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Niezbędne wiadomości o krótkim łuku refleksyjnym

Na zdjęciu nr 1 pokazano, że każda sekcja łuku refleksyjnego ma swoją wła-
sną nazwę. W celu uproszczenia nazewnictwa niezmienionymi pozostawiono 
tylko te nazwy, które nie mają krótkiego polskiego odpowiednika. Do tych waż-
nych określeń należą: kasan – sekcja z charakterystycznym grzbietem o przekro-
ju zbliżonym do teownika, sal – część łuku, która jest wyginana wraz z tzw. 
okiem kasana (kasan gözü) – które jest przejściem pomiędzy tymi dwoma sek-
cjami. Pozostałe to: kabza – uchwyt, rękojeść lub inaczej majdan, baş – końców-
ka łuku, gez – zaczep cięciwy, kabza boğazi – tzw. szyja lub gardło uchwytu, jest 
to miejsce, nad którym powinna przechodzić strzała. 

Użytecznymi terminami, ale tym razem w języku arabskim, są siyah i matn. 

Pierwszy z nich rozpowszechnił się wśród łuczników tradycyjnych i dlatego 
zdecydowałem się o nim wspomnieć. Oznacza on część łuku, która odpowiada 
długości kasan wraz z baş, Turcy nie używali tego określenia. Drugi termin – 

matn – oznacza w dosłownym tłumaczeniu: środek tylnej części uchwytu. Przy 
czym środek należy rozumieć jako pionową linię dzielącą na połowę grzbietową 

Zdjęcie nr 2 – Szyja uchwytu (kabza boğazi). 
Widok łuku od strony brzuśca. 

Zdjęcie nr 3 – Matn. Widok łuku od strony 
grzbietowej. 
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Chwyt łuku

7.2.3 Wariant skośny

Najlepszy dla dłoni z krótkimi palcami. Matn powinna znaleźć się w zgięciu 
palców u ich podstawy na tzw. linii pierwszej (patrz zdjęcie nr 27). Górna 
część rękojeści łuku opiera się w okolicach stawu śródręczno-paliczkowego 
kciuka, dolna zaś powinna znaleźć się w odległości ok. 1 szerokości palca 
od nadgarstka. Nacisk na uchwyt wywierany jest poprzez kłębik (kłąb palca 
małego). 

Kciuk pozostaje pod kątem nieco większym w stosunku do bocznej po-
wierzchni majdanu niż w wariancie pośrednim (patrz zdjęcia nr 32 i 33). 

Ten wariant chwytu uważany jest za najlepszy do strzelania do celów położo-
nych wysoko. Prawdopodobnie wynikało to z dwóch czynników. Po pierwsze: 
nacisk kłębikiem na uchwyt wywołuje naturalną tendencję łuku do zwiększenia 
kąta elewacji. Po drugie: wariant skośny pozwala na maksymalne wydłużenie 
naciągu, gdyż umożliwia dociągnięcie grotu aż do boku majdanu. 

Jest też najmocniejszym z trzech wymienionych, ponieważ w chwyt jest za-
angażowana największa powierzchnia dłoni i palców. Strzała jest prowadzona 
nad paliczkiem bliższym kciuka. Wariant skośny jest chwytem najmniej dokład-
nym, gdy chodzi o celność. 

7.3 Rodzaje chwytów ze względu na ułożenie palców na majdanie

Opisane poniżej chwyty: 99, 13 i 30 mogą wystąpić we wszystkich wcześniej 
opisanych wariantach, tzn.: prostym, pośrednim i skośnym. Tak więc można 
np. trzymać uchwyt łuku względem dłoni w wariancie prostym, palce zaś 

Zdjęcie nr 32 – Wariant skośny. Zdjęcie nr. 33 – Wariant skośny, ułożenie strzały 
względem kciuka. 
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Rozdział 6
Postawy łucznicze

wyróżniano cztery rodzaje postaw łuczniczych stojąc i cztery postawy, które 
nazwałem niskie. na określenie tych ostatnich istniała arabska nazwa julus – 
w wielu kontekstach najtrafniejszym dla tego słowa jest tłumaczenie „przykuc-
nąć”. Równie dobrze może to jednak oznaczać postawę ani stojącą, ani leżacą, 
czyli coś pośredniego między tymi dwoma stanami. niestety w języku polskim 
nie ma słowa na określenie powyższego, dlatego zdecydowałem się na nazwę 
postawy niskie. 

zarówno postawy stojące jak i postawy niskie mogą występować w wariantach: 
na wprost, pośrednim lub bocznym. 

Uwaga – Do wszystkich zdjęć pozo-
wał autor. zmuszony więc był do do-
stosowania swojego wzrostu, długości 
rąk, palców itp. w celu odtworzenia 
postaw oraz chwytów łuku charakte-
rystycznych dla trzech głównych ty-
pów sylwetek (patrz rozdział 14). 

zdjęcie nr 11 – ustawienie stóp w postawie 
na wprost.

zdjęcie nr 12 – Postawa na wprost. 
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Uchwyt cięciwy za pomocą pierścienia łuczniczego

Po ułożeniu zekiera na cięciwie dobrze jest pogłębić zamknięcie ruchem śli-
zgowym palca środkowego po powierzchni języka pierścienia. Ruch ten wyko-
nujemy w kierunku wnętrza dłoni. We wszystkich zamknięciach język pier-
ścienia powinien być bardzo mocno dociśnięty do palca środkowego. 
Wyjątkiem są uchwyty 72 i 78 w wersji bez oparcia zekiera o palec środkowy. Te 
dwa uchwyty są też jedynymi zamknięciami, w których palec wskazujący od-
grywa znaczącą rolę w przenoszeniu obciążenia napiętej cięciwy. 

W uchwytach: 72, 73, 78 i 79 palec wskazujący może być mniej zgięty/zawi-
nięty wokół kciuka, niż by to wynikało z opisu liczby 70. Palec wskazujący nie 
musi również opierać się dokładnie paliczkiem środkowym na czubku paznok-
cia, może to być np. jego ostatnia linia. W każdym z tych przypadków pazno-
kieć kciuka wbija się w palec wskazujący. 

9.1.1 Zamknięcie 69 proste

Uważano je za najsilniejszy i najlepszy ze wszystkich uchwytów do strzelania 
do celu. Pomimo że uchwyt ten jest bardzo mocny, jest jednocześnie łatwy 
w zwalnianiu cięciwy. Jego siła bierze się z pełnego zagięcia palców: małego, 
serdecznego i środkowego. Wymienione palce są praktycznie zaciśnięte w pięść 
(patrz zdjęcia nr 49a i 49b). 

9.1.2 Zamknięcie 69 skośne

Uchwyt ten był integralną częścią całej techniki. Składała się na nią również po-
stawa na wprost, skośny chwyt łuku wydłużający naciąg oraz sposób celowania 
z wewnętrznej strony łuku. Niektórzy ówcześni łucznicy twierdzili, że jest to me-

Zdjęcie nr 49b – Zamknięcie 69 proste, 
widok z przodu. 

Zdjęcie nr 49a – Zamknięcie 69 proste, widok 
z boku. 


