože se budu snažit provést překlad co možná nejvěrněji, považuji za vhodné na některých místech rezignovat na
doslovnost. Typickým příkladem bude "bod" (punta) objevující se často ve frázi "spigner una punta" (doslova "tlačit
hrot"), což bud překládat obvyklým českým "bodnout", případně "provést bod". Drobná obtíž nastane také se slovem
"falso", které může znamenat jak sek rubem, tak i samo rubové ostří. Obvykle jej budu nechávat nepřeložené jako
název akce, pouze frázi "il falso della spada" uvedu jako "falešné ostří meče". Přestože italština důsledně rozlišuje
ruku od zápěstí dolů (mano) a ruku jako končetinu (braccio) a stejně tak nohu od kotníku dolů (piede) a nohu jako
končetinu (gamba), budu v překladu používat pouze dělení na ruku a paži, kdežto u nohy toho není pro správné
pochopení textu zapotřebí. Je-li to důležité, rozlišuje Manciolino stehno (coscia) a holeň (schinco), případně též pěst
(pugno). Déle se v textu vyskytuje mnoho různých sloves a frází pro pohyb nohama. Rozhodl jsem se omezit jejich
doslovné překládání a vystačit s obvyklými a snadno srozumitelnými slovesy "vykročit", "překročit", "provést výpad",
"ustoupit", "odskočit", "následovat", "hodit" a "stáhnout".
Pojmosloví:
Protože mistr Manciolino používá řadu odborných termínů italské školy, které je nesnadné a svým způsobem i
nevhodné překládat, považuji za nezbytné uvést jejich stručný přehled a definice. S první skupinou základních útoků
se budeme v textu setkávat běžně, zatímco druhá skupina představuje pojmy užívané zřídka, a proto budou v textu
obvykle doplněny vysvětlivkou.
fendente - sek shora dolů
montante - sek zdola nahoru
mandritto - sek zprava šikmo dolů
riverso - sek zleva šikmo dolů
falso - sek rubem
tramazzone - sek hrotem
stoccata - bod
molinetto - sek máchem
mandritto traversale - příčný sek zprava jdoucí ve výši obličeje na levou stranu
falso traversale - příčný sek rubem jdoucí ve výši obličeje na druhou stranu
mezzo mandritto - poloviční sek zprava, meč se zastavuje před tělem
mezzo riverso - poloviční sek zleva, meč se zastavuje před tělem
gioco largo (široká hra) - šerm ve vzdálenosti, kdy lze zasáhnout soupeře pouze s krokem vpřed
gioco stretto (úzká, těsná či sevřená hra) - šerm ve vzdálenosti, která umožňuje zasáhnout soupeře bez pohybu nohou
stretta di mezza spada - střet půlmeče čili stav, kdy jsou čepele překříženy ve vazbě
ridoppio riverso - zdvojení šikmého seku zleva
punta riversa - bod zleva
punta trivellata - bod vedený zleva zespoda jakoby rubem
riverso spinto - tlačený sek zleva

Základní střehy:
Manciolino užívá ve své práci 10 (resp. 12) střehů, jejichž vyobrazení a popisy si vypůjčíme z knihy Achille Marozza
Opera Nova dell'Arte delle Armi (1536), resp. z jejího vydání z roku 1568.
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guardia alta
První střeh bude nazýván alta (vysoký), protože při střetnutí se musíme držet
elegantně nahoře a svírat meč paží zvednutou, jak jen to je možné takovým
způsobem, že meč míří vzad. Paže s puklířem musí být, jak jen to jde, důkladně
natažena kupředu směrem k soupeři a pravá noha musí být natažena o čtyři prsty
před levou s patou trochu nadzvednutou a oběma koleny napřímenými a nikoli
ohnutými.
Tento střeh lze provádět dvěma rozdílnými způsoby - buď udělat pravou nohou
velký krok vpřed, nebo stejný velký krok provést levou drže meč a puklíř výše
uvedeným způsobem. Meč je vždy držen paží nataženou do vzduchu. Nohy jsou
tak proto, aby poskytovaly pohodlí. Tento střeh se vždy nazývá vysoký (guardia
alta), protože označení se týká polohy meče a nikoli nohou.

guardia di testa
Druhý je guardia di testa (hlavový střeh), který je prováděn se stejným a rovným
natažením obou paží směrem k soupeři takovým způsobem, že když máš své
pěsti nataženy, budou se nacházet mezi rameny ve stejné výši lišíce se pouze v
tom, že ruka držící meč musí být trochu níž než ruka s puklířem. O nohách ovšem
uvádím, že mohou být provedeny dvojím způsobem - buď s pravou, nebo s levou
vpřed do velkém kroku - a stejně to bude z výše uvedeného důvodu ten samý
střeh.

guardia di sopra il braccio
Čtvrtý se nazývá guardia di sopra il braccio (střeh nad paží), protože ruka držící meč leží křížem v polovině levé paže,
přičemž hrot míří vzad. Proto je paže s puklířem je natažena důsledně proti soupeři.
Co se týče nohou, uvádím, že při prvním způsobu musí být pravá pouze tak daleko před levou, aby se jí nedotýkala.
Mimoto lze stejný střeh provést uděláním velkého kroku pravou nohou trochu ji ohýbaje s nejvyšší elegancí. A takto
stojíš v tomto střehu, třebaže se ruka s mečem nepohnula z místa, kde byla dříve, to je z prostředku paže, protože
jinak by se z výše uvedeného důvodu změnilo jméno. Nicméně paže, jež byly dříve sevřené, by měly být poněkud
natažené, takže pravé rameno míří proti tvému soupeři, aby mu dolů zasadilo sek, jestliže se ti to zná vhodné.
guardia di sotto il braccio
Pátý se nazývá guardia di sotto il braccio (střeh pod paží), protože ruka s mečem musí být pod paží s puklířem, tzn.
drž meč pod podpažím tak, že hrot míří vzad, ale ruka s puklířem bude natažena dalece směrem k soupeři. O nohách
uvádím, že pravá zde musí upravit výše uvedený způsob neboli vykročit trochu vpřed doleva nebo velkým krokem.
Pokud však vykročíš velkým krokem, vyplatí se ti postavit se pravým ramenem směrem k soupeři způsobem
popsaným u čtvrtého střehu.
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guardia di faccia
Třetí se nazývá guardia di faccia (obličejový střeh), jenž se s předchozím shoduje
ve dvou věcech a liší pouze v jediné. Shodují se tedy nejen v postavení nohou,
které může být jak s pravou tak s levou nohou vpředu, tak i ve výšce paží. Rozdíl
je však v tom, že dříve uvedený střeh má meč šikmo a tento drží hrot přímo na
soupeřův obličej a ruka ozbrojená puklířem je nad rukou určenou meči.

porta di ferro stretta
Šestý střeh se nazývá porta di ferro stretta (sevřená železná brána), v němž musí
být tělo postaveno šikmo tak, aby pravé rameno (jak je uvedeno výše) mířilo na
soupeře, ale obě paže musí být nataženy k setkání se se soupeřem tak, že paže s
mečem je natažena vpravo dolů k obraně pravého kolene. Pěst s mečem je blízko
uvedeného kolene a je s ním vycentrovaná. Ruka s puklířem však musí být
natažena - a sice přímo na soupeře, ani výš ani níž než v guardia di testa. Co se
týče nohou, pravá musí stát ve velkém kroku s kolenem trochu ohnutým
obdobně proti soupeři, přičemž je střehem chráněna, a levá na úhlopříčce s
kolenem rovněž trochu ohnutým. Proto se to nazývá porta di ferro stretta
(sevřená železná brána), jelikož je nejbezpečnější ze všech a mimořádně pevný
jako železo. Narozdíl od široké (larga), které se budu věnovat hned po široké, se
meč natahuje k soupeři zúženě, aby rovněž bránil koleno.

porta di ferro larga
Sedmý střeh se nazývá porta di ferro larga (široká železná brána) a vychází z
předchozího, protože ani nohy ani tělo se oproti výše uvedenému nezměnily.
Pouze ruka s mečem se přesunula od kolene, klesla hrotem směrem k zemi a
přešla na vnitřní stranu pravého kolene. Proto je široká (larga), neboť odtažením
od kolene odkrývá tělo víc než předchozí střeh.
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cingiara porta di ferro
Osmý střeh se nazývá cingiara porta di ferro (kanec železná brána). Levá noha je
v něm postavena šikmo, trochu ohnutá v koleni, ale pravá noha musí být
natažená. A co se týče rukou: ruka s mečem musí být pěstí před levým kolenem,
jak jsi učinil v porta di ferro, od níž je odvozena velká část jeho jména, ale levá
bude natažena, aby s puklířem vpředu chránila hlavu, jak bylo uvedeno před
malou chvílí. Proto se nazývá kanec (cingiara) podle stejnojmenného zvířete,
které při útoku staví hlavu a kly šikmo výše uvedeným způsobem.

coda lunga alta
Devátým střehem je coda lunga alta (vysoký dlouhý ocas) s levou nohou vpředu
a kolenem trochu ohnutým. Noha musí být přímo směrem k soupeři ve velkém
kroku, pravá paže dobře napnuta k soupeři s mečem drženým šikmo tak, že hrot
míří na soupeře a ruka s puklířem je rovněž natažena směrem na soupeřovu tvář.
A nejen tento střeh, ale také následující, vycházejí ze střehu zvaného coda lunga
alta, v němž jsou nohy postaveny výše uvedeným způsobem, ale paže s mečem
je držena napřáhnuta vzad, což tomuto střehu dává jméno skrze metaforu
uvedenou ve známém přísloví, že nikdo se nesmí navážet do velkých mistrů,
protože mají dlouhý ocas, což znamená, že mohou zranit skrze množství svých
žáků. Takto dává tento střeh stejné pojmenování devátému a desátému. Je velmi
vhodný pro dosažení a zasažení vašeho společníka a proto má jméno coda lunga
alta.

coda lunga stretta
Desátý střeh se nazývá coda lunga stretta (sevřený dlouhý ocas) s pravou nohou
vpředu ve velkém kroku, nicméně způsobem, kdy koleno je trochu ohnuto mírně
šikmo. Obě paže musí být, jak je uvedeno výše, s výjimkou toho, že ruka s mečem
spočívá trochu níž.
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coda lunga larga
Coda lunga larga (široký dlouhý ocas)
Manciolino tento střeh použije jen jednou. U Marozza jej nalezneme jako coda
lunga et larga.

guardia di alicorno
Guardia di alicorno (střeh jednorožce), to je s pěstí vysoko a hrotem mířícím k
zemi.
Také tento střeh používá Manciolino jen výjimečně. Marozzo jej zná jako guardia
di becca.

6

DI ANTONIO MANCIOLINO BOLOGNESE
opera noua, doue li sono tutti li
documenti et vantaggi che si ponno
havere nel mestier de l´armi
d´ogni forte nouamente
corretta et stampata.

ANTONIA MANCIOLINA Z BOLONĚ
nové dílo, v němž jsou všechny
instrukce a přednosti, jež lze
mít v šermířském řemesle
nově opravené a vytištěné.

ALLO ILLVSTRISSIMO DON
Luisi de Cordola Duca di Sessa Oratore del
Serenissimo Imperatore ad Adriano Sesto.
V.D.S.D.S.ac.F.

VELEVÁŽENÉMU PÁNU
Luisi de Cordola, vévodovi di Sessa, mluvčímu
nejjasnějšího císaře1 Adriana VI.

mOlti ingeniosi, & eccellenti auttori, degni di
immortale laude Illustrissimo Duca si sono sforzati
non solo con la uiua uoce : li presenti : ma etiam li
posteri : & successori insegnare : & amaestrare.
Tamen insino alli nostri tempi (quanto a sia noto)
alcuno ha colli sua scritti dechiarato í che modo si
debba defendere dali seuienti inimici : essendo da
quelli assalito : se non il nostro autore : il quale
ammaestra nella seguente operetta : euadere : &
schifare la uiolente & intentata morte : come nostra
Illustrissima Signoria, uedera in le presente
operetta : a quella dedicata : come a Capitano
esperassimo in l´arte Militare per le frequente
ottenute uitorie. Et se l´opera esigua a tanto eccelso
signore, risguardi quello a l´animo : & uolonta di
chi la dedica : preparato ad ogni opera uerso quello
: ilquale Iddio faccia perfetto : & conse:ui d´ogni
aduersa fortuna. Valete.

Mnoho nadaných a skvělých autorů hodných
nesmrtelné chvály veleváženého vévody neusiluje
jen o život současný, ale také budoucí a učí a cvičí
následovníky. Nicméně až do našich časů (pokud
je mi známo) nevysvětloval nikdo ve svých
spisech, až náš autor ve cvičeních následujícího
dílka, jakým způsobem je nutné čelit krutým
nepřátelům, jsou-li jimi napadeni a kterak
uniknout a ubránit se mocné a pozorné smrti, jak v
přítomném dílku uvidí naše velevážená vláda,
které je věnováno coby ve vojenském umění
nezkušenějšímu kapitánovi pro časté dosažení
vítězství. A jestliže se toto skrovné dílo týká
úmyslně tak vznešeného pána, hodlám mu jej
věnovat, připraven na každý pád proti tomu,
kterého Bůh učinil dokonalým, a zadržet každou
nepříznivou náhodu. Buďte zdrávi.
Ve skutečnosti jde o papeže Adriana VI. (9. leden 1522 14. září 1523).
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OPERA NOVA PER IMPARARE
a Combattere, & Schermire d´ogni sorte Armi,
Composta per Antonio Manciolino
Bolognese

NOVÉ DÍLO PRO POUČENÍ
o boji a šermu všemi druhy zbraní
sestavené Antoniem Manciolini
z Boloně.

VOLSI Dal piu de li uolgarissimi maestri, de l´arte,
che de li colpi ragioniuole Schermitrice, nel piu
alto, & solenne canto de la Scola apporre un longo
spiegamento di Carta, oue gli loro capitoliesser
serita dicono. Et nel uero, chi quali legge, troua
esser capitoli, ma quali è uenditori del uino sopra
le bota fanno, cosa piu mostruosa, chi humana. Et
come puo te esser humana, se apertamente la
ingerdiggia, & rapacitade del maestro si dimostra.
Ma come humana cosa è giouare altrui, & far fede
per se stesse alcuno non esser nato, cosi rapace, &
ferrigno istinto e secondo il mio talento, porsi nella
scola cose, che per il suo solamente, & non l´altrui
profitto facciano, chenti sono questi loro capitoli,
concio sia cosa che in quelli altro non si concenghi,
che il poner a prezzo li maestreuoli giochi di questa
arte, si come la uirtu de l´armi a tanta uiltade
caduta fosse che si desseno a trouar di quelli che le
sacre membra di lei per le scole a prezzo uender si
uantasseno senza consideramento che l´ingegni
duri con li acuti non possono parimente tirar questo
gioco sopra il collo, & che l´arte non è meritrice di
soporsi a prezzo. Et uolendo io tener piu utile
sentiero, auisandomi che ne la scola dourebbe
esser uoto di porger qualche ammaestramento, del
Arte, essendomi piu grato con questa opera giouar
a li scolari miei, che per metter gli giochi a prezzo
esser a me stesso di grande giouamento. Imperò
che a me besta heuer da li scolari trè cose, cioè
Riuerentia, Fede, & premio. Riuerentia come
maestro, & medesimamente fede, perche conuiene
al discepolo credere secondo il detto del
philosopho, el premio condeceuole sono li scolari
al suo maestro tenuti, percio che senza quello (è

Bývá zvykem nejsprostších mistrů umění, že o
příslušných šermířských úderech vyvěšují do
nejvyššího a nejslavnostnějšího rohu školy
dlouhou listinu, na níž ve vší vážnosti stanovují
smluvní podmínky. A vskutku, kdokoliv je čte,
shledá, že to jsou smluvní podmínky, ale spíše
takové, jež prodejci vína umísťují na sudy. Věc
spíše obludná, než lidská. A jak by mohla být
lidská, když je tím otevřeně vyjevena mistrova
nenasytnost a hrabivost? Ale jak lidské je
prospívat jiným a věřit, že ostatní se nenarodili s
tak dravým a silným puzením? Dle mého mínění
by věci měly být zaváděny do školy pouze pro
svou prospěšnost a ne pro prospěch někoho jiného.
Mají stovky instrukcí, buďte však klidní, neboť
neobsahují nic jiného, než zvyšování ceny
mistrovské hry tohoto umění, jelikož ctnost zbraní
klesla tak nízko, že touží najít někoho, komu by
její posvátné části skrze školy za úplatu prodali
bezmyšlenkovitě vychvalujíce, že mdlý a bystrý
rozum nemohou nést tuto hru na krku stejně, a že
umění není odměnou za zaplacenou částku.
Hodlám se držet užitečnější stezky dbaje toho, že
škola by měla být zaměřena na výuku umění,
neboť má pro mne větší cenu být touto prací
užitečný svým žákům, než se kalkulováním ceny
starat o svůj velký prospěch, jelikož mi od žáků
budou stačit tři věci: totiž úcta, důvěra a odměna.
Úctu coby k mistrovi a podobně důvěru, protože se
sluší, aby student důvěřoval podle filozofie, že žáci
jsou odměnou svému mistrovi, protože bez nich (to
je Cicerova myšlenka) by umění zašlo na úbytě.
Jestliže se tedy považuji za uspokojeného třemi
výše uvedenými věcmi, nač ztrácet čas pro nějaký
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sententia di Cicerone) che l´arti perirebbeno. Se
adunque de le tre predette cose sodisfatto mi
chiamo, a che perder tempo in altro mio profitto
possendo giuar con questa mia opera.

další zisk, když mohu být prospěšný tímto svým
dílem?

INCOMINCIANO ALQVANTE
Regole principali, ouero documenti
sopra la ualorosa Arte del
Schermire.

ZAČNĚME NĚKOLIKA
hlavními pravidly neboli instrukcemi
týkajícími se udatného umění
šermu.

uOlendo alcuno giocare, deue sempre al piu
ualoroso per opre & per fama ataccarsi. Perche
come la gloria del uincitore dal ualore del uinto
depende, cosi il perdimento non è biasmeuole se la
fama del uincitore lo abbellisce.

Chce-li si někdo hrát, musí se vždy držet
udatnějšího skutku a reputace, neboť sláva vítěze
závisí na udatnosti poraženého a stejně tak porážka
není hanbou, pokud ji zdobí reputace vítěze.

Il diletto di giocar cin uarÿ & diuersi giocatori fa
l´huomo scaltro : occhiuto : & delle mani snello,
perche della uarietate di tanti praticati ingegni
prouiene la sagace & dotta madre esperienza delle
cose.

Potěšení ze hry s různými a rozmanitými hráči činí
člověka prohnaným, ostražitým a v ruce hbitým,
protože z různorodosti takové praxe vyvstává
důvtipná a učená matka zkušenost.

Mentre uno nel giocare ha dubitanza de l´altro : nõ
si dette mai fermarsi in una sola guardia, ma di una
subito cangiarsi in l´altra. Il perche non potra
d´alcuno auiso del Nemico esser giunto.

Má-li někdo při hraní pochybnost, nikdy nesmí
zůstat stát v jednom střehu, ale ihned přejít do
dalšího, a to z toho důvodu, aby soupeře
neupozornil na možnost provést vazbu.

Contra quelli giocatori che con grande impeto i
loro colpi fanno, si che souente partoriscono
timore : nel compagno, di due cose far l´una si
puote, ouero la sciarlo andar a uoto & spigner di
subito accortamente fingendo di schifare : ouero
gettarsi innanzi a schifare prima che´l colpo habbi
preso furia. Si potrebbe anchora ferirli la mano il
perche scorderebbe tirar forte.

Proti těm hráčům, kteří dělají své údery velkou
silou tak, že často zastraší svého partnera, lze dělat
dvě věci: buď ho nechat promáchnout lstivě
předstíraje kryt a ihned bodnout nebo se vrhnout
krytem kupředu dřív než úder získá na síle. Lze mu
též útočit na ruku, protože se mocně napřahuje.

Si come il ferire della mano non del nemico è
riceuuto nel conto del giocare per colpo. Perche la
mano è primiera nel scopriri, cosi nel combatter da
douero questa è la piu singolare ferita, perche
quello membro del nemico si deue offender,
ilquale te piu de gli altri offende, & questo è la
mano.

Útočení na ruku a nikoli na soupeře je
doporučováno při popisu úderů při hře. Protože
především ruka je odkrytá, musí být při boji
zejména ona zasahována. Proto musí být na tuto
část soupeře útočeno víc než jiné a to je ruka.

Il piu gentile delli colpi è il Mandritto, perche
quello è il piu gentile & nobile : che con piu
malageuolezza & pericolo si fa : ma a batter di
mandritto è con piu pericolo che di rouerso :
conciosiacosa : che fa andar l´huomo tutto
scoperto in quel tempo : adunque il mandritto è piu
gentile.

Nejušlechtilejší z úderů je mandritto, protože je
nejušlechtilejší a nejvznešenější, neboť je
prováděno obtížněji a nebezpečněji. Tít mandritto
je nebezpečnější než riverso, poněvadž při jeho
klesání je člověk zcela odkrytý. Proto je mandritto
nejušlechtilejší.
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Si deue sempre hauer l´occhio alla mano della
spada del Nemico piu che al uolto, perche iui si
uede tutto quello che egli uol fare.

Vždy je nutné sledovat soupeřovu ruku s mečem
víc než jeho obličej, protože na ní lze vidět vše, co
zamýšlí udělat.

Non è di picciol profitto ne di poca bellezza il
gentile schifamento di uno colpo, anzi è di e quale
o forse di maggiore leggiadria : che a fare il bel
colpo : conciosiaco sa che mola saperanno tirar li
belli colpi : ma pochi haueranno scienza di
schifarli : si che offesi non siano. Et che gli
guardatori restino sodisfatti.

Ušlechtilé krytí úderu nepostrádá užitek ani krásu,
naopak je stejně dobré nebo možná i lepší než
krásný úder, protože mnozí umí hodit krásný úder.
Málokdo se umí kryt tak, aby nebyl zasažen, ale ti,
kteří to umí, zůstávají spokojení.

Cosa necessaria è conoscer li tempi : senza liquali
è imperfetto il gioco : però è da auertire che come
il colpo del Nemico ti ha trascorso la persona, che
iui el torno è tempo di seguitarlo con la riposta :
che parra piu conueniuole.

Je nezbytné rozpoznávat správné časy, bez nichž
je hra nedokonalá, neboť je známo, že když
soupeřův úder minul tvé tělo a vrací se, je to čas,
abys ho následoval s odvetou, což je vhodnější než
pouhé krytí.

Alli giucatori : che ueggono corto : sono ancho da
por in mano le armi corte. Perche la loro uertude
nelle longhe non si stenderebbe.

Všichni hráči, kteří vypadají malí, mívají v rukou
krátké zbraně, protože na dlouhé by jejich síla
nedostačovala.

A qualunque anchora nel giocare l´arma corta, o la
spada corta è di maggior uertude. Perche a forza fa
accostar li giocatori : onde si fanno otami schifatori
: & di bon occhio.

Při hraní je taktéž pro kohokoli cennější krátká
zbraň nebo krátký meč, protože nutí hráče k tomu,
aby se přiblížili, čímž si vypilují krytí a dobrý
postřeh.

Per ogni rispetto è ottima cosa l´ammaestrar
amendue le mani in ogni giuco di ogni arme : &
saper cosi con una : come con l´altra ferir &
schifare.

V každém ohledu je nejlepší cvičit obě ruce v
každé hře s každou zbraní a také znát, jak útočit a
krýt jednou i druhou.

Cosi se hanno le guardie alte : con le basse, che il
principio delle guardie alte è il ferire &
seguentemente il schifare naturalmente, & delle
guardie basse di contrario è il principio il schifare
: & il ferire poi perseguitamento. ma in queste
basse solo il dar di ponta è ferir naturale.

Takto se mají vysoké střehy s nízkými: základem
vysokých střehů je útok a následně přirozené krytí
a opačně základem nízkých střehů je krytí
následované útokem, leč v nízkých je přirozeným
útokem pouze bod.

Come le ferice senza li schermi non si fanno
ragioneuolmente : cosi li schermi senza
seguitamento di ferita fare non si debbono,
riserbando nondimeno li tempi. imperò che se uno
sempre si schifasse senza risponder al colpo
darebbe al nemico della suo timiuenza manifesto
segnale. saluo se con tale schermo non sospignesse
il nemico in dietro che da gran euore procederebbe
: & nel uero fa li schermi si debbono far andando
innanzi & non in dietro : si per esser piu atto di
giugner il nemico come per debiliare il colpo del
nemico se contra te uenisse. perche ferendoti si di

Stejně jako není rozumné útočit bez krytí, tak by
nemělo být prováděno krytí bez následujících
útoků, nicméně s ohledem na čas. Proto pokud by
se jeden stále kryl bez odpovídání na úder, dával
by svému soupeři očividné znamení své bázlivosti,
ledaže takovým krytím netlačí vzad soupeře, který
by postupoval s velkou kuráží. Při správném krytí
bys měl jít vpřed a ne vzad, což je vhodnější k
tomu, abys dosáhl na soupeře a rovněž oslabil
soupeřův úder, jestliže jde proti tobě, protože
útokem zblízka ti nemůže ublížit tou částí meče,
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uicino non ti puote nuocer se non con quella parte
della spada : che è dal mezzo in dietro uerso li elzi
: ma molto maggior male sarebbe dal mezzo
innanzi.

která je od středu dozadu směrem k jílci. Mnohem
horší by to však bylo od středu vpřed.

Il buono giocatore quando giochera con uno che lo
fuga, ilche toglie alla sua uertude molto di gratia,
perche t:e dendo fuggire colui, non puote far cosa
perfecta : leue anchor egli finger di fuggire : il
perche dara animo al primo fuggitore di uenir
innanzi, & cosi riuestira il suo giuoco della
smarrita leggiadria.

Dobrý hráč, když hraje se soupeřem, který utíká, je
připravován o velký kus své udatnosti, protože
vida soupeře utíkat, nemůže dosáhnout
dokonalosti. Musí též předstírat útěk, protože to
soupeře, který utekl, povzbudí jít vpřed, a tak
elegantně odčinit pochybení jeho hry.

Li giucatori che senza misura & tempo fanno li
colpi spessi, quantunque di quelli il nemico per
sciagura giungano sono nòdimeno biasmeuoli et
piu tosto della uêtura che dal´arte sono da esser
detti figli, ma quelli si chiamano giucatori graui &
appostati, che cercano con tempo & con gratia ferir
il suo Auersario.

Hráči, kteří dělají silné údery bez mensury a času,
ačkoli jimi může být nešťastnou náhodou soupeř
dohnán, jsou nicméně hodni pokárání a díky
drzosti spíš dětmi štěstěny než umění. Ale ti, kteří
se pokoušejí zasáhnout svého protivníka s časem a
grácií, jsou nazýváni opravdovými a uvědomělými
hráči.

Se uno si troua presso al nemico, non deue mai
tirar colpo finito, Perche la spada non si deue
luntanar dalla presenza per sicurezza di cui le tiene
& questo tirare colpo imperfetto è detto mezzo
tempo.

Pokud se jeden nachází blízko u soupeře, nesmí
nikdy hodit plný úder, protože pro bezpečnost
toho, kdo ho drží, se meč nesmí příliš vzdálit. Toto
házení neúplného úderu se nazývá mezzo tempo2.
2

doslova poloviční čas - v porovnání s plným úderem

Trouandosi duo giucatori di equale scienza de
l´arte il perche l´uno non sappia dare al compagno
con suo saluamento, & gli puote per mio consiglio
in una di due guise porsi alla uentura con speranza
di uittoria cioè hauer l´occhio di tirar in quel
madesimo tempo che haura tolto il nemico, ouero
puote dargli oue meglio gli uiene, & subito gittarsi
adosso abbracciandolo, ilche fatto ciascuno
riputera costui il uincitore.

Když se dva hráči sobě navzájem rovnají znalosti
umění, ani jeden z nich nebude schopen zasadit
ránu svému společníkovi, aniž by se vystavil
nebezpečí. Dle mého mínění se lze v jednom ze
dvou způsobů spolehnout na štěstí v naději na
vítězství - tzn. číhat na provedení útoku současně
se soupeřem. Nebo lze zaútočit, pokud se to jeví
lepším, a ihned se na něho vrhnout a popadnout ho.
Každý, komu se to povede, bude poctěn jako vítěz.

Se alcuno uolesse far tirar al nemico un colpo che
gli paresse per giugnerlo in quel tempo, egli
conuiene che tre o quattro fiate una dopo l´altra
facci cotal colpo quasi in modo di inuito, & perche
costume è di giocatori far la Bertuccia, sera astretto
lo auersario far il somigliante : onde li farai tirare
il colpo che disiaui.

Jestliže chce někdo přimět soupeře k hození úderu,
aby ho vykryl a současně na něj dosáhl, náleží mu
provést takový úder třikrát nebo čtyřikrát jeden po
druhém téměř po způsobu výzvy, a protože je
zvykem hráčů se opičit, protivník bude přinucen
učinit podobný, čímž ho přiměješ hodit ten úder,
který sis přál.

Se uoi ferir il nemico dalle soprane parti fara
mistieri dalle parti di sotto cominciar la questione
: & medesimamente uolendolo giugnier nelle
sottane parti : da quelle di sopra farai la pugna,

Pokud útočíte na horní část soupeře, bude nezbytné
začít se zabývat dolní částí. A chceš-li obdobně
dosáhnout na dolní část jeho těla, veď boj shora,
protože při obraně v těchto míst odrazy zůstanou
ostatní místa nutně odkrytá.
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perche defendendosi quelli luochi cô battuti, è
necessario che li altri scoperti restino.
Perche nessuno colpo puote esser tirato che
ragioneuolmente in qualche guardia non rieschi,
seguita che nel môtare & callare delle guardie si
dimostri la uirtute de giucatori, unde grande campo
che si parera alla uittoria chi assalira di nouo il
nemico prima che adagi l´arme nella guardia,
perche reggendosi trarotto il pensiero, piu ageuole
fia il poterlo ferire.

Protože pravděpodobně neexistuje žádný střeh, v
němž by šel provést úder bez rizika, vyplývá z
toho, že se při zvedání3 a padání ze střehů ukazuje
kvalita hráčů. Na velkém poli se zdá, že zvítězí ten,
kdo od začátku útočí na soupeře dřív, než zbraněmi
zaujme střeh4, protože udržováním v neklidu může
být snáze udeřen.
3

provádění nápřahu

tzn. mezi jednotlivými nápřahy a doseky, protože zbraň při
útoku přechází vždy z jednoho střehu do druhého
4

Sempre nel schermirsi da che parte uuoi, l´huomo
deue tener le braccia ben distese, Perche solamente
uerra a spigner in fuori li colpi den nemico et
lontano dalla sua persona, ma lo fa piu forte &
ispedito nel ferire.

Při obraně ze všech stran musí člověk držet paže
vždy dobře napjaté nejen proto, že bude odrážet
údery soupeře daleko od svého těla, ale také bude
silněji a rychleji útočit.

L´adoperare l´arme graui, e´l dilettarse tirar longo
& disteso, buona lena & ottima forza nodriscono,
si che poscia uenendo alle mani a l´arme leggiera,
l´huomo di uiene piu agile.

Používání těžkých zbraní a dlouhé a rozmáchlé
házení dodává dobrou energii a optimální sílu,
takže když pak člověk vezme do ruky lehkou
zbraň, stane se hbitějším.

Nelle arte della spada da filo non è da partirse dalle
guardie basse, perche sono piu sicure delle alte &
la ragione è : che trouandoti in guardia alta potrai
esser giunto di una ponta, o d´uno taglio per le
gambe, che nelle basse non è questo pericolo.

V umění šermu mečem není dobré vzdalovat se z
nízkých střehů, protože jsou bezpečnější než
vysoké, a to z toho důvodu, že ve vysokém střehu
můžeš být zasažen bodem nebo řezem do nohy. V
nízkém toto nebezpečí není.

Quelli che hauranno diletto di schermir li dati colpi
con il falso della spada riusceranno ualorosi
giocatori, perche gli migliori & piu forti schermi
non posseno esser di questi conciosia cosa che
schermir & ferir quasi in un tempo cosi far si possi.

Ti, kteří budou odrážet zasazované údery falešným
ostřím meče, se ukážou být udatnými hráči,
protože nemůže být lepší a silnější odražení úderů
než toto, neboť je schopno odrazit úder a zasáhnout
téměř současně.

Ne combattendo, ne giocando alcuno si deue
lasciar uencer di soperchiamento di colpi, ne di
presuntione, perche a se torrebbe, & al nemico
darebbe del tutto lo animo.

Nesmí být dovoleno, aby byl boj nebo hra vyhrána
nadbytkem úderů, ani troufalosti, protože by se
člověk připravil o odvahu a předal ji soupeři.

Il dilettarsi de la spada sola in tanto è piu de l´altre
armi gioueuole, in guanto meno delle altre si
compagna dal corpo humano ne sempre si ha
rotella, ne sêpre Brocchero, ma la spada sola si
puote hauer sempre.

Potěšení se samotným mečem je užitečnější než s
jinými zbraněmi, ježto tyto doprovázejí lidské tělo
méně často. Člověk při sobě nemá vždy ani rotelu,
ani puklíř, leč samotný meč může mít vždy.
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Combattendo con un Mancino il passeggiar di
continuo contra la sua spada è ottimo schermo, &
mantre egli tira di riuerso il tirar di mandritto per
la mano della sua spada, ouer quando egli tira di
mandritto : tirar di riuerso pur per la mano : o per
li braccio della spada non dubbia uettoria ui
promette.

Při boji s levákem je neustálé dělání kroků proti
jeho meči optimálním způsobem šermu. A když
hází riverso, hoď mu na ruku s mečem mandritto,
nebo když hází mandritto, hoď mu na ruku nebo
paži s mečem riverso. Nepochybuj, že vítězství je
slibné.

Tutto che gentile & profitteuole cosa sia nel
giucare perimente passegiar quando con l´uno &
quando con l´altro piede secondo il tempo & il
bisogno non di meno per quanto a me ne paia il
passeggiar sempre a pie pari è di maggior utile,
perche cosi si puote & crescer innanzi & ritornar
in dietro sanza disagiamento della persona
aggiunge ancho questa : che l´huomo cosi giuoca
piu forte : che in altra guisa. & quando dico a pie
pari : io intendo che gli piedi non siano lontani piu
di qualche cosa oltre a mezzo braccio
accompagnando sempre la mano con il piede & il
piede con la mano.

Je naprosto ušlechtilé a výhodné dělat při hře
kroky stejně jednou nebo druhou nohou podle času
a potřeby. Navíc se domnívám, že krokování vždy
srovnanýma nohama je užitečnější, protože takto
lze vykročit vpřed i ustoupit vzad bez nepohodlí
těla, pročež k tomu dodávám také, že tím muž
hraje silněji než jiným způsobem. A když říkám
"srovnanýma nohama", mám tím na mysli, že nohy
nejsou od sebe vzdáleny víc než na přibližně
polovinu délky paže doprovázeje vždy ruku nohou
a nohu rukou.

Alcuno si puo chiamare perfetto in quest´ arte :
come ne ancho in l´altre se non sa insegnar altrui.
Perche dice il philosofo nelli Ethici : chel segno del
scientiato è saper insegnare.

Nikdo se nemůže nazývat dokonalým v tomto
umění, a není tomu jinak ani v jiných, jestliže neví,
jak učit jiného, protože jak praví filozof v Ethice:
"znamením znalosti je umět učit".

Giucando con spada de due mani nel giuoco largo
hauerai sempre l´occhio dal mezzo della spada
innanzi uerso la punta, ma uenuti alla strette di
mazza spada, haurai l´occhio a la mano manca,
percio che il nemico nô puote far presa, se non con
quella.

Při hře s dvouručním mečem měj při široké hře5
pohled upřen vždy na přední polovinu meče
směrem k hrotu. Ale když dojde na přiblížení
půlmeče6, měj pohled upřen na levou ruku, jelikož
soupeř nemůže provést chvat jinou než touto.
Italští mistři rozlišovali gioco largo (široká hra) - šerm
čepelemi na větší vzdálenost a gioco stretto (úzká hra) - šerm
a zápas na těsnou vzdálenost. Asi nejlépe to vysvětluje
Capoferro v Gran simulacro dell'arte e dell'uso della
scherma (1610): "Menzůra může být široká nebo úzká:
široká je, když mohu zasáhnout soupeře pouze s krokem, úzká
je, když jej mohu zasáhnout bez pohybu nohou."
5

6

L´arte della mezza spada è in tanto necessaria a la
cognitione di ciascuno che uuol esser buon
giucatore : in quâto che se egli sapesse giucar
solamente a largo : & che fosse ristretto, gli
sarebbe forza con uiituperio & pericolo ristrarsi in
dietro, & souente dar la uettoria in mano del suo
nemico, o almeno manifestare alli guardatori
l´ignoranza sua di tal arte.

stav, kdy jsou čepele překříženy ve vazbě

Umění půlmeče je naprosto nezbytné znát
komukoli, kdo si přeje být dobrým hráčem.
Natolik, že pokud by znal pouze širokou hru a
došlo by na těsnou, byl by přinucen hanebně a
nebezpečně prchat vzad a často by věnoval
vítězství do rukou svého soupeře nebo
přinejmenším odhalil publiku svou neznalost
tohoto umění.
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Se uno si trouera esser alle mani con uno piu
potente & forte di lui nô deue per alcun modo
ridursi alle prese : perche in quelle il piu debole è
astretto sotto giacere.

Pokud jeden zjistí, že soupeřovy údery jsou
mocnější a silnější než jeho, nesmí žádným
způsobem polevit v tlaku7, neboť v tom případě je
slabší přinucen podlehnout.
7

dostat se pod tlak

Toccando la elletta delle armi al piu forte, deue egli
armar il debolo grauemente. il perche nelle prese
uettoriose fia, tutto che la ragione chieda chel
meno forte habbi l´armi leggiere.

Je-li volba zbraní na silnějším, musí slabého
ozbrojit těžce, a to proto, že v tlaku zvítězí, jelikož
je logické, že méně silný by měl mít lehkou zbroj.

Combattendo uno di grande persona con un
picciolo, & peruenendo la eletta delle armi al
grande, deue per ogni modo armargli le sottane
parti, & nô le soprane, per laqual cosa sera piu atto
a percuoter le parti di sopra per la grandezza sua.
Ma se al picciolo toccasse la elletta, conuiene chel
facci armar le parti di sopra & lasciar disarmate le
sottane.

Bojuje-li velký s malým a velký si volí zbroj, musí
si každopádně ozbrojit dolní části těla a ne horní,
neboť bude díky své výšce pravděpodobněji útočit
na horní část těla. Ale má-li si zvolit malý, vyplatí
se mu ozbrojit horní část těla a dolní ponechat beze
zbroje.

Gli combattitori di equal uertude, forza et
grandezza sanza differenza possono ellegger le
armi.

Bojovníci stejné udatnosti, síly a velikosti si
mohou vybírat zbroj bez rozdílu.

Quanto l´arme sono piu corte, tanto piu perigliose
si dicono, perche quella che offende piu di uicino
è di maggior periglio, conciosiacosa che cotali
colpi per la subita loro giunta nô possono
ageuolmente esser schermiti : Onde seguita la
partesana piu della lancia : & il pugna le piu della
spada recar periglio.

Když jsou zbraně kratší, říká se, že jsou
nebezpečnější8, protože ten, kdo útočí v bližší
vzdálenosti, je ve větším ohrožení, neboť náhle
přicházející údery nemohou být tak snadno kryty.
Z toho plyne, že partyzána přináší větší nebezpečí
než kopí a dýka větší než meč.
8

tzn. jejich nositeli hrozí větší nebezpečí.

Giucando duo insieme è piu lodeuole chi ferisse di
risposta : che quello che ferisse di primo colpo :
perche dimostra piu tosto incrudelirsi : che perder
il uigore dopoi la receuuta percossa.

Kdo z dvou hráčů zaútočí v odvetě, zaslouží větší
pochvalu než ten, kdo zaútočí jako první, protože
tím zbytečně brzo odhaluje vzteklost, jež ztratí sílu
po obdržené ráně.

Non è lecito dopoi il receuuto colpo far piu di una
risposta scorrendo innanzi con un uarro: ilperche
con tutto l´ingegno si deue far buona :
conciosiacosa che con quella si possi ricuperar
l´honore.

Není vhodné dělat po přijaté ráně více než jednu
odvetu jda vpřed překrokem, protože se vším
důvtipem se musí nakládat dobře, neboť tím lze
znovu získat čest.

Il colpo nella testa : per la eccellentia di tanto
membro è riceuunto per tre : & il colpo nel piede
si toglie p dui hauendo riguardo a la malageuolezza
di farlo cosi basso.

Úder na hlavu se pro svou znamenitost počítá za tři
a úder na nohu se s ohledem na obtížnost jeho
provedení tak nízko bere za dva.

Valoroso giocatore è quello che radoppia li colpi.

Je udatným hráčem, kdo zdvojuje údery.
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L´arme piu longhe sono d´antiporre a le piu corte,
& percio la Lancia è piu tosto da sceglier che´l
spiedo tenendola contra il spiedo non nel pedale
per il periglio de la sua longhezza, ma nel mezzo
con qualche uantaggio. Et medesimamente la
partigiana piu tosto si deue torre che la spada de
due mani.

Delší zbraně jsou v protikladu ke kratším a proto
je dlouhé kopí9 vybráno dřív než kančí kopí,
jelikož je oproti kančímu kopí drženo nikoliv za
konec kvůli nebezpečí plynoucího z jeho délky, ale
výhodně uprostřed. A obdobně musí být partyzána
upřednostněna před dvouručním mečem10.
Hovoří-li se v této knize o kopí, má se na mysli dlouhé kopí,
jež obvykle označujeme termínem píka, což je slovo užívané
pro tento druh zbraně až ve 2. polovině 16. století.
9

Přestože se Manciolino v úvodu o dvouručním meči
zmiňuje, v následujících kapitolách zařazen není. Je však
možné, že v původním vydání mu byly věnovány kapitoly,
které byly v opravené edici vypuštěny.
10

Timore si fa al nemico tirandoli colpi da mezzo in
su, che da mezzo in giu, perche li occhi &
conseguentemente il core de li non molto ualorosi
si lasciano di abbagliagine uincere.

Soupeře vystrašíš házením úderů zprostřed nahoru
spíše než zprostřed dolů, protože jeho oči a
následkem toho i srdce pozbudou odvahu z
pohledu na možnou porážku.

Si deue esser occhiunto che´l nemico non habbi
pontino di uantaggio ne l´armi : o in altra cosa,
percio che quello li potrebbe dar uittoria.

Musíš být ostražitý, aby soupeř neměl výhodu
zbraně nebo jinou, jelikož by díky ní mohl zvítězit.

Non deue mai scoprire uno la sua fantasia de li
colpi a l´altro : ma ben intender quella del
auersario. Il perche contrastando di piano animo
deue far buoni li altri disegni : ma conducendosi al
gioco oue ua l´honore : iui è cosa lodeuole mostrar
la sua fantasia al opposito.

Jeden nikdy nesmí odhalit jinému své záměry, ale
dobře rozumět soupeřovým, protože ve sváru se
musí s jasnou myslí vylepšovat plány toho
druhého. Ale při hře, kde jde o čest, je chvályhodné
vyjevit protivníkovi své záměry.

DEL MODO DI COMBATTERE ET
SCHERMIRE DI TUTTE LE
SORTE ARMI DIVISO
IN SEI LIBRI.

O ZPŮSOBU BOJE A
ŠERMU VŠEMI DRUHY
ZBRANÍ ROZDĚLENÉM
DO ŠESTI KNIH.

LIBRO PRIMO.

KNIHA PRVNÍ
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PERCHE La ualorosa arte dell´ Armi recca di continouoProtože udatné umění boje se zbraněmi s sebou
seco per sicurezza sua le schifeuoli guardie, che diecineustále přináší kvůli bezpečnosti obranné střehy,
famose sono, & ha uenti diuersi nomi, utile ho giudicatoz nichž je zde deset vynikajících majících dvacet
il narrar di quelle nel primiero loco, che s´innanziodlišných jmen, pokládám za užitečné pohovořit
apresse fieno, spatioso, & age uole Campo, anzinejprve o nich. Jako rozlehlé a mírně svažité pole
maggior luce al rimanente dell´opra daranno. Quincije předpokladem úrody, tak budou vnášet více
adunque con il diuino aiuto toremo il principio.
světla do zbytku díla. Proto se s boží pomocí
pustíme do prvního.
Di Guardia Alta.

O guardia alta.

La Prima Guardia sera chiamata Alta, pche
affrontar si douemo leggiadramête sopra la psona,
et tener la srada impugnata cô il Braccio piu che
puoi leuato, in guisa, che la spada uenga a star di
dietro, et il braccio del Brocchero deue stêderli bn
innanzi uerso il Nemico quâto piu si puo, et li piede
diritto si deue adagiare circa quattro diti nan´zi del
manco, con il calcagno un poco solleuato, &
amendue le ginocchia staranno ritte et non arcate.

První střeh bude nazýván alta (vysoký), protože
při střetnutí se musíme držet elegantně nahoře a
svírat meč paží zvednutou, jak jen to je možné
takovým způsobem, že meč míří vzad. Paže s
puklířem musí být, jak jen to jde, důkladně
natažena kupředu směrem k soupeři a pravá noha
musí být natažena o čtyři prsty před levou s patou
trochu
nadzvednutou
a
oběma
koleny
napřímenými a nikoli ohnutými.

Si puote a due altre maniere far questa guardia,
cioè, ouero con il piede destro facendo grande
passo innanzi, ouero con il sinistro, pur con il
medesimo grande passo tenendo percio la spada el
Brocchero nel modo di sopra, & sempre che la
spada si trouera impugnata dal braccio disteso nel
aere: essendo gli piedi nella guisa, che uuoi agiati:
sempre si chiamera guardia alta, per cio che la
denominatione, non da gli piedi, ma dalla agiatione
della spada si prende.

Tento střeh lze provádět dvěma rozdílnými
způsoby - buď udělat pravou nohou velký krok
vpřed, nebo stejný velký krok provést levou drže
meč a puklíř výše uvedeným způsobem. Meč je
vždy držen paží nataženou do vzduchu. Nohy jsou
tak proto, aby poskytovaly pohodlí. Tento střeh se
vždy nazývá vysoký (guardia alta), protože
označení se týká polohy meče a nikoli nohou.

Guardia di Testa

Guardia di testa.

LA seconda è detta Guardia di Testa laquale si fa
con eguale et pare stedimneto d´amendue le
Braccia uerso il Nemico, in modo: che quando
haurai distese le pugna, si truouino per mezzo alla
altezza delle spalle, in questo solamente
disconuenerâno, che la mano della spada deue
stare alquanto piu bassa, che quella del Brocchero.
Ma uenendo alli piedi, dico che, in due guise trouar
si possono, ouero col destro, o col sinistro innanzi
a grande passo, & nondimeno sera una medesima
Guardia, per la ragione gia predetta.

Druhý je guardia di testa (hlavový střeh), který je
prováděn se stejným a rovným natažením obou
paží směrem k soupeři takovým způsobem, že
když máš své pěsti nataženy, budou se nacházet
mezi rameny ve stejné výši lišíce se pouze v tom,
že ruka držící meč musí být trochu níž než ruka s
puklířem. O nohách ovšem uvádím, že mohou být
provedeny dvojím způsobem - buď s pravou, nebo
s levou vpřed do velkém kroku - a stejně to bude z
výše uvedeného důvodu ten samý střeh.

Guardia di Faccia.

Guardia di faccia.

LA Terza si dice Guardia di Faccia, laquale
conuiene in due cose con la predetta, & in una sola
disonuiene, percio, che non solamente conuiene

Třetí se nazývá guardia di faccia (obličejový
střeh), jenž se s předchozím shoduje ve dvou
věcech a liší pouze v jediné. Shodují se tedy nejen
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nella aduttatione de gli piedi possendo cosi il
destro, come il sinestro antiporre, ma ancho nella
altezza delle braccia. Ma in questo è sola la
differêzza, che la predetta hauea la spada di
trauerso, et questa la tiene diritta con la punta uerso
la faccia del Nemico, & la mano armata del
Brocchero sopra la mano appunto della spada.

v postavení nohou, které může být jak s pravou tak
s levou nohou vpředu, tak i ve výšce paží. Rozdíl
je však v tom, že dříve uvedený střeh má meč
šikmo a tento drží hrot přímo na soupeřův obličej
a ruka ozbrojená puklířem je nad rukou určenou
meči.

Della Guardia di sopra il Braccio.

O guardia di sopra il braccio.

LA Quarta è detta Guardia di sopra il Braccio,
percio, che la mano della spada impugnata viene a
guisa di crocè a giacer nel mezzo del Braccio
sinistro tenendo la punta in dietro, & per
conseguente il Braccio del Brocchero si destendera
molto uerso il Nemico.

Čtvrtý se nazývá guardia di sopra il braccio (střeh
nad paží), protože ruka držící meč leží křížem v
polovině levé paže, přičemž hrot míří vzad. Proto
je paže s puklířem je natažena důsledně proti
soupeři.

Quanto a gli piedi, dico che in questa prima
maniera il destro deue tanto stare solamente
innanzi al sinistro, che non lo tocchi. Si potrebbe
etiam dio far questa medesima Guardia quando il
piede destro facesse grande il passo incoruandosi
alquanto con somma leggiadria. Et in questa
Guardia cosi assettata quantunque la mano della
spada non si mouesse dal loco era di sopra cioè da
mezzo il Braccio perche altrimenti cangierebbe il
nome per la ragione detta nella prima, nondimeno
le Braccia uerrebbono alquanto ad allargarsi, che
prima sirette erano. Si, che la spalla destra uenisse
a guardare di rinipetto il tuo Nemico a guisa di
menargli oue meglio ti paresse.

Co se týče nohou, uvádím, že při prvním způsobu
musí být pravá pouze tak daleko před levou, aby se
jí nedotýkala. Stejný střeh lze provést také, když
uděláš velký krok pravou nohou trochu ji ohýbaje
s nejvyšší elegancí. A takto stojíš v tomto střehu,
třebaže se ruka s mečem nepohnula z místa, kde
byla dříve, to je z prostředku paže, protože jinak
by se z výše uvedeného důvodu změnilo jméno.
Nicméně paže, jež byly dříve sevřené, by měly být
poněkud natažené, takže pravé rameno míří proti
tvému soupeři, aby mu dolů zasadilo sek, jestliže
se ti to zná vhodné.

Della Guardia di Sotto´l Braccio.

O guardia di sotto il braccio.

LA Quinza è detta Guardia di sott´il Braccio,
Perche la mano della spada star deue sott´il
Braccio del Brocchero cioè sotto la Lasena
tenendo la spada, si che la punta guardi di dietro,
Ma il Braccio del Brocchero sia bene disteso
innanzi uerso il Nemico, ma de gli piedi dico, ch´el
destro nel modo detto qui di sopra deue adattarsi o
poco innanzi al sinistro, ouero in grande passo. Ma
se in grande passo lo tenirai, conuiene che la spalla
dritta si adatti uerso il nemico nel modo appunto
detto nella quarta.

Pátý se nazývá guardia di sotto il braccio (střeh
pod paží), protože ruka s mečem musí být pod paží
s puklířem, tzn. drž meč pod podpažím tak, že hrot
míří vzad, ale ruka s puklířem bude natažena
dalece směrem k soupeři. O nohách uvádím, že
pravá zde musí upravit výše uvedený způsob
neboli vykročit trochu vpřed doleva nebo velkým
krokem. Pokud však vykročíš velkým krokem,
vyplatí se ti postavit se pravým ramenem směrem
k soupeři způsobem popsaným u čtvrtého střehu.

O guardia porta di ferro stretta.

O guardia porta di ferro stretta.

LA sesta guardia si dire Porta di ferro stretta. Ne la
quale la persona si deue acconciar per trauerso in
modo che la spalla destra (come è detto sopra)

Šestý střeh se nazývá porta di ferro stretta
(sevřená železná brána), v němž musí být tělo
postaveno šikmo tak, aby pravé rameno (jak je
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guardiil nemico, ma tutte due le braccia deueno
sporgersi ancho incontra il nemico, si che´l braccio
della spada si distendi dritto in giu alla distessa del
ginocchio destro, & talmente, che´l pugno della
spada sia presso & per mezzo il ginocchio
predetto. Ma quello del Brocchero deue stare
disteso & dritto pur uerso il nemico, ne in su, ne in
giu per guardia della testa. De gli piedi il destro
agiar si deue a grande passo et con il ginocchio
medesimamente dirimpetto al nemico cosi dalla
guardia diffeso et alquanto incoruato, & il sinistro
per trauerso, pur ancho con il suo alquanto coruo.
Et questa è cosi detta porta di ferro stretta per esser
la piu sicura dell´altre, & come il ferro fortissima,
& che a differenza della larga (di cui subito qui
sotto si trattera) stringe la spada uerso il nemico
restringendosi parimente alla diffesa del
ginocchio.

uvedeno výše) mířilo na soupeře, ale obě paže
musí být nataženy k setkání se se soupeřem tak, že
paže s mečem je natažena vpravo dolů k obraně
pravého kolene. Pěst s mečem je blízko uvedeného
kolene a je s ním vycentrovaná. Ruka s puklířem
však musí být natažena - a sice přímo na soupeře,
ani výš ani níž než v guardia di testa. Co se týče
nohou, pravá musí stát ve velkém kroku s kolenem
trochu ohnutým obdobně proti soupeři, přičemž je
střehem chráněna, a levá na úhlopříčce s kolenem
rovněž trochu ohnutým. Proto se to nazývá porta
di ferro stretta (sevřená železná brána), jelikož je
nejbezpečnější ze všech a mimořádně pevný jako
železo. Na rozdíl od široké (larga) (jíž se budu
věnovat hned po široké) se meč natahuje k soupeři
zúženě, aby rovněž bránil koleno.

Della guardia Porta di ferro larga.

O guardia porta di ferro larga.

LA settima quarda è nomata Porta di ferro larga, &
questa è dalla antidetta originata, perche ne gli
piedi, ne la persona si moueno dalla guisa di sopra.
Solamente che la mano della spada si moue dal
ginocchio et cala con la punta uerso terra andando
nel dentro del ginocchio destro, & percio è detta
larga, perche la spada allargandosi dal detto
ginocchio fa maggior scoperta de la persona, che
la precedente.

Sedmý střeh se nazývá porta di ferro larga (široká
železná brána) a vychází z předchozího, protože
ani nohy ani tělo se oproti výše uvedenému
nezměnily. Pouze ruka s mečem se přesunula od
kolene, klesla hrotem směrem k zemi a přešla na
vnitřní stranu pravého kolene. Proto je široká
(larga), neboť odtažením od kolene odkrývá tělo
víc než předchozí střeh.

Della guardia Cingiara porta di ferro.

O guardia cingiara porta di ferro.

L´Ottaua guardia si chiama Cingiara porta di ferro,
in cui il piede sinistro si acconccia per trauerso
chinando un poco il ginocchio, ma la gamba destra
deue stare distesa. Et delle mani quella della spada
star deue cô il pugno dinâzi al sinistro ginocchio
come faceui in q´lla di porta di ferro dôde ancho
recca grâ parte del suo nome, ma la sinistra stara
distesa alla diffesa della testa con il Brocchero
come è poco innanzi, & cingiara percio si dice da
l´animale che ha tale il nome, che mentre uiene
assalito con la testa & con le sanne si adatta per
trauerso nella guisa predetta di ferire.

Osmý střeh se nazývá cingiara porta di ferro
(kanec železná brána). Levá noha je v něm
postavena šikmo, trochu ohnutá v koleni, ale pravá
noha musí být natažená. A co se týče rukou: ruka
s mečem musí být pěstí před levým kolenem, jak
jsi učinil v porta di ferro, od níž je odvozena velká
část jeho jména, ale levá bude natažena, aby s
puklířem vpředu chránila hlavu, jak bylo uvedeno
před malou chvílí. Proto se nazývá kanec
(cingiara) podle stejnojmenného zvířete, které při
útoku staví hlavu a kly šikmo výše uvedeným
způsobem.

Della guardia di coda lunga alta.

O guardia di coda lunga alta.

LA nona guardia è detta Coda lunga alta con il
piede manco innanzi chinato un poco nel
ginocchio et il piede deue stare dritto uerso

Devátým střehem je coda lunga alta (vysoký
dlouhý ocas) s levou nohou vpředu a kolenem
trochu ohnutým. Noha musí být přímo směrem k
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il´nemico a grâde passo, el braccio destro bê
disteso uerso il nemico ma cô la spada per trauerso
bene impugnata, si che la punta guardi bene il
nemico, el braccio del Brocchero ben disteso pur
uerso la faccia del nemico, & non solamente questa
guardia, ma ancho la seguente ha origine da una
guardia detta Coda lunga alta nelle quale essendo
gli piedi al predetto modo aggiati, tiensi il braccio
con la spada distesamente in dietro, ilqual nome
gliè dato per traslattone, che come se dice nelli
uolgari prouerbi che uno non si deue impacciare
con grandi maestri perche hanno la coda lunga,
cioè potere di offenderti per il copioso seguito, cosi
cotal guardia da il medesimo nome a questa nona
& alla decima per esser molto atta di giugner &
offender il compagno tiene cosi fatto nome di Coda
lunga alta.

soupeři ve velkém kroku, pravá paže dobře
napnuta k soupeři s mečem drženým šikmo tak, že
hrot míří na soupeře a ruka s puklířem je rovněž
natažena směrem na soupeřovu tvář. A nejen tento
střeh, ale také následující, vycházejí ze střehu
zvaného coda lunga alta1, v němž jsou nohy
postaveny výše uvedeným způsobem, ale paže s
mečem je držena napřáhnuta vzad, což tomuto
střehu dává jméno skrze metaforu uvedenou ve
známém přísloví, že nikdo se nesmí navážet do
velkých mistrů, protože mají dlouhý ocas, což
znamená, že mohou zranit skrze množství svých
žáků. Takto dává tento střeh stejné pojmenování
devátému a desátému. Je velmi vhodný pro
dosažení a zasažení vašeho společníka a proto má
jméno coda lunga alta.
1

Marozzo jej uvádí jako coda lunga et distesa.

Della guardia di coda lunga stretta.

O guardia di coda lunga stretta.

LA decima guardia si chiama coda lunga stretta
con il piede destro innanzi a grande passo, in guisa
non dimeno che´l ginocchio un poco si pieghi
alquanto per trauerso, & le braccia amendue star
deueno, come di sopra è detto, ecceto che´l braccio
della spada si riponghi alquanto piu basso. Et le
predette guardie all´opra nostra siano basteuoli.

Desátý střeh se nazývá coda lunga stretta (sevřený
dlouhý ocas) s pravou nohou vpředu ve velkém
kroku, nicméně způsobem, kdy koleno je trochu
ohnuto mírně šikmo. Obě paže musí být, jak je
uvedeno výše, s výjimkou toho, že ruka s mečem
spočívá trochu níž. Uvedené střehy budou
dostačovat pro naši práci.

Capitolo secondo. Delli colpi.

Kapitola druhá. O secích.

EDa sapere, che tutta questa animosa arte in due
uertuti è diuisa. La prima è, guardar si prima se, p
cui è fatto il soprano capitolo delle guardie. La
seconda è, sapere a tempo ferire li tuo nemico, si
che tu parimente non possi da lui essere offeso,
percio che ueruna gloria non riportaresti, quando
ferito feristi, insieme uincitore & uinto facendoti.
Non uolere adunque della uittoria tua far il nemico
partecipe, ne te della uergogna sua.

Mělo by být známo, že celé toto duchaplné umění
se dělí na dvě schopnosti. První je nejprve vlastní
obrana. Proto je výše uvedena kapitola o střezích.
Druhou je znalost, jak zaútočit na svého soupeře
včas tak, aby ti nemohl ublížit stejnou měrou,
poněvadž bys nezvítězil, pokud bys byl zasažen při
vlastním zásahu dělaje ze sebe současně vítěze i
poraženého. Není žádoucí dělat ze soupeře
spoluúčastníka tvého vítězství, ani ze sebe
spoulučastníka jeho smůly.

Ma prima che ti insegniamo ferire, è necessario
che gli nomi delli colpi non ti siano uascosti.
Liquali cinque principali sono, & duo non. Il primo
è il Mandritto. Il secondo Riuerso. Il terzo
Fendente. Il quarto Stoccata; ouero Punta. Il quinto
Falso. Et perche la spada ha duo tagli, delli quali,
quello che guarda il nemico è detto filo dritto, &
quello che sta uerso te si chiama Falso. Se adunque
tirerai naturalmente uerso il nemico un colpo

Ale než tě budeme učit útočit, je nezbytné před
tebou netajit jména úderů2, z nichž je pět
základních a dva ne. První je mandritto, druhý
riverso, třetí fendente, čtvrtý stoccata neboli bod a
pátý falso. A protože meč má dvě ostří, to, které
směřuje k soupeři, se nazývá pravé ostří, a to, které
míří k tobě, se nazývá falešné. Hodíš-li pak
přirozený sek na soupeře, začneš pohyb směrem na
jeho levé ucho a pokračuješ na jeho pravé koleno
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principio pigliando dall´orecchia sinistra &
continouando uerso il ginocchio destro, ouer in che
parte uuoi, pur che il colpo sia tirato nelle parti
sinistre del nemico è chiamato Mandritto. Ma se
tirerai quello per il contrario cioè nelle sue parti
destre o basso o alto che uuoi, si dira Riuerso. Et
se leuando la spada tra il mezzo del diuisamento
degli duo predetti colpi cioè dritto per la testa in
giu se dira Fendente. Ma ogni colpo che tu menasti
da terra in su uerso in uolto del nemico, o uuoi dal
destro, o dal sinistro lato, sera detto Falso. Et se
spignerai di punta nel nemico è noto da tutti
chiamarsi Stoccata, o con il piede destro, o col
sinistro, o sopra, o sotto mano.

nebo kteroukoli část chceš a vedeš sek na
soupeřovu levou stranu, nazývá se to mandritto.
Když to však budeš házet naopak, to je na jeho
pravou stranu, nízko či vysoko, jak chceš, bude se
to nazývat riverso. A klesáš-li mečem doprostřed
mezi oba uvedené seky, to je přímo dolů na hlavu,
bude se to nazývat fendente. Zato každý sek, který
provedeš od země vzhůru na soupeřův obličej, ať
chceš z pravé či levé strany, se bude nazývat falso.
A chceš-li vrazit hrot do soupeře, je to všeobecně
známo pod názvem stoccata, vpředu buď s pravou
nohou nebo s levou, nad nebo pod rukou.

Oltre a questi cinque sono duo, che principali non
sono, perche solamente nel gioco di spada & di
Brocchero auienono. Il primo è detto Tramazzone,
ilquale si fa con il nodo della mano che ha la spada,
quella di sotto in su snodando uerso le parti sinistre
tue a guisa di Fendente, l´altro è detto Montante,
perche si tira di sotto in su in modo d´uno Falso
che monta per sino in Guardia alta.

Po těchto pěti jsou dva, které nepatří k hlavním,
jelikož se objevují pouze při hře s mečem a
puklířem. První se nazývá tramazzone3 a je
prováděn zápěstím ruky držící meč pohybující se
zdola nahoru na tvé levé straně po způsobu
fendente. Druhý se nazývá montante, poněvadž je
házen zdola nahoru rubovým způsobem, který
stoupá a končí v guardia alta.

2

Úderem je míněn každý útok čepelí, tzn. i bod.

Útok hrotem provedený jako mách zápěstím, při němž jde
meč podél šermířovy levé strany a je ukončen jako fendente,
tj. přímý sek shora dolů. Fabris a další jej uvádějí jako
stramazzone podle slovesa stramazzare (poslat k zemi).
3

Capitolo terzo dell´offese che alla guardia alta
partengono.

Kapitola třetí o útocích vycházejících z guardia
alta.

HAuendo gia trattato delle guardie & delli nome di
colpi, & come si fanno, hora cominciaremo
insegnar a ferire & seguentemente le ferite
riparare. Et perche sempre gli ottimi giocatori si
adaggiano nelle sue guardie per loro sicurezza, Ti
ammaestreremo come del sconciare et ferire il
nemico riposto in qualunque delle dieci dette
guardie, et poi com´egli si deue diffendere, &
prima porremo l´offese´che in guardia alta far si
possono.

Maje již probrány střehy, jména seků a jak se
provádějí, začneme se nyní učit útočit a následně
se útokům bránit. A protože vzorný šermíř se pro
svou bezpečnost staví vždy do střehů, poučíme tě
o zasahování a útočení proti soupeři stojícímu v
kterémkoliv z deseti uvedených střehů a poté, jak
se musíš krýt. Nejprve si představíme útoky, které
mohou být prováděny v guardia alta.

Percio che ponendo per caso che tu & il nemico
siate in guardia alta, & che tu sii l´offendente tu
puoi tirare di mandritto per la sua mano della
spada, che uadi sopra braccio, & tornare di riuerso
pur per quella mano. Indi salir di montante in su
ilquale in guardia Alta ritorni, che se questi tre
colpi farai, il nemico non potra tirare per alcuno
uerso, che offender ti possi, perche sempre
uerrebbe a scontrarsi la sua mano nella tua

V případě, že jste, ty i tvůj soupeř, v guardia alta
a ty útočíš, můžeš na jeho ruku s mečem hodit
mandritto, jež půjde nad paží, a pak ještě na tuto
ruku vrátit riverso. Poté vystoupej s montante
zpátky do guardia alta. Budeš-li provádět tyto tři
útoky, tvůj soupeř na tebe nebude schopen provést
žádný útok, jenž by ti ublížil, ponevadž jeho ruka
by vždy narazila na tvůj meč.
Pokud ovšem
nechceš provádět tyto tři útoky, můžeš mu obrátit
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spada. Ma se non ti piacesser tirargli gli predetti
tre colpi, tu puoi uolgerli uno riurso per coscia. Et
se´l nemico tirasse per Testa, giugnergli la mano
della Spada d´un falso trauersato sopra
braccio.
Ouero puoi far uista di salir d´un
montante, & in quel tempo passa di gran passo col
piede mâco innanzi, & andare con la spada in
guardia di Testa, iui aspettando il nemico colpo in
su la spada tua. Ilche fatto, di subito poi scorrer
potrai con il piede destro uerso le sue sinistre parti
in quel tempo dadnogli di uno mandritto in su la
testa, si che´l piede manco seguita il destro per di
dietro, & andando con la spada in guardia di testa
per tuo riparo.
Altrimenti anchora potresti far
sembianti di discendere con uno riuerso per coscia
& hauer ben l´occhio alla mano nemica, & quando
egli tirasse alla uolta della tua testa, tu prestamente
tirar gli douresti di uno Mandritto sotto braccio per
la mano della spada facendo che´l brocchero fosse
bono conseruatore della testa tua, & fuggendo di
riuerso con il piede destro in dietro per tua
sicurezza.
Potresti etiamdio tagliare uno
tramazzone calante in porta di ferro scoperto tutto,
accioche l´hauesse cagione di trarti qualche colpo,
Tu subito andando con la spada in guardia di testa
& crescendo al quatro con il piede destro innanzi,
da quello ti defenderai tirando successiuamente
uno mandritto, o per faccia, oper gamba sebifando
parimente la testa con il brocchero, & poi fuggirai
di riuerso con il piede destro in dietro per tuo
schermo.
Potrai anchora con il sinistro piede
trapassando tirare di uno tramazzone uerso le sue
destr parti, & poi dargli a uedere di ferirlo d´un
riuerso, ma per tutto cio gli tirerai di
mandritto. Ouero facendo uista di ferirlo d´uno
tramazzone lo ferirai d´uno mandritto. Et se cio
non ti piacesse, tu puoi tirare una punta di sopra
mano seguitandola di uno tramazzone o duo.

riverso na stehno.
A pokud ti soupeř seká na
hlavu, řízni ho nadpažním falso traversato3 přes
jeho ruku s mečem.
Nebo můžeš naznačit
stoupající montante a současně vykročit levou
nohou vpřed do velkého kroku a jít svým mečem
do guardia di testa, kde vyčkáš, až soupeř udeří do
tvého meče. Když se tak stane, ihned poté budeš
moci provést výpad pravou nohou na jeho levou
stranu a současně mu zasadit mandritto na hlavu
tak, že tvá levá noha bude následovat za pravou. A
pro svou obranu jdi mečem do guardia di
testa.
Případně také můžeš předstírat riverso
klesající na stehno dávaje dobrý pozor na
soupeřovu ruku. A když ti háže na tvář, měl bys
mu urychleně hodit podpažní mandritto na jeho
ruku s mečem, dobře si puklířem chránit hlavu a
pro svou bezpečnost ustoupit pravou nohou
vzad.
Také můžeš tít tramazzone klesající do
porta di ferro, čímž se zcela odkryješ tak, aby na
tebe mohl zaútočit. Ihned jdi mečem do guardia di
testa, pravou nohou postup vpřed, vykryj ho a
následně mu hoď mandritto na tvář nebo na stehno.
Hlavu si chraň dostatečně puklířem a pro svou
obranu ustup pravou nohou vzad.
Opět budeš
moci vykročit levou nohou, hodit tramazzone na
jeho pravou stranu a pak ho můžeš přimět uvěřit,
že útočíš s riverso, ale naopak naň hoď
mandritto. Případně naznač útok s tramazzone a
zaútoč s mandritto. A pokud se ti to nelíbí, můžeš
hodit bod nad rukou následovaný jedním nebo
dvěma tramazzone.

Ouero ferirlo di uno fendente da uno tramazzone
accompagnato. Et cosi sono finiti li molti modi, per
uno de liquali puoi offendere quello che stara di
rimpetto a te ne la predetta guardia, ma se tu fusti
l´offeso qui si sottono teranno gli contrarij o
risposte de le predette offese sotto breuitate.

Nebo naň zaútoč s fendente doprovázeném
tramazzone. A tím končí různé způsoby, jimiž
můžeš útočit na toho, kdo proti tobě bude ve výše
uvedeném střehu. Bude-li však útočeno na tebe,
jsou dále v textu stručně uvedeny protiakce nebo
odvety na uvedené útoky.

Cap. quarto. Delli contrari che far si ponno per
quello, ch´offeso fosse in Guardia Alta.

Kap. čtvrtá. O protiakcích, jež mohou být
prováděny na toho, kdo útočí v guardia alta.

Faccia in nemico qual colpo gli piace per
offenderte, che sei in guardia alta. Tu dei tre, o

Když jsi v guardia alta, soupeř na tebe útočí
některým z úderů, který mu příjde vhodný. Při

3
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příčným falso

quattro sia te percoter l´orlo del Brocchero in su &
in giu, cioè con il fendente & con il falso della
spada, ilche facendo ti uenirai a render sicurissimo
da qualunque offensino colpo.

třetím nebo čtvrtém udeř okraj puklíře nahoru a
dolů, tj. s fendente a s falešným ostřím meče. Když
to provádíš, budeš v bezpečí před všemi jeho
útoky.

Tu puoi anchora contra ciascuno ferire, trahendo il
pie de destro a grande passo dietro al sinistro
cacciar una punta in atto di montante, che uadi in
guardia di faccia.

Také můžeš četit každému útoku, když stáhneš
pravou nohou za svou levou do velkého kroku a
bodneš po způsobu montante jdoucího do guardia
di faccia.

Cap. quinto. Delle offese che far si ponno contra
uno che fosse in guardia di Testa.

Kap. pátá. O útocích, které lze provádět proti
tomu, kdo je v guardia di testa.

IN questa guardia di testa trouandoui pur amenduo,
uolendo tu offender il nemico, tu poi tirare d´uno
mandritto per faccia, o per fianchi, o uogli per
gamba.

Nacházíte-li se oba v guardia di testa a ty chceš
zaútočit na soupeře, můžeš mu hodit mandritto na
tvář nebo na bok nebo, pokud chceš, na nohu.

Ouero spignere una punta per faccia & tirare uno
tramazzone.
Ouero far sembiante di ferire d´un
mandritto, ma tirare d´uno riuerso.
O se piu ti
piacesse fare duo mandritti. Altrimenti anchora,
cioè far sembiante di tirare d´uno tramazzone, &
nondimeno ferirlo d´uno mandritto.

Nebo mu bodni na tvář a hoď tramazzone. Nebo
předstírej útok s mandritto, ale hoď
riverso.
Nebo pokud tomu dáváš přednost,
proveď dvě mandritti.
Případně také předstírej
hození tramazzone, nicméně ho zasáhni s
mandritto.

Capitolo sesto. Delli contrari che far si debbono
contra uno offendente l´altro in guardia di testa.

Kapitola šestá. O protiakcích, které lze
provádět proti tomu, kdo v guardia di testa
útočí na jiného.

GLi contrari, che tu puoi fare alle predette offese
sono questi, cioè mandritto per fianco, al mandritto
per gamba, al mandritto per faccia. Tu puoi ritirare
il piede destro a grande passo dietro al manco, &
in questo tempo scanserai il mandritto come gli si
sia.

Protiakce, které můžeš provádět proti uvedeným
útokům, jsou tyto: Při mandritto na bok, mandritto
na nohu a mandritto na tvář můžeš ustoupit pravou
nohou velkým krokem za levou a současně se
vyhneš mandritto, jakkoli bude provedeno.

Et trouandoti in coda lunga alta successiuamente
spignerai una punta per faccia, & in questo
spignere scorgerai il piede destro innanzi a grande
passo dandogli in questo tempo d´uno mandritto
per faccia. Ma se´l nemico uolgesse una punta
con uno tramazzone tu riparerai cotale punta con
la spada. Et quando egli uolgesse gli tramazzoni,
tu porrai la mano della spada sotto il brocchero
drizzando la punta della tua spada uerso la menica
mano. Se però egli tirasse di mandritto, anderai
con la spada in guardia di faccia.
Et mentre
ch´egli uolgesse uno riuerso o alto o basso, tu con
la spada lo schiferai, uolgendogli subito uno
mandritto di quella giusa che migliore ti parra. Ma
alli duo mandritti tu potrai ostare tagliando di uno

Nacházíš-li se v coda lunga alta, následně mu
bodni na tvář a při tom proveď výpad pravou
nohou vpřed do velkého kroku dávaje mu současně
mandritto na tvář. Ale pokud soupeř otáčí bod s
tramazzone, braň se tomuto bodu mečem. A když
otáčí tramazzoni4, vraž ruku s mečem pod puklíř a
namiř hrotem svého meče na soupeřovu
ruku. Leč pokud hází mandritto, jdi mečem do
guardia di faccia. A když obrací riverso, ať horní
či dolní, kryj se mečem a ihned na něj obrať
mandritto tak, jak se ti zdá nejlépe. Avšak dvěma
mandritti se můžeš čelit hozením mezzo
mandritto5 za okrajem svého puklíře na soupeřovu
ruku s mečem a následně svým mečem zaujmout
porta di ferro stretta. A když hází druhé mandritto,
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mezzo mandritto per la mano della spada dentro de
l´orlo del tuo brocchero adattando seguentemente
la tua spada in porta di ferro stretta, & come tirera
l´altro mandritto, lo schiferai con un falso, tirando
in giu un mandritto per la faccia, & scorrendo in
quello medesimo tempo con il piede destro innanzi
per hauer meglio il modo di ferirlo.
Ma sel
facesse sembiante di tirare uno Tramazzone per
dare d´uno mandritto, tu a quello sembiante osterai
con il uolgere d´uno mandritto, riponendo la spada
in porta di ferro stretta, & quando´l Nemico tirera
il mandritto per darti, tu quello con falso subito
urterai, dandogli d´un riuerso per coscia.

kryj se s falso házeje mu mandritto dolů na tvář a
současně vykroč pravou nohou vpřed, abys ho
mohl lépe zasáhnout. Ale pokud předstírá hození
tramazzone, aby ti zasadil mandritto, braň se
tomuto záludu otočením mandritto a stáhni se
mečem do porta di ferro stretta. A když soupeř
hodí mandritto, aby tě zasáhl, okamžitě jej odraz s
falso a zasaď mu riverso přes stehno.

Cap. settimo, dell´offese che puoi fare contra uno
agiato in guardia di faccia.

Kap. sedmá, o útocích, které lze provádět
jsa v guardia di faccia.

ESsendo amenduo in guardia, & uolendo tu il
nemico offendere, tu puoi spignere una punta nella
sua faccia.
Ouero prouocarlo con un forte
mandritto, o con un tramazzone, & se piu ti
piacesse con il falso della tua spada urterai in
quello del nemico tirando per faccia.
Ouero
facendo uista tirare di riuerso di sotto in su, potrai
dargli d´uno mandritto.

Jste-li oba ve střehu a ty chceš zaútočit na soupeře,
můžeš ho bodnout do tváře. Nebo ho provokuj
silným mandritto nebo tramazzone a, pokud se ti
víc líbí, falešným ostřím svého meče odraz
soupeřovův meč a zasáhni ho do tváře. Nebo mu
naznač riverso zdola nahoru a můžeš mu zasadit
mandritto.

Cap. ottauo, degli contrari in riposta
alle predette offesa in guardia di faccia.

Kap. osmá, o protiakcích v odvetě
na uvedené útoky v guardia di faccia.

SErai aueduto, che mentre il nemico spignera
alcuna punta, tu passerai con il piede manco uerso
le sue parti destre, & in questo passare farai una
mezza uolta con il pugno della spada, in tal giusa
chel nemico restera di fuori, & allhora
successiuamente gli ferirai la faccia. Ma se egli
tirasse uno mandritto, nel leuar chel fara del pugno
de la spada, tu subito a quello offerirai la punta di
la tua per lo cui timore egli si restera di calarlo.

Buď pozorný, abys, když soupeř bodá, vykročil
levou nohou na jeho pravou stranu a při tom
proveď polootočení pěsti s mečem tak, aby soupeř
zůstal vně, a následně ho zasáhni do tváře. Pokud
ti však při zvedání, jež provádí pěst s mečem, hází
mandritto, okamžitě na ni namiř svůj hrot, aby se
ji bál spustit dolů.

Se pero tirasse uno tramazzone ti riparerai con uno
falso, cioè uolgerai ben quello uerso le sue sinistre
parti, per il che non solamente uenira schifato il
tramazzone, ma ancho gli darai del filo nella
faccia, & se egli urtasse la tua spada per darti ne la
faccia, tu prestamête farai una mezza uolta con
pugno della spada, & cosi restarai sicuro.

Jestliže ale hází tramazzone, braň se s falso, čili ho
dobře otoč na jeho levou stranu tak, abys tím nejen
kryl tramazzone, ale také mu vrazil ostří do tváře.
A pokud vrazí do tvého meče, aby tě praštil do
tváře, okamžitě proveď polootočení pěsti s mečem
a takto zůstaneš v bezpečí.

Ma sel facesse sembiante di fare uno riuerso di
sotto in su, per darti d´uno mandritto, tu in cotal
uista chiuderai insieme la mano de la spada con
quella del brocchero, & come egli fara il mandritto,

Pakliže však naznačuje riverso zdola nahoru, aby
ti zasadil mandritto, spoj ruku s mečem a ruku s
puklířem, a když provádí mandritto, táhni pravou

4

j.č. tramazzone, mn.č. tramazzoni

poloviční mandritto, tj. jeho kratší a rychlejší verze postrádající protažení
5
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tu trahendo il piede destro a grande passo dietro al
manco, spignerai il dritto filo ne la suo mano de la
spada.

nohou do velkého kroku za levou a tlač pravé ostří
do jeho ruky s mečem.

Cap. nono, delle offese che far puoi contra
uno in guardia sopra braccio.

Kap. devátá, o útocích, které lze provádět
v guardia sopra braccio.

TV puoi tirare d´uno riuerso, ouer far uista di tirare
duo riuersi, nondimeno offenderlo d´un mandritto,
& tali offendimenti si inteniono essere fatti
trouandosi amenduo in quella medesima guardia,
& cio sia detto una fiata per tutte.

Můžeš hodit riverso nebo naznačit dvě riversi,
avšak zaútočíš s mandritto. Tyto útoky se
provádějí, nacházíte-li se oba ve stejném střehu, a
toto budiž uvedeno pro všechny.

Seguitando adunque tu puoi anchora tirare uno
riuerso dentro de l´orlo del Brocchero, ouero finger
di dargli di riuerso & ferirlo di Mandritto, ouero
passar con il piede sinistro uerso le sue perti diritte,
& fingendo di dargli d´uno riuerso, passare con il
piede destro uerso le sue parti sinistre & dargli
d´uno fendente in su la testa, si che la gamba
sinistra seguia la destra per di dietro.

Následně můžeš také hodit riverso za okraj puklíře
nebo mu naznač riverso a zasáhni ho s mandritto
nebo vykroč levou nohou na jeho pravou stranu,
naznač mu riverso, vykroč pravou nohou na svou
levou stranu a zasaď mu fendente na hlavu tak, že
levá noha následuje za pravou.

Tu puoi anchora far sembiante di spignere sopra
braccio una punta riuersa, nondimeno tirare
d´unou tramazzone, ouero puoi far insieme uno
riuerso, uno fendente, & un tramazzone. Ouero
puoi scorrere con il piede mancu innanzi & spigner
una punta sopra il Brocchero, & poi passare con il
piede dritto, & quiui potrai tirare uno mandritto o
tramazzone che uuoi. Potresti etiandio scorgere
il piede dritto uerso le sue parti destre tirâdo d´uno
riuerso spinto, o snodandogli d´uno mandritto.

Také můžeš naznačit bodnutí punta riversa6 nad
paží, avšak hodit tramazzone, nebo můžeš provést
dohromady riverso, fendente a tramazzone. Nebo
můžeš provést výpad levou nohou vpřed, bodnout
nad puklířem a pak vykročit pravou nohou a budeš
mu moci hodit mandritto nebo tramazzone, jak
chceš. Kromě toho můžeš vyrazit pravou nohou
na jeho pravou stranu a hodit riverso spinto7 nebo
mu protočit mandritto.
6

bod zleva nad svým puklířem

7

tlačené riverso

Cap. decimo, delli contrari alle prenomate
offese di guardia sopra braccio.

Kap. desátá, o protiakcích na výše uvedené
útoky z guardia sopra braccio.

QVando´l Nemico tirera gli predetti duo riuersi, il
primo con la spada riparerai, & com´egli uora far
il secondo, tu subito raccogliendo il tuo piede
dritto appresso il manco passerai con il detto
manco innanzi dandogli in questo têpo di uno
riuerso spinto nella faccia, et s´egli facesse
sembiante di duo riuersi, per dare del mandritto, tu
gittarai il piede destro dietro il sinistro andando
con la spada in cingiara porta di ferro, & come
uorra feriri del mandritto, tu subito ritornando con
il piede dritto innanzi urtando insieme quello con
il falso della tua spada, ferendolo d´uno

Když soupeř hází dvě výše uvedená riversi, kryj
první mečem, a když chce provést druhé, ihned
stáhni pravou nohu k levé, levou vykroč vpřed a
současně mu zasaď riverso spinto na tvář. A pokud
předstírá dvě riversi, aby ti zasadil mandritto, hoď
pravou nohu za levou a jdi mečem do cingiara
porta di ferro. A jakmile na tebe bude chtít zaútočit
s mandritto, ihned se vrať pravou nohou vpřed,
sraž se s ním8 falešným ostřím svého meče a
zasáhni ho s riverso. Pokud však naraží s riverso
za okraj puklíře, otoč mu mandritto na
tvář. Pokud ale naznačuje riverso, aby ti zasadil
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riuerso. Ma s´egli urtasse con il riuerso nel dentro
del orlo Brocchero, tu uolterai un mandritto per
faccia. Ma sel facesse uista del riuerso per darti
del mandritto, a cotale uista tu anderai in guardia
di faccia.
Et com´egli tirasse per darti del
mandritto predetto, ti farai picciolo sotto la spada
riparando quello, & subito passerai con il piede
sinistro uerso le sue parti dritte spingendoli un
riuerso in la tempia dritta, si che la gamba destra
seguita la manca per di dietro. Ma s´egli passasse
col piede manco per finger di darti del riuerso, tu
subito ti assetterai, con la tua spada in guardia di
faccia, & com´egli passera uerso le tue parti
sinistre per cagione di darti d´uno fendente, tu
subito gli ferirai la tempia dri:ta per trauerso di uno
riuerso. Ma sel spignesse la punta riuersa, tu con
la spada la schiferai, & egli tirando gli duo
tramazzoni, tu subito anderai con la spada in
guardia di testa, & iui quelli schiferai, firendolo
d´uno mandritto per faccia.
Ma sel tirasse di
riuerso, tu gli uolgerai una punta per la mano in
compagnia del Brocchero, & sel tirasse di
fendente, tu andando con la spada in guardia di
testa quello riparerai.
Ma sel uolgesse il
tramazzone, tu subito scorrendo con il sinistro
innanzi a grande passo, quello con il Brocchero
schiferai dandogli di una stoccata per fianco &
leuandoti con uno salto al indietro.
Ma s´egli
passasse con il piede sinistro innanzi, & spignesse
una punta nella faccia sopra il suo braccio, tu con
la spada la riparerai. Et com´egli passera con il
piede dritto per darti del mandritto mentre anchora
il colpo non sera giunto in quel spatio gli darai di
uno riuerso nella sua coscia destra. Et quando
egli tirera gli duo tramazzoni, tu col piede destro
innanzi & con la spada in guardia di testa gli
schiferai, tirandogli di una punta nella faccia. Ma
s´egli passasse con il piede sinistro uerso le tua
parti dritte per darti d´uno riuerso spinto nella
faccia, tu subito gli uolgerai uno falso nella tempia
dritta si, chel Brocchero sia buono schermitore
della testa. Et quando egli snodasse il mandritto,
tu subito tirerai il piede destro appresso il manco
leuando insieme nel aere il braccio della spada
scansando quello, & poscia gitterai il piede destro
innanzi ferendolo d´uno responsiuo mandritto per
testa.

mandritto, jdi při tomto naznačení do guardia di
faccia.
A když vystartuje, aby ti zasadil výše
uvedené mandritto, sniž se trochu pod meč, vykryj
se a ihned vykroč levou nohou na jeho pravou
stranu a vraž mu riverso na pravý spánek tak, že
tvá pravá noha následuje za levou.
Pakliže
vykročí levou nohou, aby ti naznačil riverso, ihned
svým mečem zaujmi guardia di faccia. A když
vykročí na tvou levou stranu, aby ti zasadil
fendente, okamžitě mu zaútoč šikmo přes pravý
spánek s riverso.
Jestliže však bodá punta
riversa, kryj se mečem, a když na tebe bude házet
dvě tramazzoni, jdi ihned mečem do guardia di
testa. Tím se vykryj a zasáhni ho s mandritto do
tváře. Ale pokud hází riverso, obrať mu na ruku
bod v doprovodu puklíře, a když hází fendente,
kryj se tak, že přejdeš mečem do guardia di
testa. Pokud otáčí tramazzone, okamžitě proveď
výpad levou nohou vpřed do velkého kroku, kryj
se puklířem, zasaď mu stoccata do boku a vzdal se
odskokem vzad. Pakliže vykračuje vpřed levou
nohou a bodá ti nad svou paží na tvář, kryj se
mečem.
A když vykročí pravou nohou, aby ti
zasadil mandritto, dokud úder ještě neklesl dolů, v
ten moment mu zasaď riverso na pravé stehno. A
když hází dvě tramazzoni, kryj se s pravou nohou
vpředu a mečem v guardia di testa a hoď mu bod
do tváře.
Pokud však vykročí levou nohou na
tvou pravou stranu, aby ti zasadil riverso spinto do
tváře, ihned otoč falso na jeho pravý spánek tak,
aby byl puklíř dobrým ochráncem hlavy. A když
protáčí mandritto, hoď ihned pravou nohou k levé,
při tom zvedni paži s mečem vzhůru, vyhni se a
pak hoď pravou nohu vpřed a proveď odvetu s
mandritto na hlavu.

Cap. Vndecimo dell´offese che far si ponno
contra
uno che fusse in guardia di sotto braccio.

Kap. jedenáctá o útocích, které lze provádět
proti tomu, kdo je v guardia di sotto braccio.

8
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tj. s přilétajícím mandritto

TV puoi tirare uno riuerso per faccia, ouero leuar
uno falso, tirâdo nondimeno uno mâdritto per
faccia. Potresti anchora tirare uno riuerso
fuggendo indietro cô il piede sinistro. Ouero
spigner una punta nella nemica mano. O cô il piede
mancino innâci alcare nel aere uno falso, et in
questo tempo cacciar una punta in atto ti montante
tosto passando con il piede dritto innanzi &
uolgendo uno Tramazzone, che cala in porta do
ferro stretta.

Můžeš hodit riverso na tvář nebo zvednout falso
házeje nicméně mandritto na tvář. Také můžeš
hodit riverso při ústupu levou nohou vzad. Nebo
bodni na soupeřovu ruku. Nebo s levou nohou
vpředu zvedni falso do vzduchu a současně bodni
po způsobu montante. Ihned vykroč pravou nohou
vpřed a otoč tramazzone, jež klesá do porta di
ferro stretta.

Cap. Duodecimo delli contrari alle dette offese
in guardia di sotto braccio.

Kap. dvanáctá o protiakcích na uvedené útoky
v guardia di sotto braccio.

COme il nemico tirera del riuerso nella tua faccia,
tu passerai con il piede manco innanzi uerso le sue
parti dritte tirandogli in quel tempo di uno riuerso
nella tempia destra. Ma sel facesse uno falso con
il mandritto seguente, tu al incontro leuerai il falso
della tua spada & nel tirare del mandritto, tu
gittando il piede destro a grande passo dietro il
manco darai d´uno mezzo mandritto nella sua
spada riponendola in cingiara porta di ferro, & cosi
subito con il piede destro passerai a grande passo
innanzi spignendo una punta nella faccia del
nemico, & tirando dopoi di uno mandritto nelle sue
schinche delle gambe.
Ma s´egli tirasse di
rouerso in dietro fuggendo, tu scorrerai innanzi con
il piede sinistro tirando insieme uno riuerso per
faccia. Et quando egli spignesse la punta per la
mano della spada. tu tantosto gittando il piede
dritto a grande passo dietro il manco, anderai con
la spada in coda lunga alta, & se per caso tirasse il
falso in guardia alta, tu subito anderai in quella
medesima guardia, & mentre uorra cacciar la punta
in atto di montante, tu ritirando il piede destro al
indietro del manco, anderai in cingiara porta di
ferro, & s´egli tirasse il tramazzone, tu ritornando
innâzi a grande passo con il piede destro, quello
riparerai di uno falso dadogli di mandritto per
faccia.

Když ti soupeř hází riverso do tváře, vykroč levou
nohou vpřed na jeho pravou stranu házeje mu
současně riverso na pravý spánek. Pokud však
provádí falso následované mandrittem, zvedni
proti němu falešné ostří svého meče a během jeho
mandritta hoď pravou nohu za levou do velkého
kroku a zasaď mu mezzo mandritto na jeho meč,
přičemž se postav do cingiara porta di ferro. A
ihned poté vykroč pravou nohou vpřed do velkého
kroku bodaje soupeři do tváře a pak mu hoď
mandritto na holeň nohy. Pokud ovšem ustupuje
vzad a háže riverso, proveď výpad levou nohou
vpřed spolu s hozením riversa na tvář. A když ti
bodá na ruku s mečem, pohotově hoď pravou nohu
za levou do velkého kroku a jdi mečem do coda
lunga alta. A pokud náhodou hodí falso do
guardia alta, jdi ihned do stejného střehu, a když
hodlá bodnout po způsobu montante, ustup pravou
nohou za levou a jdi do cingiara porta di ferro. A
hází-li tramazzone, vrať se pravou nohou vpřed do
velkého kroku, kryj se s falso a zasaď mu
mandritto na tvář.

Cap. tredecimo dell´offese che far si ponno
contra le guardia di porta di ferro stretta.

Kap. třináctá o útocích, které lze provádět
proti střehu porta di ferro stretta.

TV puoi uolgere uno tramazzone, o uero scorrere
con il piede sinistro innanzi spignendo una punta
per faccia, & poscia passare con il piede destro
innanzi uolgendo duo tramazzoni.
Tu puoi
anchora far sembiante di tirare uno tramazzone &
a tutta uia dargli d´uno riuerso per coscia. Potresti

Můžeš otočit tramazzone nebo provést výpad
levou nohou vpřed, bodnout mu do tváře a pak
vykročit vpřed pravou nohou otáčeje dvě
tramazzoni.
Rovněž můžeš naznačit hození
tramazzone, nicméně mu zasadíš riverso na
stehno. Také bys mu mohl bodnout na tvář, při
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etiandio spignere una punta nella faccia, &
passando con il piede sinistro innanzi far
sembiante di dargli di uno riuerso per testa, &
dargli per cio di mandritto per testa, o per gamba
che uoi. Ouero spignere una punta con il piede
sinistro innanzi & dopoi scorrendo con il piede
destro a grande passo innanzi tirare di riuerso, di
sotto in su per le braccia, & subito dopoi uolgerai
uno mandritto per testa o per gamba, & per tuo
schermo farai uno riuerso per la mano della spada
gittando il piede destro a grande passo dietro il
sinistro, & questo è il riparo delli duo ultimi colpi.

čemž vykročiš levou nohou vpřed, naznačíš
riverso na hlavu a zasadíš mu mandritto na hlavu
nebo nohu, jak chceš. Nebo bodni s levou nohou
vpředu, pak vykroč pravou nohou vpřed do
velkého kroku, hoď riverso zdola nahoru na jeho
paže a ihned poté mu otoč mandritto na hlavu nebo
na nohu. A pro svou obranu proveď riverso na jeho
ruku s mečem házeje pravou nohu za svou levou
do velkého kroku. A toto je krytí posledních dvou
útoků.

Cap. xiiii. degli contrari si fanno
nella preposta porta di ferro stretta.

Kap. XIIII. O protiakcích, které lze provádět
v předchozí porta di ferro stretta.

Mentre il nemico ti uorra percoter del tramazzone
nel uolger chel fara del pugno, tu uolterai il falso
uerso le sue sinistre parti, iui schifandoti da quello
& tirandogli di uno filo dritto nel uolto, ma s´egli
passesse con il suo piede sinistro innanzi per darti
della punta nel uolto, tu urterai cotal punta per sino
in guardia di faccia, & mentre egli uolgera il
tramazzone, tu facendoti picciolo sotto la tua spada
anderai in guardia di faccia, iui schifandoti da
quello con il filo dritto, & subito passerai a grande
passo con il piede sinistro uerso le sue diritte parti
ferendolo nella tempia destra d´uno riuerso in
guisa, che la gamba destra seguia per di dietro la
sinistra. Ma s´egli facesse sembiante di darti del
tramazzone, tu anderai con la spada in guardia di
faccia & com´egli tirera il riuerso per coscia, tu
subito gittando il piede dritto di dietro al sinistro
gli tirerai uno riuerso per il braccio della
spada.
Ma come egli spignera la punta con il
piede sinistro per ferirti la faccia, tu con il falso la
schiferai, & se egli facesse uista del riuerso, al
incontro tu farai una mezza uolta di pugno, & come
il nemico uolgera il mandritto, tu dirimpetto tirerai
un mezzo mandritto per il detto pugno, & quando
egli spignesse la punta con il piede namco per
dartela nel uolto, tu gittando il piede destro al
sinistro, & per trauerso, anderai in cingiara porta
di ferro. Ma sel nemico scorresse con il piede
dritto facendo uno riuerso per ferirti la testa di uno
mandritto, tu riparando il mandritto con il falso,
passerai con il piede destro innanzi tirando uno
responsiuo mandritto per faccia.

Když tě chce soupeř zasáhnout s tramazzone, při
otáčení, které provádí svou pěstí, otoč falso na jeho
levou stranu, tam se vykryješ a hodíš mu pravé
ostří do obličeje. Pokud však vykročí levou nohou
vpřed, aby tě bodl do obličeje, odraz tento bod tak,
abys skončil v guardia di faccia. A když otáčí
tramazzone, sniž se trochu pod svůj meč a jdi do
guardia di faccia, kde se vykryješ pravým ostřím.
A hned vykroč levou nohou do velkého kroku na
jeho pravou stranu a zaútoč mu na pravý spánek s
riverso takovým způsobem, aby pravá noha
následovala za levou.
Pakliže ti naznačuje
tramazzone, jdi mečem do guardia di faccia, a
když ti hází riverso na stehno, ihned hoď pravou
nohu za levou a hoď mu riverso na paži s
mečem. Pokud však bodá s levou nohou vpředu,
aby tě zasáhl do tváře, vykryj ho s falso. A jestliže
naznačí riverso, proveď proti tomu polootočení
pěsti, a když bude soupeř otáčet mandritto, hoď
proti tomu mezzo mandritto na pěst. A když s levou
nohou provede bod, aby ti ho zasadil do obličeje,
hoď pravou nohu šikmo za svou levou a jdi do
cingiara porta di ferro.
Ovšem pokud soupeř
vykročí pravou nohou a provede riverso, aby tě
zasáhl do hlavy s mandritto, kryj mandritto s
falsem, vykroč vpřed pravou nohou a hoď mu do
tváře odvetné mandritto.

Cap. xv. Dell´offese contra porta di ferro larga.

Kap. XV. O útocích proti porta di ferro larga.
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POtrai fare falso et riuerso. Ouero leuar uno falso
& tirare di mandritto per faccia si, chel piede
manco suspinga il destro innanzi.
Tu puoi
anchora tirare due punte, l´una, passando con il
piede sinistro uerso le sue diritte parti del dritto nel
uolto, l´altra, successiuamente passando con il
destro uerso le sue sinistre parti, & ritirando la
mano in dietro gli spignerai nel fianco, & accioche
piu liberamente possi fare cotal punta, mentre tu la
uorrai fare con il tuo brocchero impedirai la spada
sua, et in guisa chel piede sinistro seguiti il destro,
& fatto cio, di uno fendente gli percoterai la
testa. Potresti anchora scorrere con il piede destro
innanzi, & tirargli di uno riuerso per testa, ouero tu
puoi leuare uno falso per sino alla guardia di
faccia, iui dopoi uolgendo uno tramazzone.
Anchora tu hauerai in balia di tirargli di uno falso
in guardia alta.
Ouero tireragli di una punta
triuellata seguitandola di uno tramazzone.

Můžeš provést falso a riverso. Nebo zvedni falso
a hoď mandritto do tváře tak, že levá noha jde před
pravou. Rovněž můžeš hodit dva body - jeden
přímo na tvář jda levou nohou na jeho pravou
stranu a následně druhý jda pravou na jeho levou
stranu. A stáhni ruku vzad a bodni mu na bok.
Abys mohl takový bod provést volněji, když se pro
něj rozhodneš, blokuj jeho meč svým puklířem a
to tak, že tvá levá noha následuje pravou. A máš-li
tak učiněno, zasáhni ho s fendente do hlavy. Také
můžeš provést výpad pravou nohou vpřed a hodit
mu riverso na hlavu nebo můžeš zvednout falso až
do guardia di faccia, kde pak otočíš tramazzone.
Budeš mít také sílu hodit na něj falso do guardia
alta. Nebo mu hoď punta trivellata9 následované
tramazzone.

Cap. xvi. de gli contrari alle predette offese
in guardia porta di ferro larga.

Kap. XVI. O protiakcích proti výše uvedeným
útokům ve střehu porta di ferro larga.

qVando il nemico tirera falso & riuerso, il falso
medesiamente con il tuo falsa urterai, & in
defensione del riuerso, tu gli uolgerai di uno
mandritto per la sua sinistra tempia. Et mentre gli
leuera il falso tirando di mandritto, tu subito
facendo uista medesiamente du giugnerlo di uno
falso, tirerai a te la spada con il pugno et
spigneragli una punta nella faccia in quel têpo chel
nemico tirera il mâdritto, et indi cô ogni prestezza
scorrerai cô il piede sinistro uerso le sue dritte
parti, tirâdo di uno riuersa p testa.
Ma s´egli
tirasse le due punte, com´egli spignera la prima, tu
subito la schiferai con il falso della spada, & nel
scorrere chel fara del piede destro per darti la
seconda, quella con il dritto filo riparerai.
Et
mentre egli uoltera il fendente per testa, tu quello
in guardia di faccia schiferai, tirâdogli uno riuerso
p coscia, et quâdo egli passesse con il piede sinistro
uerso le sue diritte parti per darti di uno falso nella
faccia, tu con il falso lo schiferai. Ma com´egli
passera con il piede destro per darti di uno riuerso,
tu subito anderai in guardia di testa quello
riparando, & tirando seguentemente di uno
mandritto per faccia, o per gamba, che uuoi, &
s´egli tirasse d´uno falso per ferirti il uolto, tu
anderai con la spada in guardia di faccia schifando
quello. Ma s´egli uolgesse gli tramazzoni, tu

Když soupeř hází falso a riverso, odraz jeho falso
svým falsem a při obraně proti riversu otoč
mandritto na jeho levý spánek.
A když zvedá
falso a hází mandritto, ihned též naznač říznutí
falsa a stáhni svůj meč pěstí k sobě a současně,
když soupeř hází mandritto, mu bodni do tváře.
Pak se vší rychlostí proveď výpad levou nohou na
jeho pravou stranu a hoď mu riverso na
hlavu. Pokud však hází dva body, když protahuje
první, ihned se kryj falešným ostřím svého meče,
a během výpadu, který dělá pravou nohou, aby ti
zasadil druhý, se kryj pravým ostřím. A když ti
otáčí fendente na hlavu, kryj se v guardia di faccia
a hoď mu riverso na stehno. A když vykročí levou
nohou na svou pravou stranu, aby ti zasadil falso
do tváře, kryj se s falso. Pokud však vykračuje
pravou nohou, aby ti zasadil riverso, jdi okamžitě
do guardia di testa, vykryj se a vzápětí mu hoď
mandritto na tvář nebo na nohu, jak chceš. A
jestliže hází falso, aby tě zasáhl do obličeje, jdi
mečem do guardia di faccia a vykryj se. Pokud
ovšem otáčí tramazzoni, jdi mečem do guardia di
faccia a tak budeš v bezpečí. A když hází falso
jdoucí do guardia alta, nechej ho zkušeně projít, a
když hází stoccata, kryj se falsem. Ale pokud hází
tramazzone, proveď výpad levou nohou na jeho

9

vrtaný bod - bod vedený zleva zespoda jakoby rubem.
Fabris jej například uvádí také pod názvy punta sottomano a
punta in falso.
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anderai con la spada in guardia di faccia, & cosi
serai sicuro. Et mentre tirera di uno falso, che
andasse in guardia alta, tu quello scansando
lascierai andare uoto, & quando tirerala stoccata,
tu con il falso la schiferai, ma se tirera del
tramazzone, tu scorrendo con il piede sinistro
uerso le sue dritte parti, gli tirerai uno tramazzone
per il braccio della spada si, che la gamba destra
seguiti la sinistra.

pravou stranu a hoď mu tramazzone na paži s
mečem tak, že pravá noha následuje levou.

Cap. xvii. delle offese che si ponno far
contra cingiara porta di ferro.

Kap. XVII. O útocích, které mohou být
prováděny proti cingiara porta di ferro.

ESsendo in cingiara porta di ferro. Tu puoi spigne
una punta per faccia con il piede destro innanzi &
tirare seguentemente di uno mandritto contra il tuo
nemico che fosse pur in cotale guardia, ouero
dopoi che haurai spinta la punta, tirerai di uno
riuerso per gamba. Ouero pur fatta la detta punta,
tu potrai passare con il piede sinistro uerso le sue
diritte parti, & ponendo il tuo brocchiero sotto alla
sua mano della spada gli tirerai di mandritto per
gamba si, chel piede tuo destro seguia il
sinistro. Tu potresti anchora spignere due punte,
una con il piede destro innanzi, tosto passando con
il sinistro uerso le sue diritte parti, & dopoi che
alquanto haurai tirato il pugno a te, spignerai l´altra
nella faccia. Tu puoi atiandio leuare di uno falso
in guardia di faccia passando con il piede destro
innanzi, & ferirlo di uno mandritto.
Ouero
spigner una punta seguitata da uno tramazzone pur
con il piede destro innanzi.
Ouero dopoi che
haurai fatta la punta facendo uista di dargli di uno
riuerso, lo ferirai di mandritto. Ouero seguir la
detta punta con un´altra punta triuellata, tirando nel
far di questa il pugno in dietro.

Jsi-li v cingiara porta di ferro, můžeš mu bodnout
na tvář s pravou nohou vpředu a následně hodit
mandritto proti svému soupeři, jenž byl v témže
střehu, nebo mu poté, co jsi bodl, hoď riverso na
nohu. Nebo máš-li proveden uvedený bod, budeš
moci vykročit levou nohou na jeho pravou stranu,
vraz svůj puklíř pod jeho ruku s mečem a hoď mu
mandritto na nohu tak, aby tvá pravá noha
následovala levou. Mohl bys také provést dva
body - při prvním s pravou nohou vpředu vykroč
levou hbitě na jeho pravou stranu a poté, co budeš
mít svou pěst stáhnutou k sobě, mu bodni druhý na
tvář. Můžeš také zvednout falso do guardia di
faccia, jít pravou nohou vpřed a zaútočit na něj s
mandritto.
Nebo proveď bod následovaný
tramazzone opět s pravou nohou vpředu. Nebo
mu poté, co jsi provedl bod, naznač riverso a
zasáhni ho s mandritto. Nebo po uvedeném bodu
pokračuj další punta trivellata, přičemž v jeho
průběhu stahuj pěst vzad.

Cap. XVIII. Delli contrari all´offese
della predetta guardia cingiara porta di ferro.

Kap. XVIII. O protiakcích na útoky
výše uvedeného střehu cingiara porta di ferro.

Come il nemico spignera una punta con il piede
destro, tu quella con il falso la schiferai, & mentre
uorra ferirti del mandritto, tu gittando il piede
sinistro di dietro al destro, gli darai d´uno mazzo
mandritto nel braccco della spada. Ma spignendo
egli una punta, tu con il falso la schiferai, & come
uederai uenire il riuerso nella faccia tua, tu
passendo con il piede destro innanzi, in guardia di
testa ti riparerai ferendolo suentemente di uno
mandritto per faccia. Ma s´egli spignesse la punta
con il piede destro innanzi, tu passando pur con il

Když ti soupeř bodá s pravou nohou, kryj ho s
falso, a když na tebe chce zaútočit s mandritto, hoď
levou nohu za pravou a zasaď mu mezzo mandritto
na paži s mečem. Ale pokud bodá, kryj se s falso,
a jakmile zpozoruješ riverso mířící na tvou tvář,
vykroč pravou nohou vpřed do guardia di testa,
kryj se a následně mu zaútoč s mandritto na
tvář. Pokud však bodá s pravou nohou vpředu,
stejně tak vykroč vpřed pravou nohou a kryj se s
falso. Avšak během vykročení vpřed, což bude
provádět levou nohou, aby tě s mandritto zasáhl
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medesimo destro innanzi con il falso la schiferai.
Ma nel passar ch´egli fara del piede sinistro
innanzi per ferirti le gambe nel trauerso di uno
mandritto, tu subito gittando il piede destro dietro
al sinistro gli ferirai la mano della spada di uno
mezzo mandritto, & sel spignesse le due punte, la
prima con il piede destro innanzi passando con il
falso la urterai, & la seconda con il dritto filo
scorrendo con il manco piede seguentemente
innanzi & ferendogli con uno falso la faccia. Ma
s´egli leuasse il falso per darti di uno mandritto
hauendo il destro piede innanzi, tu gittando il piede
sinistro dietro al destro & andando in porta di ferro
larga, come egli lascera calar el mandritto per testa,
tu con il falso lo schiferai dandogli d´uno tuo
mandritto per faccia.
Ma sel spignesse con il
piede destro innanzi una punta da uno tramazzone
accompagnata, tu medesimamente da quella con il
falso ti schermirai, et mêtre uolgera il tramazzone,
tu in guardia di faccia ti ricourerai. Et quando egli
uorra con il piede destro innanzi spigner la punta,
tu urterai con il falso senza passeggiare.

šikmo přes nohu, hoď ihned pravou nohu za svou
levou a zasáhni ho s mezzo mandritto do ruky s
mečem. A pokud provádí dva body, odraz první s
falso, přičemž vykroč pravou nohou vpřed,
zatímco druhý odraz pravým ostřím, následně
vykroč vpřed levou nohou a zasáhni ho s falso do
tváře.
Ale pokud zvedá falso, aby ti zasadil
mandritto maje vpředu pravou nohu, hoď levou
nohu za pravou a jdi do porta di ferro larga, a
jakmile spustí mandritto na tvou hlavu, kryj se s
falso a zasaď mu mandritto do tváře. Pokud však
s pravou nohou vpředu provádí bod doprovázený
tramazzone, kryj se obdobně s falso, a když obrací
tramazzone, zaujmi guardia di faccia. A když
chce bodnout s pravou nohou vpředu, odraz ho s
falso bez vykročení.

Et come uorra far uista riuerso, tu passando con il
destro piede innanzi contra cotal uista il dritto filo
uolgerai. Et uolendo egli tirar del mandritto per
testa, tu anderai in guardia di testa difendendoti da
quello, & dandogli uno simile nella faccia. Ma
s´egli spignera con il piede destro innanzi una
punta nella faccia, tu senza mouer gli piedi sopra
quella uno tramazzone uolgerai. Et sel spignera
la punta triuellata, tu passando con il piede dritto
innanzi a grande passo con il falso la schiferai
spignendogli una delle buone nella faccia.

A když chce naznačit riverso, vykroč pravou
nohou vpřed a obrať proti tomuto naznačení pravé
ostří. Chce-li ti hodit mandritto na hlavu, jdi do
guardia di testa, braň se tomu a zasaď mu podobný
úder do tváře. Pokud ti ale bodne na tvář s pravou
nohou vpředu, bez pohybu nohou mu nad tím otoč
tramazzone.
A když bodne punta trivellata,
vykroč pravou nohou vpřed do velkého kroku, kryj
se s falso a bodni mu dobře do tváře.

Cap. XIX. Dell´offese che far si debbono
in coda lunga alta con il piede sinistro innanzi.

Kap. XIX. O útocích, které lze provádět
v coda lunga alta s levou nohou vpředu.

TV puoi scorgere il piede destro innanzi & fare
falso & mandritto.
Ouero passando pur con il
piede medesimo fare un falso & sembiante di
mandritto, ma per cio tiragli d´uno riuerso. Tu
puoi anchora dopoi che del predetto piede haurai
passato, spigner una pûta & tirare d´un
mandritto. Ouero passando pur con il medesimo
piede tirar una pûta da uno riuerso seguitata.

Můžeš vykročit pravou nohou vpřed a provést
falso a mandritto.
Nebo opět vykroč stejnou
nohou, proveď falso a naznač mandritto, ale hoď
na něj riverso.
Po vykročení uvedenou nohou
můžeš také provést bod a hodit mandritto. Nebo
opět vykroč stejnou nohou a hoď bod následovaný
s riverso.

Anchora tirando il piede sinistro appresso il dritto,
et passando successiuamente con il dritto innanzi,
lo puoi ferire d´uno fendente. Ouero con il piede
destro innanzi tu puoi spigner una punta da uno

Opět hoď levou nohu k pravé, následně vykroč
pravou vpřed a můžeš naň zaútočit s
fendente. Nebo s pravou nohou vpředu můžeš
provést bod doprovázený tramazzone. Nebo mu
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tramazzone accompagnata.
Ouero tiragli cotal
punta nella faccia con il predetto piede innâzi, tu
puoi passare con il sinistro uerso le sue diritte parti,
& ponendo il tuo brocchero sotto la sua spada gli
tirerai d´uno mandritto per gamba in guisa, che´l
piede sinistro seguiti il destro per di dietro.

hoď bod do tváře s výše uvedenou nohou vpředu a
budeš moci vykročit levou nohou na jeho pravou
stranu, vrážeje svůj puklíř pod jeho meč mu hoď
mandritto na nohu tak, aby levá noha následovala
za pravou.

Cap. XX. Delli contrari che si ponno fare
a le predette offese di coda lunga alta.

Kap. XX. O protiakcích, které lze provádět
proti výše uvedeným útokům z coda lunga alta.

QVando il nemico passando con il piede destro
innanzi fara falso & mandritto, tu senza
passegfiare ti assetterai in cinghiara porta di ferro,
& mente tirera del mandritto, tu passerai con il
piede destro innanzi urtando quello con il falso, et
subito tireragli d´uno mandritto per faccia, o per
gamba come uuoi. Ma quando facesse falso et
uista di mandritto, tu passando con il piede destro
innanzi in guardia di faccia.

Když soupeř vykročí vpřed pravou nohou a
provádí falso a mandritto, zaujmi bez vykročení
cingiara porta di ferro. A když hodí mandritto,
vykroč vpřed pravou nohou, odraz ho s falso a
ihned mu hoď mandritto na tvář nebo na nohu, jak
chceš.
Provádí-li však falso a naznačuje
mandritto, vykroč pravou nohou vpřed do guardia
di faccia.

Et nel uolger chel fara del riuerso per coscia, tu
passando con il piede sinistro innanzi, & uolgendo
la punta uerso terra ti riparerai, spignendogli percio
subito una punta nel uolto. Et sel spignera una
punta egli con il piede destro innanzi p darti a uno
mandritto, nel spigner della pûta tu passerai con il
piede destro innanzi schifendola cô il dritto filo. Et
quâdo egli ti uorra ferire del mâdritto, tu li
spignerai una punta nel uolto senza mouer
piede. Ma quando con il medesimo piede destro
passassi per spigner una punta & uolger di uno
riuerso, nel spigner della pûta ch´egli fara, tu
medesimamente passando con il piede destro da
quella con il dritto filo ti schiferai.
Et mentre
uorra tirarti del riuerso per gamba, tu gitterai il
piede destro dietro al dritto ferendogli il braccio
della spada ancho tu con un riuerso.
Et s´egli
facesse uno cingiar di piedi p darti di uno fendête,
subito in porta di ferro ti ricourerai.

A při otáčení riversa na stehno, vykroč levou
nohou vpřed, obrať hrot k zemi, aby ses kryl, a
ihned mu proveď bod do obličeje. A když bodá s
pravou nohou vpředu, aby ti zasadil mandritto,
vykroč pravou nohou vpřed a kryj se pravým
ostřím. A když chce na tebe zaútočit s mandritto,
bodni mu dna obličej, aniž bys pohnul
nohama.
Když však vykročí touž nohou, aby
provedl bod a obrátil riverso, jakmile bodne,
vykroč obdobně pravou nohou a kryj se pravým
ostřím. A když ti chce hodit riverso na nohu, hoď
pravou nohu dozadu doprava a zasáhni ho s riverso
do paže s mečem. A když přisouvá nohy k sobě,
aby ti zasadil fendente, neprodleně se postav do
porta di ferro.

Et com´egli passera con il piede destro per ferirti
del fendente, tu ti agierai in guardia di testa
schifando quello & tirandogli di uno mandritto per
faccia o p gamba come uoi. Ma se con il medesimo
piede ti spignesse una pûta p darti d´uno
tramazzone, tu cô il falso quello urterai, et
passando cô il piede destro uerso le sue sinistre
parti gli tirerai d´un mâdritto p testa, si che´l
sinistro piede deue seguir il destro p di dietro. Ma
sel spignesse cô il medesimo piede una pûta
passando seguêtemête cô il piede sinistro p darti

A když vykročí pravou nohou, aby na tebe zaútočil
s fendente, postav se do guardia di testa, kryj se a
hoď mu mandritto na tvář nebo na stehno, jak
chceš. Pokud však se stejnou nohou provede bod,
aby ti zasadil tramazzone, odraz ho s falso, pravou
nohou vykroč vpřed na jeho levou stranu a hoď mu
mandritto na hlavu tak, že levá noha musí
následovat za pravou. Pakliže stejnou nohou
provede bod a následně vykročí levou nohou, aby
ti zasadil mandritto na nohu, odraz ho falešným
ostřím svého meče, jakmile bodne. A když bude
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d´un mâdritto p gâba, com´egli spignera la pûta, tu
cô il falso della spada la urterai. Et mêtre uorra
passar p ferirti del mandritto, tu gittando il sinistro
piede in dietro gli ferirai la mano della spada d´uno
mezzo mandritto.

chtít vykročit, aby tě zasáhl s mandritto, hoď levou
nohu vzad a zasáhni ho s mezzo mandritto do ruky
s mečem.

Cap. XXI. Dell´offese che si fanno in coda lunga
stretta con il piede dritto innanzi trouandosi.

Kap. XXI. O útocích, které lze provádět v coda
lunga stretta nacházeje se s pravou nohou
vpředu.

Con piede sinistro innâzi potrai spigner una punta,
et poi passando cô il piede destro dargli di uno
mâdritto. Ouero pur facêdo la predetta pûta tu poi
scorrere cô il piede destro înâzi et uolgere uno
tramazzone.
Ouero dopoi c´haurai spinta la
predetta pûta tu (passando cô il piede destro
innanzi) farai sembiâte di dargli d´un mâdritto
ferêdolo´nôdimeno d´un riuerso p faccia, ouer p
gâba. Anchora dopoi la detta pûta potrai passar cô
il piede destro innanzi tirâdogli d´un fendête per
testa.

S levou nohou vpředu budeš moci bodnout, pak
vykročit pravou nohou a zasadit mu
mandritto. Nebo můžeš při provádění uvedeného
bodu opět vykročit pravou nohou vpřed a otočit
tramazzone. Nebo poté, co budeš mít proveden
uvedený bod (přičemž vykročíš pravou nohou
vpřed), mu naznač mandritto a zasáhni ho ovšem s
riverso do tváře nebo do nohy. Po uvedeném bodu
budeš rovněž moci vykročit vpřed pravou nohou a
hodit mu na hlavu fendente.

Cap. XXII. Delli contrari che si fanno
in coda lunga stretta con il piede dritto innanzi.

Kap. XXII. O protiakcích, které lze provádět
v coda lunga stretta s pravou nohou vpředu.

Com´egli spignera la pûta cô il piede sinistro înâzi
p cagiô di ferirti del mâdritto, tu cô il falso la
urterai. Et uolêdoti offender cô il mâdritto senza
passeggiamêto cô mezzo mâdritto la mano della
spada gli ferirai.

Když bodá s levou nohou vpředu, aby tě zasáhl s
mandritto, odraz jej s falso. A když na tebe bude
chtít zaútočit s mandritto, zasáhni bez vykročení
jeho ruku s mečem s mezzo mandritto.

Ma se dapoi c´haura spinta la predetta pûta ti
uolesse dare d´uno tramazzone, a quella cô il dritto
filo osterai, et seguentemente p esser sicuro dal
tramazzone senza mouer piede in guardia di faccia
ti assetterai. Et se dapoi la prenomata pûta egli
sembiâte facesse di trarti d´uno mandritto, ma pcio
tirasse di riuerso, p defensione della pûta a guisa
del nemico, una simile spignerai si, che amendue
le spade cô il filo dritto se incôtrerâno, et p
schifezza del mândritto senza mouimêto alcuno in
guardia di faccia ti agiarai. Et nel riuerso chel fara
p faccia, tu facendo una mezza uolta di mano, in
quello urterai, tirandogli d´uno mandritto per
gamba o per faccia.
Ma sel predetto riuerso
uenesse per gamba, tu subito andando con il piede
sinistro innanzi uerso le sue parti destre gli
spignerai una punta nella faccia, lasciando andar il
destro piede per di dietro all sinistro. Et se dapoi
la punta ti uolesse ferire la testa di uno fendente,
per schifarti della punta con un mezzo mandritto la

Ale jestliže ti bude chtít poté, co bode, zasadit
tramazzone, vykryj ho pravým ostřím a následně
se bez pohnutí nohama postav do guardia di
faccia, abys byl před tramazzone v bezpečí. A
pakliže po výše uvedeném bodu naznačí
mandritto, ale místo něj hodí riverso, pro obranu
před bodem proveď po způsobu svého soupeře
podobný bod tak, že se oba meče setkají svými
pravými ostřími. A pro vykrytí mandritta zaujmi
guardia di faccia, aniž bys pohnul nohama. Při
riverso, které ti vede na tvář, proveď polootočení
ruky, odraz jej a hoď mu mandritto na nohu či
tvář. Jestliže ti však výše uvedené riverso míří na
nohu, jdi ihned levou nohou vpřed na jeho pravou
stranu a bodni mu na tvář nechávaje jít pravou
nohu za levou. A pokud tě po bodu bude chtít
zasáhnout s fendente do hlavy, pro obranu před
bodem zasáhni jeho ruku s mečem s mezzo
mandritto a pro obranu před fendente jdi hned do
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mano della spada gli percoterai, & per schermo del
fendente anderai subito in guardia di testa, et cosi
riparato in riposta gli darai d´uno mandritto per
faccia, o per gamba, come uuoi.

guardia di testa a takto chráněn mu v odvetě zasaď
mandritto na tvář nebo na nohu, jak chceš.
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