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Тајна мачевања није у мачевању самом већ у томе
како се мачевању прилази. Тајна било које вештине
није у вештини самој већ у приступу њој.
Тајна живота није у живљењу већ у
виђењу и приступу животу.
Кључ свега налази се не у чиниоцима већ у односима,
не у видљивом већ невидљивом.
"Дневник учитеља мачевања"
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“Бумбу но иши” – “Перо и мач су у складу”.
За лењ и туп дух недостижно је мајсторство у мачевању
пошто оштрину мачу даје само оштар дух који га води.
Паметан човек, зато, учење мачевања увек започиње с
оним што најбоље бруси и оштри дух:
с љубављу према читању - књигом.
Мајсторство и врсност у мачевању, свакој вештини и
животу уопште, дакле, темеље се на култури пера јер
једино нас слова
одвајају од тупости духа – дивљаштва, просташтва,
неукости и ропства
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Последњи бакрорез Албрехта Дирера (1526 год.). Приказује Еразма
Ротердамског, најславнијег хуманисту 15-16. века.
У натпису на грчком је исписано:
„Књиге ће показати најбоље."

"Час мачевања", Едвард Моран, 1890.

Мачевање у коме не осећаш радост у вештини,
ма какав исход био – безвредно је.
Борба у којој ниси успео противнику да измамиш и осмех на лицу,
увек је изгубљена.

"Дневник учитеља мачевања"

"Многе школе покушавају да постану оно што је моја
вежбајући само технику мачевања.
Оне уче да се побеђује само одржавањем тела у физичкој кондицији и
усавршавањем техничких покрета мачем.
Тако нешто, међутим, не води на прави пут."
(Мијамото Мусаши, 1645.)
КАКО и ШТА се чини зависи увек и од тога КО чини јер човек је
последица оног што ради исто колико је и оно што ради последица њега. Зато
нико не може достићи изврсно и вредно у мачевалачкој или било којој другој
вештини, и животу уопште, уколико не ради истовремено и на томе да и сам
постане изврстан и вредан.
Нека у складу с тим и твоје мачевање, јер Qui proficit in artibus et deficit in
moribus, plus deficit quam proficit (Ко напредује у умећу, а назадује у владању,
више назадује него што напредује), увек буде истовремено и степениште ка
духу и личним врлинама јер највише у било којој вештини је да она постане пут
ка врлини пошто "Не спашава вештина већ врлина" (Владика Николај).
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Ars virtutis causa - ВЕШТИНА ЗБОГ ВРЛИНЕ,
а не вештина због побеђивања, јер врлина остаје врлина
и кад губи.

"Св.Ђорђе и змај", Карло Кривели, 1470.

ВАЖНА НАПОМЕНА ЧИТАОЦУ

"Читати се може на пуно начина, и
зато човек треба да има и памети да би
добро читао!" (Флобер, 1880), јер "Велика је
разлика читам ли ради ужитка и разоноде
или спознаје и поуке." (Гете, 1821)

Постоје вештине, уметности, књиге, филмови, музика… који нусу ту да нам пруже
неку нову бижутерију за брзу и лаку разбибригу, "блејање" и занимљив заборав у убијању
времена и унутрашње досаде празног духа, - jer „Забава је радост оних који не могу
мислити“ (Александер Попе, 1740.) већ да би нам показали неки драгуљ или бисер.
Но, би се тај драгуљ или бисер у њима видео потребно је не лако, опуштено, брзо и
забавно пливање по њиховој површини већ напор, страст, велика плућа, воља и упорност да
се зарони у дубине пошто до свега вредног увек се долази тешко.
Слаб пливач, зато, не треба да се мири са тиме да доживотно плива само по
забавном и пенушавом дечијем плићаку свега већ треба, као и слаб човек што не може да
носи велик терет па вежба и излаже се напору како би ојачао, стално да покушава да се
носи са тешким и рони у дубину, јер једино се у дубинама свега скрива вредност.
Књига пред вама, дакле, не говори о мачевању, и још понечем, на савремени
инстант-интернет начин намењен лаком, површном и забавном турбо-информативном
"читању" без главе. Ни по форми1 ни по садржају.
1 Реченица је као живот. Она може бити кратка а празна, кратка а богата,
дугачка а празна и дугачка а богата. Мени је, лично, најпривлачнија најтежа
реченица - дугачка а богата јер ми је и најпривлачнији дугачак а богат живот.
„Дневник учитеља мачевања“

То је зато што лоше читање и читање лошег подједнако шкоде као и не читање, - јер
наопако узимање хране и отровна храна убијају исто као и глад, али и зато што је тако
нешто неспојиво са чарима и духом вештине којој је у старим приручницима препуним
геометрије, механике, психологије, философије, мистике... уз име увек стављан и префикс
„art", „kunst" i „science".
Прича о једном несавременом виђењу несавременог (класичног) мачевања, пред
којом се налазите, тражиће, дакле, од вас напор јер „Све добро захтева напор, па и добро
читање“ (Авероес, 1159. год.), али и љубав према књизи, радозналост, успоравање,
стрпљење, промишљање, премеравање, самопремеравање… – једном речи дух.

Све то, a насупрот спољашњој буци и унутрашњем муку површности савременог
експрес акционог „hi tech" - "fast food" „живота" без главе и срца, и насупрот јурњави за
уживањем у баналном, отимању око безвредног и тучи за пролазне трендове „прогреса“ у
ништа, је не само неопходно као прва лекција у откривању сваке вештине већ и
незаобилазно ако желите уопште у било чему једном и негде дотаћи дубину, вредност и
лепоту.
Ако за такав пут немате корак, јер "У пуну душу све може стати, а у празну ништа."
(Тагоре), а вештини прошлости се не сме одузимати дух прошлости, књигу пред вама ставите
у полицу или је поклоните неком за кога сматрате да је „чудан“ и наставите својим
хипермодерним путем "Rolex i relax" техно инстант живота већине, јер нити сте ви за њу и
неку вештину нити су они за вас, - али се и присетите да "Кад се сукобе глава и књига, увек
јечи нека празнина. Да ли то сваки пут само у књизи?" (Лихтенберг, 1790)

Какав однос има један човек према себи, другом човеку и свету
око себе такав однос има и као мачевалац према сопственој вештини,
њеном учењу, вежбању и примени, али и према учитељу, другом
мачеваоцу и себи као мачеваоцу. Сви ти односи, био он свестан њих
или не, су условљени и повезани у једну целину истог карактера и
духа чинећи кодекс његовог не само мачевања већ и живљења.
Сваки кодекс, међутим, ма какав био, увек је и неизбежно у
суштини део једног истог лука који се напиње између два краја:
узвишене племенитости и нискости дивљаштва.

"Дневник учитеља мачевања"

О
два мачевања:
савременом и несавременом

Девојка са вагом (одмеравање), Јан Вермер, 1664 - детаљ слике

Савремено мачевање

Савремени свет се на сваком кораку
прелама и рефлектује и на древну мачевалачку
вештину. Она нам, зато, данас - обучена у
одело модерног спортског мачевања, кроз свој
нови лик јасно разоткрива слику и лик
савремености која се вешто прикрива и жели
остати скривена.
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Почетком 19. века је модерно време од мачевања - борбене вештине која
постоји више од 4000. година, начинило спорт - надметачку игру међу другим
играма са лоптама и лоптицама. Није, међутим, требало чекати дуго да данашње

хипермодерно време с краја 20. и почетка 21. века исто то спортско мачевање
претвори у савремено хипермодерно спортско мачевање.
Наиме, у складу са савременим светом који је опседнут брзином,
агресивношћу, престижом (похлепом) и надметањем формирало се и
савремено спортско мачевање у коме је главно средство борбе брзина, начин
борбе напад (поћи први у акцију и погодити противника делић секунде пре него
што он тебе погоди) једини циљ борбе победа, а смисао свега тога грабеж за
поенима, златним медаљама, пехарима, пласманима на табелама,
путовањима...
У ту сврху су креирани суперлагани, савитљиви, танки као прут и
муњевито покретљиви, "мачеви". Мачевалачки кораци су редуковани на
скакутање и јуриш, а јер је борба постала толико брза да се покрети и погоци
више не виде и не осећају уведени су електронски апарати, жице, утикачи,
лампице, рачунари… за детекцију поена.

Електрични мач за савремено спортско мачевање

Такво мачевање се највећим делом састоји од изненадног и истовременог
јуриша мачевалаца уз шибање, судар и обостране поготке са калкулацијама у
напред да ће бити случајно промашени или погођени, али тако да ће њихови
ударци или бодови бити за делић секунде бржи како противников погодак на
њима не би био регистрован или суђен.
Класично и основно начело мачевања које је важило хиљадама година "Погоди тако да не будеш погођен" је замењено камиказа начелом "Буди
погођен, али погоди први". Из тог разлога је направљена и непрестано се изнова
додатно прави хипермодерна заштитна опрема последњих комерцијалних и
бежично-дигиталних технолошких "крикова", у којој мачеваоци изгледају као
мотористи или космонаути, а која треба да их заштити од последица таквог
самоубилачког начина мачевања.
Због велике брзине акција хипермодерни спортски мачеваоци немају
времена ни за шта друго осим за пуки животињски рефлекс, инстинкт,
адреналин и борбу у магновењу полусвести и хазарда, па је ово мачевање, као и
време које га је створило, највећим делом телесно, физичко, инстинктивно и
анимално - бездуховно. Тако је настало и тако изгледа савремено турбо-техно
хипермодерно спортско мачевање.
Ово гледиште потврђују и неке још увек живе легенде светског спортског
мачевања: "Мачевалац више није она силуета која је некад био; његова "игра"
није више онако достојанствена и уједначена као раније. Недавно сам гледао
један стари снимак од пре 30-ак година где се два мачеваоца боре у финалу
светског купа. Елегатно задржавају став, испади са мером и стриктним
минимумом који захтева дистанца, буквално префектно мајсторство и лакоћа
покрета, лева рука у ваздуху, савијена не да би "изгледала лепо" већ да би
играла своју улогу у равнотежи и да би поштовала првило које тражи да се не
покрива важећа површина трупа. Било је тешко одмах не упоредити такву слику
са сликом коју представљају данашњи мачеваоци чија задња рука
(дегенерисаних покрета) виси, најчешће између ногу као слоновска сурла.

Наоружана рука је свуда и нигде, а ноге се крећу по лудим путањама; очигледно
је сад друго време, друго мачевање, иако је борба још увек борба и "правила
игре" иста као некад." (Раул Клери); „Ово ми више не личи на класично
мачевање већ на борбу гусара који желе да освоје брод." (Дидер Фламен); На
питање главном тренеру Ерица Срецке, Олимпијског шампиона за 1992. и
светског шампиона 1995. и 1997. године и четвороструком прваку Француске:
"Шта је формула успеха у мачевању?" он је, помало разочараном новинару
одговорио само једном речју: "Брзина"; "Свуда само вика и врска,
избезумљени, непромишљени, препуни снаге, јурњаве и срљања напади,
шибања и ударци плаке, сударање и гурање, беснило праћено препиркама и
свађама." (Ориола)
Из ових разлога савремено турбо-техно спортско мачевање - које има
толико будућности колико и време које га је створило, чак ни на највећим
светским такмичењима, нема публику јер је због сумануте брзине визуелно
нејасно и конфузно, по радњи хаотично, духовно банално, сиромашно,
једнолично и празно, телесно насилно, естетски одвратно, а због агресивности и
душевне острашћености ексцесно и испуњено непријатним, а често простачким
и примитивним.

Све је више оних што се измичу модерној савремености не само јер је
демоде бити модеран него и јер су прозрели њено "царево лажно
одело", па је, уз смех здравог разума и доброг укуса,
одбацују држећи се у свему, и упркос свега,
чистог и здравог ваздуха класичног.
У свему постоји старо које је архетип,
вечни узор и изазов свакој будућности, па
залагање за класично и непролазно увек може бити значајније,
вредније, инспиративније, лепше и авангардније од залагања за
хипермодерно и најсавременије.
Неки од тих несавремених су открили пуне духа, скривене и
заборављене, подруме вештине мачевања прошлости.
Од тада се сладе у златној гозби посвећени само најбољем.
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Несавремено мачевање

"...Мачевање
се
данас
претворило
у
безвредну разбибригу – са презиром је говорио
учитељ мачевања. – Сада га зову спорт…, као да се
ради о бављењу јутарњом гимнастиком!
...Морам да вас прекорим господо, ја вам не
посвећујем своје време да бисте се бавили
спортом, већ
са
бисте
научили
једну
врло
рафинирану вештину.
…Кад се узме у руку оружје, иако оно носи
заштитну капу на врху а ви одела и маске, никад се
не смете понашати као да је у питању игра! Кад
осетите жељу за игром, гурајте обруч испред себе,
или узмите лопту, чигру, или оловне војнике..."
"Артуро Перес Реверте, "Учитељ мачевања"

Неупућени покушавају учити мачевање кроз модерни спорт. Тако нешто,
међутим, није могуће јер спортско мачевање није ПРАВО мачевање. Као што
живот није спорт а спорт није исто што и живот тако и прави и спортски мач се
разликују као две алатке са различитим наменама и различитим техникама
примене. Зато што са правим мачем се не може постићи оно што се ради са
спортским мачем нити се са спортским мачем може постићи оно што се ради са
правим мачем, само би будала пошла у рат или двобој са спортским реквизитом
и само би лудак изводио спорт са правим мачем. "Мачеви" за модерно мачевање
су зато размажено суперлагани такмичарски реквизити - играчке намењене
измишљеној спортско-надметачкој игри па су техника и тактика такве
мачевалачке забаве другачији од изворних, ортодоксних техника и принципа
аутентичне мачевалачке борбе правим мачевима.
Зато уколико мачевалац спортиста узме у руку прави мач, мислећи да га
може користити спортском техником, он ће запасти у велике проблеме јер због
тежине и инертности његовог сечива готово ништа не би могао да уради од
онога што је научио. Исто уколико би класични мачевалац покушао да мачује
спортским мачем, а техником класичног борбеног мачевања, чинио би радње
које су сувишне, споре, ризичне и бесмислене. Увек оно чиме се ради диктира и
то како ће се радити па техника употребе једног оружја директно зависи од
његових особина. Та разлика у тежини - квантитативна разлика, мења и
квалитет технике мачевања јер не могу се на исти начин изводити покрети
мачем од 500 грама и једног килограма. 2
2

Зато је чувени дилетантски "експеримент" - борба спортским "мачем" против
правог мача, како би се "доказало" kojе је мачевање "боље", упоређивање различитог -

неукост. Спортски мач ће увек брже и једноставније стићи до тела противника него прави
мач зато што је лакши и покретљивији. Али то је тривијална чињеница колико и да лакши
човек трчи брже од тежег. У правој борби се, међутим, не ради никако само о брзини (што
је у савременом спортском мачевању најпресудније) већ о последицама које прате ту
брзину (а што је пресудно за право мачевање) и ту би ствар била ближа борби боксера
перо и тешке категорије: први би ударао више и брже али безнадежно а други спорије и
мање али фатално. Другим речима док ће "победник" са спортским "мачем" у стварности
мало или нимало наудити противнику, јер поседује реквизит намењен безопасној
спортској игри ("сечење" спортском сабљом је толико безазлено да се њиме не може
пресећи ни мандарина) прави мач "пораженог" ће спорије и ређе стићи до тела
"победника" али ће му нанети увек опасну или кобну повреду јер је његово сечиво
направљено да буде оружје. Ово нам говори не само да је сваки мач господар једино свог
царства већ и да се не може у свему такмичити јер постоје бесмислена такмичења са
бесмисленим резултатима који не говоре ништа друго осим о глупости оних који их
организују.

Ако се, дакле, хоће учити право мачевање - класична борбена вештина,
нужно је окренути леђа његовом модерном сурогату: спортској "турбо-техно"
имитацији и погледати у назад - вратити се традицији.
У класичном мачевању, дакле, прави мачеви својом аутентичном тежином
присиљавају мачеваоце да покрете изводе спорије и брзином у којој се радње
виде и промишљају.

Рапир 16. века за учење и вежбање класичног мачевања

Зато што покрети у борби нису муњевити и у магновењу већ пажљиви,
промишљени и са што мање ризика, у овом мачевању које захтева сталоженост
нема агресивног, немирног, нестрпљивог, адренализованог и хистеричног. Ту су
главни знање, тактика, опрезност, подозривост, промишљање, искуство,
креативност, стрпљење и интуиција тј. ДУХОВНО а не брзина, кондиција,
рефлекс, адреналин, снага и инстинкт - ТЕЛЕСНО и анимално у човеку. Разлог
је једноставан - акција увек убија мисао па, што је у мачевању (као и у
животу) више брзине то је мање памети и вештине.
О томе је Џорџ Силвер 1599. године написао: "Двојица капетана из
Саутхемптона су се тако посвађала да су извадили рапире и јурнули један на
другог - наболи се истовремено и погинули. Најбоља заштита од овог (stocatо)
је да један мачевалац каже другом "боди ако смеш", а други му одговори "ти
боди ако смеш са твојим животом..." Ова двојица лукавих господина тако стоје
дуго јер кад су противници вешти они никад не крећу истовремено пошто стара
изрека каже: "Лепо и удобно је спавати у целој кожи."
Исто је тврдио и Винчентио Савиола 1595. године када је написао:
"Погледај младог пса који још није искусио борбу, и нахушкај га на бика.
Видећеш како одмах кидише са више храбрости и жестине него стари пас који је
пребијен, рањаван али извежбан. Код другог запажаш сасвим супротно јер он
пре него што се ухвати у коштац осматра све предности које може да има, и
јурне тек кад пронађе прилику. Делом сам и ја још млад пас, али знам да у
борбу морам да уђем онако како стварно треба - као пребијени пас"

Све ово има за последицу да се акције у класичном мачевању могу
изводити уз инвенцију, инспирацију, видљиве и јасне покрете оружја и кретање
тела у свим правцима. Због тога је посматрање класичног мачевања визуелно
атрактивно и занимљиво а постаје изврсно и мајсторско у тренутку кад достигне
и лепоту.
Наиме, увек постоји визуелна сличност између добре праве борбе и
сценске борбе. Кад у мачевању сатканом од случаја и неизвесности два
мачеваоца
почну
мачевати
ПОВЕЗАНИ
мајсторством
тада
заједничка
ПЕРФЕКЦИЈА неизбежно рађа ХАРМОНИЈУ. У том тренутку покрети оружја и тела
спонтано граде правилност, уређеност и СКЛАД а мачевање добија лепоту
сценске уметности. Лепота је, дакле, увек неизбежни пратилац сваког ДОБРОГ
мачевања, она је неизбежна као што је неизбежан мост између сваког врсног
живота и сваке добре уметности.
Зато што се погоци јасно уочавају и осећају - па их и мачеваоци сами
признају, за класично мачевање нису потребни електрични детектори, жице,
утикачи, сијалице, прекидачи, сирене, батерије..., али ни мноштво других
непотребних хит делова опреме од плексигласа, фибергласа, кевлара..., који се
нуде и прописују од стране глобалних произвођачких, трговачких и официјелних
мачевалачких лобија јер мачеваоци већ стотинама година мачују безбедно у већ
вековима опробаној опреми од природних материјала (метал, кожа и дебело
ланено платно).
Од таквог мачевања - конципираног у духу вештине а не игре око
престижа није могуће начинити спорт. То су знали још стари народи. Спартанци
нпр. нису учествовали на олимпијадама, а посебно кад је била реч о ратним
вештинама као што су рвање или пантакрион (грчки свебор). Сматрали су
смешним борбу по такмичарским правилима јер смртоносна вештина се тако
претвара у игру а пантакрион и мачевање не служе за играње. За њих је
уношење безбедних радњи, а избацивање опасних радњи из неке борбене
вештине,
како
би
се
начинио
такмичарски
спорт
представљало
онеспособљавање ратника за рат и деградацију праве вештине.
Но, у класичном мачевању је и технички бесмислено и немогуће
организовати спортска такмичења чак и да се опасне радње не избаце а опрема
доведе до савршене безбедности. Наиме, у правој борби један мачевалац може
убити другог, оба мачеваоца се могу обострано убити, један мачевалац може
убити другог али при томе бити и сам теже или лакше рањен.
Такође, један мачевалац може само лакше или теже ранити другог мачеваоца
тако да се он још може борити до губитка, предаје или победе. Осим тога, оба
мачеваоца се могу обострано теже или лакше ранити тако да се борба прекида и
нема никакав исход. Спорт је, међутим, апроксимативан и слеп за све те
незаобилазне варијанте стварности па се у њему узимају у обзир само две:
победа или пораз, а што је далеко од праве борбе мачевима онолико колико је
далеко и свака игра од правог живота и апстракција од реалности.
Од свега се, дакле, може направити такмичарски спорт али тада оно чиме се
бавимо најчешће престаје бити то што је било и постаје нешто друго. Једну
песму, тако, можемо препричати и претворити је у прозу, али тада од поезије не
остаје више ништа. Отуд и већина других ствари кад се претворе у надметање и
спорт - па и право класично мачевање, бива извитоперена и упропаштена. Ово
се може најбоље видети нпр. у савременим такмичењима у историјском
мачевању (види ниже: спорт-историјско мачевање). Ту се користе реплике
рапира, сабљи, једноипоручних и дворучних мачева посебно модификоване за
такмичарски спорт али тако да се у "борбама" не користе бодови тј. дозвољена
су само сечења, заборављајући при томе да је управо суштина и најважнија
техничка радња у европском мачевању - бод.
Али није довољно само се вратити класичном – несавременом,
мачевању. Модеран живот СВЕ а не само мачевање претвара у "квази" и сурогат,
па и човека који хоће да се бави класичним мачевањем. Зато учити ову древну

вештину значи не само учити другачије мачевање од савременог спортског већ и
више од тога. То значи и учити како несавременом мачевању не прилазити на
савремен хипермодеран начин већ на изворни – несавремен начин, и учити како
се мачује против "инстант-турбо" савремености у себи; како се културом преношењем сећања, оплемењује и постаје другачији од ње - аутентичан,
несавремен и класичан: телом, мишљењем, осећањем, вредновањем и делањем.

Док је једном мачеваоцу за радост у мачевању
довољно пуко погађање и побеђивање други радост налази тек у
вештини којој је циљ лепота, инвенција, креативност покрета идеја,
тела и оружја…
Различитим људима је, дакле, за радост у оном чиме се баве, и животу
уопште, потребно различито па док је некима довољно само спољашње,
приземно и видљиво – бити први, имати, показивати се...,
другима је потребно оно што свет око њих и у њима богати и
оплемењује унутрашњим, невидљивим и недодиривим – естетика, етика,
поетика…
Ниједан од њих није ни бољи ни гори.
Они су просто различити као што су различлити дромбуље, кастањете,
добош…, клавир, харфа или оргуље.
Сваком од њих је у складу са сложеношћу његове конструкције и
његовим могућностима потребно пружити различито како би могао
засвирати своју музику.

"Дневник учитеља мачевања"

О
два света,
две врсте мачевалаца и
два приступа НЕСАВРЕМЕНОМ мачевању

Начин
на
који
у
целини
прилазимо животу и ономе чиме се
бавимо одређује и наше виђење оног
што нам се појединачно дешава у њима,
а начин на који прилазимо свему
појединачном што нам се дешава у
животу и ономе чиме се бавимо одређује
и наше виђење ових у целини.
Дакле,"Не узнемиравају нас
толико
збивања
колико
наша
тумачења збивања." (Епикрет 50-138.
год.)
„Дневник учитеља мачевања“

Различити људи увек једну исту ствар различито виде јер је и различитим
очима гледају. Зато "Није важно шта видиш него како гледаш" (Кант) јер увек
"Свако види оно што хоће" (Патријарх Павле). Али пошто постоје различита виђења
постоје и различити приступи виђеном јер од тога како нешто видимо зависи и то
како му приступамо. Ово важи за све, па и за вештину мачевања.
Као што градски човек живи другачије од сеоског, поморац од горштака,
војник од уметника или свештеника, научник од филозофа, жена од мушкарца, дете
од одраслог, културан човек од дивљака, просечан човек од изузетног човека..., па
сваки од њих има другачији угао гледања на живот, циљеве и средства, вредно и
безвредно, праведно и неправедно, лепо и ружно, добро и зло, радосно и тужно,
истинито и лажно...тако је и у мачевању.
Сваки мачевалац понаособ, дакле, у складу са својим начином живота,
карактером и мотивима, види и тражи у овој вештини различито па јој и приступа
из различитих углова. Тако нпр. једног мачеваоца може мачевање занимати као
дефанзивна вештина одбране од силеџија и пљачкаша али и супротно - као

офанзивна вештина за силеџијско насиље и пљачкања. Он се мачевању може
посветити као агресивном средству задовољавања своје таштине, гордости, поноса
и сујете у двобојима али и, уколико мачује из страсти према уметности, као
средству за досезање лепоте, перфекције и елеганције. Њега мачевање може
привлачити у форми чисто интелектуалног и едукације - као теорија геометрије и
механике у техници, али и као пуки зихерашки, прорачунати трговачки
прагматизам ефикасног освајања поена - ако му је циљ злато у медаљи или нека
корист од победе. Он може у мачевању тражити оно што му пружа смирену и лагану
рекреацију, забаву, игру или пут до брачног партнера, али и напорно и захтевно
уколико му је циљ психофизичко самоусавршавање и кондиција. Исто тако
екстравагантно и претенциозно ако мачује из снобовског помодарства и жеље за
славољубивим самоистицањем и нарцисоидним самообожавањем у побеђивању, али
и хазардно и насилно ако му ова вештина треба због адреналинске овисности или
патолошког вишка агресије… "Сто људи - сто ћуди."
Но, без обзира на бескрајно мноштво углова из којих се мачевалачкој (као и
свакој другој) вештини може приступати у њеном разумевању, учењу и употреби
сви они су, на крају, само бескрај различитих варијанти два међусобно
супротстављена приступа. 3
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Гледано апроксимативно тј. без упуштања у анализу мноштва прелазних међуоблика,
јер суштина сваке тезе се најјасније види у контрасту крајности које оцртавају границе њене
целине.

Ти приступи су увек постојали и заувек ће постојати у свему јер иста људска
природа ствара исте обрасце људског понашања који се само варирају са
променама историјских околности које су исто тако само варијације деловања исте
људске природе. Зато је и речено "...нема ништа ново под сунцем." 4 па "Онај ко је
добро видео оно сада, видео је и оно што је било, и све оно што ће бити." (Марко
Аурелије, 121-180 г. н.е.) јер "Ко је упознао људску природу тај зна не само оно
што се сад збива, већ и оно што ће се вековима касније збивати." (Тукидид, 460396 г. п.н.е)
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"Што је било то ће бити, што се чинило то ће се чинити, и нема ништа ново под
сунцем. Има ли што за шта би ко рекао: види то је ново? Већ је било за векова који су били
пре нас. Само не помиње се што је пре било; ни оно што ће после бити неће се помињати у
оних који ће после настати." - Књига проповедника гл. 1 - 9,10 и 11

Приступи о којима ће бити речи представљају уједно и два темељна виђења
и начина прилажења сваког човека себи, другом човеку, било којој вештини и
животу уопште, јер угао гледања неког на оно што чини не треба раздвајати од
начина на који он живи. Наиме, зато што свака вештина израста из живота, па га
садржава и одражава у себи, начин на који један човек мачује, или било шта
друго чини, није ништа друго до пројекција начина на који живи у свету
који га окружује.
Први приступ је из угла натурализма - цивилизација примарно окренутих
биолошком а секундарно култури; код којих је култура у служби анималног у
човеку. Други приступ је из угла културализма - цивилизација примарно
окренутих култури а секундарно биолошком; код којих је анимално у човеку у
служби културе.
Осветљавање наведених приступа је од великог значаја за сваког мачеваоца
и појединца како би могао боље разумети не само своју вештину и оно што чини у
њој већ и да би му се више отвориле очи за њега самог и боље разумевање
сопственог положаја у вештини којом се бави и времена у коме живи, јер како каже
Свети Аугустин "Људи путују и диве се висовима планина, дивовским таласима,
дугим токовима река, широким пространствима океана, и кружном кретању звезда;
а поред себе пролазе и - не виде ништа."

Натурализам и мачевање

Главно гесло модерног времена:
“брже, јаче, више” за мачеваоца с памећу
није пут који води у врсност вештине већ пут
у беспућа нестрпљења, похлепе и таштине.
Ако тај пут неког и одведе у неку вештину то
ће увек бити само тамна страна вештине јер
тамна страна човека неизбежно пружа само
тамну страну вештине.
"Дневник учитеља мачевања"

Натуралистички приступ мачевању, који је најраспрострањенији, припада
цивилизацијама, заједницама, појединцима и културама које су по карактеру и
особинама највише окренуте и најближе основном - природном (лат. natura –
природа) стању људске врсте.
И као што свака животиња чини само оно што је директно везано за њену
биологију тако и сваки човек натуралиста за главни, а често и једини, мотив свог
делања и живљења увек има највећим делом оно што непосредно или посредно
служи задовољавању његове биологије - а све у духу изреке „У се, на се и пода се“
:јело, пиће, спавање, боравиште-територија, сигурност - моћ, размножавање и
уживање, дакле, профано (лат. profanus – приземно, једноставно, обично, просто,
банално, световно, свакидашње, анимално…) због чега се ове цивилизације и
културе могу звати још и профане или vulgaris.
Реч је, дакле о заједницама у којима највећи број људи претежни део
живота проводи вредносно обузет и заузет својим телесним, чулним,
инстинктивним, нагонским, рефлексним, физиолошким, несвесним, анималним… материјалним у ужем смислу те речи.
Појединац или заједница који припадају цивилизацији вулгарис (без обзира
на ком су техничко-технолошком нивоу: камено, гвоздено... или дигитално доба –
јер „цивилизација мења свет али тек култура човека“ – Андре Малро)5 на све, па и

на мачевање, дакле, гледају само из угла задовољавања четири основна
биолошка начела, а на којима се темељи сваки натурално-анимални живот:
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Тако нпр. прождрљив човек је натуралиста и припада цивилизацији
вулгарис без обзира да ли је реч о дивљаку праисторије који халапљиво и
неумерено гута храну примитивним кидањем зубима и прстима ваљајући се по
земљи или о модерно углађеном господину који прождрљиво и незасито гута али са
префињеним прибором у луксузном гурманском ресторану. И с једним и с другим
влада исти распојасани биолошки нагон за исхраном а не они с тим нагоном;
такође, док нпр. једна животиња за своју биолошку грабежљивост користи зубе и
канџе, дивљак праисторије камен или батину, варварин старог века секиру и мач,
варварин новог века барут, неоварварин данашњице користи шпекулацију,
махинацију, калкулацију, малверзацију, манипулацију, хипокризију, лицемерје,
уцену, лаж, превару, корупцију, фарсу, пропаганду, дезинформацију, систем терора
политичке, финансијске, државне и корпоративне управе..., или, ако тако не
успева, ракете, авионе, сателите, високу технологију... Садржина и суштина је,
дакле, културолошки иста – владавина биолошке грабежљивости а разлика је само
у њеној цивилизацијској (техничко-технолошкој) форми средстава.

1. Начело плена (конзумирати, узимати за себе, грабити, отимати,
поседовати, имати, трошити…).
2. Начело моћи (чинити оно што омогућава владавину, првенство,
надчињавање, побеђивање, доминација…).
3. Начело утилитарности (користи, чинити само из интереса, добити,
исплативо, себично, саможиво, егоизам…).
4. Начело прагматичности (чинити само ефикасно, практично, успешно,
економично, функционално…).
И мачевању се у цивилизацијама вулгарис, стога, још од ковања
првог мача, приступало на тај начин тј. у складу са четири наведена
начела: оно је ОФАНЗИВНО оружно умеће које утилитарно (корисно) и
прагматично (ефикасно, успешно, победоносно, практично) служи за
агресивно (експанзивно - грабежљиво) елиминисање конкурената у
похлепном освајању све веће количине плена и моћи.
Мачевање, стога, за натуралисте (без обзира да ли га користе као "destreze
vulgar” - дивљачка борба мачем без познавања вештине или "destreze verdadera” школовано мачевање) је борбена вештина којој је искључива намена биологија:
убилачка борба око стицања плена и моћи или оно што је посредно у служби њих
- надметање и спорт, а који су увек и само замена, симулација и вежба за
предаторску борбу ("Спорт је последња оаза ратничког духа у модерном добу" Хосе Ортега).
Но, принципи на којима се темељи свака цивилизација вулгарис не одређују
само намену и карактер њеног мачевања већ и карактер људи - мачевалаца
натуралиста. О томе нам говори небројено историјских докумената који указују на
заједничке облике, понашање и обичаје у почетку дивљачких, а касније и
варварских и вандалских заједница прошлости.
Ту доминирају: агресивност (пандан код животиња нападачком,
офанзивном инстинкту експанзије према туђем плену и моћи како би се што више
задовољио сопствени инстинкт грабежљивости), славољубље, гиздавост, понос,
таштина, сујета, гордост, надменост, пакост, завидљивост, љубомора...дакле, разне форме и деривати жеље за истицањем, исказивањем, статусом,
првенством, моћи и доминацијом (пандан код животиња инстинкту исказивања пред
чопором, јатом, крдом... ради хијерархијског првенства у плену, моћи, сигурности и
сексуалној доминацији), похлепа (пандан код животиња инстинкту грабежљивости
за територијом, склоништем и храном - прождрљивост, халапљивост, отимање...),
саможивост, себичност, самољубље, нарцисоидност... (пандан код животиња
инстинкту чувања себе, сопственог плена и положаја-моћи од других животиња),
хедонизам (пандан код животиња инстинкту похлепе за пријатностима које

пружа плен, моћ и задовољавање биолошких потреба, а које подстичу на лакомост
и похлепу за још више плена, моћи и задовољавања потреба; овде спада и похота
као сексуална похлепа за неограниченим сексуалним задовољством и бескрајним
ширењем врсте кроз размножавање...)6
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Брилијантну слику психологије и особина човека цивилизације вулгарис је дао
Фјодор М. Достојевски у својој краткој књизи „Зимске забелешке о летњим утисцима“.

Зато што натуралисти поседују и преферирају такве особине они тако
и мачују: насилно, агресивно, дивље, безочно, славољубиво, грамзиво,
користољубиво, бесно,
сујетно, ташто, завидљиво... То доказују три
највећа и најважнија култа сваке цивилизације вулгарис: култ БОРБЕ, култ
ПОБЕДЕ и култ НАДМЕТАЊА.

Манускрипт Кодекс Гуелф, немачки мачевалачки приручник из 1591. године - образац
варварства натуралистичког приступа мачевању - насиље, агресивност, дивљаштво, туча,
престиж, јарост, суровост...

Култ борбе
За натуралисту је све у непрестаном сукобу: људи, богови, животиње и
елементарне силе природе, а борба је једино нормално и "природно" стање света
јер по jus naturale (природном праву) "Човек рођењем стоји ван друштвене
заједнице и будући да је сам и препуштен случају по природи је диваљ и склон
рату" (Аристотел) пошто је „Слобода сваког човека да употреби своју властиту
снагу како сам хоће за очување своје природе.“ (Хобс). У цивилизацији вулгарис,
дакле, „човек је човеку вук“ (лат. homo homini lupus) а борба, супарништво и
насиље су њена суштина и константа ("Рат је отац свему и цар свему..."; "Треба
знати да је рат општа ствар, и да је борба једина правда..." - Хераклит) па у том
„рату свих против свију“ (лат. bellum omnium contra omnes) непрестано на

површину избија хаос, анархија и дивљаштво без обзира што се та свеопшта борба
цивилизацијским нормама принуде стално покушава "обући у плишане рукавице",
зауздати и каналисати. 7
7
Зато је Б. Расел с правом написао: "Савремено друштво има два морала: један
проповеда а не држи га се, и други, кога се држи, а не проповеда га.“

У култу борбе, дакле, свака људска активност и вештина, па и
вештина мачевања служе искључиво сукобљавању, конфликту и раздору а
тамо где они нису присутни делање и учињено губе смисао и одбацују се.
Концепт овог агресивног, експанзивног, предаторског, милитантног и
освајачког култа бога Ареса је преузет из животињског царства. Као што животиња
обраћа сву пажњу само на оно што је напада и оно што напада, јер ова два чине
језго њеног биолошког инстинкта самоодржања, - дакле види само борбу, тако и
натуралиста из истих разлога све око себе види и доживљава примарно кроз
угроженост или угрожавање - сукоб, агресију и борбу.
Из тог разлога је код свих појединаца и заједница које припадају
цивилизацији вулгарис одувек на првом месту институција варварског изазова,
заваде, двобоја, разрачунавања и кавге била главни регулатор међуљудских
односа и мера свих вредновања, а главна тема туча, лактање, простачко,
примитивно, дивљачко, злочин, страх, насиље, "уједање"... - како је пас ујео
човека, човек пса, пас-пса или човек човека.
Дакле, развијање и јачање "борбеног духа" у животу и вештинама, па и у
вештини мачевања, и стално фаворизовање заваде, ривалског, супарничког и
конкурентског је главно средство васпитавања и индоктринације људи
агресивношћу која је неопходна за креирање и обликовање карактера који ће
одржавати, подржавати и продужавати такву цивилизацију којом влада биолошко
начело општег анималног предаторства.

Култ надметања
Пошто "борба је непрекидна и вечна" ниједна победа није коначна. Зато
свет борбе постоји једино кроз побеђивање победника који треба да буде
побеђен..., дакле, кроз надметање ("над"-неким-се-"метати"), престизање и
прекорачивање - непрекидно досезање "вишег", "бржег", "јачег", "већег",
"новијег", "бољег", "другачијег"... Ово гледиште се најбоље види кроз римским
гледаоцима најомиљенију гладијаторску борбу: munus sine missione - "борба без
престанка", а у којој се (као данас у савременом врхунском спорту) гладијатору
победнику стално изнова доводе нови противници док овај на крају не погине, а
онај ко га је победио добија и проклетство да настави ношење штафете побеђеног
док и сам не страда и преда је следећем победнику. "Дивљаштво је уживање
дивљака." (Волтер)
Човеку натуралисти ништа није добро и вредно по томе какво јесте већ само
по томе какво може бити па се непрестано пореди са другим како би изнова
побеђивао и грабио "још више" (плена, моћи и задовољства). Отуд и мачевалачка
вештина, као и било која друга вештина, и живот уопште, у култу надметања не
служе ничем другом осим непрекидном такмичењу, прекорачивању и претицању
другог и постигнутог, а ово своју најтипичнију форму има у разним облицима
спортско-надметачког мачевања.
Култ надметања се у савременој цивилизацији вулгарис манифестује кроз
свеопшту матрицу понашања: дете се још у игри хушка на такмичење и компетицију
са другом децом како би се истакло као најбоље и најуспешније. Даље, сваки
ученик у школи се подучава такмичењу са другим ученицима око оцена и бодова, а
како би био што успешнији ђак и тако му се отворила врата за напредовање на
више школе. Убрзо су ту и први спортски клубови у којима се деци усађује

"такмичарски дух" и од њих очекује да буду најбољи спортисти који се такмиче за
спортске медаље и пехаре, наравно у најбољим клубовима.
И од студента на факултету се очекује да се такмичи са колегама како би био
најуспешнији студент у класи или генерацији јер ће му то отворити врата за бољи
посао у односу на друге колеге, или омогућити стипендије, бесплатни смештај,
повластице, студијска путовања...
Кад се једном у конкуренцији најбољих избори за посао у најбољој фирми
запослени треба да се бори како би био најбољи и најуспешнији у струци и тако
сачувао своје радно место од конкурената који кидишу на његово освојено место са
свих страна. Ту спада и борба око тога да се у фирми ради на најбољим
пројектима или чини све да они буду победнички чиме се обезбеђује напредовање
у каријери и преотимање места онима који су на вишем положају јер "што не
напредује то нестаје".
Наравно, овакав човек мора да се залаже и у свом љубавном животу да има
најбољег партнера како у интелектуалном тако и емотивном и телесном смисли,
као и да непрестано буде најбољи у испуњавању највиших сексуалних стандарда…
Уз то, наравно иде и борба за најбољи ауто, најбољу кућу, најбољу храну,
најбољи одмор, најраснијег пса, мачку или рибицу, најбољу забаву, шопинг у
најбољим продавницама који прати куповина ствари са најбољим робним
маркама... Наравно, ту припада и борба око тога да и брак буде најбољи, а онда и
деца да буду најбоља, најбоље одевена, иду у најбоље школе и да им се пружи
најбоља дадиља, најбољи вртић, најбоље летовање и зимовање… Ту је, дакле, и
борба да се има што више новца за све то како би се живело најбоље.
Кад се такав човек некако у том пакленом виру избори за мало слободног
ваздуха за одмор који мора бити најбољи он, наравно, посећује најбоља
одмаралишта или се бави најбољом рекреацијом при чему и ту мора бити најбољи
и најуспешнији: такмичи се са другима како би био први - диже тегове како би
имао најбоље тело, плива сатима тренирајући како би имао најбољу кондицију,
игра како би био најбољи плесач или био представник школе као најбољи плесни
пар... Жене посећују најбоље фризере и козметичаре како би биле
најпривлачније, мушкарци се боре и навијају за најбоље клубове и да ти
клубови буду најбољи, за најбоље политичке странке... О бескрајном низу малих
ситних такмичења око престижа у свакодневном животу као што су ући први у
аутобус, победити у борби за седиште, имати најбољи телефон, возити испред
оног који вози испред тебе… не треба ни говорити.
Има ли овом, то слободно могу рећи - програмираном идиотизму у коме
човек више уопште и не живи већ се само такмичи, краја? Може ли се ишта више
чинити без престижа и похлепне жеље за напредовањем - амбиције, јер "Амбиција
је заправо похлепа за моћи" (Колтон)? Све је постало предмет непрестаног
вредновања, оцењивања, упоређивања, резултата... Цео живот претворен у
варварску арену.
Култ надметања и његов концепт је исто, у вулгаризованом облику, преузет
из животињског царства у коме бржа животиња прождире спорију (или јача слабију
итд.) а њу још бржа... па тако свака у хијерархији грамзиво тежи да је што бржа
како не би била поједена а могла што више да поједе. Отуд су у свим
цивилизацијама вулгарис омиљене тотемске животиње, а данас омиљене савремене
медијске теме, предатори: крокодили, ајкуле, вуци, тигрови, питони, шкорпије,
тираносауруси…
Иза култа опсесивног надметања и непрестаног прекорачивања, дакле, увек
се крије једино глад за више него што се поседује – банална похлепа, а иза целог
система развијања и ширења тзв. "такмичарског духа" налази се само механизам
социјал-дарвинистичког васпитавања, креирања и обликовања људи похлепног
карактера који ће одржавати, подржавати и продужавати анималну цивилизацију
којом влада биолошко начело плена. 8
8

Надметачки поглед на свет и живот је добио иницијални замах у 18. веку, а у склопу
стварања климе која највише одговара надолазећем капитализму и његовом концепту борбе,

конкуренције, тржишта и надметања око ресурса, производње, продаје и акумулације
капитала. У свим сферама живота се тада почиње на сваком кораку величати потреба за
надметањем, борбом, престижом, "уништењем конкуренције", "избијањем на врх",
"такмичарски дух", "гутање мање рибе од стране веће"… Основно парола живота постаје не
случајно и изнова пробуђено "олимпијско": »citius, altius, fortius« - брже, више, снажније (па
и брже, више, снажније производити, продавати и зарадити). Тако настаје култ стварање и
величање победника, рекордера и првака чији је главни циљ неприметна припрема људи за
будући живот у механизму тржишно-такмичарског капиталистичког надметања око
ефикасности, профита и богатства. Овај концепт који је и једина лекција коју људи у модерној
животној џунгли треба да уче и понављају на сваком месту и у сваком тренутку од рођења до
смрти, захватио је и уметност, науку, образовање, физичку културу…, па и мачевање. Да се
такмиче и надмећу морају сви и око свега: певачи, писци, сликари, музичари, плесачи, пекари,
кулинари, ђаци, научници… У склопу тога се појављују и такве бесмислице и кафкијански
апсурди као "такмичарски плес", "надметачко певање", "првопласирани књижевник", "сликар
победник", "пијаниста шампион", "прво пласирани филм"… у којима се естецке, етичке,
културне и друге ВРЕДНОСТИ своде, редукују и деградирају на квантитативне спортске
табличне параметре. Тако је све претворено (деградирано) у спорт иза којег се заправо крије
само дух меркантилизма који је кроз конкуренцију и престиж све ставио у своју службу.
Тако је настала концепција једног празног света похлепе који је слеп, неосетљив и
неспособан за највеће вредности живота: уметност, пријатељство, лепоту, љубав, радост…, а у
којима нема, не постоји и не сме бити такмичење и надметање.

Кад је реч о култу надметања треба указати да се данас термини
"надметање", "конкуренција", "слободно такмичење"... смишљено и систематски
повезују и изједначују са терминима "савршеније" и "боље" како би се на тај начин
заменом тезе из њега касније изводио принцип "прогреса", "напретка" и
"усавршавања" свега. Дакле, онај ко побеђује у надметању самим тим је и наводно
"савршенији" па стога цео систем надметања није ништа друго до део природног
(квазидарвинистички тумачено) и јединог механизма усавршавања до „најбољег“
кроз "селекцију"

"Велика риба гута мању рибу..." - парабола свеопштег прождирањау култу
надметања. Питер Бројгел. Графика из 1556. године

Но, ако је бржа риба појела спорију она није "савршенија" већ само бржа
при чему може бити и глупља, примитивније грађе, лошијих чула, неотпорнија на
болести, температурне промене... 9
Исто тако савршенство и изврсност у нечему никад није последица жеље за
надметањем јер услов стварања савршеног и изврсног није у престижу већ у

делатности на ствари самој, или како је то Микеланђело написао: "Брилијантност је
резултат бескрајног рада и стрпљења."
9
Живот се уистину креће у висину - усавршава се, али је исто толико и
незаинтересован за пењање и усавршавајуће кретање у висину јер иде исто толико и у ширину
и дубину... Он, дакле, расте - иде у свим правцима, чак и уназад, и у себе...! За њега не
постоји само боље и горе већ и различито, друкчије, вредносно неутрално...

С друге стране ако савршенство постоји само кроз "више", "брже", "јаче" кроз низ "још", „још“, „још“… који грабе у бескрај, тада се заправо за једини прави
идеал савршенства скривено и неизречено признаје само похлепа сама јер mihi
primo - мени прво (место) и primo mihi – прво мени (похлепа), су увек браћа
близанци.

Култ победе
У цивилизацији вулгарис једини циљ сваке борбе је да у складу са начелом
утилитарности она донесе неку добит (плен, моћ или задовољство), а што може
само уколико је ефикасна - победничка.
Зато што само победник узима плен за човека натуралисту је основни циљ
свега што чини, сваке вештине, па и мачевалачке, успешност и ефикасност победа, а у складу са начелом прагматичности. Мачевалачки речено: "Погодити а
не бити погођен" или милитаристички речено "Начинити што већи покољ уз што
мање трошкове" - Бертранд Расл, "Мудрост Запада"), и то убилачка у борби на
живот и смрт или шампионска у надметачко-такмичарској борби. И док убилачка
победа у правој борби обезбеђује плен (пљачка) или моћ (робови) непосредно,
такмичарска победа у надметачкој борби обезбеђује то исто само посредно кроз
престиж, положај, истицање и статусну доминацију.
За натуралисту, у складу са култом победе, вредно, добро, лепо, праведно,
истинито, мудро... је само и једино оно што побеђује (нпр. није праведно, вредно,
истина, добро... оно што треба да победи већ је обрнуто - оно што побеђује постаје
праведно, истина, вредно, добро..., макар то што побеђује било најцрњи злочин,
лаж, вредносно смеће, неправда...).
Дакле, у цивилизацији вулгарис живот, било која вештина, умеће, па и
мачевање су прихватљиви само уколико доносе неку практичну, ефикасну и
корисну добит кроз победу.
Из овог разлога се у свим цивилизацијама вулгарис одувек гајио култ
обожавања победника, тријумфализам и шампионизам - "Увек буди први и најбољи
међу другима" - Хиполах сину Глауку (Илијада, Хомер), а у бескрају омиљених
ликова савремености тријуфално доминирају "Рамбо", "Супермен", "Бетмен", "Роки",
"Конан", "Терминатор", „Горштак“…, и наравно - непобедиви шампиони у
спортовима!

Но, иза тог осећаја „ми смо први, ми смо најбољи!“ неизбежно кад-тад
почиње израњати све зло самозадовољства, славољубља, таштине, гордости,
поноса, самољубља, сујете, охолости, надмености, ароганције, бахатости,
пировања… које најчешће завршава у примитивизму, безумљу и дивљаштву. С
друге стране побеђени, гневни због губитка победе, осећају неутољиву жеђ за
осветом зачињену мржњом, пакошћу и јарошћу. Управо су зато још стари Грци, на
олимпијадама стално гласом говорника подсећали на изреку: „Победа је и врста
слепила“.
С тим у вези довољно је само погледати карактер Ахила (који примитивно
пирује иживљавајући се скрнављењем тела убијеног јунака Хектора вукући га
двоколицама по прашини) и већине ликова Хомерове „Илијаде“ из варварског
(херојског)
периода
античке
Грчке,10
или
митове
скандинавских,
германских...народа.
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При чему се најчешће заборавља да није Илијада написана због Ахила већ због
Хектора, - оно по чему се разликују Ахил и Хектор читалац и Ахил и Хектор у мачевању и
животу.

Концепт и култа победе је исто преузет из животињског царства (зато је
Његош и написао "Коме закон у топузу лежи трагови му смрде нечовјештвом") јер
код животиња преживљава и стиче право на плен, моћ и задовољство само она која
је победник. Потенцирање култа победе у образовању, уметности, спорту,
политици, култури, науци, техници, трговини, индустрији, економији, међуљудским
односима... и вештинама, па и вештини мачевања, представља средство и
инструмент васпитавања и индоктринације у креирању и обликовању карактера
људи који ће подржавати и одржавати биолошки усмерену заједницу којом влада
анимално начело доминације.
*
Изложени приступ мачевању, и животу уопште, (а који неки мислиоци и
културолози зову још и „дионизијски“) 11 је карактеристичан за младе мачеваоце и
људе, младе културе, заједнице, друштва и народе, и уопште узев за све где
примарно доминира неоформљеност и незрелост.
11
Дионис је код старих Грка био бог земаљске плодности, вина, страсти, чулности,
екстазе, разузданости, лудила, хаоса, дисхармоније, неравнотеже, неумерености - анималног.
Дионизијски култ носи у себи образац ирационалног и суманутог, тежње апсолутној слободи,
анархији, одсуству било каквих ограничења и мере, неспутаном и незаситом задовољавању
свих биолошких (телесних) потреба.

Тај приступ, у темељу ратнички, експанзиван и предаторски (јер све младо
тежи да се развија, расте, шири, експандира...), за своје основно обележје има
деструкцију и агресивност са свим њеним пратиоцима12, а што се може видети на
сваком кораку у савременој свакодневици која нас окружује.
12

Још су стари Грци у својој митологији указали на три темељна елемента сваке
цивилизације вулгарис, а која су нераздвојно везана са деструкцијом и агресијом (Агреј грч. дивљи). Реч је о три опсесивно доминантне теме и савремене хипермодерне данашњице:
страху, смрти и сексуалности. Наиме, бог агресије и рата Арес и богиња лепоте, чулне љубави
и плодности - Афродита су отац и мајка бога страха - Фобоса и његовог брата бога сексуалне
пожуде - Ероса, а деструдо – емоционална енергија Ареса се манифестује увек као
деструкција којој је финале Танатос – бог смрти и пролазности кога је Арес ослободио (из
ропства у које га бацио Сизиф - вечно враћање истог) јер више није могао уживати у
крвопролићу битака будући да нико кога је Ерос створио као гориво рата за Ареса, није
умирао. Та обузетост свих цивилизација вулгарис страхом, смрћу, победом, моћи,
сексуалношћу... није само психолошка реакција на неразвијен и неисказан идентитет, који се
стално осећа слаб и угрожен, и на егзистенцијалне биолошке страхове који су

карактеристични за несигурност и слабост свега младог и незрелог, већ и главни механизам
којим се кроз надчињавање, доминацију, моћ и владавину над нечим или неким, макар
привидно и привремено, компензују, паралишу и неутралишу страхови и свест о сопственој
коначности, ограничености и угрожености – смртности.
Ту несвесну опчињеност смрћу свих цивилизација вулгарис, а коју је детаљно
изанализарао Е. Фром у својој Анатомији људске деструктивности, потврђује и „некрофилско“
обожавање мртвих предмета оличено у похлепи за поседовањем материјалних ствари и
технике - материјализму, који нужно води духовној празнини, похлепи и агресивности, па и
деструкцији или самодеструкцији - затварању круга култа смрти.

На овом месту, међутим, треба подсетити, а о чему је раније било речи, да и
у цивилизацији вулгарис постоји култура - уметност, духовност…., и да се они чак
јављају у веома развијеном облику. То је неспорно јер реч је о садржајима који су
инхерентни свему људском пошто се по њима човек највише и разликује од
дивљака или животиње. Но, ти садржаји за натуралисте нису срце, суштина и
примарни циљ већ највећим делом практична и инструментална средства у служби
задовољавања четири поменута принципа свега биолошког.
Тако нпр. у старим цивилизацијама вулгарис култура и уметност су увек
имали примарно профани значај и карактер а тек секундарно сакрални или
духовни. Они су највећим делом били израз варварске таштине, гиздавости,
кићења и улепшавања, поноса и гордости који богатством раскоши треба да
изражавају, указују и подсећају на статус, моћ и положај власника у хијерархији;
средство чулног уживања у луксузу; прагматична кулиса и камуфлажа - лепи цвет
који треба да привуче инсекта, заводљива рукавице преко грабежљиве шапе испод
које сваког тренутка могу све канџе дивљаштва, ако то интерес уочи, избити на
површину.
И данас у савременој цивилизацији вулгарис главне облике "културе и
уметности" представљају управо они који корисно и ефикасно доносе највећи
хиперпрофит. То је трговачка или комерцијална (потрошачко-конзумеристичка)
шопинг-мол "култура" и "уметност" као и мноштво њених хипермодерних
меркантилних деривата: популарна - масовна (поп) култура, масмедијска шоубизнис култура, "турбо-убан-хит“ супкултура, квазикултура забаве, дигитал
антикултура...
Реч је, дакле, о свему што има задатак не само да се што боље (масовно)
прода већ и да створи терен за све бољу масовну продају. Наиме, што се више
помоћу комерцијалог смећа, шунда, простачког и анималног - који су постали
свакодневна замена за праву културу, снижава општи ниво духа то се и живот
људи кроз ту индустрију заглупљивања и примитивизације све више анимализује
па се тако издвојеним, испражњеним и тупавим индивидуама, које су обликоване и
припремљене за "тор", "самар" или "седло", може увек лако и уносно продавати
колико се хоће, како хоће и докле хоће шта год се хоће.

Већина људи мачевалачку вештину види прозаично, дакле,
приземно и банално - као умеће коме је једини циљ ПОБЕЂИВАЊЕ
у убијању или такмичењу.
Али зашто циљ мачевања не би био нешто сасвим треће, невећинско и
далеко од сваке тривијалне и вулгарне употребе мача за неко
побеђивање?
У мачевању два НЕПРИЈАТЕЉА циљ борбе може бити и племенита
вештина одвраћања, онеспособљавања, рањавања или разоружавања,
а не дивљаштво убијања – мач што даје, а не узима живот.
У мачевању два ПРИЈАТЕЉА циљ борбе може бити и дивљење,
одушевљење и радост због додира са мајсторством, лепотом, складом и
елеганцијом који пружају занос, надахнуће и spiritus agens што
оплемењује душу, тело и дух - вештина у којој ко год да побеђује или
губи свима измамљује озареност лица.
Умеће оваквог делања, на радост свима,
је нешто најтеже и највредније у сваком чињењу јер сувише је велика
заједничка празнина која окружује људе, те краткотрајне трунчице на
трунчици у бескрају,
да не би СВИ у оном што чине били витезови истог стола.
„Дневник учитеља мачевања“

Културализам и мачевање

Разоружавање противника - врхунац мачевалачке вештине, Ангело, 1763.

У нечијем мачевању може бити свега:
брзине, окретности, снаге, технике, тактике,
ефикасности, побеђивања...., али ако нема
лепоте, племенитости и врлине оно ће увек
бити пуко дивљаштво варавара а не вештина
човека. У свему се делање с духом разликује
од делања без духа јер ништа не вреди имати
све ако се нема и оно што свему даје
ВРЕДНОСТ.
(„Дневник учитеља мачевања“)

Насупрот цивилизацији вулгарис је цивилизација културе (лат. colere –
гајити, неговати, развијати, поштовати, васпитавати, оплемењивати...). Овај
приступ животу и мачевалачкој вештини је карактеристичан за цивилизације
које су по делању примарно окренуте оплемењивању, удаљавању и ослобађању
човека од првих, биолошких стања људске врсте.
У цивилизацијама вулгарис суштина живљења је највећим делом у
екстравертном и спољашњем: телесном, чулном, предметном, физичком,
практичном, профаном... - бављењу иманентним и усавршавању техничког и
предметног света. За цивилизације културе суштина живљења је примарно у
интровертном и унутрашњем: усавршавању идеја, духа, емоција, односа између
човека и самог себе, човека и света и односа између људи – бављењу опхођењем и
непредметним, невидљивим, неопипљивим… и схватању да се прави напредак
човека налази у духовном а не предметном, техничко-технолошком и
економском развоју.
У темеље храмова цивилизација вулгарис, уграђивани су, дакле, новац,
роба, угаљ, челик, индустрија..., док у темеље цивилизације уметност, култура и
знамења духовности па код њих бит постојања и делања није у luxus-у (луксузу)
већ у lux-у (лат. светлости), није у предметима – оруђима, оружјима,
телефонима, рачунарима, аутомобилима, технологијама… - оном што човек има око
себе (јер на сваком кораку видимо "хај-тек" простаке и технодивљаке, а о чему
пише Е. Фром у својој књизи Имати или бити) већ у односима између људи, оном

што човек има у себи, јесте и чини са оним што поседује, како се односи према
себи оном што чини, другом човеку и свету око себе.
О томе Валтазар Грацијан, 1646 у свом Врелу мудрости пише: „Варварин си
ако не располажеш јединим што је важно за људско достојанство: врлинама и
духовним вредностима које ти омогућују складан суживот с другим људима јер (...)
Материјална тежина чини скупоценим злато, а морална човека. На истом путу су и
речи нашег генијалног научника и проналазача Михаила Пупина да "Неће нам
помоћи никакав технички развој ако као људи не будемо бољи (...) јер наука нас
може одвести у божанске висине али и у ужасе пакла уколико се не бавимо и
духом." 13
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Свака цивилизија, заједница или појединац који за своју највишу вредност узимају
тучу, конкуренцију и престиж – анимално, а не културу, срљају неизбежно у дивљаштво и
пропаст без обзира колико се технички уздижу. Од живота у коме царује саможиви
индивидуализам анархије апсолутне слободе, као у џунгли, до антикултуре и тоталитарне
тираније у којој влада дивљаштво, агресија, терор, општи надзор и контрола, гашење сваке
слободе и личности само је корак: “Кад год чујем реч култура, ја откочим свој револвер.”
(Херман Геринг, десна рука Адолфа Хитлера)
У вези са тим Освалд Шпенглер, у својој Пропаст Запада је написао: „Када се
цивилизација у будућности приближи своме врху, култура ће бити близу дна.”; сличног је
мишљења био и Николај Берђајев када је написао: „Свет ће бити подељен на техномане и нове
варваре.“

У цивилизацији културе, јер „култура је ствар мере“ (Јунг), од борбе се
захтева мера. Наиме, ако све треба да буде борба нужно је и постојање оног што
ће се супротставити и борити против духа који би се само и једино надметао и
борио. Свеопшта борба стога обухвата и борбу против култа борбе – дакле,
категорије кооперације, хармоније, превазилажења сукоба и компетиције, кохезије,
синтезе...
Тако је у цивилизацији културе агонални дух свеопште варварске туче
сазрио и окренуо се сам против себе - води борбу са собом, зауздава се, суздржава,
кроти, поставља себи границе: утемељује хармонију и цео један свет у коме се
компетиција, борба, надметање, такмичење и сукоби уравнотежују са супротним култивишу.
Такмичарски дух је, дакле, природна и важна ФАЗА у развоју психе сваког
човека јер кроз борбу за престиж он ствара и обликује идентитет и свест о себи и
свом положају у средини у којој живи. Тако се, такође, изграђује осећај за
хијерархију - темељ сваког здравог индивидуалног и социјалног живота и стичу и
јачају особине као што су: упорност, чврстина, издржљивост, дисциплина, правилан
став према губитку и добитку, победи и поразу, мера и критичност у оном што се
хоће и што се може, што се сме и што се не сме, што се мора и што се не мора...,
краће речено - стиче КАРАКТЕР.
Но, као и све тако и дух борбе и надметања, који има своје време и место
како у друштву тако и у животу сваког појединца и групе, престаје бити
конструктиван и постаје деструктиван ако се не зауздава и култивише већ
распушта. 14
14
"У свима нама има све" - Владета Јеротић, или како је то Толстој написао: "Сваки
човек носи у себи заметке свих људских особина, и показује понекад једне, понекад друге..."
Отуд сваки човек у себи има и звер - мању или већу. То је неизбежно јер припада и свету
животиња. Но, постизање људскости се не огледа у убијању те звери - јер чупањем тог корена
се чупа и корен самог човека, већ њеном кроћењу, култивисању, орезивању корена како
зверско не би набујало и прогутало и све људско у човеку. Стога, сваки је човек лук разапет
између божанског и дијаболичног, а људи се разликују по томе колики је распон кракова тога
лука - колико више или мање дијаболичног и божанског има у њима, и по томе да ли стреле
које одапињу из њега су усмерене у божанско или дијаболично у њима и око њих.

Дакле, док цивилизација вулгарис представља центрифугалну силу
враћања и везивања за биолошко и анимално човека, а своје језго има у његовој
телесности, цивилизација културе представља центрипеталну силу одвајања и
ослобађања од биолошког а своје језгро има у нетелесној - духовној и душевној

страни човека. Цивилизацији културе, стога, припада појединац или заједница (без
обзира на ком су техничко-технолошком нивоу: камено, гвоздено..., или космичко
доба) који за примарне вредности имају све оно што човека удаљава од анималног,
супротставља се и ограничава биолошко у њима (јер „Тамо где почиње
самосавладавање и суздржавање почиње човек“ – Захар Прилепин), а изражава
њихову вишу природу која их и диференцира од животиње. 15
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Кад, човек не поставља више себе егоцентрично на прво и најважније место већ
налази и нешто важније и веће од себе, а због чега је спреман да заборави себе (жртвује се)
како би се уградио у њега (осмислио се), он почиње са својим култивисањем - престаје бити
чисто биолошка индивидуа и постаје биће културе - личност. „Човек престаје бити животиња
оног тренутка кад је спреман да стави на коцку свој живот због духа живота.” (Хегел). Отуд се
човек и разликује од животиње по томе што она само живи а он не може да живи ако само
живи па је зато спреман и да се одрекне и жртвује живот ако овај није живот човека - ВИШЕ
од пуког живота животиње.

Тако, док је парадигма цивилизације вулгарис култ борбе, дакле, концепт
сукоба појединаца, народа, култура, цивилизација, идеја... парадигма цивилизација
културе је концепт сарадње појединаца, народа, култура, цивилизација, идеја... њихов дијалог, или њихова борба али са циљем хармоније и конструкције а не
раздора и деструкције.
Даље, док човек цивилизације вулгарис гаји култ победе па тежи да у
свему, по сваку цену и стално похлепно побеђује човек цивилизације културе зна
да битније од тога да се буде први је то у чему ће се бити први јер свуда има ствари
у којима никад не треба бити победник као и ствари у којима треба увек бити
губитник и последњи. Зато се у цивилизацији културе насупрот култу победе гаји
култ хероја који ступа у борбу иако зна да неће победити већ изгубити јер „Прави
џентлмен се увек бори за унапред пропалу ствар” (Борис Пастернак) и јер "Са
надом на успех никад се не бије! Не! Тек узалуд кад је, дивно је!" (Сирано де
Бержерак) - као спартанци у Термопилима, или српски Лазар са »Не гледам силу
која прети већ светињу коју браним«.
О томе да слободан човек није онај ко је победник па гледа са висине, већ
како каже Берђајев: "Слободан човек је само онај који гледа у висине" 16, говоре и
све старе културе у својим највећим трагичним митовима, легендама и позоришним
комадима. У њима поражени јунак се жртвом уздиже изнад сваке победе и пораза,
или победник и поред тријумфа не само да не стиче плодове победе већ на крају
херојски страдава у духу оплемењујће катарзе трагедије.
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Али не у Икаровском већ Прометејском, Сократовском или Антигонином смислу

Такође, док је мото цивилизације вулгарис у бескрајном "више", "јаче",
"још"... – похлепи, култ цивилизације културе је у дохватању МЕРЕ "вишег",
"јачег", "бржег", "бољег"..., итд.

*

Многи мачевање изједнавају са умећем убијања због чега немају
разумевање за његово вежбање и учење. Истина је, међутим супротна.
Права вештина у мачевању није противника мачем убити већ одвратити,
обесхрабрити, зауставити, уразумити, разоружати, савладати,
ставити у безизлаз предаје, задивити га мајсторством, намагарчити,
засмејати или у најгорем случају,
ако је потпуна будала – ранити.
Убити мачем, дакле, није врхунац вештине већ знак неукости.
Ономе ко је достигао изврсност у мачевању, јер за њега је питање
мајсторске ЧАСТИ да у борби вештином надигра тривијалност убијања,
мач никад није у служби смрти.
Само онај ко не зна да мачује - ко не влада мачем већ мач влада
њим, у борби мора да убија. Зато сваки изврстан мачевалац, јер зна да
убити увек значи бити убијен пошто, како пише Марин Држић „Шта
вреди знати мачевати кад сви мачеваоци су или мртви или леже по
тамницама?“, за прво правило борбе правим мачем увек има: мач служи
само за племениту одбрану па зато највећи рад и пажњу у учењу
вештине придаје обесхрабривању, разоружавању, онеспособљавању
или рањавању, а не убијању противника.
"Дневник учитеља мачевања"

Одбрана ескиважом и сечење подлактице нападача

Као што људи цивилизације вулгарис приступају мачевању на свој
начин, тако приступају и људи цивилизације културе. Мачевање у
цивилизацији културе је од почетка оружно умеће са ДЕФАНЗИВНИМ карактером средство за рат и борбу али с примарним циљем одбране одвраћањем,
онеспособљавањем, рањавањем и разоружавањем нападача, а не његовим
убијањем, јер "Добро је једино оно добро до којег се долази преко добрих дела" Јован, па свака права победа је извојевана на добар начин само када је постигнута
без хтења проливања крви. Дакле, мачевање у цивилизацији културе постаје
вештина јер постаје техника оплемењена духом витештва, поштовања противника,
обзирности, милосрђа, племенитости, лепоте... са идеалом мира, хармоније и
превладавање сукоба.
Овакав приступ мачевању свој пуни замах добија тек када је мач изгубио
значај средства за рат и двобој и када је мачевање постало борење (изворна
српска реч за мачевање). У борењу усхићење током мачевања не долази као код
мачевалаца цивилизације вулгарис од самозадовољства у побеђивању већ од
мачевања у коме је циљ борба сама (зато се и зове "борење") и лепота мачевања
без обзира на крајњи исход и победника. Отуд у борењу можемо видети
одушевљење мачеваоца који је брилијантно поражен као и разочарање и очај онога
који је мизерно победио.
У борењу, дакле, нема надметања око престижа - оног што раздваја и
диференцира мачеваоце цивилизације вулгарис већ заједничког напора око
вештине коју тренутно оба мачеваоца упражњавају - оног што их спаја и везује. У
борењу тако два мачеваоца немају препреку и супарништво један у другом већ су
оба постављена пред заједничку препреку и проблем: како да превазилазећи сва
лична и природна ограничења од своје вештине начине заносно чудо покрета тела,
мача, тактике, интуиције... у потрази за којим се и боре.
Кроз такво, оплемењено, мачевање мачеваоци у подчињавању правилима
понашања и техникама вештине стварају осећај за ред, дисциплину, дужност и
самоконтролу а кроз стоицизам стичу чврстину воље, јачају способност за одрицање
и напор, превазилазе преосетљивост, хедонистичко мекуштво, млитавост и
размаженост… - психофизички се култивишу и оплемењују кроз телесно, духовно и
душевно зрење.
Насупрот свему томе мачевалац цивилизације вулгарис је увек у борби
обузет ривалом-противником-конкурентом и тиме да буде бољи од њега
победник, првак, рекордер и шампион, а не мачевањем самим. Он док мачује не
мисли о својој вештини већ о свом престижу - успеху, слави, афирмацији,
компарацији, медаљама, пехарима, бодовима, пласману, статусу..., - није му у телу,
духу
и
души
мачевање
већ
славољубље,
тријмф,
самопоказивање,
самопотврђивање... - самољубље, понос, таштина, гордост и сујета. Такав
мачевалац егоцентрик се, дакле, не бави вештином него собом, не бави се
мачевањем него собом у мачевању, не тиме како да он служи вештини већ тиме
како да вештина служи њему, не вештином у себи већ собом у вештини, не
љубављу према ономе чиме се бави већ самољубљем што присиљава оно чиме се
бави да се бави њиме... Он у мачевању, стога, није онај што окренут вештини овој
даје, поклања и богати - који је на путу даривања и испуњености већ онај ко
вештину окреће према себи и користи је, исцрпљује и сиромаши - који је на путу
трошења и празнине.
Исто тако, док се мачевалац цивилизације вулгарис ношен анималним
инстинктима тела бори као животиња или дивљак преплављен мржњом,
адреналином и беснилом, други од свог мачевања траже вештину (која се темељи
на техничким принципима) и кодекс (који се темеље на начелима етике,
племенитости, врлине, обзирности, самилости, поштовања, праведности, лепоте…).
То потврђује не само њихов једини и најважнији култ који се цени и чува у свим

временима када се појављује дух цивилизације културе – култ витештва већ и култ
артизма у коме
Циљ мачевања није погађање противника и поени у такмичењима
већ да се достигне САВРШЕН ударац и убод.
То се постиже тако што мачевалац није заокупљен победом већ начином
мачевања. Тако је споља гледано у цивилизацији културе мачевање
борилачка вештина чија је функција борба али у дубљем, унутрашњем
смислу она је начин да се усаврши човек.
Зато добар мачевалац никад не изводи разоружање да би разоружао
противника (победио га) већ да би извео БЕСПРЕКОРНО акцију
разоружавања; он не напада противника да би га погодио (победио) већ
да би САВРШЕНО спровео замишљену акцију напада; не изводи одбрану
да би себе одбранио већ да би
једну врсту заштите урадио са ПЕРФЕКЦИЈОМ;
он се не бави мачевањем да би себе телесно, духовно и душевно
самоусавршавао - јер то користољубље не води том циљу,
већ се бави мачевањем због њега самог па га та љубав почиње телесно,
духовно и душевно усавршавати; он у борби не напада противника већ,
као што се лекар не бори против болесника него болести у њему, његову
вештину, и не брани себе већ своју вештину…
На тој малој, прикривеној, скоро невидљивој разлици ОДНОСА према
вештини и противнику - финеси да један разоружава да би победио а
други да би извео разоружавање… - да један у оном што чини мисли о
себи а други о свом посвећењу, јер како каже изрека:" Ђаво се увек
крије у ситницама", се темељи све божанско и све дијаболично, све
варварско и култивисано племенитошћу у
вештини мачевања и животу уопште.
Овај приступ вештини мачевања, и животу уопште (а који неки мислиоци и
културолози још зову и „аполонски“)17 је карактеристичан за искусне и зреле
мачеваоце и људе, старе културе и народе и уопште узев за све антрополошке
садржаје којима доминира оформљеност и зрелост (јер тек зрелост и изобиље
доноси плодове и тежи да даје и поклања, а не узима). 18
17
Аполон - грчки бог светлости, сунца, чувар живота и поретка, грађења,
исцелитељства, музике (његов симбол је лира) и уметности, очишћења, закона, стваралаштва,
надахнућа, духа... Аполонски култ (супротно дионизијском) је код старих Грка носио у себи
образац рационалног понашања, мере, равнотеже, хармоније, склада, заузданог, реда,
лепоте, интелектуалног, мира, духовности, вештине, уметности, стваралачког…
18
Постоји, дакле, потпуно другачија перцепција живота у цивилизацији вулгарис и
цивилизацији културе. Иза непрекидног и хистеричног трчања човека цивилизације вулгарис
не да живи већ да има, стиче и граби живот не налази се љубав према животу већ опсесивни
страх за живот, грабеж за што више живота и тежња да се њиме потпуно влада како би се што
више похлепно и до последњег даха цео поседовао, исцрпљивао и искористио.
Људима цивилизације културе је ближе да не ратују са животом и да му не отимају већ
да буду у хармонији, сарадњи и помирењу са његовим бескрајем и вечношћу. Они и духом
знају и душом осећају да живот господари с њима па иза њиховог "amor fati" непрестано и
скривено блиста само једна једноставна и најдубља мудрост: да једино живот који се воли,
дакле, коме се даје и препушта, а не отима, узвраћа љубављу, препуштањем и давањем.

Но, и овде треба, како не би било вулгаризације и забуне у тумачењу,
подсетити на текст с почетка да и у цивилизацији културе постоји биолошко и
анимално. То је неспорно пошто је реч о садржајима који су инхерентни свему
људском јер човек је у свом темељу и биолошко биће. Но, ти садржаји за човека
културе нису срце, суштина и примарни циљ његовог делања и живљења већ оно
што га вечно прати, које кроти, зауздава и култивише (не убија, већ као добар
баштован стално орезује и обликује) јер "Сваки човек се рађа као животиња и само

га васпитање и култура ослобађају животињства претварајући га у човека, и он бива
више човек што је и његов одгој виши." Хипократ.

Постоје, две врсте мачевалаца:
они који су у борби ношени занимањем за ИДЕЈУ:
замисао, тактику, стратегију и интуицију – за које је борба примарно
духовна активност, и они који су у борби ношени занимањем за РАДЊУ:
практичну акцију, опажај, инстинкт и рефлекс – за које је борба
првенствено телесна активност.
Свака мачевалачка борба, па и живот уопште се води на раскршћу ове
вертикале и хоризонтале, на тачки укрштања
животињског и људског.

„Дневник учитеља мачевања“

Приступ мачевању Школе мачевања
„Свети Ђорђе“
(Кодекс школе)

*
Пријатељско мачевање са колегом правим мачевима није за сваког.
Такво мачевање тражи неупоредиво више умећа и способности од мачевања са
противником у правом двобоју јер исти ударац сечивом који противника рањава
или убија колегу не сме ни уплашити, а мора га савладати.
Такав, мајсторски, покрет мачем најтеже је извести јер захтева не само научену
технику руковања оружјем већ и умеће самоконтроле које влада над
животињским нагоном деструкције.
Али такав покрет мачем захтева додатно и оно што је најтеже за сваког човека:
племенитост и осећај за лепоту.
Зато отворити ученику очи за лепоту кроз вештину и тако му пробудити страст
трагања за њом и у свему другом предходи сваком добром учењу мачевања.
Преко лепоте у вештини острастити ученика и за лепоту у мислима, осећањима,
делању, додиру, слуху, оку, укусу, мирису... - пробудити у њему
унутрашњу лепоту, значи научити га темељном и најважнијем у
вештини мачевања.
Добар учитељ стога, као и добар родитељ, никад ништа друго и не чини осим
што тражи путеве како да лепотом доспе што дубље до необрађеног у сваком
ученику и заувек га оплемени и преобрази за изврсно јер само онај ко је
изврсно сазрио изврсном ће и тежити у свему што чини.
„Дневник учитеља мачевања“

За приступ школе мачевања "Свети Ђорђе" мачевалачкој вештини је
карактеристичан отклон од натурализма тј. одбацивање мачевања као пуко
телесног, механичког, инстинктивног, рефлексног, физичког и усмереног
утилитарном, такмичарском и победничком. Другим речима циљ је акцентирање
на духу мачеваоца из којег треба да израста његова техника мачевања и техници
мачевања из које треба да израста дух мачеваоца. Постоје два основна разлога за
овај избор.

Први разлог је освешћење свих који се баве мачевалачком вештином (или
било чиме другим) а избегавају да се баве и невидљивим, унутрашњим, духовним у
њој одбацујући га као сувишну "мистификацију“, "ирационализам", "окултизам"…
Они тиме не само да сакате и кржљаве и себе и своју вештину јер неће да знају
"... о многим стварима између неба и земље, о којима наша школска памет не
може ни да сања" (Шекспир, "Хамлет") већ чине управо оно од чега највише зазиру
– упадају у најгору херметичност, ирационализам и опскурност али баналне и
тривијалне пијачне приземности.
Наиме, потпуна усмереност само на пуко техничко, практичност,
спољашње, физичко, чулно и мерљиво, у било чему, није ништа друго до култ
идолатрије "нулте свести" - обожавање бесвесног, несвесног, немислећег,
безосећајног, механичког, машинског, мртвог, рефлексног и инстинктивног - живот
у најдубљем ирационализму материјалистичког мистицизма.
Нико уз такву врсту "помрачености ума" и не знање о невидљивом али
постојећем (јер видљиви свет је мањи од невидљивог па "све видљиво стоји на
невидљивом" – св. Јустин) не може остварити мајсторство и перфекцију у било
чему, па ни у мачевању, јер коме је важније видљиво од идеје, спољашња појава
од њеног унутрашњег принципа, радња од њене суштине и смисла... слеп је не
само за једну половину себе и тога чиме се бави већ и за идеалитет, па и тежњу
идеалном и савршеном у свом делању.
Неко ко изводи брилијантан покрет мачем, гудалом по виолини, четкицом по
платну, ногом у плесу... не чини га само телом већ и са своје две преостале
трећине: мишљењем и осећањем. Човек је зато увек више од своје физичке
природе и то "више" од његовог анималног и телесног мора бити и јесте суштински
и доминантни део његовог живота па и његове дефиниције.
С тим у вези Никола Тесла генијални практичар је 1919. године написао:
"Вера у њих (психичке и духовне феномене) је природан резултат интелектуалног
развоја човека. (...) Сви морамо имати неку идеју и идеално које ће управљати
нашим понашањем и духовно нас задовољавати, и није важно да ли је то
вероисповест, уметност, наука или нешто сасвим друго, све док делује као
нематеријална сила."
Други разлог померања тежишта са телесног ка нетелесном у учењу и
упражњавању мачевања је амбијент у коме мачевалачка вештина и све остало
данас примарно постоје, а који је потпуно непријатељски и деструктиван за њих –
амбијент цивилизације вулгарис.
Наиме, савремени свет ширећег натурализма, који се данас манифестује у
новој хипермодерној турбо кибернетичкој форми хедонизма, техницизма,
сцијентизма и прагматизма, је свет количине а не вредности. Он у својој бити
примарно продукује квантитет (број) а не квалитет, а пошто свака хиперпродукција
количине ствара инфлација вредности он је примарно свет антивредности и
антикултуре. Такав свет не само човека већ и све чиме се он бави не уздиже, не
оплемењује и не култивише већ девастира, упростачује, вулгаризује, примитивизује,
редукује, заглупљује и анимализује до биолошког и варварског.
Стога у данашњем амбијенту свакодневице није битно шта је вредно, врсно,
значајно, изузетно, квалитетно, лепо, добро, племенито, истинито, праведно... већ
да ли је корисно, успешно и угодно. Књиге се тако више не пишу да би биле дела
која граде културу већ да би биле количински што више продаване, слике се не
сликају да би биле уметност што оплемењује већ да би донеле количински пуно
пара, аутомобили се не праве да би служили вожњи већ да би били што више и
лакше продавани, концерти се не праве да би музика култивисала дух слушалаца
већ да би се продало што више улазница за хале, истина није стварност већ „истина
је оно што ће донети највећу корист“, време није живот већ „време је новац“, добра
храна није здрава већ она најнеприметније отровна јер доноси зараду не само
произвођачима већ и свима што лече и сахрањују, лепота није нешто лепо већ оно
што је тренд који се најбоље продаје, љубав, поверење... између деце и родитеља, и
људи, није оно што се даје и прима већ оно што се за новац или робу купује, човек

није човек већ "потрошач" који доноси одређену количину профита..., вредност
нечега није у томе шта јесте већ у колику се бројчану количину новца може
претворити...
Но, уколико је, као у Мамоновом свету, количина зараде од уметности
важнија од уметности саме, количина зараде од културе важнија културе, количина
зараде од лечења важнија од самог здравља, количина зараде од човека који ради
важнија од човека самог, количина зараде од неке вештине важнија од саме те
вештине..., тада више ништа није аутентично и сав људски живот, свако деловање,
све вештине, па и мачевалачка, дегенеришу се и претварају у лаж, кулису,
превару, "инстант" замену и комерцијални сурогат - нешто „анти“ себе.
То је, дакле, исто тако и амбијент антикултуре, антиобразовања,
антитрадиције, антиисторије, антиуметности, антиморала, антинауке, антирелигије,
антиинтилигенције,
антихуманости,
антидуховности,
антиемоционалности,
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антивештине..., антиживота - амбијент нихилизма.
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О појави овакве савремености је визионарски Ф. Ниче у својој Вољи за моћ још 18851888. године написао: "Оно што износим представља историју следећа два века. Ја описујем
оно што долази, што не може више другачије бити: успон нихилизма. Ова се историја већ сад
може испричати јер је ту на делу њена нужност. Та будућност говори већ у стотину знакова, ова
судбина најављује свој долазак на све стране; све су уши већ начуљене да чују ту музику
будућности. Цела наша европска култура већ се одавно, с некаквом тортуром, у агонији
напетости, која из деценије у деценију бива све већа, креће као према некој катастрофи: она је
немирна, махнита, нагла: као бујица која хита свом крају, која се више не промишља - која се
боји свог промишљања."
Тај нихилизам се темељи и на општој опсесији „прогресом" и „напретком“ у бескрај…
Људи, наиме, престају да живе у „сада“ и „овде“ трчећи стално у друго, ново, сутра, (веће,
више брже...) живећи, заправо, само у будућности и константном (нихилистичком)
незадовољству садашњим и постигнутим.
То се некада звало утопија али данас је то негативна утопија јер иза старих утопија су
се налазиле идеје и идеали слободе, правде, лепоте, мудрости..., док се данашње утопије
прогреса завршавају у стомацима, орманима и банкама: потрошњи у бескрај - прогресу у
ништа.

Тај амбијент не ствара ново већ первертирано, у њему тело, дух и душа тону
у бројчано, количину, интерес, практично, корисно и материјално а он својим
систематским нихилизмом тежи да сав људски живот и све вештине, па и
мачевалачку, сведе на најприземније телесно-техничко и бројчано статистичко,
али само у новом - хипертехнолошком руху.
Варвари прошлости су рушили библиотеке и храмове уметности, уништавали
културе, упропаштавали древне вештине, писма и језике, пљачкали и затирали
народе, убијали, сакатили и поробљавали људе... секиром, мачем и ватром.
Савремени варвари - „хај-тек“ урбани неоварвари свесно или несвесно, намерно или
случајно чине то исто али хипермодерним дигиталним сајбер-кибер начином живота
деконструкције и деструкције свега културног.
"Ми смо потонули до дна и дошао је тренутак када је рехабилитација
очигледног, нормалног и истинског постала прва дужност интилигентног
човека" (Џорџ Орвел)
*
Императив је, зато, за сваког ко хоће да постигне нешто вредно и истински
изврсно у било чему, па и у вештини мачевања, да на сваком кораку и у свему око
себе и у себи непрестано пружа отпор ономе што је главна и највећа препрека томе:
миљеу опседнутости трговачким једноумљем практичног, корисног, уносног,
успешног, функционалног, ефикасног, приземног, баналног, чулног, тривијалног и
материјалног - времену цивилизације вулгарис и ширећој празнини надирућег новог
дигиталног технодивљака стакластог погледа коме је једини циљ живота зарадити,
уживати и имати, главна животна арома победити, зграбити, отети, владати..., - "не

дам" и "дај", а највиши смисао постојања анимално, испразно и безидејно, "у се, на
се и пода се".
Може ли један такав редукован, празан једнодимензионални човек без духа за
било шта друкчије од приземног и профаног, осакаћен за лет, за кога је сав живот у
биологији јела, пића, спавања, уживања и размножавања - код кога биологија
одређује идеологију и то тако да је његова највиша идеологија биологија, делати
нешто изврсно и претендовати на вредно и мајсторско у било чему? Не. Свако ко за
свој најважнији циљ има само банално од своје вештине, па и живота, само банално и
може и добити јер "Garbage in, garbage out" - "смеће улази, смеће излази". Нико ко
за идеал има безвредно не досеже вредно.
Зато је неопходан отклон у свему, па и у прилазу вештини мачевања, од пуко
телесног. Ово померања тежишта са телесног и бројчаног ка нетелесном и вредносном
у учењу, упражњавању и разумевању мачевања је реакција али и протест против
хипермодерне савремености. То померање је све присутније и у другим вештинама и
активностима као весник приближавања једног другачијег времена.
На прагу смо доба у коме је у свим сферама живота постао неизбежан судар
света вредности и света нихилизма: света истинског и света турбо-инстант сурогата,
света реалног и света симулације, света класичног и света пролазног, света
потрошног, тривијалног, бројања и света вредновања, света различитости и богатства
и света минимализма, осиромашења, редукције, уједначавања и глобализације, света
мноштва форми и света у коме форме постају једна - уни-форма, света здравог разума
и света апсурда у коме логика и памет дубе на глави, света културе и света
неоварварства, света слободе и света тоталитаризма, света оплемењивања и света
„зомбирања“ човека…, - доба у коме, како је написао Гогољ, „Највећа битка која ће се
водити на позорници човечанства биће битка за људске душе.“

*
Из свих наведених разлога, и јер
Jedino geslo modernog vremena - "Brže, jače, više",
za mačevaoca s pameću nije put koji vodi u vrsnost veštine već put u bespuća
nestrpljenja, pohlepe i taštine.
Ako taj put nekog i odvede u neku veštinu to će uvek biti samo tamna strana veštine
jer tamna strana čoveka
neizbežno pruža samo tamnu stranu veštine.
"Dnevnik učitelja mačevanja", Aleksandar Stanković

у Школи мачевања „СВЕТИ ЂОРЂЕ“

СЕ НЕ БАВИМО:

SAVREMENIM TURBO-SPORTSKIM MAČEVANJEM

NAŠI RAZLOZI ODBIJANJA
PRVI RAZLOG: mi smo ŠKOLA mačevanja a ne takmičarski klub. I kao što se
u Školi vožnje ljudi ne bave trkama već učenjem vožnje tako se i u Školi mačevanja
uči mačevanje a ne takmičiti u mačevanju. Učenje mačevanja i pripremanje
mačevalaca za takmičenja (treniranje) podrazumeva dva potpuno različita pristupa
mačevanju i dve potpuno različite vrste rada, vežbanja i primene naučenog.
DRUGI RAZLOG: savremeno turbo-sportsko mačevanje se najvećim delom
sastoji od iznenadnog i istovremenog juriša mačevalaca uz šibanje, sudar i obostrane
pogotke sa kalkulacijama u napred da će biti slučajno promašeni ili pogođeni, ali tako
da će njihovi udarci ili bodovi biti za delić sekunde brži kako protivnikov pogodak na

njima ne bi bio registrovan ili suđen. Klasično i osnovno načelo mačevanja koje je
važilo hiljadama godina - "Pogodi tako da ne budeš pogođen" је zamenjeno
hipermodernim kamikaza načelom "Budi pogođen, ali pogodi prvi."

Zbog velike brzine akcija savremni turbo - sportski mačevaoci nemaju
vremena ni za šta drugo osim za puki životinjski refleks, instinkt, adrenalin i borbu u
magnovenju polusvesti i hazarda, pa je i ovo mačevanje (kao i vreme koje ga je
stvorilo) najvećim delom telesno, fizičko, instinktivno i animalno - bezduhovno. Ovo
naše gledanje nikako nije usamjeno i to potvrđuje niz najpoznatijih svetskih
stručnjaka za sportsko mačevanje.
Legende svetskog i olimpijskog sportskog mačevanja XX veka o
savremenom turbo-sportskom mačevanju
Raul Kleri: "Mačevalac više nije ona silueta koja je nekad bio; njegova
"igra" nije više onako dostojanstvena i ujednačena kao ranije. Nedavno sam
gledao jedan stari snimak od pre 30-ak godina gde se dva mačevaoca bore u
finalu svetskog kupa. Elegatno zadržavaju stav, ispadi sa merom i striktnim
minimumom koji zahteva distanca, bukvalno prefektno majstorstvo i lakoća
pokreta, leva ruka u vazduhu, savijena ne da bi "izgledala lepo" već da bi
igrala svoju ulogu u ravnoteži i da bi poštovala prvilo koje traži da se ne
pokriva važeća površina trupa. Bilo je teško odmah ne uporediti takvu sliku
sa slikom koju predstavlјaju današnji mačevaoci čija zadnja ruka
(degenerisanih pokreta) visi, najčešće između nogu kao slonovska surla.
Naoružana ruka je svuda i nigde, a noge se kreću po ludim putanjama;
očigledno je sad drugo vreme, drugo mačevanje, iako je borba još uvek
borba i "pravila igre" ista kao nekad."

Didier Flamen: "Ovo mi više ne liči na klasično mačevanje već na
borbu gusara koji žele da osvoje brod."; Na pitanje glavnom treneru Erika
Srecke, Olimpijskog šampiona za 1992. i svetskog šampiona 1995 i 1997.
godine i četvorostrukom prvaku Francuske: "Šta je formula uspeha u
mačevanju?" on je, pomalo razočaranom novinaru odgovorio samo jednom
rečju - "brzina"; Oriola: "Svuda samo vika i vriska, izbezumljeni,

nepromišljeni, prepuni snage, jurnjave i srljanja napadi, šibanja i udarci
plake, sudaranja i guranje, besnilo praćeno prepirkama i svađama."

TREĆI RAZLOG: naš pristup mačevanju nije nad-metanje članova, konkurencija,
kompeticija, komparacija i tuča već SARADNJA svih koji hoće da se bave učenjem,
rekonstrukcijom i istraživanjem ove drevne veštine. Dakle, bavljenje mačevanjem
KULTURNO, smireno, neagresivno, za "sopstvenu dušu" i iz ljubavi prema ovoj
veštini a ne zbog SPORTA - rekordomanije, pobedničke egomanije, slavoljublja,
ponosa, nagrada… ili sujetnog, taštog i pohlepnog jurenja za šampionskim
rezultatima na globalnom konkurentskom tržištu nadmetača u kome vlada munus
sine missione (gladijatoru pobedniku se dovode do njegove smrti novi protivnici).
Mi odbijamo doprinositi opštem laktanju i suparništvu, a koji su prisutni svuda oko
nas kao posledica življenja u savremenom turbo-akcionom svetu hiperkonkurencije,
"uspešnosti" i brzine – "civilizaciji" konflikta i prestiža. To činimo ne samo jer
smatramo da se ljudi neprestano izokola pomoću sporta i "takmičarskog duha" rivalstva u svemu, indoktriniraju i programiraju za prihvatanje varvarskog gledanja
na svet po kome je vrhunac svega, kao među životinjama, opšta borba, konkurencija
i satiranje već i jer iza svega toga nema ničeg drugog i dubljeg osim prazne
gramzivosti i pohlepe koji uništavaju u svim oblastima života sve zdravo, vredno,
inventivno i ljudsko u čoveku zamenjujući ga surogatima najgorih vrsta.

НЕ БАВИМО СЕ СПОРТ-ИСТОРИЈСКИМ МАЧЕВАЊЕМ

Sve je više ljudi koje odbija savremeno turbo-sportsko mačevanje („bockanje i
šibanje prutićima“). Oni zato okreću pogled ka tradicionalnom mačevanju prošlosti „ISTORIJSKOM“ mačevanju. Posvuda tako viteški mačevi počinju da zamenjuju
sportske sablje, rapiri sportske mačeve, špade zamenjuju florete, metalni oklopi i
verižnjače sportska sintetička odela od kevlara, gvozdene kacige maske od
pleksiglasa… No, ti novi mačevaoci su novootkriveno mačevanje počeli odmah gledati
kroz stare naočari sveta kome pripadaju - naočari SPORTA. Generacije onih kroz čiju
krv protiče od malih nogu na svakom koraku osesija kompeticije, takmičenja i
nadmetanja – narkotik sporta, nisu mogle drugačije osim da i od „istorijskog“
mačevanja načine sport - novu vrstu sportskog mačevanja - SPORT-ISTORIJSKO
mačevanje.

Ali kad se od bilo koje borbene veštine, pa i mačevanja, napravi takmičarski
sport ona se neizbežno pretvori i deformiše u nešto drugo i opremom i tehnički i
taktički. Tako su nastali ne samo drugačiji mačevi od onih kakvi su nekada stvarno
bili (лакши и прилагођени такмичарској безбедности) več i u skladu sa time i
drugačija tehnika koja diktira njihovu upotrebu, kao i drugačiji duh mačevanja od
onog koji je vladao u prošlosti - sportski duh. Klasična mačevalačka veština se tako
pretvorila u novokomponovani pomodarski hit - sportistorijsko mačevanje kvazi
istorijskim "rapirima", "dvoručnim mačevima"... kvazi borbenim tehnikama, dakle, u
sportski surogat i takmičarsku igru koja se od savremenog sportskog mačevanja
razlikuje samo po izgledu i rekvizitima koji se u njoj koriste

NAŠI RAZLOZI ODBIJANJA SPORT-ISTORIJSKOG MAČEVANJA
PRVI RAZLOG: mi smo ŠKOLA mačevanja a ne takmičarski klub. Učenje
mačevanja i pripremanje mačevalaca za takmičenja (treniranje) podrazumeva dva
potpuno različita pristupa mačevanju i dve potpuno različite vrste rada, vežbanja i
primene naučenog.
DRUGI RAZLOG: mi od naše veštine ne želimo nasilno praviti sport - igru
među drugim igrama sa loptama i lopticama, jer od mačevanja koncipiranog u duhu
klasične borbene veštine nije moguće napraviti takmičarsko-nadmetačku igru. To su
znali još stari narodi. Spartanci npr. nisu učestvovali na olimpijadama, a posebno
kad je bila reč o ratnim veštinama kao što su rvanje ili pantakrion (grčki svebor).
Smatrali su smešnim borbu po takmičarskim pravilima jer smrtonosna veština se
tako pretvara u igru a pantakrion i mačevanje ne služe za igranje. Za njih je
unošenje bezbednih radnji, a izbacivanje opasnih radnji iz neke borbene veštine,
kako bi se načinio takmičarski sport, predstavljalo onesposobljavanje ratnika za rat i
degradaciju prave veštine. S druge strane, u klasičnom mačevanju je i tehnički
besmisleno i nemoguće organizovati sportska takmičenja čak i da se opasne radnje
ne izbace a oprema dovede do savršene bezbednosti. Naime, u pravoj borbi jedan
mačevalac može ubiti drugog, oba mačevaoca se mogu obostrano ubiti, jedan
mačevalac može ubiti drugog ali pri tome biti sam teže ili lakše ranjen - pa ne može
nastaviti borbu dalje. Takođe, jedan mačevalac može samo lakše ili teže raniti
drugog tako da se ovaj može boriti do gubitka, predaje ili čak pobede. Osim toga oba
mačevaoca se mogu obostrano teže ili lakše raniti tako da se borba mora prekinuti
bez ishoda. Kad se svemu ovom dodaju još i razoružavanja i ostali elementi duelne
borbe stvar se još više komplikuje.
Sportsko takmičenje je, međutim, aproksimativno i slepo za sve te
nezaobilazne varijante stvarnosti pa se u njemu sve redukuje samo na dve: pobeda
ili poraz, a što je daleko od autentične borbe pravim mačevima onoliko koliko je

daleko i svaka igra od pravog života i apstrakcija od realnosti. Od svega se, dakle,
može napraviti takmičarski sport ali tada ono čime se bavimo najčešće prestaje biti
to što je bilo, izvitoperuje se i postaje nešto drugo. Tako se npr. na većini sportistorijskih takmičenja ne koriste bodovi tj. dozvoljena su samo sečenja,
zaboravljajući pri tome da je upravo suština i najvažnija tehnička radnja u
evropskom mačevanju - bod, a ako se i dozvoljavaju bodovi tada se koriste posebno
olakšane i modifikovane replike rapira, sablji, jednoiporučnih i dvoručnih mačeva
pogodne za takmičarske bodove, ali koje su izgubile karakteristike pravih mačeva.
TREĆI RAZLOG: naš pristup mačevanju nije nad-metanje članova,
konkurencija, kompeticija, komparacija i tuča već SARADNJA svih koji hoće da se
bave učenjem, rekonstrukcijom i istraživanjem ove drevne veštine. Dakle, bavljenje
mačevanjem KULTURNO, smireno, neagresivno, za "sopstvenu dušu" i iz ljubavi
prema ovoj veštini a ne zbog SPORTA - rekordomanije, pobedničke egomanije,
slavoljublja, ponosa, nagrada… ili sujetnog, taštog i pohlepnog jurenja za
šampionskim rezultatima na globalnom konkurentskom tržištu nadmetača.

NE BAVIMO SE TURISTIČKO-VAŠARSKIM
I OSTALIM VRSTAMA TEHNO-VITEŠKOG
MAČEVANJA

NE UČESTVUJEMO u aktivnostima мноштва разних „viteških“ redova, grupa
i pseudoistorijskih organizacija koje se okupljaju na festivalima, vašarima,
sajmovima, šou programima, multimedijalnim i monomedijalnim performansima,
instalacijama, maskaradama, paradama, maskembalima i kvaziscenskim turističkim
manifestacijama na kojima usputno razbijaju jedan drugom glave, lome ruke i noge
samoukim varvarskim vitlanjem mačevima, sekirama i buzdovanima. Razlog za ovo
naše odbijanje je u tome što ne želimo od naše veštine praviti lakrdiju i spektakl, ne
želimo da se naši članovi povređuju niti da od njih pravimo zabavljače, egzibicioniste,

starlose i starlete, akrobate, žonglere, pajace ili scensku dekoraciju. Naša škola
nema ni vremena ni interesovanja za stvari koje samo po izgledu imaju veze sa
veštinom mačevanja, a zapravo služe samo za popunjavanje novinarskih rubrika,
komercijalnu supkulturu i zabavu turista, dece i naroda u skladu sa starorimskim
geslom "Hleba i igara".

NE BAVIMO SE

EPSKIM

("PATULJAČKO-VILENJAČKIM")

I NEOVARVARSKIM
MAČEVANJEM

Savremenom kvazikulturom se širi jedno novo "urban-hit" pomodarstvo. Reč je o
ep-fantastičnom („vilenjačko-patuljačkom“) mačevanju ili kako ga njegovi akteri
eufemistički na anglo-srpskom jeziku zovu - LARP-ovanju. Naime, adolescent-odrasli
ljudi kostimirani u varvare, patuljke, vilenjake, čarobnjake, vitezove, nakaze... se po
parkovima, na festivalima i „turnirima“ igraju „bitaka“ vitlanjem bajkovitim
plastičnim i gumenim mačevima, sekirama i buzdovanima.

Ovim maskembal „mačevanjem“, a koje je uz celu prateću trgovačku
industriju komercijalnih novotarija, isfabrikovano u NOVOHOLIVUDU za savremene
„sajber-video igrica“ generacije infantilnih (jer psihosocijalna nezrelost je temelj
hiperpotrošačkog društva) se ne bavimo: 1. Zato što je naš cilj učenje veštine a ne
igranje s veštinom. 2. Zato što nas ne privlači nezrelost već sazrevanje - ne bekstvo
od stvarnosti u svet bajki već bekstvo od sveta bajki i iluzija u svet stvarnosti. 3.
Zato što ljudi zaglupljeni komercijalnim smećem epske fantastike postaju ne samo
neuki za pravu književnost i istinske kulturne vrednosti nego i slepi za realni svet u
kome žive i autentičnu epsku istoriju svojih predaka.

Pre nego što neko počne da se bavi mačevanjem, ili bilo čime
drugim, prvo što treba da uradi je da sebe ispita da li ga u tome privlači
tuča, pobeđivanje, moć, grabež… - DIVLJAŠTVO, ili izuzetno, vredno, retko,
plemenito, veština... - LEPOTA. Ukoliko ga privlači divljaštvo, jer danas je
sve više onih koji za svoj uzor imaju VARVARINA, nikakva Škola
mačevanja, ili bilo čega drugog, nije mu potrebna jer sve neophodno za
njegovo urođeno "mačevanje" već se nalazi u njemu i samo treba da
nastavi da živi svoj hipermoderni turbo život nadmetanja i tuče,
neprekidno bude umrežen u digitalni svet sajber šunda i redovno
konzumira sve hitove potrošačke urban-tehno antikulture.
"Dnevnik učitelja mačevanja", Aleksandar Stanković

Мало дете прво изводи грубе покрете рукама па затим савладава фине
покрете прстима. Сликар или клесар прво стварају у широким и грубим планова
па тек после тога прелазе на перфекцију детаља. Ово начело важи и у
компоновању, грађењу, науци, философији...
Оно важи и у мачевању. На почетку историје мачевање је пуко
дивљаштво јачег,
бржег, окретнијег,
насилнијег, бескрупулознијег и
агресивнијег, а у коме се мач користи широким инстинктивним покретима без
икакве технике и вештине. Једини циљ је погађање. Тек хиљадама година
касније се појављује мачевање као префињена вештина која влада нагонима и
култивисан мачевалац племенитог карактера што контролисаним покретима
вођеним знањем, промишљањем, тактиком и интуицијом - духом, изводи
суптилне покрете мачем којима није главни циљ погађање већ начин на који се
погађа.
Исто тако и мачевалац почетник прво учи да погађа у највеће и
најсмртоносније тачке на телу противника, а које је најлакше погодити - груди,
стомак, бокове и главу; након тога учи да погађа у најмање тачке - места
рањавања а не убијања, а које се тешко погађају: руке и ноге; на крају учи да
уопште и не погађа противника већ да га помоћу мача разоружа или онеспособи
за борбу.
Све почиње са дивљаштвом али највишу вредност стиче тек кад стекне
круну уметности. Вештина мачевања, свака вештина, и све што чинимо, добро
је само ако помоћу њих оплемењујемо себе и свет око себе. Не видим другу
дефиницију добра - дубљу сврху вештине мачевања и људског делања од тога
да служе племству живота.
"Дневник учитеља мачевања"

ДЕСЕТ ПРАВИЛА ЗА
БРУШЕЊЕ, ОШТРЕЊЕ И ГЛАЧАЊЕ СВАКЕ ВЕШТИНЕ
("Дневник учитеља мачевања")

"Свет
је
сачињен
од
степеница. Неко се по њима пење а
неко силази."
Италијанска пословица

Прво кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих других
вештина, и доброг живота уопште, је: Не можеш радити шта хоћеш и добити шта
хоћеш. Да би добио шта хоћеш треба да радиш шта мораш.
--Друго кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих других
вештина, и доброг живота уопште, је: Не дозволи никад да те у мачевању
савлада рутина - у животу прогута свакодневица. То је најнеприметнији,
најшири и најраспрострањенији пут у амбис свих ништавила.
--Треће кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих других
вештина, и доброг живота уопште, је: Испуни срце. Онда са том испуњеношћу
без страха, јер пред испуњеним срцем свака препрека се повлачи, закорачи у
било коју вештину и подухват пошто оно највише - ватру живота, си запалио и
победа у главној бици је добијена и губици више не постоје.
Вредно и најбоље у оном што чинимо и животу не постаје из пламена који
долази у нас из света око нас већ из пламена у нама који уносимо у свет око
себе.

---

Четврто кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих других
вештина, и доброг живота уопште, је: Тајна мачевања није у мачевању самом
већ у томе како се мачевању прилази. Тајна било које вештине није у вештини
самој већ у приступу њој. Тајна живота
није у живљењу већ у виђењу,
тумачењу и приступу животу.
Кључ свега изврсног налази се не у чиниоцима већ у односима, не у
видљивом већ невидљивом.

--Пето кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих других
вештина, и доброг живота уопште, је у складу са јапанском изреком "Бумбу но
ицхи" - "Перо и мач су у складу": За лењ и туп дух недостижно је мајсторство у
мачевању јер оштрину мачу даје само оштар дух који га води. Паметан човек,
зато, учење мачевања увек започиње с оним што најбоље бруси и оштри дух књигом.
Мајсторство и врсност у мачевању, свакој вештини и животу уопште,
дакле, темеље се на култури пера јер само нас слова одвајају од тупости духа дивљаштва, неукости и ропства.
--Шесто кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих других
вештина, и доброг живота уопште, је: „Негујмо свој врт“ (Волтер, Кандид). Све
што запушташ и запостављаш закоровиће те и заробити јер све чиме избегаваш
да се бавиш почње кад-тад и неизбежно да се бави тобом.
И као што сваки мачевалац у једном тренутку у некој тачки своје
вештине, а коју је највише запостављао, почне да се квари и од тог кварења
пропадне цела његова вештина тако и у животу сваки човек у неком тренутку
због запостављања нечег почне у томе да се квари и тада у целини и неизбежно
пропадне од тога цео.
--Седмо кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих других
вештина, и доброг живота уопште, је: “У се и у своје кљусе”. Оно што ниси
сам узео да научиш нећеш никада научити. Оно што ниси сам спознао нећеш
спознати ни од кога другог. Оно што ниси сам урадио на себи ни помоћу кога
нећеш урадити. Нема школе која може да замени школу властитог рада на себи
самом. Све школе служе само да се отворе врата и потпали ватра сопственог и
личног самошколовања.
Зато радите непрестано сами на себи јер све највредније и најзначајније
што је један човек спознао, научио или постигао у својој вештини и животу је
увек и једино резултат само сопственог рада на себи.
--Осмо кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих других
вештина, и доброг живота уопште, је:
Чувај
и
јачај
самосталност
и
независност. Мачевалац влада противником само ако противник више зависи
од њега него он од противника а човек влада својим животом само ако је
способан да више зависи од сопствене главе, срца, ногу и руку него што његова
глава, срце, ноге и руке зависе од способности и могућности света око њега.
Развијај, дакле, у својој вештини и животу креативност и вештину да
будеш самосталан и свој. У тој независности није само кључ сваке победе и
пораза, сваке слободе и ропства већ и дужност и лепота различитости људи
пошто "Сви људи рађају се једнаки, али ретки су они који успевају превладати
тај недостатак" (Оскар Вајлд) јер заборављају да иако се пред Богом сви рађају
и умиру једнаки, ипак, на његовом последњем суду по заслугама сви добијају
различито.
--Девето кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих других
вештина, и доброг живота уопште, је: Што је мачеваоцу за учење вештине
и мачевање потребније више, што је захтевнији и размаженији, то му је
уједно и мање потребно да одустане од ње. Што је човеку више потребно

за срећу у животу то му је мање потребно за несрећан живот. Прави
мајстор није онај ко из свега уме да постигне нешто већ онај ко из нечега уме да
постигне све.
--Десето, последње и кључно правило вештине мачевања, а мислим и свих
других вештина, и доброг живота уопште, је: "Твоји циљеви су уметност и
наука, твој живот - љубав и образовање. И да не знаш, на путу си ка
религији." (Фридрих Шлегел)

ШКОЛА МАЧЕВАЊА
„СВЕТИ ЂОРЂЕ“

Неки тврде да је први учитељ мачевања био ђаво
јер је Каина научио да изводи бод имброкато, који је овај искористио
да убије брата Авеља.
То је, међутим, половична - ђаволска истина.
Каин је заправо прво био ученик Бога, али лош ученик,
јер у имброкату није тежио божанском - идеји досезања савршенства
покрета тела и мача већ приземности - његовој
баналној употребљивости.
Тако је Каин, не желећи да служи вештини и мачује из љубави већ да
вештина служи њему и мачује из користи и интереса,
употребио имборкато не за лепоту већ убиство, и заједно са својим
мачевањем, отпао од божанског у ђаволско.
На исти начин су настале не само две врсте мачевања, две врсте
мачевалаца већ и у свему осталом и две врсте људи. И као што човек ако
свој живот и све што у њему чини не уздиже и изнад приземног,
баналног, употребљивог, корисног… - не оплемењује га идеалним,
лепотом, вредношћу… неизбежно тоне у животињско, тако и мачевалац
уколико своје мачевање не уздиже према лепоти и
идеји вештине неизбежно
себе и своје мачевање срозава у дивљаштво. Све се дегенерише и
пропада у ђаволско уколико му његова егзистенција није пут и за неку
трансценденцију.
У племство вештине којом се бавиш, и живота који живиш, дакле, не
доспева се рођењем већ ИЗБОРОМ:
залагањем у мишљењу, делању, осећању и вредновању за изузетно а не
обично, за изврсно а не просечно, трајно а не пролазно, за оно што могу
ретки а не сви, за узвишено а не приземно, за тешко а не лако, за нешто
више од себе а не себе, невидљиво а не видљиво…
На разлику између та два избора у сваком делању,
свакој вештини и животу уопште, треба непрестано подсећати
"У овом времену тако ограниченом и вулгарном као што је наше,
простачки похотљивом у својим ужицима и простачки ниском по својим
тежњама." (Оскар Вајлд, 1892)
"Дневник учитеља мачевања"

О аутору

Учитељ класичног, спортског и сценског мачевања. Рођен у Београду
1962. године. Мачевањем се бави од 1976. године. Спортско мачевање је
највећим делом учио код Поланског, Чајковског и Војчеховског - тренера
светског гласа који су створили низ светских и Олимпијских првака. Звање
инструктора спортског мачевања стиче 1983. године, звање учитеља мачевања
1996. године у Београду, а 1998. године у Атини звање професора мачевања.
Школу мачевања „Свети Ђорђе“ - прву и највећу школу класичног
мачевања у Југоисточној Европи, оснива 1999. године. При Централном дому
војске Србије обнавља 2000. године рад „Официрске школе мачевања", а при
Војној академији у Београду 2003. године и катедру секције за мачевање.
У периоду од 2003. до 2009. године држи часове сценског мачевања на
Академији уметности "БК" као и школама мачевања у Дубровнику (Renaissance
Association »RAGUSEUM«) и Мостару ("Центар за драмски одгој БиХ"). Тренутно
је учитељ мачевања у Школи мачевања „Свети Ђорђе“ при „Удружењу за
позоришно и историјско мачевање“ у Београду.
Од 2002. године је редовни члан "Удружења филмских и телевизијских
уметничких сарадника Србије". Као учесник или редитељ сценских борби је од
2001. до 2008. године радио на више позоришних и филмских пројеката:
Шекспир, Богојављенска ноћ – Ужичко позориште, Хамлет – Народно позориште
у Београду, Комедија забуне – Народно позориште у Београду; Александар Дима,
Три мускетара – позориште "Бошко Буха", "АМСЕЛФЕЛД" - Битеф театар, филм
»La porta belle 7 stelle« италијанског режисера Pasqualle Pozzessere, филм "БОД",
Душана Поповића, рекламни спотови од којих је најпознатији за компанију
"Цептер", сценарије мачевалачких борби за филм "Казанова“, дубровачки
документарни филм о Марину Држићу “Од тартаре до уроте”...
Издао је књиге: „Положаји и радње без оружја“ – спортско мачевање;
„Опера нова“ и „Манифест“ – класично борбено мачевање; две историографије о
мачевању у Србији: „Витешко, дворско и грађанско мачевање у Србији од
Деспота стефана до II светског рата“ и „Војно мачевање у Србији 1804–2004
године“, "Кратка историја европског мачевања", "Европски мачеви-историјска
систематика за мачеваоце и сценске уметнике", "Увод у коњичко мачевање",

"Дневник учитеља мачевања" и "Један несавремени приступ несавременом
мачевању - кодекс школе" .
Његов мото у раду са ученицима је да: окретност мача захтева и
окретност духа јер коме је туп дух, туп му је и живот - па и мач. Зато ученике
непрестано провоцира, изазива, куша, прави замке, загонетке и параболе, боде,
сече, заводи, саплиће, измиче се, вара... не само мачем већ и речима, мислима
и делима јер само онај ученик који тежи да му оригинално и креативно узврати
брзим, оштроумним, окретним провокативним, маштовитим... мислима, речима и
делима - дакле с духом, је ученик који је на путу да му тако узврати и мачем.
Сматра да је данашње декадентно време потпуно откинуто од осовине
постојања и да је готово све што се нуди човеку као ново и хипермодерно само
синтетички сурогат, фарса, дегенерација, баналност и "царево лажно одело". Од
будућности зато не очекује ништа добро па, јер само ко мисли на сутра имаће
данас и само ко мисли на јуче имаће ће сутра, вазда ученицима говори да се
због лењости и комфора не запуштају поводећи се за модерним већ што више
сами раде на себи како би постали далековиди и спремни да виде, осете,
препознају и мачују са свиме наказним што неизбежно и одасвуд тихо, скривено
и невидљиво надолази.
Из тог разлога у својој вештини и свему осталом се најрадије држи
конзервативно штита класичног, мача традиционалног и патине старог не само
зато што кад лепоте нема лепом се враћамо, и јер оно што је прогањано
заслужује да буде брањено, већ и зато што су темељи света вечни за разлику од
грађевина на њима.
Стога користи сваку прилику да подсети и себе и ученике да ће својој
вештини, себи и свету који их окружује од највеће вредности бити не ако чине у
складу са модом већ у складу са врлином.

*
Модерни свет у коме је суштина живота
брзина, агресивност, површност и нестрпљење уједно је и свет у коме се
мачевање свело на брзину, агресију, нервозу,
непромишљеност и инстинкт.
Модерни свет у коме је грабеж око стећи и имати што више једини циљ уједно
је и свет у коме је постићи што више погодака и имати што више медаља и
бодова на ранг листама једини циљ мачевања.
Модерни свет у коме је једино мерило свега само корист и ефикасност уједно
је и свет у коме се у модерном мачевању све мери само ефикасношћу и
корисношћу за пласман на такмичарском тржишту глобалног спорта.
Модерни свет у коме је једини однос према свему и свакоме само
конкурентска борба за престиж и победу уједно је и свет у коме се мачевању
и другом мачеваоцу прилази само као средству успеха,
побеђивања и доминације.
Модерни свет у коме је највећа радост чулно уживање у видљивом и
физичком уједно је и свет у коме се у мачевању једино задовољство налази
само у физиолошкој опијености адреналином телесне борбе.
Модерни свет у коме су главни храмови културе, цивилизације и лепоте
тржни центри и самопослуге уједно је и свет у коме се сав напредак,
култивација и лепота мачевања налазе само у производњи и потрошњи све
новије, разноврсније, техницизованије и
сајберизованије опреме за мачевање.
Модерни свет, модерни човек и модерно мачевање су на сваком кораку
усклађени плешући једну исту лошу игру уз једну исту лошу музику.

Но, такав свет и такво мачевање се морају једном нужно, кад њихови
нагомилани отрови почну стварати грчеве животу,
тргнути у својој болести и угледати празнину и ружноћу у себи и око себе.
Тај тренутак одбацивања модерног и враћања на класично
је неизбежан јер тежња врсном делању и врсном постојању се налази уткана
у инстинкт за вредно и велико постојања.

"Дневник учитеља мачевања"

"Св.Ђорђе и змај", Карло Кривели, 1490

“Има људи који од свега стварају рат; они су прави ВАРВАРИ јер хоће да све што чине
постане нека победа.”
(Грациан Валтазар, 1646.)
КЊИГЕи КОЈЕ
Постоје цивилизације, народи
људи МОЖЕТЕ
код којих НАБАВИТИ
je сав живот и све што у сваком
У
ШКОЛИ
МАЧЕВАЊА
"СВЕТИмачевање,
ЂОРЂЕ"
тренутку у њему чине, па и њихово
као у шуми са зверима - вртлог непрекидне борбе, супарништва, мржње,
подозрења, конфликта, надметања,
престижа, лактања, насиља, отимања, страха
www.macevanje.org
за себе и своје,
режањe, агресијa... - дивљаштвo.
За њих где нема крви да се пије,
из руке или рукавице, - нема ни живота.
Но, има и људи, народа, цивилизација - па и мачевалаца, који су сазрели и увидели
да суштина, вредност, лепота и величина чињења и живљења - па и мачевања,
није у сукобу са светом и свиме у њему - као код животиња,
већ у вештини спајања и хармоније, конструкцији а не деструкцији.
Они су склонији сарадњи него сукобу, финеси него крајности, лепоти него
надметању, давању него отимању, мајсторству, перфекцији и префињености него
побеђивању... - искорачивању из себе него себи.
И док се први непрестано међусобно сатиру али и у свом беснилу насрћу на друге
они други, као и све старе и оплемењене цивилизације које су живеле поред
варвара, гледају да имају што мање посла са њима, подижу границе и велике
зидове,
или покушавају духом да упале искру сазревања у њима
и оплемене их културом.

"Дневник учитеља мачевања"

НАШЕ ДРУГЕ КЊИГЕ
WWW.MACEVANJE.ORG

061 1334471

Поштовани читаоци
У припреми је нова књига чији се излазак из штампе очекује у јулу ове године. Реч је о
једном од најпотпунијих (преко 1600 страна и више од 6000 слика) енциклопедијских
приручника на свету о вештини класичног борбеног мачевања.
Богат и целовит извор података о техници, мачевима, тактици, едукацији, кодексима,
историји… изворног класичног мачевања за све који су љубитељи, изучавају или уче ову древну
борбену вештину и уметност. Незаобилазни део библиотеке сваког поштоваоца и обожаваоца
традиционалне културе и баштине класичних вештина.

Александар Станковић

КЛАСИЧНО МАЧЕВАЊЕ
- ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ ПРИРУЧНИК *
ТЕОРИЈА И ТЕХНИКА ВЕШТИНЕ
ЕВРОПСКОГ
СТАРОВЕКОВНОГ, СРЕДЊЕВЕКОВНОГ И НОВОВЕКОВНОГ
ЈЕДНОРУЧНОГ, ДВОРУЧНОГ И ДВОРУКОГ
БОРБЕНОГ МАЧЕВАЊА

стилом школе „Свети Ђорђе“

ЕДИЦИЈА „РАПИР“
КЊИГА VIII
Београд, 2016
СИГНАТУРЕ

Поштовани читаоци
У припреми је нова књига чији се излазак из штампе очекује у првој половини 2017.
године. Реч је о првој књизи ове врсте у региону.
Богат и целовит извор података и упутстава (преко 500 страна и више од 1000
фотографија и шема) о уметности сценске борбе са посебним акцентом на сценско мачевање.
Незаобилазни део библиотеке сваког глумца, редитеља, кореографа...и поштоваоца позоришне
или филмске уметности.

Александар Станковић

ПОЗОРИШНО МАЧЕВАЊЕ И УМЕТНОСТ
СЦЕНСКЕ БОРБЕ
- ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ ПРИРУЧНИК *
Техника, режија и драматургија сценског мачевања. Сценски борбени
покрет, историја сценске борбе, плес и сценска борба, методика, звук,
светло и сценографија сценске борбе, карактерологија, оружје и опрема
сценске борбе, кореографија и дизајн сценске борбе.

