KARTA DOBRYCH PRAKTYK
REKONSTRUKTORA DESW

I. Rekonstrukcja technik
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W kwestii rekonstrukcji technik walki liberalizm jest przereklamowany – nie bój się być
fundamentalistą. Szukaj wersji jak najwierniejszej względem tekstu i/lub ilustracji.
„Dla mnie działa dość dobrze” to za mało.

W sytuacji niespójności między tekstem,
a odnośną ilustracją priorytet powinien
mieć tekst. Słowa zmieniają co prawda znaczenie w czasie, ale odczytanie
ilustracji jest jeszcze trudniejsze: bywają
symboliczne, błędne lub ich treść może
być niezrozumiała dla nas współczesnych.

Paweł Białasiewicz: „Kiedyś zajmowalem się odtwarzaniem zapasów. Na początku był Fiore oraz Hans Wurm.
Po jakimś czasie znalazłem wydawałoby się idealne
źródło jeśli chodzi o ryciny – Peter von Auerswald. Traf
chciał, że nie posiadałem do niego tłumaczenia, więc
starałem się coś odtworzyć na bazie rycin. Żeby było
zabawniej zacząłem pracę od rycin z drugiej części tego
dzieła. Nic nie działało, postawy były nie z tej planety,
techniki nie miały sensu. Po miesiącu prób dowiedziałem że istnieje coś takiego jak zapasy w dołku”.

Poznaj narzędzie, którym chcesz nauczyć się posługiwać – przede wszystkim postaraj
się o dostęp do replik broni, ale inne aspekty kultury materialnej też mogą być pomocne: ubiór, obuwie, a nawet podłoże czy środowisko. Dotyczy to także ciała – postaraj się
dowiedzieć jakiej sprawności oczekiwano od szermierza posługującego się badanym
systemem walki.

II. trudne początki
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Nie daj się zastraszyć „autorytetom” ani
przytłoczyć ilością pozornie niezbędnej
wiedzy, bez której nie warto zaczynać
rekonstrukcji.

P.B.: „Pierwsze interpetacje traktatów zaczynałem, wybierając źródło na podstawie dwóch krtyeriów: musiało
mieć „obrazki”. I musiało być „przetłumaczone” na język
angielski, następnie brałem chętne osoby. I zaczynałem
próbować wykonywać z nimi techniki ze źródła. Po drodze popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy interpetacyjne. Znacznie później dowiedziałem się że tą pracę
można ustrukturyzować stosując różne meteodologie.
Żyje i interpertuje do dziś, a doświadczenie zebrane
w ten sposób jest bezcenne :D”

Magdalena Sędkiewicz: „Osobiście dodałabym – nie bój
się podążać własną ścieżką, jeśli okaże się, że gdzieś
Twoje interpretacje nie są mile widziane. Autorytet
instruktora nie powinien być stawiany ponad osobiste
poszukiwania. Jeśli nie ma płaszczyzny porozumienia
to najlepiej poszukać innej grupy lub założyć własną –
oczywiście, nieumiejętność rozmowy to odrębne zagadnienie, nie zachęcam tu do bycia bucem ;)”
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Zacznij od „fazy naiwnej” – tak jakbyś niczego nie wiedział i nic nie umiał.
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Nie staraj się przeczytać od razu całego źródła! Musisz rozłożyć to na długi czas
i po kawałeczku przekształcać słowo w ruch.
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Zamiast godzinami kontemplować na kanapie opis techniki i jej najwłaściwsze wykonanie, lepiej zrobisz po prostu biorąc miecz i partnera, aby zacząć jakkolwiek modelować ruch.

III. KORZYSTANIE
Z CUDZYCH TŁUMACZEŃ
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Zrób własne, jeśli umiesz. Jeśli nie
umiesz, wiedz, że będziesz musiał przedzierać się przez cudzą interpretację.
Oczywiście nie ma w tym nic złego –
wymaga po prostu większej czujności.

P.B.: „Sporo czasu spędzam z Bartkiem nad interpretacją Danziga. On czyta tekst oryginalny, a ja ze
względu na nieznajomość niemieckiego czytam tekst,
który Bartek przetłumaczył. Różnica jest gigantyczna,
czasem jakbyśmy czytali dwie różne książki :)”

2

WYŁĄCZ „GOOGLE TRANSLATE”!
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W miarę możliwości unikaj pracy z tłumaczeniem, sięgaj do transkrypcji. Tłumaczenie zawiera już nierzadko interpretację. Przykład: termin źródłowy gute schret oddany
przez tłumacza jako explosive step (MS 3227a, Wiktenauer, tłum. T. Stoepler).
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Transkrypcję też warto sprawdzać w razie niejasności. Czasem jedna litera albo nawet
znak interpunkcyjny może zmienić sens. Przykład: „Kiedy potrawy wniesiono na stół,
weszła Telimena” versus „Kiedy potrawy wniesiono, na stół weszła Telimena”.
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Jeśli jesteś zmuszony pracować z tłumaczeniem lub transkrypcją bez dostępu do skanów źródła – porównuj ze sobą kilka dostępnych przekładów i/lub transkrypcji. Przyglądając się różnicom zobaczysz, gdzie tłumacze nie zgadzali się co do interpretacji.

IV. PORÓWNYWANIE PODOBNYCH
TECHNIK POMIĘDZY SYSTEMAMI WALKI
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Porównuj systemy, które dobrze rozumiesz. Porównania w wykonaniu ignorantów to karma dla „trolli”.

P.B.: „Kiedyś miałem nieprzyjemność brać udział
w warsztacie z walki szablą, w którym prowadzący nie
znający się na kordzie próbował porównywać techniki
kordowe z Leckuchnera z technikami szablowymi.
Mój żołądek tego nie wytrzymał, musiałem opuścić
warsztat”.

Opisuj elementy, które chcesz porównać możliwie precyzyjnie i uwzględnij nawet to,
co może wydawać się banalne. Przykład: opisując swoje rozumienie Zornhaw uwzględnij nie tylko, że to uderzenie górne, silne, chłopskie i gniewne, ale również to, którym
ostrzem się je wykonuje, po jakiej trajektorii, w jaki cel itp.

Nigdy nie pomijaj określenia celu zastosowania danej techniki, nawet jeśli wydaje się oczywisty. Przykład: czy Zornhaw
służy do trafienia przeciwnika czy do
uniknięcia trafienia?

P.B.: „Po przerobieniu teoretycznym i praktycznym
dużej części Danziga zajrzałem do notatek które nie
zawierały tego typu informacji. Całą pracę musiałem
powtórzyć, aby je dodać. Bez tego były naprawdę
mało użyteczne. Pamiętajcie aby do notatek wpisywać
każde, nawet najbardziej błahe spostrzeżenie!”

Możesz korzystać z wyników cudzej pracy, o ile rozumiesz je w kontekście
całego systemu.

Jeżeli korzystasz z cudzej pracy, pamiętaj,
że pracujesz nie z samym systemem,
a cudzą interpretacją tego systemu. Stosuj
więc „zasadę ograniczonego zaufania”.
Naucz się w interpretacji oddzielać to,
co pochodzi ze źródła (zostało napisane
wprost) od tego, co zostało dodane przez
autora interpretacji.

P.B.: „Dobrym przykładem jest tutaj postawa Luginsland, którą mój ówczesny guru messera przedstawiał
jako jednoręczny dach. Dopiero po jakimś czasie samodzielnej pracy i ćwiczeń zauważyłem, iż w traktacie
ta postawa wygląda zupełnie inaczej. Co ciekawe, w
traktacie obok postaci stojącej w tej postawie jest nawet dłoń wskazująca ją palcem. Pół roku zajęło mi wyrwanie się z niewidzialnych okowów czyjejś interpretacji. Teraz już wiem, aby żadnemu, nawet najbardziej
spójnemu systemowi nie wierzyć całkowicie”.

Priorytetem podczas porównań musi być odwołanie do zapisu ze źródła, a więc w razie
niejasności wszystko co zostało w interpretacji dodane przez badacza należy odrzucić,
przynajmniej tymczasowo.

To nieprawda, że można porównywać wszystko ze wszystkim. Tzn. interpretacja przez
porównania jest jak żołądek – przyjmie wszystko, ale czasem efektem może być biegunka.

V. NAUKA TECHNIK WALKI
Z INTERNETÓW
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Najpierw sięgnij samodzielnie do źródła, a inspiracji w sieci szukaj potem.
Traktuj interpretacje publikowane w internecie jako hipotezy – bo tym właśnie są.
Odnoś je do swojego źródła i sprawdzaj, czy są spójne.
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Przeglądanie cudzych interpretacji jest jednak wartościowe, zwłaszcza gdy poświęcisz
czas, aby zrozumieć sposób myślenia autorów i skonfrontujesz to ze źródłem i własnym
zrozumieniem.

VI. współpraca z innymi
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Dodatkowa para oczu i głowa podczas
rekonstrukcji są zawsze w cenie. Nie tylko masz z kim przećwiczyć odtwarzane
działania, ale również krytyka i pytania
lub wątpliwości zgłaszane przez drugą
osobę są zabezpieczeniem przed przyjęciem błędnych lub nieuprawnionych
założeń.

P.B.: „Kilka lat temu razem z Maćkiem Hammerem
wpadliśmy na całkiem ciekawą teorię mówiącą o tym,
że krok w prawą stronę może tak naprawdę oznaczać
krok w poprawną (czyli w naszej interpretacji – lewą)
stronę. Teoria była całkiem zgrabna. Znaleźliśmy
wiele fragmentów tekstu, które mogły ją potwierdzać,
stworzyliśmy model ruchowy który również działał. Na
jednym ze zjazdów ARMA-PL poprowadziliśmy warsztat pokazujący tą teorię. Co ciekawe nikt na poziomie
badawczym nie zgłaszał sprzeciwu. Dopiero po jakimś
czasie po zaprezentowaniu jej kilku osobom mającym
duże doświadczenie w pracy ze źródłami udało nam
się znaleźć kilka przykładów wprost przeczących tej
teorii, co doprowadziło do jej obalenia”.

M.S.: „Można by ewentualnie dodać, że dobrze by
było, by czytanie i interpretacja traktatów było przede
wszystkim dobrą zabawą – czymś, co cieszy i rozwija,
co łączy w pasji badawczej, co może pomóc odtworzyć
kawałek historii. Nie warto, by spory na tym tle dzieliły
grupy. Ten dystans do własnych hipotez jest niezwykle
ważny”.
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