КЛАСИЧНО
Већина европских народа своје прве књиге о класичном (бојевом) мачевању има још од
средњег века. Врло вероватно да су једну такву књигу имали и Срби јер су српске кнежевине,
краљевине и на крају царевина у то време поседовале све што и друге европске кнежевине,
краљевине и малобројне царевине – а често чак и по нешто више.
Те књиге данас, међутим, НЕМА. Ако је и постојала нестала је са мноштвом других књига у
освајачким ратовима који су непрекидно харали по Србији у периоду од 14. до 21. века рушећи,
палећи и пљачкајући све, а најрадије прво библиотеке.
Било како било док та књига, можда, једном не изрони из неког страног архива књига пред
вама ће претстављати једини испуњен завет културној баштини из те области, а на који је српска
национална култура чекала још од средњег века.
Енциклопедија на преко 1650 страна и 6300 илустрација даје приказ темељних елемената
технике класичног европског бојевог мачевања скоро свим врстама мачевалачког оружја, али
и - по први пут у мачевалачкој литератури опште, принципе и пратикум једног новог, трећег,
мачевања коме намена није убијање (борилачка вештина) ни надметање (борилачки спорт) већ
некомпетитивна борилачка уметност (Martial Art) насупрот свакој компетитивној (варварској)
употреби мачевалачке вештине.
Богат извор података о мачевима, тактици, педагогији, кодексима, историји… употребе
мачева кроз разне епохе намењен љубитељима, изучаваоцима или практикантима мачевања.
Незаобилазни део библиотеке сваког поштоваоца традиције, љубитеља лепоте класичног и чувара
наслеђа трајних вредности културне баштине света.
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ЗАВЕШТАЊЕ
„…сваки учитељ има своје мачевање: Фабрис једно, Лебкомер друго, Мајер треће, Мароцо
четврто, Агрипа пето, Капо Феро шесто… и тако је све фрагментирано и разбијено таштином од 600
и више година у стотине школа. Треба покушати пронаћи нешто заједничко од свега тога и написати
једну књигу о мачевању која ће то мноштво разнобојних каменчића колико-толико склопити у слику
једног целовитог мозаика ове вештине.
Ја знам да ти то можеш и тражим од тебе да се бациш на тај посао, јер та књига треба да буде
написана овде – у Београду. А знаш ли зашто?
Зато што је једно од 15 историјских имена Београда и Дар ул џихад - „Кућа (врата) ратова“.
Зато што је центар те куће, око којег се све врти већ више од 7000 година, тврђава којој су још у
средњем веку Турци дали име КАЛЕ-МЕГДАН (тврђава - поље за борбу). Зато што је тај центар за
свој дом устоличио српски деспот Стефан Лазаревић, један од најбољих мачевалаца Европе 15. века,
и први од 24 витеза реда Змаја. Зато што нема другог града на свету који је, после 40 опсада, 137
рушења до темеља и више милиона палих испред и иза његових зидина, преживео више мачевања и
видео више врхова и оштрица мачева.“
Речи кнеза Андреја Александровича
Гарденина (Рајевског) (1933-2009),
аутору 19. августа 1999. године у
Београду
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“Бумбу но иши” – “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.
Пеметан човек, зато, учење мачевања увек започиње оним што најбоље бруси и оштри дух:
љубављу према читању – књигом.
Мајсторство и врсност у мачевању, у свакој вештини и животу уопште, дакле,
темеље се на култури пера, јер само нас слова деле од тупости духа –
дивљаштва, просташтва, неукости и ропства.

“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.
Пеметан 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 само нас слова деле од тупости духа - дивљаштва,
просташтва, неукости и ропства.

Већина европских народа своје прве књиге о класичном (бојевом) мачевању има још од средњег века. Врло
вероватно да су једну такву књигу имали и Срби јер су српске кнежевине, краљевина и на крају царевина у то време
поседовали све што и друге европске кнежевине, краљевине и малобројне царевине – а често чак и по нешто више.
Те књиге данас, међутим, НЕМА. Ако је и постојала нестала је са мноштвом других књига у освајачким ратовима
који су непрекидно харали по Србији у периоду од 14. до 21. века рушећи, палећи и пљачкајући све, а најрадије прво
библиотеке.
Но, било како било док та књига, можда, једном не изрони из неког страног архива енциклопедија
Класично мачевање ће представљати једини испуњен завет културној баштини из те области, а на шта је
српска национална култура чекала још од средњег века.
Енциклопедија КЛАСИЧНО МАЧЕВАЊЕ – рађена у форми француске енциклопедије Larousse, на 1650 страна и
6300 илустрација даје обимом и садржајем јединствен у мачевалачкој литератури уопште свеобухватни приказ темељних
елемената готово свих техника класичног европског бојевог мачевања свим врстама мачевалачког оружја, као и низ
других садржаја везаних за мачевалачку вештину.
У књизи су и по први пут у мачевалачкој литератури уопште изложени теорија, принципи и практикум једног
новог, ТРЕЋЕГ, мачевања коме намена није убијање (борилачка вештина) ни такмичарско надметање (борилачки спорт)

већ некомпетитивна борилачка уметност (Martial Art) у духу "Contraria sunt complementa" (супротности се допуњују), а
насупрот свакој компетитивној (варварској и неоварварској) употреби мачевалачке вештине.
Богат извор података о мачевима, тактици, педагогији, кодексима, историји... употребе мачева током разних
епоха намењен љубитељима, изучаваоцима или практикантима мачевања. Незаобилазни део бибилиотеке сваког
поштоваоца традиције, обожаваоца лепоте класичног и чувара наслеђа трајних вредности културне баштине света.
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"Сваки учитељ мачевања има своје мачевање: Фабрис једно, Лебкомер друго, Мајер треће, Мароцо
четврто, Агрипа пето, Капо Феро шесто... и тако је све фрагментирано и разбијено таштином од 600 и више
година у стотине школа. Треба покушати пронаћи нешто заједничко у свему томе и написати књигу о
мачевању која ће то мноштво разнобојних каменчића колико-толико склопити у слику једног целовитог
мозаика ове вештине." (речи кнеза Андреј Александровича Гарденина – Рајевског, првог историчара мачевања у
Србији аутору 19. август 1999. године у Београду).
Та књига завештања је 18 година касније завршена овде у Београду. Она је у Београду написана не само зато што
је једно од 15 његових историјских имана и Дар Ул Џихад – „Кућа (врата) ратова“ већ и јер нема другог града на свету
који после 40 опсада, 137 рушења до темеља и милиона освајача и бранитеља палих испред и иза његових зидина је
преживео више мачевања и видео више врхова и оштрица мачева. Написана је у Београду јер је његов центар, око којег
се све врти већ више од 7000 година, тврђава IV Флавијеве легије прозвана у средњем веку од стране Турака КАЛЕМЕГДАН (тврђава-поље за борбу). Написана је у Београду јер је ту тврђаву за свој дом и прву библиотеку града
устоличио деспот Стефан Лазаревић, писац и један од најбољих мачевалаца Европе 15. века и први од 24 витеза реда
Змаја. Написана је у Београду јер је то град за који се 1717. год. под Еугеном Савојским водила између 300000 војника
највећа битка на свету до Наполеонових ратова. Написана је у Београду јер су највиши плато, код Диздареве куле, тај
епицентар милиона очију што су током десетина векова гледале одоздо и одозго, Турци у средњем веку назвали „фићирбајир“ – „брег за размишљање“, брег који рађа мисли па је морао родити и једну такву књигу.
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407 СТРАНA ИЗВОДА ИЗ ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ УЗ ДОДАТНИХ
25 СЕПАРАТА СА КОМПЛЕТНИМ ТЕКСТОВИМА НА 144 СТРАНE ИЗ
III КЊИГЕ

САДРЖАЈ И УВОДНИ ДЕО – ИЗВОД ИЗ 44 СТРАНЕ ТЕКСТА

КЊИГА ПРВА – ИЗВОД ИЗ 181 СТРАНЕ ТЕКСТА

КЊИГА ДРУГА – 902 СТРАНЕ

ЛИНЕАРНИ И НЕЛИНЕАРНИ МАЧЕВАЛАЧКИ КОРАЦИ – ИЗВОД ИЗ 71 СТРАНЕ
ТЕКСТА

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ СА МАЧЕМ – ИЗВОД ИЗ 101 СТРАНЕ ТЕКСТА

НАПАДАЧКЕ, ОДБРАМБЕНЕ И ВЕЗНЕ РАДЊЕ СА ЈЕДНОРУЧНИМ УНИВЕРЗАЛНИМ
МАЧЕМ – ИЗВОД ИЗ 117 СТРАНА ТЕКСТА

КРАТКИ МАЧ – ИЗВОД ИЗ 14 СТРАНА ТЕКСТА

ЈАТАГАН КОМПЛЕТАН ТЕКСТ 15 СТРАНА
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Uvod

Tema jatagana kao mačevalačkog oružja je dosta ispitivana kada je reč o oružnoj
muzeologiji, kovanju i ukrašavanju. No, kada je reč o tehnici upotrebe ovog mača u nas
gotovo da ništa nije napisano, a i ono što se piše najčešće ako nije u domenu laičkog
nagađanja u domenu je slobodnih interpretacija jer u mnogim tekstovima (među kojima
su i neki stručni - muzeološki) se može naići čak i na zamenu termina kao što su
"jatagan", "pala" i "handžar", iako je reč o različitim tipovima hladnog oružja (pala je
dugi nož koji često ima dršku jatagana ali potpuno ravno sečivo a handžar je kratki
orijentalni krivi nož).
Jatagan spada u porodicu mačevalačkih oružja sa konkavnim sečivom tj. oštricom
povijenom ka unutra (srpasto). Ova vrsta sečiva je veoma stara i bila je prisutna još u
antičko vreme, a poreklom je iz kulture Halštata (keltska mahaira). Takođe, Iliri, Tračani
i Dačani su koristili duge noževe (16-18 cm) i kratke mačeve (40 - 45 cm) ovog tipa, a
koji su nazivani sika (sica) i arheološki su rasuti širom Balkanskog poluostrva.

Sika - halštatski, ilirski, trački i dački kratki mačevi sa konkavnom oštricom; trački ratnik
sa sikom - rimski reljef
Tračani i Dačani su pored ovih kratkih mačeva koristiti i duge dvoručne konkavno
povijene sablјe dva tipa. Prva se zvala rhompaia (rhomphaia) a druga falks (falx). Prva
je imala blago zakrivlјeno sečivo kako bi bila korištena i za bod a druga je imala jako
zakrivlјeno sečivo (često na vrhu gotovo kukasto zakrivlјeno) i koristila se samo za
sečenje. Ova dva mača, koja su najčešće korištena oko 400-500 godine, imala su dužinu
sečiva oko 90 cm a dužinu drške oko 50 cm a oštricu povijenu ka unutra.

Falks i rhompaia, trački i dački dugi mač (dvoručna sablјa) sa konkavnom oštricom
Ova dve sablјe su nanosile izuzetno jake udarce ne samo zato što su korištene sa
obe ruke već i zato što je njihova geometrija koja je stvarala posebnu mehaniku sečenja.
Rimlјani su se užasavali ovih mačeva zato što su mogli da zaseku rimski štit do pola,
preseku glavu sa šlemom ili vrlo lako iseku verižni i kožni oklop. Zbog toga su počeli
izrađivati oklope "lorika" od metalnih ploča, ojačane šlemove sa metalnim šipkama i
štitove sa okovanim metalnim rubovima. Ovo čisto ofanzivno oružje se koristilo i kao
kuka za sklanjanje štita ili povlačenje noge ali i za nanošenje bodova iza ruba štita.

Borba rimlјana i dačana naoružanih dvoručnim konkavnim sablјama (Falks i rhompaia),
rimski relјefi.
U istu porodicu mačeva spadaju još, od antičkog vremena u širokoj upotrebi,
posebne vrste kratkih mačeva: mahaira (prvo korištena za žrtvovanje a касније као
omilјeni mač Lakademonjana), kopis i falkata (kratki mač, koji se masovno koristio u
Hanibalovoj vojsci, vojsci Aleksandra Makedonskog i kod Iberiaca u Španiji.)
Svi ovi mačevi imaju konkavno postavlјenu oštricu (kao srp) i razlikuju se samo
po rukohvatu. Mahaira ima otvoren rukohvat, kopis poluzatvoren a falkata skoro
zatvoren ili potpuno zatvoren rukohvat. Na tragu ovih mačeva će kasnije nastati ne
samo anglo-saksonski i franački skamasaks već i čuveni nož "gurka"

Mahaira,kopis, falkata i skamasaks - kratki mačevi sa konkavno postavlјenom oštricom

Od kopisa ili poluotvorene falkate se dve hiljade godina kasnije razvio jatagan
orijentalni turski mač iste geometrije sečiva ali vitkiji i drugačije drške. Jatagan je bio
formacijsko oružje specijalne otomanske pešadije (sveti ratnici) i neodvojivo oružje
janjičara. Kada je reč o Srbima, jatagan je bio omilјeno i osnovno hladno oružje
hajduka, a od perioda I i II ustanka gotovo svaka kuća je težila da ima bar jedan
jatagan, koji je ujedno u tom periodu postao i deo muške nošnje. Čak su i prve srpske
vojne jedinice 18. veka - "nahijska vojska" bile formacijski naoružane jataganima.
Francuska vojska je 25 godina do 1875 godine kao bajonet na puškama imala konkavne
oštrice slične jataganu. Ovi bajoneti su se pokazali kao izuzetno efikasni no problem je
bio u tome što su previše otežavali vrh puške što je ometalo pucanje. Jataganima su bile
naoružane i neke jedinice turske vojske čak i posle Drugog svetskog rata, a sve do 1960.
god.
Jatagan se, dakle, na prostoru Evrope (Balkansko poluostrvo) koristio gotovo 600
godina isto kao što se i širom cele Evrope koristilo i drugo azijsko i orijentalno oružje –
sablјa. Jatagan je po dužini trajanja aktivne upotrebe u ratovima na prostoru Otomanske
Evrope bez premca pošto se (bez promene oblika) standardno koristio i izrađivao od 14.
do 20. veka. Ovo dovolјno govori o tom maču s obzirom da je npr. rapir kao
najrasprostranjeniji evropski mač korišten tek koja tri veka.

Jatagan, osnovno oružje Balkanskog poluostrva. „Izdajica” Paja Jovanović, 1890-1900

Borbene karakteristike jatagana
Kada je trebalo konstuisati mač za potrebe osmanske vojske cilj je bio načiniti
oružje lako za masovnu proizvodnju, namenjeno pešadiji, borbu u metežu (buljuku),
ubitačnije za bod od mačeva sa ravnim sečivom, koje može da zaseče laki oklop pešadije
(koža, debelo odelo, tanje verižice, toke...) tj. nanese duboku posekotinu kao sablja
konjanika, ali i da (ono što je najvažnije) seče bez izmaha i zamaha (zbog nedostatka
prostora u metežu) - dakle seče povlačenjem ka sebi (kao srp), a dovoljno pokretljivo da

može brzo sa jednog protivnika dejstvovati po drugom (kao sablja). Dakle, reč je pre
svega o univerzalnom vojničkom maču koji treba da ima manje-više osobine više
vrsta mačeva i koji je podjednako upotrebljiv za beskontaktnu i kontaktnu borbu.
To je najvećim delom i postignuto sa jataganom i njegovim neobičnim oblikom.
On nanosi opasnije bodne rane od mača sa ravnim sečivom – zbog čega je i bio model za
nekoliko vrsta francuskih bajoneta krajem 18. i početkom 19. veka. Naime, zato što
jatagan ima krivinu a njegov vrh se ipak nalazi (kao kod mača sa ravnim sečivom) u osi
drške on je pogodan za bod, no, pošto je sečivo jatagana povijeno bod jataganom ne
stvara ulaznu ranu širine sečiva (kao kod ravnog mača) već veoma široku ubodnu ranu
čija je širina proporcionalna radijusu njegove zakrivljenosti. Iz navedenih razloga ubodi
jataganom su gotovo uvek smrtonosni.

Ravno sečivo nanosi dubok ali uzak bod, konkavno sečivo nanosi dubok ali ujedno i širok bod

Kad je reč o standardnim (rapirnim) sečenjima izmahom i zamahom, zato što ima
geometriju oštrice sa krivinom na unutra, jatagan više raseca snagom udarca (kao
palaš, satara ili sekira) nego što seče - čime efikasno raskoljuje laka zaštitna odela od
debele kože ili pamuka. Ovakva vrsta sečenja zahteva veću snagu (jer kad seče, zbog
povijenosti sečiva ka unutra, metu ne odguruje od sebe – kao sablja, već je privlači ka
sebi) i izmah iz ramena ali nanosi dubok zasek. No, kad je nanešen pogodak ovakvim
sečenjem mačevalac tada, odmah po udaru, povlači ruku ka sebi kako bi krivina oštrice
izvela dodatno sečenje čime se posekotina produbljuje i produžava. Zato jatagan i ima
tako karakterističnu dršku (sa "ušima" – od bele li crne kosti, metala ili drveta). Ona
obezbeđuje da je mač moguće lako i čvrsto povući ka sebi. Upravo ovaj pokret, koji je
ujedno i specifičan i osnovni u vežbi borbe jataganom, ovom oružju i daje dodatnu
efikasnost.

Pokret sečenja povlačenjem, dakle, bez izmaha i zamaha je veoma važan i za
borbu u metežu (buljuku), a kada ne samo da se nema prostora za izmahivanje i
zamahivanje već i kada je opružanje ruke za izmah i zamah u svakom trenutku rizično
zbog sečenja drugih učesnika sa svih strana. Srpasta geometrija jatagana, međutim
omogućava način borbe u kome se može protivniku naneti posekotina iz pokreta koji
nisu levo, desno, gore, dole u odnosu na osu tela već koji se izvode napred-nazad.

S obzirom da je jatagan kratak 60-80 cm i ima samo jednu oštricu (kao i sablja)
nasuprot koje se nalazi teluće koje je tupo (što daje geometriju preseka sečiva u „klin”,
kao kod palaša, a koja dodatno pojačava prodorno dejstvo sečenja) u borbi jataganom
se često koristila i druga ruka čiji se dlan postavljao na tupi deo sečiva jatagana. Ovo se
činilo prilikom pariranja (protiv udarca sablje ili teškog jednoručnog mača) ali i prilikom
nanošenja uzvrata kada se sečenje nije izvodilo izmahom već guranjem. Upotreba druge
ruke je u uzvratu otvarala niz veoma atraktivnih varijanti sa guranjem, bacanjem,
udarcima, bodovima…, a što u velikoj meri unosi u borbu elemente tehnike mačevanja
ruskom „šaškom”.
Sve navedeno ukazuje i na karakter i duh tehnike kojim se jatagan koristi u borbi.
Naime, ovo oružje u najvećoj meri ima univerzalni karakter, a zbog čega se ne koristi
samo na ovaj ili onaj način već tehnikom koja je karakteristična za razne tipove mačeva.
Glavna smernica treba da je, međutim, samo jedna – da je reč primarno o vojničkom
oružju, dakle, da pokreti jataganom treba da su jednostavni i efikasni, pa i tehnika
prosta za učenje i izvođenje. To znači da se jatagan nije primarno koristio kao pala i
evropski dugi nož (grosemeser) zato što je ta tehnika pre svega civilna – namenjena
prvenstveno borbi 1-1, relativno složena i zahtevna kako za učenje tako i za izvođenje u
borbi u metežu kada ne treba puno bosti već seći jer treba u borbi brzo prelaziti sa
jednog protivnika na drugog. Uistinu, jatagan se tokom prošlosti koristio i u hajdučkim
dvobojima i ličnim razračunavanjima, kada se i mogao upotrebljavati delimično tehnikom
grosse messera, ali to nije primarno bio slučaj.
Takođe, ovde treba podsetiti i na činjenicu da postoji niz varijacija u formi i dužini
jatagana. Neku su ravniji, neki povijeniji, neki široki a neki uski i vitki, neki sa samo
jednom krivinom a neki sa dvostrukom, neki se sužavaju pri vrhu a neki šire i ojačani su,
neki su kratki a neki dugački (čak prilagođeni konjici).
U zavisnosti od navedenog i svaki od tipova jatagana ima svoje akcente za šta je
zgodniji a za šta manje zgodan tj. za koje je tehnike upotrebe više a za koje manje
namenjen. One vrste jatagana koje imaju veoma malu zakrivljenost (pa se zato slabo
razlikuju od pale) u borbi se mogu koristiti kontaktnom tehnikom borbe polumačem ili
grosse messer-om, ali u drugom slučaju samo u nekim akcijama pošto većina akcija
grosse messer-om se oslanja na upotrebu nakrsnice, a ovu jatagan nema.

Ali jatagani koji su jako zakrivljeni ili imaju duplu krivinu ne mogu se na ovaj
način koristiti pošto zakrivljenost na unutra otežava okretne pokrete oko protivnikovog
sečiva (lako se zapetljavaju vrhovima). Tako npr. jatagani koji imaju sečivo sa
dvostrukom krivinom „S“ su zgodniji za sečenje zamahom ali su nezgodniji za bod i
kontaktne radnje (vezivanje, vođenje, prenos…).

U jatagane koji su zgodniji za sečenje spadaju i oni sa ojačanim (proširenim)
delom pri vrhu tako da se oni pri zamahu ponašaju slično sekiri (imaju težište na tom
delu), ali njih je zbog debalansa teže koristiti za bod.

Varijaciju jatagana, po obliku drške ili sečiva, predstavljaju i druga dva orijentalna
oružja: dugi nož ravnog sečiva - pala i dugi nož (kraći od pale) krivog sečiva (liči na
kratki jatagan) - handžar.

Držanje i stav jataganom
Tehnika kretanja u borbi je nelinearna, što znači da se mačevaoci kreću
slobodno u svim pravcima. Osnovni stav je kontrastav zato što je jatagan više sekuće
nego bodno oružje (seče na dva načina a bode na jedan) a kratak je pa zahteva
iskoračivanje kako bi se dobilo na amplitudi i snazi sečenja. Zato što je jatagan kratak
zgodan je i za blisku borbu pa mačevaoci uvek iz distancione (borba u prolazu) mogu
preći u blisku borbu (borba u klinču).

Kontrastav u borbi jataganima, Paja Jovanović, "Arnautski (balkanski) dvoboj"

Jatagan se drži obuhvatom šake sa osloncem palca na korenu teluća (za bod i
sečenje povlačenjem) ili sa sa punim obuhvatom kod sečenja izmahom. Ovakav način
držanja i forma drške omogućavaju veliku pokretljivost jatagana u svim pravcima.

Držanje
jatagana sa
osloncem
palca na
teluću,
kontrastav,
Paja
Jovanović,
" Аrbanas“
(1884 1886)

Držanje jatagana sa osloncem palca na teluću

Jatagan se nosio u kanijama, zadenut za pojas drškom na desnoj strani. Pojas je
posebno izrađivan od kože i često sa dodatnim delovima u koje se mogao zadenuti
pištolj (kubura) i pala.

Nošenje jatagana za pojasom

Napadi jataganom
Način napada jataganom zavisi od distance protivnika. Ukoliko se izvodi sečenje u
prolazu ili na dalјinu napad se najčešće otpočinje varkom telom a pokret ruke je isti kao i
kod ravnih mačeva i sablјe - izmah i zamah prema protivniku (dakle od sebe), ali iz
ramena, i u skladu sa standardnom rapirnom nomenklaturom (sečenja 1,2,3,4,8,9,10 i
11),. Međutim, kada treba izvesti sečenje na kratkoj ili kontaktnoj distanci ili kada je
oštrica već prislonjena na telo protivnika napad je uvek skopčan sa hvatanjima (hvatanja
jataganom se izvode lakše nego rapirom – konkavnom zonom) i to: iz IV mociona za
leva i II mociona za desna hvatanja, a pokret ruke je ka sebi, a koji je identičan pokretu
košenja srpom.

Hvatanje 2 i 10 jataganom pred bacanje,vođenje ili bod opozicioniranjem

Nakon hvatanja se napad obično nastavlјa ili bodom iz opozicije ili bacanjem posle
kojeg se izvodi sečenje izmahom ili bez bacanja ali sa sečenjem povlačenjem. Naime,
bacanja se koriste u borbi jataganom često s obzirom da forma njegovog sečiva
omogućava da se ovim pokretom kolegin mač gotovo istrgne iz ruke. Iz navedenog
razloga se u borbi jataganom više koristi snaga (sila) pomoću koje se kolega otvara za
sečenje ili bod nego tehnika. U bacanju se često koristi pomoćno i druga ruka, a kako bi
se izvela akcija glisar.
Bodovi jataganom nakon hvatanja se, kao i bodovi ostalim mačevalačkim
oružjem, izvode uz opozicioniranje s tim što ono mora biti izraženije s obzirom da ovo
oružje nema rukobran.

Sl. 1 i 2 - hvatanje i bod 10 uz opozicioniranje; sl. 3 – izraženo opozicioniranje štiti šaku i konkavnom krivinom
sečiva još izrazitije usmerava vrh u protivnika

U borbi jataganom se koriste često propusni napadi kao i batute i vođenja
(koja je neobično lako izvesti sa konkavnim sečivom). Kad je reč o gard-batmanu on se
jataganom ne izvodi pošto ovaj nema nakrsnicu kojom bi mogao da izvede udarac po
protivnikovom sečivu. U bliskoj borbi se maksimalno koristi udarac drškom jatagana.
Batute jataganom su značajno jače nego batute mačem sa ravnim sečivom zbog
čega se veoma često koristi akcija: propusni blok I i batuta po protivnikovom maču
kružnim sečenjem 1.
No, nakon hvatanja protivnikovog sečiva – posebno ako je odbrana koncipirana
kao kontranapad, moguće je stupiti u razne oblike duelne borbe pošto je tada distanca
između mačevalaca veoma kratka. U tom slučaju se koriste samo neke najjednostavnije
akcije karakteristične za grosse messer (jer konkavno zakrivljeno sečivo se vhom često
upetljava tokom izvođenja kružnih bodova u protivnikovo sečivo) kao i akcije
razoružanja, udari telom, okreti i posebno atraktivni udarci ušima drške odozgo po glavi,
ramenima, ključnim kostima, vratu i podlaktici.

S obzirom da jatagan ima samo jednu oštricu nasuprot koje se nalazi teluće koje
je tupo u borbi se često koristi i druga ruka čiji se dlan ili podlaktica postavlјa na prvu
polovinu sečiva. Ovo se činilo prilikom pariranja ali i prilikom nanošenja uzvrata kada se
sečenje nije izvodilo izmahom već guranjem.
Kada se jatagan koristi na ovaj način veoma je važno znati kako se pravilno
postavlјa šaka na teluće kako mačevalac ne bi tokom borbe povredio prste (hvata se kao
kod duplog hvat jednoručnog mača).

Upotreba druge ruke na sečivu kod bloka i uzvrata (bod 2)

Kad je reč o sečenjima povlačenjem glavna meta ove vrste sečenja je vrat. Iz
ovog razloga se uvežbava posebna akcija koja ima za cilj da dovede vrh jatagana iza
glave protivnika: blok II sa šakom u II mocionu, pružanje ruke napred uz držanje
protivnikovog sečiva u opoziciji dok vrh jatagana ne prođe iza vrata protivnika. Nakon
toga se šaka okreće u IV mocion i povlači jatagan k sebi. Ista akcija se izvodi i sa
suprotne strane: blok X sa šakom u IV mocionu i pružanje ruke napred uz držanje
protivnikovog sečiva u opoziciji dok vrh jatagana ne prođe iza vrata protivnika. Nakon
toga se šaka okreće u II mocion i jatagan povlači ka sebi.

Odbrane jataganom
Zakrivljenost sečiva na unutra (koja zamenjuje balčak jer sprečava da
protivnikovo sečivo sklizne ka šaci) je posebno zgodna za jednostavno i efikasno
blokiranje sečenja ili boda. Naime, zbog srpaste povijenosti sečiva jatagan je veoma
zgodan za pariranje punim blokovima koji su zato zaustavne odbrane jer protivnikov
udarac "hvataju" i "vezuju" povijenim delom oštrice. Takođe, srpasta krivina jatagana
prilikom izvođanja propusnih odbrana omogućava poseban način klizanje niz sečivo ka
vrhu jatagana. Naime, dok protivnikova oštrica prilikom izvođenja propusnih blokova sa
ravnim sečivom ili sečivom sablje samo sklizne niz oružje onoga ko se brani kod
jatagana ona pored klizanja biva još i odbačena od tela onoga ko se brani. Srpasta
povijenost oštrice jatagana omogućava, takođe, nakon izvedene zaustavne odbrane
veoma efikasno (značajno jače od bacanja mačem sa ravnim sečivom) bacanje
protivnikovog sečiva. Iz ovog razloga u borbi jataganima ima veoma puno bacanja koja
predhode sečenjima.
Jatagan je veoma zgodan za telućne blokove i uzvrate iz ovih blokova, a koji se
obično izvode kao četiri tipične akcije:
-

Telućni blok II i uzvrat sečenjem po vratu (povlačenjem ka sebi)
Telućni blok II i uzvrat sečenjem po šaci bez ili sa nastavkom bodom.
Telućni blok X i uzvrat sečenjem po vratu (povlačenjem ka sebi)
Telući blok X i uzvrat sečenjem po šaci (polačenjem ka sebi)

Puni blokovi:

Kad je reč o punim blokovima koriste se dve tehnike:
1. Prva tehnika je standardna - odbrane od sečenja i boda se izvode na isti
način i istom nomenklaturom kao i za sve ostale jednoručne univerzalne mačeve.

Puni blok II i propusni blok I jataganom

2. Druga tehnika odbrana je mulinetna – kao blokovi u borbi srednje i jako
zakrivljenom sabljom.
Uzvrati jataganom
Moguće je izvesti sve vrste uzvrata. Tako npr. uzvrati jataganom nakon
izvedenog propusnog bloka mogu biti: bod, sečenje ili udarac drškom.

Propusni blok XI jataganom i uzvrat udarcem drške po ruci (razoružanje) ili u glavu ili uzvrat
sečenjem

Dodatne funkcije
Jatagan zbog svoje specifične forme drške je imao još nekoliko namena. On se
koristio kao oslonac za pucanje tako što se postavljao vrhom na zemlju a između ušiju
drške se stavljala puška.
Jatagan se čak koristio i u borbi protiv konjanika. Naime, uši jatagana su se
postavljale u koren nadlaktice leve ruke dok je sečivo tupom stranom bilo naslonjeno na
podlakticu a šaka je držala sečivo za prvu trećinu. U desnoj ruci se držao dugi ravni nož
– pala. U trenutku kada je konjanik napadao jatagan bi se zabadao u grudi konja dok
pala u jahača koji je padao sa konja.

Hajduk naoružan jataganom i palom spreman za odbranu od konjanika

Zato što je jatagan kratko mačevalačko oružje on je pogodan da se koristi u
kombinaciji sa drugim vrstama hladnog oružja koja su duža ili iste dužine (dvoruko
mačevanje). U tu svrhu su najčešće upotreblјavani sablјa i pala. Dokumenti ukazuju da
se jatagan često koristio i u kombinaciji sa kraćim oružjem – handžarom (kratki
orijentalni krivi nož). O ovome nam govori ne samo čuvana slika Paje Jovanovića „Čas
mačevanja“ već i isto toliko čuvena slika "Igra s mačevima" istog autora.

"Čas mačevanja", Paja Jovanović, 1884

O slici »Čas mačevanja«
Ivanka Bešević: Život Paje Jovanovića
“U Vršcu, na ferijama, kada se vratio iz jedne od svojih »skitnji« planinom,
dočekaše ga braća, uzvicima. »Došao Mita!« »Koji Mita?« »Pa čika Tošin Mita, vratio se
iz Stare Srbije.« Čulo se da se borio, tamo, protiv Turaka, da mu je sva družina izginula a
on jedva izvukao živu glavu i stigao sav pocepan ali sa oružjem, između ostaloga, sa
grdnim jataganom. Paja poželi odmah da ga naslika, ali pre »nego što se ugladi«.
Otac obeća da će odmah da ga zovne i da kaže da se ne doteruje. I stvarno, sutra
ujutru, eto ga Mita sa teškom kabanicom preko ramena. »Izgledao je kao divljak«, piše
Paja Jovanović. Mita poče da se »paradi za sliku«, ali ga spopadne dečurlija pa »Đura
pipa i razgleda pušku a Šandor, đavolski, kao i obično, potegao jatagan i počeo opasno
da maše njime po vazduhu.«
Steva skoči na Šandora ali on ubrzo utrapi handžar malom Ivi, pa pobeže. Dobroćudni
Mita priđe malom Ivi i digne mu ruku sa jataganom. »Vidiš, to se ovako radi« i poče da
ga uči mačevanje.
»Sačinjavali su tako lepu, skulpturalno savršenu grupu, da sam sav ushićen zgrabio
paletu pa počeo živim potezima da fiksiram na platnu, to što sam pred sobom video.
Divan je to prizor bio za slikara, pa čak i vajara.«
Kad je Paja završio skicu, iznemogao od napora i uzdržanog daha, bio je
zadovoljan svojim delom ali ne i model. Mita se isprsi, jednom rukom dohvati pušku a
drugom jatagan i zapovedi: »Hoću da me slikaš ovako!« Paja mu dade za pravo i zamoli
oca - da ga ovako – fotografiše. Video je već novu sliku pred sobom. »Čas mačevanja« ,
koji je dovršio u Milerovom ateljeu u Beču, izvanredno dinamična i dramatična slika,
virtuoznog crteža i prozračnih boja, postadec jedno od njegovih najpopularnijih dela,
bezbroj puta reprodukovano.
Slika »Čas mačevanja« bila je izložena 1884. godine u galeriji Frenč u Londonu a
otkupio je princ od Velsa za 800 funti. »Umetnik ima 23 godine i već je tako rano
naslikao jedno remek-delo na izložbi – Čas mačevanja. Slobodno mi možemo proreći da
će postati najveći umetnik svoga vremena«, pisao je kritičar jednog londonskog lista.

Ni drugi londonski kritičari nisu bili štedljiviji u pohvalama. A publika se najviše
zadržavala baš pred ovom slikom.“

Borbeni ples sa dva jatagana - "Hazardski ples", Paja Jovanović, 1890

Dvoruko mačevanje jataganom i sabljom

Srpasta povijenost sečiva je jataganu davala još neke prednosti. Prva je
onemogućavanje hvatanja sečiva rukom pošto je tada bilo dovoljno povući sečivo ka sebi
da bi onaj ko ga je uhvatio ostao posečene šake. Druga je u otežanom izmicanju ako je
sečenje jataganom već počelo. Naime, ukoliko se nanosi sečenje protivniku koji se kreće
– izmiče sa pravca sečenja, sabljom ili mačem sa ravnim sečivom posekotina koja mu se
nanosi biće plića i kraća. No, ukoliko se sečenje nanosi protivniku koji se u trenutku
sečenja izmiče jataganom ovo njegovo izmicanje će samo dodatno pojačati dejstvo
sečenja pa će posekotina biti i dublja i duža.

БОДЕЖ – ИЗВОД ИЗ 8 СТРАНА ТЕКСТА

ШПАДА – ИЗВОД ИЗ 29 СТРАНА ТЕКСТА

САБЉА – ИЗВОД ИЗ 22 СТРАНЕ ТЕКСТА

ТЕСАК – ИЗВОД ИЗ 7 СТРАНА ТЕКСТА

ДВА КРАТКА И ДВА ДУГА МАЧА – ИЗВОД ИЗ 22 СТРАНЕ ТЕКСТА

РАПИР И ДАГА – ИЗВОД ИЗ 54 СТРАНЕ ТЕКСТА

МАЧ И ПЛАШТ– ИЗВОД ИЗ 19 СТРАНА ТЕКСТА

МАЧ И ШТИТ (ВЕЛИКИ, СРЕДЊИ И МАЛИ) – ИЗВОД ИЗ 57 СТРАНЕ ТЕКСТА

ЈЕДНОИПОРУЧНИ МАЧ – ИЗВОД ИЗ 114 СТРАНА ТЕКСТА

ДВОРУЧНИ МАЧ – ИЗВОД ИЗ 120 СТРАНА ТЕКСТА

ДУЕЛНО МАЧЕВАЊЕ – ИЗВОД ИЗ 63 СТРАНЕ ТЕКСТА

КЊИГА ТРЕЋА – 301 СТРАНA

ИЗВОРИ БЕОГРАД – КОМПЛЕТАН ТЕКСТ 11 СТРАНА

МАЧЕВИ – ИСТОРИЈСКА СИСТЕМАТИКА ЗА МАЧЕВАОЦЕ И СЦЕНСКЕ
УМЕТНИКЕ – ИЗВОД ИЗ 28 СТРАНА ТЕКСТА

ИСТОРИЈА ЕВРОПСКОГ МАЧЕВАЊА СА ОСВРТОМ НА МАЧЕВАЛАЧКУ
ЛИТЕРАТУРУ – ИЗВОД ИЗ 88 СТРАНА ТЕКСТА

КОЊИЧКО МАЧЕВАЊЕ – ИЗВОД ИЗ 40 СТРАНА ТЕКСТА
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Dvoručno, jednoručno ili dvoruko mačevanje?
Često se među mačevaocima početnicima, koji treba da izaberu vrstu
mačevanja koju će učiti, postavlja pitanje koja je vrsta mačevanja “najbolja”:
dvoručno ili jednoručno, (po pravilu zaboravljajući na dvoruko)?
Na ovo pitanje se, međutim, po pravilu odgovara u skladu sa trendovima
modernog vremena, dakle, individualistički i personalistički što će reći
subjektivno: “izbor je stvar ukusa i ličnog afiniteta” (a zapravo čitaj: u skladu sa
kod pojedinca neprimetno kreiranim „globalnim afinitetom i ukusom“ od strane
filmske, video-igrica i ostale trgovačke industrije).
Pravi odgovor na ovo pitanje, međutim, treba tražiti na drugom mestu – u
samoj mačevalačkoj veštini i on ne samo da je višeslojan već i ne zavisi ni od
ličnih afiniteta i ukusa ni od holivudskih uticaja.

Dvoručno mačevanje
Dvoručno mačevanje se koristi kod jednoiporučnih i dvoručnih mačeva. U
toj vrsti mačevanja su obe ruke zauzete držanjem jednog mača pri čemu kod
jednoiporučnih mačeva („bastarda“), koji su prelazni oblik između teškog
jednoručnog viteškog mača i dvoručnog mača, se može kombinovati jednoručni
(ređe) i dvoručni (češće) hvat dok kod dvoručnih mačeva je dvoručni hvat jedini i
obavezan.
Dvoručno mačevanje je kreirano u poslednjem periodu razvoja oklopa tj. u
trenutku kada jednoručni viteški mač (čak ni u svom najtežem obliku) nije moga
jednoručnim udarcem oštetiti ili probiti oklop. Tada se, dakle, pre pojave
jednoiporučnog mača kao privremeno rešenje koristilo pseudodvoručno
mačevanje tj. hvatanje drugom rukom sečiva ili drške (šaka preko šake)
jednoručnog teškog mača kako bi se sa većom snagom mogao naneti bod ili
sečenje.
No, kada je oklop u 14. – 15. veku postao suviše jak za napad
jednoručnim viteškim mačem (čak i pseudodvoručnim hvatom) mač je morao
postati teži i duži, pa i nezgodniji za pretežnu manipulaciju samo jednom rukom.
Tako je nastao jednoiporučni mač koji uz dvoručni hvat može oštetiti oklop ili
ispod njega polomiti kosti a da se pri tome još uvek može jednoručnim hvatom
koristiti uz štit.
Poenta upotrebe jednoiporučnog mača stoga je mačevanje sa protivnikom
u oklopu ili protivnikom koji poseduje štit, dakle, VOJNO mačevanje, i pre svega
mačevanje uz upotrebu snage koja treba da razbije oklop ili štit
protivnika.

Dvoručni udarac mačem: sl.1 - lomi protivnikov mač, raseca štit i pogađa protivnika u lice;
sl.2 – raseca kacigu i pogađa protivnika u glavu. Minijature iz 13 veka.

U tom smislu ovakav mačevalac koristi tehniku borbe koja je namenjena
bici u metežu u kojoj treba naneti samo jedan udarac ili bod (koji treba da su
smrtonosni) kako bi mogao odmah dalje naneti drugom protivniku drugi udarac ili
bod…, a pri čemu će sve to biti manje zamorno nego da se udarci i sečenja
nanose samo jednom rukom.
Slična je situacija i sa ostalim dvoručnim mačevima, a bez dubljeg
upuštanja u tipove (dugi, veliki, renesansni…). Tako npr. renesansni dvoručni
mač, koji je nastao u 16. veku, iako oklop na bojištu više nije korišten (izuzev
kirase i šlema) je i dalje zadržao prvenstveno VOJNU funkciju. Ove mačeve su
kao “tvrđavske” (korišteni za odbacivanje jednim zamahom više protivnika koji su
se popeli merdevinama na zidine grada) koristili nemački i švajcarski vojnici
plaćenici – landsknehti. Takođe, zbog velike dužine sečiva ovog mača tj. radijusa
njegovog dejstva, bilo je dovoljno nekoliko desetina veštih mačevalaca da se
kontroliše velika površina bojnog polja na kome se nalaze obični pešadinci. Oni su
korišteni ne samo protiv konjice (seku se noge konjima i jahačima) i u gradskim
borbama kad je bilo dovoljno par vojnika da brane ili blokiraju neki prolaz, ulicu ili
prelaz preko mosta već i (što je i bilo najčešći slučaj) za sečenje gustog snopa
dugačkih kopalja koja su činila odbranu vojničkog stroja (“kare”) kako bi se
načinio prolaz (“breša”) za prodor konjice.
No, dvoručni mač se kao oružje za pravu borbu koristio i jedan kratak
period u civilstvu i to u vreme 15.-16. veka kada je zbog ratova, koji su
neprekidno besneli Evropom tog vremena, civilni i vojni život bio tesno
isprepletan pa su vojnici živeli po gradovima svakodnevni život civila a civili
svakodnevni život vojnika. No, za gradske uslove života, pa i borbe dvoručni
mačevi su bili suviše nezgrapni za nošenje i nepraktični za borbu, posebno kada
su dolazili u sudar sa rapirima i kada ih je trebalo koristiti ne za borbu u metežu
(što im je namena) već za borbu u duelu ili dvoboju protiv samo jednog
protivnika koji je bio bez oklopa i lako pokretljiv. Ovo je dovelo do pojave ne
samo znatno lakših dvoručnih mačeva već i do nove tehnike njihove upotrebe –
polužne, a koja je preferirala bod nad sečenjem, a što je trebalo u taktičkom
smislu parirati rapirima.
Ova tehnika mačevanja (polužna), međutim, u vojničkom smislu je
dvoručni mač hendikepirala ne samo zato što je u metežu nemoguće mačevati
polužnom tehnikom (zato što ona zahteva suviše složenu i veliku pokretljivost
mača i mačevaoca za uslove realno haotičnog bojišta) već i zato što je ovaj mač,

da bi se koristio polužno, toliko olakšan da je njegovo sečenje nedovoljno
efikasno u vojničkom smislu.
Iz svih navedenih razloga se polužna tehnika dvoručnog mačevanja sa
pravog bojišta (na kome se dvoručni mač koristio tehnikom jednoručnog viteškog
mača - ali sa dve ruke, ili tehnikama “vitlanje”, “gleva” i “motka”) vrlo brzo
preselila u civilne škole mačevanja u kojima je imala kurtoaznu formu veštine za
prijateljsko nadmetanje, a sve dok jednoručni rapiri nisu postali toliko laki, dobro
balansirani i pokretljivi da su se pokazali ne samo efikasnijim već i zgodnijim za
svakodnevno nošenje i upotrebu u gradskim uslovima.
Dvoručni hvat, dakle, je prvenstveno VOJNIČKI i on ima niz prednosti,
kada je reč o vojnoj bici u metežu, u odnosu na jednoručni hvat:
1. Znatno veća energija udarca zbog čega je praktično svaki pogodak bilo
gde fatalan.
2. Tesna vezanost pokreta tela i ruku koje drže mač a što u velikoj meri
obezbeđuje veći stepen zaštite i tela i ruku (kada je reč o metežu i
gužvi kada ruke treba da su što bliže telu) pošto tamo gde je telo sa
rukama tu je i mač, a gde je mač tu je i telo sa rukama. U jednoručnom
i dvorukom mačevanju sloboda pokreta mača u odnosu na telo je veća
(šaka sa mačem može npr. biti na desnoj strani a grudi mačevaoca na
levoj) pa je ruka sa mačem više izložena a telo često nezaštićeno.
3. Manje zamaranje dve ruke koje drže jedan mač od zamaranja jedne
ruke koja drži jedan mač.
4. Mnogo manja verovatnoća da se u borbi ostane bez mača, a što je kod
jednoručnog mačevanja veoma čest slučaj zbog raznih tipova hvatova,
razoružavanja, fiksiranja…
5. Veća stabilnost mačevaoca u borbi (čeoni gard) nego kod jednoručnog
mačevanja (bočni gard).
No, dvoručno mačevanje ima i niz nedostataka.
1. Kao što čovek u društvu sa drugim čovekom ne može činiti sve što mu
je na volju već se mora prilagođevati, lišavati i praviti kompromise sa
slobodom onog drugog, tako i u dvoručnom držanju mača sloboda i
pokretljivost svake ruke ponaosob je smanjena jer mora da se
usklađuje sa pokretima druge ruke. Da bi se ovo bolje shvatilo dovoljno
je pokušati pisati jednom olovkom istovremeno sa obe ruke. Dvoručni
hvat je, dakle, u borbi namenjen prvenstveno snazi, jednoručni
pokretljivosti i perfekciji.
2. Dvoručni mačevi, kao svi teški i inercijalni mačevi namenjeni su pre
svega (kao i svi vojnički) primarno sečenju. Naime, sa dve ruke se lako
izvodi zajednički izmah i zamah za sečenje dok je bod na ovaj način
teže izvesti pošto pri dvoručnom držanju drške mača ruka kod
nakrsnice je opružena sasvim a ruka kod jabuke delimično pa ta
neusklađenost i različitost otežava pokret zajedničkog boda istom
snagom i istim usmerenjem. Iz tog razloga se dvoručni mačevi koriste
malo za bodove (ne uzimajući ovde u obzir razne oblike vežbovnih i
školskih dvoručnih mačeva – npr. „federšvert“, koji su lagani surogati
pravih dvoručnih mačeva pa se s njima može lako bosti ali su njihova
sečenja beznačajnog karaktera ne samo u vojničkom smislu), a bodovi
su u mačevanju zapravo brži i efikasniji od sečenja.
3. Težina dvoručnih mačeva je u principu veća od težine jednoručnih tako
da je jednoručno mačevanje pokretljivije od dvoručnog zbog čega se u
dvoručnom mačevanju mačuje više pokretima tela dok u jednoručnom
više pokretima mačem. Zbog ovoga je dvoručno mačevanje napornije
za telo od jednoručnog koje je napornije za ruku.
4. Dvoručno mačevanje otvara mnogo više telo prema protivniku (za
razliku od jednoručnog u kome je telo prema protivniku okrenuto bočno

u dvoručnom je okrenuto čeono) pa je i veća verovatnoća da se primi
pogodak.
5. Kod dvoručnog mačevanja mačevalac koji izvodi izmah za sečenje se
uvek više izlaže kontranapadu protivnika nego mačevalac koji izvodi
sečenje jednoručnim hvatom.
6. Kad se mač drži sa dve ruke veća je verovatnoća da jedna od njih bude
pogođena nego što je verovatnoća da samo jedna u jednoručnom hvatu
bude pogođena.
7. Kad je u držanju dvoručnog mača jedna ruka pogođena mačevalac više
ne može koristiti mač dok u slučaju jednoručnog hvata on može mač
prebaciti u drugu ruku i nastaviti borbu.
8. Dvoručni hvat mača je gotovo neupotrebljiv u konjičkom mačevanju
dok je jednoručni idealan.
9. Borba dvoručnim hvatom zahteva veći prostor zbog potrebe veće
pokretljivosti tela nego borba jednoručnim hvatom mača.
10. U dvoručnom hvatu mača postoji manji broj duelnih radnji
(razoružanja, bacanja… ) nego kada se mač drži u jednoručnom hvatu.

Jednoručno mačevanje
Kod jednoručnog mačevanja mač se drži samo jednom (naoružanom)
rukom dok je druga ruka slobodna. Dvoručni hvat mača se koristio u kontinuitetu
jedan relativno kratak period istorije mačevanja (kojih 350 godina) a jednoručni
praktično od bronzanog doba pa sve do 19. veka (dakle gotovo više od 3500
godina). Za razliku od dvoručnog mačevanja koje je korišteno najvećim delom u
vojne svrhe, a kao civilno vrlo malo (od čega najviše u školama mačevanja kao
vežbovno) jer dvoručni mač je nezgrapan zbog velike drške za nošenje uz
građansko odelo, jednoručno mačevanje je upotrebljavano ne samo u vojne već i
od renesanse u civilne svrhe što znači da se koristilo ne samo za borbu u metežu
već i za duelnu ili dvobojnu borbu dva mačevaoca.
Dobre strane jednoručnog hvata mača su:
1. Potpuna sloboda pokreta naoružane ruke tj. velika pokretljivost mača
(veći izbor radnji sečivom).
2. Veća udaljenost vrha mača od tela mačevaoca koji mač drži u bočnom
stavu (jednoručno) nego u čeonom stavu (dvoručno).
3. Lakše i preciznije izvođenje boda jednom rukom nego sa dve ruke.
4. Manja površina izloženosti protivnikovom maču zbog bočnog stava kod
jednoručnog hvata nego kod čeonog stava u dvoručnom hvatu.
5. Mogućnost prebacivanja mača iz jedne ruke u drugu iz taktičkih razloga
ili zbog ranjavanja.
6. Oslobođenost druge (nenaoružane) ruke za razne duelne radnje
(fiksiranja, razoružavanja, sklanjanja, udarce, bacanja…), držanje štita
ili plašta.
7. Popuna funkcionalnost za konjičku borbu.
8. Pogodan za borbu u manjem prostoru jer zahteva manje manevarskog
kretanja tela, a zbog čega je i manje zamoran za telo.
9. Držanje mača koje rukobranom i položajem tela obezbeđuje dobru
zaštićenost naoružane ruke.
10. Kod jednoručnog hvata mača mnogo je veći izbor eskivaža nego kod
dvoručnog hvata mača.
11. Jednoručni mač se pomoću duplog hvata (hvatanje slobodnom rukom
sečiva) ili dvostrukog hvata (hvatanje drške mača preko šake koja drži

mač) može koristiti kao dvoručni mač dok se dvoručni mač ne može
koristiti nikako jednoručno.
No, i jednoručni hvat mača ima niz mana.
1. Sečenje jednom rukom obično ne može naneti značajne povrede čak i
kod upotrebe najslabije zaštite.
2. U vojničkoj borbi u metežu kod jednoručnog hvata ispružena ruka sa
mačem je uvek veoma laka meta za sečenje.
3. Bočni stav kod jednoručnog hvata u borbi u metežu je nestabilan i
takvog mačevaoca je veoma lako sa strane izbaciti iz ravnoteže.
4. Veća ograničenost na linearno kretanje (zbog bočnog stava) u odnosu
na čeoni stav kod koga postoji veća sloboda kretanja u svim pravcima
(osim linearnim).
5. Velika izloženost protivnikovom napadu desne noge (u desnom stavu)
kada se stoji u bočnom stavu jednoručnog hvata.
6. Brže zamaranje naoružane ruke.
7. Slabije držanje mača pa i velika verovatnoća da se ostane razoružan
(bez mača) ili uhvaćenog sečiva mača nekom od duelnih radnji
protivnika.
8. Velika verovatnoća da se mač polomi u bloku ako se ovaj ne izvodi
adekvatno (posebno kada je protivnikov mač teži) zato što je lagan
(kako bi se držao jednom rukom) pa i užeg i tanjeg sečiva.
9. Nepogodnost (izuzev kratkih jednoručnih mačeva) za bod tokom borbe
u metežu zato što se mač često teško i nedovoljno brzo vadi iz ubodne
rane.
10. Za razliku od dvoručnog hvata u kome mačevalac može svakog
trenutka podjednako efikasno voditi borbu i iz levog i iz desnog stava,
mačevalac koji mačuje sa jednoručnim hvatom najefikasnije može
mačevati samo u desnom ili levom stavu pri čemu ako menja stav treba
da menja i ruku sa kojom mačuje jer borba desnim hvatom mača u
kontrastavu se koristi samo sekundarno (prinudno ili taktički).
Dvoruko mačevanje
Ovo je vrsta mačevanja na koju se obično zaboravlja i koja se ne
razmatra, i to uglavnom zato što je reč o najkomplikovanijoj (pa i najmanje
poznatoj) vrsti mačevanja. Pod dvorukim mačevanjem se podrazumeva
mačevanje u kome su tokom borbe obe ruke naoružane – ali sa dva oružja
(ista ili različita).
Kad je reč o vrstama naoružanja pored mača u jednoj ruci postoje
razne mogućnosti za drugu ruku: drugi mač, daga (bodež za levu ruku),
plašt, ofanzivno korišten mali ili srednji štit, štap, oklopna podlaktica sa
rukavicom, kamen…
Kad je reč o karakteru ove vrste mačevanja ono u mnogo čemu
ujedinjuje pozitivne strane dvoručnog i jednoručnog apsorbujući
istovremeno njihove negativne strane uz unošenje dodatnih elemenata koje
u sebi ne sadrži pojedinačno ni jednoručno ni dvoručno mačevanje.
Tako npr.
1. U mačevanju u kome se koristi daga (bodež za levu ruku) i rapir
mačevalac može slobodno menjati i kombinovati bočne i čeone
stavove.
2. Mačevalac u dvorukom mačevanju oiseduje potpunu pokretljivost
obe naoružane ruke kako u odbranama tako i napadima zbog čega

one mogu u akcijama delovati i simultano i sukscesivno i
razdvojeno.
3. Dvoruko mačevanje je podjednako pogodno za borbu protiv jednog i
više protivnika jer se mačevalac može istovremeno braniti od dva
napadača kao što može istovremeno izvoditi i napade na dva
protivnika. Iz ovog razloga dvoruko mačevanje je podjednako
pogodno za borbu u metežu koliko i civilnu borbu protiv samo
jednog protivnika.
4. Mačevalac u dvorukom mačevanju se može pomoću istovremenog
bloka sa svoja oba oružja odbraniti od napada težeg mača
(dvoručnog), a bez opasnosti od njegovog loma.
5. Mačevaoca naoružanog sa dva oružja veoma je teško razoružati a
on može veoma lako izvesti niz razoružanja.
6. Mačevalac sa dvorukim hvatom nedostatak koji ima njegovo sečenje
jednom naoružanom rukom (sečenje je slabo po snazi) može
nadoknaditi istovremenim sečenjem ili bodom oružjem koje koristi
u drugoj ruci.
7. U dvorukom mačevanju se slabije zamaraju naoružane ruke zato što
se mogu koristiti i u kombinacijama na smenu.
8. Mačevalac u dvorukoj borbi, ako ostane bez jednog oružja
(razoružanje ili ranjavanje) još uvek može nastaviti borbu pomoću
drugog.
9. Mačevalac u dvorukom hvatu može istovremeno voditi i blisku (u
levoj ruci drži kratko oružje – npr. dagu) i distancionu (u drugoj ruci
drži dugačko oružje - mač) borbu dok kod jednoručnog i dvoručnog
može ili jedno ili drugo.
10. Mačevalac u dvorukom hvatu uvek može jedno svoje oružje koristiti
za borbu na daljinu (bacanje dage, plašta, štita, štapa, kamena,
peska, stolice…) dok u jednoručnom i dvoručnom to je veoma
rizično.
11. Dvoruko mačevanje je pogodno i za konjičku borbu (mali konjički
štit u levoj ruci i mač u desnoj).
I dvoruko mačevanje ima mane:
1. Ova vrsta mačevanja se najteže i najduže uči.
2. Ova vrsta mačevanja je najkomplikovanija za izvođenje pa i
najrizičnija u slulaju grešaka.
3. U dvorukom mačevanju postoji velika opasnost od slučajnih
obostranih pogodaka ukoliko se oba mačevaoca bore dvoruko.
4. Potreba konstantne i visoke koncentracije tokom borbe, a što
brzo psihički iscrpljuje.
5. Dvoruko mačevanje je fizički najzamornije pošto zahteva
podjednako veliku pokretljivost tela u svim pravcima (kao u
dvoručnom mačevanju) koliko i veliku pokretljivost ruku (kao u
jednoručnom mačevanju).
6. Kod dvorukog mačevanja je moguća koristiti najmanji broj
eskivaža.
Ukoliko se, dakle, sve izloženo uzme u obzir za najveći broj situacija
dvoruko mačevanje je najbolje i u tom smislu bih uvek preferirao na njega i
najozbiljnije izbegavao protivnika koji mačuje na taj način. Na nešto slično (pošto
je reč o dalekoistočnom mačevanju) ukazuje i Mijamoto Musaši (1584? - 1645)
legendarni i najveći mačevalac Japana koji je na vrhuncu svoje mačevalačke
veštine prvi počeo da koristi istovremeno dva mača u borbi dajući naziv svome
mačevanju „dva mača jedna škola“: „Svoju doktrinu nazvao sam nitenrju da
bih pokazao prednosti koje ima upotreba dva mača. (…) U mojoj školi se

od početka bori sa jednim mačem u jednoj a drugim u drugoj ruci, jer u
borbi na život i smrt treba do maksimuma upotrebiti sve oružje. Moram
da kažem da je velika šteta ako se umre sa jednim mačem neizvađenim iz
korica.
Ako se jedan mač drži obema rukama, teško je njime izmahivati
levo-desno, pa ja preporučujem da se dugi mač drži samo u jednoj ruci.
Za razliku od koplja, naganate i sličnog oružja, mač treba uvek držati u
jednoj ruci.
Nije zgodno veliki mač držati obema rukama dok se jaše, trči, kad
se kreće po stenovitom terenu, na strmom putu i u gomili ljudi. Ako se u
levoj ruci drži luk, kratki mač ili neko drugo oružje, još uvek je moguće
koristiti desnu ruku za izmahivanje dugim mačem.„ (prevod:Dragan
Milenković)
No, kako je ova vrsta mačevanja najkomplikovanija za učenje, psihofizički
najzahtevnija i za izvođenje najrizičnija većina mačevalaca se radije opredeljuje
između dve preostale vrste mačevanja. Kada je reč o dvoručnom ili jednoručnom
mačevanju za civilno mačevanje pre treba birati jednoručno dok za vojno
mačevanje, a u zavisnosti od karaktera bojišta i zaštitne opreme nekad dvoručno
a nekad jednoručno. U tom smislu, s obzirom da nam istorija govori koji su
mačevi najduže u praksi bili korišteni može se bez velike greške reći da je
jednoručni hvat univerzalniji i preporučljiviji za veći broj situacija.

Dugački ili kratki mačevi?

Svaki
mač
je
kralj
svog
kraljevstva. Ako se sudare različita
kraljevstva ishod borbe ne zavisi od
kraljevstva već okolnosti i sa veštine
mačevanje
prelazi
se
na
veštinu
prilagođavanja,
improvizacije
i
snalažljivosti.

Kratki mač je mačevalačko oružje za seču i bod dužine do polovine dužine
sečiva standardnog jednoručnog mača. Zbog svojih dimenzija nije zgodan za
distancionu borbu (borbu na daljini) ali je savršeno oružje za duelnu borbu i
borbu na skraćenoj distanci. Obično ima široko i jako sečivo tako da se može
koristiti za blokove protiv svih jednoručnih mačeva. Zato što je kratak, najčešće
srednje težine i dobro izbalansiran veoma je lak za manipulaciju pa je mačevalac
naoružan njime veoma okretan i brz a pogotke može nanositi podjednako
efikasno bodom koliko i sečenjem.
Rimljani su, dakle, ne slučajno izabrali i koristili posebnu vrstu mača gladijus. On je (izraženo tip hispanijensis) podjednako prigodan i za bod i za
sečenje ne samo zbog svoje forme već i dužine. Naime, ovim mačem se lako
bode jer ima jako agresivan vrh ali zato što je kratak njega je podjednako lako i
izvaditi iz ubodenog kako bi se naneo sledeći bod.
S druge strane što su oštrice mačeva duže to je i veći radijus luka koji u
zamahu treba da pređe vrh mača da bi sečenjem pogodio. Tada je bod koji ide
pravolinijski i najkraćim putem kratkim mačem brži od sečenja dugačkim pa onaj
ko izmahuje da udari uvek biva pre proboden nego što uspeva da poseče.
Takođe, u onoj meri u kojoj se dužina oštrica mačeva smanjuje u toj
meri se smanjuje i radijus zamaha za udarac pa on prelazi kraći put i udarac biva
brži. Iz ovog razloga u borbi kratkim mačevima bod pada gotovo
istovremeno kad i udarac (ako se on izvodi pravilno) pa superiornost

boda o kojoj su govorili Rimljani se ne zasniva na osobinama mača (koji
je pogodan i za bod i udarac) već na načinu njegove upotrebe.
Iz tog razloga su rimski vojnici učili tehniku ravnopravnog korištenja i vrha
i oštrice ali su ih koristili sa tačno određenom namenom i zadatkom. Naime, na
većoj distanci su plasirali udarce a na kraćoj bodove. Tehnika rimske borbe
kratkim mačem je u tom smislu podrazumevala blisku borbu mačevima sa kišom
udaraca uz guranje štitovima i na kraju ubadanje protivnika u lice. Udarci su se
izvodili više ne samo iz ramena već i lakta.
Ako su se borili defanzivno krili su se iza štita i nanosili bodove i to odozgo,
sa strane ili ispod podignutog štita (ako kleknu), ako su se borili ofanzivno
delimično su se štitili štitom a delimično otvarali kako bi mogli da nanesu bod jer
je štit ograničavao pokrete sečenja. Ovo ofanzivno kretanje bodovima (ukoliko
nije nanelo pogodak) dovodilo je uvek, uz izvođenje posebno uvežbanih radnji, do
skraćenja distance (a što je i bio glavni cilj) nakon čega se nanosio po pravilu
bod, ili ako se protivnik izmicao - udarac.
Kad se govori o odnosu upotrebe boda i sečenja kod Rimljana on se može
veoma precizno pratiti posmatranjem rimskih mačeva. Naime dok su Rimljani u
početku koristili mač gladijus tipa "hispanijensis" sa oštricom forme lista gladijole
koja je pogodna i za bod i za sečenje tako su se taktički i ponašali. Kada su
kasnije počeli da koriste gladijus tipa "pompeja" njihova tehnika se više zasnivala
na taktici boda nego sečenja. Kada su na kraju počeli da koriste dugi mač
"spatha" tehnika mačevanja se više nego ikad zasnivala na taktici sečenja no
boda. Dakle, Rimljani su koristili bodno-sekuću tehniku u kojoj se akcenat menjao
od boda ka sečenju i obratno, a u zavisnosti od okolnosti, tipa mača i protivnika.
U tom smislu ni tehnika rimskog mačevanja kratkim mačem (a ranije grčkog
mačevanja i mačevanja vojske Aleksandra Makedonskog) bitno ne odudara od
osnovnih karakteristika vojnog mačevanja kratkim mačevima kasnijih perioda.
Reč je o tesacima, napoleonovoj kratkoj sablji, skraćenim pomorskim mačevima,
jataganima, nemačkim dugim noževima, mačetama itd. koji imaju samo jednu
manu - kratkoću (nepodobni su za distancionu borbu) ali mnoštvo prednosti. Iz
ovog razloga mačevalac koji ima kratki mač i ume veštim kretanjem da
kompenzuje samo tu jednu manu u datom trenutku može na puno načina
iskoristiti svoje prednosti a mačevalac koji ima dugi mač a ne ume iskoristiti tu
svoju jedinu prednost u datom trenutku će biti izložen stotinama mana svoga
oružja.
Tako je npr. u vojnoj borbi mačevima uglavnom nemoguće držati distancu
pošto se ne može činiti korak nazad jer iza jednog vojnika se nalazi drugi koji
napreduje. Iz tog razloga u svakoj vojnoj mačevalačkoj borbi već posle prve
akcije dolazi do skraćenja distance i nametnute bliske borbe za koju je dugi mač
potpuno nepogodan a kratak - savršen.
Takođe, jedna od veoma bitnih prednosti kratkih mačeva je da se teže
hvataju i sklanjaju drugom rukom nego dugački pa je protivnika naoružanog
kratkim mačem teže i opasnije razoružati od protivnika naoružanog dugim
mačem jer svako razoružanje podrazumeva skraćenje distance a borcu
naoružanom kratkim mačem upravo skraćenje distance u borbi najviše odgovara.
Suština međusobne borbe protivnika naoružanih kratkim i dugačkim
mačevima je, dakle, distanciono-poziciono mačevanje u kome jedni teže da se
približe protivniku a drugi da ga održe na daljini a ne u neposrednoj upotrebi
sečiva za napad i odbranu.
S druge strane dugački mač, jer ima veću dužinu sečiva, omogućava
mačevaocu da protivnika drži na distanci i da mu sa bezbedne daljine (zaštićen od
duelnih radnji) nanosi pogotke bodovima i sečenjima. Takođe dugačko sečivo ima
veći moment inercije pa je i udarac njime jači. Kao treće dugačkim mačem je
lako izvoditi varke sečivom, razne vezne radnje ali i blokove koji su sigurniji s
obzirom da je sečivo duže pa štiti veći površinu tela.
Međutim, kod dugačkih mačeva se pojavljuje karakteristična vibracija
sečiva koja nastaje prilikom udarca ili pariranja udarca, a koja značajno otežava

baratanje. Ove vibracije nema kod kratkih mačeva. Njihovo sečivo je zbog
kratkoće kruto (kao satara ili sekira) pa se udarac njime može naneti bilo kojim
delom bez vibriranja. Iz navedenog razloga (jer nema tačku perkusije) kratak
mač je po konstrukciji čvrst, pouzdan i lak za manipulaciju.
Svi navedeni razlozi, a ima ih još, (npr. da se lakše nosi na boku i da je
lakše sa njime kretati se po terenu nego sa dugačkim mačem) su ujedno i glavni
razlozi zbog kojih je kratki mač oduvek bio omiljeno vojničko oružje i tokom
istorije se koristio duže vremena nego dugi mač: od starog veka do II svetskog
rata.
No, čitalac može ako je brzoplet postaviti opravdano pitanje: ako su
kratki mačevi pogodniji za borbu zašto su npr. u Rimu bili zamenjeni dugačkim
spatama iz kojih su kasnije nastali dugi viteški mačevi koji su se koristili pretežno
tokom celog srednjeg veka (od čeličnih rimskih spata su u 5. veku nastale
merovinške spate a iz njih karolinške a od ovih gotički mačevi)?
Razlozi za odustajanje su bili ne u tome što su dugački mačevi bolji i
efikasniji za borbu već zato što se istorijski promenila situacija na bojištu. Naime,
vremenom je slabljenjem rimskog carstva vojsku sačinjavalo sve više varvara.
Oni su regrutovani na brzinu i bilo ih je teško obučavati rimskoj tehnici
mačevanja koja se još morala i modifikovati pošto su oni koristili lične mačeve
koji su obično kao i kod svih varvara bili dugački.
Takođe, Rimljani su se zbog sve većih teritorija koje je trebalo kontrolisati,
a sve manjeg broja broja ljudi sve više oslanjali na konjicu a tada su potrebni
dugi mačevi a ne kratki. Osim toga kako se rimski svet bližio kraju Rimljani su
bivali sve mekoputniji ("metiljaviji") jer ih je ugodan život civilizacije i raskoši
raznežio, ulenjio, razmekšao i omlitavio telesno i duhovno. Iz tog razloga su se u
pešadiji počeli okretati dugim mačevima za "borbu na daljinu" (distancionu borbu)
pošto borba s njima nije tražila toliko srčanost karaktera i okretnost tela kao što
je to bilo sa borbom "prsa u prsa" kratkim mačevima. (Jedan od rimskih senatora
simbolično govoreći o toj dekadenciji uoči pada Rima je rekao: "Carstvo koje su
naši preci izvojevali sa kratkim mačevima mi smo izgubili sa dugim").
Osim toga zabluda je da su sa vojnih bojišta nakon starog veka nestali
kratki mačevi. Oni se se svuda koristili i tokom srednjeg i novog veka. U XV veku
jedinice Maksimilijana I, Holanđani, Belgijanci i Nemci su ih kao Lange Messer dugački noževi - bojni noževi nosili gotovo od XV-XVIII veka kao svakodnevni deo
narodnog odela i bili su nezaobilazni deo svih ratova tog perioda. Takođe, cele
vojske (npr. Napoleonova pešadija) su bile naoružane ovim mačevima. Takođe,
grenadirske kratke sablje koristila je i srpska vojska tokom I i II ustanka. Kratki
mačevi - tesaci su bili sastavni deo opreme artiljerijskih jedinica čak i u I
svetskom ratu. Ovde ne treba zaboraviti ni mačevalačko oružje koje po trajanju
korištenja u istoriji sveta se nalazi na drugom mestu posle grčkog kratkog mača i
gladijusa (koji su vladali gotovo 2000 godina) - jatagan. To je jeziv mač (omiljen
kod balkanskih naroda zbog njegove efikasnosti, okretnosti i funkcionalnosti) koji
se bez ikakvih izmena u formi, funkciji i tehnici upotrebe koristio ne bez razloga
gotovo više od sedam vekova. Neke od fabrika za izradu jatagana su prestale da
rade tek početkom XX veka. Ovo dovoljno govori o praktičnosti i ubitačnosti ovog
kratkog oružja s obzirom da je npr. rapir kao najrasprostranjeniji evropski mač
bio u upotrebi tek koja dva i po veka a špada jedva da je izdržala vek i po.
Dakle, jasno je (kao i u slučaju sa teškim i lakim mačevima) da dužina
sečiva u okviru određenog opsega (predugačka sečiva – preko 1,2 metra kao i
suviše kratka – ispod 0,4 metra, su neupotrebljiva za mačevanje) ne pruža
superiornost ni jednoj vrsti mača. U tom smislu mačevalac naoružan kratkim
mačem može savladati protivnika naoružanog dugačkim mačem ako vešto
primenjuje adekvatnu taktiku koja pripada ovoj vrsti mača. Ista je situacija i sa
mačevaocem naoružanim dugačkim mačem. Ono što, međutim, daje prednost
jednoj vrsti mača u odnosu na drugu jesu okolnosti u kojima se vodi borba a koje
mogu više favorizovati prednosti dugačkog ili kratkog sečiva. Tako npr. ako treba

mačevati u malom prostoru kratki mačevi će lakše razviti svoje prednost ali ako
se borba vodi na konju dugački mačevi su nesumnjivo superiorniji itd.
Istočni slučaj
I širom Istoka su se koristili kratki mačevi, a najpoznatiji među njima je
japanski vakizaši koga je svaki samuraj nosio zajedno sa dugim mačem
(katana). Štaviše ovaj mač je bio često više u upotrebi od dugačkog mača. O
tome nam piše i najveći mačevalac Japana Musaši:
"Ima škola koje su naklonjene dugim mačevima. U mojoj školi se
ovakva naklonost smatra slabošću. Te škole smatraju da dugi mač može
da obezbedi pobedu sa odstojanja, i zato daju prednost dugom maču.
- Postoji poslovica: ako ti je ruka duža i za jedan sun, imaš prednost; ali
ona važi samo za one koji o vojnoj doktrini ne znaju ništa.
Pokušaj da se prednost nad protivnikom ostvari isključivo
upotrebom dužeg mača znak je slabosti duha.
Kad se u dvoboju nađeš u neposrednoj blizini protivnika, ili se čak
s njim uhvatiš u koštac, dugi mač ti nije od koristi. Njime je nemoguće
izmahivati onda kada se čovek koji nosi dugi mač nađe u situaciji koja
više odgovara onome sa kratkim mačem; dugi mač tada postaje samo
teret.
...Postoji i stara poslovica: veliko se može upotrebiti i kao veliko i
kao malo, što znači da veliko može biti u prednosti nad malim. No, ja ne
govorim o tome.
Ja ne govorim protiv velikih mačeva već protiv duha borca koji više
voli da upotrebljava dugi mač. Upotreba dugog mača može da se poredi
sa komandovanjem velikom vojskom, upotreba malog mača sa
komandovanjem malom. Da li je nemoguće da mala vojska pobedi veliku?
U istoriji ima mnogo primera da su malobrojni pobedili
mnogobrojne. Moja doktrina jeste doktrina protiv uskogrudog duha."
O tehnici borbe dugačkog mača protiv kratkog mača vidi link:
Mačevanje neuparenim mačevima

Gledanje protivnika

Čulo vida je glavno i najvažnije čulo u borbi. Oko ukazuje na pravac, način
i brzinu napada ili na mesto i trenutak pogodan za napad pa i daje napadnutom ili
napadaču informaciju na osnovu kojih on deluje. Uništiti protivniku čulo vida (što
mnoge životinjske vrste imaju za prvi i osnovni cilj napada ili odbrane) znači
ujedno i savladati ga.
Čulo vida, međutim, ima jednu veoma bitnu osobinu – vidno polje. Oko,
naime, samo u jednoj određenoj zoni vidi oštro i to je zona potpune, usmerene
pažnje koja i donosi najveći broj informacija o posmatranom. Oko, dakle, najbolje
vidi samo ono što posmatra središnjim delom vidnog polja – sve što je van ove
tačke spada u periferni vid i to vidi površno i nejasno. Iz navedenog razloga
mnoge životinjske vrste su razvile očni aparat ili su im tako postavljene oči da
imaju veoma široko vidno polje, a neke bukvalno mogu oštro videti u krugu od
360 stepeni (zec).
Čovek, međutim, nema takve oči i njegovo gledanje protivnika je
ograničeno vidnim poljem pogleda. Iz ovog razloga se često postavlja pitanje u
šta mačevalac tokom borbe treba da gleda, u šta da usmerava pogled?
Prva škola
Preporučuje praćenje pogledom kretanja protivnikovog sečiva. Priroda
nam je, naime, i dala organ vida da pogledom uočimo opasnosti koje nam dolaze
u susret kako bi na njih blagovremeno reagovali. Za ovu školu oko se usmerava
u ono što se kreće ka nama i to ima smisla jer pogodak nanosi sečivo pa prateći
kretanje protivnikovog sečiva precizno ga kontrolišemo i reagujemo adekvatno na
njega. Ova škola smatra da gledanje protivnika u bilo šta drugo odvraća pažnju
od onog šta on čini sa svojim mačem a što napadaču pruža priliku da izvede
jednu akciju pre nego što napadnuti uspe da je uoči, izanalizira i na nju
odreaguje.

Prva škola: pogled prati kretanje mača protivnika

Ovaj način gledanja se preporučuje početnicima i učenicima u mačevanju
koji još nemaju dovoljno, iskustva, znanja i osećaja za percepciju pokreta
protivnika.
Glavna mana izloženog načina gledanja je sledeća: kad napadnuti
posmatra sečivo koje mu ide u susret a napadač s namerom varke naglo promeni
pravac kretanja sečiva kako bi udario u drugu tačku, napadnuti dok isprati okom
tu promenu i podatak obradi u mozgu kako bi odreagovao, već je udaren. „Kad
oko vidi tada je kasno“. Predstavnici ove škole na to odgovaraju da kad bi
situacija bila tako jednostavna priroda oči ne bi ni stvarala. Naime, promeni
kretanja sečiva koju je oko videlo isto je potrebno vreme da bi se realizovala kao
pogodak i da ako na tu promenu pravca kretanja sečiva napadača (koju je oko
uočilo) napadnuti odmah reaguje promenom prostora (promenom distance) on
dobija vreme koje mu je potrebno da adekvatno reaguje na varku koju je okom
video. Uistinu, ovakav način rešavanja izloženog problema je moguć kod
linearnog mačevanja u kome se održavanje distance i izvodi jednostavno (prostim
korakom u nazad). Međutim, u slučaju borbe uz nelinearno kretanje (u svim
pravcima i iz svih pravaca) održavanje distance je znatno složenije pa i njegova
percepcija okom zbog čega nije lako zaštititi se pouzdano od varke na tako
jednostavan način.
Druga škola
Druga škola smatra da mačevalac u borbi treba da posmatra šaku
(ruke) protivnika zato što njihov pokret pokreće i mač a njihov položaj upućuje na
pravac dejstva i radnje protivnika. O tome Kapo Fero jasno piše: „ Pre svega
kada se neko nađe u borbi mora da gleda u protivnikovu naoružanu šaku pre
nego u bilo šta drugo, a kako bi video sve njene pokrete i iz toga zaključio šta mu
je raditi.“
Problemi sa ovim načinom gledanja, međutim, uglavnom nastaju kod lakih
mačeva kod kojih jedan skoro isti položaj šake usmerava vrh mača na sasvim
različite strane. Problem nastaje i kada mačevalac iz jednog istog položaja šake
može izvoditi različite radnje (npr. kontrablok – sečenje ali i kontrablok udarac
jabukom; probusno sečenje ali i udarac jabukom). Glavni problem za ovu školu
nastaje, međutim, u duelnom mačevanju u kome ako mačevalac gleda samo i
jedino naoružanu ruku protivnika gotovo sigurno će biti ugrožen njegovom
drugom rukom ili nogom.

Druga škola: pogled prati položaj i kretanja šaka protivnika

Treća škola
Zahteva gledanje protivnika u oči kako bi se na osnovu pravca pokretanja
njegovih očnih jabučica saznalo u kom pravcu sledi njegov napad. Naime,
napadač pre napada traži okom otvorenu tačku koju će napasti ili zatvorenu tačku
koju će napadom otvoriti – i to ga odaje! Ove škole izričito zabranjuju
usmeravanje pogleda na pokrete mača i nogu. To gledište ima smisla zato što
pogled pre akcije pokazuje gde će akcija ići a što dovodi u prednost napadnutog
koji tako može i da je tamo ranije očekuje.

Treća škola: pogled prati kretanje očiju protivnika

Ovaj način gledanja se preporučuje starijim mačevaocima koji su već
izveštili oko za poglede protivnika i imaju više iskustva sa povezivanjem pravca
gledanja sa različitim vrstama radnji telom i mačem.
No, ovaj način gledanja je pouzdan samo kod protivnika koji mačuju
naturalistički tj. početnika koji koriste široke pokrete sa jasno izraženim i
neskrivenim tačkama napada, a koje grčevito traže pogledom na protivniku.
Ukoliko je protivnik, međutim, vrstan mačevalac on će kriti svoj pogled
ispod suženih kapaka, namerno će pogled usmeravati na jednu tačku a napad
izvoditi na neku drugu ili će napade izvoditi uskim varkama tako da nam pravac
njegovog pogleda neće ništa reči pošto njegovo isto vidno polje pokriva
istovremeno više zona njegove akcije. Takođe, ovaj način gledanja je gotovo
neupotrebljiv u mačevanju lakim bodućim mačevima pošto su pravci napada ovim
oružjem toliko uski da ih je nemoguće razlučiti. Pored ovog, u kurtoaznoj borbi, u
kojoj se koristi zaštitna maska ili razne vrste kaciga za glavu koje skrivaju pogled,
ovaj način gledanja u borbi je nemoguće izvoditi.
Gledanje u oči se još koristi i kao sredstvo stupanja u psihološku borbu. Iz
pogleda protivnika moguće je otkriti njegovo psihološko stanje (strah, smirenost,

nevericu, nestrpljenje...) pa i odrediti taktiku koju je moguće koristiti. No, ovo je
mač sa dve oštrice jer ne samo da naše buljenje u njegove oči može otkriti njemu
i naše psihološko stranje (strah, nevericu, nesigurnost...) već i on može namerno
lažirati svoj način gledanja (npr. preplašeno gledati u nas) kako bi nas doveo u
zabludu o svom unutrašnjem stanju. Takođe, gledanje protivnika u oči može
veoma lako dovesti i do otvaranja mogućnosti psihološkog uticaja protivnika na
nas. O tome govori i čuveni mit o „gorgoninom“ pogledu tj. očima koje
„skamanjuju“ pogledom (pogled koji izaziva strah, neprijatnost, paniku, strepnju)
ili očima koje umiruju, smiruju i deluju uspavljujuće, „hipnotički“...

Četvrta škola
Ova škola smatra da bi se polemika predhodne tri mogla s pravom voditi u
beskraj, a što govori da su sve strane na neki način u pravu i da prednosti svake
tehnike, dakle, treba koristiti kao i mane izbegavati, a sve u zavisnosti od
okolnosti.

Četvrta škola: pogled koji sukscesivno "skače" sa pokreta na pokret protivnika

S tim u vezi oni ukazuju na to kako se svaka životinja bori. Ona u borbu
stupa prvo gledajući protivnika u oči pokušavajući ne toliko da dokuči pravac
napada ili bekstva koliko da izbori psihološku dominaciju kako bi zatim na prvi
pokret njegovog tela pogled usmerila u pravcu pokreta, pa kad je napad izbegnut
opet pogled usmerila u oči. U takvoj borbi se, dakle, oči neprestano kreću i
menjaju tačku posmatranja, a u skladu sa onim što se kreće tokom borbe prateći
pokrete sukscesivno.
Četvrta škola, dakle, smatra da ukoliko je protivnik nevešt i pogledom
naivno pokazuje tačku napada to treba iskoristiti i gledati ga u oči (ukoliko to ne
remeti naše ili ne odaje naše psihološko stanje). Ukoliko je vešt valja nam
primeniti drugačiju taktiku.
Sopstveni pogled što više sakrivati i njime varati a na protivnikov se ne
osloniti previše. Tada je mudrije držati se druge škole i ne zapetljavati se previše
u igru očiju već posmatrati kretanje mača, pokrete ruku, noge (zadnje ili prednje)
protivnika, položaj njegovog tela...a što sve može ukazati unapred na pokret ili
voditi instinktivnom i refleksnom reagovanju na njega.
Ovakav način gledanja - pokretnim pogledom, predpostavlja vrlo visok
stepen uvežbanosti, majstorstva i iskustva mačevaoca zato što zahteva umeće ne
samo brzog prelaženja sa jednog načina gledanja na drugi već i sposobnost
harmoničnog povezivanja i predviđanja radnji protivnika iz njegovog pogleda,
pokreta ili poze tela i reagovanja na njih kada se dogode bez najave.
No, „ako gledaš levo ne vidiš desno, ako gledaš gore ne vidiš dole...“ Ova
primedba ima izuzetnu težinu s obzirom na tehniku duelnog mačevanja i

dvorukog mačevanja kada napad mačem može dolaziti odozgo a udarac nogom
odozdo ili kada napad mačem može dolaziti sa desna a dagom ili štitom sa leva...
Iz ovog razloga postoji i peti način gledanja.
Peta škola
Ova škola ima jedno originalno rešenje koje se pokazuje posebno
značajnim kada je reč o duelnom, dvorukom ili vojnom (sa više protivnika
odjednom) mačevanju. To rešenje je na tragu misli Sung-cua koji kaže: "Ako
protivnik ojača levu stranu oslabiće desnu i obratno, ako ojača napad
oslabiće odbranu i obratno - ako ojača sve biće svuda slab. Ali, ako oslabi
sve - biće svuda jak…"
Kad je pogled usmeren na protivnikove oči one vezuju pažnju pa se ne vidi
noga, ruka ili mač. Kad je pogled usmeren u pokrete nogu one vezuju pažnju pa
se ne vidi ruka ili mač. Kad je pogled usmeren na protivnikov mač on vezuje
pažnju pa se ne vide noge i ruke, ako je pogled usmeren na protivnikove ruke
one vezuju pažnju pa ne se vidi mač i noge, ako je usmeren na sopstveni mač on
vezuje svu pažnju pa se ne vidi protivnikov mač, noge i ruke, ako je pogled
usmeren u jednog protivnika on ne vidi pokret drugog ili još dva pored njega…
Drigim rečima: „Strelac koji pogađa jednu metu uvek promašuje ceo preostali
svet".

Peta škola: posmatranje perifernim vidom – difuzan pogled na celog protivnika,
pogled koji prati simultano pokrete protivnika

Dakle, ono što fiksira pažnju to je i obuzima i vezuje a kad je nešto vezano
postaje jednostrano, pristrasno i ograničeno. Pogled, zato ne sme biti usmeren ni
u šta kako bi pažnja u potpunosti bila slobodna, obuhvatila celo telo i bila
jednako i nepodeljeno raspoređena svuda.
Usmerena i specijalizovana pažnja na jedan uzok - gledanje samo jednog
pokretnog dela na protivniku, dakle, ne može nikad pokriti mogućnost mnoštva
različitih posledica koje mogu slediti iz njega. Iz jedne tačke i jednog parcijalnog
pokreta može slediti napad na sve tačke tj. on završava uvek integralno. Samo
ako je pažnja rasuta (a ne usmerena) svuda ona je sveočekujuća i bez ikakvog
konkretnog, vezanog, usmerenog i ograničenog očekivanja. Samo tada svaki
pokret protivnika može biti viđen jer ga gleda stotinu pogleda a ne jedan
usmeren. Samo ako se posmatra drvo u celini, a ne ovaj ili onaj list ili grana na
njemu, videće se i sve grane i svo lišće. To je takozvani široki, pejzažni pogled
koji smireno i opušteno simultano vidi sve ne gledajući ništa određeno i navodeći
oči ne da uočavaju pokrete na onom što gledaju već da ih doživljavaju. Za
pejzažni pogled je, dakle, karakteristično da se njime ne gleda pokret već se
pomoću njega postaje svestan pokreta.

Suština pejzažnog posmatranja protivnika je u gledanju perifernim
vidom (neoštro) a pošto je zona perifernog vida šira on u većoj površini percipira
svaki pokret, uistinu neoštro – ali to je nebitno za konstatovanje pokreta.
Iz tog razloga ova škola preporučuje „isključivanje“ i slabljenje u borbi
centralnog fokusa vida a maksimalno uključivanje perifernog. Drugim rečima da
se ne vidi na protivniku jedna tačka odlično već sve tačke oslabljeno. To se
postiže tako što se pogled centralnog fokusa usmerava u zonu pleksusa
protivnika a pažnja se preusmerava na ono što periferni vid percipira.
Drugi vrlo bitan element u učenju pejzažnog pogleda je da pokret koji
periferni vid uoči i percipira ne navodi posmatrača da ka njemu usmeri centralni
fokus kako bi ga "što bolje video" već da ostane i dalje miran i sa istim rasutim
fokusom. U ovom načinu gledanja, dakle, ništa ne postoji što je značajnije od
drugog da bi se pogled usmerio i vezao za to. Da bi se koristio izloženi način
gledanja potrebna je uporna vežba i psihička stabilnost a mačevalac koji je naučio
veštinu perifernog gledanja u borbu stupa sa karakterističnim pogledom koji kao
da „gleda kroz“ protivnika i „gleda nigde određeno“ - pogledom koji ništa ne
kazuje i veoma podseća na pogled slepog čoveka ili čoveka koji "zuri" u prazno.
Ta elastičnost i raznousmerenost percepcije omogućava u borbi najveći stepen
uočavanja najraznovrsnijih pokreta protivnika i njihove promene. U tu svrhu
mačevaoci za korištenje ove tehnike gledanja vežbaju "nepokretan pogled" posmatranje levo-desno-gore-dole bez pomeranja očnih jabučica.
Mačevalac koji je razvio sposobnost koncentracije gledanja perifernim
vidom svog protivnika vidi uvek u celini njegovih pokreta – „geštalt“, doživljava
ga integralno. Iz tog razloga i njegov pristup i odgovor na takav vid percepcije
mora biti i sam takav: ne diferencijalan, analitički precizan i proračunat već više
intuitivan. Navedeni način gledanja protivnika u borbi, dakle, zahteva ne samo
dobru uvežbanost za visok stepen perifernog vida već i visok stepen usmerenosti
pažnje sa čulnog na unutrašnje iskustvo i intuiciju - dakle najviši stepen veštine.
Ovaj način gledanja je posebno važan kod mačevanja u kome jedan
mačevalac treba da se bori sa više protivnika istovremeno.
Oko i duh
Kad je reč o upotrebi očiju u mačevanju mora se nužno govoriti i o
upotrebi duha mačevaoca. Ma koliko bilo oštro i ma šta gledalo oko nije ništa
drugo do obični optički instrument. Oko samo gleda - duh tek vidi. "Svetlost i
sočivo, kakvu korist daju onima što pamet nemaju?" (latinski natpis sa talira iz
1589. godine). To važi ne samo za čulo vida već i čulo sluha mačevaoca. Uho
sluša ali tek duh čuje. Svaka je muzika škripa za onog čija je duša raštimana.
Stari Grci su zato govorili: »oči i uši su loši svedoci ako je duh neobrazovan«.

Iz ovog razloga je u klasičnom obrazovanju prava umetnost kao najveća
odgojiteljica i oplemenitelj čula (koja su po prirodi divljačka i neotesana)
najvažnija za razvoj čoveka.
U tom smislu određenoj školi gledanja pripada i pretežno određeni duh
gledanja. Tako u prvoj i drugoj školi mačevalac gledajući u protivnika pažnju
oka fiksira na mač i šake koji će se pokrenuti. Duh takvog mačevaoca je
reaktivan i uglavnom pasivan jer nema vremena za analizu. Zbog ovoga takav
mačevalac na napad odgovara ili ga izvodi uglavnom instinktivno i refleksno. On,
dakle, ne očekuje već reaguje. No, u ovoj školi, u kojoj mačevalac primarno
mačuje telesno, njegov duh nije mrtav već samo sekundaran pošto (ukoliko je
pametan) on kasnije analizira ono što se desilo pa na osnovu toga donosi
zaključke i planove. S druge strane posmatrajući položaj mača i način njegovog
držanja on, ako to zna, može videti ne samo njegove namere već i mane pa i na

taj način praviti taktiku i strategiju borbe sa svakim protivnikovim pokretom pre
nego što ga on izvede. No, u borbi u kojoj se oko fiksira na mač izložene analize
su sporedne i sekundarne, posebno kad krene razmena udaraca.
U trećoj školi, koja zahteva veće umeće i iskustvo mačevaoca, on
gledajući u oči protivnika pažnju fiksira na pogled koji predhodi akciji pa i na
osnovu toga predviđa pravac napada pre nego što se on dogodi. Duh takvog
mačevaoca je primarno racionalizatorski i analitičan. On ne gleda pokret mača
protivnika već njegove namere koje odaje njegov pogled i analizira ono što će on
učiniti pre nego krene to da učini. Tada se ne reaguje na protivnikov napad već se
on duhom unapred očekuje spremno a refleksno i instinktivno u borbi je
sekundarno.
Četvrta škola i ovde ukazuje na mane svake od njih pojedinačno i smatra
da mačevalac treba pažnju duha koji vlada okom da prenosi sa jednog na drugo,
po mogućnosti predviđa iz očiju ali i reaguje na osnovu već izvedenog pokreta,
duhom vidi unapred šta će se dogoditi ali i duhom analizira ono što se dogodilo da
se to više ne bi dogodilo, da bi se opet dogodilo ili organizovalo događanje nečeg
sasvim trećeg. Ova škola zahteva vrlo visok stepen koncentracije, pažnje, znanja
i iskustva mačevaoca kao i izuzetnu elastičnost u načinu borbe koja se izvodi čas
instinktivno i refleksno a čas promišljeno.
Peta škola, kada je reč o usmerenosti pažnje tvrdi:ako je pažnja
usmerena na pobedu, obuzet si time, ako je usmerena na mač to te sasvim
obuzima, ako je usmerena na telo protivnika time je obuzeta, ako je usmerena
na svoje vlastito stanje straha, nadmoći..., time je obuzeta. Mačevalac ne treba
kada stane ispred protivnika da bude obuzet mnoštvom misli, premeravanjima,
procenjivanjima, predviđanjima, tehničkim trikovima itd. Niko ne može premeriti
beskraj i očekivati sve pa usmeren um samo slučajno ne promašuje. Nijedna
parcijalnost i podeljenost ne može izaći na kraj sa celinom. Panoramski pogled tj.
periferni način gledanja zahteva u borbi, dakle, i rasutu pažnju. Rasuta pažnja,
međutim, nije odsustvo pažnje već samo drugačiji kvalitet pažnje. To nije
koncentracija usmerena u jednu tačku 100% već koncentracija usmerena npr. u
pet tačaka po 20%. To, dakle, i dalje jeste puna koncentracija ali drugačije
raspoređena. Ovakav način mačevanja zahteva najviši stepen uvežbanosti kako
mentalne tako i motoričko-tehničke zato što predpostavlja veliko iskustvo i duh
koji se kreće brže od diskurzivnog računanja - duh vođen intuicijom, mišlju
koja da bi došla do zaključka ne promišlja drugu misao već je oseća.
Mačevalac kome je percepcija očiju na taj način postala fluidna, kao i njegova
pažnja - duh, ponaša se u borbi kao voda koja se u svakom trenutku prilagođava
svemu i prolazi krećući se u svim pravcima bez zadržavanja reagujući na sve.

*
Na ovom mestu treba ukazati na još dve važne stvari vezane za gledanje u
borbi:
1. Promeni težišta percepcije tokom borbe. Naime, mačevalac koji
napada treba tokom svoje akcije biti vizuelno svestan ne samo pokrete
sopstvenog mača koji se kreće ka protivniku već i pokreta protivnika samog i
njegovog mača. Ista je situacija i kada se mačevalac brani, on treba da je
svestan pokrete napadača ali i svojih sopstvenih pokreta. No, ovde postoji
izvesna hijerarhija i redosled u vrednovanju osvešćenog, a koji zavisi od
okolnosti. Tako, kad se napada primarno vrednovanje percipiranog je na pokretu
kojim napadamo a sekundarno na pokretima napadnutog. Situacija je, međutim,
obrnuta ukoliko napadamo sa pokušajem varke, a kada se primarno vrednovanje

percepcije usmerava na pokret (reakciju) napadnutog. U slučaju odbrane situacija
je obrnuta - primarno vrednovanje percipiranog je usmereno na pokret mača i
tela napadača a sekundarno na sopstveni pokret tela i mača. I ovde je situacija
suprotna ukoliko se na protivnikov napad ogovara kontranapadom kao odbranom.
2. Posmatranje prostora u kome se vodi borba. Mačevalac izvodeći
svoje akcije treba da vodi računa o uslovima u kojima se nalazi: preprekama iza
leđa, uglovima u koje ga protivnik sateruje, nizbrdici, uzbrdici, blatu… Mačevalac,
u tom smislu, ne sme da gleda samo protivnika i šta ovaj čini već njegov pogled
treba neprestano da prati svoje mesto u prostoru, mesto protivnika u prostoru i
prostor sam sa predmetima u njemu koji mogu biti štetni ali i korisni. Biti slep za
prostor u kome se borba vodi isto je što i biti slep za to šta protivnik u borbi čini.
U tom smislu jedna od glavnih i osnovnih početničkih grešaka je
neobaziranje na položaj sunca u borbi. Dobar mačevalac odmah gleda da se
postavi sa suncem iza leđa i ukoliko naiđe na početnika to će mu lako poći za
rukom. Ukoliko, međutim, naiđe na iskusnog protivnika borba će se uglavnom
voditi uz težnju da se postave prema suncu bočno.

Bočni položaj sunca u borbi, Girard, „Traité des armes“, 1740

Napomena:
Mačevaoci danas, u svetu dominacije gledanja nad mišljenjem - vizuelne
kulture nad kulturom promišljanja, čulne nad duhovnom…, pasivnog i primalačkog
nad stvaralačkim, maštovitim i kreativnim, se u borbi previše oslanjaju na oči.
I dok su oči prijemčive i povodljive pa lako varaju misao je sumnjičava i
vodi oprezu a osećaj je dalekovid i ukazujuć.
Mačevalac u borbi, dakle, gledanje ispred sebe treba da uravnoteži sa
gledanjem u sebe jer ono što se okom vidi često nije i ono što stvarno jeste a ono
što stvarno jeste često se okom ni ne može vodeti.

Teški ili laki mačevi?

Lakim mačem se ide na laki mač,
srednje teškim na srednje teški a teškim na
teški. Samo tada ishod borbe zavisi više od
mačevaoca i njegove veštine nego od okolnosti i
slučaja.
Izbegava se ići srednje teškim mačem
na laki ili teški mač i lakim ili teškim mačem na
srednje teški jer tada ishod borbe podjednako
zavisi od veštine mačevaoca koliko i od okolnosti
i slučaja.
Samo u očaju i nuždi se ide lakim
mačem na teški i teškim na laki jer tada ishod
borbe više zavisi od slučaja i okolnosti nego od
veštine mačevaoca.
U svom jezgru, dakle, paradoksalno
ishod borbe uvek zavisi od usklađenosti i
harmonije učesnika!

Mač je predmet koji se u borbi ponaša u skladu sa zakonima mehanike.
Najvažniji fizički parametar koji utiče na svako mehaničko kretanje, pa i kretanje
mača, je masa.
Ona određuje inerciju i ubrzanje sečiva - brzinu njegovog pokretanja,
kretanja i zaustavljanja, dakle pokretljivost i mogućnost upravljanja sečivom, a
što je ključno za izvođenje bilo kog napada i odbrane mačem.
Grubo uzev sve mačeve po masi možemo podeliti na teške, srednje
teške i lake. Svaki od navedenih tipova mačeva, u skladu sa svojom težinom,
ima posebnu namenu i po njoj se i razlikuju ali ono po čemu se oni ne razlikuju je
da svi (u određenom rasponu) imaju masu koja ih čini upotrebljivim za pravu
borbu sa efikasnim ishodom.
Mačevi čija težina prelazi težinu teških su za pravo mačevanje
neupotrebljiv predmet jer se suviše teško i sporo pokreću a kad su pokrenuti
suviše se sporo kreću a teško zaustavljaju. Drugim rečima: izmah i zamah takvim

mačevima nije moguće kvalitetno izvesti a bod je teško precizno usmeriti pa se
oni i ne mogu smatrati mačevalačkim oružjem.
Isto tako i mačevi koji su suviše lagani tj. čija je težina manja od lakih su
za pravo mačevanje neupotrebljivi predmeti - igračke i to iz dva razloga:
1. Sečenje sečivom suviše male težine je bez značajnog efekta a bod
ovakvim sečivom je neefikasan pošto sečivo svakog mača koji pretenduje da
bude pravo efikasno probojno oružje mora da poseduje ne samo potrebnu
krutost za probojnost (kada se na njegov vrh postavi teg od 20 kg. sečivo ne sme
da ima otklon od vertikale veći od 7 - 14 cm.) već i širinu koja toj probojnosti
daje ubojitost (možete tankom iglom probosti celog čoveka a da mu ne bude
ništa) - sečivo ne sme da ima manju širinu od 1 cm. na prvih 2 cm. od vrha.
2. Suviše laki "mačevi" su previše brzi i pokretni - ne može ih ni oko
videti, ni ruka kontrolisati, ni razum promišljati. Sa opadanjem težine mača do
besmislenosti i borba takvim mačem dobija besmisleni karakter. I kao što se sa
porastom brzine vozila smanjuje i mogućnost upravljanja njime a raste rizik
nesreće tako i u mačevanju suviše laganim mačevima borba se pretvara u
hiperaktivni brzinsko-haotičan hazard u kome ishod procentualno zavisi više od
slučaja nego od znanja, umeća, veštine i uvežbanosti. U takvim okolnostima je
potpuno svejedno da li čovek zna da mačuje ili ne. Iz tog razloga su mačevaoci u
borbi lakim špadama, da bi imali veću kontrolu nad protivnikovim vrhom, često
koristili drugu ruku za sklanjanje, hvatanje i fiksiranje sečiva napadača. Iz istog
razloga tehnika civilnog evropskog borbenog mačevanja lakim mačevima svoje
finale ima u "ziheraškoj" borbi - veoma opreznom "bockanju" na daljinu u kome
je glavni cilj pogoditi protivnika uz što manji rizik: ubodom u šaku, podlakticu ili
nogu.
U vezi sa izloženim ću podsetiti da su u periodu s kraja 18. i u 19. veku bili
veoma popularni mačevi tipa "baston" ili "bordon" koji su imali veoma tanka i
isključivo bodna sečiva kvadratnog preseka u korenu oko 7 mm koja se sužavaju
prema vrhu na 3-4 mm a težine oko 300 grama. Nešto veoma slično sečivu
savremenih sportskih mačeva ali kraće za dvadesetak centimetara. No to su bili
zapravo dugi tanki bodeži koji vode poreklo od italijanskog "stileta" sa namenom
skrivanja i nošenja u građanskom štapu ili kišobranu. Ova naprava je služila za
samoodbranu po principu zastrašivanja i gospoda su je uglavnom koristila u
zaštiti od uličnih pasa. Sa baston "mačevima" se NIJE mačevalo pošto je iskustvo
pokazalo da zbog njihove male težine i prevelike pokretljivosti su podjednako
opasni za oba korisnika jer postojao je suviše velik rizik istovremenog slučajnog
obostranog pogađanja oba borca.
Tokom istorije mačevanja, a praktično sve do 17. veka, za vežbanje
mačevanja su korišteni pravi mačevi, ali zatupljeni, sa zaštitnom kapicom na vrhu
i zatupljenih ili obloženih oštrica kožom. Takvi mačevi su imali balans i težinu
pravih mačeva. U tom periodu su često korišteni i teži mačevi od pravih kako bi
mačevaoci povećali izdržljivost ruke za dugu borbu i ojačali je toliko da im pravi
mač postane lagan za manipulaciju. Rimski vežbovni gladijus je tako npr. bio i
duplo teži od pravog. No, sa 17. vekom mačevaoci počinju vežbati sa mačevima
koji su lakši od pravih, a vremenom sve lakši i lakši.

Laki vežbovni "rapiri" 17. veka

Tako je za vežbanje borbe rapirom korišten laki rapir, a koji se kasnije, još
većim olakšavanjem, transformisao u špadu. Isto tako i floret predstavlja još
lakšu zamenu za poslednji perolaki mač (špadu). Floretom se mogu izvoditi
složeni i komplikovani napadi koji se ne mogu niti se smeju pokušavati izvesti
pravim mačem jer će borba najčešće završiti obostranim pogocima. Dakle, što
je veća raznovrsnost i mogućnost pokreta sa jednim oružjem ono je ubitačnije ali
je zato i opasnije i rizičnije za samu borbu - to je "igra vatrom". U tom smislu je
Kastl u knjizi „Škole i učitelji mačevanja“ napisao da: „floret koristiti za pravu
borbu bilo bi ravno samoubistvu“. Ovakvo mačevanje, makar bilo tehnički
najsavršenije, je daleko od realnosti – veštačko je, jer osnovno pravilo bojevog
mačevanja je „pogoditi a ne biti pogođen“ a ne „pogoditi prvi – pre nego što si
pogođen“ sam.
Iz tog razloga se floret može koristiti za vežbanje i učenje pravog
mačevanja špadom ali ne koristeći ga na način kako se mačuje floretom u
sportskoj borbi već na način na koji se koristi svaki pravi mač. To znači ako se
njime ne radi ono što se njime sve može činiti već ako se njime radi samo ono što
se sme činiti pravim mačem u pravoj borbi. Iz ovog razloga, da bi se izbegla
dilema između „može i mora“ najbolje je, ipak, da se mač za vežbu približava
težini i formi pravog mača samo što će biti bez vrha i sa tupom oštricom.
Dakle, prvo i osnovno znanje svakog dobrog mačevaoca je da zna da
izabere mač: oceni njegovu težinu, ustanovi balans i pokretljivost te da izbegava
mačevati lošim mačem ili onim što nije pravi mač već neki njegov surogat.
Granični raspon težina
Postavlja se glavno pitanje koji je to raspon težina u okviru kojih
jedan predmet koji ima formu mača je pravi mač a preko kojeg i ispod
kojeg to više nije?
Praksa merenja za jednoručne mačeve pokazuje da je to raspon od 700
grama do 1250 grama što znači da se raspodela proseka kreće oko 1 kilogram. U
epohama starog i srednjeg veka prosek se pomera ka većim težinama u novom
veku on se pomera ka manjim težinama a negde je tačno na sredini. Slična
pravila raspodela važe i za vojne mačeve kod kojih je prosek u zoni teških i
srednje teških dok je kod civilnih u zoni težina lakih mačeva.
U vezi sa izloženim težinama formiraju se dve prelazne zone: gornja
prelazna i donja prelazna zona. Jednoručni mačevi sa težinama preko 1250 grama
ulaze u gornju prelaznu zonu tj. neka su vrsta prelaznih mačeva između
jednoručnih i jednoiporučnih mačeva tj. mačevi koji se mogu koristiti jednom
rukom ali se bolje koriste uz pomoć druge - zato se i zovu "mešanac" ili "bastard"
mačevi. Za jednoiporučne mačeve prosek raspona težina je od 1300-1700 grama
a za dvoručne od 1700-3000 grama.
Naravno, moguće je jednoručnim mačem koji ima težinu veću od gornje
granice, koristeći ga samo jednom rukom, povrediti u borbi protivnika ali na
nezgrapan i nesiguran način.
Jednoručni mačevi sa težinama manjim od 700 grama ulaze u donju
prelaznu zonu tj. neka su vrsta prelaznih mačeva između borbenih i sportskih tj.
mogu se koristi za mešano borbeno-sportsko mačevanje. S tim u vezi treba
podsetiti da je laki mač "špada" izvorno služio kao mač za vežbu i učenje

mačevanja lakim rapirom i da on u tom smislu za svoju pravu namenu nije imao
borbu. Tek kada se rapir povukao iz građanske upotrebe (pre svega jer je bio
glomazan) špada se počela koristiti i kao oružje za mačevanje. No, suštinski
špada je mač graničnog područja, mač kraja borbenog mačevanja - poslednji
pravi mač, mač pretvaranja pravog mačevanja u sportsko mačevanje i u tom
smislu njegova težina je od suštinskog značaja za svrstavanje ovog mačevalačkog
oružja u borbeno ili pseudoborbeno - vežbovno, nadmetačko, sportsko.0
Dokaz za to su najpoznatije škole mačevanja špadom 18 veka (Lionkur,
Labat, Angelo…) u kojima je učena tehnika mačevanja koja ovu borbenu veštinu
sve više pretvara u sport. U tu svrhu je trebalo i mačeve (špade) prilagoditi
potrebama takve tehnike pa su oni postali lakši (400-500 grama). Naime, nije
bezrazložno mačevalački sport upravo izabrao ove težine svojih rekvizita kao
optimalne i pre svega najbolje za bezbedno mačevanje.
Nesporno je da se može nekom isterati oko ili ga ubosti nezgodno i sa
ukrasnim, paradnim i počasnim "špadama" od 300-400 grama kao i sa sportskim
floretom bez vrha ali to se može i sa bilo kojim komadom malo deblje i na vrhu
naoštrene žice ili šilom od 20 grama..., i viljuškom. No, u navedenim slučajevima
više nije reč o mačevima i mačevalačkoj borbi a još manje upotrebi pravog mača
- specijalizovanog oružja za efikasan pogodak u borbi. S tim u vezi i Silver,
engleski teoretičar mačevanja za suviše lake bodne mačeve svoga vremena je
tvrdio da su: "više igračke za nabadanje ptica nego oružje za smrtonosnu borbu
ljudi."
Uslovnost opsega težina
Navedeni opseg težina za jednoručne mačeve od 750-1250 grama,
međutim, ne predstavlja neku dogmatsku meru već meru koja važi, kao i svaka
mera, u zavisnosti od konkretnih okolnosti. Tako krupan i snažan mačevalac
može teški jednoručni mač od 1250 grama koristiti lako, pokretljivo i efikasno
jednom rukom ali će špada od 750 grama za njegovu snagu biti previše
pokretljiva i zato neupotrebljiva. Isto tako za slabog i nejakog mačevaoca će
jednoručni mač od 1000 grama biti suviše inertan, spor i nepokretljiv a špada od
600 grama taman toliko teška da ne može sa njom da razvije nekontrolisanu
brzinu i haotičnu pokretljivost.
Takođe, kada je reč o okolnostima u kojima raspon težina jednoručnih
pravih mačeva ima smisla treba ukazati i na faktor dužine sečiva. Nema istu
pokretljivost, bojevu efikasnost i ne ponaša se na isti mehanički način špada od
700 grama koja ima dužinu 1 metar i špada koja ima 0,6 metara. Isto tako ne
ponaša se u ruci na isti mehanički način rapir koji ima 1 metar a težinu 1000
grama kao i gladijus iste težine a dužine 0,7 metara.
Postoji još jedan faktor koji utiče na uslovnost težine mačeva a to je
njihova primarna namena. Tako postoje teške špade od 800 grama koje su
korištene kao oficirsko-vojni mačevi (veoma često u konjici jer su oficiri jahali),
civilne špade za borbu od 650-700 grama ali i špade ukrasne, paradne, počasne
(pitomačka…), statusne (državni dostojanstvenici, diplomate, policijski činovnici,
lekari…) "šminkerske" špade koje je nosila aristokratija i bogato građanstvo 18.
veka kao modni detalj odela koje imaju težinu 300 i 400 grama, a koje mogu
služiti za borbu ali to im nije primarna namena jer bi se posle dva žešća duela
raspale.
Na kraju, ali ne i najmanje značajno, za sve pozitiviste u nauci (oni koji
se oslanjaju samo na neposredne puko empirijske fakte a bez analize i tumačenja
tih fakata - koji mere vagom a pri tome ne ispituju kako vaga meri, u kakvim
uslovima meri a još manje sebe koji mere) uslovnost težine jednog mača
određena je i epohom u kojoj je on napravljen i korišćen. Tako, iako u muzejima
možemo naći na stotine špada čija je težina od 400-500 grama iz toga se ne
može zaključiti da je istina o težini ovog mača upravo ta. Naime, u drugoj polovini

18. veka je počela masovna (poluindustrijska) proizvodnja ove vrste mačeva, pa
nam je ne samo zato već i zato što nam je taj period najbliži i ostalo najviše
mačeva iz njega. No, to je period, kao što je već rečeno, kada špade više nemaju
primarno borbenu funkciju već ukrasnu, paradnu, statusnu, polusportsku,
"šminkersku"... Ako bi se, međutim, osvrnuli na špade 17. veka kojih u muzejima
ima znatno manje (jer su proizvođene ređe, u borbi korištene i uništavane više a
vreme ih sačuvalo manje) dolazimo do fakta da se njihova težina kreće u rasponu
od 550 do 750 grama (pa čak i više). Razlog je jednostavan. U 17. veku
primarna namena ovog mača je bila ne samo vežba borbenog mačevanja već i
pravo mačevanje a ne odelo, parada, zabava i "šminkeraj".
Dakle, kao što dužina špada namenjenih pravoj borbi varira od izbora i
ukusa mačevaoca i to od 0,6 do 0,9 metara tako varira i njihova težina od 500750 grama pri čemu nikako ne treba smetnuti s uma da prosečne težine ovog
mača variraju i s obzirom na škole i zemlje. Tako prosečna težina španskih špada
je veća od engleskih, francuskih veća od engleskih a manja od španskih itd.
Težina mačeva i tehnike mačevanja
Kao što se ne upravlja na isti način ogromnim brodom i lakim gliserom i
kao što se ne vozi na isti način teški kamion sa prikolicom i laki trkački auto tako
isto se ne mačuje na isti način teškim mačem i lakim mačem. Ukoliko se mačuje
teškim mačevima više se seče nego bode a pošto su ovi mačevi manje pokretljivi
od tela više se mačuje kretanjem tela nego kretanjem mača. Ukoliko se,
međutim, mačuje lakim mačevima više se bode nego seče a pošto su oni
pokretljiviji i brži od tela više se mačuje kretanjem mača nego kretanjem tela.
No, ova (i još razna druga) pravila važe jasno samo za težine mačeva koje
su u tipičnim zonama težine. Naime, gornja, donja i srednja prelazna zona težina
mačeva ne stvaraju samo prelazne tipove mačeva već i prelazne (hibridne)
tehnike njihove upotrebe.
I kao što se jednom tehnikom mačuje sa rapirom od 900 grama - kojim se
pretežno bode, a drugom tehnikom rapirom od 1100 grama - kojim se više seče,
a trećom tehnikom, prelaznom, "bastardnom", hibridnom kada se mačuje rapirom
koji ima graničnu težinu 1250 grama i meša se sa tehnikom jednoiporučnog
mača, tako je isto i sa lakim mačem - špadom.
Naime, jednom tehnikom se mačuje sa špadom od 800 grama (ona se
prepliće sa tehnikom lakog rapira) drugom tehnikom ako ima 700 grama (tipična
tehnika špade) a trećom tehnikom špadom koja ima težinu sportskih mačeva
(500 grama). U ovom, trećem, slučaju zato što je reč o maču koja je neka vrsta
prelaznog mača između borbenog i sportskog i tehnika koja se koristi mora biti
isto takva - prelazna, mešavina, hibrid, "bastard" između tehnike borbenog i
tehnike sportskog mačevanja. Sa improvizovanim mačem može se, dakle, samo
improvizovano mačevati.
Izloženim pravilima treba, međutim, dodati još jedno veoma bitno
ograničenje. Naime, iako težina mača određuje način njegovog korištenja (teški
za seču a laki za bod) ovo pravilo važi samo za dobro izbalansirane mačeve
(bodni imaju težište bliže balčaku a sekući bliže vrhu). Tako npr. mač sa težinom
preko jednog kilograma, a koja je pogodnija za seču nego bodenje, može biti tako
napravljen da mu je težište (balans) u balčaku pa je njime zgodnije bosti nego
seći. No, takav mač iako se njime lakše bode nego seče će generalno biti loš mač
kako za bodenje (jer je pretežak za precizno i brzo vođenje vrha) tako i za seču
(jer nema moment inercije zamaha na sečivu). Isto se može desiti i sa lakim
mačem. Postoje primerci lakih mačeva sa 700 grama koji su tako balansirani da
im je težište na sečivu pa je sa njima lakše seći nego bosti. No i takav mač je
generalno loš za seču (jer je sečivo suviše lagano i sa premalim momentom
inercije za ozbiljno sečenje) kao što su loši i za bod (jer sečivo sa težištem ka
vrhu je inertno i teško ga je usmeravati i kontrolisati za bod).

Odnos težine i efikasnosti mačeva
Postoji teza da su mačevi u Evropi po formi evoluirali u pravcu
smanjenja težine kako bi im se povećala brzina i pokretljivost pa samim
tim i ubitačnost (efikasnost). Shodno tome najlakši mačevi (savremeni
sportski) su na vrhu evolucije mačevanja pa njih treba birati kao
najsavršenije mačevalačko oružje kako po formi tako i po tehnici
mačevanja.
Navedena tvrdnja je sporna sa više strana i temelji se velikim delom na
pogrešnim premisama. Za početak treba ukazati na činjenicu da istorija
mačevanja ne pokazuje nikakav pojednostavljen i uprošćen "pravolinijski
evolutivni razvoj u pravcu opadanja težine mačeva."
Naime, evropski bronzani mačevi su prvo u starom veku bili laki (kratki ili
dugi) da bi kasnije postali teški (dugi). Nakon toga su kao gvozdeni okraćali pa su
postali srednje teški, a zatim su krajem starog veka dobili na dužini pa postali
teški (spata). Približavajući se 10. veku dobijaju na težini da bi u 14. veku postali
veoma teški jedno-iporučni. Zatim je sa 15. vekom počela težina da opada sa
rapirima da bi istovremeno u 16. veku mačevi dostigli istorijski vrhunac težine sa
teškim dvoručnim.
Tek sa 17. vekom težina je počela kontinuirano da opada do kraja 18.
veka – ali i to samo samo uslovno rečeno. Naime, kada je reč o civilnim
mačevima postoji u poslednja 2 veka (od 2500 godine ukupne istorije mačeva u
Evropi) tendencija opadanja težine, ali ako je reč o vojnim mačevima težine su
konstantne i svi oni spadaju u srednje teške ili teške mačeve – nikada lake. U
vojnom mačevanju, dakle, predhodnih 1500 godina promena težine ne postoji
zato što su laki mačevi kao i tehnika njihove upotrebe u vojnoj borbi u metežu
potpuno neupotrebljivi.

Teški mačevi za borbu u metežu - detalj bitke za Roncevaux (1475-1500)

Prva teza da se »istorija mačevanja zaključuje sa najlakšim, sportskim
mačevima« takođe ne stoji. Naime, ne treba smetnuti s uma da se i danas širom
sveta, uz lagane sportske »mačeve«, proizvode još uvek pravi mačevi i takvih
fabrika ima bezbroj (znatno više no fabrika za sportske mačeve i opremu). U tim
fabrikama renomiranih proizvođača čeličnih sečiva raznih namena još uvek se
kuju i proizvode pravi mačevi svih epoha, namena i težina. »Solingen«, »Toledo«,

»Pasau«, »Vilkinson«..., na stotine fabrika u SAD i Japanu i na hiljade zanatlija majstora kovača.
Po grubim statistikama godišnje se širom sveta proizvede i proda oko 2,4
miliona komada raznih vrsta pravih mačeva i borbenih mačeva za vežbu.
Druga teza, da je istorijski težina mačeva opadala jer su mačevaoci
uvideli da su laki mačevi ubojitiji od teških u potpunosti je laička. Civilni mačevi
od 17. veka u Evropi gube težinu ne zbog postizanja veće efikasnosti već iz
sasvim drugih razloga:
1. Civilni mačevi s obzirom da se ne koriste u borbi u metežu već za
dvoboje i duele ne moraju biti jaki, izdržljivi i teški, a od 17. veka udeo vojnog
mačevanja (teški i srednje teški mačevi) u veštini mačevanja opada na račun
civilnog mačevanja.
2. Građanstvo u periodu 17. veka postaje sa barokom i rokokoom
suptilnijeg kulturnog i esteckog duha. Odeva se prefinjeno i želi da se razlikuje od
vojnika koji nose teške mačeve. Oni za svojim strukom žele imati estetizovani
komad čelika koji je što manji i lakši za nošenje po gradu i u kočijama.
3. Fina, mekoputna i dekadentna aristokratija i građanstvo 18. veka nisu
želeli a ni bili fizički sposobni da u školama upražnjavaju teške fizičke vežbe sa
teškim mačevima. DUH UBIJANJA JEDNE EPOHE JE UVEK VEZAN SA DUHOM
ŽIVOTA TE EPOHE. Navedeno se može najbolje prikazati poređenjem
srednjevekovnog duela kod Rolanda gde mačevalac protivniku udarcem mača
„proseca gvozdenu kacigu i raseca ga do polovine tela zabijajući sečivo u sedlo
konja” i duela tri veka kasnije gde Romeo konstatuje na „beloj košulji samo jednu
tačkicu krvi koja otkriva smrtonosni ubod.”
4. Kad je reč o efikasnosti, mač više postaje deo odela, dekor, ukras,
staleški znak ili civilni znak dostojanstva, no efikasno oružje. A ukras treba da je
lagan i lep a ne težak i robusan. Za potrebe efikasnosti u borbi se za pojasom
nosi pištolj. Ovom trendu su pridoneli i zakoni koji oštro brane dvoboje zbog čega
su mačevi postali još lakši kako bi duelanti mogli »bockanjem« najčešće samo
lakše ili teže da rane a ne i ubiju.
I treća teza po kojoj »što je mač lakši on je ubojitiji« (dakle, da je bokser
lake kategorije opasniji od boksera teške kategorije) takođe je netačna i vodi
poreklo najviše iz olakog ocenjivanja ishoda krstaških ratova koje su izgubili
vitezovi naoružani teškim mačevima protiv Arapa koji su koristili lake sablje.
Vitezovi su, naime, gubili bitke ne zbog veće težine mača već (pored niza
političkih, etičkih, vojnih...uzroka koji nemaju nikakve veze sa mačevanjem) zbog
ukupne težine opreme pa i manje pokretljivosti na bojištu što je dodatno
otežavala i klima sa visokim temperaturama. Osim navedenog oni su u konjičkim
bitkama koristili mač koji je specijalizovano pešačko oružje dok njihovi protivnici
sablju koja je specijalizovano konjičko oružje.
Teški mačevi su efikasni zbog inercije i traume koju nanosi impuls udara.
Laki mačevi su efikasni zbog svoje prodornosti. Jedan tip mača stvara površinske
ali velike rane, drugi tip mača male, slabo vidljive ali duboke rane. Teški mačevi
imaju veliku energiju, pa i veliku zaustavnu moć, dok laki mačevi veliku
prodornost ali malu zaustavnu moć. Šta je efikasnije za borbu pitanje je samo
okolnosti borbe i namene mača - pitanje koje ima svoj pandan u dilemi da li je
efikasnije i bolje vatreno oružje velikog ili malog kalibra.

O položaju oštrice u bloku
O položaju oštrice mača prilikom bloka se danas u krugovima
SPORTISTORIJSKIH mačevalaca vode velike polemike za koje smatram da su
obimom i žustrinom potpuno neopravdane i sholastički jalove jer se vode u duhu
„ili-ili“.
Jedni tako tvrde da se blok izvodi isključivo ošticom, drugi da se izvodi
samo listom sečiva, treći da se izvodi telućem sečiva, četvrti da se izvodi
poluoštricom-polulistom a peti da se izvodi rotacijom sečiva po osi.
U Školi mačevanja „Sveti Đorđe“ blokovi se izvode na sve navedene
načine, a u zavisnosti od okolnosti, vrste mača i vrste uzvrata koja se hoće izvesti
nakon bloka.
Tako, ukoliko napadač izvodi napad bodom bez obzira na vrstu i težinu
mača potpuno je svejedno da li se blok izvodi oštricom, listom, telućem mača
ili rotacijom sečiva po osi, a izbor bloka zavisi samo od toga kako se želi izvesti
uzvrat.
No, ukoliko napadač izvodi napad sečenjem položaj oštrice prilikom bloka
zavisi ne samo od vrste bloka, vrste mača, okolnosti u kojima se izvodi blok već i
od načina na koji se hoće izvesti uzvrat.

Blok listom, blok oštricom, blok telućem (kontraoštricom) i poluoštrični blok

Blok listom sečiva
Često je korišten u srednjem veku i izvodio se mačevima sa širokim i jakim
sečivom. Na ovaj način se čuva oštrica mača od oštećenja. No, takav blok pripada
zaštiti od vertikalnih sečenja (dakle kad sečivo na sečivo ide pod nekim tupim
uglom). Ukoliko se listom izvode blokovi kosih ili horizontalnih sečenja (oštrica
napadača na list ide pod uglom od oko 90 stepeni) šaka iz biomehaničkih razloga
ne može izvesti blok snažno, a i nastaje jaka vibracija sečiva. Blok listom sečiva
se može veoma dobro koristiti kod propusnih blokova (blokovi vrhom mača na
dole tako da protivnikovo sečenje sklizne niz list sečiva). Blokovi listom sečiva su
veoma zgodni za uzvrat bodom kao i za uzvrate sečenjima kod propusnih
blokova.
Kako bi se blokovi listom mogli izvoditi i protiv sečenja koja su kosa i
horizontalna kasnije se jednoiporučnim i dvoručnim mačevima ovaj blok počeo
koristiti uz istovremenu rotaciju šaka (tako da protivnikovo sečivo sa lista sklizne

na oštricu mača) kako bi se sečivo napadača zaustavilo na nakrsnici. Tako je
nastao blok rotacijom sečiva po osi i on je najbolji za uzvrate bodom.
Druga vrsta blokova listom koja se koristi su blokovi uz vođenje. Naime,
sečivo mača u trenutku bloka listom se vodi kao "brisač" levo-dole ili desno-dole
tako da se promenom smera kretanja napadačevog sečiva snaga njegovog udarca
amortizuje i eliminiše. Ove vrste odbrana se uglavnom koriste kod ruske "šaške".
Blokovi uz vođenje se uglavnom kombinuju i vezuju sa telućnim blokovima
(vidi niže)
Blok oštricom sečiva
Kod ovog bloka mačevalac koji izvodi blok postavlja svoju oštricu pod
uglom od 90 stepeni u odnosu na oštricu napadača koji izvodi sečenje. Ovaj blok
je zato čvrst, pricizan i sprečava proklizavanje sečiva niz sečivo. Šaka kod ovog
bloka, bez obzira odakle dolazi sečivo napadača, je u najboljem biomehaničkom
položaju da zadrži i najjači udarac.
Oštrični način blokiranja je karakterističan za mačeve bronzanog i
gvozdenog doba koji su se lako lomili ili krivili pri udarcu po listu sečiva, kao i za
lake mačeve 17. veka koji su zbog uskog sečiva, iako elastični, ipak bili lomljivi
na jači udarac po listu.
Glavna i najveća mana oštričnog bloka je to što tupi oštricu. No, ako se
bolje osmotri tupi je na delu poslednje trećine koji služi za blok a ne služi za
sečenje tako da oštrica, iako istupljena blokovima, i dalje može efikasno seći
delom koji je neoštećeni oštar.
Blok oštricom je zgodan za izvođenje polublokova kao i uzvrate sečenjem i
bodom, bacanja i vođenja protivnikovog sečiva nakon bloka kao i uzvrate
sečenjem kontraoštricom.
Blok telućem sečiva
Mačevalac protivnikovo sečenje može blokirati i kontraoštricom (falso“) ili
telućem svoga mača. Ovaj način izvođenja bloka je tipičan kod mačeva koji imaju
samo jednu oštricu ali se koristi i kod lakig bodno-sekućih mačeva sa obe oštrice i
jednoiporučnih i dvoručnih mačeva.
Prednost ovakvog načina blokiranja je zaštita oštrice od oštećenja i najbolji
položaj za uzvrat sečenjem nakon bloka, uzvrat udarcem jabukom i kružnim
bodom. Mana telućnog bloka je njegova ograničenost na napade slabim udarcima,
njegova nepogodnost za uzvrat direktnim bodom kao i da za efikasno izvođenje
zahtevaju skraćenje distance.
Poluoštrični blok
Kod ovog načina blokiranja oštrica se postavlja pod uglom od 45 stepeni u
odnosu na oštricu napadača. Blok je tada dovoljno čvrst a oštećenje oštrice je
manje. Poluoštrični blok ima prednosti pariranja listom i oštricom ali nema
njihove mane. Veoma je zgodan za uzvrat bodom i iz njega je nastao blok
rotacijom sečiva.

Mačevanje levom i desnom rukom
U jednoručnom mačevanju mačevaoci primarno drže mač rukom kojom i
pišu. U tom smislu ako je mačevalac dešnjak (ne desnoruk jer su kod njega i
noga i oko i uho na desnoj strani funkcionalno akcentirane) on za protivnika može
imati dešnjaka i levaka.
Način mačevanja u svakom od navedenih slučajeva ima izvesne
specifičnosti i nije isto ukoliko dešnjak vodi boru protiv drugog dešnjaka i ukoliko
vodi borbu protiv levaka.
Situaciju dodatno usložnjava i okolnost da mačevaoci u borbenom
mačevanju uče da mač koriste i drugom rukom za slučaj da su pogođeni u ruku
kojom su mačevali na početku borbe.
Takođe, mnogi mačevaoci i iz taktičkih razloga vežbaju mačevanje drugom
rukom kako bi namerno doveli u početku borbe protivnika u zabunu vezano za
primarnu ruku i slabiji nivo veštine da bi zatim u zgodnoj situaciji iznenada
prebacili mač u drugu ruku i uz veću motoričku sposobnost pogodili zbunjenog
protivnika sa neočekivane strane.
Kad je reč o dvorukom i dvoručnom mačevanju postoje iste razlike u
načinu borbe ali one nisu od tolikog značaja kao u slučaju jednoručnog
mačevanja.
Postoje cele taktike sa nizom pravila kako dešnjak da mačuje protiv levaka
(i obratno) i kako da dva levaka mačuju jedan protiv drugog. Ovde ću se,
međutim, samo informativno osvrnuti na neka osnovna.
Prvo pravilo. Levak u borbi sa dešnjakom ima psihološku prednost.
Razlog je veoma jednostavan - dešnjaka je procentualno znatno više pa levaci
mačuju sa dešnjacima češće i naviknutiji su na njihov položaj u prostoru dok
dešnjaci mačuju ređe sa levacima pa su i manje naviknuti na njihov položaj u
prostoru. No, dok su dešnjaci veoma dobro naviknuti na borbu protiv dešnjaka
(stalno je upražnjavaju) levaci su veoma slabo naviknuti na borbu protiv levaka i
nikada im ne prija. Iz ovih razloga ne samo da svaki učitelj treba da teži da
učeniku daje podjednako časove sa levom koliko i sa desnom rukom već i da
svaki mačevalac sam treba da teži da drži mač koliko u desnoj toliko i u levoj
ruci.
Drugo pravilo. Dok dva dešnjaka i dva levaka mačuju sa mačevima
postavljenim u gardu paralelno (u dve vertikalne paralelene ravni). Jedan
dešnjak i jedan levak mačuju sa mačevima postavljenim linearno (u jednoj
vertikalnoj ravni).
Ukoliko mačevaoci mačuju paralelno njihova tela su postavljena jedno
prema drugom grudima i tada im je bodovima-sečenjima izložena velika
površina cele prednje strane tela. Kod ovog tipa mačevanja mačevi su usmereni u
grudi i stomake mačevalaca jer njihovi položaji su takvi da štite dobro rame, bok i
leđa ali ne štite grudi i stomak. U paralelnoj borbi zbog izložene otvorenosti
aktera lakše je naneti pogodak iz napada ali i teže odbraniti se od napada.

Paralelna borba dva dešnjaka i dva levaka (mačevi su usmereni u grudi mačevalaca)

Ukoliko, međutim, mačevaoci mačuju linearno njihova tela su postavljena
jedno prema drugom bokovima a mačevi su im postavljeni u jednoj liniji
vertikalne ravni. U ovom slučaju bodovima-sečenjima je izložena mala površina
tela i to najviše ruka sa mačem. Kod ovog tipa mačevanja, dakle, mačevi su
usmereni jedan u drugi tj. mačevaoci uspešno kriju svoje telo iza svog oružja pa
je teže naneti pogodak iz napada ali i lakše odbraniti se od napada.

Linearna borba dešnjaka i levaka (mačevi su usmereni u ramena i mačeve mačevaoca)

Dešnjaci su više naviknuti na paralelnu borbu nego na linearnu a levaci
više na linearnu nego na paralelnu.
Treće pravilo. Kod paralelne borbe za primarnu metu napada
mačevaoci imaju glavu, grudi i stomak protivnika, za sekundarnu metu ruku a za
tercijalnu bok i leđa. S druge strane mačevaoci u ovom tipu borbe neprestano
teže da dovedu mač iz paralelnog u neki ukršteni položaj kako bi mogli bozbedno
(iz opozicije) izvesti napad bodom ili odbranu od boda. Paralelni način borbe zbog
veće površine izloženosti tela je načelno lakši za ofanzivni način borbe nanošenje pogodaka ali je teži za defanzivan način borbe. To znači da mačevaoci
koji su nevešti u odbrani valja da, ukoliko su izveštili ruku, pređu iz paralelnog u
linearni način borbe a ukoliko su vešti u napadu treba na svaki način da teže
voditi paralelni način borbe. Paralelni način borbe je, dakle, načelno pogodniji za
ofanzivne mačevaoce.
Kod linearne borbe mačevaoci, jer im se mačevi nalaze u istoj liniji
(zatvoreni gardovi) tela sa prednje strane su pokrivena i zaštićena samim
položajem mača. Iz tog razloga za primarnu metu napada mačevaoci imaju ruku
protivnika, za sekundarnu metu imaju bok i leđa a za tercijalnu telo i glavu. S
druge strane da bi mačevaoci u ovim tipu borbe izveli bezbedno napad bodom ili
odbranu od boda neprestano teže da sklone protivnikov mač iz postojećeg
ukrštenog položaja u neki drugi ukršteni položaj. Linearni način borbe zbog manje
površine izloženosti tela je načelno zahtevniji i komplikovaniji za ofanzivni način
borbe - nanošenje pogodaka ali je lakši za defanzivan način borbe. To znači da
mačevaoci koji su nevešti u napadanju valja da, ukoliko su izveštili ruku, pređu iz
iz linearnog u paralelni način borbe a ukoliko su pritisnuti ili vešti u odbrani treba
na svaki način da teže voditi lineani način borbe. Linearni način borbe je, dakle,
načelno pogodniji za defanzivne mačevaoce.

Četvrto pravilo. U borbi dva dešnjaka ili dva levaka (paralelna borba),
ukoliko mačevalac teži da izvede napad iz bočnog kretanja, to uvek čini ka
spoljašnjoj strani protivnika (tako da tokom napada skloni svoje grudi i

stomak u stranu a protivnikov mač se nađe iza njegovog boka). Kod ovog tipa
borbe kretanje ka unutra izvodi se isključivo uz upotrebu duelnih radnji
(fiksiranje, sklanjanje…) ili kod dvorukog mačevanja.

Bočno kretanje u paralelnoj borbi kod dva dešnjaka i dva levaka - ka spolja

Kod borbe dešnjaka i levaka (linearna borba) situacija je, međutim,
suprotna. Ukoliko bilo koji od mačevalaca teži da izvede napad iz bočnog
kretanja, to uvek čini ka unutrašnjoj strani protivnika (tako da tokom napada
skloni svoje grudi i stomak u stranu a protivnikov mač se nađe iza njegovog
boka). Kod ovog tipa borbe kretanje ka spolja izvodi se isključivo uz upotrebu
duelnih radnji (fiksiranje, sklanjanje…) ili kod dvorukog mačevanja.

Bočno kretanje u linearnoj borbi - ka unutra

Peto pravilo. U borbi sa protivnikom koji je dešnjak, ukoliko se izvode
duelne radnje, a on je u desnom stavu treba očekivati udarac levom nogom a
ukoliko je u levom stavu udarac desnom nogom. Ukoliko je protivnik levak i nalazi
se u levom stavu treba prvenstveno očekivati udarac desnom nogom a ukoliko je
u desnom stavu udarac levom nogom.

Kontroverze oko vežbi za sečenje i bod

U mnogim školama borbenog mačevanja se ne shvata dovoljno jasno
razlika između kurtoaznog i bojevog mačevanja. Iz ovog razloga se dešava da
mačevaoci danas na časovima mešaju vežbe koje se odnose na bojevu primenu
tehnike borbenog mačevanja sa vežbama koje pripadaju kurtoaznoj primeni
tehnike borbenog mačevanja.
Svako ko se počeo u XXI veku baviti u nekoj školi borbenim
mačevanjem njemu je jasno da svoju veštinu neće moći niti smeti koristiti u
prave bojeve svrhe jer niti se više vode dvoboji niti ratovi mačevima i sabljama.
Iz tog razloga kada se govori o borbenom mačevanju danas može se govoriti
samo o njegovoj kurtoaznoj formi. Govoriti o bojevoj formi kurtoaznog
mačevanja danas znači govoriti samo o tehnikama i vežbama koje su se nekada u prošlosti, koristile u svrhu pripreme mačevalaca za rat ili pravi dvoboj
mačevima.
Nasuprot tome može se često videti kako u nekim školama pod borbenim
mačevanjem se danas podrazumeva umeće u praksi uspešnog sečenja pravim i
naoštrenim mačevima i sabljama lubenica, bambusa, dasaka, snopova grana,
slame... To je iz više razloga pogrešno, navešću dva osnovna.
U veštinu mačevanja spada i umeće prigodnog rukovanja mačem
adekvatno okolnostima. Onaj ko u borbenom mačevanju pokušava prijateljski
mačevati a vežbati pravim mačevima koji su oštri i tehnikom udaraca koji
presecaju stubove i daske je u prošlosti karakterisan ili kao neuk ili kao neko ko
je pomerio s pameću. Naime, još su grčki (Drakonov zakon) i rimski vojnici, pa
čak i gladijatori, imali propisano da se za vežbe mačevanja obavezno koriste
drveni ili tupi mačevi i kontrolisani udarci koji se razlikuju po snazi i napadnom
uglu od pravih. S druge strane u svim priručnicima mačevanja je osnovno i
nezaobilazno načelo oduvek bilo da onaj ko u vežbi ili prijateljskoj borbi saradnika
povredi ili mačuje tako da može da povredi ne samo da pokazuje da ne poseduje
veštinu, jer ne ume da kontroliše svoje oružja, već i pokazuje da ne ume da
kontroliše ni sebe - razlikuje kolegu od neprijatelja, stvarnost od fikcije…, i da je
uopšte uzev ne samo neuk već i divljak.
Rimski vojnici i gladijatori su prvi vežbali sečenja i bodove gladijusom po
drvenim stubovima i raznim vrstama lutki.
Regruti su učili skakati na stubove i lutku sa desne i leve strane, da seku i
bodu u prolazu i iz poluokreta i okreta, prvo nenaoružani a zatim u zaštitnom
odelu, i na kraju sa izvađenim oružjem. Vegecije je opisivao tu proceduru:„ Oni
se uče da skaču i nanose udarce, u tri akcije se postavljaju ispred štita i iznova se
iza njega sakrivaju, koliko stremeće skaču unapred toliko brzo odstupaju u
nazad.... težnja da protivniku ugrozi glavu, pa bog, pa napada kolena ili da
poseče pokolenice, odstupa ili naskače,... takođe, on izvodi na lutki sve vidove
napada i sve iskustvo borbenih dejstava. Pri svemu tome se obraća posebna
pažnja da on stremi naneti protivniku ranu tako da pri tom ne otkrije nijednu
stranu svoga tela. Osim toga oni su učili da mačem ne udaraju već bodu."

"Belezi" za vežbanje bojevog sečenja u pešadiji - rimski gladijator i srednjevekovni
vojnik sa stubovima za seču . "Beleg" 20. veka za vežbanje konjičkog sečenja.

Ovu praksu su nastavili vitezovi, dragoni, husari i oficiri do kraja 19. veka i
oni su vežbali sečenja mačevima i sabljama sa konja a po drvenim posebno
načinjenim spravama ("belezima") tehnikom sečenja pod spregnutim (napadnim)
uglom. U 19. i 20. veku su ove vežbe izvođene sa bajonetom i bodovima u
specijalno izrađene lutke.

Vežbe bodova na belezima u konjici: H. R. Hershberger „ The horseman A work
on horsemanship…“, 1844

Tokom navedenih vežbi jedini cilj je bio da borci ojačaju ruku za dugu
borbu u bitkama i povećaju ubitačnost svojih sečenja i bodova. Razlog je, dakle,
bio u pripremi za bojevu a ne kurtoaznu upotrebu mača ili sablje.

Belezi za vežbanje bojevog mačevanja u 19. veku: Donald Walker, 1840; C.
Siebenhaar, 1861; Joseph Tinguely, 1856.

Čemu, međutim, takva praksa u mačevanju danas? Jačanje ruke u
mačevanju zbog efikasnosti udaraca je još od 18. veka počelo gubiti značaj a u
19. je sasvim izgubio jer više nema bitaka pa ni potrebe da u mačevanju
poentiranje u završnici bude efikasno i smrtonosno. Mačevanje je ostalo
pravo ali njegova završnica više nije krvava jer mačuje se zadovoljstva
radi a ne ubijanja radi. Od onih koji ovo ne shvataju i koji ne prave razliku
između autentičnog i identičnog, treba se na svaki način ukloniti ne samo kao
od neukih već i ljudi sklonih sumanutosti a čije hazardno "mačevanje" ne može
dugo potrajati.
U borbenom mačevanju se, dakle, uistinu koriste pravi mačevi i tehnika
pravog mačevanja ali se u tome zna mera i granica i ne ide bukvalistički do
kraja u svemu jer cilj je autentično mačevanje ali ne i autentično
povređivanje ili ubijanje. Ako je tako, a tako je, onda je nepotrebno - štaviše
štetno uvežbavati ruku u radnjama i udarcima koji se u mačevanju ne koriste i
neće koristiti nikad i nigde osim u smešnoj praksi koja može na kratko da služi
cirkuskim efektima i zabavi dece.
Suština borbenog mačevanja danas je bosti ali ne probadati, seći ali ne
zasecati ili presecati, ne u zadavanju pravih udaraca oštrim mačem, punom
snagom i na opasan način - probadanje i presecanje, već u veštini razmene
pravih udaraca i bodova pravim ali tupim mačem na kontrolisan i bezopasan
način. Majstorstvo u prijateljskom borbenom mačevanju se, dakle, ne ogleda u
umeću sečenja lubenica, bambusa itd. jer dok majstoru sečenja trebaju još
godine rada sa učiteljem da bi naučio tehniku mačevanja - tehniku vešte i
pravilne razmene udaraca i bodova u napadu i odbrani, majstoru mačevanja
da bi naučio tehniku efekasnog sečenja lubenica, bambusa, grana... dovoljno
je da naoštri mač i iz desetak pokušaja sam otkrije ugao i snagu zamaha i to
ponavlja par meseci uporno dok ne poseče sve grane u šumi.
U vežbanju sečenja u kurtoaznom borbenom mačevanju, dakle,
koriste se isključivo zatupljeni pravi mačevi i sablje i zamasi koji se ne
izvode nikad maksimalnom snagom i brzinom već maksimalnom pažnjom
tj. sa spremnošću da se sečenje zaustavi ili finalizuje malom snagom
ukoliko kolega nije uspeo da se adekvatno odbrani, a što zahteva veću
sposobnost samokontrole pa i veštinu od pukog zamaha sečenja bez
ikakvog obzira.
Na ovom mestu treba navesti još jedan razlog zbog kojeg danas u
školama borbenog mačevanja ne treba upražnjavati praksu vežbi bojevog sečenja
i bodenja. U mnogim priručnicima u kojima se govori o vežbanju udaraca po
belezima ukazuje se često na probleme u vezi sa time.
Naime, kao posledica prejakih ili nepravilnih udaraca po prepreci dolazi do
lomova sečiva kao i povreda ligamenata šake i lakta od trauma učestalih udaraca
po prepreci ili slučajnih i pogrešnih uglova zasecanja koji su posledica zamora
ruke.
Presecanje lubenica, bambusa, slame, grana pa čak i mrtvih svinja, pasa
itd. u školama borbenog mačevanja danas je praksa koja je preuzeta i uneta u
evropsko borbeno mačevanje još sedamdesetih godina XX veka od strane
polujapanizovanih evropljana (laika za zapadno mačevanje) iz japanskog
mačevanja. Naime, na dalekom istoku postoje neke škole mačevanja koje još
uvek gaje tradiciju bojeve (a ne kurtoazne) upotrebe mača. Reč je o tehnici
mačevanja koja se koristi još od srednjeg veka i koja je do krajnosti
pojednostavljena kako bi bila što praktičnija za najefikasniju i najbržu eliminaciju
protivnika. Ona se u suštini svodi na par samouverenih i fanatičnih ubilačkosamoubilačkih izmaha (otvorenog tela za bod u svakom trenutku) i punom
snagom sa ciljem da se samo jednim napadačkim pokretom protivnik poseče.
Onaj ko odstupi, loše seče ili promaši taj je gotov a ako niko ne odstupi i ne
promaši gotovi su obojca! U učenju ovako jednostavne kamikaza "tehnike"
mačevanja sasvim je normalno bilo pridavati ogroman značaj uspešnom i
izvežbanom zamahu sečenja lubenica, bambusa, snopova pruća (a u prošlosti čak

i slučajnih prolaznika na ulici) jer se u jednom jedinom izmahu i zamahu i
sastojalo celo mačevanje. S tim u vezi se u takvim školama bojevog borbenog
mačevanja razvila posebna tehnika vežbanja mačevanja (tamešigiri) koja se cela
sastoji od doslovnog sečenju raznih predmeta.
Ova tehnika se koristila ne samo da bi se proverio kvalitet mača već i da bi
se uvežbala dobra usklađenost hvata obe ruke tokom sečenja. Naime, samo
ukoliko su radnje obe ruke tokom sečenja uzajamno usklađene snagom i pravcem
dejstva tada će i zasek biti izveden sa najvećom snagom i preciznošću To se
proveravalo na rezu koji ne samo da je morao biti kvalitetan i ravnih ivica već se
i morao izvesti tako da je nakon njega mač odmah istim pokretom postavljen ili u
položaju izmaha za sledeće sečenje ili je vraćen u korice. Uistinu navedene vežbe
i tehnika potpuno su opravdani i imaju smisla na bojnom polju na kome je u
metežu trebalo savladati ne samo više protivnika već i naneti im rez kroz oklop.
Takav način mačevanja, međutim, ima veoma malo veze sa evropskom
tehnikom čak i bojevog mačevanja. Naime, čak i u periodu 13. i 14. veka, kad su
mačevaoci sa jednoiporučnim mačem koristili sličnu tehniku mačevanja, sa njime
su izvodili drugačije vežbe. Jednoiporučni mač tada nije služio za prosecanje
oklopa oštrinom jer se izrađivao (za razliku od dalekog istoka) od metala već za
njegovo razbijanje i lom kosti ispod njega snagom. U tom smislu pitanje finoće i
pravilnosti reza bilo je besmisleno. Sa druge strane evropski mačevaoci tog
perioda su jednoipiručni mač (posebno laki) koristili za razliku od japanaca
neuporedivo češće za blokove i bodove. Kad se navedenom još doda da se
mačevanje na zapadu usavršavalo u pravcu primata tehnika boda još pet vekova,
zbog čega je postalo složena veština u kojoj se najviše značaja pridaje RAZMENI
bodova, jasno je zašto vežbanje sečenja po belezima, pruću i lubenicama ima
sporedan i gotovo nebitan značaj za tradiciju kurtoaznog borbenog mačevanja
Evrope.
Dakle, ukoliko se vratimo na kurtoazno borbeno mačevanje uistinu nije
moguće steći dobar osećaj i naučiti pravu tehniku boda i sečenja pravim mačem
samo uz vežbe "pirihe" - borbe sa zamišljenim protivnikom. No, iz tog razloga se
u učenju i upražnjavanju kurtoaznog borbenog mačevanja neprestano koriste
vežbe bodova (na kolegu ili učitelja) a da se niko ne probada (jer su mačevi sa
tupim vrhom i postoje zaštitna odela) i vežbe sečenja a da se niko ne zaseca i ne
preseca (jer su mačevi bez oštrica i postoji zaštitna oprema).

Usavršavanje sečenja bez zasecanja i presecanja i bodova bez probadanja pomoću vežbi
"čelik na čelik" uz upotrebu zaštitne opreme i mačeva sa tupim vrhom i zatupljenom
oštricom

Dakle, kvalitet boda i sečenja u kurtoaznom borbenom mačevanju se
može dovoljno dobro i naučiti i proveriti razmenom sečenja (bodova) i blokova
pravim mačevima koji imaju zatupljene oštrice i tupe vrhove.

*
Пријатељско мачевање са колегом правим мачевима није за сваког.
Такво мачевање тражи неупоредиво више умећа и способности од мачевања
са противником у двобоју јер исти ударац сечивом који противника рањава
или убија колегу не сме ни уплашити, а мора га савладати.
Такав, мајсторски, ударац мачем најтеже је извести јер захтева не само
научену технику руковања оружјем већ и умеће самоконтроле
које влада над животињским нагоном деструкције.
Али такав ударац мачем захтева додатно и оно што је најтеже за сваког
човека: племенитост и осећај за лепоту.
Зато oтворити 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... - probuditi u njemu
unutrašnju lepotu, значи научити га temeljnom 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.
"Dnevnik učitelja mačevanja", Aleksandar Stanković

Tehnika disanja u borbi

Poklič u borbi: bitka kod Angore, detalj, Rubensove kopije (1603) Leonardove freske
iz 1506. godine i Leonardova skica za fresku

Kao i u svim drugim aktivnostima koje su praćene pojačanim fizičkim
naporom, a posebno u borilačkim veštinama, od velikog je značaja disanje. Može
se u prvom trenutku pomisliti da disanje, kao urođena telesno-fiziološka
aktivnost, ne treba da bude predmet nekog posebnog osvrta pošto "svaki čovek
prirodno i spontano zna da diše." No, to nije tako.
Suština se ne nalazi u tome da se čini nešto (diše) već u tome kako se čini
nešto (diše). Savremeni način života, vođen od početka u usko urbanoj
(neprirodnoj - degenerisanoj) sredini koji se sastoji u najvećoj meri od
hipokinezije - nedovoljnog kretanja zbog čega je telesna kultura (kultura
tela), posebno danas, potpuno zapuštena, doveo je do toga da su deca, a kasnije
i odrasli ljudi najvećim delom izgubili prirodni osećaj za osnovnu formu svake
urođene aktivnosti. Iz ovog razloga su prirodni pokreti kako nogu, ruku, leđa...,
pa i pluća u velikoj meri modifikovani - oneprirođeni i degenerisani. Tako gotovo
svuda na ulici nailazimo na ljude koji ne znaju čak ni da pravilno hodaju: pri
svakom koraku se dižu na prste, vuku noge, ukrštaju ih, kreću se sa savijenim
kolenima ili kolena izbacuju u stranu ili na unutra, ili se gegaju u kukovima,
stopala krive na unutra ili na spolja... Isto tako viđam stalno decu i odrasle koji
pokušavaju izvesti skok iz mesta a da pri tome ne saviju kolena i spuste se u
čučanj, koji trče bez pomerenog težišta napred tako da im noge idu ispred trupa
ili trče savijenog torza u napred, ili bez savijanja kolena....
Sve navedeno važi i za disanje koje se deformisalo pod uticajem
pokušavanja refleksnog prilagođavanja organizma na zagađen gradski vazduh i
duvanski dim. Pravilno i potpuno disanje podrazumeva pun udah koji sukscesivno
ispunjava vazduhom prvo donji deo grudnog koša, zatim srednji i na kraju gornji
deo grudnog koša, a uz kratkotrajno zadržavanje izdaha i udaha u fazama punih i
ispražnjenih pluća. Redosled izdisanja je obrnut. U tom smislu se gotovo svuda

vidi kako ljudi nepravilno dišu koristeći najčešće samo ili donji ili srednji, a često i
samo gornji deo pluća (plitko disanje). Tada organizam unosi znatno manju
količinu kiseonika nego što može a isto tako i izbacuje znatno manju količinu
ugljen dioksida nego što treba. To povlači za sobom niz drugih posledica: ubrzano
disanje, poremećaj rada kardio-vaskularnog sistema, poremećaj fiziologije
organizma, nervozu...
Postoji još jedan razlog zbog kojeg treba u mačevanju (kao i bilo kojoj
drugoj borilačkoj veštini) posvetiti veći značaj disanju. Borba sama po sebi
psihički dovodi borca u stanje treme i stresa a ovo direktno utiče na sve njegove
telesne funkcije, pa i disanje. U tom smislu mačevalac mora pre borbe da se
oslobodi uzbuđenja. Samo tada će njegova dijafragma biti tako spuštena da u
njegovim grudima ima dovoljno mesta da pluća slobodno dišu i srce neometano
kuca - dakle da torzo nije u mišićnom grču. Ovakvo telesno stanje je
predpostavka svakog dobrog izvođenja borbenih akcija u bilo kojoj borilačkoj
veštini, pa i u mačevanju.
Pravilno disanje u borbi je važno iz više razloga. Navešću samo neke:
- Fiziološkog: unošenje dovoljne količine kiseonika potrebne za
pojačani rad mišića
- Kontrole povezanosti ritma disanja sa ritmom akcija
- Dobijanje u trenutku napora pojačanog tonusa mišića
- Boljeg pražnjenja eksplozivne energije akcije
- Psihološkog uticaja krika koji se proizvodi prilikom eksplozivnog
pražnjenja vazduha tokom akcije
Treba razlikovati dve vrste disanja u borbi. Prva vrsta disanja: smirena,
ujednačena, staložena - sa laganim kontinuiranim udisajima i izdisajima prati
pripremni period borbe, neutralno kretanje, istraživanje i odmor, dakle, period
pre i posle direktne akcije. Druga vrsta disanja prati neposredno izvođenje
akcije napada ili odbrane i tada se vazduh iz pluća izbacuje ili unosi kratkotrajno
tj. eksplozivno. Navedene vrste disanja, se, dakle, tokom borbe neprestano
smenjuju pri čemu je cilj da mačevalac drugu vrstu koristi kratkotrajno dok prvu
vrstu pretežno kao i da prelazak iz jedne u drugu vrstu bude što brži i
neupadljiviji.
Pravilno disanje u mačevanju je od većeg značaja za jednoiporučni i
dvoručni mač, kao i za teške sekuće mačeve, teške rapire, u upotrebi štita. Kod
tih vrsta oružja se mora izloženi način disanja što upornije i disciplinovanije
koristiti i vežbati.
Kod ovih mačeva, kad je reč o sečenjima prilikom izmaha izvodi se udah unošenje vazduha u pluća, kada se izvodi zamah - neposredno sečenje ono je
praćeno izdahom. Udah se, uopšte uzev izvodi u svim situacijama kada se telo
kreće defanzivno, ruke i mač privlače ka sopstvenom telu (dakle, u principu u
odbranama) a izdah kada se telo kreće ofanzivno, ruke i mač udaljavaju od
sopstvenog tela, kad treba predati energiju maču. Razlog za ovo je jedna veoma
bitna pojava. Naime, skeletni sistem ima najveći mišićni tonus (telo čvrstinu)
kada u plućima nema vazduha - kada čovek nije naduvan kao balon. Iz tog
razloga se teret podiže ili gura uz izdah a ne udah, iz toga razloga snaga pokreta
sečenja mačem je najveća u trenutku najvećeg ukupnog mišićnog tonusa tela praznih pluća. S druge strane, ništa manje značajno, kad su pluća puna vazduha
ne samo srčani mišić već i želudac su izloženi pritisku a što za posledicu može
imati ne samo nesvesticu već i mučninu i povraćanje.
Povezivanje izdaha sa zamahom ili bodom a udaha sa izmahom i blokom,
ukoliko se u ovome dostigne automatizam, je od velikog značaja ne samo za
izvođenje napada punom snagom i bloka sa punom pripremom za uzvrat već i za
stvaranje osećaja ritma u tehnici smene mačevalačkih pokreta - ritma koji
mačevaoca kao metronom navodi na pokret u pravom trenutku pravilnim
redosledom. Navedeni redosled, međutim, je načelan i mora se prilagođavati

okolnostima pošto ofanzivna radnja, koju prati pražnjenje mišićne energije,
ukoliko predstavlja uzvrat na protivnikov napad, mora se predhodno izvesti sa
udahom.
Ukoliko je, međutim, reč o lakim mačevima principi pravilnog disanja se
u jednom elementu modifikuju. Naime, zato što su akcije sa ovim pokretljivijim
mačevima znatno brže, učestalije (posebno kad je reč o lakim špadama) kao i sa
manjom energijom mišićnog pražnjenja, znatno je teže njihov ritam izvođenja
uskladiti sa ritmom pravilnog disanja. U tom smislu kod lakih bodućih mačeva
tokom cele borbe mačevaoci se trude da preovladavajuće zadrže prvi način
disanja tj. smiren, ujednačen i sa staloženim udisajima i izdisajima.
Postoji još jedna pojava koja prati gotovo svaku borilačku veštinu a
direktno je vezana za disanje. Naime, prilikom naglog izbacivanja vazduha iz
pluća, a koje je vezano sa eksplozivnim pražnjenjem energije akcije (udarac
rukom, nogom, podizanje ili guranje tereta...) akteri obično stvaraju neki zvukglas. Taj se glas javlja ili kao diskontinuirano šištanja ili stenjanja ili kao krik
različitih formi i intenziteta. Gotovo sve borilačke veštine sadrže u sebi ovaj
element.
No, dok kod jednoiporučnih, dvoručnih i teških-srednje teških jednoručnih
mačeva krik u borbi, koji prati izvođenje sečenja ili uboda, je abdominalnog
porekla (posledica izdisanja vazduha koji je vezan za eksplozivno mišićno
pražnjenje pluća) kod lakih mačeva on je najčešće grleni jer predstavlja više
izraz psihičkog pražnjenja na kraju izvedene akcije.
Mačevalac u borbi, međutim, treba da nauči i da kontroliše ispuštanje svog
glasa tokom akcija tj. da i ovaj element borbe koristi u taktičke svrhe. Naime,
osnovni deo taktike svake borbe je da se ne ukazuje na trenutak početka akcije.
Ukoliko, dakle, protivnik prateći naš glas uvidi početak našeg delovanja to nije
dobro. Iz navedenog razloga se neki mačevaoci trude, ako primete da protivnik
pridaje glasu prevelik značaj, da kombinuju akcije bez glasa sa akcijama uz glas i
glas bez akcija. Na ovaj način protivnik se može ne samo dovesti u zabunu
vezano za početak akcije već i efikasno zavarati lažnim napadom i npr. samo
glasom naterati na željenu fizičku reakciju.
Upotreba glasa u borbi ima još jednu funkciju - psihološku. Naime, krik se
isto koristi i da bi se protivnik zaplašio, dekoncetrisao ili mu se odvratila pažnja.
Ovo je zgodno koristiti i protiv mačevalaca za koje vidimo da im krik unosi
pometnju i strah. To je korišteno oduvek. I dok su varvarski narodi polazili u
napad uz nesnosnu neartikulisanu dreku civilizovane vojske su imale atrikulisan
bojni poklič. Tako npr. makedonski bojni poklič je bio "alalalalai…!" i on se izvodilo
nakon prilaženja u najvećoj tišini kako bi njegovo dejstvo imalo što veći
psihološki uticaj. U prvom i drugom svetskom ratu se juriš izvodio uz poklič
"uraaa…"! itd. Svrha pokliča, međutim, nije bila jedino zastrašivanje protivnika
već i vlastito samoohrabrivanje.
Upotreba glasa kao oružja je raširena i kod mnogih životinja, a uobičajena
je za predatore. Treba samo podsetiti da tigar pred napad u spektru zvukova
svoje rike proizvodi i infrazvuk koji kratkotrajno parališe rad mišića žrtve tako da
ona za trenutak ne može bežati.

Nastanak sportskog mačevanja
Klasično borbeno evropsko mačevanje je nastalo kad su izrađeni prvi
bronzani mačevi. Evropski mačevaoci su od tog trenutka, tokom nastupajućih
3800 godina (dakle više od 99% istorije mačevanja), a sve do sredine 18. veka
mačevali na jedan isti (borbeni) način držeći se klasičnih pravila autentične
tehnike i taktike upotrebe mača. Ova osnovna pravila mačevanja su otkrivena
kao rezultat borbe jer je svaki mačevalac naoružan pravim mačem bio prinuđen
da uvidi što sme i šta ne sme da čini sa svojim oružjem i protivnikom ako želi
preživeti. Onaj ko ta pravila nije shvatio i otkrio nije ni preživeo i svoju glupost je
odneo sa sobom u grob.
Svi koji su mačevali vodeći računa о principima takve selektivne prakse
(praveći varijacije njenih pravila vezano za promene vrsta mačeva i zaštitne
opreme) svoju veštinu su koristili u četiri svrhe:
1. Rata (sukob velikih vojnih formacija u čijoj borbi se po vojnim pravilima
koristi i mačevalačko oružje).
2. Duela (spontana borba između dve ili više osoba bez ikakvih pravila,
skoro tuča uz upotrebu mačeva).
3. Dvoboja (mačevalačka borba između dve osobe po strogim, pisanim i
nepisanim pravilima uz prisustvo svedoka).
4. Kurtoazne borbe sa prijateljem (koja se zove još i »vežbovni dvoboji«)
u funkciji učenja, vežbe, samousavršavanja i usavršavanja stvarne borbene
veštine.
U svim navedenim vrstama upotrebe mača koristila se tehnika i taktika
pravog mačevanja s tim što su u kurtoaznom - vežbovnom mačevanju (u kome
se takođe koristila tehnika i taktika realne borbe) mačevaoci vodili pažnju jedan o
drugome i između njih za vreme mačevanja nije vladalo suparništvo kao na
bojnom polju već prijateljska saradnja na obostranu korist i zadovoljstvo.
Međutim, sredinom 18. veka slika veštine se menja a mačevanje o
kome je bilo reči polako nestaje. Nastaje nova vrsta mačevanja sportsko, a što podrazumeva drugu vrstu mačeva i zaštitne opreme,
drugu vrstu tehnike borbe i uvođenje dogovornih pravila, suđenja,
brojanja i sportskog takmičenja. Iz čega je i zašto nastalo SPORTSKO
mačevanje?

Iz čega je nastalo sportsko mačevanje?
Sportsko mačevanje nije palo sa neba niti je "repa bez korena" - nešto što
je samo stvorilo sebe ni iz čega i bez ikakve veze sa vremenom koje mu
predhodi. Skoro sve ono što čini tehniku savremenog sportskog mačevanja vodi
poreklo i otkriveno je u prošlosti ali sa drugačijim kontekstom namene i

načinom upotrebe. Postoji mnoštvo sačuvanih knjiga, dokumenata, istraživanja,
polemika i priručnika pisanih o veštini mačevanja još od 14. veka a koji dokazuju
ovu činjenicu na svakoj strani. Osvrnuću se kratko, usputno i samo informativno
na najosnovnije.
Di Grasi 1570. godine je postavio temelje teorije koja je pokazala u praksi
nadmoć tehnike nad snagom - presije i kontrapresije na sečivo, napad sa
vezivanjem protivnikovog sečiva i definiše bojevu liniju kao liniju napada i
odbrane. Giganti 1600. godine prvi kreira savremeni sportski mačevalački stav
sa desnom nogom i desnom rukom u desnom stavu napred. Capo Fero je 1610
definisao principe koji važe i danas u sportskom mačevanju: osnovni koraci
napred i nazad, skokovi, dupli koraci, produženi ispadi, podela sečiva na tri dela
po jačini i funkciji i učestvujući u diskusijama i sporovima prvi je tvrdio da je
linijski (linearni) način kretanja superiorniji od kružnog. Viggiani 1575. godine
uvodi ispad samo prednjom nogom, prvi definiše kontraparade, kružne blokove i
degaže, takođe započinje i prva posleantička istraživanja i sporove oko
superiornosti boda nad sečenjem. Ovde treba spomenuti i Fabrisa koji 1606.
godine prvi put uvodi u tehniku mačevanja blokove - pariranje oružjem, definiše
4 zone napada i odbrana, daje imena osnovnim blokovima, daje prvi opis batute
(udarca po protivnikovom oružju) i finte (provocirajućeg napada koji završava
obilaskom protivnikove odbrane), Saviola sa "drugom intencom", isključenjem,
opozicijom, eskivažama ...
Ako bi se napravio detaljniji popis gotovo da ništa od onog što čini suštinu
tehnike savremenog sportskog mačevanja nije novo već je izmišljeno, viđeno,
probano i korišteno u mačevanju tokom najmanje predhodnih 500 godina (najviše
tokom 18 veka) ali na drugačiji način ili kao negativan primer - kao ono što
nikako ne treba činiti u mačevanju. Primer ovog drugog je npr. prekobod
(bod ili sečenje iz obilaska preko vrha protivnikovog sečiva) a koji se u sportskom
mačevanju danas (kao "kupe") izvodi na potpuno degenerisan način šibajućim
savijanjem tankog sportskog sečiva (kao bičem) a što je potpuno neizvodljivo
pravim mačem. Drugi primer je skok u protivnika (sportski "fleš"). Ova akcija
postoji u klasičnom mačevanju još od 16. veka ali se za razliku od sportskog
mačevanja (gde se izvodi direktnim i slobodnim skokom u protivnika) izvodi
isključivo uz hvatanje, opozicioniranje i držanje protivnikovog sečiva.
No, uistinu postoje u sportskom mačevanju i noviteti kojih ranije u
klasičnom mačevanju nikad nije bilo ali oni su zanemarljivo retki. U njih npr.
spada "bokserski korak" tj. kretanje mačevaoca u borbi kroz neprekidno
skakutanje gore-dole-napred-nazad na vrhovima prstiju.
Dakle, sportsko mačevanje je nastalo najvećim delom iz pravog, borbenog
mačevanja ali transformacijom (najčešće izvitoperenjem) primene njegovih
elemenata, gubljenjem i gašenjem nekih njegovih osnovnih karakteristika i
dodavanjem nekih koje ranije nisu postojale.

Zašto je nastalo sportsko mačevanje?
Nastanak sportskog mačevanja laici uglavnom objašnjavaju evolutivnim
razlogom: sportsko mačevanje je nastalo prirodno kao rezultat “spontanog
usavršavanja” - evolucije koji postoji u svemu, pa i u mačevalačkoj veštini.
To znači da ljudi u prošlosti nisu znali da mačuju pa se kroz istoriju sve
više otkrivala istina veštine i tako se ona menjajući i usavršavajući korak po
korak polako uzdizala do današnjice - nas savremenih sportskih mačevalaca koji
su na vrhu dosegnutog savršenstva veštine!
Ovakvom objašnjenju se može prigovoriti mnogo šta ali zadržaću se samo
na sledećem. Arogantno je, egocentrično, narcisoidno, neskromno i prepotentno
(upravo sve ono što pretežno i karakteriše "duh" većine ljudi epohe postmoderne
savremenosti) misliti da su naši preci predhodnih 3800 godina bili budale pa nisu
znali da mačuju dovoljno dobro zbog čega su se, eto, pojavili moderni sportisti

početkom 19. veka kako bi veštinu mačevanja doveli do vrhunca i prošlosti
pokazali kako treba da se mačuje.
Sa jedne strane, međutim, ne posedujem ni najmanju sumnju da su naši
preci u mačevanju bili neuporedivo maštovitiji, ozbiljniji, veštiji i opasniji od
savremenih sportista jer su se borili za živote a ne za medalje, stipendije,
rekreaciju ili sportsko-turistička putovanja. Sa druge strane postavlja se pitanje:
ako je logika istorije mačevanja evolucija da li to znači i da će posle savremenog,
modernog sportskog mačevanja ovaj tok stvoriti još neko savršenije mačevanje
(laserskim mačevima, mačevanje u bestežinskom stanju…???) ili se sve završava
na božanskom stupnju na koji su se danas popeli moderni sportski mačevaoci
jednom zauvek?
Smatram da su oba odgovora podjednako apsurdna što znači i da je
njihova početna teza o evoluciji kao uzroku nastanka sportskog mačevanja
podjednako apsurdna.

Evolucija u mačevanju
Istorija mačevanja (kao i istorija sveta i bilo čega u svetu) nije puko
pravolinijsko kretanje napred u vremenu već se sastoji od kretanja u svakom
mogućem pravcu uz različite nelinearnosti - skokove, vraćanja, preplitanja,
zastajkivanja, kruženja (ponavljanja)… Iz tog razloga u istoriji mačevanja nema
pojednostavljenog "usavršavanja" i "evolucije" (kao što neki nedovoljno upućeni i
banalno-bukvalistički nastrojeni tumači teorije evolucije tvrde) već samo promene
i prilagođavanja u raznim pravcima jedne iste osnovne, bazične i suštinski
nepromenjljive tehnike novim tipovima mačeva i zaštitne opreme koji su se
smenjivali tokom epoha.
Tako nisu nastajali sve "savršeniji" mačevi i sve "savršenije" vrste
mačevanja već samo različite vrste mačeva i različiti stilovi mačevanja (kao
varijacija iste osnovne forme) koji su bili pogodniji (prilagođeniji) za date
istorijske okolnosti i situacije.
Ni po čemu rimski legionar ili gladijator nije bio manje "savršen" i ubitačan
mačevalac od musketara ili obrnuto, i ni po čemu nije rimski gladijus manje
smrtonosno oružje od renesansnog rapira. Ti različiti mačevi su samo prigodni za
različite situacije a mačevaoci sa njima samo različito mačuju i ne bih se usudio
da u njihovoj borbi tipujem ni na jednog više no na drugog s ubeđenjem o izboru
"naprednije" i "savršenije" tehnike mačevanja ili oružja. Slično tome bilo bi skoro
sholastičko pitanje da li bi u borbi pobedio vešt strelac sa odličnim samostrelom ili
moderni strelac sa puškom...
Ako se već traži mesto evolucije i procesa usavršavanja u mačevanju ono
postoji samo u okviru istog tipa mača ili tehnike. Tako savršenije može biti
mačevanje samo jednog legionara u odnosu na drugog legionara ili jednog
musketara u odnosu na drugog musketara.
Jedan tipičan primer "evolucije" mačevanja
Osnovno pravilo svih borbenih veština je da se u borbi koriste sve
mogućnosti tela. Iz ovog razloga je i tokom 99% istorije mačevanja druga ruka
neprestano imala niz aktivnih borbenih funkcija a mačevaoci nikad nisu mačevali
kao da drugu ruku nemaju ili je ona mrtva. Na samom početku istorije evropskog
mačevanja je druga ruka držala drugi mač (kritsko mačevanje sa dva rapira).
Zatim je druga ruka stekla zaštitnu funkciju i držala velik štit koji je štitio telo od
udaraca i bodova. Nakon toga je ta ruka dobila i ofanzivno-odbrambenu ulogu.
Štit je postao lakši, manji i pogodniji za napad tj. štitom je druga ruka tokom
mačevanja ne samo branila već i nanosila smrtonosne udare u vrat ili glavu.
Zatim je štit odbačen zbog nastanka oklopa a druga ruka je počela da se koristi

za držanje drugog mača ili hvatanje drške jednoiporučnog i dvoručnog mača. U
sledećoj fazi je druga ruka počela da se koristi za DAGU (bodež za levu ruku
dužine jedne trećine mača) oružje koje se upotrebljavalo u borbi dok se mačevalo
rapirom u desnoj ruci. Kada je daga prestala da se koristi nenaoružana ruka je
upotrebljavana za držanja plašta koji se bacao protivniku na njegovo oružje ili
glavu. Plašt se držao u gornjem položaju pošto je samo u njemu bilo moguće lako
vitlati iznad glave protivnika ili ovim vitlanjem skloniti protivnikovo sečivo. No,
kako plašt biva odbačen iz mode odevanja izlazi i iz upotrebe u mačevanju.
Mačevaoci na svoju nenaoružanu ruku oblače laku čeličnu verižnu rukavicu ili
rukavicu od debele kože i ovom rukom hvataju protivnikovo sečivo ili pokretom u
levo, desno, gore ili dole sklanjaju polugom protivnikov vrh koji pokušava da
nanese bod. Takođe, u istoj funkciji je često korištena podlaktica od kovanog
gvožđa koja je mogla veoma efikasno podmetanjem ruke zaustaviti sečenje
sablje ili lakšeg mača. Upotreba zadnje ruke u aktivnoj borbi je nestala sa
periodom džentlmenskih dvoboja sredinom XVIII veka. Naime, pravila borbe su
nalagala zabranu upotrebe nenaoružane ruke ali dozvoljavaju da mačevaoci
postave tu ruku u pasivni zaštitni položaj u kome svojom podlakticom,
nadlakticom i šakom za 30% pokrivaju površinu vitalnih organa grudi, trbuha i
vrata čime smanjuju verovatnoću smrtnog pogotka. Zadnja ruka se, međutim,
kada je reč o duelima i dalje aktivno koristi. Takođe, u noćnim borbama, a često i
u tajnim dvobojima, su mačevaoci u zadnjoj ruci držali fenjer (nazad i iznad
glave) koji bi omogućavao da se može dobro videti protivnik i oružje kojim
mačuje. Kasnije se stvar obrnula pa su se ovi fenjeri uz izvesne tehničke izmene
koristili upravo za suprotno – da se protivniku svetli u oči i oteža dobro vidjenje
borbe.
Napokon, sa XIX vekom i pojavom sportskog mačevanja, koje je preuzelo
stil i pristup borbi iz dvoboja XVIII veka, zadnjoj ruci je pravilima zabranjeno da
na bilo koji način pokriva važeću površinu (da bi se sudijama olakšalo suđenje)
zbog čega se ona postavlja gore i visoko. Sa modernim dinamičkim sportskim
mačevanjem XX veka ona dobija sa ovim položajem i svoju motoričku funkciju i
obezbedjuje da onaj ko izvodi ispad zamahom ruke unazad, svoje telo brže
pokreće napred i iskošava u akciji čime smanjuje verovatnoću pogotka u vazeću
površinu, a s druge strane pomaže lakšem vraćanju iz ispada u stav.
No, tu još nije kraj. Zanemarivanje ovog unekoliko neprirodnog položaja
zadnje ruke (što možete videti iz reakcije svakog početnika), koje vodi poreklo od
prirodne entropičke tendencije svega da zauzima položaj najmanjeg napora i
energije dovodi do toga da sportisti danas spontano zadnju ruku sve više
opuštaju da beživotno visi niz telo ili u stranu niz telo. Ovome su doprinele još
dve stvari: moderno mačevalačko kretanje koje podrazumeva boksersko
skakutanje a tokom čega je gotovo nemoguće i blesavo držati ruku gore i nazad.
Sa druge strane, mačevanje koje se praktično svelo na šibanje kupeima nanosi
protivniku najveći broj pogodaka upravo sa gornje strane i to na ramena ili iza
ramena, dakle upravo tamo gde treba da stoji zadnja ruka. Svaki mačevalac koji
je samo jednom dobio takav udarac po prstima zauvek je rešio da sklanja svoju
zadnju ruku dole. Dakle, kako sada stoji situacija, zadnja ruka u savremenom
sportskom mačevanju nema više nikakvu funkciju i gotovo samo smeta.
Iz svega navedenog se može jasno postaviti pitanje: kakvu je "evoluciju" i
"usavršavanje" doživeo položaj i upotreba zadnje ruke od vremena kritskog rapira
do danas? Svako ko je s razumevanjem pročitao gornji tekst uvideće odmah da je
pitanje potpuno besmisleno. Postoji samo raznolikost uzrokovana raznim
okolnostima i faktorima bez ikakve mogućnosti hijerarhijskog poređenja i
"usavršavajućeg" nadovezivanja. Izmene koje su se dešavale gotovo po pravilu
nisu imale nikakve veze sa "ovo je bolje i zato će ono predhodno biti zamenjeno"
već su uzrokovane raznim drugim spoljašnjim faktorima. Bodež za levu ruku je
zamenjen plaštom ne zato što je plašt bio bolji za borbu već zato što je borba
dagom bila suviše komplikovana a i ljudima se više nije htelo (a negde im je bilo i
branjeno) da nose za pojasom glomazne bodeže. Isto tako ruka sa plaštom je

izašla iz upotrebe ne jer se pronašla bolja funkcija ruke već jer je iz mode izašlo
nošenje plašta. Takođe, Krićani su prestali koristiti drugu ruku za drugi mač ne jer
su tako lošije mačevali od svojih protivnika već jer su ih brojnošću pregazili divlji
narodi sa severa i nametnuli im upotrebu štita u drugoj ruci… Slična je situacija i
sa radom nogu, sa tehnikom upotrebe mača, taktikom…
Razlog nastanka sportskog mačevanja, dakle, nije bio u usavršavanju
mačevanja i prevazilaženju "nesavršenstava" mačevalačke tehnike predhodnih
epoha jer mačevanje kao borbena veština je završilo svoj život krajem 18. veka
pošto je i mač kao oružje izgubio svoje mesto i primat oružja za borbu u vremenu
posle 18. veka. Tu se više nema šta usavršavati jer nema ni razloga za
usavršavanja.
Priča o nestajanju borbenog i rađanju sportskog mačevanja, dakle, ima
jednu sasvim drugu vizuru i dimenziju, različitu od evolucione. Nasuprot procesu
"usavršavanja" počeo je proces pretvaranja pravog mačevanja kao borbene
veštine u nešto drugo u skladu sa potrebama i zahtevima vremena,
prilagođavanja novom svetu koji se pojavio. Ne u "BOLJE" ili "SAVRŠENIJE" već u
DRUGAČIJE! Ono što je uzrok nastanka sportskog mačevanja, dakle, nije
usavršavanje istog već stvaranje drugačijeg, ne kretanje i razvoj u okviru jednog
istog kvaliteta već kretanje u pravcu stvaranja različitih i drugačijih kvaliteta.

Pet uzroka nastanka sportskog mačevanja (i sporta uopšte)
Uzrok 1
Sa 18. vekom dvoboji mačevima su kako gde uglavnom bili zabranjeni,
kao i nošenje mačeva uz civilno odelo. Vatreno oružje je u tom periodu u
potpunosti u građanstvu potisnulo mač kao sredstvo samoodbrane jer veština
pucanja je pogodnija, efikasnija, lakša i jeftinija za učenje i upotrebu. Treba
podsetiti da su časovi mačevanja za građanstvo od kraja 17. veka do početka 19.
veka bili basnoslovno skupi pošto je visokom cenom aristokratija zadržavala za
sebe monopol nad poznavanjem veštine ubijanja, a koji je držala (uz monopol
posedovanja mača) tokom celog srednjeg veka.
Iz ovih razloga mačevanje za duel i dvoboj među civilima se zabranjuje a
jedino što se dozvoljava je kurtoazno - vežbovno mačevanje. Na ovaj način, tako
što su sve "grane drveta" potkresane izuzev jedne mačevanje je usmereno da
raste samo u jednom pravcu - tamo gde mu je trenutni sklop ukupnih istorijskih
okolnosti zacrtao da mora rasti.
Uzrok 2
Vojsci i policiji 18. veka, za koje je mačevalačko oružje još uvek imalo
značaja, bilo je od najvećeg interesa da aktivno ograničavaju građanstvu
vežbanje i obuku pravog mačevanja kao borbene veštine kako zbog zabrane
dvoboja tako i pacifikovanja građanske klase koja je postajala sve više
politički revolucionarna. Gotovo u svim zemljama Evrope došlo je do
sankcionisanja rada škola mačevanja i ograničavanja rada učitelja mačevanja.
Dok su u nekim zemljama škole mačevanja bile zatvarane a učitelji mačevanja
proterivani u drugim, sa dužom tradicijom, vlasti su dozvoljavale aktivnosti samo
onih škola koje su iznašle način da opstanu tako što su građanstvu počele da
nude benigno mačevanje sa novom, izmenjenom tehnikom i drugačijom vrstom
mačeva a koja će ovu veštinu pretvoriti u za ono vreme društveno bezopasnu i
prihvatljivu igru.

Uzrok 3
U periodu sredine 18. veka dekadentna i raznežena aristokratija, fino
mlado građanstvo i bogata razmažena buržoazija tražila je za sebe zabavu i
razonodu kojom će ispuniti svoje prazno vreme. U tu svrhu su pored jahanja,
lova, kriketa, tenisa… počeli da upražnjavaju i mačevanje. Oni, međutim, nisu bili
zainteresovani previše za mačevanje u kome se koristi oružje prave težine tj. od
kilograma pa na više, a što je zahtevalo snagu, okretnost i muževnost. Njihovom
ukusu je bilo prigodnije koristiti lagane rekvizite težine oko 500 grama i udobnije
tehnike koje mačevanje svode na komotno bockanje u ruku ili nogu i lagane,
ležerne i po snazi beznačajne udarce (ogrebotine) iz zgloba šake.
Tako je mačevanje postalo sport među drugim sportovima koji ima jedinu
svrhu u mondenskoj zabavi, luksuzu i telesnoj rekreaciji bogataša. Upravo iz ovog
perioda i vezano za mačevanje ovog tipa i potiče i danas rasprostranjeno laičko
viđenje sportskog mačevanja kao "bogataškog", "buržoaskog", "šminkerskog",
mekoputnog i "ženskastog".
Kasnije, u drugoj polovini 19. veka, sa pojavom velikih ekonomskih kriza i
socijalnih nestabilnosti, sport koji je prvenstveno bio zabava za elitu dobija novu
ulogu i zadatak. On se, naime, namerno omasovljuje i postaje dostupan
srednjim i nižim slojevima naroda a kao osnovno sredstvo za kanalisanje socijalne
agresivnosti, pasivizaciju, zamajavanje i skretanje pažnje sa egzistencijalnih i
društvenih problema na fiktivne (sportsko-takmičarske) "probleme". Isti
mehanizam je korišten još u starom Rimu sa gladijatorskim igrama na kojima je
pod geslom "hleba i igara" plebsu što je nezaposlen ceo dan besplatno provodio u
gledanju krvavih borbi besplatno još deljen i hleb.
Tako je i sportsko mačevanje u svojoj drugoj fazi razvoja (populističkoj)
dobilo tu istu ulogu, svrhu i razlog postojanja i izgubivši svoj predhodni
mondensko-elitistički karakter postalo je zabava, igra i razbibriga, sredstvo za
pražnjenje i opuštanje kao i svi drugi sportovi.
Uzrok 4
Učitelji mačevanja i škole mačevanja uvidevši komercijalne mogućnosti
novih neborbenih mačeva i zaštitne opreme (njena bezbednost, laka dostupnost i
pristupačnost za upotrebu svima), a što je otvorilo vrata omasovljenju broja
interesenata, počinju širiti novi unosni biznis koji podrazumeva da se
"mačevanjem" mogu baviti više ne samo gospoda već i dame i deca. S druge
strane ovaj proces razvija industriju mačevalačke opreme koja se širi svetom
podsticana stalnim trendovskim promenama i "nužno neophodnim bezbednosnim"
inovacijama u sredstvima za mačevanje, a što sve povratno preko marketinške
mašinerije popularizuje i dalje omasovljuje mačevalački sport.
Podsticaji za dalje širenje sportskog mačevanja su, pored navedenih,
dolazili i iz oblasti turističke industrije koja je svojim komercijalnim aktivnostima
pratila stotine i hiljade igara, turnira, takmičenja, prvenstava… na koje moraju
tokom cele godine putovati takmičari.
Uzrok 5
Uzrok nastanka sportskog mačevanje se, kao i sporta uopšte, jednim
velikim delom nalazi i u sferi društvenog (ideologija, ekonomija i politika). Naime,
prvobitni kapitalizam koji je uhvatio zamah upravo sredinom 18. veka sa svojim
bazičnim konceptom borbe, konkurencije, tržišta i nadmetanja oko poseda i
zarade počeo je da radi na stvaranju mentalne klime koja najviše odgovara
takvom ekonomskom sistemu. Počinje se na svakom koraku fabrikovati potrebe
za opštim nadmetanjem i kompeticijom. U svim sferama života se veliča borba,
"takmičarski duh" i nadmetanje a "laktanje" postaje glavna i jedina lekcija koju

ljudi treba da uče i ponavljaju na svakom mestu od kolevke pa do groba. Tako
nastaje fanatičan pokret za stvaranje i veličanje pobednika, rekordera, šampiona i
prvaka čiji je glavni cilj potvrđivanje, priprema i trening ljudi za budući život u
mehanizmu tržišno-takmičarskog kapitalističkog nadmetanja oko profita. U tu
svrhu se (uz falsifikovanje i izvrtanje Darvinove teorije evolucije) unosi u
međuljudske odnose "borba za opstanak", "preživljavanje jačeg", "veća riba jede
manju ribu", itd. - kategorije preuzete iz životinjskog carstva (a koje čak ni u
njemu ne dominiraju suvereno već delimično).
Taj koncept koji vlada i danas svodeći sve međuljudske odnose na
suparništvo, borbu, razdvajanje, individualizam i mržnju je obuhvatio i oblasti čija
je suština s one strane svakog sporta i nadmetanja - umetnost, nauku,
obrazovanje … Ona je najvećim delom razorila i fizičku kulturu koja se iz izvorne
aktivnosti telesnog kultivisanja i samousavršavanja pretvorila u vrhunski sport,
tj. neumerenu i psihofizički nezdravu nadmetačku aktivnost specijalizovanu za
konkurentnost rekordera na globalnom takmičarskom tržištu. Iz tog razloga je
došlo do "slučajnog" obnavljanja Olimpijskih igara, izmišljanja velikog broja novih
sportova, kao i koncepta opšteg "omasovljenja" sportsko-takmičarskih aktivnosti
sa ciljem što ranije indoktrinacije generacija dece i odraslih agresivnim
kompetitivnim "duhom".
Ljudi su u toj ideologizaciji toliko zastranili da im je činiti bilo šta bez
takmičenja, nadmetanja i prestiža postalo gotovo neshvatljivo i nerazumljivo.
Tako se stvorila jedna kratkovida "civilizacija uspeha" u kojoj je mera svega,
najviša vrednost, smisao i cilj samo stvaranje šampiona tj. uspešnost i
efikasnost. Tako se sportifikuju i fizičke aktivnosti koje nikada ranije nisu imale
formu takmičenja ili sporta već su bile borbene veštine. Jedna od njih je i
mačevanje. Moderni svet u kome je jedini odnos prema svemu i svakome samo
konkurentska borba za prestiž i pobedu ujedno je i svet u kome se modernom
mačevanju i drugom mačevaocu prilazi samo kao sredstvu uspeha,
pobeđivanja i dominacije.
Na taj način je i evropsko mačevanje pretvoreno u sport postavši točkić
globalnog sportskog mehanizma pripreme i navikavanja ljudi na svet civilizacije
prestiža (pohlepe) u kome najviša vrednost treba da bude borba da se u
zarađivanju i posedovanju (u skladu sa olimpijskim geslom »Citius, altius,
fortius«) stiče što više i bude što jači i brži u tom grabežu.
*
Svođenje života na konkurenciju, kompeticiju, tuču, takmičenje, nadmetanje,
pobede i poraze u istoriji civilizacije pripada vremenu divljaštva i varvarstva a u istoriji
individue razvojnoj fazi kulturne nezrelosti.
Život je uvek više takmičenja, nadmetanja, borbe i sporta.
Veličina, umeće i razvijenost jednog čoveka ili kulture se ogledaju ne u tome što svoje
ciljeve postižu ređajući pobede u satirućoj borbi nad drugima već već u majstorstvu da

ih dosegnu veštinom saradnje i kooperacije - plemenitošću.

*

Mačevanje različitim (neuparenim)
mačevima

Sablja protiv špade, Girard, 1740

Kao što svaki čovek promišlja i
razume sebe i svet oko sebe u skladu sa
time kakav je - bira svoju filozofiju u skladu
sa svojim karakterom i kulturom, tako i
svaki čovek u skladu sa tim kakav je bira za
borbu vrstu mača i način mačevanja koji su
najbliži njegovom karakteru i odražavaju ga
kao lik u ogledalu.

U vojnom mačevanju mačevaoci po pravilu koriste istu vrstu mačeva, a da bi se
ispoštovao princip unifikacije opreme. Svaka ne-varvarski organizovana vojna
formacija je težila da poseduje iste mačeve a koji odgovaraju u najvećoj meri:
1. Njenom pretežnom načinu ratovanja.
2. Ekonomičnom načinu masovne izrade.
3. Lakoći obuke.
Sva tri elementa su dobijala puni značaj tek unifikacijom tj. zahtevom da
što veći broj vojnika poseduje iste mačeve. Proces unifikacije mačeva i ostale
opreme se, međutim, nije zaustavljao na pojedinačnim vojskama jer je svaka
epoha stvarala karakteristične i tipične mačeve koji su smatrani najboljim za
borbu s obzirom na nivo njene tehnološke i vojno-taktičke razvijenosti.
U civilnom mačevanju (kada je reč o dvobojnoj borbi) mačevaoci po
pravilu koriste istu vrstu mačeva, a da bi se ispoštovao princip "ravnopravnosti".
Termin "ravnopravnost" namerno stavljam pod navodnike pošto je
ravnopravnost (jednakost početnih uslova) u dvoboju ili bilo kojoj borbi u bilo
kojoj drugoj oblasti nemoguća. Naime, u onoj meri u kojoj dva mača za jedan
dvoboj i mogu biti ista (tj. sa nebitno malim razlikama) dva učesnika dvoboja se
kao ljudi uvek razlikuju. Oni iako imaju iste mačeve NIKAD u borbu ne stupaju
ravnopravno pošto uvek jedan ima neke prednosti (urođene ili stečene) u odnosu

na drugog. Tako ukoliko mačevaoci imaju iste visine (dužine ruku) nemaju iste
težine (pokretljivost), ako imaju iste težine i visine nemaju iste urođene brzine
refleksa, ako imaju iste brzine refleksa nemaju istu urođenu motoriku, ako imaju i
istu motoriku nemaju isto razvijenu osećaje i intuiciju, ako imaju i ove iste
nemaju istu bistinu razuma za taktičko promišljanje, ili iste godine (iskustvo), isti
stil škole mačevanja... ili naprosto tog dana nemaju isto raspoloženje ili rad
želuca!
Ravnopravna borba u dvoboju, dakle, (ili kako se to još u svetu „šarenih
laža” još zove fer-plej) u pravom smislu te reči podrazumeva uvek dva apsolutno
ista mačevaoca, sa identičnim sposobnostima i oružjem koji vode borbu u istim
uslovima. Takav "laboratorijski" dvoboj, međutim ne bi imao pobednika i vodio bi
se teoretski gledano u beskraj jer ravnoteža njihove ravnopravnosti (identičnosti)
se ne može nikad razrešiti pošto su borci ISTI.
Svaka pobeda u nekoj borbi, dakle, predpostavlja uvek i unapred neku
neravnopravnost učesnika (makar i za "dlaku") i veće šanse jednog borca nego
drugog. U toj neravnopravnoj borbi slabiji može pobediti samo srećnom igrom
slučaja koji se isto toliko slučajno mogla postaviti (kao trijumf neravnopravnost) i
na stranu jačeg.
NIKAD i NIGDE nije ni u čemu vođena borba ravnopravnih jer UVEK i
SVUDA se vodi borba ili za dovođenje protivnika u neravnopravan položaj tj. za
NERAVNOPRAVNOST ili za dovođenje sebe u ravnopravan položaj tj. za
RAVNOPRAVNOST.
U civilnoj duelnoj borbi, međutim, mačevaoci najčešće koriste mačeva
koje trenutno poseduju. U tom smislu se u mačevanju nailazi na borbe uz
kombinacije različitih mačeva: kratkih i dugih, lakih i teških, bodućih i
univerzalnih, jednoručnih i dvoručnih...
Svaki od navedenih mačeva ima svoje specifičnosti i u tom smislu u
odnosu na drugi mač prednosti i mane. Iz tog razloga mačevaoci koji vode borbu
različitim mačevima najčešće su u izrazito neravnopravnom položaju pa treba da
poznaju ne samo osobine protivnikovog mača (njegove prednosti i mane) već i
taktičke radnje pomoću kojih će prednosti svoga mača suprotstaviti manama
protivnikovog a mane svoga mača čuvati od prednosti protivnikovog.
Kad je reč o razlici mačevanja sa dva ista i sa dva različita mača treba reći
sledeće. Svaki tip mača ima svoje prednosti i nedostatke. Ako sukobimo dva ista
mača sukobljavamo njihove iste mane i nedostatke ako sukobimo dva različita
mača sukobljavamo njihove različite prednosti sa različitim nedostacima.
U prvom slučaju oba mača mogu u borbi iskazati sve svoje prednosti i
trpeti sve svoje nedostatke, u drugom slučaju nijedan od mačeva ne može do
kraja iskazati niti svoje prednosti niti svoje nedostake jer nije kompatibilan sa
drugim.
Zato Kastl i piše:”Raznovrsnija je borba između dva slična oružja od borbe
dvaju različitih oružja;više je mogućih akcija između dve sablje nego između
sablje i bajoneta, između dva mala mača nego između malog mača i širokog
mača.”
U izlaganju načina borbe različitim vrstama mačeva polazim od
predpostavke da su oba mačevaoca približno školovana u mačevanju jer i mač sa
svim prednostima u odnosu na protivnikov mač je beskoristan u borbi ukoliko ga
koristi neuk čovek protiv mačevaoca sa lošijim oružjem ali koji je veštiji u
njegovoj upotrebi.

Rapir - špada (mali mač)

Mačevalac naoružan sa rapirom može mačevaocu naoružanom špadom
naneti pogotke ne samo bodom već i sečenjem. S druge strane špada je mač koji
je kraći od rapira pa i teže doseže bodom protivnika. Dakle, rapirista ima tehničku
prednost u većoj verovatnoći pogađanja. S druge strane, iako mačevalac
naoružan špadom protivniku može naneti pogotke samo bodom njegov mač je
lakši i pokretljiviji pa on ima prednost u brzini.
No, rapirista se za razliku od špadiste kreće nelinearno zbog čega lako
može izbeći kretanjem u stranu svaki napad špadiste koji akcije koncipira
brzinom tj. uvek pravolinijski.
Načelno rapirista (pod uslovom da ne poseduje teški rapir) je u prednosti u
odnosu na špadistu.

Špada protiv španskog rapira - Angelo, 1763

Najbolja taktika za rapir: izbegavati kontaktnu bodnu borbu sečivima i
akcije koncipirati na izmicanjima i kretanjima u raznim pravcima. U odbranama
izvoditi isključivo polublokove i koristiti sečenja po podlaktici kolegine naoružane
ruke. Težiti voditi borbu distanci sa završnicama sečenjem ili bodom u prolazu jer
je rapir duži. Čuvati se u napadu kontranapada i napada u pripremu napada.
Najbolja taktika za špadu: po svaku cenu kolegu veznim radnjama
navoditi na kontaktnu bodnu borbu. Neprestano pokušavati bodom pogoditi
koleginu naoružanu šaku. Napadati što više sa varkama bodom. U napadu
izbegavati pravolinijsko zaletanje napred sa pruženom rukom do kraja i biti
svakog trenutka spreman za povlačenje (i sklanjanje ruke sa špadom) ukoliko se
rapirista iznenadnom promenom pravca kretanja nađe sa strane. Težiti borbi na
skraćenoj distanci jer je špada kraća. Napade koncipirati uglavnom kao
kontranapade i napade u pripremu jer je špada brža i okretnija. Od sečenja se
braniti eskiviranjem i izmicanjem tj. izbegavati odbrane blokovima protiv sečenja
jer rapir može slomiti sečivo špade. Dakle, prvenstveno defanzivna taktika,
čekanje napada sečenjem
koji se izbegava eskiviranjem i zatim nagli

kontranapad sa skraćenjem distance ili se čeka napad bodom pa se u njega izvodi
kontranapad sa isključenjem polublokom.
Pošto se špadista nalazi u znatno lošijem položaju preporučljivo je da u
borbi koristi plašt (kaput) drugom rukom čime može efikasno parirati protivnikova
sečenja.
Rapir-sablja

Oba oružja i bodu i seku. Po težini su slični ali je sablja kraća. Rapir više
služi za bod dok sablja više za seču. No, dok je rapir podjednako pogodan i za
seču i za bod sablja je manje pogodna za bod ali pogodnija za seču. Iz tog
razloga mačevalac naoružan rapirom ima izvesnu, malu tehničku prednost.
Najbolja taktika za rapir: držati protivnika na distanci i nanositi mu
bodove iz daljine kontranapadom ili u pripremu napada. Izvoditi direktne bodove
bez isključenja pošto je krivo sečivo sablje teško dovesti u položaj opozicije a jer
je kraće ne ugrožava vrhom. Izvoditi što više varki bodom sa završnicom bodom
ili varki sečenjem sa završnicom bodom. Sečenja se nanose u prolazu uz
apsolutno izbegavanje borbe na skraćenoj distanci. Za odbrane koristiti što više
polublokove i propusne blokove.
Najbolja taktika za sablju: izvoditi akcije koje za cilj imaju skraćenje
distance i nanositi batute po protivnikovom sečivu koje je u pripremi za bod.
Napade koncipirati na telućnim hvatanjima i bacanjima ili vođenjima. U napadima
izbegavati bodove a sečenja nanositi iz prolaza posle varki telom i blokova. Za
odbrane koristiti više propusne blokove i telućne blokove nego pune blokove.
Špada-sablja

Jedno oružje je namenjeno da specijalizovano bode dok drugo oružje
pretežno seče ali i bode. Oba mača su kratka ali je sablja masivnija i teža. Zato
što mačevalac naoružan sabljom može i bosti i seći a mačevalac naoružan
špadom samo može bosti pri čemu još ne može parirati svojim sečivom udarac
sabljom sabljaš se nalazi u značajnoj tehničkoj prednosti.

„Arte De Esgrimir Florete y Sable Por los principios mas seguros faciles é inteligibles“, Don
Juan Nicolas Perinat, 1758

Najbolja taktika za špadu: napadati direktnim bodovima ili bodovima uz
varku sečivom. Što više plasirati bodove iz kontranapada ili u pripremu napada
protivnika i to u njegovu naoružanu ruku ili grudi. Protivnikove napade suzbijati
izmicanjem i izbegavati blokove na sečenje pošto udarac sabljom može polomiti
špadu. Dakle, prvenstveno defanzivna taktika, čekanje napada sečenjem koji se
izbegava eskiviranjem i zatim nagli kontranapad sa skraćenjem distance
Špadista mora neprestano voditi računa na nelinearno kretanje protivnika
koji teži sa strane naneti sečenje iz prolaza po ruci ili glavi i biti spreman za brzo
povlačenje naoružane ruke ka sebi.
Zato što je špada lakša i brža špadista treba borbu da koncipira na brzini.
Pošto se špadista nalazi u znatno lošijem položaju preporučljivo je da u
borbi koristi plašt (kaput) drugom rukom čime može efikasno parirati protivnikova
sečenja.

Špada protiv sablje - Angelo, 1763

Najbolja taktika za sablju: napadati isključivo iz telućnih hvatanja i
bacanja uz maksimalnu opreznost vezanu za zaštitu naoružane šake od boda. U
borbi težiti sečenju sa veće distance ili sečenjima u prolazu iz nelinearnog
kretanja a pri tome glavna meta treba da bude ruka špadiste. Za odbranu koristiti
telućne blokove i eskiviranja a maksimalno izbegavati pune blokove pošto ih
špada može varkom lako obilaziti.

Rapir-viteški mač

Oba mača i seku i bodu ali dok viteški mač više seče rapir više bode.
Viteški mač je masivniji i teži od rapira ali je rapir brži i pokretljiviji. Mačevalac
naoružan rapirom ima tehničku prednost.
Najbolja taktika za rapir: nanositi bodove iz distance na protivnikov
izmah ili kao kontranapad. Ne pokušavati hvatanja u napadu već bodove nanositi
varkom bod-sečenje ili sečenje-bod. Kad je reč o sečenjima izvoditi ih iz prolaza
ili propusnog napada. Izbegavati vezne radnje, posebno ne batute sečivom. Pune
blokove sečivom izbegavati pošto viteški mač može polomiti sečivo rapira. Od
svih blokova sečivom koriste se samo propusni blokovi i telućni blokovi. Odbrane
najvećim delom koncipirati na eskiviranju, izmicanju i kontranapadu. Borbu treba
koncipirati na iznurivanju pošto mačevalac naoružan viteškim mačem će se brzo
zamoriti i postati slabo pokretljiv a njegovi zamasi spori, teški i neefikasni. Tada
on postaje laka meta.
Najbolja taktika za viteški mač: po svaku cenu skraćenjem distance
preći u duelnu borbu. Nanositi direktna sečenja nakon varke telom ili eskivažna
sečenja a sa ciljem da se protivniku koji parira blokom polomi sečivo.
Koristiti dvostruki hvat drške i batute sečivom po protivnikovom sečivu.
Najefikasniji napad je propusnim sečenjem ili vezanim udarcima u seriji pošto
protivnik ne sme da postavi rapir u polublok. U odbrani koristiti samo polublokove
(nikako ne pune blokove) ili eskivaže i čuvati se kontranapada ili boda u pripremu
sečenja.
Sablja-viteški mač

Reč je sudaru dva oružja koja se pretežno koriste za sečenje, a tek
manjim delom za bod. Jedno oružje je sa ravnim sečivom a drugo sa manje ili
više povijenim. Viteški mač je, međutim, nešto duži i masivniji. Sabljaš je iz tog
razloga značajno pokretljiviji i brži u napadu i odbrani ali je njegovo oružje
osetljivije na lom. Borba između ova dva mača je veoma izjednačena i ishod
zavisi samo od veštine učesnika.
Najbolja taktika za sablju: težiti borbi na skraćenoj distanci, potencirati
telućna hvatanja i bacanja a napade koncipirati na pokretljivosti, okretnosti i

sečenjima iz prolaza i to prvenstveno po ruci protivnika pošto je ona zbog mase
mača teško pokretljiva. U odbranama što više koristiti izmicanje i eskiviranje a
ukoliko je nužno odbraniti se mačem nikako na raditi pune blokova već samo
propusne i telućne.
Najbolja taktika za viteški mač: po svaku cenu protivnika držati na
distanci i izbegavati duelnu borbu. Nanositi direktna sečenja nakon varke telom ili
eskivažna sečenja a sa ciljem da se protivniku koji parira polomi sečivo sablje.
Koristiti što više povratna sečenja i batute sečivom po protivnikovom sečivu.
Najefikasniji napad je propusnim sečenjem ili vezanim sečenjima u seriji pošto
protivnik ne sme da postavi sablju u blok. U odbrani koristiti samo polublokove
(nikako ne pune blokove) ili eskivaže. Čuvati se kontranapada ili sečenja u
pripremu sečenja ili sečenja po rukama iz eskivaže.
Špada-viteški mač

Između ova dva mača postoji ekstremna razlika. Jednim oružjem se
isključivo bode a drugim gotovo isključivo udara. Jedno je veoma lagano a drugo
teško, jedno je kratko a drugo dugačko.
Iz ovog razloga ishod borbe zavisi samo od sposobnosti mačevalaca da
taktikom upotrebe svoga mača njegove mane kompenzuju a prednosti iskoriste.
Najbolja taktika za špadu: napadati što više varkama sečivom, nanositi
bodove u ruku protivnika ili njegov izmah i "šmisove" (šibanja sečivom) po licu ili
šaci protivnika. Težiti skraćenju distance i nanošenju bodova iz hvatova ili
fiksiranja. Napadati bodom iz varke telom ili eskivažnim napadom. Odbrane
izvoditi samo eskiviranjem ili izmicanjem a nikako pariranjem (izuzev ako
napadač radi bod). Borbu treba koncipirati na iznurivanju pošto mačevalac
naoružan viteškim mačem će se brzo zamoriti i postati slabo pokretljiv a njegovi
zamasi spori, teški i neefikasni. Tada on postaje laka meta. Pošto se špadista
nalazi u znatno lošijem položaju preporučljivo je da u borbi koristi plašt (kaput)
drugom rukom čime može efikasno parirati protivnikova sečenja.
Najbolja taktika za viteški mač: po svaku cenu izbeći skraćenja
distance i duelnu borbu. Nanositi direktna sečenja sa distance (jer je mač duži) a
sa ciljem da se protivniku, ukoliko parira blokom, polomi sečivo. U napadu što
više koristiti povratna sečenja. Najefikasniji napad je vezanim udarcima u seriji
pošto protivnik ne sme da postavi špadu u blok pa će biti primoran na defanzivu
eskiviranjima i izmicanjima. U odbrani koristiti samo polublokove (nikako ne pune
blokove) ili blokove udarcem.

Dvoručni mač i ostali mačevi
(rapir, špada, viteški mač i sablja)

Dvoručni mač je univerzalno oružje za seču i bod koje se koristi sa više
tehnika (stil mača, gleva i motka) i njime se može uspešno voditi borba na
velikoj, srednjoj ili kratkoj distanci. Dvoručni mač ima još dodatnih prednosti.
Njegov udarac ili ubod (za razliku od drugih jednoručnih mačeva) bilo gde je u
principu zbog širine i inercije sečiva uvek koban i izbacuje protivnika iz dalje
borbe. S druge strane snaga njegovog udara je takva da jednoručni mačevi ne
mogu izvoditi odbrane blokovima bez rizika loma sečiva ili traumatizovanja šake.
U tom smislu dvoručni mač je bez konkurencije a vešt mačevalac naoružan
sa njim, posebno ako kombinuje sve stilove, je superioran u odnosu na svaku
vrstu jednoručnih mačeva. Mane dvoručnog mača: smanjuju mu se mogućnosti u
malom prostoru i nikako ne služi za borbu dužeg trajanja jer mačevaoca brzo
zamara.
Najbolja taktika za dvoručni mač: koristiti što više kombinacije
raznovrsnih stilova koji se smenjuju vezano u različitim akcijama tako da
protivnik koji ima veoma sužen izbor odbrana (samo na eskiviranje) ne zna
odakle i na koji način će biti napadnut. U odbranama biti spreman svaki trenutak
na tehniku borbe motka pošto će protivnik težiti očajnički da izvede skraćenje
distance, kontranapad u pripremu napada ili napad iz eskivaže. Najbolje je
protivnika sve vreme držati na velikoj distanci i odatle mu nanositi direktna
sečenja, povratna sečenja i bodove. U odbranama blokovima koristiti isključivo
polublokove ili telućne blokove.
Najbolja taktika za jednoručne mačeve: broj mogućnosti u napadu
kao i u odbrani je veoma sužen. Jednoručni mač u borbi protiv dvoručnog ne
sme da služi za mačevanje već je alatka za finalizovanje boda ili sečenja u
otvoreno. Napadi se izvode varkama telom pomoću kojih se pokušava otvoriti
protivnik kako bi mu se naneo bod ili sečenje iz skraćene distance ili prolaza.
Varke sečivom se ne preporučuju pošto se dvoručnim mačem izvode blokovi sa
oba kraja mača tako da varka uvek može naići na blok. Nakon eskiviranja
nanositi bodove u ruke ili noge protivnika. Vezne radnje sečivom se ne izvode.
Napadi treba da su koncipirani na pokretljivosti i okretnosti nogu pošto je
mačevalac naoružan dvoručnim mačem okretan i pokretljiv u rukama ali znatno
tromiji u nogama. Odbrane izvoditi izmicanjem i eskiviranjem očekujući sve

vreme udarac ili ubod vrhom sečiva, sredinom sečiva, jabukom, nakrsnicom ili
drškom na sve moguće načine. Prinudne blokove izvoditi samo kao propusne i to
po mogućnosti kao duple (sa osloncem na podlakticu druge ruke).

Prinudna odbrana jednoručnim mačem protiv dvoručnog: propusni blok i propusni blok sa osloncem na
drugu ruku. Albreht Direr 1512.

Borbu koncipirati na iznurivanju protivnika uz kretanje u pravcu suženijeg
prostora. Izbegavati duelnu borbu jer je dvoručni mač vojnički mač i upravo
predviđen za taj tip borbe.
Dvoručni-jednoiporučni ("bastard") mač. Jednoiporučni mač (bastard)
je lakši i pokretljiviji od dvoručnog mača ali se za razliku od dvoručnog koristi
samo na jedan (standardan mačevalački) način. S druge strane "bastard" ima
sečivo koje je čvrsto a pošto se drži sa dve ruke kao i dvoručni mač može donekle
biti uspešno korišten za blokove sečivom. Takođe, "bastard" se može u pogodnom
trenutku koristiti i samo jednom rukom čime se druga ruka oslobađa za duelnu
borbu. Iz svih navedenih razloga dvoručni mač i dalje ima tehničku prednost u
odnosu na jednoiporučni ali je ona znatno manja nego u odnosu na jednoiporučne
mačeve.
Najbolja taktika za jednoiporučni: treba primenjivati u borbi istu
taktiku kao i kod jednoručnog mača s tim što se mogu izvoditi i odbrane sečivom
(propusni blokovi, telućni blokovi i polublokovi) i varke sečivom.
Takođe, zato što se mač drži sa dve ruke na sečivo dvoručnog mača se
mogu izvoditi i sve vezne radnje. U napadima i odbranama se efikasno mogu
koristiti direktni udarci po protivnikovom sečivu (baute) jer je ono inertnije i
sporije. Zato što je sečivo jednoiporučnog mača lakše i pokretljivije treba
pokušavati neprestano naneti sečenje po podlakticama protivnika. Veoma je
efikasno napadati vezanim udarcima (serijom) iz suprotnih pravaca (ukoliko se
protivnik ne brani polublokovima). Mačevalac naoružan jednoiporučnim mačem
može imati velike koristi ukoliko u pravom trenutku (uz eskiviranje) iz dvoručnog
hvata pređe odjednom u jednoručni hvat i na taj način nanese bod ili sečenje.
Neophodno je biti spreman u svakom trenutku za iznenadne promene stila
upotrebe dvoručnog mača pri čemu treba posebnu pažnju da obrati na polužnu
tehniku koja nanosi veoma brze udarce.
Najbolja taktika za dvoručni:u napadu i odbrani neprestano kombinovati
sve stilove upotrebe dvoručnog mača. Kada je reč o standardnim blokovima treba
izbegavati pune blokove i koristiti što više polublokove. Uzvrate, takođe, nanositi
na što raznovrsne načine (stilom "gleva", "motka", "poluga" ili "vitlanja").
Povećati pokretljivost nogu, čuvati se sečenja po podlakticama, vezanih sečenja u
seriji i ne dozvoliti protivniku da izvodi vezne radnje sečivom ili duelne radnje
drugom rukom (čim pusti drugu ruku sa drške mača prelazi se odmah na stil
"motke").

Jedno-ipo ručni mač i ostali mačevi

Jednoiporučni mač, jer se drži sa dve ruke i ima masivnije sečivo od
jednoručnih mačeva, može lako polomiti sečivo sablje, rapira i špade a oštetiti ili
polomiti sečivo jednoručnog viteškog mača ili traumatizovati ruku koja ga drži. S
druge strane, iako se ne koristi različitim stilovima, jer je lakši, pokretljiviji i brži
od dvoručnog mača, on je za jednoručne mačevaoce podjednako opasan kao i
dvoručni mač.
Najbolja taktika za jednoručni mač: Jednoručni mač u borbi protiv
jednoiporučnog ne sme da služi za mačevanje već je alatka za finalizovanje
boda ili sečenja u otvoreno. Napadi se izvode varkama telom pomoću kojih se
pokušava otvoriti protivnik kako bi mu se naneo bod ili sečenje iz skraćene
distance ili prolaza. Mogu se koristiti varke sečivom, ali samo ukoliko protivnik ne
reaguje polublokovima. Nakon eskiviranja nanositi bodove u ruke ili noge
protivnika ili iste bodove nanositi iz kontranapada i napada u pripremu. Vezne
radnje sečivom se ne izvode.
Napadi treba da su koncipirani na pokretljivosti i okretnosti nogu pošto je
mačevalac naoružan jednoiporučnim mačem okretan i pokretljiv u rukama ali i u
nogama. Odbrane izvoditi isključivo izmicanjem i eskiviranjem izuzev ako je reč o
jednoručnom viteškom maču koji može da se koristi i za propusne blokove i
telućne blokove ali isključivo uz dvostruki hvat drške. Jednoručni viteški mač se
može dvostrukim hvatom koristiti veoma efikasno i za propusne napade i vezana
sečenja u seriji. Mačevalac naoružan jednoručnim mačem treba (obzirom da ima
jednu ruku slobodnu) da pokušava skratiti distancu i stupiti u duelnu borbu
(fiksiranja, hvatovi, udarci...) ali se i neprestano paziti da protivnik ne pređe u
jednoručni hvat i izvede to isto.
Najbolja taktika za jednoiporučni mač: mačevalac treba da nanosi
direktna sečenja punom snagom sa obe ruke očekujući protivnikovo izmicanje
posle čega treba da nastavi povratnim sečenjem. U napadu može koristiti vezne
radnje pred bod i sečenje a u odbranama samo polublokove ili eskivaže nakon
čega nanosi uzvrate na sve načine. Mogu se u napadu koristiti varke sečenje-bod
i bod-sečenje a izbegavati kružne udarce. Tokom borbe treba neprestano koristiti
kombinovanje dvoručnog i jednoručnog hvata čime se protivnik zbunjuje i izlaže
eventualno duelnoj borbi (poluge, fiksiranja, hvatovi...). Mačevalac sa
jednoiporučnim mačem treba neprestano da očekuje bod (sečenje) iz
kontranapada, u pripremu napada ili iz eskivaže. Od ovih radnji su mu najviše
ugrožene šake i podlaktice. Glavni princip u ovom tipu borbe je da mačevalac
naoružan jednoiporučnim mačem protivnika treba da drži na distanci i ne dozvoli
mu duelnu borbu. Ukoliko do toga dođe potrebno je sa dvoručnog hvata mača
preći na jednoručni.

Kratki mač i dugački mačevi

Vidi prilog: Dugački ili kratki mačevi?
Najbolja taktika za kratki mač: protivnika naoružanog dugačkim
mačem treba napadati iz varke telom koja se finalizuje sečenjem ili bodom u
otvoreno ili iz varke telom koja se finalizuje nekom od veznih radnji na
protivnikovo sečivo (hvatanje, bacanje, vođenje, batuta sečivom...) nakon čega
se nanosi bod ili sečenje.
Druga taktika se sastoji u kontranapadu na protivnikov napad koji je
vezan za pokušaj hvatanja ili sklanjanja protivnikovog sečiva u stranu sa
završnicom bodom ili sečenjem.
Treća taktika je napad u pripremu sečenja (izmaha) protivnika. Nikada se
ne rade varke mačem u napadu (izuzev ako distanca već nije skraćena) niti
pokušaji veznih radnji ukoliko je protivnik na distanci koja odgovara dugačkom
maču. Odbrane kratkim mačem se u slučaju protivnika naoružanih dugačkim
jednoručnim mačevima izvode najviše eskiviranjem. Ukoliko se za odbranu
koriste blokovi sečivom oni se ne izvode uz držanje distance (korak nazad) jer
tako urađen blok zbog udaljenosti protivnika (kratkoće vlastitog sečiva) sprečava
branjenika da napadača dohvati uzvratom. Svaki blok kratkim mačem, dakle,
kada je reč o protivniku naoružanom jednoručnim dugačkim mačem se radi uz
ulaz ili ispad i iskorak polulevo ili poludesno. Nakon bloka uz skraćenje distance
se ili stupa u duelnu borbu ili izvodi uzvrat sečivom mača. Blokovi koji se koriste
su isključivo puni ili propusni. Kad je reč o protivnicima naoružanim dvoručnim i
jednoiporučnim mačem u odbrani se ne koriste blokovi već isključivo eskiviranja i
izmicanja, ali uvek sa kretanjem napred jer je osnovni cilj skratiti distancu i
stupiti što pre u blisku borbu.
Najbolja taktika za dugački mač: protivnika naoružanog kratkim
mačem treba neprestano držati na distanci i nanositi mu bodove i sečenja po ruci.
Ukoliko se vodi ofanzivna borba treba napadati varkama mačem ili varkama telom
koje se finalizuju sečenjima ili bodovima uz prolaza (uz strogo održavanje
distance). Treći veoma efikasan način za napad je izvođenje vezanih sečenja u
seriji sa različitih strana. Ne pokušavati vezne radnje mačem pošto je kratko
sečivo teško uhvatiti i kontrolisati. Kad je reč o odbranama treba se čuvati u
najvećoj meri protivnikovog kontranapada i napada u pripremu svog napada tj.
biti u svakom trenutku spreman za odstupanje ili promenu pravca kretanja kako
bi se zadržala distanca. Ukoliko je protivnik skratio distancu i izveo napad
sečivom nikako se ne braniti blokom sečivom već eskiviranjem i izvlačenjem

okretom na distancu koja odgovara dugačkom sečivu. Nikako ne pokušavati
stupanje u duelnu borbu. Posebno oprezni u borbi treba da budu mačevaoci
naoružani dvoručnim mačem pošto sve prednosti ovog mača u odnosu na kratki
mač se ocrtavaju sa suprotne strane u najvećoj mogućoj meri i kao mane pošto
protivnik jer je neuporedivo okretniji i brži kako telom tako i oružjem može
veoma lako skratiti distancu i tada postići apsolutnu prednost.
Rapir-daga (ili dva mača) i ostali mačevi

Mačevalac naoružan rapirom i dagom je (ukoliko je vešt) superioran u
odnosu na svaku vrstu jednoručnog dugačkog ili kratkog mača, a gotovo
ravnopravan sa jednoiporučnim ili dvoručnim mačevaocem. Prednost kombinacije
rapir-daga u odnosu na sva druga mačevalačka oružja je ista koju ima dvoruko
mačevanje u odnosu na jednoručno i dvoručno: on može naneti istovremeno
pogodak na dve tačke, istovremeno se braniti na dva mesta i istovremeno se
braniti i nanositi pogodak. Ova simultanost u pokretima oružjem mu daje svaku
prednost u odnosu na drugo mačevalačko oružje koje deluje sukscesivno tj. ili
prvo napada ili prvo izvodi odbranu.
Druga, veoma važna taktička karakteristika upotrebe dage i rapira u borbi
je da ovaj način mačevanja, za razliku od svih drugih načina mačevanja, je
pogodan kako za distancionu (mačem) tako i blisku (rapirom) borbu. Ovo je
ujedno i jedini razlog zbog kojeg je mačevalac naoružan dagom i rapirom za
nijansu superiorniji od protivnika naoružanog sa dva kratka mača.
Najbolja taktika za rapir i dagu: u napadu nanositi direktne udarce ili
bodove (u zatvoreno ili otvoreno) sa ciljem da se protivniku kada izvede blok
nanese bod dagom. Druga taktika se sastoji u hvatanjima protivnikovog mača
dagom ili rapirom kako bi se odmah (ili nakon vođenja, bacanja...) izvelo sečenje
ili bod slobodnim oružjem. Treća taktika je da se slobodno izvode varke rapirom
nakon čega se finalizuju sečenja ili bodovi rapirom ili dagom ili se dagom hvata
protivnikov mač koji prati varku i nanosi pogodak rapirom. Četvrta taktika je da
se protivnikov mač napada rapirom uz bod iz opozicije kako bi se naneo bod
dagom na suprotnu tačku protivnika. Kada je reč o odbranama koriste se sve
vrste odbrana ili dagom ili rapirom ili sa oba mača istovremeno (za blokove
jednoiporučnog i dvoručnog mača) uključujući i sve vrste eskivaža.

Nakon ovih blokova izvode se sve vrste uzvrata. Ono što je suština
taktike mačevanjem dagom i rapirom protiv ostalih mačeva je, dakle, mogućnost
vođenja borbe na distanci i neprestanog prelaska iz kratke na veliku i velike na
kratku distancu.
Najbolja taktika za ostale mačeve: nikako ne napadati direktno
sečenjem ili bodom, ne napadati telo protivnika varkama mačem i ne izvoditi
kontranapade ili napade u pripremu. Treba neprestano voditi borbi na distanci sa
ciljem da se ubode ruka sa mačem ili dagom protivnika. Raditi varke telom sa
ciljem da se pomoću sečenja u prolazu protivniku poseče ruka sa dagom. Varke
mačem se mogu izvoditi samo sa ciljem da se u finalu napada pogodi ne telo već
jedna od ruku protivnika. Nikako ne stupati u blisku borbu a blokove izvoditi što
više uz eskiviranje (ispad u levo ili desno, ispad u levo ili desno nazad) i u formi
propusnih blokova.

Borbeno i sportsko mačevanje

U borbi pravim sečivima ne
vladaju pravila koja su naučena u
sportskoj igri.

O jednom "eksperimentu"
Može se često videti kako sportski mačevalac sa sportskim floretom
(sportskom sabljom ili sportskim mačem) izaziva na "dvoboj" mačevaoca sa
rapirom ili dvoručnim mačem i "pobeđuje" ga tako što ga prvi ubada ili seče.
Ovo je tipičan primer ne samo ne poznavanja razlika između sportskog i
pravog (klasičnog) mačevanja već i ne poznavanja osnovnih načela metodologije
eksperimenta, a što dovodi ne samo do pogrešnih zaključaka već i do ovakvih
smešnih "eksperimenata".
Sportski floret sa svojih 500 grama i sportska tehnika mačevanja su brži
od tehnike klasičnog (pravog) mačevanja i rapira sa 1 kilogramom. Ali to je
trivijalna činjenica koliko i da lakši čovek trči brže od težeg. U pravoj borbi se,
međutim, ne radi samo o brzini (što je jedino presudno u sportskom mačevanju)
već i o rezultatu-posledicama te brzine (a što je jedino presudno za pravo
mačevanje) i tu bi stvar bila bliža borbi boksera pero i teške kategorije: prvi bi
udarao više i brže ali beznadežno a drugi sporije i manje ali fatalno.
U pravoj borbi, naime, brži ubod sportskim floretom je beznačajan i
najviše može lakše povrediti jer je sečivo suviše lagano i savitljivo (zbog čega je i
brže). Isto je i sa sportskom sabljom koja veću brzinu ima samo zahvaljujući
manjoj težini pa je udarac sa njom toliko bezazlen da se njim ne može ni
mandarina preseći. Za razliku od toga udar ili ubod pravim mačem iako sporiji i
stiže kasnije, po pravilu je koban jer je njegovo sečivo napravljeno da ubija.
No, ukoliko iz navedenih razloga mačevalac sportista za svoj eksperiment
uzme pravi mač misleći da ga može koristiti (kako bi dokazao superiornost
sportske tehnike) na sportski način on će zapasti u veliki problem. Naime, ono
čime se radi diktira i to kako će se raditi. Tehnika upotrebe jednog oružja direktno
zavisi od njegovih osobina. Čim je mač postao teži (da bi bio efikasniji) pojavljuju
se i razlike u načinu njegovog korištenja. Ta mala razlika u težini - kvantitativna
razlika, menja i kvalitet - tehniku mačevanja. Ne mogu se na isti način izvoditi
pokreti mačem od 500 grama i mačem od 1 kilograma.
U sportskoj sablji npr. se udarci najviše izvode iz zgloba šake za razliku od
prave sablje u kojoj se oni izvode iz lakta i viteškog mača gde se izvode iz
ramena. Iz zgloba šake se udarci izvode kako bi brzi, podlaktica bila zaštićena od
predudarca protivnika, da bi se lakše izvodile varke i da bi bili toliko slabi da ne
mogu povrediti kolegu. Tehnika mačevanja tim oružjem je, dakle, prilagođena da
bude bezopasna kako bi se mogla koristiti u svrhu takmičarske igre. Takve udarce
je nemoguće izvoditi pravom sabljom jer je ona znatno teža. To primorava

mačevaoce da izvode udarce iz lakta i na drugačiji način. Zato je u vojnom
priručniku za mačevanje "Uput za borenje sabljom i rapirom", Dušan
Gložanski, Beograd, 1939 jasno napisano: "Zamahivanje se izvode
načelno iz lakta, ređe, i po nuždi, iz zgloba u ramenu, a nikad ili samo
izuzetno iz zgloba šake. Ovo važno pravilo treba dobro pamtiti. Iz
nepoštovanja ovog pravila na prvi pogled poznaju se početnici i neznalice
u borenju."
Dakle, nemoguće je iz tehničkih razloga izvoditi sportsko
takmičenje u borbenom mačevanju pošto udarci koje treba naneti da bi
bilo pobednika u takvoj igri su opasni zbog tehnike prilagođene pravom
maču. Izvoditi, pak sečenja sportskom sabljom uz upotrebu borbene
tehnike tj. iz lakta podjednako je besmisleno kao i izvoditi sportske
udarce pravom sabljom iz zgloba šake jer je sportska sablja toliko lagana
(pa i laka za brzu manipulaciju) da bi mačevaoci celu borbu vodili uz
predudarce pošto su im podlaktice tokom izmaha nužno otvorene.
S druge strane udarce rapirom ili pravom sabljom nanositi na način
kako se to čini kod sportske sablje - uglavnom izmahom iz zgloba šake
znači praviti komediju jer udarac nanešen na takav način ne bi mogao
zaseći do pola ni glavicu kupusa.
Takođe, bodovi rapirom (izuzev modele s kraja 17. i početkom 18. veka)
nisu se izvodili u šaku (a što je glavna tehničko-taktička radnja u mačevanju
sportskim mačem) jer sečivo rapira je suviše teško da bi se njime moglo brzo i
precizno (kao sa sportskim mačem) napasti šaka protivnika a da se pri tome
suviše ne rizikuje pogodak u glavu ili grudi. Iz tog razloga su mačevaoci 15. i 16.
veka ruku sa mačem držali u nezaštićenom položaju tj. stavu sa nizom gardova
koji bi iz današnje (sportske) optike izgledali veoma glupi. No, to su bili položaji
koji su bili savršeni za udarce ili ubode u prolazu ili razne vrste eskiviranja jer je
tada zbog težine mača bila opasna budalaština pokušati protivnika ubosti u šaku.
Bodovi u šaku su se taktički u značajnijoj meri počeli koristiti tek sa lakim rapirom
krajem 17. i početkom 18. veka jer su ovi mačevi tada već imali malu težinu i
posebnu namenu - dvoboj u kome je zbog zabrane ove vrste razračunavanja
funkcija borbe mačevima bila prvenstveno ranjavanje a ne ubijanje protivnika.
Dakle, suprotstavljajući u navedenom "eksperimentu" dve različite
tehnike mačevanja i dve različite vrste mačeva gde sve ima različite
namene možemo doći samo do zaključka da je navedeno praktično
nadmetanje besmisleno koliko i nadmetanje "hamera" i "formule I". Za
trku je neosporno bolja "formula I" ali za rat - "hamer." To su dve različite
stvari pa je i svaka od njih u skladu sa time za određenu, konkretnu namenu
bolja.
Sportski mač će uvek brže i jednostavnije stići do tela protivnika
nego pravi mač zato što je lakši i pokretljiviji. No, dok će "pobednik" sa
takvim "mačem" u stvarnosti malo ili ništa nauditi protivniku, jer
poseduje rekvizit namenjen bezopasnoj sportskoj igri, pravi mač
"poraženog" će sporije i teže stići do tela "pobednika" ali će mu naneti
uvek tešku ili kobnu povredu jer namenjen je smrtonosnoj borbi. Ovo
nam govori ne samo da je svaki mač gospodar jedino svoga carstva već i
da se ne može u svemu takmičiti jer postoje besmislena takmičenja sa
besmislenim pobedama koje ne govore ništa.
Osnovne razlike između klasičnog i sportskog mačevanja
1. Mačevi
Dok su izvorni tipovi evropskih mačeva, čak i u epohi početka formiranja
mačevanja kao sporta, bili relativno slabo savitljivi i masivni današnji sportski
mačevalački rekviziti su veoma savitljivi i elastični tako da ih mačevaoci više

koriste kao šibu peckajući se vrhovima no nanoseći pravolinijske, čiste i prodorne
bodove. Često se može videti kako savremeni sportski "mač" nanosi pogotke
protivniku savijajući se preko ramena iza leđa, ili čak kako je protivnik pogođen
preko oružja kojim se odbranio. Ovakve "mačevalačke" akcije, koje više liče na
bičevanje apsolutno je nemoguće izvesti pravim ili kurtoaznim replikama pravog
mačevalačkog oružja.
Čak i pravi civilni mačevi perioda s kraja 17 i početka 18. veka koji
težinom i krutošću sečiva značajno prevazilaze sportske "mačeve" imaju
probleme sa borbenom upotrebljivošću. Naime, pravi mačevi kao što su špada i
laki rapir mogu naneti više dubokih bodova a da protivnik i dalje nastavlja da se
bori. O tome Silver još 1599. godine kaže: "…lično sam video borce koji su
primili na desetine uboda u ruke, noge i telo a i dalje su se borili jer su
bodovi bili plitki ili nisu pogodili vitalni centar." O istom Silver poredeći
špadu i široki škotski mač piše: "Ne može se sve zvati mačem. Da bi mač bio
oružje tj. pouzdano ubojit mora težiti bar 2 funte (0,9kg) kako bi se
njime moglo podjednako smrtonosno seći i bosti. Tom igračkom (dvorski
mač i francuski floret) od jedne i po funte mogu se ubijati još samo
ptice".
O tome koliko su bodovi malim mačem bili u borbi neefikasni (izuzev ako
su pogodili pravo u srce ili vrat) najbolji je dokaz dvoboj koji se odigrao u Hajd
parku u Londonu 15. novembra 1712. godine između Čarlsa lorda Mohuna i
vojvode Hamiltona. Počeli su u 7 sati ujutru i posle duge borbe od dva sata sa
divljaštvom koje je zapanjilo njihove savremenike novine beleže da je lord
Mohum umro ali tek pošto je ubo u srce vojvodu koji je stajao na njemu dok je
on ležao na zemlji. Autopsija je pokazala da je vojvoda uboden na četiri mesta a
lord na tri a da su kod obojce šake bile povređene plićim bodovima na mnoštvu
mesta. Oni su se jednostavno boli dok se nisu ubili.
I kad je reč o pravoj sablji, ukoliko je ona laka, situacija je slična. U
velikim konjičkim bitkama 18. veka zabeleženi su masovni sudari gde su cele
jedinice u jednom trenutku padale kao pokošene a bojno polje ostajalo
prekriveno krvavim telima vojnika i konja. "Pustoš bi trajala jedno vreme a zatim
bi vojska ustajala i uz jauke odlazila u sanitet na previjanje." Sečenje lakom
sabljom je efikasno izbacivalo iz stroja, ali obično nije ubijalo izuzev ako je
nanešeno po vratu ili nezgodno po slepoočnici. Iz tog razloga u jednom
dokumentu vezanom za borbe u ustanku 1804. godine Srbima je preporučeno od
strane ruskih oficira da u borbi prsa u prsa uvek pre koriste ubode jataganom no
udare sabljom jer bilo je "...soldata preživelih i posle 30 udaraca sabljom..."
Razlog ove relativne neefikasnosti sablje u borbi je njena namena. Naime,
namena sablje je sečenje a posekotine su rane koje protivnika izbacuju iz borbe
ali ga i istovremeno ostavljeju živog za zarobljavanje, otkup, ispitivanje…ili prosto
otežavaju kretanje i borbu njegove jedinice koja se mora petljati sa ranjenicima.
Da podsetim, ovde je reč o ubodima i udarcima najlakšim pravim
mačevima što nam dovoljno jasno govori o efikasnosti i upotrebljivosti sportskog
"oružja" u pravoj borbi.
Iz svih navedenih razloga su se u prošlosti i izrađivali srednje teški i teški
mačevi - da bi jedan udarac ili jedan ubod (gotovo bilo gde) odmah bio
smrtonosan za protivnika. To je npr. slučaj sa kratkim rimskim mačem gladijusom
ili jednoručnim viteškim mačem ili dvoručnim mačem. Oni su imali ili veliku težinu
ili toliku širinu sečiva da su traume nastale njihovim pogotkom bile najčešće teške
ili smrtonosne.
2. Brzina
U klasičnom mačevanju nije toliko važno ko će koga prvi pogoditi već čiji
će pogodak biti POSLEDNJI – pravi, kobni pogodak. Iz tog razloga su mačevaoci u
pravoj borbi pravim mačevima uvek promišljeno taktizirali sa ishodima
razmišljajući brzo a delujući strpljivo i polako. U takvom mačevanju je borba

zasnovana na proračunu, zamci, taktiktici, iskustvu, kreativnost, lukavstvo i
intuicija a ne na brzini, kondiciji, refleksu, adrenalinu i instinktu.
Mačevaoci koji nisu naučili da sa brzinom budu oprezni stradavali su u
skladu sa tim kakvi su – najbrže! Brzinu, naime, uvek prate tri opasne osobine:
ostrašćenost, površnost i nepromišljenost. Svaka od njih je ponaosob
opasna a sve zajedno u borbi su kobne.
Takođe, preko određene brzine dinamika borbe postaje tolika da
opreznost više nije moguća, gubi se kontrola nad situacijom, umnožavaju se
greške i slučajnosti a borba postaje sve hazardnija za obe strane ("brzopletost je
kobna i za onog ko napada i onog ko se brani"; "najbrži najbrže i strada" Camillo Agrippa, Trattato di Scienza d`arme, 1568.). Iz tog razloga osnovni
zahtev klasičnog mačevanja je USPORAVANJE - umeće kontrole dinamike borbe
koje podrazumeva ne samo veštinu samouzdržavanja u brzini već i veštinu
navođenja protivnika da svoje akcije izvodi prebrzo.
Nasuprot tome zbog nerealne lakoće sportskih rekvizita za mačevanje u
savremenom sportskom mačevanju brzina postaje najvažnija a sportska borba se
odvija pretežno refleksno, nepromišljeno i kroz akcije koje se skoro ne vide
okom. Zbog ove "turbo" komponente, sportsko mačevanje je postalo neuporedivo
agresivnije i brutalnije od pravog, borbenog mačevanja pa kada bi danas dva
najbolja sportska mačevaoca naoružali pravim mačevima oni bi već u prvom
naletu nestrpljivo i nepromišljeno ubili jedan drugog.
3. Tehnika
U pravoj borbi pravim mačevima nikad se ne polazi u direktan napad
ukoliko je protivnik u gardu već se varkom tela ili radnjama mača njegov gard
prvo razbija (dovodi mu se mač u bezopasan položaj). Direktan napad se u
klasičnom mačevanju izvodi retko - kao izuzetak, i to samo u tri slučaja:
1. Kad protivnik ne drži mač u gardu
2. Kad se napada istovremeno uz eskiviranje
3. Kao kontranapad iz bezizlazne situacije
U sportskoj borbi, međutim, (posebno kad je reč o floretu i sablji)
direktan napad je gotovo pravilo. On se izvodi na protivnika koji je u gardu
(stavu) bez naročitog obaziranja na njegov mač jer pravila suđenja favorizuju
(štite) napadača obavezujući napadnutog da svoj mač prvo upotrebi za odbranu
pa tek nakon toga za napad. Na ovaj način napadač, ukoliko svoj napad izvodi po
dogovorenim pravilima (prvi pođe napred sa rukom napred), u napad stupa
potpuno bezbrižno bez ikakvog straha od protivnikovog kontranapada. Takav
napad se u drugoj fazi završava ili direktnim pogotkom ili varkom (obilaženjem
protivnikove odbrane) pa pogotkom. To znači da je suština ove vrste mačevanja
pogotiti protivnika uz što manji broj kontakata sečiva tokom borbe - više iz
pokušaja kontrole njegovih reakcija nego njegovog mača (drugim rečima u sve
većem hazardu).
Isto je i kod sportskog mača. Napadač izvodi uvek direktan napad na neku
tačku protivnika ne obazirući se uopšte na vrh njegovog mača ukoliko procenjuje
ili se nada da će ga ubosti brže (pre) nego što sam tokom te iste akcije bude
usput uboden.
Slično je i sa odbranama. Dok se u tehnici borbenog mačevanja pravim
mačem odbrana i uzvrat izvode:
1. Istovremeno - tako da onaj ko je napao biva sklonjen i u isto vreme se
sam nabada na postavljeni vrh onoga ko se odbranio.
2. Sukscesivno - ali tako da se nakon odbrane tokom uzvrata sve vreme
drži protivnikov mač ili se protivnikov mač pre uzvrata baca u stranu oštricom ili
udarcem gardom.

3. Uz eskivažu - tako da se uzvrat izvodi uz puštanje protivnikovog mača
ali i istovremenu eskivažu.
U sportskom mačevanju uzvrati nakon odbrane se uglavnom ne izvode na
takve načine. Tu se nakon izvedene odbrane protivnikovo sečivo pušta i nanosi se
slobodan uzvrat bez obzira na usputne posledice pošto pravila favorizuju radnje
mačevaoca koji uzvraća.
4. Zone pogotka
U pravoj mačevalačkoj borbi svaki je pogodak protivnika od značaja ali
nije od podjednakog značaja. Bitno je protivnika pogoditi ali je još bitnije znati da
u stvarnosti pogodak u vrat ili grudi nije isto što i pogodak u ruku ili nogu.
Iz ovog razloga gotovo da nije postojao udžbenik ili priručnik mačevanja
napisan od XV do XVIII veka koji u sebi nije sadržavao i anatomski crtež. Čak su i
u mnogim knjigama veštine mačevanja borci prikazani u svojim pokretima nagi
kako bi se što jasnije i preciznije uočili položaji tela i zone pogodaka. Iz ovog
razloga se u borbenom mačevanju svaki pogodak uzima u obzir a svi pogoci
padaju u tri zone: zonu smrti, zonu teškog ranjavanja i zonu lakšeg ranjavanja.
Kad je protivnik pogođen u vitalnu zonu: glava, grudi, stomak, vrat ili upravno u
bok on je u stvarnosti mrtav tj. borba se prekida. Ako je protivnik pogođen u
zonu težeg ranjavanja: rameni pojas ruke kojom mačuje, ruku kojom mačuje ili
butinu prednje noge on se mora ili predati ili promeniti stav i uzeti oružje u drugu
ruku svestan da mu je ostalo kratko vreme u okviru kojeg mora završiti borbu
pošto »krvari«. Ako je protivnik lakše ranjen tj. pogođen u rameni pojas
nenaoružane ruke, nenaoružanu ruku, potkolenicu prednje noge ili zadnju nogu
on nastavlja borbu kao da se ništa nije dogodilo ali ima vremenski rok u okviru
kojeg mora završiti borbu ili se predati.
/Izloženu podelu, naravno, treba shvatiti načelno pošto svaka rana ima svoje
specifičnosti. Tako i pogodak u glavu može biti pod izvesnim okolnostima bezazlen (npr. u
stvarnosti udarac rapirom ili sabljom najčešće, zbog jačine kostiju lobanje, izaziva jedino
šok, ošamućenje ili onesvešćenje protivnika) a pogodak u nenaoružanu ruku (ako je
nanešen u neku od arterija ili vena) – koban. S druge strane vrsta oružja koja se koristi i
način na koji se koristi je od velikog značaja. Ako je reč o sablji, kada seče, ona nanosi
samo lake površinske povrede i načelno može izazvati kobne posledice JEDINO u predelu
vrata i krvnih sudova ruku. Kad je reč o rapiru, ako bode, on gotovo uvek čak i sa lakim
plitkim ubodom u bilo koji vitalni organ, vodi kobnim posledicama.
Iz ovog razloga mačevaoci u borbenom mačevanju uvek za prvenstveni cilj imaju
zone kobnih pogodaka (vitalne tačke) a ne zone ranjavanja pošto gađajući ruke ili noge
protivnika oni se izlažu riziku sopstvene smrti tj. mogućnosti da pri tome prime pogodak u
grudi, glavu ili stomak. Pogoci u zone ranjavanja su, dakle, uglavnom slučajni pogoci i oni
su rezultat promašaja napadnutih vitalnih centara protivnika/

Postoji samo jedan izuzetak od navedene koncepcije a u kome se u
pravom mačevanju ne uzima u obzir jedna vrsta pogodaka - smrtonosni (u
vitalne centre) ali ne zato što se apstrahuju već zato što se ne koriste
(izbegavaju). Naime, sredinom XVIII veka cilj mačevanja nije bio smrtonosni
pogodak već lakše ranjavanje protivnika. Sva veština ovog »humanog«
mačevanja se tada svodila na društveno prihvaćeno »bockanje« u ruke i noge.
Mačevaoci su pod pretnjom proterivanja, tamnice i oduzimanja sve imovine vodili
borbu u ilegali tako da su posledice dvoboja morale biti lake i nevidljive za zakon.
Pogoci u glavu i torzo su pod tim okolnostima bili apsolutno neprihvatljivi i
zabranjeni. Upravo iz perioda ovog tipa mačevanja, dakle, »epohe ranjavanja« i
potiču svi statistički podaci o evropskom mačevanju kao veštini pogađanja ruke ili
noge protivnika. No, u svim drugim epohama ovakvo mačevanje je izazivalo
podozrenje i prezrenje a pogodak u ruku ili nogu, ako nije bio slučajan,
predstavljao je poniženje kako za onoga ko je pogodio (znak neumešnosti koliko i
pogoditi konja umesto konjanika) tako i za pogođenog. Udarci ili bodovi u ruke ili

noge su nazivani »svinjskim« a shvatani su kao neviteški i kukavički gest
strašljivca koji se plaši da uđe u pravu borbu mačevima »prsa u prsa«. Takvi
pogoci su sa gnušanjem posmatrača zahtevali izvinjenje protivniku i ponovni duel
kad se rana zaceli.
Gotovo da ništa od navedenog nije preuzeto u sportskom mačevanju. U
njemu svi pogoci nanešeni u dogovorenu važeću površinu tela se vrednuju isto
(isto je pogoditi u stomak, srce i rameni pojas) a svaki pogodak nanešen van ove
površine se ne vrednuje ništa. Tako npr. ako je u sportskom floretu protivnik
pogođen u ruku, vrat, glavu ili nogu to se ne uzima u obzir uopšte a ako je npr. u
sportskom maču protivnik pogođen u grudi, vrat ili u glavu to se vrednuje isto
kao i da je pogođen u vrh cipele, šaku, butinu ili prst nenaoružane ruke. Takođe,
u sportskom mačevanju mačevaoci se uvek bore u istom stavu i ne koriste
suprotan stav i drugu ruku (kad ih protivnik pogodi u ruku kojom mačuju oni
borbu nastavljaju da vode kao da u tu ruku nisu ni pogođeni).
Postoji još jedna bitna razlika. Dok je u pravom mačevanju pravim
mačevima protivnik eliminisan samo jednim jedinim pogotkom u vitalni centar
(grudi ili glavu) tj. borba u stvarnosti traje do prvog kobnog pogotka u sportskom
mačevanju ona traje do propisanih 5, 10 ili više pogodaka pri čemu gotovo svaki
od njih može pasti u grudi ili u glavu a da se borba nastavi kao da se ništa nije
dogodilo.
Dakle, klasično mačevanje ne poznaje sportska apstrahovanja (koja su
nužna i neophodna kako bi se mačevanje moglo tehnički organizovati kao
takmičarska igra sa pobednicima i poraženima) već razlikuje pogotke u zone
ranjavanja (kada protivnik još jedno kratko vreme može da se bori menjajući
stav ili ruku sa kojom mačuje) i zone kobnog pogotka (kada se borba odmah
prekida).

5. Ishodi borbe
U pravoj borbi jedan mačevalac može ubiti drugog, oba mačevaoca se
mogu obostrano ubiti, jedan mačevalac može ubiti drugog ali pri tome biti i sam
teže ili lakše ranjen. Takođe, jedan mačevalac može samo lakše ili teže raniti
drugog mačevaoca tako da on još jedno kratko vreme može da se bori do gubitka
ili predaje. Osim toga, oba mačevaoca se mogu obostrano teže ili lakše raniti
tako da se borba prekida i nema nikakav ishod.
U sportskom mačevanju se izuzev jedne sve navedene opcije ne uzimaju u
obzir. Ta jedna opcija je jednostrana pobeda jednog od mačevaoca (ne uzimajući
u obzir diskvalifikaciju zbog ne poštovanja dogovorenih pravila). Ishod borbe u
sportskom mačevanju je, dakle, uvek apstrakcija pošto je apstrahovanje od
mnoštva realnih opcija koje čine pravi, životni ishod svake realne borbe
mačevima.
Iz svih navedenih razloga je nemoguće tehnički organizovati
takmičenje tj. borbu više mačevalaca po borbenim pravilima koja će uvek
dati na kraju samo jednog pobednika s obzirom na mnoštvo varijanti
ishoda borbi (obostrano ranjavanje, obostrana smrt, svi učesnici su
ranjeni ili svi stradali...).
Zato od kad je načinjen prvi mač mačevaoci su se prijateljski borili u
simulirajućoj borbi tj. mačevali su bez namere da jedan drugog povrede - uz
uzajamnu pažnju i poštovanje (kurtoaziju). Ova vrsta borbenog mačevanja, koja
se upražnjavala na časovima borbenog mačevanja i prijateljskog borenja
(»vežbovni dvoboji«) nije imala nadmetački karakter. Ona je bila prvenstveno
kontrolisana imitacija realnog mačevanja i vežbe usavršavanja borbene veštine
kao priprema za pravu borbu u duelu, ratu ili dvoboju u kome neće biti samo
pobednika i pobeđenog već i svega drugog što pripada realno u borbi. Ovakvo

mačevanje se ne izvodi s ciljem traženja pobednika i ono se zato nazivalo nekad
»borenje«, kako se kod Srba do početka XX veka mačevanje i zvalo.

5. Taktika
U sportskom mačevanju (podjednako važi za sportski floret, sportsku
sablju ili sportski mač) važno je pogoditi po dogovorenim pravilima ili pogoditi
prvi, a u oba slučaja bez obzira na prateće posledice koje se u suđenju
apstrahuju ili ne registruju. Iz tog razloga se može stalno videti kako na
sportskim mačevalačkim takmičenjima (bilo kog ranga i nivoa) tokom akcija se
lampe za signalizaciju pogodaka gotovo po pravilu pale obostrano u svim
mogućim kombinacijama. Čak je aparat za signalizaciju pogodaka u sportskom
maču podešen tako da blokira (ne pokaže - prikrije) pogodak jednog od
mačevaoca ako je on protivnika pogodio samo delić sekunde kasnije. Ako bi u
borbi sportskim mačem isključili blokatore registracije pogodaka druge strane više
od 90% akcija bi se završavalo manje-više gotovo istovremenim obostranim
pogocima tj. u stvarnosti obostranom smrću.
U pravom mačevanju pravim mačevima su ovakve akcije (uletanje u
protivnikov napad kako bi se naneo bod delić sekunde pre nego što se bod primi,
pa se borba uglavnom svodi na to da protivnici istovremeno jurnu jedan na
drugog sudarajući se - jer »ko odstupi taj gubi svaku prednost«) apsolutno
zabranjene i predstavljaju elementarnu mačevalačku neukost.
Naime, još od XVI veka mačevanje u kome se protivnici obostrano
pogađaju (»bod dve udovice«) izazivalo je smeh i ukazivalo ne samo na borbu
dva nevešta već i dva nedovoljno intiligentna protivnika. Iz tog razloga su
oduvek i najveštiji mačevaoci izbegavali borbu sa neukim ili suludim protivnicima
jer je nesposobnost i glupost ovih drugih obično, i gotovo neizbežno, izazivala
obostranu smrt. Tako s jedne strane imamo promišljenost, strpljenje, taktičnost,
opreznost, mudrost, lukavstvo, »usporavanje« - sve ono vekovima tako
karakteristično za borbeno mačevanje, a sa druge agresivnu jurnjavu, sudar
brzina, nepromišljenih akcija i urođenih i utreniranih stečenih refleksa.
Kada je reč o taktici treba ukazati na još nešto. U borbenom mačevanju, s
obzirom da postoje smrtonosni pogoci, pogoci teških ranjavanja i pogoci lakih
ranjavanja, mačevaoci mogu taktizirati. U tom smislu napadač može poći u napad
ili uzvrat prihvatajući da bude pri tom lakše ranjen ako će naneti teže ili
smrtonosno ranjavanje protivnika, da bude lakše ranjen ako će naneti pogodak
težeg ranjavanja ili da bude čak i teže ranjen ako pri tom smrtonosno ranjava
protivnika. Ničeg od ove vrste taktiziranja u sportskom mačevanju nema pošto tu
svi pogoci imaju istu težinu i podjednako se vrednuju.
U vezi sa ovim prilogom vidi link: Klasično mačevanje i takmičenje

Osnovni
elemenati tehnike mačevanja
Forma (izgled) jednog mačevalačkog pokreta (korak, ispad, blok,
sečenje, bod…) je prvi i temeljni element tehnike mačevanja. U formi jedne
mačevalačke radnje se nalazi ono što ostaje kada je iz nje odbačeno sve što
je nepravilno i suvišno kako bi se došlo do funkcionalno najčistijeg.
Mačevalac koji nije sasvim savladao formu radnji mačem, dakle, uvek će
koristiti mnogo više pokreta koji ne samo da smetaju u izvođenju akcije već i
zamaraju više mišića nego što je to potrebno. Ti mišići skreću njegovu ruku
sa pravilnih radnji, oduzimaju im brzinu i snagu pa on nikad ne zna (kao ni
protivnik) gde će završiti neki njegov pokret.
No, najčešća zabluda većine početnika je da ukoliko savladaju izgled
(formu) jedne tehničke radnje u mačevanju time su ujedno savladali i
tehniku mačevanja. To je, međutim, daleko od istine. Pored forme (koja je
prvi element tehnike mačevanja) svaka mačevalačka radnja ima još pet
veoma bitnih tehničkih elementa. To su:
-

Stabilnost i ravnoteža
Brzina
Amplituda (intenzitet)
Ritam
Snaga

Dakle, svaka mačevalačka radnja se izvodi ne samo kao pokret sa
određenom formom već i uz ravnotežu i stabilnost praćenu određenom
brzinom, intenzitetom, snagom i ritmom. Mačevalačka akcija se u tom
smislu ne može dobro izvesti ne samo ukoliko se radnje izvode na pogrešan
način (neispravna forma) već i ako se izvode pogrešnom brzinom, snagom,
amplitudom, ritmom ili bez stabilnosti i ravnoteže.
Dobro učenje mačevanja i dobro mačevanje se u tom smislu sastoji
od više elemenata:
a) Održavanje ravnoteže i stabilnosti
b)Procene brzine kojom se izvodi akcija. Procene pravog vremena trenutka (za odbranu, napad ili kontranapad).
v) Procene amplitude (prostora) koju sa jedne strane čini 1. distancaudaljenost protivnika (1/2, 1, 2… metra) a sa druge strane 2. položaj
u odnosu na protivnika (napred, nazad, levo, desno, koso...) 3.veličina
prostora koji doseže mač tokom izvođenja akcije kako kad je reč o
dejstvima na telo tako i kad je reč o dejstvima na mač protivnika.
g) Procene ritma i snage akcije.
d) Procene forme - vrste radnje koju izvodi mačevalac i njegov
protivnik.
Navedeni elementi su ključevi tehnike koji jedino ako se istovremeno
okreću otključavaju bravu uspešnog izvođenja akcija. Treba, dakle, delovati
u pravo vreme a ne ranije ili prekasno, treba taj vremenski trenutak

iskoristiti na pravom mestu a ne ispred, iza, levo ili desno od njega i to niti
preblizu niti predaleko, a pri tome učiniti pravom snagom pravu stvar koja
odgovara formi akcije.
1. Ravnoteža i stabilnost
Svaki mačevalac tokom borbe treba neprekidno da bude u položaju tela
koji osigurava najveću ravnotežu jer stabilnost je osnovni element svakog
dobrog stava i kretanja u borbi. Ravnoteža i stabilnost su bitni zato jedini
obezbeđuju povezanost više mačevalačkih radnji u jedan kontinuitet akcije.
Ukoliko, dakle, mačevalac jednu radnju koja je segment akcije izvede tako
da izgubi pri tome ravnotežu on neće moći ovu povezati sa radnjom koja
sledi tj. neće moći izvesti akciju do kraja.
S druge strane ukoliko mačevalac izvede uspešno neku odbranu ali tako
da je pri tome svoje telo doveo u položaj nestabilnosti on ne samo da neće
moći nakon toga uzvratiti na napad već neće moći ni izvesti drugu odbranu
ukoliko napadač produži svoj napad videvši da je branjenik izbačen iz
ravnoteže ili ne može da uzvrati.
Postoje dva osnovna znaka da je mačevalac u izvođenju neke radnje
postigao stanje stabilnosti i ravnoteže:
1. Kada njegovo telo nakon izvedene radnje nema tendenciju da
se kreće dalje i nekontrolisano u nekom pravcu po inerciji već je dospelo u
položaj mirovanja i u tom položaju se može održati neograničeno vreme bez
dodatnih napora.
2. Kada mačevalac oseća da nema napona samo jedne ili
nekolicine grupa mišića, a koji stvara bol i zamor, već je napon ravnomerno
raspoređen po celom telu.
Stabilnost i ravnoteža u mačevalačkim akcijama se postiže kontrolom
centra težišta tela. Naime, pošto je centar težišta svakog mačevaoca u
donjem delu tela tu se i nalazi alat pomoću kojeg on upravlja stabilošću
svojih radnji.
U tom smislu svaki dobar mačevalački pokret počinje uvek pokretanjem
prvo težišta - upravljanjem strukom i svaka akcija kreće iz ovog centra i
obratno svako delovanje spolja prvo treba da se reflektuje na ovaj centar.
Tako npr. ukoliko se akcije izvode brže težište tela treba pomerati na
niže, ukoliko se izvodi kretanje napred težište treba blago pomeriti napred,
ukoliko se kretanje izvodi nazad pomeriti ga u nazad, ukoliko se, međutim,
treba stabilno zaustaviti iz žustrog kretanja napred potrebno je težište
prebaciti nazad i dole a ukoliko se treba stabilno zaustaviti iz žustrog
kretanja u nazad potrebno je težište prebaciti napred i dole. Ako se težištem
ne barata na ovaj način telo će u akcijama delati nepovezano i u neredu.
Manipulacija težištem tela sa ciljem postizanja stabilnosti je od većeg
značaja što je mač teži ne samo zato što se tada mačevanje više zasniva na
pokretljivosti tela već zato što i sama masa i inercija mača u pokretu utiče
na težište tela mačevaoca. Ovo je posebno izraženo kod jednoiporučnih i
dvoručnih mačeva.
Najbolja vežba za razvijanje dobrog osećaja ravnoteže i stabilnosti je
izvođenje svih mačevalačkih kretanja zatvorenih očiju. Naime, pri kretanju
sa otvorenim očima odvija se proces neprestane automatske korekcije
položaja našeg težišta u odnosu na udaljenost okolnih tačaka prostora, a što
stvara privid uvežbane stabilnosti. Zatvaranjem očiju prekidaju se ti oslonci
što se odmah očituje gubljenjem ravnoteže. Bez vizuelnih oslonaca telo je
primorano da drži balanse i počinje da koristi uspavane osećaje orijentacije
u prostoru bez upotrebe vida. Na taj način mačevalac i sluhom i boljim
osećajem napetosti svih grupa mišića bogati vlastiti senzorni arsenal tj. ne

postiže stabilnost više samo vizuelno čime značajno oslobađa oči za druge
funkcije u borbi.
2. Brzina
Brzina je jedan od najvažnijih elemenata mačevanja i ona se odnosi
ne samo na kretanje tela mačevaoca u prostoru već i njegovog mača. Ona
nije samo najbolji saradnik mačevaoca već i njegov
najveći
neprijatelj. O tome govori i čuvena mačevalačka poslovica: "Najbrži
najbrže strada". U tom smislu zabluda je da se mačevalačke akcije izvode
samo brzo te da je brži mačevalac ujedno i bolji. Zapravo, nijedna složena
akcija se ne izvodi brzo već uz delovanje različitim brzinama, a što i
predstavlja vrh tehničkog umeća u mačevanju. Onaj ko ne ume da mačuje
raznovrsnim tempom ne samo da liči dosadnog svirača koji svira samo
jednom - najvećom brzinom već i nužno mačuje brzopleto, pa i
nepromišljeno: ne može nikad izvesti neku složenu akciju a one proste
izvodi nasumično i u magnovenju.
U borbi se, drugim rečima, ne koristi brzina već adekvatnost brzine
jer biti u akciji prebrz je isto što biti i prespor a cilj je akciju izvesti u
pravo vreme - niti prerano niti prekasno. Ukoliko mačevalac, dakle,
pogreši u tempu radnje - ne usaglasi njen ritam sa ritmom protivnika,
delovaće nepravovremeno tj. prebrzo ili presporo - pogrešno.
Zato veoma važan element mačevalačke tehnike je umeće da se
protivnik natera da dela suviše sporo ili previše žuri, dakle da stvari koje su
dobre ne radi u pravo vreme. Postoji više načina za to, navešću dva:
mačevalac svojim sporim tempom kretnji može da uspori kretnje
protivnika, ili da ga svojim brzim tempom užurba - brzo odgovarajte ako
hoćete da ubrzate akciju, sporo ako hoćete da usporite. Takođe, mačevalac
skraćenjem distance primorava protivnika da dela brže jer zbog manjka
prostora ima i manje vremena za reagovanje, a usporava ga povećanjem
distance itd.
U mačevanju postoje načelno četiri brzine izvođenja akcija:
- Maksimalna: akcija se izvodi odmah punom brzinom. Koristi se
najćešce u prostim akcijama.
- Progresivno rastuća: lagana u početku da bi se povećavala kako
se akcija privodi kraju. Koristi se prilikom fintiranja i izvodenja složenih
radnji.
- Slobodno konstantna: manja od neke maksimalne, a pri tome
nepromenjljiva po intenzitetu. Koristi se prilikom lažnih akcija i akcija sa
drugom intencom, kao i protiv mačevalaca koji burno reaguju.
- Opadajuća: akcija se lagano ili naglo zaustavlja. Koristi se
prilikom neočekivane promene situacije.
Na brzinu izvođenja radnje utiče niz tehničko taktičkih i
funkcionalnih komponenti od kojih su najvažnije: urođena sposobnost,
zamor, snaga pri ispunjenju osnovnih mačevalačkih radnji, vrste akcija koje
treba izvesti, vreme odgovora protivnika, visoko težište koje onemogućava
brzo kretanje, itd.
Neiskusni mačevaoci misle da se brzina u mačevanju stiče brzim
vežbanjem radnji i akcija. To je potpuno pogrešno. Brzina se stiče
sporošću! Da bi mačevalac postigao brzinu u izvođenju tehnike mora dugo
vremena vežbati sporo izvođenje tehnike. Nestrpljivi to izbegavaju jer misle
da vreme protiče uzalud. Jedino spori pokreti nas uče pravilnom izvođenju
tehnika a samo pravilnost u izvođenju tehnike otvara vrata za ravnomerno i

postepeno ubrzavanje radnji koje je čine. Tek mačevalac koji se izvežbao
da dela sporo moći će da se uvežba i da ubrzava.
3. Amplituda
Dok brzina definiše mačevalačku kretnju u vremenu amplituda definiše
mačevalačku kretnju u prostoru i to kao:
1. Veličina prostora (distanca-udaljenost protivnika) koju pokriva telo
mačevaoca tokom izvođenja akcije. Ona je definisana radnjama na kontaktnoj,
kratkoj, srednjoj distanci ili van distance.
2. Veličina prostora koji doseže mač tokom izvođenja akcije (radijus
izmaha ili boda) kako kad je reč o dejstvima na telo tako i kad je reč o dejstvima
na mač protivnika.
3. Veličina ugla pod kojim se nalazi protivnik - položaj u odnosu na
protivnika: ispred, iza, levo, desno, koso…
Navedene amplitude tokom akcije mogu biti stalne i promenjljive. Stalna
je ukoliko uslovi borbe nameću održavanje konstantne distance, radijusa zamaha
ili položaja protivnika. Promenjljive su ukoliko uslovi borbe diktiraju neprestanu i
dinamičnu promenu distance, radijusa izmaha ili položaja protivnika.
Dobro izvedena akcija uvek podrazumeva dobru procenu sve tri amplitude
pošto greške u ocenjivanju bilo koje od navedenih vodi promašaju, a što ide uvek
protivniku na ruku.
Mačevalac iz tog razloga treba neprestano da vežba svoj osećaj za
amplitudu udaljenosti (distancu) tela protivnika. Tako npr. mačevalac sa velike
distance ne može ispadom dosegnuti protivnikovo telo kao što ne može na
kratkoj distanci izvesti iskorak. On isto tako treba neprestano da vežba osećaj za
amplitudu dosega delovanja svog mača ne samo u odnosu na telo već i mač
protivnika (udaljenost mača od mača). Tako npr. mačevalac ne može izvoditi
batutu na velikoj distanci, vezivanje protivnikovog mača na kontaktnoj distanci ili
sečenje vrhom sečiva na srednjoj distanci. Za usavršavanje osećaja za ovu vrstu
amplituda neophodan je sparing rad sa učiteljem i kolegama kao i razne vrste
vežbi koje se zasnivaju na izvođenju bodova i sečenja po kožnoj lopti koja je
okačena i u pokretu. Mačevalac isto tako mora neprestano vežbati svoj osećaj za
dobro procenjivanje prostornog položaja protivnika obzirom na razne uglove pod
kojima se može naći: ispred, iza, levo, desno, koso…
4.Ritam
U starim školama mačevanja vežbe su se održavale uz udarce bubnja ili
štapa kojim je učitelj udarao u tlo. Razlog za ovo je postojanje ritma u izvođenju
mačevalačkih akcija. Ritam u mačevanju ima spoljašnji i unutrašnji oblik. U
prvom slučaju reč je o ritmu neposrednih akcija u borbi. Tako npr. jedan
mačevalac može krenuti u napad sa serijom sečenja iz raznih pravaca (tipično za
borbu teškim mačevima od 12 do 14 veka) a na šta napadnuti odgovara serijom
blokova. Ukoliko je ritam udaraca brži od ritma blokova napadač će pogoditi,
ukoliko je isti branjenik će se braniti dok stiže ili ne pogreši. No, ako napadnuti
blokove izvodi u bržem ritmu od napadača on će naći vreme za izvođenje uzvrata.
Isto tako ukoliko se ofanzivne kretnje nogama napadača smenjuju u bržem ritmu
nego što napadnuti izvodi defanzivne kretnje odstupanja napadač će sustići
napadnutog i naneti mu pogodak. Ista je situacija i sa serijama napada, blokova,
uzvrata, kontrablokova, kontrauzvrata… u kojima mačevaoci uvek u nekom ritmu
izvode svoje akcije i reakcije. Spoljašnji ritam akcija se može tokom borbe
ubrzavati, usporavati ili održavati, a što zavisi od okolnosti i taktičkih zamisli
mačevalaca. Ritam u tehnici mačevanja, dakle, dobija na značaju što su akcije

složenije a gubi na začaju što su jednostavnije. Prost jednodelni direktni napad ili
tempo bod iz kontranapada ne stiže da formira spoljašnji ritam akcije.
U drugom slučaju reč je o unutrašnjem ritmu radnji u jednoj istoj
akciji. Naime, svaka mačevalačka akcija je sačinjena od delove tj. diskretnih
elemenata koji se izvode i smenuju odredenim redom kako bi radnja u celini
imala jedan pravilan kontinuiran sled. Tako npr. ispad u prvoj fazi ima tri radnje:
pružanje ruke sa mačem (1), pružanje prednje noge napred (2) i opružanje
zadnje noge (3). Ove tri povezane radnje sleduju jedna za drugom ne samo uz
prostornu već i vremensku pravilnost smenjivanja - ritam koji može biti različit.
Situacija se u slučaju ispada ritmički usložnjava kada ga treba u nastavku akcije
još i npr. produžiti. Isto pravilo važi i za sve druge mačevalačke akcije koje u sebi
sadrže ciklične radnje npr. kretanje napred i nazad koracima (izvođenje koraka
napred je sačinjeno od dve radnje: iskorak prednjom nogom (1) i pristup
zadnjom nogom (2). Kontinuirano kretanje uz pomoć koraka, dakle, predstavlja
ritmično smenjivanje 1 i 2, pri čemu taj ritam može imati različite brzine: sporo,
umereno ili brzo).
Usmerenje pažnje na ritam radnje, u tom smislu, je i od značaja za
pravilnost njenog izvodenja s obzirom da će tad svaki njen element biti izvršen u
pravo vreme a ne preko reda ili kasnije.
No, ritam jedne mačevalačke radnje treba da je usklađen i sa ritmom
drugih radnji koje se uz nju izvode (npr. pokreti nogu sa pokretima ruke) jer
samo tako kompletna akcija ima jedan isti tempo pa ruke i noge u mačevaoca
deluju usklađeno. Iz ovog razloga mačevalac koji nema razvijen ili izgraden
osećaj za ritam radnji ove ne može pravilno izvoditi ili ih vrlo teško uklapa u tok
mačevalackih akcija. Glavni način za savladavanje ritma mačevalačkih radnji je
da učenik svaki pokret koji izvodi istovremeno u sebi broji pri čemu to brojanje
treba da ponavlja različitim brzinama.
Kad je reč o taktiziranju sa ritmom u borbi mačevalac treba da nauči kako
da izbegne da bude uvučen u ritam protivnika i da zna kako da njegov ritam
poremeti a protivniku nametne svoj. Druga taktika je da se prihvati ritam
protivnika kako bi se zatim malo po malo on modifikovao i prilagodio sopstvenim
akcijama i namerama.
3. Snaga
Kada je reč o snazi u mačevanju govori se o jačini dejstva mača po
protivniku ili njegovom maču. Većina početnika seče ili bode bez osećaja mere tj.
ne samo prejako ili preslabo već i bez umeća da dozira i upravlja snagom dejstva
mača u skladu sa okolnostima i zahtevima akcije. Početnici uobičajeno greše kad
teže da suviše snažno koriste mač. Zamasi tada dobijaju inerciju pa više nisu
slobodni. Brzo i jako rukovanje oružjem otežava manipulaciju sa njim. Slična je
situacija i kad početnici suviše malom snagom koriste svoj mač. Tada akcija nema
dovoljnu energiju da bi mogla da razvije pravilno svoju formu.
Ne uzimajući, dakle, u obzir prejake i preslabe udarace u mačevanju
postoje jaki udarci, srednje jaki i slabi udarci. U akcije koje se ne izvode jakim
udarcima spadaju sečenja po kolegi koja se u kurtoaznom (prijateljskom)
mačevanju uvek izvode srednjom ili malom snagom (za razliku od pravog bojevog
mačevanja u kojem se izvode i punom snagom).
Jakim udarcima se mač koristi uglavnom za batute sečivom i gardom,
bacanja, vezivanja, vođenja, glisar itd., jer ove akcije imaju za zadatak da
izbace protivniku mač iz ruke ili da ga odbace u stranu. Uz primenu srednje ili
male snage (u zavisnosti od tipa mača) se izvode akcije koje imaju za cilj
kontinuirano dejstvo na sečivo protivnika koje služi da isprovocira željenu
protivnikovu reakciju. U njih spadaju razne vrste presija i kontrapresija. U
mačevanju isto tako i mala snaga ima svoju funkciju. Za izvođenje uboda nikako

nije potrebna velika snaga pa unošenje snage u ovu akciju samo izbacuje
mačevaoca iz ravnoteže. Takođe, sečenja po rukama i nogama se nikad ne izvode
jakim udarcima zato što promašaj u takvom slučaju vodi napadačev mač u
preveliku amplitudu koja ga ugrožava. Slično je i sa raznim vrstama sečenja i
bodova koji imaju za cilj čarkanje, predudarce, varke, kao i kod propusnih
sečenja, a koji se u prvoj fazi izvode malom snagom. Takođe, neke od akcija
koje se standardno izvode sa velikom snagom mogu se izvesti iz taktičkih razloga
sa malom snagom, a kad je cilj da ovim blefom isprovociramo burnu reakciju
protivnika.
Učenje kontrole upotreba mača različitom snagom predstavlja jedan od
glavnih elemenata savladavanja tehnike mačevanja i ono se sastoji ne samo od
umeća davanja maču određene energije u akciji već i umeće savladavanja ove
energije (zaustavljanja mača), dakle, manipulacija inercijom i ubrzanjem mača
koji treba pokrenuti i kojeg treba zaustaviti.
Modulacija elemenata
Predstavlja srž tehnike mačevalačke borbe. Kao što tehnički elementi
mogu biti harmonizovani i usklađeni (ili neharmonizovani i neusklađeni) unutar
jedne akcije tako mogu biti harmonizovane i usklađene (ili neharmonizovane i
neusklađene) i akcije dva mačevaoca koji se bore. U tom smislu radnji jednog
mačevaoca, koja ima jednu određenu formu, uvek pripada i odgovarajuća radnja
reakcija drugog mačevaoca sa drugom formom, a ne neka koja nema veze sa
njom. Isto pravilo važi i za ostale elemente tehnike mačevanja:brzinu, amplitudu,
ritam i snagu. Jedan mačevalac na akciju koju izvodi napadač sa određenom
brzinom, snagom, ritmom i amplitudom treba da odgovori isto tako sa određenom
reakcijom kojoj pripada odgovarajuća brzina, snaga, ritam i amplituda.
Mačevalačka borba, dakle, u tehničkom smislu ne predstavlja ništa drugo
do složenu modulaciju elemenata tehnike mačevanja u odnose koji mogu biti:
1. Harmonizovani (usklađeni). Jedan mačevalac npr. dugačkim korakom
zakorači napred a na to drugi odgovori isto toliko dugačkim korakom nazad;
jedan zakorači brzo napred i drugi isto brzo zakorači nazad; jedan uradi tri koraka
napred i drugi uradi tri koraka nazad; jedan izvodi snažnu presiju na sečivo
drugog a ovaj mu odgovara isto tako snažnom kontrapresijom.
2. Neharmonizovani (neusklađeni). Ukoliko mačevaoci mačuju potpuno
harmonizovano, ne mogu jedan drugom naneti nikad pogodak, ili do toga dolazi
sasvim slučajno. Iz toga sledi da efikasna akcija je posledica raskoraka - radnje
jednog od mačevalaca kojom on narušava formu, ritam, amplitudu, brzinu ili
snagu. Postoje tri varijante neharmonizovanosti:
U prvoj varijanti mačevaoci su neusklađeni u nekom ili u svim
elementima jer ne umeju da se harmonizuju - haotično brljaju i mešaju forme,
ritmove, snage i amplitude. To je slučaj sa početnicima i tada zbog
nesinhronizovanosti dolazi do pogotka nekontrolisano i nasumično.
U drugoj varijanti mačevaoci su neusklađeni u nekom elementu
jer je slučajno došlo do greške u sinhronizaciji - neko je uradio nešto prebrzo,
prejako, predugačko, prekratko... Tada do pogotka dolazi najčešće slučajno ili
namerno ukoliko je drugi mačevalac uspeo da iskoristi ovu slučajnu grešku.
U trećoj varijanti jedan od mačevalaca nameće svoje uslove
borbe i stalno namerno pokušava da razbije usklađenost forme, amplitude,
intenziteta, snage i ritma pokreta kako bi to iskoristio za pogodak.
*
Dobri mačevaoci, dakle, tokom borbe (u zavisnosti od toga da li izvode
neutralno kretanje, napad ili odbranu) iz različitih taktičkih razloga neprestano

harmonizuju ili disharmonizuju svoje akcije. U tom smislu važan deo veštine
modulacije elemenata tehnike mačevanja čini umeće njihovog kontrolisanog
prevođenja iz harmonizovanih u neharmonizovane oblike i obratno.
Tako npr. mačevalac treba da zna kako da protivnika primiri ili zavede
nizom harmonizovanih kretnji da bi zatim neprimetno i postepeno, ili iznenadno,
prešao u neharmonizovane. Ovo se obično dešava u pripremama akcija. Isto tako
mačevalac treba da zna i kako će niz neharmonizovanih kretnji preći u
harmonizovane - slučaj kada protivnik stalno pokušava npr. da "razbije distancu",
preuzme "tempo", diktira određeni ritam borbe ili formu akcija. Znati ovo
kompenzovati znači ujedno i neutralisati pokušaje protivnika.
Modulacija forme pokreta, snage, brzine, amplitude i ritma dobija posebno
na složenosti kada mačevalac nauči kako da brzinu ne modulira samo brzinom,
amplitudu amplitudom, snagu snagom, ritam ritmom i formu formom već i da ih
modulira međusobno. Tako ukoliko je amplituda radnje mala ovo se može
kompenzovati povećanjem ritma, ako je ritam radnje spor ovo se može
kompenzovati promenom forme radnje, ako je brzina radnje mala ovo se može
rešiti povećanjem amplitude, ako se smanji distanca (prostor) - priđe protivniku,
napadač gubi snagu svojeg napada jer ga ne može razviti do kraja, ako se pojača
ritam radnji protivnik se slabi i on gubi snagu i amplitudu svojih akcija itd. Ovim
su ujedno i dati neki od načina pomoću kojih mačevaoci mogu pretvarati
harmonizovane radnje u neharmonizovane i obratno.
Sve vežbe vezane za savladavanje ovog vrlo složenog dela tehnike
mačevanja, a koji se odnosi na njeno korišćenje čime se prelazi u sferu taktike
mačevanja, mačevalac prvo treba da izvodi sam (vežbajući različite brzine,
ritmove i amplitude radnji) a zatim sa kolegom ili protivnikom pomoću kojih će
uzajamno razvijati osećaj za formu, prostor, vreme i ritam mačevalačkih akcija.

Rimska vojna obuka

Od velikog značaja za razumevanje duha i karaktera rimskog legionara
mačevaoca u najvećoj meri je rimska vojna obuka za koju se može reći da nosi
univerzalna obeležja za sve periode postojanja Rima.
O duhu rimske vojne obuke govori Vegecije: "Mi vidimo da je rimski
narod podčinio sebi ceo svet zahvaljujući vojnim veštinama, zahvaljujući veštini
dobro napravljenog logora i zahvaljujući vojnom školovanju. Na čemu se drugom
mogla zasnivati vojna sila protiv mase Gala? Na čemu protiv većih i jačih
Germana? Mi nikada nismo bili dorasli Afrikancima ni brzinom ni bogatstvom.
Niko ne osporava da naša vojna taktika i teorija zaostaje za grčkom. Zato smo se
mi zalagali za to da iskusno biramo mlade vojnike (regrute), da ih učimo
zakonima oružja, da ih kalimo svakodnevnim drilom, da ih pripremamo tokom
logorskog života na sve ono što se može događati u stroju i za vreme borbe ili
pokreta, i napokon, da surovo kažnjavamo."
Ko je bio pozivan u vojsku? Prihvatljivi branioci su bili starosedeoci čija su
deca navikla na život na otvorenom vazduhu i pri zimi i na suncu. Njih nije bilo
potrebno učiti kopati, dizati teret, hodati duge ture i izvoditi druge radnje koje su
činili pravi vojnici. Često je Tiberije Grakh govorio o gradskim Rimljanima žaleći
se na oskudnosti u sposobnostima, koji nisu bili naročito prigodni za vojnu službu.
Ako se za vojsku birao građanin, jer je bio mlitav i razmažen, bilo je potrebno
prvo čvrsnuti ga, zatim učiti da kopa, nosi teret, trpi žeđ i sunce, nemaštinu, život
pod otvorenim nebom, a tek posle rukovanju oružjem. Pri izboru se nije samo
obraćala pažnja na visinu već i na snagu, okretnost, hrabrost i sposobnost
obučavanja. Govoreći o tome Vegecije je navodio kao primer homerskog junaka
Tideja, koji je "bio nizak rastom, ali po oružju najjači".
Naravano mnoge vojskovođe su imale svoj pogled na izbor vojnika. Tako
je Pir zahtevao da vojnik obavezno bude visokog rasta a Cezar je obraćao pažnju
na fizičku snagu. Opis dobro izabranog rimskog regruta je dao Mahijaveli: "Drevni
Rimljanin je morao da ima žive i vesele oči, krepak vrat, široke grudi, jake ruke,
dugačke prste, uvučen stomak, jaka bedra, žive noge. Takav čovek uvek je
izdržljiv i jak - dve osobine koje su se u vojnika najviše cene."

Ono što je bitna odlika karaktera Rimljanina i ono što je Rimu omogućilo
osvajanje celog sveta je sem prakse u rukovanju oružjem i podizanju logora –
navika na rat, i to prvenstveno ofanzivni rat. Da bi se postiglo savršenstvo u
postizanju discipline, počinjalo se od najosnovnijih stvari kao što su čistoća ličnog
naoružanja, odeće, tela. Lični izgled, ponašanje u logoru i na bojištu itd. Postojao
je čuveni rimski egzercir (vojne vežbe) koji je stvarao disciplinu.
Regruti su vežbali 4 meseca i više bez prekida i to dva puta na dan ujutru i posle podne. Oni su učili da ruše i tešu drva, kopaju rovove, probijaju
puteve i penju se po stenama, plivaju, postavljaju i raspremaju logor, gađaju iz
luka, bacaju kamen, koplje, barataju mačem i štitom, skaču kroz vatru, rvu se i
prestrojavaju, trče pod punom opremom. Ali oni su se obučavali i u koračanju.
Korak legionara je bio toliko tačan da je bilo moguće njime izmeriti rastojanje
1000 (milla) takvih koraka je iznosila 1 milju. To je bio vojni korak kojim su se za
vreme 5 letnjih sati prelazilo 20 milja. "Punim" korakom, bržim, za to vreme je
prelaženo 24 milje (oko 38 kilometara).
U sistemu obuke je bilo i trčanja i vojnici pod punom opremom trebali su
da trče i do 20 kilometara. Često su se izvodili "treninzi" sastavljeni od
četvorodnevnih ciklusa. Livije opisuje ovaj trening: prvog dana legionari pretrče
6 kilometara sa punom opremom. Drugog dana čiste i sređuju svoje oružje,
trećeg dana se bore palicama ili drvenim ili obloženim mačevima. Četvrtog dana
se odmaraju. Petog dana ponovo trče pod punom opremom.
Nakon završene obuke vojnici su unošeni u spiskove, žigosane su im na
koži oznake i oni su davali zakletvu. Ali ovim obuka nije bila završena. Takođe, i
stari vojnici su bili obavezni da svaki dan vežbaju, često ne samo jedanput
dnevno.
Vežbanje je počinjalo učenjem vojničkih koraka i marševanjem na dugim
stazama u pravilnom poretku. Vežbali su postrojavanje i prestrojavanje u
kretanju: iz prave linije u dva reda, iz dva reda u trougao, iz trougla u krug.
Posebno je vođeno računa o trčanju kojim su se vojnici osposobljavali da brzo
jurišaju na neprijatelja, zauzimaju borbene položaje, brzo izviđaju i lako hvataju
begunce. U toku leta svi su vojnici morali redovno da plivaju. Posebna pažnja se
posvećivala mačevanju. Za tu obuku su postojali učitelji. Vojnik koji nije postigao
zadovoljavajuće rezultate dobijao je za sledovanje ječam a ne pšenicu. Pri
vežbanju bacanja koplja koplje je bilo uvek duplo veće težine od stvarne, kao i
mačevi. Ovakvim vežbanjem se povećava snaga ruku i veština. Vežbalo se i
bacanje kamena i olovnih kugla.
Posebna pažnja se pridavala individualnom vežbanju. Ono je izvođeno na
lutkama na kojima su učili da vrhovima i oštricama zadaju udarce po obema
stranama tela, glavi, nogama, da zadaju udarce skokovima, da se otkriju ili
sklone iza štita itd. Preciznost bacanja koplja je takođe uvežbavana na lutkama
kao i gađanje praćkama ili strelama. Svi vojnici su morali su da znaju da pišu i
čitaju jer su u legiji postojale aktivnosti koje predpostavljaju pismenost.
Obuka i radovi su izvođeni kod Rimljana neprestano i zimi i leti i pod svim
vremenskim okolnostima i pod svim dodatnim naporima. Rimski vojnik je trebalo
da bude »naviknut na napore u miru, kako bi prošao bez teškoća u ratu. Jer
koliko je obučeni i disciplinovani vojnik u žudnji za borbom, toliko se neobučeni
boji. U ratu je disciplina važnija od snage; no ako se ta disciplina zanemari, nema
više razlike između seljaka i vojnika. Trajno vredi stara rimska izreka da se
suština rata nalazi u stalnoj vežbi«. Vegecije
Osim što je rimski vojnik bio dobro obučen on je morao sa sobom da nosi
svu opremu. Tu nisu samo oklop, koplje, štit i kaciga već i stvari koje ne spadaju
u oružje i borbenu opremu a koje su mu bile neophodne za svakodnevni život,
Nih je odlagao pre bitke na određeno mesto. On je sa tom kompletnom opremom
u koju je spadala i lična hrana (so, brašno, meso, povrće...) a što je često imalo
težinu i do 40 kilograma dnevno pešačio više od 30 kilometara. U tu neborbenu
opremu je ulazilo: vuneni ogrtač, pijuk za kopanje fortifikacije, hrana za tri dana,

kožna čuturica za vodu ili vino, ašov za pravljenje nasipa od zemlje, krstasta
motka za nošenje stvari. Vergilije je o tom pešaćko-nosačkom životu napisao:

"Vojnici legije, u svom stroju zbijeni,
Pod teškim tovarom i oružjem svijeni,
Marširaju žustro, trpeć svaku muku,
Pripravni da uvek dušmana tuku."

Kod rimskog vojnika je takođe neprestano razvijana i navika za raznovrsne
poljske radove i opsadne opkope (puteve, vodovode, amfiteatre itd.) Rimski
vojnik je bio i pravi zanatlija. Naime, veliki broj legionara su bili vešte zanatlije:
obućari, krojači, kovači, berberi... Oni su u slobodno vreme obavljali niz aktivnosti
od značaja za svakodnevni život jedinice i shodno tome su imali i izvesne
privilegije. Katkad su naređivani i nepotrebni poslovi samo da bi vojnici radili jer
su se Rimljani bojali više nerada nego neprijatelja.
Rimski vojnik je dugotrajnom obukom i opisanim načinom života stekao
svoje tri glavne osobine: izdržljivost, strpljenje i upornost.
Vojnička služba je bila duga i teška: dvadeset pet godina ili dvadeset
vojnih pohoda. Najstariji vojnici su se zvali veterani i sa pedeset godina su
dobijali zemlju i sticali pravo da se žene.
Rimski vojnik, iako je bio savršeno obučen zavisio je samo od vođe. Ako je
general koji je rukovodio legijama bio nesposoban lergionar je bio bezvredan. Iz
tog razloga uloga vojnih rukovodilaca, a posebno centuriona, u rimskoj vojsci je
bila ogromna. Osim što se bavio obukom regruta i trenažom vojnika on je imao i
niz zadataka domaćinske i poljoprivredne prirode. On je morao biti praktičar koji
se iskazivao ličnim primerom. Centurion je čovek velike fizičke snage, visokog
rasta koji je lako i jako baca koplje i majstor je rukovanja mačem i štitom, koji
barata i drugim oružjima, bistar, oštrouman, sa osećajem za disciplinu i naredbu,
dobro obučen, odeven, kao i sa oružjem koje je uvek bilo savršeno čisto i
blistavo. Ne samo centurioni, već i tribuni i prepoziti (stariji oficiri) su bili takvi.
I stari vojnici ne želeći da priznaju svoju slabost svakodnevno su dolazili
na mesta za vežbe i zajedno sa mladima upražnjavali rukovanje oružjem, jahanje
i borbu bez obzira na starost. Može se reći da su oni prvi iskusili plodove
tradicionalnog evropskog zanata: učitelja mačevanja.

Dvoručna sablja ("katana")
i
jednoiporučni mač ("bastard")

Svima je poznata već legendarna, skoro mitska, veština i uvežbanost
japanskih mačevalaca - samuraja. Kad govorim o mačevanju samuraja ne mislim
na moderni kendo koji je istočna paralela sportskom zapadnom mačevanju već
na izvorno klasično borbeno mačevanje koje su koristili japanski ratnici. To
mačevanje po svojoj taktici i tehnici se razlikuje od svoje sportske modifikacije kenda i to isto onoliko koliko se razlikuje moderno evropsko sportsko mačevanje
od izvornog, klasičnog mačevanja pravim rapirom, sabljom, jednoiporučnim ili
dvoručnim mačevima.
Niko naoružan katanom ne bi je koristio na način kao što mačuju današnji
kendisti sa bambusovim štapovima (izuzev ako je suicidan) kao što niko naoružan
rapirom ili pravom sabljom se ne bi borio na način kao što to danas čine
savremeni evropski sportski mačevaoci sa sportskim mačevima (takođe izuzev
ako nije suicidan).
Vrhunska tehnička uvežbanost i psihofizička spremnost samuraja u
mačevanju je bila oduvek nesporna i tradicija takve obuke ratnika mačem očuvala
se ponegde čak i danas. Navedeni nivo veštine mačevanja imao je pandan u
evropskom mačevanju retko i to samo kao individualni uzuzetak ponegde a
najviše u periodu 15-16 vek. Otkud ta razlika?
1. Odnos prema mačevanju (kao i prema svemu drugom) na Zapadu i
Istoku nije isti. Dok je na Zapadu mačevanje po pravilu shvatano profano,
praktično i pragmatično - kao veština za napad i odbranu a retko kao sredstvo
individualnog telesnog i duhovnog samousavršavanja, i ti tek od perioda
nestajanja mačevanja kao bojeve veštine, na istoku je drugačije.

Naime, samuraji su mačevanje uvek, čak i u periodima ratova – kad se
na ovu veštinu gledalo više pragmatično, manje ili više doživljavali paralelno i kao
sredstvo telesnog i duhovnog samousavršavanja, a u periodima bez ratova i
dominantno u tom svetlu.
Ova razlika potiče od suprotnih puteva prilaženju životu, pa i veštini
mačevanja na Zapadu i Istoku. Na Istoku se akcenat daje radu na mačevaocu
(čovek je ono najvažnije za postizanje majstorstva u borilačkoj veštini), na
Zapadu se akcenat daje radu na tehnici - usavršavanju samih sredstava borbe i
načina njihove upotrebe, dakle kroz ono što je izvorno obuhvaćeno grčkom reči
"tehne" (kakva su sredstva koja se koriste i kako se njima rukuje u borbi je
najvažnije za postizanje majstorstva u borilačkoj veštini).
Dakle, dok se na Istoku primarno polazi od toga ko je i kakav je čovek koji
treba da se bavi mačevanjem na Zapadu se primarno polazi od toga pomoću čega
će se i kakvom tehnikom baviti čovek koji treba da mačuje.
Iz navedenog razloga je zapadni mačevalac učeći mačevanje odmah
vežbao s mačem ne baveći se previše sobom (izuzev u meri potrebnoj za svrhu
taktike), dok je istočni mačevalac prvo godinama radio na sopstvenom duhovnom
i telesnom samousavršavanju kako bi se dokazao doraslim za vežbanje mačem.
Otud i velika razlika u samodisciplini i pristupu veštini koja na Istoku seže često
do nivoa fanatizovanosti dok na Zapadu ona nije išla dalje od tehničke
virtuoznosti.
Mačevalaca koji bi se bavili mačevanjem u istočnom duhu i svoj život
posvetili ovoj veštini ne samo zbog njene praktične korisnosti za borbu već i zbog
telesnog, duhovnog i duševnog samousavršavanje i kultivacije dovodeći je do
umetnosti i obreda, na pragmatičnom Zapadu je bilo zanemarljivo malo.
Из navedenog разлога mačevanje na Istoku nije bilo deo života već način
života mačevaoca u celini, sastavni deo zen filozofije, delimično i etičko-religijski
pogled koji je upražnjavan gotovo od jutra do mraka. Na Zapadu se, međutim,
mačevanje uglavnom gledalo (uz pojedine kraće istorijske periode kao izuzetke)
kao praktična i pragmatična borbena veština koja čini samo deo života. Tako je
tipično da Evropljanin upiše školu mačevanja i uči upotrebu mača na kraćem
kursu od par dana kako bi се spremio за dvoboj na koji je nenadano izazvan.
2. Odnos prema maču. Dok se na Zapadu mač uglavnom posmatra
samo kao oružje na Istoku je ono skoro sveta stvar i predmet kultnog
obožavanja. Na Zapadu se jedan mač nosio i posedovao dok se nije naišlo na
drugi mač koji je bio savremeniji, praktičniji ili zgodniji za nošenje i borbu kada bi
ga vlasnik očas zamenio. Naslednici najčešće nisu koristila mačeve svojih predaka
jer su i sami preci za života promenili više mačeva. Dokaz za "nevernost"
zapadnjaka svojim mačevima (izuzetak su veliki junaci sa svojim "čudesnim"
mačevima u vreme romantičnog viteza ali koji bi se mogli nabrojati na prstima
dve ruke) je evolucija evropskog mača u mnoštvo tipova i oblika kroz koje se
prilagođavao raznim okolnostima i transformaciji zaštitne opreme. Evropski mač,
naime, svojom formom nikad nije dostigao ni približno ideal savršenog i gotovo
nepromenjljivog uzora kao što je to slučaj sa japanskim mačem.
Iz tog razloga mačevaoci Zapada koriste i nose svoj mač ali ne žive i ne
srastaju sa njim kao mačevaoci Istoka. Zapadnjaku njegov mač može biti od
vrednosti i značaja kao umetničko delo ili materijalna retkost ali retko za njega
postaje predmet obožavanja ili fetiša, i to samo kod heroja koji su svojim
mačevima pridavali čudesna i čarobna svojstva i u skladu sa time im davali lična
imena. I dok je za japanskog mačevaoca mač kao muzički instrument za
muzičara - njegova jedina veza sa svetom veštine koja ga usavršava i
transcendira - dakle njegova ljubav, za zapadnjaka mač je najčešće samo
praktična alatka (često cenjena zbog lepote i vrednosti izrade) ali uvek profana a
ne sveta i u najboljem slučaju njegova ljubavnica.
U Evropi se, dakle, tokom istorije po formi neprestano menjao tip mača i
dok je Zapad imao ukus koji teži estetskom pluralizmu - "lepota mača je u

mnoštvu raznih formi lepih mačeva", Istok je imao ukus koji je težio lepoti jedne
savršene forme koju je postigao u sečivu katane. Iz navedenog razloga zapadni
mačevaoci nikad nisu mogli da se potpuno posvete jednom tipu mača stotinama
godina i u toj meri specijalizuju i usavrše njegovu upotrebu kao što su to uspeli
Japanci sa katanom, koja se po formi nije suštinski menjala od svog nastanka.
3. Mač. Ovde neću govoriti o kvalitetu čelika već dizajnu i tehničkim
osobinama. Na dizajn japanskog mača "katane" - dvoručne sablje, predmeta
nesporne lepote i elegancije - gotovo arhetipske, uticalo je više elemenata i svi su
oni doprineli stvaranju forme ovog oružja, a koja je u velikoj meri uticala ne samo
na tehniku njegovog korištenja već i na majstorstvo japanskih mačevalaca.
a) Forma japanske dvoručne sablje je u skladu sa opštim duhom
dizajna Dalekog istoka, a koji se zasniva na jednostavnosti, čistoti i minimalizmu.
Tako dok su sobe zapadnog čoveka ispunjene ormanima, policama, stolovima,
stolicama, krevetima, predmetima… životni prostor izvornog čoveka Istoka je
praznan i sa pokretnim paravanima i pokućstvom koje je minijaturno i lako
prenosivo. Suština izloženog dizajna je da ne dominiraju predmeti nad
čovekom već da čovek dominira nad prostorom u kome živi i predmetima
koji se u njemu nalaze. Ta istočna okrenutost unutrašnjem je za posledicu
imala u svemu i spoljašnji minimalizam jer kako jedna izreka kaže: "Što si
prazniji u sebi više ti je potrebno oko tebe".
Izloženi duh Istoka se reflektuje i na tehniku upotrebe mača koja je
jednostavna, minimalistička i zasnovana u najvećoj meri na izmicanju, eskiviranju
i sečenjima u prolazu zbog čega je katana dvoručna sablja, a sve sablje su
prvenstveno sekuće oružje prilagođeno borbi u pokretu i prolazu.
b) Тežinа japanskе dvoručnoе sabljе varira u zavisnosti od dužine
između 1 и 1,6 kilograma. Njen evropski pandan, dakle, nije ni rapir (1-1,3
килограма) jer se drži samo jednom rukom ni dvoručni mač (koji je znatno teži
od katane i ima u proseku od 1,7-3,3 килограма). Katani najbliži evropski mač je
jednoiporučni mač - "bastard" čija težina se kreće prosečno od 1,2-1,7 kilograma,
dakle, lakši modeli ovog mača.
Zato što su dalekoistočni narodi niže i slabije telesne građe (zbog čega i
gaje dugu tradiciju veština telesne borbe uz upotrebu nogu kako bi mogli
savladati fizički krupnije i jače protivnike) njihovi mačevi su morali biti lakši nego
zapadni (prosečno od 900 do 1200 grama. I dok su japanci katanu koristili sa obe
ruke (iz celog tela) kako bi bolje kontrolisali kretanje njenog sečiva i nanosili što
dublje zaseke, evropljani su svoj jednoiporučni mač ("bastard") držali sa obe ruke
da bi njegovom težinom lakše снагом razbili teški oklop.
c) Da bi katana ostala lagana ona nije smela imati kontrateg
(jabuku). Naime, ukoliko bi se izbalansirala kao "bastard" morala bi imati jabuku
koja bi joj povećala ukupnu težinu za bar 0,3 kilograma, a što je neprihvatljivo
teško za istočnu konstituciju mačevalaca i pokretljivost mača koju zahteva
tehnika njene upotrebe.
No, pošto katana nema kontrateg ona je u izvesnoj meri debalansirana
(pomeren je centar mase sečiva prema njegovom vrhu) pa njeno sečivo prilikom
zamaha ima veći moment inercije nego sečivo evropskog mača čime je povećana
njena moć sečenja, a što je od značaja s obzirom na oklop koji su koristili
samuraji.

Balans kod japanske dvoručne sablje je više pomeren prema vrhu sečiva nego kod jednoiporučnog
evropskog mača

S druge strane sečivo katane je jednooštrično tj. ima i tupu (telućnu)
stranu a sva sečiva ovog tipa (kod evropljana su to sablje, spadroni i paloši) jer
im težište nije na osi sečiva već na strani sečiva suprotnoj od oštrice imaju (slično
satari) veću moć zasecanja.
Iz svih navedenih razloga japanska dvoručna sablja, iako lakša, je sa
istom ili čak i većom moći zasecanja od evropskog jednoiporučnog mača pa i zbog
toga pretežno namenjena za seču za razliku od "bastarda" sa kojim se može
podjednako prosečno dobro i seći i bosti.
No, debalansiranost težišta katane s druge strane utiče na
komplikovanije upravljanje ovim mačem jer je njega zbog većeg momenta
inercije teže kontrolisati nakon zamaha za razliku zapadnih jednoiporučnih
mačeva koji su tako izbalansirani da i kao znatno teži i duži su lakši za
upravljanje i manipulaciju - "rade sami".
Ovde smo stigli i do srži razjašnjenja pitanja koje je postavljeno na
početku - majstorske uvežbanosti samuraja. Naime, mač koji je suviše lagan za
dobro sečenje (mana) pa se mora držati sa dve ruke radi jačeg udarca
(kompenzacija mane) je i dodatno debalansiran (mana) što će mu povećati moć
sečenja (kompenzacija mane) ali što će se kompenzovati veštinom i uvežbanošću
mačevaoca.
Dakle, debalansiranost katane zahteva značajno tehničko umeće i dosta
vežbe kako bi se ovaj mač mogao kontrolisati tj. njime se moglo efikasno,
precizno i raznovrsno seći (ređe bosti). Svako sečenje katanom u tom smislu traži
posebno uvežbavanje tehnike izmaha i zamaha kao i kontrole inercije zaustavljanja sečiva prilikom kretanja. Takav mač traži od mačevaoca više rada,
zalaganja i vežbanja pa je otuda i samuraj našavši se pred zahtevnijim zadatkom
morao biti čvrste volje, sa više vrednoće, istrajnosti, vere i posvećenja u vežbi.
Evropski jednoiporučni mač je, nasuprot tome, tako izbalansiran da se
njegovo sečivo može lako kontrolisati prilikom sečenja i boda pa se prosečan nivo
rukovanja njime postizao uz relativno male napore. Otud, jer "mač radi sam",
mačevalac sa takvim mačem je lenj za dodatni rad i posvećenje veštini kao i
nezainteresovan za veće i dublje samousavršavanje.

Uticaj stila mačevanja
Sam odnos samuraja prema njegovom maču podrazumeva primarno
pažnju i čuvanje vrednog i retkog sečiva, a do stava da je oštećenje mača u borbi
znak nesposobnosti i neveštine mačevaoca. Iz tog razloga ideal borbe je da mač
ne služi za mačevanje (borbu mača protiv mača tj. blokove i udarce sečivom po
sečivu) već za borbu mača protiv tela - nanošenje pogotka kada se pokretom tela
("mačevanjem telom") protivnik pobedio i potrebno je još samo to krunisati
završnim sečenjem ili bodom. Vrhunac tog ideala je tehnika "iai" u kojoj se
sečenje izvodi u sklopu samog potezanja mača iz korica.

Osnovna taktika takve borbe je u napadu svojim mačem biti tamo gde
je protivnikovo telo a u odbrani biti tamo gde protivnikovog mača nema.
Na to ukazuje i činjenica da katana ima veoma skroman rukobran a jedno od
osnovnih načela mačarstva je da obim zaštite šake rukobranom raste
proporcionalno sa porastom tehničke upotrebe sečiva mača protiv mača.
Dakle, samuraj protivnikov napad izbegava prvo telom (eskivaža) pa tek
nakon toga uzvraća napadom, ili se na napad izvodi kontranapad uz istovremeno
eskiviranje. Treća varijanta je napad u pripremu napada protivnika. Varke
sečivom se po pravilu izvode uz eskivažu u finalnom pogotku. Vezne radnje
mačem kao što su hvatanja, vođenja, bacanja i opozicioniranja se koriste. Ukoliko
je potrebno izvoditi blokove sečivom tada se koriste prvenstveno telućne odbrane
i skretne odbrane listom sečiva (blok "brisač") a manje propusne odbrane. Puni
blokovi sečivom se izvode isključivo prinudno i izbegavaju maksimalno.
Izloženi način mačevanja je japanske mačevaoce stavljao oduvek pred
najteže zadatke okretnosti i veštine a te veće prepreke su stvarale nužno i veće
majstore.
S druge strane tehnika borbe evropskim "bastardom", jer se potrošno
sečivo mača tretira kao obična alatka za borbu oko pukog spasa glave ili grabeža
imovine a bez ikakvih dodatnih stremljenja umetnosti veštine, se zasniva
prvenstveno na kontaktnom stilu mačevanja (mač-mač) koji je pre svega lakši i
bezbedniji dok je borba prostorom (izmicanje i
eskiviranje do otvaranja
protivnika za direktan udar ili ubod) sekundarna. Iz tog razloga je mačevanje
zapadnim jednoiporučnim mačem, koji se koristio u vreme kad i katana, ali u
podjednakoj meri za bod i sečenje, bilo manje zahtevno za učenje i uvežbavanje
pa i mačevaoci nisu dostizali nivo veštine istočnih kolega. Ovde, dakle, vidimo
kako dobar mač stvara lošeg mačevaoca jer "najbolji uslovi su uvek loši uslovi"
pošto samo prepreke stvaraju pravu inspiraciju za angažovanje.
Uticaj čelika
Katana kao blago zakrivljena sablja se izrađuje tek od perioda kad je u IX
veku došlo do osamostaljenja Japana koji je do tada bio pod uticajem kineske i
koreanske kulture pa i njihove umetnosti, pisma, religije, tehnike, oružja, pa i
mačeva. Tada su se počeli izrađivati čelični mačevi tehnikom višeslojnog kovanja
čija će tehnilogija dostići umetnički vrhunac u Japanu krajem srednjeg veka. S
tim u vezi ovde treba podsetiti da su na tlu Evrope u Halštatu Kelti 1500 godina
ranije kovali gvozdene mačeve a Rimljani 500 godina nakon njih čelične i kratko
nakon toga kaljeno-čeličnie mačeva od kojih su mnogi bili izrađivani tehnikom
višeslojnog kovanja.
Dakle, japanska tehnologija izrade sečiva za sablju nije unikatna. Na
Bliskom istoku su u isto vreme izrađivana sečiva po »sendvič« tehnologiji.
Takođe, čuvene damaske sablje su se pravile uvrtanjem listova metala različite
tvrdoće tako da se dobijala pređa slična debelom konopcu koji se zatim kovao u
sečivo. Na ovaj način se dobijao ne samo kvalitetan čelik već i neobična tekstura.
U Zapadnoj evropi su i Vikinzi kovali svoje mačeve po tehnologiji slojevanja.
Međutim, ono po čemu su mačevi Japana bez premca je sigurno upornost
u izradi i broju slojeva tj. uzastopnih kovanja i »varenja« ovih slojeva. Dakle,
kovanje dovedeno do umetnosti. U tom smislu mačevi koji su po kvalitetu izrade
čelika (tvrdoća za hirurške noževe) u Japanu gotovo bili standard proizvodnje, na
Bliskom istoku i u Evropi su se izrađivali samo kao izuzetni primerci za posebne
nosioce. Razlog je bio jednostavan: kultura zapadnih prostora nije mačevima u
tolikoj meri pridavala fetišiziran karakter i oni su više korišteni i shvatani kao
praktično, upotrebno i potrošno sredstvo borbe a ne kao deo kulta, kulture i
filosofije.
Postavlja se često pitanje može li rapir u pariranju izdržati udarac katane
bez loma. Ne može izdržati. On bi pukao ne samo zbog tanjeg sečiva već i zbog
lošijeg kvaliteta sečiva. Na Zapadu je, naime, većina mačeva pravljena od čelika

prosečnog kvaliteta, zanatski a kasnije industrijski s obzirom da su mačevi zbog
same tehnike koja podrazumeva pariranje, smatrani jeftinim potrošnim
materijalom. Na Istoku to nije slučaj. Tamo je svaki mač, pa i prosečan (do
vremena industrijske proizvodnje mačeva), bio stvar prestiža u umetnosti
kovanja pa i njegov kvalitet odličan. Udarac japanskog mača može izdržati
jednoručni viteški mač i svi mačevi tipa "spata" kao i bilo koji "bastard" i dvoručni
mač. Ali takvih udaraca po sečivu uglavnom ne bi ni bilo - bar što se tiče
japanskog mačevaoca.

Dvoručna sablja protiv jednoručne sablje, kurtoazna borba iz šezdesetih godina 20. veka

Duel
Ravnopravni protivnik japanskom maču može biti samo evropski
"bastard". On seče kao i "katana" (doduše nešto manje efikasno) ali zato može
efikasnije bosti. S druge strane "bastard" je teži ali njegova manja pokretljivost je
kompenzovana njegovim dobrim balansom tako da je podjednako pokretljiv kao i
"katana", ali i zbog veće težine nešto je zamorniji za dužu borbu. Takođe, oba
mačevaoca koriste u borbi iste korake nelinearnog kretanja, veoma sličan gard i
mač drže gotovo na isti način. Glavni problem za zapadnog mačevaoca, međutim,
nalazi se u tome što je iz svih ranije izloženih razloga njegov protivnik najčešće
bolje verziran jer se na drugačiji način i sa drugačijim duhom, motivom i
posvećenjem bavio veštinom. No, ovde treba dodati и jedan faktor na stranu
"bastarda". Zapadni mačevalac ima jednu veoma važnu prednost a ona je u tome
što on pored borbe telom (kretanje, izmicanje i eskiviranje), koju koriste oba
mačevaoca, se ne ustručava (čak potencira) mačevanje (blokove mačem i dejstva
mačem na mač) a što u velikoj meri ne prija njegovom protivniku čija je
koncepcija borbe sasvim suprotna. Dakle, u opštem smislu ishod borbe je
neizvestan i veoma izjednačen pa u konkretnom smislu pobednik zavisi samo od
toga koji je mačevalac izvežbaniji u veštini kretanja i spretniji u korišćenju
potencijala svoga mača.
Kada je reč o sudaru "katane" sa jednoručnim mačevima (rapir, viteški
mač) situacija i taktika borbe je gotovo identična situaciji borbe između
navedenih mačeva sa jednioporučnim mačem "bastardom". No, ona je za
jednoručne mačevaoce utoliko komplikovanija ukoliko je japanska sablja lakša i
japanski mačevalac uvežbaniji. Iz tih razloga je teorijski gledano prednost na
njegovoj strani.

Kako je pobedio rapirista?
Na proslavi hiljadugodišnjice Ugarske monarhije, 1896. godine u Beču je
održan prijateljski susret (kurtoazna borba) sa obloženim mačevima između grofa
Santelija (koji je predvodio gardiste bečkog dvora) i glavnog samuraja (ime
nepoznato) iz pratnje japanskog cara koji je bio jedna od zvanica. Razlika je bila
čak više desetina pogodaka na prema jedan, za Santelija.
Razlozi pobede su bili taktičke i kulturološke prirode i nalazili su se u
lukavijem vođenju borbe od strane Santelija. Naime, jednoručno mačevanje ima
izvesne prednosti (kao i mane) u odnosu na dvoručno. Ukoliko se te prednosti
(veća pokretljivost mača) znaju iskoristiti a mane kompenzovati tada mačevalac
iako je u slabijoj poziciji može pobediti. Rapir se primarno koristi za bod a
"katana" za sečenje. S druge strane lakše je i brže najkraćim - pravolinijskim
putem naneti ubod nego najdužim, lučnim naneti posekotinu. Takođe, da bi se
nanela posekotina potreban je izmah a tada se telo otvara za protivnički bod.
Ovome treba dodati još da zapadni mačevalac tog vremena u akciju stupa uvek
znatno opreznije nego istočni pa je (što je bio osnovni stil i duh mačevanja na
zapadu u 19. veku) u napadu prvo zainteresovan za bezbedno "ziheraško"
ranjavanje sa daljine "bockanjima" u ruke dok njegov japanski protivnik (gajen u
duhu kodeksa neustrašivosti) tako nešto smatra bednim i kukavičkim pa teži da
borbu okonča samo jednim jedinim savršenim sečenjem.
Dakle, pobeda nije bila toliko posledica vrsnosti rapira i zapadnog mačevanja
koliko promućurnosti, bistrine ili iskustva sa sabljašima samog grofa Santelija.
Tome je doprinela očito o sreća da njegov japanski protivnik nije uspeo dovoljno
dobro da se snađe i prilagodi svoju taktiku borbe njegovog tehnici borbe. No,
smatram da je japanski mačevalac (koji je nesumnjivo bio i vešt i iskusan borac)
više stradao iz etičko-kulturoloških nego mačevalačkih razloga. Naime, dok Zapad
mahijavelistički preferira efikasnost i pragmatizam u borbi (kao i u svemu
drugom) sa ciljem pobede na bilo koji način i pod svim uslovima (da i dete s
pištoljem može ubiti viteza na konju) ne oslanjajući se previše na čoveka i
njegovu veštinu već na sredstva i metode borbe u Japanu je pristup bio suprotan.
Tako je od istočnog mačevaoca generacijama traženo da borbu vodi ne samo
pukom tehnikom već i u okviru određenih kodeksa i kulturoloških vrednosti. Zbog
toga je pobedom smatran samo ishod borbe koji je izvojevan srčanošću,
odanošću, čašću, herojstvom, ponašanjem, ceremonijom, ritualom, estetikom…, u
protivnom pobeda je bacala samo ljagu na pobednika i izazivala je gađenje nad
njegovim "uspehom". U tom smislu sve može biti praktično, efikasno i korisno ali
ujedno bedno, odvratno, ružno i tužno.
U kojoj meri su u Japanu kodeksi borbe bili suprotni zapadnim
prakticističkim govori i podatak da je gotovo do 17. veka na mnogim mestima bila
zabranjena upotreba vatrenog oružja pošto se smatralo da je veće zlo i sramota
pobediti vatrenim oružjem nego biti poražen od strane majstora veštine.
Ishod borbe na bečkom dvoru 1896. godine je, dakle, bio više posledica
sudara dve etike od kojih je jedna srednjevekovna, tradicionalna i moralno
zahtevna a druga minimalistička, prazna i mehanički pragmatična.

Istočna ili zapadna tehnika mačevanja
Laici često postavljaju pitanje: koje je mačevanje efikasnije – istočno ili
zapadno? Ali kad se postavlja bilo koje pitanje, ukoliko se želi dobiti smislen
odgovor koji nešto kazuje, i ono samo treba biti postavljeno smisleno. Sa kojom
vrstom zapadnog mačevanja i kojom vrstom zapadnih mačeva se poredi istočno
mačevanje? Ima tipova mačeva koji se uopšte ne mogu porediti jer su namenjeni
specijalizovano za druge stvari u odnosu na "katanu" a u čemu su, kad se koriste
bolji ali ako se sukobe sa njom imaju male izglede. Zamislite sudar rimskog
legionara sa štitom u levoj ruci i gladijusom u desnoj nasuprot dvoručne sablje ili

sudar te iste sablje sa dvorskim mačevaocem 18. veka naoružanog malim
dvorskim mačem (špadom).
Kad je, dakle, reč o tipovima oružja daju se porediti tehnike mačevanja
dvoručnom sabljom sa tehnikom mačevanja jednoipo ručnim mačem 13-14. veka.
Najverovatnije da bi u ovoj borbi mačevaoci Japana imali prednost s obzirom na
sveobuhvatniji, ozbiljniji i dublji pristup vežbanju mačevanja u odnosu na njihove
protivnike Evrope tog perioda. Kad je pak reč o evropskim protivnicima 16. veka
nemačkih i švajcarskih škola renesansnog mačevanja teškim dvoručnim mačem
značajna prednost bila bi na strani Evropljana ali ne zbog uvežbanosti već
karakteristika i značajno većih tehničkih mogućnosti dvoručnog mača.

Pet najčešćih zabluda o mačevanju
(pet sugestija lenjosti)

Prva zabluda: mačevanje nije potrebno učiti jer mač zna koristiti
prirodno svako samouko i po rođenju.
Čovek ima u sebi urođene borbene instinkte i zato nije potrebno da uči da
se bori (mačuje) ali borba koja se svodi na instinkte je životinjska - DIVLJAČKA
borba. Takvo “mačevanje”, s obzirom da se čovek ne rađa sa mačem pa i nema
neki posebno razvijen instinkt za mačevanje, je kao i način borbe motkom ili
kamenom samouko što će reći da je prosto i primitivno instinktivno mlataranje i
izmahivanje sa ciljem da se nekako slučajno zakači protivnik. U tom smislu i
prvobitno mačevanje je bilo divljačko i imalo je ista obeležja i pokrete kao što je
izmahivanje i udaranje motkom, toljagom ili sekirom.
Međutim, kako su neki divljaci uočavali kroz praksu i eksperimente
preživljavanja da su neki pokreti efikasniji od drugih a neki manje efikasni, neki
rizičniji od drugih, neki brži a neki sporiji, neki precizniji a neki neprecizniji…tako
su i oni sve manje mačevali kao divljaci i životinje instinktom i snagom a sve više
kao civilizovani ljudi - kontrolom pokreta, naučenim, znanjem i umećem .
iskustvom. Kad su ti i takvi ljudi počeli svoja znanja da prenose i da u mačevanje
unose sve više učenog i stečenog a sve manje urođenog i instinktivnog nastala je
mačevalačka veština koja svoja otkrića sabira i bogati već više 3000 godina. Iz
tog razloga je u svakoj borilačkoj veštini uvek u prednosti onaj ko ZNA da se bori
u odnosu na onoga ko se bori po rođenju - instinktivno.
Dakle, moguće je mačevanje znati samouko i po rođenju ali to će
mačevanje biti i na nivou divljaštva, daleko od veštine koliko je daleko znanje od
instinkta. Takvo mačevanje svojom snagom uistinu "klade valja" ali i jer nema
uma nikad "ne caruje". Sve što je rezultat hiljada godina istraživanja i stvaranja:
umetnost, nauka, tehnika…, pa i veština borbe mačem ne može se drugačije znati
osim učenjem. Čovek bez učenja zna samo ono sa čime se rađa - po čemu je
životinja. Otud biti čovekom ne znači po rođenju znati već učiti. Pokušavati
mačevati samouko, bez učenja i oslanjanja na tekovine rada generacija predaka
je isto što i biti sam na početku civilizacije - divljak.
Moguće je mačem pogoditi a ne umeti mačevati no nemoguće je
umeti mačevati a ne pogoditi. Prvi i najvažniji cilj u mačevanju zato nije
pogađanje već mačevanje samo – veština, jer pravi pogodak je samo
onaj koji se rađa iz majstorstva a ne igre slučaja i srećne neukosti.

Druga zabluda: mačevanje je moguće naučiti za godinu ili par godina.

"Da bi se potpuno naučilo
mačevati čoveku su potrebna dva života:
jedan duhovni i jedan telesni. I taman
kad je za virtuoznost u veštini sazreo u
svom duhu on je za nju već prezreo i
prestario u svom telu." (španski priručnik
iz 15eka)
"I kažem vam, da sam 40 godina
učio pravo, medicinu i politiku, kao što
sam izučavao samo jedno - umetnost
mačevanja, bio bih doktor u sve tri
nauke." (Fiore dei Liberi, 1410)

Da bi se elementarno savladale osnovne radnje mačevanja (stav,
kretnje nogama i položaji i radnje ruke sa mačem u napadu i odbrani) potrebna je
bar jedna godina aktivnog vežbanja sa najmanje 2-3 sata stručnog rada nedeljno.
Mačevalac je tada savladao tehničku formu pokreta tela i mača.
Da bi se ova naučena tehnička forma radnji dovele do izvesnog stepena
rutine i automatizma potrebno je bar isto toliko vremena.
Kako bi mačevalac uvežbanu tehniku naučio pravilno koristiti tj.
upotrebljavati na pravom mestu, u pravo vreme i na pravi način (brzina,
amplituda i snaga) on mora savladati taktiku mačevanja, a za šta mu je (za
osnove) isto tako potrebna bar jedna godina.
Da bi mačevalac uspeo da u borbi tehniku primenjuje taktički - da
"zupčanici" tog mehanizma usklađeno prorade, potrebno je puno prakse
mačevanja i sticanje iskustva, a za šta je potrebno bar dve godine.
Napokon, da bi mačevalac počeo koristiti svoje iskustvo kreativno a ne
rutinski i zanatski, da bi od pukog tehničara i "mehaničara" – zanatlije, postao
majstor i umetnik veštine, makar u začetku, potrebne su bar 2-3 godine, a u
zavisnosti od nadarenosti i talenta.
Kada se izloženom doda da sve pomenuto vreme mačevalac se bavi samo
jednom vrstom mača i njoj pripadajućom tehnikom mačevanja a ne raznim
vrstama mačeva i raznim tehnikama mačevanja (pri čemu neki mačevi npr.
dvoručni zbog raznih tehnika upotrebe se uče duže), jasno je da nema čak ni
prosečnog mačevaoca bez najmanje desetak godina aktivnog mačevalačkog staža
prepunog svih ukusa koji prate savladavanje svake veštine - od slatkog i ljutog
do kiselog, gorkog, bljutavog… No, kad je reč o učenju mačevanja nije od
značaja samo vreme već i kvalitet – način učenja i vežbanja. Nemetodično i loše
vežbanje bez obzira na trajanje uvek donosi loše rezultate ako ne odmah a onda
neizbežno kasnije.
„Poznije godine života mogu ubogaljiti mačevaoca, umrtviti
njegove udove i ukrutiti njegove zglobove, ali to je najčešće lako
nadomestiti većom smirenošću i preciznošću koja dolazi sa godinama
vežbe. Sa druge strane, ako početnik, verujući u svoju mladost i brzinu,
ne podvrgne sebe strogom uvežbavanju pravilnih radnji – čija je
raznovrsnost gotovo bezgranična – nikad neće moći odmaći dalje od
nekoliko omiljenih napada i odbrana koje istrajnim vežbanjem mogu
dostići visok stepen efikasnosti. Ipak, kako njegove fizičke sposobnosti
budu opadale i on bude onemogućen da redovno vežba, postajaće sve
manje opasan po svog protivnika, svaljivaće krivicu za to na svoje godine
i prestaće sa bavljenjem veštinom u kojoj bi inače mogao da uživa do
poslednjih dana.“ (Kastl)

Treća zabluda: mačevanje je moguće naučiti gledanjem i oponašanjem
Gledanjem i oponašanjem se u mačevanju može mnogo šta naučiti, kao i
u svemu drugom. No, nije samo važno gledati, makar i to što se gleda bilo
najizvrsnije, već je važno i KO gleda. Onaj čiji su kapaciteti po prirodi skromni i
ograničeni ostaće slep pa makar pred njega stavili na tanjir sva znanja i nauke
veštine. "Lonac i u more uroni - on će iscrpsti samo onoliko koliko u njega može
da stane". Oni koji ne znaju a hoće da kopiraju i "šacuju" liče na one naivne
đačiće koji misle da je tajna znanja u PREPISIVANJU.
Gledanje i kopiranje, dakle, znače nešto samo onima koji su već vešti jer
oni znaju šta treba gledati i kako videti, šta kopirati i kako kopirati, šta uzeti a šta
odbaciti. Onaj ko to ne zna ne samo da neće videti ono što treba videti već neće
znati ni šta će ni kako će sa time što vidi. Zato i služe škole ("dobra škola učenika
uči samo kako se uči" - Konfucije) - ne toliko da se pokupe ili prepišu neka znanja
koliko da se nauči STICANJU znanja i pravilnom baratanju sa njim. Dakle,
mačevanje kao i bilo koju drugu veštinu nije moguće naučiti gledanjem,
kopiranjem i "šacovanjem" već samo ozbiljnim radom i dugotrajnom praksom.
Četvrta zabluda: mačevanje je moguće naučiti proučavanjem interneta
ili iz knjiga.
Sve više je uverenih da se mačevanje može naučiti preko interneta. Oni su
donekle u pravu. Na taj način se uistinu može, kako nas na svakom koraku sve
više ubeđuju, naučiti ne samo mačevati već i svirati, slikati, plesati, pevati,
studirati, kupovati, plaćati, raditi, vaspitavati, voleti, radovati se… - živeti. Sve to
zaista može, no, taman tako i toliko koliko je potrebno za mačevanje, sviranje,
slikanje, ples… - življenje, u sajber surogat svetu fikcije, privida i iluzija ekranskih
senki, sličnom Platonovoj pećini u kojoj ljudi okovanih vratova u mraku zure u
igru senki na zidu pećine što baca ih spolja svetlost osunčane stvarnosti, misleći
za te opsene da su istina.
Zato što "da bi se nešto dobro videlo nije dovoljno gledati" (Kant) veština i
život su uvek onoliko daleko od slika o veštini i životu koliko je daleko biti od
gledati - površina stvari od stvari same.
Oni koji "misle" da je moguće mačevanje naučiti, i to posebno klasično
borbeno mačevanje, iz stare litarature i praćenjem
priručnika su naročito
lakomisleni i naivni. To je još lakomislenije ako se za izvor uzima internet: kazan
za mešanje informacija i dezinformacija - planetarna pomijara duha. Razloga za
nemogućnost učenja na taj način ima više a oni su izloženi u prilogu: ISTORIJSKO
ILI KLASIČNO MAČEVANJE
Peta zabluda: podučavanje u mačevanju može raditi svako ko se bavio ili
bavi mačevanjem.
Sve je češća i gotovo uobičajena pojava, bez obzira o kojoj je profesiji reč:
slikarstvu, muzici, glumi, književnosti, politici, zanatu, trgovini…, da se pojavljuju
ljudi ubeđeni da su dorasli svemu što požele. Ovaj stav, da svako može sve,
posledica je ne samo narcističke samouverenosti modernog internet čoveka u
ličnu svesposobnost već i postmodernističkog viđenja sveta po kome “jer sve je
relativno - pa i zato podjednako vredno, istinito, ispravno, lepo, pravilno,
pravedno, dobro, značajno..., sve je moguće i prihvatljivo”.
Iz tog razloga u svim strukama vidimo poplavu laika, šarlatana i amatera
koji, jer nema više kriterijuma ni za šta jer novac je postao jedini kriterijum za
sve, šta god da dodirnu pretvaraju u surogat, farsu i estradu: kulturu, muziku,
umetnost, obrazovanje, politiku, nauku, telesnu kulturu, ekonomiju…

Ti diletanti šta god da "rade" to čine ne samo bez elementarnih znanja,
već i površno, provizorno, improvizovano, loše i bez ikakvog posvećenja,
stručnosti i odgovornosti, nihilizujući sve na nivo apsurda i bezvrednog
komercijalnog smeća sa kojim mogu biti zadovoljni samo isto takvi ljudi.
U navedenom ni mačevanje više nije izuzetak. I ono sve češće dobija tu
estradnu boju. Sve je više onih koji u ovoj veštini, kombinujući četiri gore
pomenute zablude, kao "stručnjaci" pokušavaju da ni iz čega stvore nešto "podučavaju" druge. Reč je o ljudima bez znanja ili još gore sa poluznanjem čiji
kapaciteti u veštini su toliko skromni i ograničeni da ne mogu proći čak ni prvo
kolo domaćih "šoder lista" spotrskih takmičenja, a kad druge počnu da
"podučavaju" posle par meseci ne znaju šta bi radili dalje sa njima osim da
angažuju prave stručnjake ili svoje "učenike" žurno gurnu u takmičenja ne bi li ih
još neko vreme animirali. U takve "žute" stručnjake spadaju najčešće “instant”
takmičari u mačevanju, (dešava se čak i iz drugih sportova), što su osvajali
"vrhunske" (za naše uslove) rezultate, ali koji nemaju nikakav intelektualni,
pedagoški i kreativni kapacitet, talenat i harizmu za rad u bilo kakvom, a posebno
edukativnom radu sa ljudima.
Ono što se dobija od svih koji misle da podučavanje u mačevanju može
raditi svako ko to poželi, da se na taj način nešto može postići i uraditi i da je
moguće baviti se edukacijom u mačevanju usputno i bez potpunog profesionalnog
posvećivanja, je uvek i samo jedan kratkotrajni "instant" turbo surogat najlošije
vrste koji čak ni njegovi sami autori bez sve veće mučnine i grčeva u glavi, srcu i
želucu ne mogu konzumirati duže vreme.

Gladijatori

Gladijatorske borbe, "Saturnalium sermonum libri duo qui de gladiatoribus" Ogier Ghislain
de Busbecq, Justus Lipsius 1582

U starom Rimu je postojala jedna ogromna institucija, moćna i velika
gotovo kao rat i politika. To je bila gladijatorska arena sa borbom gladijatora.
Rimljani nisu rodonačelnici gladijatorskih borbi. One su se razvile iz tradicije
prinošenja žrtvi duhovima umrlih. Na etrurskim pogrebnim urnama još iz druge
polovine III veka p.n.e. je prikazan ovakav ritual a slični rituali se nalaze i kod
Skita i Grka. Zaštitnik i vinovnik ovog rituala je najverovatnije bio Februs –
etrurski bog podzemnog sveta.
Tada se prvi put prinosila za žrtvu koza a zatim su otpočinjala nadmetanja
u borbama. Boks, bacanje koplja i bacanje kamena. Rimljani su preuzeli ovaj
ritual pa su 264. godine p.n.e. dva sina umrlog Junija Bruta postavila tri para
mačevalaca da se uzajamno bore jedni sa drugima. To je bila prva
gladijatorska bitka u Rimu.

Svetkovina pogrebne gladijatorske borbe ispred lomače umrlog, "Saturnalium sermonum
libri duo qui de gladiatoribus" Ogier Ghislain de Busbecq, Justus Lipsius 1582

U početku su se borbe organizovale samo na pogrebima zato je i prvo ime
za gladijatore bilo bastuari. Nakon toga su se borbe organizovale za saturnalije,
u slavu boga Saturna i izvođene su u decembru. Kasnije se počinju izvoditi u
slavu rođenja i za proslavu godišnjica smrti i pobeda.
Gladijatorske igre su bile fantastično popularne i nijedan sport današnjice
ne može se uporediti sa popularnošću, organizacijom i dimenzijama gladijatorskih
igara staroga Rima. Tako npr. Sveti Avgustin piše o nekom Alimpiju, hrišćaninu,
koji se spremao da postane monah. Drugovi su ga nasilno dovukli u arenu gde je
on sedeo pokrivši oči i uši rukama. Kada ga je gromoglasno skandiranje publike
nateralo da pogleda u arenu on je postao drugi čovek. I sam je počeo da viče i
učestvuje povicima u krvavim bitkama. Takođe, sveti Ilarion je jedno vreme
toliko strasno prisustvovao gladijatroskim igrama da je bio prinuđen da se iseli u
afričku pustinju, gde igara nije bilo. U razna vremena su se u arenama pojavljivali
i veliki rimski imperatori kao Tit, Andrijan, Ver, Julijan, Neron, Kaligula. Imperator
Komod je u arenama izveo oko hiljadu borbi lično.
Najveća arena na svetu za gladijatorske borbe je bila Koloseum u Rimu i
njenu izgradnju je započeo car Vespazijan a završio njegov sin Tit. Koloseum je
imao kapacitet od 50000 posmatrača i interesantno je da su u prvoj borbi kojom
je ova arena otvorena dva najbolja gladijatora ubila jedan drugog. Vladari su se
nadmetali ko će organizovati veće i lepše igre jer su tako sticali popularnost u
narodu. Gladijatroske borbe su zato u pojedinim periodima dostizale pravu
psihozu. Tako je car Judeje Agripa naredio da se postave jedna protiv druge dve
grupe zločinaca, po 700 na svakoj strani. Oni su se međusobno borili mačevima
do istrebljenja. Plutarh piše da je Cezar (koji je i sam vodio veliku školu
gladijatora) jednom uveo u arenu 320 parova gladijatora u srebrnim oklopima.
Politički protivnik Cezara, Pompej uveo je u igre 500 lavova i 18 slonova. Cezar je
po okončanju građanskih ratova u arenu jednom uveo 200 pari konjanika. Drugi
dan je protiv njih organizovao pešadiju. Trećeg dana je na svakoj strani
učestvovalo po 500 pešadinaca, 200 konjanika i 20 slonova. Pojavljivale su se i
žirafe, poklon egipatske kraljice Kleopatre. Za morske bitke su pravljena veštačka
jezera u arenama ili je kopano jezero na brežuljcima Tibra. Jednom je tako u
borbi učestvovalo 4000 veslača i 2000 boraca. U 103. godini Trajan je otvorio
velike igre koje su trajale 123 dana. U ovim igrama je poginulo oko 11000 ljudi i
10000 zveri. Napokon, u 249. godini povodom proslave hiljadugodišnjice Rima

igrane su igre na kojima je ubijeno 2000 gladijatora, 60 lavova, 32 slona, 30
divljih magaraca, 40 divljih konja, 10 tigrova, 10 žirafa, 10 zebri, 1 nosorog...
O početku gladijatorskih bitki su svi bili ranije obaveštavani objavama,
plakatima koji su postavljani na trgovima, na gradskim zidovima, na zidovima
kuća a čak i na nadgrobnim spomenicima. Dan pre bitke se organizovala gozba
(cena libera) u kojoj su gladijatori jeli, pili i bile su im dovođene robinje. Tog dana
su posmatrači mogli videti i obraćati se onima koji će se sutra boriti. Narod se
skupljao u velikom broju, spavao je u areni i na ulicama blizu arene. U tim velikim
gužvama su čak dva senatora poginula. U dan igre, ujutru, posmatrači su
zauzimali svoje mesta u areni. Prvo kako je ko hteo a od vremena Avgusta po
strogoj hijerarhiji i tabeli: najviši staleži - "klasici" u prizemlju a najniži staleži i
robovi gore - na spratovima. Posmatrači bi se po pravilu ranije podelili u grupe
velike štitove "Ž" koji su podržavail murmilione i samnite male štitove "I" koji
su podržavail frakijce.

Gladijator „murmilion” i „samnit”, "Saturnalium sermonum libri duo qui de gladiatoribus",
Ogier Ghislain de Busbecq, Justus Lipsius 1582

Pre početka borbi su se organizovale arenske procesije, spektakl
dugotrajan, za mnoge dosadan. Na njemu se publici predstavljaju učesnici.
Čuvena je rimska izreka "dosadan kao arenska procesija". Ona je izgledala ovako:
„...Gladijatori, stotine njih, iziđoše iz tamnica i počeše u redovima da
obilaze arenu. U prvom redu su išli retijarije i murmilon, koji je trebalo prvi da se
sukobe, i ma da je trenutak kad će obojica gledati da ubiju jedan drugog bio
veoma blizu, oni su išli razgovarajući mirno među sobom. Za tom dvojicom
kretalo se devet lakveatora, opremljenih samo trozupcima i mrežama, kojima je
tebalo da se potrude da uhvate devet sekutora, opremljenih štitovima i
mačevima. Sekutori su pak morali, čuvajući se od mreža, da gone akveatore.
Pozadi ovih devet parova kretalo se trideset parova gladijatora. Ovi su
morali da napadnu jedni druge, po tridesetorica sa svake strane, i da na taj način
izvedu u malim razmerama pravu bitku. Tridesetorica od ovih su bili Tračani, a
drugih trideset Samnićani, krupni i snažni momci divnog i ratobornog izgleda.
Tračani su bili naoružani kratkim mačevima, krivim na kraju, i malim
štitovima četvorougaonog oblika, ispupčene površine. Oni su na glavama imali
šlemove bez vizira. Jednom reči, oni su nosili ratnu opremu naroda čije su ime
nosili. Sem toga, ponositi Tračani bili su odeveni u kratke tunike od jasno crvenog
purpura, a iznad njihovih šlemova lepršala su se po dva crna pera. Sa svoje
strane, trideset Samnićana nosili su naoružanje ratnika Samnijuma. , tj. kratke

prave mačeve, zatvorene šlemove sa krilima, omanje četvrtaste štitove,
gvozdene narukvice koje su štitile desnu ruku, nezaštićenu štitom, i najzad
opremu koja je štitila levu nogu. Bili su odeveni u plave tunike, a šlemovi su im
bili zakićeni sa po dva bela pera.
Povorku je završavalo deset pari andabata, odevenih u kratke bele tunike i
naoružanih samo kratkim kamama, koje su više ličile na obične noževe nego na
mačeve. Glava svakog od njih je bila pokrivena šlemom, na čijem se spuštenom,
čvrstom viziru nalazili nepravilni, veoma mali prorezi za oči. Ovih dvadeset
nesrećnika, isteranih na arenu, imali su da se bore jedni sa drugima kao u igri
žmurke dotle, dok ih, pošto su izazvali dovoljno smeha i veselosti kod gledalaca,
lolariji - službenici cirka, naročito za to određeni, terajući ih usijanim gvozdenim
šipkama, ne bi nagnali da ubijaju jedni druge.
Ovih sto gladijatora kretalo se oko arene uz pljesak i viku gledalaca, a kad
priđoše mestu gde se nalazio Sula, digoše glave, i , prema uputstvu laniste
(učitelj gladijatora, a takođe i vlasnik gladijatorske škole), u horu uzviknuše
"pozdravljaju te oni koji će umreti"!, te povorka načini pun krug oko arene, pa
pozdravivši i konzule, vrati se u svoje tamnice. Na areni koja je blistala
kaosrebro, ostadoše jedan prema drugom samo dva čoveka, mirmilon i
retijarije...." (Rafaelo Đovanola - Spartak)
Posle parade se izvodila šaljiva borba sa drvenim oružjem radi
raspaljivanja strasti gledalaca i učesnika. Nakon toga su trube davale znak da
borci odbace svoje bezopasno oružje, da uzmu pravo i da se podele po parovima
kako bi se borili.

Arenska procesija i borbe gladijatora; šaljiva borba štapovima i drvenim mačevima pre
gladijatorskih borbi "Saturnalium sermonum libri duo qui de gladiatoribus", Ogier Ghislain
de Busbecq, Justus Lipsius 1582,

Gledaoci su imali ljubimce kojima su vikali, delili savete, upozoravali ih ili o
njihovoj sudbini odlučivali. Ovo iz tog razloga što su mnogi bili jako
zainteresovani zbog opklada na koje su polagane velike svote novca.
Glavni akteri gladijatorskih igara su bili gladijatori. Oni su bili u neku
ruku svet za sebe ali svet koji je imao ogromnog značaja za razumevanje rimske
svakodnevice pošto je bio suštinski izraz rimskog duha uopšte.
Gladijatori su dresirani (trenirani) u gladijatorskim školama u kojima im je
i udaran žig škole koji se nanosio usijanim gvožđem.
U periodu kraljevine gladijatori su bili samo robovi i kažnjenici koji su
bacani u arenu da bi se nad njima izvršila ekstravagantna egzekucija za zabavu i
pouku publike. Kasnije, u periodu kraja carevine, gladijatori su najvećim delom

bili majstori borbe a često i već pomenuti slobodni građani koji su se dobrovoljno
prijavili za bitke u arenama.
Dok se u prvom periodu gladijator borio samo za život u drugom periodu
se borio za život i slavu, a često i slobodu. To znači da je gladijatorska borba
izvorno bila obična klanica u kojoj je glavni cilj bio sadistička egzekucija
osuđenika koji ne umeju da se bore ili se bore bez ikakvih šansi, No, kasnije se
gladijatori uče borbi u posebnim školama, spremaju za scenski nastup,
osposobljavaju ne da ubiju već ranjavaju protivnika i koriste oružje koje prvo
ranjava a tek zatim ubija. U početku su gladijatori udarce učili sa palicama. U
sledećoj fazi sa tupim oružjem. Osim mača i bodeža, sekire koristio se i trozubac i
koplje. Nakon toga se koristilo borbeno oružje koje je na oštricama imalo kožne
trake. Gladijatori su takođe vežbali i na raznim trenažnim spravama. U obuci su
koristili lutku koja se okretala na udarac tako da je i sama mogla naneti udarac.
Izrađivane su i razne vrste pokretnih prepreka kao i vrteške sa nekoliko parova
sečiva koje je trebalo preskakati itd. Gladijatori su se vežbali i u borbi bez oružja.
Nakon takve obuke gladijator je bio spreman za arenu. Ovi borci su dostigli
neobično visok stepen veštine. Tako je konzul Rutil u 105. godini p.n.e. tražio iz
gladijatorske škole Aurelija Skvora da lanisti nauče legionare boljim i efikasnijim
akcijama nanošenja i odbrana od udaraca, nego što to oni obično praktikuju
vojsci.
I dok je u početku gladijator bio bezvredni "potrošni materijal" zabave
kasnije je shvaćeno da se pomoću njega može steći velika zarada pa i oni
dobijaju veliku vrednost i cenu na tržištu spektakla. To se najbolje vidi iz podatka
da je obučeni gladijator u arenu ulazio samo 2-3 puta godišnje i da je stavljan u
borbu u kojoj će biti sa boljim šansama nego protivnik. On je, dakle, bio veoma
skup jer su njegovo održavanje i obuka, koji su trajali godinama, koštali. Najbolji
gladijatori su od strane svojih vlasnika zato tretirani često kao domaći ljubimci negovani, čuvani, mazani uljem, brijani, masirani, dovođene su im robinje ili su
korišteni kao robovi za zadovoljstva rimskih dama. Oni su hranjeni na poseban isključivo vegetarijanski način (zato što se kod takve ishrane rane znatno teže
inficiraju, brže zarastaju a organizam je ukupno vitalniji). S druge strane odličan
gladijator je preko klađenja donosio puno novca gospodaru pa se ovaj na svaki
način trudio da ga ne izgubi lako, jeftino ili uzalud. Iz tog razloga je izbegavano
da se sudare dva odlična gladijatora jer tada uvek ili jedan ili oba stradaju, a to je
činjeno samo za veoma visoku cenu ili radi izuzetnog spektakla. Uglavnom su,
dakle, vrsni gladijatori međusobno izvodili fingirane borbe ili su puštani da
slobodno ubijaju nenaoružane ili naoružane osuđenike, zločince i robove.

Fingirane gladijatorske borbe "Saturnalium sermonum libri duo qui de
gladiatoribus", Ogier Ghislain de Busbecq, Justus Lipsius 1582,

U areni se iz tog razloga nisu borili samo gladijatori već i međusobno
naoružani robovi i osuđenici na smrt koji su isto tako često bili puštani i na druge
nenaoružane osuđenike, životinje itd. U ovom slučaju su bile najomiljenije borbe
munus sine missione - "borba bez prestanka"u kojima se gladijatoru pobedniku
stalno iznova dovodi nov protivnik, a onaj ko ga je pobedio sa tom pobedom
dobija i prokletstvo da nastavi nošenje štafete pobeđenog dok i sam ne strada...
Gladijatori su bili poznati po raznovrsnom oružju. Oni su koristili, ne kao
rimski vojnici samo oružje rimske imperije, već i oružje varvara, svih drugih
pokorenih naroda, kao i ono koje su sami izmišljali. Tako su nastale razne vrste
gladijatora a njihove borbe su predstavljale sudarale tehnika borbe raznih naroda,
a što je bilo od eksperimentalnog značaja za poboljšanje teorije i prakse rimskog
ratovanja.

Gladijatori "meridiani" naoružani samo sa kratkim mačem; "Saturnalium sermonum
libri duo qui de gladiatoribus", Ogier Ghislain de Busbecq, Justus Lipsius 1582

Na početku su drevni borci bastuari koristili za borbu obično bojevo
oružje, sa štitovima toga vremena. Kasnije su gladijatori bili raspoređeni po
tipovima raznovrsnog oružja: frakijci - krivi noževi i srpasti mačevi i noževi
pričvršćeni za podlakticu. Na nogama natkolenice i potkolenice, na desnoj ruci
nadlaktnik a u levoj parma – mali kvadratni ili okrugli štit ispleten od pruća. Nosili
su šlem otkriven ili potpuno zatvoren.

Gladijator "murmilion" - naoružan kratkim mačem i štitom i gladijatori "dimašeri"
naoružani sa dva kratka mača; "Saturnalium sermonum libri duo qui de gladiatoribus",
Ogier Ghislain de Busbecq, Justus Lipsius 1582

Samniti - koplje i mali kratki mač. Njihovo oružje je često bilo izrađivano
od srebra. Šlem sa visokim grbenom je pokrivao lice. Oko tela su nosili široki
metalni kajš, potkolenice, nadlaktnik od poveza na desnoj ruci, u levoj veliki štit.
Krupelarii - teško naoružani Gali koji su imali kao i Samniti koplje, mač i štit.
Retiari - tunika, naoružani mrežom, trozupcem i nožem.

Gladijator “retiarij” protiv “sekutora” i dva “sekutora”, "Saturnalium sermonum libri duo
qui de gladiatoribus", Ogier Ghislain de Busbecq, Justus Lipsius 1582

Za andabade je bilo karakteristično da su imali “slepi šlem” tj. bez proreza za
oči. Nosili su dugo koplje i mač. Tu su bili još veliti - koplje sa remenom za
bacanje, lazorii sa drvenim oružjem, pegniarii - bič i palica, dimašeri - dva
mača...Tu su bili i provokatori - teško naoružana pešadija, gladijatori sa dva
kratka bodeža i krivim srpovima. Posebnu grupu su činili bestiarii – borci protiv
životinja.

Borba gladijatora (bestiarii) sa lavovima i tigrovima, rimski mozaik iz perioda carstva

Naime, u drugoj polovini II veka pre n.e. borbe gladijatora postaju publici
dosadne pa se počinju organizovati borbe sa lavovima i panterima, a zatim sa
leopardima, medvedima, slonovima i nosorozima. Kao poseban oblik borbe sa
divljim životinjama negovano je demonstriranje scena iz lova u kojima su prvo psi
jurili životinje umarali ih i razdraživali, a zatim bi ih gladijatori sa kopljama ili
strelama ubijali. Rimski pisci su navodili da su bestijariji bili izuzetno vešti. Oni

su mogli, bacivšI lavici na glavu plašt jednim udarcem dlana slomiti joj kičmu.
Pred borbu sa zverima obično je cezar izdavao naređenje Ad bestias!, što
znači "pred zveri!" Tada su gladijatori, zločinci ili prvi hrišćani puštani u arenu
punu zveri ili bi u arenu u kojoj se oni nalaze bile puštane zveri.
Mnogi gladijatori nisu imali svoja imena pošto su se pojavljivali
povremeno ili samo jednom u areni.

Borba gladijatora sa različitim štitovima; "Saturnalium sermonum libri duo qui de
gladiatoribus", Ogier Ghislain de Busbecq, Justus Lipsius 1582

Većina gladijatora je rukovala svojim kompletom oružja - specijalisti, ali
je bilo onih koji su rukovali sa mnoštvom raznovrsnog oružja. Tako je čuveni
gladijator Germes izvodio majstorski borbe svim vrstama oružja i borio se u
ulogama svih vrsta gladijatora.
U gladijatorskim igrama se težilo ne samo da bude više gladijatora već i da
oni budu što raznovrsnije i ekstravagantnije opremljeni kako bi spektakl bio
zanimljiviji publici. Tako je Cezar svojim gladijatorima dao srebrne štitove, Neron
od jantara, Domicijan zlatne a Kaligula je uveo u arenu gladijatora sa odsečenom
desnom rukom. Izvodile su se i borbe patuljaka kao i borbe naoružanih nožem i
lasom (konopac)

Borba patuljaka i gladijatora naoružanih bodežima i lasom; "Saturnalium sermonum libri
duo qui de gladiatoribus", Ogier Ghislain de Busbecq, Justus Lipsius 1582

Posebnu pažnju publike su privlačile gladijatorske igre u kojima su
učestvovale žene gladijatori ili žene robinje ili žene osuđenice koje su bile
kažnjene smrću. Žene gladijatori su se borile nage i dokumenti govore da su ove
borbe bile obožavane jer su svojom surovošću prevazilazile borbe gladijatora

muškaraca. Poznate su bile i scene u kojima su se prostitutke kažnjavale
sodomijom i raznim drugim vrstama seksualnog iživljavanja.

Žene gladijatori, "Saturnalium sermonum libri duo qui de gladiatoribus", Ogier Ghislain de
Busbecq, Justus Lipsius 1582

U borbama su postojala izvesna pravila kojih su se morali gladijatori
držati. Tako, ako u vreme borbe neki od boraca nije mogao nastaviti bitku, on je
legao na leđa, savio je levu ruku a podigao desnu sa palcem. Njegovu sudbinu su
rešavail gledaoci. Oni iz publike koji su bili za to da mu se pokloni život, takođe su
dizali opružen palac a oni koji su bili protiv okretali su ga dole. Ako bi ovi
poslednji bili u većini, ranjen ili uhvaćen gladijator morao je biti ubijen tu pred
očima svih uz uzvike „primi mač". Ako je to bio eksperimentalni borac, ili se dobro
pokazao u borbi, njemu je sačuvan život. Najcenjeniji su bili gladijatori koji nisu
hteli svoj život da polože u ruke publike već su o svom statusu odlučivali svojom
veštinom. Prisutni gledaoci su podsticali borce uzvicima: "Udri, ubi, napadaj!".
Ako bi se tokom borbe neki od gladijatora povlačio ili borio sa manje agresivnosti
podstican je na veću borbenost podbadanjem kopljem ili usijanim gvožđem.
Može se smatrati da je srednji procenat mrtvih u toku jedne gladijatorske
bitke dostizao 25% od učesnika. Lakše ranjenike su negovali lekari pridodati
„cirkusu". Mrtvaci i i teško ranjeni odvlačeni su u spolarijume - zasvođene
dvorane smeštene ispod afiteatra. Dva službenika, jedan prerušen u Merkura a
drugi u Plutona, dočekivali su žrtve. Merkur bi tada donesenog gladijatora
dodirnuo vrhom svog gvozdenog štapa usijanog na vrhu. Ako bi davao i najmanje
znake života, Pluton bi mu smrskao glavu maljem.
Pobednik je za svoju pobedu dobijao palminu grančicu a u grčkim
oblastima još venac ili krunu. Popularne gladijatore su nagrađivali i novcem,
poklonima itd. Neron je npr. Gladijatoru Spikulu poklonio imanje i vilu
trijumfatora, a neke su proglašavali slobodnim građanima. Posebno važni
gladijatori su dobijali drevni mač rubis. Vlasnik takvog mača – rubiarij je
dobijao slobodu. No mnogi gladijatori su odbijali ovaj mač pošto su bili zadovoljni
svojim statusom i položjem.
Cezar je ove vrsne gladijatore davao da obučavaju konjanike i daju časove
borbe senatorima. Konzul Rutil je u 105. godini p.n.e. tražio iz gladijatorske škole
Aurelija Skvora da lanisti nauče legionare boljim i efikasnijim akcijama nanošenja
i odbrana od udaraca, nego što to oni obično praktikuju u armiji. Dokaz njihovoj
veštini je bio i taj da su oni gotovo po pravilu uzimani za najbliže telohranitelje a
često se čuvena pretorijanska garda sastojala upravo od njih. U periodu ratova
protiv Germana su Rimljani veoma često u bitkama koristili i gladijatore a neki od
njih su čak u nekolko navrata podizali i ustanke. Najpoznatiji su bili onaj
Spartakov i pobuna za vreme cara Proba u 3. veku. Posle ovog je senat uveo
ukaz kojim se ograničava broj gladijatora istovremeno prisutnih u gradu.
Gladijatori u školama međusobno nisu sklapali prijateljstva pošto se moglo
dogoditi da ih okolnosti u areni spoje i da se bore na život i smrt.

Iz navedenog se vidi i da karakter gladijatora zbog individualnog tipa
borbe, kao i motiva borbe u velikoj meri varira i stvar je veoma lična. No, svi
gladijatori koji su se pomirili sa sudbinom i rešili da stupe u borbu bilo milom ili
silom bili su veoma vešti, surovi i obučeni ratnici koji su se borili na život i smrt
koristeći sve načine i sva sredstva. No i ovde je bila prisutna u svakom trenutku
disciplina. Oni nisu bili raspojasani divljaci već obučene ubice koje su znale i
pridržavale se procedura: arenske procesije, borbe u kojoj se protivnik prvo
ranjava a onda po odobrenju ubija, kao i osnovnih elemenata scenskog
ponašanja.
Gotovo po pravilu poznatim gladijatorima su podizani nakon njihove smrti
nadgrobni spomenici sa raznim epirafima i uklesanim reljefima na kojima su
prikazani sa svojim oružjem.
Konačno iz niza razloga i istrošenosti gladijatorskih sadržaja 399. godine
se gladijatorkse škole zatvaraju. Protiv igara su se počeli boriti i građani, čak i
varvari koji su živeli u Rimu. U jednoj areni u Rimu je 404. godine na sred borbe
stupio grčki monah Telemah i počeo držati hrišćansku propoved. Razjareni
posmatračI su ga rastrgli. Kao rezultat toga imperator Gonori naložio je zabranu
gladijatroskih borbi.

SPORT-ISTORIJSKO MAČEVANJE
(o stvarnosti i igri)

Sve je više ljudi koje odbija savremeno sportsko mačevanje („bockanje i
šibanje prutićima“). Oni zato okreću pogled u nazad i bivaju privučeni
tradicionalnim mačevanjem prošlosti - „ISTORIJSKIM“ mačevanjem. 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 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.

Koreni zablude
Termini "nadmetanje", “takmičenje”, "turnir", "duel"… se danas gotovo u
potpunosti zamenjuju i izjednačavaju sa terminom "sport". Iako je za sve
karakterističan zajednički sadržaj "borba" on ih nikako ne izjednačava jer svaki
sport jeste borba ali nije svaka borba sport. Takav način tumačenja koji je
posledica sportističkog gledanja sveta, ta zamena smisla reči i zloupotreba
termina borbe se najbolje vidi u izvrtanju izvornog značenja pojma "šampion"
(fr. champion).
Naime, padom rimskog carstva rimski učitelji mačevanja (lanisti) otvaraju
svoje sopstvene škole - CAMPUS (logor) – specijalni prostor za obuku u kojima se
obučavaju ratnici plaćenici – campiones (šampioni), kako ih je po prvi put
nazvao u VII v. Biskup Seviljski – Isidor Seviljski. Ta reč, dakle, izvorno isključivo
označava ratnika, obučenog borca, plaćenika - ono što bi danas bio
"legionar". Od te reči se kasnije razvija nemačka reč »kampfe« i francuska i
engleska reč »champion«. XI vek postaje vek u kome profesija šampiona
doživljava svoj procvat. Logori za obuku su nestali, rimski lanistri, takodje, ali
šampioni, koji su se i povlačili iz svoje ratne službe, stiču zvanje učitelja i
majstora mačevanja (i ratovanja). Oni su ili obučavali prve vitezove ili su bili
borci koji u službi institucije "božjeg suda" zastupaju kao branioci slabe, stare ili
dame, ili su pobornici za neku stvar u službi koje se bore - borci za veru, pravdu,
čast... Sva ova izvorna značenja se, međutim, sa 19. vekom zamenjuju
sportskim pa tako "šampion" počinje da označava isključivo: prvaka, pobednika,
najboljeg u nekom sportskom takmičenju.
*
Slična zamena postoji i kad je reč o različitim vrstama nadmetanja koja su
tokom prošlosti upražnjavali mačevaoci. Sva se izjednačavaju sa sportom.
Klasično (borbeno) mačevanje kao veština baratanja pravim mačem u smislu
učenja, vežbe ili napada i odbrane, međutim, nikad nije korišteno u svrhu
takmičenja - sporta.
Razlog za ovo nije samo u činjenici da su tehnike klasičnog mačevanja,
oružje i ishodi borbe nepogodni za sport već i zato što je sport kakav ga mi danas
poznajemo (njegova suština, ciljevi, forma…) nastao tek početkom 19. veka.
U drevnim antičkim Olimpijskim igrama disciplina mačevanje nije ni
postojala. Naime, Grci su smatrali da radnje mačem suviše opasne i rizične za
jednu takvu svetkovinu (zato je atinski zakonodavac Drakon 621. godine pre
Hrista čak doneo odredbu u zakonu kojom se brani i vežbanje mačem).
S druge strane Olimpijske borbe su se odvijale po izvesnim dogovorenim
pravilima a tako nešto je bilo neprihvatljivo za najveći broj borilačkih veština. Iz
tog razloga npr. Spartanci 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 pankration i mačevanje
služe samo za ubijanje protivnika a ne za igranje. Za njih unošenje
bezbednih radnji a izbacivanje opasnih radnji iz neke borbene veštine
kako bi se načinio takmičarski sport predstavljalo je onesposobljavanje
ratnika za rat i degradaciju prave veštine - u našem slučaju
transformaciju mačevanja u nešto što više nije mačevanje već igra.
Kad je reč i o Olimpijskim igrama na ovom mestu treba podsetiti na pravi
izvorni smisao ovih nadmetanja. Naime, Olimpijske igre nisu bile sportska
takmičenja (kako to danas na silu tumače apologete savremene ideologije
sportizma) već pre svega religiozne svečanosti zahvalnosti u slavu boga Zevsa.

One su bile apoteoza – aktivnost uzdizanja, veličanja i obožavanja a to potvrđuje
i njihovo izvorno ime "svetkovina".
Nadmetanja su organizovana kao himne, okupljanja najviđenijih atleta,
pesnika, pisaca, govornika… sa ciljem pridobijanja naklonosti Zevsa te veličanja
njegove slave kroz sopstvenu veštinu i vrlinu, a ne zbog pukih sportskotakmičarskih pobeda, slavoljublja i trijumfalističke egomanije.

Antičke Olimpijske igre pred Zevsovim hramom

Dokaza za ovo ima puno, navešću samo jedan. Godine 1879 nađen je u
Olimpiji zavetni disk na kome je zapisano: "Poplij Asklepijad, pantatletičar
posvećuje ovaj disk Zevsu na 225 Olimpijadi."
Borbe koje su se vodile na igrama, dakle, bile su vrsta žrtvovanja vlastite
snage i spretnosti i davanja svoje časti kao poklon bogovima, kao što se daje žito
ili domaće životinje. Ali Olimpijske igre nisu imale samo kultni karakter.
Borba koju su vodili učesnici - agon, nije bila njihovo uzajamno lično
nadmetanje i sportsko takmičenje već simbolično iskazivanje borbe kosmičkih sila
i nadmetanja Olimpijskih bogova. Kroz uzajamne borbe učesnici su polagali svoje
telesne, duhovne i duševne žrtve bogovima Olimpa boreći se na zemlji za njih.
Rivalizam boraca na Olimpijskim igrama nije, dakle, bio izraz njihove individualne
sportske taštine već kolektivnog duha religioznosti.
U tom pravcu ovaj problem osvetljava i Homer u Ilijadi govoreći jasno da
radost Ahileja koji "svagda svađe i borbe i bojeve voli da čini", kao i radost
agonista (boraca) "ne izbija toliko zbog pobede koliko zbog sukobljavanja
suprotnosti". Zbog toga se pobednicima nije davala nagrada već palmina,
lovorova ili grančica masline jer njihova radost u borbi samoj najveća je nagrada
pošto njome učestvujući u božanskom poretku logosa sveopšte borbe usavršavaju
sebe - svoje telo i duh.
Ni u kasnijem periodu - epohi arena i gladijatorskih borbi nema priče o
takmičenjima i nadmetanjima već o borbi na život i smrt koja je dovedena do
nivoa scenskog spektakla. U tom smislu su čak bile organizovane i simulacije
borbi gladijatora koji su nasrtali jedan na drugog imitirajući najefektnije napade i
odbrane "pobeđujući" ili "gubeći" kako bi zabavili publiku.
Osim gladijatorskih igara u drevnom Rimu su se od 6. veka. p.n.e.
izvodile i tradicionalne igre pod imenom „Trojanske igre" koje su održavane na
Marsovom polju (campus martius) u vidu vojnih manevara. Ove igre su se
izvodile kao replika trojanskog rata i bitke za Troju. U tu svrhu su podizani
veštački zidovi i grad Troja koju je jedna grupa branila a druga osvajala. Smatra
se da su ove igre bile preteče srednjevekovnih turnira.

Laičko je mišljenje (i potpuna zabluda) da su turniri bili srednjevekovna
sportsko-takmičarska nadmetanja. Turnir u periodu ranog srednjeg veka je bio
"trening" za rat i organizovana manevarska bitka - uvežbavanje za pravu bitku, a
koja je najčešće završavala sa mrtvima ili mnoštvom ranjenih. Ovi turniri su se
održavali u periodima mira da bi vitezovi čuvali kondiciju i praznili agresivnost i u
tom smislu su upražnjavani isto kao i lov.

Luka Karnah Stariji, grafika iz 1509. godine koja prikazuje turnir u pravom
(nesportskom) svetlu - kao manevarsku vojnu bitku.

Na početku istorije turnira nisu postojala nikakva pravila a u borbama je
korišteno pravo naoštreno oružje. Tako nešto se ni u kom smislu ne može zvati
sportom. Kasnije su turniri organizovani sa ciljem osvajanja imovine i imanja
protivnika, ili sticanja zarade zarobljavanjem protivnika (dešavalo se da više
vitezova uz dogovor nasrnu istovremeno na jednog kako bi ga zarobili i tražili
posle otkup). Tako nešto je još dalje od sporta. Ni u poslednjoj fazi viteštva nije
bilo drugačije. Cilj borbi nije bila nekakva sportska pobeda već se turnir
organizovao pragmatično kao sajam boraca - berza rada na kojoj su preživeli ili
najmanje izranjavljeni dobijali posao telohranitelja ili člana privatne vojske. Čak i
u periodu duela (megdana) turnir nije bio sport zato što su se vitezovi borili ne za
pobedu već za ono što je cilj pobede - korist od slave: naklonost dama iz visokih
slojeva kako bi se ženidbom došli do plemićkih titula i imanja ili poboljšali svoj
materijalni položaj. Koliko je daleko sezala strast za koristima slave i prestiža vidi
se iz toga da je jedan vitez na turniru u Čerborgu 1379 izazvao tri viteza da se sa
njima bori istovremeno kako bi impresionirao željenu damu ne bi li se udala za
njega.
Turnirsko podsticanje gordosti, slavoljublja, taštine...imalo je i socijalno
pragmatičnu dimenziju - podsticanje i razvijanje kod ljudi gramzivosti,
samoljublja i agresivnosti koji su potrebni feudalnim gospodarima za vlastite
osvajačke i pljačkaške ratove. Ništa od ovog nije sadržaj sporta (ili ne bi trebalo
da bude, a ako jeste, kao što je to slučaj danas reč više nije o sportu već
tržišnom biznisu).

Tipična scena srednjevekovnog turnira: “sportsko nadmetanje” sa rasečenim
kacigama, slomljenim vratovima i davljenjem radi naklonosti dama

U vezi sa navedenim takođe treba podsetiti da su se vitezovi po pravilu
nadmetali za prethodno ugovorenu otkupninu a nekada je poraženom ili
zarobljenom vitezu uzimano sve. To znači da su se turniri odvijali u duhu
ratovanja a ne sporta (fer-plej) pa se nije smatralo neumesnim da se napada s
leđa, zarobljuju ranjeni ili da nekoliko vitezova napadne po dogovoru istovremeno
jednog. Tako biografi čuvenog viteza Vilijema Maršala beleže da je na jednom
turniru, za vreme večere, Vilijem spazio kako je vitez iz suparničke grupe pao na
ulici sa konja i slomio nogu. "Vilijem je pohitao napolje, zgrabio viteza koji je
jaukao, uzeo ga u naručje i zajedno sa oklopom uneo u kafanu" ne da mu
pomogne, već da ga pokloni saborcima s kojima je bio na večeri rekavši: " Evo
vam ga, uzmite otkupninu i platite dugove!"
Turnirske bitke nisu bile sport još iz jednog razloga. Naime, one veoma
često uopšte nisu imale "pobednika". Zamislite turnir u kome 20 ili 50 vitezova
vode borbe po principu »svako sa svakim«. Ishod ovakvih borbi je, kako to piše
jedan anonimni srednjevekovni sveštenik, bio uglavnom sledeći: » ...svi su
ponaosob bili ili toliko izranjavljeni i povređeni da se boriti više nisu
mogli ili su se mnogi najbolji međusobno poubijali ili teško u žaru borbe
povredili tako da oni preostali, a mnogi od njih i slabi borci jer su se kao
kukavice pazili i krili, nisu imali ni s kim, ni volje da s nekim nastave
dalje se boriti.«
U vezi sa navedenim nalazimo još jednu potvrdu, a u Češkom
Kraljodvorskom rukopisu u kome se kaže: "Vitezovi se borahu jašući kopljem
i pešice mačem, pa ako ne bi nijednom sreća priskočila, te se oba
umoriše, bijaše im na volju i od daljeg nadmetanja odstupiti." Ili: "…ovaj
boj nastavljen je pešice ali i jednom i drugom je za rukom pošlo
protivnika baciti te oba nesretno na kolena padoše". Ili: "Kad već knez
nikog više na svom dvoru nije imao da vodi megdan junački završilo bi se
viteško nadmetanje."
Dakle, glavni razlog zbog kojeg turnir nije bio sportsko takmičenjenadmetanje je činjenica da su retko postojali turniri na kojima je na kraju ostao
samo jedan borac »pobednik«. Najčešće se dešavalo da u poslednjoj borbi dva
preostala viteza jedan drugog ili ubiju ili tako teško rane da turnir nema
»pobednika«. Zapravo turniri su se uglavnom i završavali bez pobednika tako što
se osipao broj vitezova kako je rastao broj povreda koje su bile podjednako
posledica slučaja koliko i nevešte borbe. U prilog navedenog govori i podatak da

na najvećem ikad održanom viteškom turniru na tlu Evrope koji je održan
1520.godine na polju (logoru) Zlatnog sukna između engleza i francuza, a u
kome su učestvovali i sami kraljevi (Henri VIII i Fransoa I) i pored stotina borbi
održanih raznim oružjima nikad nije proglašen pobednik jer on nije ni mogao biti
određen bez ozbiljnih nesuglasica, sporova i osporavanja. To znači da je mira radi
prihvaćena kao istina i faktičko stanje da se na njemu niko ne proglasi
pobednikom.
Ovde treba spomenuti još jedan nesportski element u turnirskim borbama
srednjeg veka. Na turnirima se često dešavalo da se da vitezovi u žaru strasti
borbe toliko zanesu da uopšte i ne haju za zarobljavanje, otkupninu ili pobedu već
se bore samo iz čiste pomame i opijenosti adrenalinom. Tako je npr. vitez Bertran
učestvovao u turniru (meleu) vodeći jednu stranu, ali kad mu se učinilo da
njegova strana isuviše lako pobeđuje, prešao je na drugu i borio se za suparničke
interese. Tako nešto je nezamislivo u sportu!
Pored srednjevekovnih turnira postojala je još jedna vrsta "nadmetanja"
mačevalaca, a koja se isto tako ne može nikako nazvati sportom. Naime, širom
svih zemalja Evrope su putovale profesionalne mačevalačke grupe koje su
izvodile zamišljene mačevalačke borbe, borbe sa zamišljenim neprijateljima,
tehnike napada i odbrana pojedinačno i grupno i sve to praćeno uz zvuke truba,
bubnjeva i gajdi i pevača. Ove grupe (izvorno srpski "bande") su bile sastavljene
od propalih vitezova, probisveta, glumaca i šarlatana i činilo ih je obično
dvadesetak članova. Ove cirkuske grupe su išle su od mesta do mesta i zarađivale
novac od spektakla i glume borbi. Vremenom su ove grupe svoje spektakle
organizovale u formi imitacije turnira tako da su mnogi turniri u srednjem veku
zapravo bili isto tako organizovani u formi pozorišno-cirkuskih predstava i nisu
imali nikakav sportsko-takmičarski već čisto scenski karakter.
Srednjevekovni turniri nisu, dakle, imali ni elementarnu formu ni karakter
ni ishod sportskog takmičenja. Da bi se od nečeg što je turnir napravilo sportsko
takmičenje bilo bi potrebno turnir zameniti megdanom - borbom 1:1.
Turniri u svojoj poslednjoj fazi razvoja su upravo i dobili formu
megdana. I ne samo to. Tada se već počela i diferencirati tehnika turnirske
borbe od bojeve borbe. Naime, dok je u megdanskoj borbi osnovni cilj u idealnim
uslovima ograđenog i sređenog prostora, u savršenoj zaštiti oklopa, pogoditi
jednu tačku na protivniku a ne borba u realnim uslovima, u bojevoj borbi se i
dalje koristila tehnika koja je bila sasvim praktična i u stvarnosti upotrebljiva.
Drugim rečima: najbolje turnirske megdanđžije su uglavnom bile manje vešte u
pravim bitkama od vojnika ili građana koji su svoju veštinu sticali, kalili i
uvežbavali neprestano i stalno kroz prave borbe.
S druge strane na megdanskim turnirima se sve više koristila posebno
izrađena oprema čija upotreba je imala za cilj da spreči povrede. Tako npr. na
turniru u Vindzoru 1287, godine oklopi su bili od kože, kacige takođe, a
upotrebljavali su se mačevi od presovane kitove kože. No, ovakvi turniri su bili
više cirkuske predstave, zabava i igara - preteča sporta no viteški turniri u
pravom smislu te reči.
Iz tog razloga upravo na tragu diferenciranja jedinstvene borbene tehnike
te nastanku megdanskog turnira, iz njegove apstraktne forme borbe će mnogo
kasnije i nastati sport.
Turniri, dakle, nisu bili sportska takmičenja ali zbog izvesnih elemenata u
svojim poznim fazama, a koji se odnose na posebnu opremu, specifičnu tehniku
borbe (drugačiju od realne) i formu izvođenja (pravila), oni su bili začetnici sporta
19. veka.
I nakon epohe turnira postojali su pokušaji da se organizuju takmičenja
pravim mačevima uz korišćenje borbene tehnike tj. da se klasična mačevalačka
veština pretvori u sport. No, takvi pokušaji su se brzo pokazali apsurdnim. Naime,
megdan za svoj ishod ima mnoštvo varijanti za razliku od sportskog takmičenja u
kome dobijamo na kraju borbe jednog pobednika i jednog pobeđenog.

Sportsko mačevanje je, dakle, za razliku od borbenog (bilo da je reč o
turniru ili megdanu) apstraktno ne samo kad je reč o pravilima već i krajnjem
ishodu borbe. Uvek imamo samo jednu varijantu: pobednika i pobedjenog.
Realnost je medjutim, mnogo bogatija i u tom smislu treba razlikovati sledeće
varijante sa kojima se megdan može završiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jedan mačevalac gine a drugom nije ništa.
Jedan mačevalac gine a drugi je ranjen teže.
Jedan mačevalac gine a drugi je ranjen lakše.
Oba su mačevaoca ranjena teže.
Oba mačevaoca su ranjena lakše.
Jedan mačevalac je ranjen lakše a drugi teže.
Oba mačevaoca ginu.
Borba se prekida bez ishoda iz raznih razloga.

Dakle, da bi se od nečeg što je megdan napravilo sportsko takmičenje
potrebno je pojednostaviti ishod borbe dva protivnika i sve razne, realne opcije i
mogućnosti svesti samo na jednu: jedan je pobedio a drugi je izgubio. Ovakva
izmena, međutim, stvara situaciju u kojoj više nije reč o klasičnom mačevanju
već njegovom surogatu - apstraktnoj igri.
Ukoliko se, međutim, teži na neki volšebni način postići da u megdanu
neko čudo od tehnike arbitrira sve pogotke i sistematizuje ih tako da dobijemo
jednu od 8 varijanti imaćemo još uvek nerealne rezultate jer je nemoguće i
zaludno težiti ne samo tačno odrediti zonu pogotka (i u tom smislu proceniti
njegov karakter i težinu) već i oceniti snagu sečenja i dubinu uboda mačem pa i
objektivno proceniti stvarno dejstvo nekog pogotka u tu zonu.
Čak i da je sve navedeno moguće mačevaoci u pravom mačevanju mogu,
kao u šahu, ako naiđu na veštog protivnika kojeg nije moguće pogoditi a da se pri
tome ne bude pogođen, promišljeno taktizirati sa ishodima. Tako, jedan
mačevalac može svesno rizikovati lakše ranjavanje ako će pri tome protivniku
naneti težu ili kobnu povredu. On može rizikovati i teže ranjavanje ako će ovo
protivnika koštati glave. Mnogi veliki mačevaoci su bili puni ožiljaka ne zato što su
bili nevešti već zato što su svesno rizikovali protivnikovu akciju na njihovu ruku ili
nogu (lakšu ili težu povredu) ukoliko im je ona u završetku akcije, za delić
sekunde kasnije, pod inercijom mogla omogućiti pogodak protivnika u zonu smrti.
U sportskom mačevanju nema ničeg od ovog pošto za rezultat sportske borbe
nikada nemamo više ishoda kao mogućnost (pa se nema ni sa čime taktizirati)
već samo jedan – pobedu jedne od strana.
Kada se svemu navedenom doda još da jedan isti ubod ili sečenje kod
različitih protivnika rezultuje najčešće sasvim različitim reakcijama (jedan pada,
drugi se predaje, treći ne obraća pažnju, četvrti se razjari) pa i neočekivanim
ishodima u nastavku borbe postaje još jasnije koliko je zapravo nemoguće od
fingiranja prave borbe pravim mačevima napraviti sportsko takmičenje koje će
nam kroz nadmetanje pokazati najboljeg mačevaoca i "pravog pobednika".
Zato što jedino stvarnost može biti mera stvarnosti nemoguće je
takmičiti se u borbenom mačevanju i od pravog mačevanja napraviti sport, a bez
njegovog potpunog transformisanja u nešto što više nije pravo borbeno
mačevanje.
Iz tog razloga svi mačevaoci koji su hteli mačevati pravim mačevima i
tehnikom klasičnog mačevanja nisu od toga prvili takmičarski sport već su
vodili kurtoaznu - prijateljsku borbu s ciljem dostizanja veštine a ne pobeđivanja.
*

Većina ljudi mačevalačku veštinu gleda prozaično, dakle, prizemno i banalno kao umeće kome je cilj samo POBEĐIVANJE u ubijanju ili takmičenju. Ali zašto cilj
mačevanja ne bi bio nešto sasvim treće, nevećinsko i daleko od svake trivijalne i
vulgarne upotrebe mača za neko pobeđivanje? U mačevanju dva neprijatelja cilj
borbe može biti i plemenita veština odvraćanja, onesposobljavanja ili
razoružavanja, a ne divljaštvo ubijanja – mač što daje, a ne uzima život. U
mačevanju dva prijatelja cilj borbe može biti i divljenje, radost i oduševljenje
zbog dodira sa majstorstvom, lepotom, skladom i elegancijom koji pružaju zanos,
nadahnuće i spiritus agens što oplemenjuje dušu, telo i duh - veština u kojoj ko
god da pobeđuje ili gubi svima izmamljuje ozarenost lica. Umeće ovakvog
delanja, na radost svakom, je nešto najteže i najvrednije u svakom činjenju jer
suviše je velika zajednička praznina koja okružuje ljude, te kratkotrajne trunčice
na trunčici u beskraju, da ne bi SVI u onom što čine bili vitezovi istog stola. Neka
tvoje mačevanje zato uvek, jer Qui proficit in artibus et deficit in moribus, plus
deficit quam proficit (Ko napreduje u umeću, a nazaduje u vladanju, više
nazaduje nego što napreduje), bude stepenište ka tome jer najviše u bilo kojoj
veštini je da ona postane put ka vrlini pošto "Ne spašava veština već vrlina"
(Vladika Nikolaj).

"Dnevnik učitelja mačevanja"

Osnovi tehnike borbe nožem

Vežbe u borbi nožem u nemačkim školama 16. veka, Majer.

Pošto je bodež samo jedna posebna vrsta noža (nož specijalizovano
namenjen za bod) tehnika borbe nožem se jednim delom prepliće sa tehnikom
borbe bodežom.
Za razliku od bodeža koji ima osno simetričnu oštricu nož je najčešće
složene osne simetrije sa oštricom najrazličitijih oblika. Dok je nož pripadao svim
klasama bodež je pripadao vitezovima, vojnicima i aristokratiji. Borbe bodežima
među viteštvom i vojskom gotovo da se i nisu upražnjavale dok su borbe
noževima bile svojstvene pučkim slojevima društva u svim vremenima.
Borba nožem se kao nastavna jedinica posebno vežba bez izuzetka u svim
vojskama sveta zato što je nož u raznim formama bajoneta još od 18. veka
nezaobilazni deo opreme svakog vojnika i on ga mora znati koristiti kako na pušci
tako i slobodno.

Bajonet, vojnički nož koji se koristi u borbi postavljen na pušku ali i slobodno

Pošto nož ima kratko sečivo ne može se koristiti za mačevanje pa tehničke
radnje koje se u borbi mogu sa njim izvoditi su veoma siromašne - on se koristi
dominantno OFANZIVNO. Ovo, međutim, umesto da borbu olakšava u velikoj
meri je otežava čak do te mere da se može reći da po težini i rizicima borba
noževima nema premca pošto sudar dva oružja koja se koriste ofanzivno uvek je
obostrano najrizičniji. Akcije su veoma brze pošto je nož lagan i pokretljiv a
ubitačan pri čemu je njegovo sečivo zbog malih dimenzija teško uočljivo.
Od borbe noževima postoji samo jedan tip borbe koji je rizičniji a to je
borba dva borca naoružana sa po dva noža. Ovo je veoma opasan i težak tip
borbe. On se gotovo po pravilu završava sa obostranim pogocima zbog čega je
nakon perioda gladijatorskih borbi gotovo nestao. Kod ovog tipa borbe je
pokretljivost sečiva izuzetno velika zbog čega je kontrola dešavanja jako slaba za
oba učesnika. Takve borbe su imale veoma malo taktičkog i veštine u sebi tj.
najviše su se oslanjale na instinkt, refleks i pre svega na sreću i slučaj.
Borbe бодежима и noževima su u periodu 16-17. veka bile toliko
rasprostranjene da su se kao veština izučavale i vežbale u školama mačevanja
širom Evrope. U tu svrhu su korišteni drveni noževi sa zaštitnim kapicama na
vrhu ili noževi od presovane debele kože.
Borbenio stav
Borbeni stav je levo-desni tj. promenjljiv a kretanje se izvodi u svim
pravcima. Leva ruka uzima aktivno učešće u borbi i pomaže desnoj (putem
hvatanja ruke protivnika s ciljem zaštite ili obezoružavanja), preuzima nož iz
desne ruke u momentu kada je to pogodno ili neophodno.
Nož se u desnoj šaci može držati na četiri načina:
1. Vrhom usmeren na dole
2. Vrhom usmeren na gore.
3. Vrhom usmeren u napred.
4. Vrhom postavljenim uz podlakticu, drškom usmerenom prema kolegi a
vrhom usmerenim prema laktu kao da se "skriva".

Držanje noža vrhom pravo, vrhom na dole i vrhom na gore, Maroco 1550, Mair, 1542

Svaki od navedenih načina je karakterističan za određene taktičke zahteve
borbe, vreme (u srednjem veku se npr. nož više držao vrhom na dole dok u 18. i
19. veku vrhom napred), okolnosti i tradiciju.
Ukoliko se nož drži na prvi način to ograničava pokretljivost na snažan
bod odozgo, neprecizne bodove sa desna na levo i sa leva na desno i nespretan
bod sa leva dole na desno gore. Ovome treba pridodati i još nespretnija sečenja
sa desno na levo. No, kod ovog načina držanja protivniku je lako da rukom
uhvati sečivo noža i da ga fiksira i otme. Takođe, protivniku je značajno olakšano
da izvede neki od udaraca ili hvatanje podlaktice naoružane ruke odozgo. Kod
ovog načina držanja u borbi može lako doći do samopovređivanja.

Ukoliko se nož drži na drugi način, vrhom usmerenim na gore, to
ograničava pokretljivost na snažan bod odozdo, nezgrapne i neprecizne bodove sa
strane i odozgo (sa desne strane) i nespretna i kratka sečenja sa svih strana. No,
kod ovog načina držanja protivniku je lako da rukom uhvati sečivo noža i da ga
fiksira ili otme ali mu je otežano da uhvati šaku ili podlaktici naoružane ruke
odozgo i izvede fiksiranje. Međutim, značajno mu je olakšano da uhvati ili izvede
neki od udaraca nogom po podlaktici naoružane ruke odozdo.

Ukoliko se nož drži na treći način najlakše se izvode bodovi pravo dok
bodovi sa svih drugih strana iako najduži i najprecizniji ipak nemaju puno snage.
Sečenja uz ovakvo držanje noža su najduža, napreciznija i najefikasnija. Pošto je
ovo najofanzivniji način držanja noža protivniku je nemoguće s čela da uhvati

njegovo sečivo ali, ukoliko je napad promašio, rizici su najveći da protivnik sa
strane uhvati sečivo noža ili podlakticu naoružane ruke.

Ukoliko se nož drži na četvrti način nemoguće ga je uhvatiti za sečivo ali
se lako može uhvatiti ruka ili naneti udarac nogom po šaci. Pokretljivost noža za
sečenje ili bod po pravcima je ista kao i kod držanja na prvi način ali po
efikasnosti ona je mnogo manja. Ovo je ujedno i najlošiji način držanja noža jer
je najrizičniji za samopovređivanje.

U borbi noževima se često koristi vrtenje noža u ruci čime se izvodi prelaz
iz jednog načina držanja u drugi način držanja. Onaj ko koristi ovu tehniku se
izvežbao u tome da držeći nož u ruci po želji može menjati položaj sečiva iz
gornjeg u donji i pravo. Ovom mobilnom tehnikom se protivnik neprestano
zbunjuje vezano za pravac iz kojeg će se izvesti napad.
U borbi noževima koristi se tehnika nelinearnog kretanja tj. u svim
pravcima i na sve načine pri čemu se bodovi i sečenja više izvode iz prolaza nego
iz susreta.

Napadi nožem
Napadi sečenjem
Sečenja u borbi nožem su plitka pa za posledicu najčešće imaju ranjavanje
(više lakše nego teže) ili onesposobljavanje protivnika za dalju borbu. Retko
sečenje nožem u borbi može naneti smrtonosne posledice i to je slučaj samo kada
su posekotine po vratu ili je reč o posekotinama velikih krvnih sudova na rukama.
Sečenja se uglavnom plasiraju u zonu šake, podlaktice i nadlaktice ili po glavi
ukoliko se protivnik previše naginje napred.
Dok se kod mača sečenje izvodi uvek zamahom iz položaja nekog izmaha
kod noža to nije slučaj. Nožem se sečenje izvodi zamahom iz izmaha ali može i
samim izmahom pošto se ovim oružjem sečenje nanosi (zbog lakoće sečiva)
snagom ruke a ne inercijom sečiva. Sečenje nožem se izvodi pokretima:
1) Iz ramena - rameni zglob
2) Iz podlaktice - lakatni zglob
3) Iz šake - zglob šake
Sečenje iz ramena je najjače i sa najvećim radijusom, sečenje iz lakta je
slabije i sa manjim radijusom a sečenje iz šake je najslabije i sa najmanjim
radijusom. Sečenje iz ramena je nepreciznije, sečenje iz podlaktice je preciznije,
a sečenje pokretom šake je najpreciznije. Najbolje sečenje podrazumeva uvek
pokret koji sukscesivno povezuje dve vrste pokreta. Sečenje iz ramena ili samo iz
podlaktice ili šake uvek je sa više mana od sečenja koje se izvodi sa početkom iz
ramena a završnicom iz podlaktice ili sa početkom iz podlaktice a završetkom iz
šake.
Nožem se mogu izvoditi sva sečenja 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 ali sa
različitom efikasnošću u zavisnosti od načina držanja noža. Za napad sečenjem
nožem je karakteristična i upotreba povratnih sečenja tj. iz zamaha 3 sledi
povratno 9 i obratno, iz zamaha 4 sledi povratno 10 i obratno, iz zamaha 8
povratno 2 i obratno itd.
Napadi bodom
Identični su kao i kod borbe bodežom. Bodovi u borbi nožem najčešće
nanose teške ili smrtonosne povrede. Težina ovih povreda raste što je sečivo
noža šire. Nožem se bode pravo, odozgo na dole, u desni bok, u levi bok, odozdo
na gore. Bodovi se izvode ili kao jednostruki ili kao povratni. Bod pravo je uvek
jednostruk dok bodovi sa strane se mogu izvoditi kao povratni 9-3 ili 3-9, 5-11 ili
11-5 itd., a sve u zavisnosti od toga da li se nož drži vrhom na gore ili na dole.

Bod odozdo na gore i odozgo na dole kada se nož drži vrhom usmerenim na dole,
Majer 1570

Bod se izvodi pokretima suprotnim u redosledu od onih kojim se
izmahuje za sečenje. Tako, prilagođavanje vrha položaju cilja počinje pokretom iz
šake, zatim ovo preuzima kretanje podlaktice i na kraju nadlaktica. Bod se nanosi
na dva načina:
1. Kretanjem tela sa opruženom rukom - izmah za bod počinje sa
opruženom rukom i sa koracima smanjenja distance.
2. Opružanjem ruke bez pokreta nogu i tela.
Prvi način bodenja se koristi kad je protivnik udaljen a drugi način bodenja
kad je protivnik u bliskoj ili kontaktnoj distanci. Prvi način bodenja je zgodan za
izvođenje varki, drugi način bodenja je zgodan za nanošenje više sukscesivnih
bodova iz jedne akcije. Prvi način bodenja je zgodan za nanošenje boda iz prolaza
i za nanošenje sečenja posle boda. Drugi način bodenja je zgodan za nanošenje
boda nakon sečenja. Prvi način bodenja ima manu da napadača izlaže opasnosti
od hvatanja ruke, kod drugog načina bodenja znatno je teže uhvatiti ruku
napadača ali je bod znatno neprecizniji. Kod prvog načina bodenja bodovi su
češće plitki ili srednje dubine, kod drugog načina bodenja bodovi su uvek duboki.

Napadi bodno-sekući.
Tipična tehnika za borbu nožem је kombinovana bodno-sekuća. Naime,
zato što se u borbi nožem puno izmahuje kako bi se nanelo sečenje obično se u
povratnom pokretu izvodi bod, ili obrnuto.
Druga forma bodno-sekućih napada se koristi kod varki. Tada se počinje
napad ili bodom a završava sečenjem ili se počinje sečenjem a završava bodom.

Napadi prebacivanjem
Mnogi borci tokom borbe izvode prebacivanje noža iz jedne ruke u drugu.
Tada se nož drži uvek vrhom napred. Ova tehnika otvara mogućnost da se
protivnik napadne iznenadno sa neočekivane strane a i značajno otežava
protivniku da uhvati ruku sa nožem. Napad prebacivanjem se izvodi najčešće iz
varke telom čime ne samo da se protivnik otvara na suprotnoj strani već se i
istovremeno na tu otvorenu stranu dovodi nož kojim se finalizuje napad.

Napadi bacanjem noža
Nož nije samo kontaktno oružje koje se koristi uz čvrsto držanje u šaci već
i distanciono oružje. On se može veoma efikasno upotrebiti kao oružje za bacanje
i to u zoni do 5 metara.
Često kolega drži distancu van kontaktnog dohvata sečiva, poseduje neko
hladno oružje koje nas sprečava da mu se priđe i nanesemo pogodak ili mu iz bilo
kog drugog razloga nije moguće ili mu se ne sme prići. U svim ovim slučajevima
se nož koristi tako što se baca na protivnika. Ukoliko je ovo bacanje izvedeno
dobro pogodak bodom je gotovo uvek efikasan kao i onaj izveden uobičajenim
kontaktnim načinom. No, kod ove tehnike postoji ogroman rizik da bacanje
promaši i tada borac ostaje bez oružja.
Neka pravila za napad nožem
Pravilo najkraćeg puta. Do protivnikovog tela se uvek bira najkraći put
tj. u napad se primarno ide bodom a tek sekundarno sečenjem. Zamasi nožem sa
strane, odozgo ili odozdo (a oni su najčešći) su rizičniji od pravolinijskih iz više
razloga. Naime, onaj ko napada sečenjem napada po luku pa uvek rizikuje da će
biti pre i preciznije uboden, ukoliko protivnik uzvrati pravolinijskim bodom.
Pravilo najbliže tačke. U napadu uvek težimo da pogodimo najistureniju
tačku protivnika, a ne najvitalniju. Borci često zauzimaju razne stavove. Mnogi
imaju isturenu glavu ili noge, najčešće ruku. Pogodak protivnika u ruku u kojoj
drži nož zapravo predstavlja dobar a najmanje rizičan pogodak. Ukoliko težimo da
protivnika u prvom napadu pogodimo u neku vitalnu tačku na telu, umesto neku
od najbližih, time smo i sami više izloženi riziku da budemo ubodeni jer duboko
ulazimo u njegovu zonu odbrane. Dakle, uvek je bolje protivnika ranjavanjem
onesposobiti za dalju borbu pogotkom u neku isturenu tačku.

Bod i sečenje po naoružanoj ruci, Albreht Direr, 1512 i Mair, 1542

Pravilo najmanjeg rizika. Iskusni borci u borbi nožem oduvek su se
pridržavali pravila da svaka borba nožem je rizična i stoga je treba uvek
izbegavati na svaki način, ali da kad je neizbežno stupiti u nju to treba činiti na
što manje rizičan način. U tom smislu napad sečenjem ili bodom se izvodi samo
kada je:
a) Naše telo na suprotnoj strani od položaja noža protivnika (izveli smo
eskivažu ili je napadač promašio u svom napadu).
b) Naše telo je ili ruka sa nožem u akciji zagradilo naoružanu ruku kolege
sa nožem (napadač ima pruženu ruku na kratkoj ili kontaktnoj distanci).
v) Ruka kolege sa nožem uhvaćena (fiksirana) slobodnom rukom. Ovo je
najbezbedniji način. U prošlosti su korištena dva načina fiksiranja. Kod prvog
načina napadnuti ili napadač je hvatao nenaoružanom rukom naoružanu ruku
protivnika za šaku ili podlakticu nanoseći bod-sečenje ili po njoj ili po njegovom
telu.

Prvi način: napad iz fiksiranja ruke, Lihtenauer, 1530, Albreht Direr, 1512

Kod drugog načina napadnuti ili napadač je hvatao nenaoružanom rukom
sečivo noža protivnika podlakticu nanoseći bod-sečenje ili po njoj ili po njegovom
telu. Kod drugog načina borac koji je uhvatio sečivo protivnikovog noža mora ga
hitno vrhom usmeriti u protivnika. Na ovaj način ga sprečava da iščupa nož iz
ruke a sebi omogućava ne samo bezbedan nastavak akcije svojim nožem već i
razoružanje protivnika.

Drugi način: napad iz fiksiranja sečiva, Albreht Direr, 1512

Odbrane od noža
Postoji više tehnika za odbranu u borbi nožem. One sa po pravilu koriste
kombinovano pri čemu one poslednje na spiskuje procentualno učestvuju
najmanje. Dakle, u borbi nožem najčešće odbrane su odbrane eskiviranjem a
najređe su odbrane nožem.
a)
b)
v)
g)
d)

Odbrane
Odbrane
Odbrane
Odbrane
Odbrane

telom - eskiviranja.
rukama (nenaoružanom i naoružanom)
nogama
prebacivanjem
nožem

Odbrane telom
Cilj odbrana telom je da se telo makne sa linije napada sečenja ili boda
noža napadača. Nakon toga je veoma lako preuzeti napad i savladati protivnika
pošto se isti nalazi u nezaštiæenom položaju. Odbrane telom moraju imati veću
amplitudu ukoliko se izvodi sklanjanje od sečenja a manju amplitudu ukoliko se
izvodi sklanjanje od boda. Odbrane telom kod sklanjanja od sečenja su, dakle,
sporije nego odbrane koje se sklanjanjem izvode protiv boda.
Odbrane telom se mogu izvoditi samostalno ali i kao sastavni deo bloka,
udarca, hvata…
Postoje dva tipa odbrana telom:
1) U mestu (statički) tj. oni kod kojih se telo pomera u prostoru tako da
stopala ostaju na mestu ili uz zanemarljiva pomeranja - bez promene u distanci.
U ove spadaju razne vrste izmicanja tela naginjanjem napred, nazad, levo ili
desno. Izmicanje nagibom unazad:
samo opružanjem prednje noge
i
prenošenjem težine na jednu ili obe noge, te nagibom tela nazad, u stranu, na
dole izlazi se van dometa boda.
2) U pokretu (dinamički) tj. oni kod kojih se telo kreće u prostoru tako
da se jedno ili oba stopala kreću slobodno po tlu - sa promenom distance. U ove
odbrane spadaju eskivaže u levo i desno, u nazad i u napred: ispadima,
iskoracima, poluokretima, okretima i skokovima (vidi: Eskivaže u nelinearnom
mačevanju).

Zaštita od boda eskivažom poluokretom u levo sa hvatanjem podlaktice naoružane ruke
napadača, Lihtenauer, 1530

Za eskivaže u pokretu je rečeno od strane raznih majstora borlačkih
veština: „Kao što reka kada naiđe na prepreku nastoji da je mimoiđe, da se
skloni, tako i borac nastoji da se skloni od napadača pomakom u stranu, kako bi
njegov udarac ili on sam prošao pored njega, ne uspevajući u napadu..."
Cilj sa kojim se izvode sva ova kretanja nije samo ukloniti telo sa osnovne
linije napada protivnika već i presresti ga dok nije razvio svoj napad do kraja, ili
održati distancu tako da njegov napad, iako je na liniji pogotka, ostane prekratak.
Eskivaže, ma koliko da se efikasno izvode, se neutrališu najbolje taktičkim
radnjama u napadu. Jedna od ovih je napad sa drugom intencom. On se najčešće
izvodi uz pomoć nekoliko koraka ili kratkih skokova. Naime, prvi skok (standardni
skok napred) napadača sa nožem primorava napadnutog da on odmah i bez
oklevanja uradi eskivažu pošto ne zna da li je taj skok varka ili ima pravu
završnicu. U tom smislu napadnuti je prinuđen da potpuno otkrije svoje
odbrambene šemu. Za to vreme napadač sa nožem završivši svoju lažnu akciju
odmah produžava napad sa promenom pravca linije napada na stranu u koju se
napadnuti pomerio. Napadnuti mora da je veoma vešt da u ovom trenutku izvede
drugu eskivažu.
U akcijama druge intence se može koristiti i polukorak napred, poluiskorak
prednjom nogom napred, taktički skok napred (skok na prednju nogu koja odmah
nakon kontakta sa tlom baca telo na zadnju nogu) itd. Karakteristično za sve
akcije sa drugom intencom je da one u svakom trenutku mogu biti završne akcije,
ali i produžene tj. kontinuirano se nastaviti na neki drugi način. Akcije sa drugom
intencom su veoma bitne pošto pomoću njih borac nožem može jako uspešno
izvesti ispitivanje reakcija protivnika.
Odbrane rukama
Odbrane rukama se najčešće izvode sa nenaoružanom rukom ali se mogu
izvoditi i podlakticom naoružane ruke (na podlakticu ruke napadača). Kod
odbrana rukama postoji nekoliko tipova radnji:

a) Blokovi. Izvode se na podlakticu naoružane ruke napadača i imaju za
cilj da zaustave ili skrenu pravac napada noža napadača što dalje od tela
napadnutog. Izvode se linearnim, polukružnim ili kružnim pokretima ruku. Svi
blokovi treba da sklanjaju napadačevu podlakticu na spolja (gore, dole, na levo
ili desno) braneći tri osnovne zone: glavu, grudi i stomak. Po završnici se blokovi
dele na udarajuće i hvatajuće. Blokovi se izvode najčešće iz presretanja
(skraćenje distance) tj. u trenutku počeka napada napadača ili iz pokreta koji je
održao distancu pre trenutka napada.
b) Hvatovi. Imaju za cilj prvenstveno da uhvate ruku
tako uhvaćenu uklone sa linije napada. Suština hvatova je
šakom naoružane ruke (zgloba, podlaktice ili čak sečiva noža)
što njegov nož stigne do cilja. Nakon izvedenog hvata radi
završnica:

naoružanu nožem i
u veštini hvatanja
napadača pre nego
se nekoliko tipova

- Fiksiranje (zadržavanje) kako bi se upotrebio sopstveni nož
- Bacanje
Hvatovi se izvode najčešće nakon eskivaže - kada je napadačev napad
promašio, ili u pripremu napada (izmah) nožem napadača - kao kontranapad.

Neki od hvatova, Albreht Direr, 1512, Mair, 1542

v) Razoružanja
U borbi noževima se često, kao što je već rečeno ranije, koriste i hvatanja
sečiva noža nenaoružanom rukom. Naime, ako se sečivo noža jako stegne šakom
i odmah počne vrhom da usmerava u napadača on će najčešće biti zbunjen i
razoružan. Za to vreme se drugom rukom izvodi napad nožem. Ovu akciju je
veoma lako izvesti (pa se može i očekivati od protivnika) ukoliko se na
nenaoružanoj ruci nalazi rukavica ili obmotan šal, marama ili neki drugi deo
odeće.
Ukoliko protivnik pokazuje tendenciju hvatanja sečiva dobro je nož držati
tako da oštrica bude okrenuta na gore. Naime, gotovo svi hvatovi se izvode
odozgo a tada se anatomski najosetljiviji delovi šake nalaze uvek usmereni ka
gornjem bridu noža. Najbolja, međutim, zaštita od hvatanja sečiva noža nije da
se na pokušaj hvatanja reaguje sklanjanjem ruke u nazad (a posebno ne u
stranu) već postavljanje svoga vrha tako da ruka koja ga hoće uhvatiti ide pravo
na njega.
No, postavlja se opravdano pitanje šta činiti ukoliko protivnik, ipak, uhvati
naše sečivo rukom?

Ako protivnik uhvati naš nož greška je pokušavati prvo osloboditi ga od
njegovog hvata. Logika koja se u ovoj situaciji primenjuje je - „uzrok davi a ne
posledica". Ispravna varijanta je, dakle, da se kratkotrajno zaboravi na uhvaćeni
nož a pažnja prebaci na napadača. Kao prvo nož nikako ne treba ispustiti pošto
njegovim puštanjem ostajemo razoružani. Ne treba ga ispuštati i zato što se time
drži vezanom i zauzetom druga ruka protivnika. Ukoliko protivnik kreće u zamah
svojim nožem držeći naš, a što je tada najčešći slučaj, umesno je plasirati mu
brzi udarac rukom ili nogom u lice ili telo. Nakon ovog udarca protivnik koji je
uhvatio naš nož isti najčešće sam pušta. Ukoliko, pak, napadač držeći naš nož
izvodi odmah bod svojim nožem treba izvesti neku od eskivaža ili blok a zatim
hvatanje i fiksiranje. Nakon toga ključevi pobede su u snazi, okretnosti i
snalažljivosti rvača ili u udarcima nogu.
c) Udarci. Imaju za cilj prvenstveno da traumom zaustave ili skrenu
napad napadača. Udarci mogu biti izvedeni ili u ruku naoružanu nožem ili na trup
protivnika koji napada. Udarci se mogu izvoditi ne samo nenaoružanom rukom
(najčešće) već i naoružanom (lakat) i to kao:
a) pravolinijski - direkt i to pesnicom ili korenom šake
b) polukružno - kroše - na unutra, na spolja, odozgo ili odozdo ili laktom.
c) kružno - iz okreta pesnicom ili laktom.
Udarci se izvode tokom eskiviranja, nakon eskiviranja ili u presretanju
protivnikovog napada.
Sva tri tipa odbrana: blokovi, udarci i hvatovi se neutrališu akcijama u
kojima se koristi fintiranje i obilaženje.
Tako npr. napadač energično i uverljivo naznačava mesto boda i polazi u
napad. Napadnuti potpuno siguran da će biti pogođen na naznačeno mesto
pokušava da se odbrani blokom, udarcem ili hvatom. Kada je blok izveden,
napadač čini obilaženje bloka i nanosi pogodak na suprotnu - otvorenu stranu.
Osnovna odlika napada sa fintiranjem je njegova nepredvidljivost za
protivnika. On mora odgovoriti na „napad" odbranom pošto ako ne odgovori - u
iščekivanju obilaženja, može biti pogođen odmah i direktno, a ako odgovori biće
opet pogođen pošto je odbranom otvorio drugu tačku svoga tela za indirektni
pogodak obilaženjem. Na isti način se fintira i hvat i udarac.
Osim fintiranja, ukoliko se želi taktizirati, veoma je efikasna taktika
distancione borbe tj. „kljucanje" direktno u ruku kojom kolega pokušava hvat,
blok ili udarac kada pođe u njihovo izvođenje. Samo jedan pogodak u
nenaoružanu šaku gotovo sigurno i u potpunosti dovodi do ozbiljnog narušavanja
celokupne koncepcije borbe protivnika.
Odbrane nogama
Protivnik koji u borbi koristi i noge je teži za savladavanje pošto uz celu
lepezu akcija rukama on izvodi i celu lepezu akcija nogama. S druge strane, noga
je duža od ruke naoružane nožem i u tom smislu veoma efikasno može distancom
braniti telo. Udarci nogom imaju veliki domet i veliku snagu pa su dosta efikasni.
Od protivnika koji u borbi koriste noge treba najčešće očekivati ofanzivnost tj. da
oni prvi napadnu ili da na napad odgovore kontranapadom.
Kao i kod odbrane rukama i u odbranama nogama postoji niz akcija koje
protivnik može izvesti. Sve možemo podeliti u:
1) Udarce. Udarci imaju za cilj da prenesu impulsno veliku kinetičku
enegriju pokreta noge na ruku napadača sa nožem ili njegovo telo sa ciljem

delimičnog ili potpunog onesposobljavanja za njegovu dalju akciju. Izvode se
prednjom ili zadnjom nogom. Ako se udarac nanosi zadnjom nogom onda on ide
obično uz osvajanje prostora tj. napredovanje. Jedan od indikatora na osnovu
kojih se može videti da li protivnik sprema udarac prednjom ili zadnjom nogom je
njegov stav. Ako mu je stav defanzivan tj. težište je na zadnjoj nozi treba
očekivati udarac prednjom nogom i obratno ako je ofanzivan.
Kad je reč o prednjoj nozi koriste se: prednji udarac, bočni udarac, gurajući
udarac ("direkt"), polukružni udarac, kružni udarac, kontrakružni, sekući udarac.
Zadnjom nogom se nanose: svi navedeni + zadnji bočni i zadnji kružni. Za udarce
se koristi unutrašnji, spoljašnji brid stopala ili samo stopalo.
Svi udarci se mogu izvoditi kao statički tj. iz mesta i kao dinamički tj. iz
pokreta napred, nazad, levo, desno ili skoka.
Udarci u mestu su izuzetne jačine zato što je izvodilac koncentrisan na
udarac a ne na osvajanje ili gubljenje prostora.
Udarci uz povlačenje (težište je na zadnjoj nozi) se izvode uz korak,
polukorak ili skok nazad ili poluskok nazad. Služe za ometanje posle koga sledi
drugi, jači udarac.
Udarci uz napredovanje se rade sa korakom, polukorakom ili skokom
napred, ili sam udarac obezbeđuje napredovanje. Težište je napred, vrlo su jaki,
služe da se protivniku onemogući razvoj akcije.
Udarci se najčešće plasiraju u nož sa strane ili ruku ukoliko napadač
dobro drži distancu a nož mu je postavljen ofanzivno. Ukoliko, pak, napadač sa
nožem nije pokretljiv ili nož drži defanzivno treba nakon eskivaže izvoditi udarce
u telo (glava, grudi, stomak, noge).
Radi neutralisanja udaraca nogom, kao i kod ruke, treba izbeći svaki
kontakt protivnikove noge ne samo sa našom naoružanom rukom ili nožem već i
bilo kojim drugim delom tela. Da bi se izbegao udarac nogom potrebno je, kao
prvo, dobro držati distancu tj. skloniti se sa pravca njenog dejstva. Ovo se odnosi
ne samo na naoružanu ruku i nož već i na telo. Ruka se od ovih udaraca štiti
obilascima a telo eskivažama ili naglim skraćenjima distance.
Protivnik koji je plasirao udarac nogom uvek je u njegovim završnim
fazama (ukoliko je promašio) otvoren i pod inercijalnom završnicom svoje akcije.
To je ujedno i trenutak kada se gotovo bezbedno može plasirati bod ili sečenje na
suprotnu stranu od one u kojoj se udarac nogom završava. Ukoliko kolega izvodi
udarac nogom tipa „direkt" najbolja taktika je držanje distance ili eskiviranje u
stranu pri čemu se izvode bočni bodovi u potkolenicu ili list opružene noge koja
nanosi direkt. Dobra taktika za zaštitu od bočnih odaraca nogom u ruku sa nožem
je sklanjanje ruke ali ispod pravca kretanja noge uz postavljanje oštrice sečiva na
gore tako da udarac nogom neće samo promašiti već će i za posledicu imati
eventualno posekotinu.
2) Čišćenja. Veoma često borci koji u borbi koriste noge izvode tzv.
„čišćenja". To su akcije koje imaju za prvenstvenu metu noge i to potkolenice i
kolena naoružanog protivnika a sa ciljem da se napadač sa nožem izbaci iz
ravnoteže i obori na tlo. Nakon toga obično sledi razoružanje, udarac rukom ili
upotreba sopstvenog noža.
Najčešće se izvodi čišćenje po prednjoj nozi i to u kombinaciji sa nekom od
akcija rukama. Tako se npr. izvodi ručni blok ili fiksiranje a nakon toga čišćenje.
Sva čišćenja se neutrališu vođenjem distancione borbe uz zadavanje
bodova u butinu protivnika koji pokušava čišćenje. Veoma često onaj ko čisti se
naginje glavom ili ramenom one noge koja čisti ka napred. Ove tačke su tada laka
meta za nož.

Odbrane prebacivanjem
Neki borci u borbi noževima praktikuju često prebacivanje noža iz leve u
desnu ruku i obratno. Na ovaj način oni se štite od pokušaja udarca nogom ili
hvatanja rukom pošto nož neprestano i neočekivano menja svoje mesto. Tehnika
prebacivanja nož iz jedne ruke u drugu ima pun značaj za okolnost u kojoj je
protivnik izveo hvat nad naoružanom rukom i preti razoružavanjem. Tada se
izvodi prebacivanje noža iz uhvaćene ruke u slobodnu ruku kojom se nakon toga
može koristiti nož za bod ili sečenje. Ovo gotovo uvek u potpunosti zbunjuje
protivnika.

Odbrane nožem
Iako se nož zbog male dužine sečiva ne koristi za blokove ipak postoje
izvesni izuzeci od ovog pravila. Odbrane nožem se u principu izvode u nuždi i
samo ako je dužina njegove oštrice veća od 25 cm. Blokovi se izvode sredinom
sečiva i to isključivo protiv bodova a ne protiv sečenja jer je trajektorija noža
koji seče teško uočljiva i neuhvatljiva za blok. Za blokove nožem se koriste
rapirne odbrane I, XI, II, X, III i IX (levo i desno i gore - dok na dole - nikad).
Sečivo se prilikom izvođenja ovih odbrana može držati vrhom gore ili vrhom na
dole.

Blok IX, Albreht Direr, 1512

Blokovi nožem se izvode samo ukoliko je distanca toliko smanjena da se
ušlo u kontaktnu borbu pri čemu su nenaoružane ruke međusobno angažovane a
jedan od aktera izvodi bod nožem. No, tada ako onaj ko je izveo blok nožem ne
izvede odmah i neki udarac ili čišćenje nogom gotovo je sigurno da će doći do
uzajamnog povređivanja. Druga i najčešća akcija u kojoj se izvodi blok nožem je:
na napad bodom nožem se izvodi blok nožem uz istovremeno skraćenje distance i
hvatanje nenaoružanom rukom podlakrice naoružane ruke napadača. Nakon toga
sledi ili upotreba sopstvenog noža ili udarac i čišćenje nogom.
Ukoliko se u borbi nožem naiđe na neveštog protivnika koji stalno
pokušava da koristi blokove nožem i to na nepravilnoj distanci treba izvoditi lažne
napade kako bi se nakon njegovog bloka ovaj obišao i izvelo sečenje i bod u
naoružanu šaku.

Neka pravila za odbrane od noža
Prvo pravilo. Kao što se napad nožem izvodi prvenstveno kretanjem
nogu, tako se i odbrana od napada nožem izvodi prvenstveno pokretom nogama.
Suština pariranja svakog napada noža je, dakle, okretnost i pokretljivost koja
obezbeđuje održavanje bezbedne distance.
Drugo pravilo. U odbrani, kada na protivnikov napad izvodimo povlačenje
ili eskiviranje, to činimo uvek aktivno pokušavajući da istovremeno zadamo bod ili
sečenje svojim nožem. Sa svakim korakom nazad ide i pokušaj sečenja ili boda i
to najčešće u šaku ili neki drugi deo tela koji je napadač otvorio ili isturio (veoma
često glava zbog nagnutog ofanzivnog stava).
Borba nož – mač
Ovaj tip borbe je bio veoma čest u prošlosti, a u sklopu različitih varijanti
duelne borbe. Izvodili su ga prinudno građani ili seljaci protiv vojnika naoružanih
mačevima, mačevaoci koji su u borbi ostali bez mača itd.
Ovaj tip borbe se ne zasniva na tehnici već taktici koja se temelji na
nekoliko elemenata:
1. Odbrani zasnovanoj na pokretljivosti i eskiviranju uz istovremeno
pokušavanje skraćivanja distance.
2. Kontranapadima bodom ili sečenjem na telo ili ruku u trenutku izmaha
za sečenje mačem.
3. Blokovima nožem samo ukoliko je napad mačem izveden bodom.
4. Pokušajima da se slobodnom rukom uhvati naoružana ruka mačevaoca
i nanese pogodak nožem.

Albreht Direr, 1512

Slika borbe nožem
Borba se zasniva na maksimalnoj pokretljivosti tela. I dok napadač izvodi
razna kretanja nogama u svim pravcima koristeći varke tela i varke nožem kako
bi naneo sečenje ili bod onaj ko se brani izvodi razna kretanja u svim pravcima sa
mnoštvom eskivaža pri čemu pokušava ne samo da se skloni već i da
istovremeno izvede sečenje ili bod po napadaču. Borba, dakle, veoma podseća na
mačevanje tesakom s tim što se pored pretežnih sečenja koriste često i bodovi.

Nož u položaju za izvođenje boda pravo (levo) i nož u položaju za izvođenje boda
sa levo na desno (desno); u pozadini razna fiksiranja naoružane ruke napadača,
Majer, 1570

Izloženu sliku borbe noževima dodatno bogati i usložnjava činjenica da
zato što se borba izvodi na kratkoj distanci ona je po pravilu vezana i ne samo sa
blokovima nožem već i sa udarcima ramenom, pesnicom, laktom, podlakticom,
razoružanjima, hvatovima, polugama… tj. udružena sa rvanjem, udarcima nogom
i čišćenjima, dakle, duelnom borbom punom grubosti, lukavstva i podvala. U
borbi nožem se koristi i mnoštvo prljavih trikova (bodovi u ruku sa nožem,
hvatanje noža za sečivo, bacanje noža u protivnika...) ili bacanje zemlje u oči ili
priručnih predmeta (stolica) u lice....

Stupnjevi razvoja mačevaoca u
mačevalačkoj veštini

Razlika između mačevaoca
početnika
i
mačevaoca
majstora
nije
u
stepenu
efikasnosti već u stepenu
kreativnosti.

Prvi stepen
Prva stvar koju želi svaki mačevalac kad nauči osnove mačevanja jeste da
se iskuša u borbi. On tada bez obzira na pol, uzrast, nadarenost i umeće kao po
šablonu u borbi uvek čini isto: teži samo jednom - da protivnika pogodi.
Takvo činjenje je potpuno prirodno. Mačevalac početnik uvek i treba za prvi
zadatak da ima nešto najjednostavnije i najprostije: minimalni (minimalistički) i
najlakši cilj - pogoditi kako se ume, zna i na bilo koji način.
Međutim, kako vreme protiče a pogađanje takvog mačevaoca postaje
uobičajeno rađa se jednoličnost i monotonija. Iz tog razloga on ubrzo počinje
proširivati svoj prvobitni zadatak: cilj više nije samo pogoditi već pogađati što
više puta. Počinje se takmičiti: svoje pogotke broji pokušavajući u borbi da prvi
nanese maksimalan broj kako bi se pokazao bolji i uspešniji od protivnika pobednik.
I tu se stiglo na vrh. I oni najbolji - pobednici koji nanose najveći broj
pogodaka isto kao i početnici čine stalno jedno isto - teže da pogode, i ništa više.
Mačevanje u kome je jedini zadatak "pogađaj i pogađaj što više", svojom
skromnošću cilja pred mačevaoce postavlja siromašne kreativne zahteve koji
su čisto KVANTITATIVNI i mehanički a koji zadovoljavaju ljudski potrebu za
invencijom - životnošću, samo jedno kratko vreme.
No, kao što se može živeti beživotno samo neko vreme tako se i beživotno
može samo kratko vreme mačevati. Beživotnost u bilo čemu nužno rađa
prazninu. Zbog ove praznine najveći broj mačevalaca nakon određenog vremena
se zasiti i napušta mačevanje jer im postaje dosadno da u beskraj pogađaju i
budu pogađani doživljavajući samo dve stvari: pobedu ili poraz.
Nekima je za to zasićenje potrebno manje a nekima više vremena u
zavisnosti od toga ko je koliko po svojoj prirodi aktivnog i kreativnog karaktera
no, ono se uvek i neizbežno dešava. Ovo zasićenje postaje prisutno čak i kod onih
mačevalaca koji godinama učestvuju na takmičenjima misleći da uživaju u
mačevanju a koji zapravo uživaju u nečemu što nema nikakve veze sa
mačevanjem: psihologiji međuljudskih odnosa - strastima koje nastaju tokom
nanošenja
i
primanja
pogodaka,
adrenalinu,
konfliktu,
pobeđivanju,
samoisticanju, samozadovoljstvu, egzibiciji, taštini, samouverenosti, opremi,
sportskom ritualu, takmičarskim putovanjima...

Međutim, čak i ljudi veoma priprostog kova, kojima sve ovo može duži
period vremena pričinjavati zadovoljstvo, ipak kad-tad sazru i počne ih od svega
toga, kao od nezrelog voća, boleti prvo stomak, pa srce a onda i glava. Ako
mačevaoci, koji su stigli do tog stepena, nešto ne promene u svom razumevanju
mačevanja, pristupu mačevanju i načinu mačevanja kako bi ga obogatili i proširili
neizbežno kriziraju, hlade se i napuštaju ga zauvek uz osećaj neispunjenosti,
gorčine i praznine.
Svaka težnja i ostajanje na najmanjem, najjednostavnijem, elementarnom
i najskromnijem - minimalizam u bilo čemu: govoru, pisanju, mišljenju,
osećanju, odevanju, ponašanju, ishrani, umetnosti... zbog redukovanja,
siromaštva i jednoličnosti u kojima kreativnost i stvaralaštvo nemaju dovoljno
prostora i mogućnosti da se razigraju i razmahnu kad-tad dosadi. Tako je i u
mačevanju.
I kao što se kultura i civilizacija ne nalazi u sužavanju, siromašenju, opadanju,
redukciji, smanjenju, dekonstrukciji i kretanju od složenog ka prostijem varvarizaciji, niti u ostajanju na onom od čega se i počelo - najjednostavnijeg,
već suprotno u rastu, bogaćenju, bujanju, kreiranju, stvaranju, konstrukciji i
kultivaciji, tako je to i u mačevanju.
Mačevalac zato ne sme ostati na prvom i najprostijem obliku svoje veštine
u kome je ona svodljiva na jednostavan brojčani pogodak vođen animalnim
refleksom i instinktom već suprotno - usložnjavati ga i bogatiti ciljevima i
radnjama koje nisu rezultat samo puko telesnog već i kreativnog promišljanja
i osećanja.

Drugi stepen
Iz sveta pukog brojanja pogodaka i kvantiteta stupa se u svet vrednovanja
pogodaka - kvaliteta. Zadatak više nije samo pogoditi već se baviti i načinom
pogađanja, ne samo ciljem već i putevima do njega. Pogodak više nije samo
rezultat puke telesne radnje već i osećaja i razuma - vrednovanja. Od
mačevaoca se sada zahteva veće umeće i kreativnost ali se zato i horizonti
otvaraju šire a mačevanje postaje izazovnije i bogatije.
I dok u prvom slučaju mačevalac u borbi teži samo pogotku - praktičnoj
efikasnosti (trgovačko-pragmatičnom brojčanom uspehu) ma kakvo to mačevanje
bilo i ma na šta ličilo, on se u drugom slučaju bavi njegovom vrednošću i
lepotom. Mačevalac tako stupa u svet u kome uspešno i efikasno (korisno) treba
da je ujedno lepo i kreativno a lepo i kreativno ujedno i uspešno i efikasno
(korisno) - svet sličan primenjenoj umetnosti.
Mačevalac tada u borbu stupa rukovođen ne samo željom da pobedi već i
željom da bude inventivan, maštovit i kreativan u svom pobeđivanju. On više ne
želi samo da pobedi već nešto što je više i teže: da pobedi na poseban način, ne
kako mora već stvaralački - kako sam bira, kreira i hoće.
Takav mačevalac je sličan čoveku kome više nije važno da mu slova služe
samo za puko pisanje teksta već koji obraća pažnju i na to da li su ona lepa,
kakva su - kaligrafiše. On ne želi da njegovo pisanje ostane na minimumu
obične praktičnosti već hoće da ono dobije i višu - majstorsku i umetničku
vrednost kroz stvaralaštvo, kreativnost i invenciju... To je svirač koji više nije
početnički zadovoljan samo time da jednu melodiju odsvira bilo kako već traži od
sebe mnogo više: hoće da je odsvira na vrhunski način - lepo: unoseći u sviranje
tempo, dinamiku, ritam...
Tako i mačevalac u ovoj fazi više ne koristi svaku priliku kako bi bilo kako
pogodio protivnika već namerno propušta one prilike i načine koje su suviše
jednostavne za realizaciju i nedostojne majstorstva, da bi naneo pogodak na
zanimljiviji, kreativniji i izuzetniji način.

Mačujući tako mačevalac pokazuje da nije u oskudici poput gladnog
čoveka koji sve jede kako bi uspešno utolio glad već je bogat snagom i umećem,
propušta, igra se prilikama, vlada situacijom - ima moć da bira ono lepše i
vrednije! Šahovski rečeno: ne želi da matira protivnika bilo kako i najprostije "šuster" matom, već da pobedi sa stilom i majstorski.
Uistinu, puno umeća i kreativnosti treba u mačevanju u kome je cilj
pogoditi kroz lepotu i kreativnost jer tu mačevalac ima ne više jedan već dva
zadatka: pogodak i lepotu. On se ne bavi samo Rimom već i putevima koji vode u
njega birajući u svakom od njih onaj koji ide preko Firence!
Međutim, tamo gde vladaju dva carstva uvek oba caruju polovično. Ono
što je podjednako praktično i uspešno koliko i lepo to je osrednje koliko u
praktičnosti toliko i lepoti jer ni lepota ni praktična uspešnost zbog kompromisa
ne mogu se popeti na svoj vrh.

Treći stepen
Zato što nekim mačevaocima služenje u osrednjosti dva carstva postaje
sputavajuće za njihovu kreativnost oni u svom činjenju iskoračuju još jedan korak
u inventivnost stupajući na sasvim suprotnu stranu od svega praktičnog, korisnog
i efikasnog - brojčanog i takmičarskog. Njih više ne zanima da efikasni pogoci
budu ujedno lepi i kreativni jer više ih uopšte ne zanimaju nikakvi pogoci već
samo lepota i kreativnost - virtuoznost i majstorstvo u veštini: samo i jedino
načina mačevanja. Ne kvantitet već čist kvalitet, ne sličnost primenjenoj već
čistoj umetnosti.
To su oni kojima je više stalo do lepote i kreativnosti u akcijama nego do
pogotka i pobede i koji su uvek spremni da menjanju svaku pobedu i poraz za
IZUZETNU akciju - šahisti što ćutke praštaju i prelaze preko protivnikovih grubih
previda ne koristeći ih..., koji ne izvode mat kad ga mogu izvesti jer cilj im je i
zadovoljstvo ne pobeda i kraj borbe već neprestano kreiranje zamršene, savršene
i majstorske partije u beskraj.
Takvi mačevaoci uživaju jedino u mačevanju samom i mnoštvu akcija koje
se inventivno smenjujući nadigravaju kroz stvaralačku maštu i pokrete tela i
oružja. Oni kao da plešu ne znajući više ni sami da li se ne žele ili ne mogu
pogoditi. Tu pogodak pada ne jer je jedan mačevalac bolji od drugog već jer sve
ima svoj kraj - kad dođe do zamora tela ili ponestane inspiracije.
Ali šta je bilo sa našim kaligrafom i sviračem...? Onog prvog više i ne
zanima da svojim slovima nešto piše - on ih je pretvorio u gotovo nečitljive
arabeske i apstraktne šare, umetničke slike koje svojom lepotom ukrašavaju
Alhambru... Onaj drugi je ostavio svoj instrument. Njega više uopšte ne zanima
niti sviranje niti zvuci instrumenta. Ono što je postala njegova jedina i potpuna
preokupacija je komponovanje muzike - čista kreacija u glavi gluvog Betovena!

Tri koraka ka kreativnosti u
veštini mačevanja

Ako
je
Bog
kreator svega, a čovek
stvoren po božjem liku,
tada živeti ljudski znači
živeti
božanski
kreativno.

Prvi korak
Počni birati. Kao što ne treba jesti sve tako ne treba ni nanositi pogotke
na bilo koji način - samo da bi se pogodilo. Čovek mora da je mnogo gladan da bi
jeo sve - pojeo bilo šta, mačevalac treba da je mnogo nesposoban kad mora da
nanosi svakakave pogotke. Čovek treba da se uzdigne da drži do onog što radi i
da bira da radi ono što je dostojno njega i njegove veštine a odbacuje ono
suprotno kako se ne bi valjao u blatu gramzivosti ne propuštanja ničega i
činjenja svega.
Ako protivnika i možeš ubosti ili poseći samo prostim pružanjem ruke
dovoljno je da to znaš - već si ga time ubo i posekao, ali to ne čini. Propusti... i
pokušaj nešto drugo što zahteva veće umeće. Ne pogađaj ako možeš pogoditi i
bolje i lepše. Ako ne učiniš tako već ga odmah ubodeš ili posečeš tupavost
protivnika koji ti je omogućio da ga tako ubodeš ili posečeš prelazi i na tebe koji
nisi odoleo da ga tupavo pogodiš.
Nije u interesu majstora da pobeđuje zbog protivnikove tuposti već zbog
svoje veštine, pa makar pri tome i izgubio. Ko se boji da će propasti u pokušaju
da dostigne veće nikad veličinu neće ni dostići.
Drugi korak
Ne budi nasuprot već ispred protivnika. Protivnika treba savladati ne tako
što se ide protiv njega nego tako što se ide preko i dalje od njega: ne time što
negiramo to što čini već time što nadigravamo to što čini, ne tako što smo
prepreka već uzor u borbi.
Ako vidiš da protivnik pokušava da izvede nešto umešno i vešto a ti imaš
priliku da ga pri tome pogodiš manje vešto ne čini to. Rad jednog majstora
filigrana ne prevazilazi se čekićem varvara već filigranom veštijeg majstora. Ko
kvari pokušaj da se izvede lepota taj je ne ume ni sam stvoriti. Naprotiv, izađi mu
u susret, pusti ga da njegov mač i telo zaplešu najbolje što mogu, zaigraj sa njim
njegov ples pa u tom plesu nađi način da mu igru preuzmeš a lepota tvoja
nadigra njegovu. Pravi majstor pogađa konstrukcijom, kreacijom i lepotom a ne
destrukcijom, slučajem i ružnoćom.

Ako vidiš da to što protivnik pokušava je ružno i nemaštovito ne čini isto i
ne pogađaj ga na takav isti način već zapleši pred njim umešnije. Ako ga time
uspeš navesti da se počne boriti veštije tvoja pobeda biće brilijantnija, ako ne
uspeš onda njegov poraz pred veštinom i lepotom neće u njemu probuditi mržnju
i sramotu već divljenje.
Treći korak
Ne čini brže od sopstvenog stvaranja. Ko hoće činiti brže nego što
može stvarati dela prazno. Ko hoće postati majstor mora početi mačevati polako
jer da bi se mačevalo kreativno potrebno je vreme za gledanje, promišljanje,
vrednovanje i stvaranje.
Što mačevalac vremenom sve veštije i brže bira, vrednuje i kreira akcije to
će imati prava i da brže mačuje. Kad jednom njegova brzina misli i osećaja počne
prestizati brzinu tela on postaje majstor. Ko tako ne čini, ko se ne bori duhom što
ide pre tela on prestaje da se mačuje i prepušta se reci slučaja i kocke.
Majstor sebi nikad ne dopušta da mačuje toliko brzo da počinje mačevati
bez misli - iz praznine, kao početnik koji se, jer drugo nema, prepušta instinktu
životinje. On ne mačuje iz tela koje nosi glavu već iz glave koja uznosi telo.
Ali ne čini ni brže od stvaranja protivnika. Ako vidiš da kolega izvodi
akciju polako a znaš da je može izvesti brže ali to ne čini jer hoće nešto više od
prostog pogotka, ne polazi da ga pogodiš čineći brže, i ako vidiš da to možeš. Ako
ne uradiš tako tada ne pobeđuje tvoja veština već tvoja gramzivost, ne pogađa
tvoje umeće već to što je protivnik rešio da bude spor. Mačevalac koji svojom
brzinom prisiljava protivnika da se bori prazninom nepromišljenosti i ne dopušta
mu da gradi borbu mudro i kreativno bori se ne više protiv protivnika već protiv
nepredvidivog slučaja.
Vidiš li, dakle, da protivnik čini sporije, kako bi mačevao iz glave, uspori i
ti kako bi za protivnika imao nekog ko je sa glavom. Uvek je bolje boriti se protiv
tuđeg majstorstva nego protiv tuđe budalaštine bilo da si rešio da u borbi koristiš
sopstveno majstorstvo ili sopstvenu glupost.
Zato ako protivnik izvodi lagano okret oko sebe da bi te udario a ti vidiš da
ga munjevitim pružanjem ruke možeš ubosti ranije učiniš li to uistinu ćeš ga
pogoditi pre ali i ispasti trivijalan i glup. Pokazaćeš mu da si bio brži ali
zaboravljajući da ni on nije činio najbrže jer mu cilj nije bio da te banalno tresne
već da od sebe i tebe traži i pruži više od umeća običnog hodanja: veštinu plesa,
u kojoj si pogodivši ranije - samo ga trapavo nagazio.

Tehnika i taktika neravnopravne borbe
(mačevanje sa više protivnika)

Pod neravnopravnom borbom se smatra borba jednog mačevaoca sa
više protivnika. Ovaj tip duelne borbe je bio standardan u pljačkaškim prepadima
organizovanih bandi, gradskim razračunavanjima ili pokušajima hapšenja
pojedinaca od strane vlasti. Neravnopravnu borbu, međutim, treba razlikovati od
vojne duelne borbe protiv više protivnika u metežu. Naime, dok se u
neravnopravnoj borbi više protivnika organizovano ustremljuje na jednog u
metežu se jedan mačevalac bori protiv više protivnika (uglavnom sukscesivno)
koji nisu međusobno organizovani (jer su zauzeti i borbom protiv drugih
protivnika) i ne teže da se organizuju za istovremeni zajednički napad. Postoje
dva tipa neravnopravne borbe:
a) Sukscesivna - jedan mačevalac se bori protiv više protivnika ali su
okolnosti i uslovi borbe takvi (ili napadnuti stvara takve uslove) da oni ne mogu
svi istovremeno realizovati napade pa napadaju jedan po jedan.
b) Simultana - jedan mačevalac se bori protiv dva ili više protivnika
istovremeno dok oni u istom trenutku zajedno realizuju napade.

Suština načina mačevanja u neravnopravnoj borbi nije u nekoj posebnoj
tehnici mačevanja i „specijalnim“ radnjama mačem već u standarnim tehnikama
upotrebe mača ali uz posebnu taktiku i izbor nekih radnji a izbegavanju drugih.
Opšta pravila za neravnopravnu borbu
1. Prvo pravilo: na svaki način izbeći borbu bekstvom jer u
neravnopravnoj borbi kvantitet može prevladati kvalitet („dva loša
ubiše Miloša“). Prilikon bekstva najbolje je odbaciti sopstveni mač (uz
pokušaj da se pre toga njime neki od napadača eliminiše) zato što
progonjeni bez mača može brže i okretnije trčati od progonioca u grupi
koji su još i naoružani mačevima.

Michael Hundt, 1611
2. Drugo pravilo: ako se borba ne može izbeći ono o čemu najviše
treba voditi računa je ne toliko borba mačem koliko borba
prostorom. Taktika prostornog postavljanja mačevaoca u odnosu
na protivnika je, dakle, srž uspešnog vođenja svake neravnopravne
borbe. Borba prostorom se temelji na nekolicini principa:
a) U neravnopravnoj borbi nikako ne dozvoliti protivnicima da
izvedu
poluobuhvat
ili
obuhvat
(vidi
niže
taktika
poluobuhvatane i obuhvatne borbe).
b) Teži neprestano da se u prostoru postavljaš tako da napadači
smetaju jedan drugom pa ne mogu izvesti istovremeni napad
već se moraju stalno pregrupisavati. Brojčanu prednost
protivnika, dakle, svojim kretanjem ka određenim položajima
treba pretvori u protivničku manu. Ovo se postiže tako što se
traže uglovi za stajne tačke borbe iz kojih su najmanje dva
protivnika postavljena u jednu liniju (jedan iza drugog ili jedan
pored drugog). Tada ne samo da protivnik koji je napred onom
pozadi smeta da napadne već i onaj koji je pozadi smeta onom
koji je napred da se brani odstupanjem. Iz istog razloga se u
borbi protiv dva protivnika nikad ne postavlja između njih već

uvek levo od njih tako da jedan drugom bočno smetaju sa
spoljašnjih strana.

Pozicioniranje u odnosu na više protivnika (ispred svih u koloni) tako da jedan drugome
smetaju s leđa:Fiore Furlan dei Liberi da Premaracco, 15. vek; pozicioniranje u odnosu na više
protivnika (levo u odnosu na oba u redu) tako da jedan drugom smetaju bočno: Danet Guillaume,
1767

c) Prilikom manevarskog postavljanja napadnuti treba da se trudi
ne samo da protivnike postavi u jednu liniju već i da oni na toj
liniji imaju probleme sa prostorom za sopstveno kretanje
(prepreke, uzbrdica, nizbrdica…)
d) Napadnuti mačevalac ne samo da ne sme da dozvoli da bude
okružen već treba i da teži da se stalno kreće oko protivnika
(kruži oko njih). Tako ne samo da ih grupiše, a što im
onemogućava istovremeni napad, već ih i sprečava da izvedu
poluobuhvat ili obuhvat. Neravnopravna borba, dakle, zahteva
što više polukružnih i kružnih kretanja uz poluokrete i okrete a
maksimalno izbegavanje linijske (linearne) borbe.
e) Napadnudi prilikom svog manevarskog kretanja kojim izbegava
poluobuhvat ili obuhvat treba da vodi računa da sam sebe ne
dovede u poziciju ili tačku u prostoru koja ga dovodi u
bezizlazni položaj (zid, nizbrdica, prepreke…). Isto tako treba da
vodi računa da protivnici svojim kretanjem (pod prividom
pokušaja da ga opkole) zapravo ne pokušavaju da ga navedu da
se kreće ka mestu u prostoru u kome će biti u bezizlaznom
položaju (litica, prepreke, zid…).
f) Prilikom svake promene pozicija i postignutog adekvatnog ugla
u odnosu na grupu cilj je protivnika sa kojim se trenutno vodi
borba eliminisati kako bi se svaka prilika iskoristila za
smanjenje broja napadača.
3. Treće pravilo: u neravnopravnoj borbi svaki pokret mačem mora da
bude praćen i istovremenom promenom mesta u prostoru kao što i
svaka promena mesta u prostoru treba da bude praćena nekim od
pokreta mačem. Drugim rečima, treba težiti da se radnje mačem ne
izvode u mestu niti da se u mestu izvode radnje mačem.
4. Četvrto pravilo: napadači uvek teže da čine sve kako kako bi izveli
simultani napad na napadnutog a napadnuti treba da čini sve svojim
kretanjem i položajem kako bi ih primoravao a sebi omogućavao
vođenje sukscesivne borbe. Dakle, u onoj meri u kojoj napadači teže
da napadaju istovremeno u toj meri napadnuti treba da teži da vodi
borbu sa svakim napadačem u različito vreme.
5. Peto pravilo: u neravnopravnoj borbi napadnuti treba da se trudi
maksimalno da koristi obe ruke. Tako ne samo da će moći da se
odbrani od istovremenog napada sa različitih tačaka već će moći i da

izvede istovremeni napad na protivnike u različitim tačkama. Iz tog
razloga je poželjno da napadnuti mačevalac u jednoj ruci drži mač a u
drugoj dagu, plašt, mali štit, korice od svog mača ili bilo koji drugi
predmet (stolica, kamen, štap). Takođe, ukoliko napadnuti mačevalac
nema ništa slično on treba da teži da po svaku cenu nekog od
napadača što pre razoruža i tako sebi pribavi dva mača.

6. Šesto pravilo: u borbi u svakom trenutku koristiti svaku priliku za
udarac nogom a u prolazu udarac ramenom, laktom ili guranje koje će
da baci jednog protivnika na drugog. Guranje (bacanje) jednog
protivnika na drugog ne samo da pruža priliku za izvođenje sečenja ili
boda na deo grupe koji je izgubio ravnotežu već često i izaziva njihovo
đusobno samopovređivanje
7. Sedmo pravilo: u neravnopravnoj borbi se izbegava izvođenje punih
blokova zato što suviše otvaraju za napad drugog protivnika a forsira
se izvođenje polublokova (istovremeni blok i uzvrat) zato što su uvrati
lakši, manje otvaraju onog ko se bori i iz njih je moguće brže preći na
odbranu od drugog napadača. Pored polublokova dobro je izvoditi
kružne blokove kao i blokove sa vođenjem (izvede se blok na prvog
napadača i zatim se njegovo sečivo vodi ali tako da istovremeno
sklanja sečiva drugih napadača.

Polublok sa istovremenim vođenjem sečiva protivnika na sečivo drugog protivnika

Polublokovi, blokovi sa vođenjem i kružni blokovi, tri tipa zaštita u
neravnopravnoj borbi
8. Osmo pravilo: na istovremeni napad iz različitih tačaka izvodi se blok
na mač koji je bliži ali se ne izvodi uzvrat već bacanje napadačevog
sečiva u pravcu napada koji dolazi sa druge strane. Tako npr. na dva
boda u istu zonu se izvodi blok sa kružnim vođenjem i bacanjem ili
jednog sečiva na drugo ili oba sečiva istovremeno na stranu. Nakon
toga se izvodi uzvrat na bližeg ili otvorenijeg napadača.

Blok sa bacanjem sečiva jednog napadača na drugog napadača
9. Deveto pravilo: ukoliko se vodi borba sa dva napadača koji se nalaze
na suprotnim stranama (jedan levo a drugi desno) izvodi se blok na
jednog a uzvrat na drugog uz kretanje u pravcu suprotnom od položaja
prvog. Ukoliko se želi izvesti uzvrat na prvog napadača tada se to
može učiniti samo uz kretanje tela u pravcu suprotnom od položaja
drugog napadača.

Antonio de Brea, 1805
10 Deseto pravilo:mačevalac treba maksimalno da izbegava blisku ili
kontaktnu borbu pošto mu protivnici tada smetaju u manevarskom
kretanju već mu lako mogu uhvatiti mač, ruku ili nogu i tako ga
savladati. Ako se više ne može voditi distanciona borba koriste se
propusni blokovi u prolazu u levo ili desno ili puni okreti kako bi se što
pre promenio položaj i otvorila mogućnost ponovo za distancionu
borbu.
11 Jedanaesto pravilo:napadi u neravnopravnoj borbi se ne izvode iz
položaja (sudara) već forsirano iz prolaza jer mačevalac koji miruje u
jednoj tački kako bi iz nje naneo pogodak rizikuje da lako bude
opkoljen i sam pogođen.
Posebna pravila
Postoje tri taktičke situacije koje su moguće u neravnopravnoj
borbi. Te situacije su:

- Frontalna (čeona) borba
- Poluobuhvatna borba
- Obuhvatna borba
Za svaku od tih situacija postoje neka načelna pravila kojih bi se u
principu trebalo držati. Neravnopravna borba najčešće otpočinje kao
frontalna ili poluobuhvatna ali oba tipa teže uvek da pređu u treću formu,
a koja je najjednostavnija, najbolja i najbezbednija za više napadača –
obuhvatnu.
Frontalna borba
Se izvodi kod postojanja frontalnog rasporeda mačevalaca. To je
raspored u kome se svi napadači nalaze u jednoj liniji ispred jednog
mačevaoca tj. napadi na njega dolaze samo sa njegove prednje (čeone)
strane. Bokovi i leđa napadnutog su, dakle, bezbedni.

Ukoliko napadnuti mačevalac počne nepromišljeno da vodi borbu
samo sa središnjim protivnikom (zato što mu je najbliži) preti mu najčešće
poluobuhvat ili obuhvat.

Zato se to ne čini već se teži voditi borba istovremeno sa svima po malo, a
sa ciljem da se sve vreme napadači održe u frontalnom poretku i tako se jedan po
jedan tokom borbe eliminišu.
Ukoliko to više nije moguće tada se u skladu sa pravilom 2b napada bočni
levi ili bočni desni protivnik čime se istovremeno sprečava poluobuhvat. Ovim
manevrom se napadači dovode u situaciju da su prinuđeni da se pregrupišu i
ponovo organizuju frontalno.

Poluobuhvatna borba
Poluobuhvat je položaj boraca u kome je jedan od napadača ispred
napadnutog, drugi napadač je kod njegovog levog boka a treći kod njegovog
desnog boka. Dakle, leđa nisu ugrožena.

Ukoliko su protivnici uspeli da organizuju napad iz položaja poluobuhvata
napadnuti treba (ukoliko je poluobuhvat ravnomeran tj. levi u desni napadač su
podjednako udaljeni od napadnutog) da se povlači u nazad čime protivnike navodi
da šire liniju obuhvata i da se vrate u frontalni poredak.

Ukoliko je poluobuhvat neravnomeran (jedan od bočnih napadača je
udaljeniji ili slabiji) izvodi se napad na protivnika koji je udaljeniji (to je najčešće
središnji) ili se izvodi sukscesivno borba sa levim pa desnim dok ne dođe treći
napadač i formira frontalni položaj.

Obuhvatna borba
Obuhvat je položaj u kome su napadači postavljeni manje ili više
ravnomerno oko napadnutog tako da je on opkoljen kako sa bokova tako i sa čela
i leđa. Ovo je položaj koji napadači u grupi najviše vole zato što iz njega mogu
izvesti istovremeno napade pri čemu ne smetaju jedan drugom a napadnuti je
ugrožen iz više tačaka tako da se ne može efikasno braniti pa su i napadači zato
najbezbedniji.

Ukoliko su protivnici uspeli da organizuju napad obuhvatom
(opkoljavanjem) napadnuti treba da izabere protivnika koji je na najzgodnijem
položaju (ima prepreku iza sebe ili je najslabiji) i da ga napadne kako bi izveo
prolaz i postavio se iza njega. Prilikom ove vrste proboja iz obuhvata napad se
uvek izvodi propusnim napadima uz propusne blokove a sa prolazom u levo ili
desno.

Ukoliko se proboj izvodi dobro tada se bočni napadači primoravaju da iz
položaja obuhvata stupe u frontalni položaj. Mačevalac koji se nalazi u položaju
obuhvata, dok ne nađe (što pre) protivnika preko kojeg će izvesti proboj treba
neprestano i što brže da se okreće oko sebe sa mačem u položaju I pozicije
kako bi istovremeno sklanjao bodove iz svih pozicija i bio spreman da izvede
blokove sečenja usmerenih u glavu.

„Istorijsko“ ili „klasično“ mačevanje?

Svi koji pokušavaju da nauče
mačevanje iz knjiga, priručnika ili,
najgore, sa interneta tako mogu ovu
veštinu samo saznati ali ne i znati. Ali
„Saznati i znati nije isto" (Hegel).
Oni neće nikad biti nešto više do
teoretičari čije se mačevanje završava
ne u veštini već u prepirci o veštini.
Put svake istinske spoznaje u
bilo čemu uvek krivuda kao uska staza
između misli o svemoći i misli o nemoći
knjige.

Vać više od dve decenije širom Zapada postoji prava pomama vezana za
istorijska istraživanja mačevalačke veštine. Traže se i pronalaze stara
dokumenta, rukopisi, knjige i drugi izvori koji se prevode, analiziraju i
proučavaju iz raznih uglova uz mnoštvo polemika, a sve sa ciljem da se
rekonstruišu i obnove autentične škole i stilovi mačevanja učitelja prošlosti.
Taj pokret, koji je svoju aktivnost (pridajući joj karakter „nauke“) prozvao
„istorijsko mačevanje“, poprima gotovo pomodarsko-masovni karakter histerije
upravo sada početkom XXI veka.
Tako širom Zapadne kulturne zone vidimo na hiljade školica i škola
mačevanja koje se sve bave „autentičnim“ stilovima mačevanja prošlosti,
organizujući „turnire“, izrađujući posebnu „autentičnu“ opremu, praveći „stručne
timove“ za predavanja, kritike, savetovanja, forume, seminare, licenciranja… zapravo cela jedna komercijalna industrija koja je kreirala jednu novu vrstu
mačevanja: SPORT-ISTORIJSKO.
No, očita neupućenost pobornika „istorijskog mačevanja“ u činjenicu da je
istorija kao nauka još krajem XX veka upravo na Zapadu praktično nestala
pred udarima relativizma i nihilizma savremene postmoderne teorije i prakse
svega, za rezultat ima da u korpusu jednog istog „istorijskog mačevanja“ je
nastalo na hiljade različitih škola mačevanja od kojih svaka za sebe polaže
apsolutno pravo na autentičnost. Tako smo dobili npr. na desetine Mejerovih ili
škola Fiore dei Liberia od kojih svaka za sebe tvrdi da je ona ta prava i jedina
koja autentično rekonstruiše i naslednik je izvorne veštine svog učitelja.
Smatram, stoga, da postoji više razloga zbog kojih je „istorijsko
mačevanje“ nemoguće kao naučna disciplina te da je čak i pored najboljih i
najiskrenijih namera i stremljenja njegovih pobornika ono uvek i neizbežno
kvazi-“istorijsko mačevanje“. No, s tim u vezi, iako ću u kritici „istorijskog
mačevanja“ krenuti putem standardne postmodernističke dekonstrukcije sa tog
puta ću skrenuti kad on očisti i otvori horizont za jedan drugačiji i po meni
plodonosniji pogled – klasično mačevanje.

Postoji, naime, nekoliko predrasuda na kojima se temelji „istorijsko
mačevanje“, a koje ga kompromituju za sve što ovaj pokret proklamuje kao svoj
cilj.
Prva predrasuda
Iz knjiga i izvora jednog učitelja može se naučiti i rekonstruisati
njegova veština.
Kao što niko nikad nije uspeo da nauči da slika iz Leonardovog "Traktata o
slikarstvu", da svira iz Bahovih "Notnih sveski", glumi iz "Sistema" Stanislavskog,
ratuje iz "Umeća ratovanja" Sung Cua, vaja, pliva, vozi... iz priručnika i knjiga
koje u beskrajnom broju postoje o svakoj veštini, tako isto niko nikad nije niti će
naučiti da mačuje iz knjiga, ma kakve one bile i ma ko ih pisao ili čitao.
Ako bi tako nešto bilo izvodljivo, ako bi ljudi mogli iz knjiga u kojima je
najčešće ukalupljeno pedesetak tehničkih principa i nekolicina jednostavnih
poteza, da postanu mačevaoci, a bez dubokog, širokog i intenzivnog ličnog
angažovanja, bez talenta, originalnosti, sopstvenog iskustva, praktičnih žrtava i
rada - onda bi svako to mogao da uradi. A to se ne dešava.
Knjige u kojima su izložene teorije, metode, tehnike i znanja su samo
okvir i sirovina - seme koje čitalac tek treba u zemlju koju je predhodno kupio,
ogradio i uzorao da posadi, zaliva, prska, orezuje, okopava, đubri i čeka čuvajući
ga od nevremena da sazri kako bi tek nakon svega toga, ako je još imao i sreće,
mogao da ga obere i uživa u plodovima koji su s početka uvek skromni kako po
količini tako i kvalitetu.
Razloga za ovo ima puno ali ključnih je nekoliko. Prvi je što niko ne može
pretočiti život u knjigu pa ni beskraj jedne veštine u slike i slova. Zato svaka
knjiga o nekoj veštini, iako više ili manje nešto izriče o njoj, uvek je isto toliko i
nedorečena i ćuti a ono što ne znamo određuje i karakter onome što znamo.
Učeniku-čitaocu iz tog razloga su potrebne dodatno još decenije prakse i
iskustva da bi spoznajući to neizrečeno neizbežno otkrio da ono od čega je pošao
iz knjiga više nije takvo i da to što treba da čini u veštini nije samo ono kako je
napisano već i potpuno drugačije u svetlu prakse o kojoj se ne može pisati.
Svaka veština, naime, pa i veština mačevanja ima dva dela. Prvi čine
elementi od kojih je ona sastavljena. Ovaj deo je u najvećoj meri predmet knjiga
o svim veštinama pa i mačevanju. Reč je o položajima, radnjama i akcijama koje
su analitički izložene. To je isto kao i kada bi ispred nekog složili mnoštvo delova
jednog motora. No, kao što neko može iz jednog priručnika savršeno izučiti u
potpunosti kako funkcionišu svi delovi motora, pa čak i pokrenuti svaki ponaosob,
ako nije majstor koji zna da ih sklopi u celinu - motor koji radi, ne može da vozi
tako i neko može savršeno naučiti i savladati položaje, radnje i akcije mačevanja
ali ako ne zna kako da načini njihovu sintezu u kojoj svaki od tih delova se menja
i dobija potpuno drugi oblik i značaj (jer celina je novi kvalitet a ne prosti zbir
delova), on neće umeti da mačuje. Ta celina, sinteza, sklop koji treba da oživi
jednu veštinu ne izrasta nikad iz teorije i priručnika već jedino iz života samog,
prakse i iskustva koji svakoj teoriji od koje se pošlo daju potpuno drugi kvalitet i
karakter.
Drugi razlog, možda još važniji, je u tome što način na koji su pisane
knjige o mačevanju, a koji u velikoj meri otežava i problematizuje njihovo
korišćenje u praktične svrhe, je po pravilu takav da prikazuje samo izgled –
formu radnje u nekoj od faza dok način na koji se ona u celini izvodi, ne. Tako se
poseduje jedna sekvenca nekog pokreta koji da bi se razumeo pravilno u celini
potrebno је definisati ga dodatno još prostorno, vremenski i dinamički. Зато,
dakle, jer je mačevalačka slika u knjizi apstraktna a ne konkretna, zato što
samo ikazuje a ne definiše, ona otvara prostor za beskonačno varijanti
tumačenja.

S druge strane, čak i da nije tako, i da je moguće rekonstruisati jedan
pokret u celini kontinuiteta (slično filmu) ono najbitnije u jednoj veštini nije kako
izgleda i kako se izvodi jedan pokret - ne fenomenologija i forma radnje i akcije
već način i put kako se oni uče, savladavaju i koriste – suština, a u ove ne spada
samo taktika, već i metodologija, pedagogija, psihologija….
Dok je ono prvo najveći i najčešći deo svih knjiga o mačevanju ovo drugo
je najmanji i najređi deo svake knjige o mačevanju. Prirodno - tajna veštine
svakog majstora i učitelja je njegovo iskustvo, ono jedino što učenika uči, a što je
iskustvo veće to je teže i manje izrecivo i prenosivo.
Svaki učitelj mačevanja koji je pisao priručnike imao je, dakle, svoju školu
ali on je samo OPISAO tu školu - kao slikar na platnu, dok njena praksa, vežbe,
suština pokreta, putevi ka tim pokretima, ključne finese i elementi ostaju
prećutani i skriveni - neizrečena tajna daleko od opisanog onoliko koliko je daleko
i slika jednog pejzaža od svega što je činjeno da bi on bio naslikan.
Čak i oni retki priručnici čija je teorija opisa vežbi i pokreta nešto bogatija
su neupotrebljivi ukoliko čovek ne potroši godine rada pokušavajući da tu opisanu
teoriju oživi i sam u praksi i otkrije koliko je zapravo nemoguće stvarnost opisati
u knjizi čak i kad se to hoće. Otud nikad i ništa neće biti od "čitača" ukoliko oni
nisu već i sami majstori veštine. Mačevalac se postaje tek mačevanjem.
Od svakog učitelja i majstora neke veštine, dakle, u njegovim knjigama
posle njega ostaje uvek samo opis veštine, njeno mrtvo telo dok njegovo iskustvo
i duh koji to telo vodi i pokreće zauvek nestaju sa njim a svako ko se upušta u
oživljavanje tog tela upušta se u posao Frankenštajna.
Sve knjige i priručnici o nekoj veštini, pa i veštini mačevanja služe samo
da budu učenicima "pri ruci" (priručnik) i kao podsetnici dok učitelj ili majstor u
praksi žive škole u stvarnosti obavlja kroz neposredno prilagođavanje
privođenje učenika veštini i veštine učeniku.
Treći razlog. Učitelj mačevanja može ispred četvorice svojih učenika izvesti
jednu akciju sa ciljem da je ponove. Rezultat: svaki od njih će, jer si duo faciunt
idem, non est idem - ako dvojica čine isto, nije isto, činiti manje ili više
drugačije iako su svi gledali isto. Razlog: svaka akcija u sebi sadrži uvek
beskrajno mnoštvo elemenata. S druge strane učenici se uvek međusobno
razlikuju pa svakom od njih pažnju privlače jedni elementi akcije a ne drugi. Oni
u skladu sa time ko su i kakvi su biraju i vrednuju ono što će videti ili previđati u
tome što gledaju, pa i jedno isto različito vide. Svaki apostol ima svoje Jevanđelje
iako su svi jeli za istim stolom sa jednim Hristom.
Dakle, čak i ono što se neposredno odvija pred našim očima kao činjenica
u nama nikad ne postoji drugačije osim kao naš pristup toj činjenici – naš ugao
viđenja te akcije, naša interpretacija.
Glavni zadatak učitelja je zato, jer Quisque suorum verborum optimus
interpres - Jedino je svako sam najbolji tumač svojih reči, da kroz neprestano
ponavljanje, uvežbavanje i korigovanje jedne mačevalačke akcije mnoštvo njenih
učeničkih interpretacija dotera i svede na samo jednu – njegovu. To je temelj
učenja svake pa i mačevalačke veštine: sistem - disciplina jedinstvenog
tumačenja.
Iz tog razloga je nemoguće iz knjiga, dokumenata i šturih opisa akcija
rekonstruisati izvorne i autentične škole davno umrlih učitelja sve dok oni sami
ne vaskrsnu kako bi različite interpretacije svojih tekstova od strane svojih
nastavljača, učenika ili potomaka ponavljanjem, uvežbavanjem i korigovanjem
sveli na samo jednu izvornu – svoju.
Mi možemo u najboljem znati samo teoriju jedne škole mačevanja dok to
kakva je ona bila jednom u nekom jedinstvenom vremenu sa jedinstvenim
okolnostima u praksi zauvek je nestalo u jedinstvenoj i neponovljivoj stvarnosti
koju je odnelo to vreme sa sobom. To ne znači da su teorija (knjige) jedne
veštine i praksa (primena) jedne veštine nepovezani, naprotiv. Teorija i praksa
jedne veštine su povezani ali iz toga što su dve stvari povezane ne sledi da su

isto. Teorija i praksa su isto toliko i pokidani, različiti i suprotstavljeni jer u svim
naukama i veštinama nailazimo na primere da se iz jedne iste teorije mogu
razvijati sasvim različite i suprotne prakse, iz različitih teorija ista praksa, iz iste
prakse razvijati različite teorije kao i različitih praksi izvoditi jedna ista teorija.

Druga predrasuda
Učitelji su pisali svoje knjige da bi ljudi mogli iz njih da nauče
mačevanje.
Razočaravajuća istina je, međutim, da učitelji odlično znaju da su
priručnici bez njih živih u suštini neupotrebljivi. Da nije tako koji bi normalan
učitelj mačevanja, koji je inače živeo od svoje veštine, napisao knjigu sa idejom:
"Evo vam knjiga Uradi sam - ja vam više neću biti potreban"?
Najveći broj učitelja mačevanja je pisao priručnike mačevanja ne iz
idealističkih i altruističkih razloga razotkrivanja tajne i istine o veštini čovečanstvu
već više iz sasvim prizemnih razloga živih ljudi od krvi i mesa. Prvi je da sebi
načine podsetnik - stvore teorijski sistem radi lakšeg poimanja u sopstvenoj glavi
toga što čine, a koji će i njima i njihovim pomoćnicima olakšati praktični rad u
školi.
Drugi razlog. Puno učitelja, posebno krajem 18. i početkom 19. veka, koji
su pisali masovno i najvećim delom beznačajne knjige za veštinu, to su činili
samo da bi sebi u branši napravili makar i mali spomenik tj. iz slavoljublja, želje
za iskazivanjem, ponosa ili puke sujete i častoljublja.
Treći razlog je da za svoje učenike u školi učitelj načini knjigu koju će sa
puno zadovoljstva kao "pri-ručnik" za izvesnu svotu novca želeti da poseduje
svaki član škole.
Četvrti razlog je što dobra knjiga predstavlja odličnu reklamu za
privlačenje novih članova, a to je u prošlosti bilo, zapravo, i glavno sredstvo za
privlačenje pismenih i bogatih ljudi. Iz ovog razloga su se u prošlosti knjige o
mačevanju posvećivale uvek bogatim mecenama, velikašima i plemstvu kao
vidljiva i živa preporuka za angažovanje.
Peti razlog je prodati knjigu upravo onim naivnim koji ne žele ili ne mogu
plaćati učitelja i školu a misle da mogu veštinu naučiti sami iz napisanog, a pod
parolom (reklamom): "Ovo je prava knjiga za vas i sa njom možete lako, brzo i
sami naučiti da mačujete - samo je kupite.
Taj duh individualizma u svemu, pa i učenju veština, duh "uradi sam" nije
ništa novo. On je na Zapadu počeo sa "budi sam svoj sveštenik" (postani
protestant) a danas se proširio na sve: "Budi svoj psiholog", "Sam majstor u
kući", "Sami progovorite francuski", "Stvori sam svoj biznis", "Priručnik za
samostalno mršavljenje", "Joga za svakog", "Preživite sami u prirodi", "Sam
(napravi sebi) uzgajaj svoje dete", „Kako se sam zadovoljiti“…
Isto je i sa mačevanjem. Da je moglo i u mačevanju "uradi sam" već bi
davno nestalo i škola i učitelja mačevanja. Ali to se za predhodnih 600 godina nije
dogodilo što znači da su učitelji neophodni i nezaobilazni jer učitelj je više od
knjige.
Nema niti je bilo učitelja koji o svojoj veštini piše knjigu koja ga može
zameniti ne samo zato što on to ne želi već i zato što on i ne može napisati takvu
knjigu. I najbolje knjige o bilo kojoj veštini pa i veštini mačevanja samo su igre
senki te veštine dok je prava svetlost koja ih stvara jedino njihov pisac sam.

Treća predrasuda
Moguće je saznati prošlost pa, dakle, i to kako su autentično
izgledale škole mačevanja u prošlosti.
Saznajne moći bilo kog čoveka su uvek ograničene jer on nije Bog već
konačno biće ograničeno mogućnostima svojih čula, duha, emocija, kulture,
vremena i okolnosti u kojima živi. Spoznaja nekog čoveka, međutim, nije
ograničena samo njegovim sopstvenim granicama već i granicama svakog
predmeta koji hoće spoznati. Dešavanja dostupna istorijskim istraživanjima u bilo
kojoj oblasti, pa i mačevanju, svojim najmanjim delom su vidljiva a najvećim
delom su ogromna nevidljiva santa života ispod vode koja je skrivena,
neizrečena, nezapisana, prećutana, zabranjena ili izgubljena istina o jednoj
stvarnosti jednog vremena. Zato se i istorijska slika nekog događaja u prošlosti
vremenom često menja kako se nalaze novi dokumenti, otkrivaju falsifikati,
iznalaze prevare i fabrikovanja pobednika, ćutanja poraženih, zablude onih koji
istražuju... Nekad je dovoljno samo jedno pismo namerno i dugo čuvano
sakriveno u nekom arhivu da preokrene celokupno viđenje nekog istorijskog
događaja koje je vladalo vekovima. Isto tako nekad je dovoljna samo jedna
politička odluka da se lažima, izvrtanjima i prikrivanjima falsifikuju veliki istorijski
događaj i onda takva laž kao istina vlada celim epohama utičući na živote živih
ljudi.
S tim u vezi u mnogim priručnicima o mačevanju, ne osvrćući se na
mnoštvo raznih nedorečenosti, instrukcije nisu pisane ispravno ne samo slučajno
(jer su ih pisali učenici ili nastavljači po sećanju često pogrešno) već i jer su
mnogi učitelji, sa ciljem da sve bude rečeno a ništa do kraja sasvim otkriveno,
često namerno unosili u tekst pogrešna uputstva.
I kao što sadašnje događaje koje neposredno svojim očima gledamo nekad
možemo velikim delom spoznati, nekad malim delom a nekad nam ostaje sasvim
nepoznata i skrivena istina o njima tako je sa istraživanjem prošlosti, a u kome
jer predmet istraživanja jer je nestao, još manje spoznatljiv.
Prošlost nam, dakle, uvek i u svemu ostavlja samo kosti i kosture i mi
pokušavajući da je spoznamo najčešće sami nanosimo tetive, mišiće, kožu...dok
duh i okolnosti koji su pokretali živa tela nestali su zauvek u nespoznatljivosti.
Istorija kao nauka, dakle, bez obzira šta proučavala, uvek samo malim
delom dopire do onoga što je bila stvarnost uistinu jer barata samo onim što joj
je od stvarnosti ostalo dostupno ili joj se ovako ili onako od centara moći u
restlovima selektivno pruža. Sve ostalo samo je fiktivna rekonstrukcija, hipoteza
ili sholastika - akademska rasprava o nespoznatljivom ljudi koji nisu bogovi već
bića ograničenih sposobnosti, znanja, skloni zabludama, izloženi pritiscima,
okolnostima i uslovima u kojima istražuju.
*
Smatram, dakle, da „istorijsko mačevanje“ kao nauka - istina i praksa
autentičnih škola, stilova i učitelja mačevanja prošlosti nije moguća jer je sebi
unapred postavila nemoguć zadatak: dohvatiti apsolutnu istinu autentične
rekonstrukcije. „Istorijsko mačevanje“, ma šta mislili i govorili o njemu njegovi
pobornici uvek će biti u većoj ili manjoj meri samo mešavina relativnih istina,
zabluda, hipoteza, konstrukcija i rekonstrukcija, autentičnosti i fikcija…, dakle,
samo ono što je i sad – mnoštvo imitatora prošlosti od kojih svaki za sebe tvrdi
da je najbolji imitator.

*
„Svako sebe neka uzida“ (Pavle, Poslanica Efes.)
Zašto se u mačevanju slepo držati npr. stila učitelja Fiore Dei Liberia iz 15.
veka ili Majera iz 16. veka, dakle, insistirati na istorijskom mačevanju?
Noli iurare in verbo magistri – ne treba se zaklinjati na reči učiteljeve, jer
svaki od tih stilova može se oploditi i drugim stilovima njihove epohe i
tekovinama koje će veština mačevanja tek steći do danas.
U svemu postoje dve vrste ljudi: pioniri – oni koji otkrivaju, stvaraju, traže i
krče nove puteve,i oni drugi, epigoni – koji preuzimaju i koriste
ono što je već stvoreno.
Stoga ima i škola kojima nije cilj istorijska reprodukcija već kreacija: zidanje
sopstvene građevine od autentične građe - stvaranja originalnog
stila mačevanja.
Epigoni, pionirima često prebacuju za nasilje nad istorijom, no takvima
treba odgovoriti kao što je odgovorio i Dima svojim kritičarima na optužbe
da je "silovao istoriju" - "možda i jeste tako ali sam, ipak,
napravio lepu decu."
Dobar mačevalac ispunjava misiju prema svojoj veštini ne samo time što je
epigon već i pionir: tako što dostignuto pasivno preuzima i čuva ali ga i
kreativno bogati i razvija.
Vrhunac u bilo čemu nije večno stajanje na blagu davno nestalih epoha već
u znanju i umeću da se iz njega i na njemu stalno iznova stvara
neki novi život.
Samo tako mačevanje postaje klasična veština - istovremeno živa
prolaznost i paradigma večnosti.

КЊИГА ЧЕТВРТА – ИЗВОД ИЗ 208 СТРАНА ТЕКСТА

СКРАЋЕНИ РЕЧНИК МАЧЕВАЛАЧКИХ ТЕРМИНА - ИЗВОД ИЗ 50 СТРАНА ТЕКСТА

ПОДСЕТНИК ЗА ХИПЕРМОДЕРНЕ САЈБЕР МАЧЕВАОЦЕ

Хипермодерни наивно и лење верују да је суштина свега у оном што се гледа и види.
Они отуд мисле да је и суштина мачевања у изгледу ставова и гардова, видљивим покретима и сликама тела и мача…,
па ову вештину покушавају спознати и научити гледањем интернета.
На тај начин се уистину може, како наивне на сваком кораку убеђују,
научити не само мачевати већ и пливати, свирати, сликати, плесати, певати, студирати, куповати,
плаћати, радити, васпитавати, волети, водити љубав, радовати се… - живети.
Но, то може може таман толико колико је потребно за мачевање, пливање, свирање, плес…
у сајбер сурогат свету привида, кулиса и опсена екранских слика.
Вештина и живот су, јер „Да би се нешто видело није довољно гледати“ (Кант),
увек онолико далеко од слике о вештини и животу колико је далеко бити од гледати – површина
и изглед ствари од ствари самих..
Кључ истинског бављења свиме, мачевањем и живљења уопште, дакле,
није у сликама и видљивој спољашњости – воајерском свету визуелности и форме,
већ у унутрашњем, невидљивом и бескрајном свету ПРАКСЕ тела, духа и душе човека:
суштини која је заувек неприказива и неизрецива било каквим
батеријама, чиповима, жицама, диодама и екранима.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ: ПАЛАТА ИТАЛИЈА – ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРУ ИТАЛИЈЕ (Instituto Italiano di
Cultura), Кнеза Милоша 56 - 24.10.2017 u 19 sati.
Књигу можете набавити у књижари „ПРОСВЕТА“ – Геца Кон, Кнез Михајлова улица, у Школи
мачевања „Свети Ђорђе“ или код издавача Центар FABULA NOSTRA. Информације на
klasicnomacevanje@yahoo.com или на телефон 0611334471.
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ЕВРОПСКОГ БОЈЕВОГ МАЧЕВАЊА

УВОД У СРПСКУ ТЕРМИНОЛОГИЈУ МАЧЕВАЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
Речник у форми лексикона на 240 страна и са 800 одредница први пут на српском језику даје и кратко образлаже
низ елементарних термина вештине класичног мачевања. Речник је појмовно повезан са енциклопедијом КЛАСИЧНО
МАЧЕВАЊЕ тако да је и нека врста кључа за лакше праћење и боље разумевање ове књиге. Речник садржи и шеме
делова мачева са простим и сложеним балчацима (са српском терминологијом за укупно 39 делова), шему настанка и
развоја свих мачева са сложеним рукобраном и рикасом, и шему настанка и развоја свих мачева са сложеним
рукобраном без рикаса. Аутор Александар Станковић, професор мачевања, издавач – Центар FABULA NOSTRA, Београд.
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О ТРИ НАЈВЕЋА ПРОТИВНИКА ДОБРОГ МАЧЕВАЊА
(И СВЕГА ДРУГОГ)
Александар Станковић
"Многе силе су постројене против
Правила витештва"
Иназо Нитобе, "Бушидо кодекс", 1900

ТРИ НАЈВЕЋА ПРОТИВНИКА ДОБРОГ МАЧЕВАЊА
(И СВЕГА ДРУГОГ)

"Витез, смрт и ђаво", Албрехт Дирер, 1513.
Еразмо Ротердамски овом бакрорезу 1515. године посвећује текст:
"Не силази с пута истинског, колико год да је тежак и
какве год се утваре испречиле на њему."

Едиција „РАПИР“,

књига XI
Београд
СИГНАТУРЕ, 2016

“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 са 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.

"И докле год буде даха у мени, и докле год снаге будем имао, нећу
престати да се бавим испитивањем истине, и да вас саветујем, и подучавам
говорећи по свом обичају: добри мој човече, Атињанин си, из града највећег
и најгласовитијег по мудрости и моћи, а није те стид бринути се само за
благо, како ћеш га што више имати, и за славу и част, a за мудрост, истину и
душу, да буду бољи, не бринеш се и не мариш?
Па ако се ико од вас буде правдао говорећи да се брине, нећу га одмах
пустити да оде, него ћу га испитивати и истраживати; па ако ми се учини да у
њега нема врлине, а тврди да је има, грдићу га што најмање цени оно
највредније а највише оно безвредно.
(...) и наговарам стога млађе и старије међу вама да се не брину тако
силно за своје тело и благо већ за душу, да буде боља (...) јер не рађа се у
људи врлина из блага, него из врлине благо и сва остала добра у приватном
и јавном животу.“
Платон „Одбрана Сократова“

„За тријумф зла неопходан је
само један услов: да добри људи
седе
скрштених
руку“
(Едмунд
Берк), јер док „паменији попуштаju“
будале харају.
У народу се обично мисли да је порука древне кинеске фигуре "три мудра
мајмуна": "Не говори зло, не гледај зло и не слушај зло" јер ако не чујеш, не
видиш или не говориш зло и сам ћеш бити поштеђен од зла пошто не учествујеш у
њему.
Међутим, права и много дубља порука ове фигуре - подсећајући да се не
говори за мудрог већ будалу да је мајмун, је потпуно супротна том опортунизму и она
гласи: "Ко неће да види зло, неће да чује о злу и о злу ћути на крају ће
завршити као мајмун". То потврђује не само још једна животиња - ној, који кад се
уплаши гурне главу у песак како не би гледао зло које долази да се мирно послужи са
остатком његовог тела, него и још две, исто тако древне, кинеске изреке које
кажу:"Не супротставити се злу исто је што и учествовати у злу", и "Ко пушта да га зло
носи, зло ће га и однети."
"Дневник учитеља мачевања"
*

"Највећа невоља овог света је
невоља неувиђања невоље."
(Михаило Ђурић)
Постоје три врсте слепаца у мачевању и животу:
они који не виде шта ради противник и шта се дешава, они који не смеју да виде шта
ради противник и шта се дешава и они који не желе и неће
да виде шта ради противник и шта се дешава.
Они који не виде могу угледати, они који не смеју да виде могу прогледати,
они који, међутим, неће и не желе да виде најгори су слепци јер им лењост затвара
једно а таштина, понос, гордост и сујета друго око.
И док први слепци у мачевању и животу страдају често, други страдају најчешће,
трећи страдају увек.
"Дневник учитеља мачевања"

Ars virtutis causa - ВЕШТИНА ЗБОГ ВРЛИНЕ,
а не вештина због побеђивања, јер врлина остаје врлина
и кад губи.

"Св.Ђорђе и змај", Рафаел Санти,1505

Вавилонска кула 1
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Торањ који су у Вавилону саградили људи, Нојеви потомци, уједињени у намери да
досегну небеса, попну се до Бога и створе грађевину толико високу да је он неће моћи потопити
поновним потопом. Због те охолости, грамзивости, гордости и занемаривања вере Бог се
разљутио па је срушио торањ и изазвао хаос пометњом језика код градитеља. Иста тема али са
другим учесницима и сличним завршетком је изложена и у миту о паду Икара који је летео ка
Сунцу покушавајући да га досегне, али и Луциферу (лат. lux што значи “светло” и ferre “носити”, lucem ferre, свјетлоноша) – највишем и првом Божјем анђелу који је био доносилац
светлости и „онај који осветљава, лучоноша, разоткрива, показује истину”. Он је пожелео да не
буде више носилац светлости већ светлост сама – Бог. Тако је због своје гордости и похлепе
бачен у мрак ("И Отац мој му због гордости изглед промени и светлост нестаде са њега и лице
му постаде налик усијаном гвожђу. И он репом својим привуче трећину анђела Божјих к себи и
би избачен из Божје престонице и разрешен дужности небеских." - Апокрифна књига Јованова)
у коме се претворио у анђела пада - Сотону – господара таме: „Оног који се противи, оптужује,
лаже, вара, заводи, обмањује, прикрива…“, или како се још зове архистратега – првог
завереника, оца свих завера.

Постоји много пењања за
која
се
не
види
да
су
силажења.

Већина савремених људи је научена да све што се као ново и
хипермодерно појави одмах прихвата као најбоље, а у складу са
модернистичком догмом о нужности бесконачног „напредовања“ која се као
аксиом не сме доводити у питање. Такви људи, међутим, у том свом
вавилонском јуришу на небо (заправо бескрајној похлепи коју еуфемистички
називају амбициозност јер „Амбиција је увек гладна“ - Овидије) не виде да се
напредовати може и у погрешном правцу - слично болести која напредује.
Они исто тако не виде да демонско не припада само прошлости већ се и
стално изнова рађа па сваки нови корак у било чему увек може бити корак
не само напред, лево, десно, назад, горе - већ и у провалију.

Дакле, пошто свако и лако може начинити ново али тешко ново а
вредно, па у свему зато увек наилазимо више на ново смеће него на старо
злато, ништа што је ново није тиме одмах пожељно или боље од старог. Отуд
паметан човек све мери по томе какво је и где води а не по томе да ли је
модерно или демоде.
С друге стране, јер „Модерно је оно пролазно, летимично и случајно“
(Бодлер), човек који је опседнут новим и хипермодерним - пролазним,
летимичним и случајним... неизбежно постаје неспособан за непролазно и
ванвременско па живи само живот безначаја тривијалне, баналне и празне
свакодневице.
У свакој вештини, и животу уопште, све што се чини досеже вредно и
изврсно тек кад се у његовом пролазном, случајном и модерном налази и
проналази непролазно, нужно и немодерно - класично. Стога, иако је данас
размишљање сопственом главом о било чему постало тешкоћа, реткост и
опасност, не треба никако прасећи прождирати све што новачење добаци,
нуди или намеће, већ промишљати, вредновати, бирати и одбацивати.
Зато кад искорачујеш некуд не трчи одмах слепо и похлепно у "ново"
већ прво испитај куда оно води и ослањај се увек и на старо јер човек који
игнорише проверене вредности тиме деградира себе.
Нека ти, дакле, у свему што чиниш стално једна нога остане на
древним путевима и не прихватај олако све што време добацује јер као што
свака велика река непрестано кривуда стварајући нове токове који убрзо
пресушују, али остаје у свом древном кориту, тако и класични, "немодерни"
путеви којима су генерације пролазиле кроз све ватре миленијума довољно
су опробани и чврсти да њима може безбедно корачати ка вредном и
значајном будућности и свако ново покољење.
Паметан мачевалац у борби, и мудар човек у животу, отуд,
никад не срљају слепо напред. Они су спремни у сваком тренутку да
пођу и назад уколико их тај корак води напред као и да не ступају
напред уколико их тај корак води у назад.

*
"... Осећао си читавог живота да
са овим светом нешто није у реду.
Не знаш шта али оно је ту, као
шиљак у твом уму, који те тера да
полудиш-" (Морфијус - "Матрикс").

Три нова противника свега вредног и изврсног у сваком делању,
вештини, и животу уопште су се лагано, нечујно и неприметно - као почетак
Равеловог „Болера“, увукла у данашњицу.
Сад савременост посвуда, све јаче, брже… свира њихову музику и
заводи све више људи да и не примећујући занесено витлају у том помамном
вртлогу нови плес што постаје велики вир који, уз звуке музике прелазеће у
звуке краја музике, гута у свој амбис празнине све.
Тај вир гута и сваку вештину, па и мачевалачку, јер мачевање једног
времена одражава дух тог времена па како неко живи одређује не само начин
на који мачује већ и начин на који неко мачује открива и како он живи и
какво је време у коме живи.
Но, као што свако ново зло је само исто старо зло - али у новом
оделу, тако и све ново што му се супротставља је исто старо добро које му од
искона стоји на путу - али сада у новом оделу.

"Три демона", студија глава, Џон Рансиман, 1767.

Пођи намерно предњом ногом сувише напред и понуди
противнику да те у њу "опуштено" погоди. Он ће ако је модерни тркач
за угодним и лаким ту једноставну, комотну и комфорну мету - док ти
спремно циљаш у његову руку, главу или груди које ће оставити
незаштићене, напасти лакомислено, лакомо и сладострасно, - и
страдати.
Кад те противник у борби својим радњама, или модерни живот
разним "угодностима", "благодатима" и "погодностима" мами или
усмерава ка неком лаком и једноставном добитку иза тога се готово
увек крије нека замка, превара и зло.
Зато буди подозрив и опрезан према свему лаком и угодном јер
ђаво не иде по свету са репом, роговима и пламеном што пече и боли
већ, јер "врата пакла су широка и пространа а рајска узана и тесна"
(Данте), са крилима лакоће и огрнут плаштом угодног, пријатног,
слатког, одмарајућег, једноставног, забавног, корисног, уживајућег...
Стога у стварима које ти као примамљиве и "добре" непрестано
нуди свакодневни хипермодерни живот „бескрајног напредовања“
гледај, промишљај, премеравај и откривај зло које ти се обично успут
невидљиво и скривено подмеће испод тога иначе ћеш завршити као
СОМ - са лепим, укусним и дебелим црвом у устима, али и удицом у
стомаку.

"Дневник учитеља мачевања"

ПРВИ ПРОТИВНИК
- Хедонизам Још нас школска механика учи да сразмерно сили која делује на
нешто мора расти и мера силе која се као реакција томе опире. У сваком
делању се, дакле, нужно налази отпор, супротстављање, напор и бол као
његов саставни елемент. Покушавати, стога, чинити било шта без напора и
бола значи не чинити ништа, а тежити у делању чистом задовољству заправо
значи уживати у напред - на кредит, а уз наплату накнадним болом јер "На
овом свету све се плаћа, а нарочито је скуп ужитак." (Анатол Франс) па
"Чашу меда још нико не попи а да је са чашом жучи не загрчи." (Његош). Ни
у чему, дакле, није могуће добити нешто ни за шта - заобићи космички закон
одржања једнакости и равнотеже енергије улагања и добитка.
С друге стране, исто тако, учити мачевање значи пре свега учити
владање мачем. Али владати мачем значи покоравати се законима механике
помоћу којих се њиме влада јер не можеш радити шта хоћеш и добити шта
хоћеш. Да би добио шта хоћеш увек треба да радиш шта мораш. Но, учити
мачевање значи још и учити владање својим телом, мислима и осећајима –
покоравати се законима тела, духа и душе помоћу којих се њима влада.
Научити се покоравати и слушати, дакле, прва је степеница у учењу владања
и господарења у било којој вештини, и животу уопште јер сва моћ човека над
природом утемељена је на његовом покоравању њеним законима.2
Но, пошто је човековој слободној вољи свако морање и покоравање
увек противно тешко и болно, не само свакој људској моћи и слободи већ и
цивилизацији и култури су вазда неизбежни сапутници у свему увек
одрицања, жртве, напори, патње и болови.
2
„Не покреће парну машину угаљ и ватра већ инжењери који робују законома
топлоте, металургије и механике.“ (Џејмс Ват)

Време данашње, међутим, на сваки начин у свему, сваког и на сваком
кораку лаже да је могуће опуштеним, уживањем, пријатним, забавним,
удобним…- дакле, без отпора, напора и бола постићи нешто. Отуд посвуда
све више зависника и болесника од слатког, несамосталних, млитавих,
размажених, лењих, саможивих, незрелих и егоцентричних готована,
мекушаца, конформиста и опортуниста који покушавају наивним и узалудним
калкулацијама и шпекулацијама, тражећи стално лаке, комотне, пријатне,
„опуштене“, угодне, без напора и бола заобилазне путеве мањег отпора, да
поједу "бесплатни ручак".
Савремени људи су тако уз помоћ безброј хипермодерних техничких
помагала која "олакшавају" живот - заборављајући да "Што ти више треба
мање вредиш"(Фром) и да "Ко без слуге не може - он робује" (Епиктет), у
највећем броју постали неспособни и лењи духом, душом и телом за било шта
тешко и вредно па се у свему држе само оног што је лако доступно,
комфорно, једноставно, угодно, забавно и за уживање тврдећи да се од бола
и напора клоне јер нису мазохисти3.
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Супротност хедонизму – животињском трчању за уживањима, међутим, није
мазохизам – трчање за болом, јер мазохизам је исто трчање за уживањем само у болу,
дакле, хедонизам другог избора укуса. Неко ужива у слатком, неко у горком, киселом,
љутом, а неко у болу. Супротност хедонизму је, међутим, стоицизам – чврстина,
самоуздржавање, самоконтрола, обуздавање, издржљивост, одрицање, (с)трпљење и
постојаност пред болом без стењања, јадиковања али и без задовољства и уживања у
њему. Само такав став и прихватање да су напор, жртва, патња и напор нужна улагања
за постизање вредног у било ком чињењу, а у духу латинске изреке Per aspera ad astra
- кроз трње до звезда, ствара одлучност и чврстину карактера, прибраност,
сталоженост, истрајност и смирење који су најважнији сапутници сваког мајсторства у
било чему.

Такви, међутим, обично не виде да: "Већина задовољстава нас милује
и грли како би нас лакше задавила (...), а кад би главобоља предходила
пијанству ми бисмо се чували да не попијемо сувише. Али уживање да би нас
завело, иде испред и сакрива нам своју пратњу." (Мишел де Монтењ, Мисли,
1580) па „Главни задатак сваке власти треба да је у највећем подстицању
утољавања свих уживања народа јер док човек исцрпљује своје тело и душу
у насладама слатког и погубног уживања, он не осећа тежину својих ланаца,
и ви на њега можете стављати стално нове окове, а да он то и не примети.
Зато је права суштина државне власти стоструко умножавање средстава за
магарчење и сладострашће народа (…) – то су средства да се плебејци држе
на узди.” (Маркиз се Сад, „Жилијет”, 1797.)

„Брод лудака“, слика Хијеронимуса Боша, генија алегорије из 1494. или 1500.
год., приказује разне људске мане и грехове, па и сатиру лудила испразног
хедонизма. Слика је препуна симбола (на осматрачници јарбола на којој се од жбуња
не види ништа је уместо човека шупља маска - симбола површности и привида, уз то
и демонског лика; на застави је насликан полумесец - симбол мене, пролазног и
краткотрајног, а испод ње је везана печена кокошка и мало ниже огромни уштипак
који виси низ конопац јарбола "на изволите", - симболи готованства и лењости; на
тањиру су трешње - симбол ласцивних уживања; крчаг - симбол материце, окренут
наопако и набоден на мотку сугерише празнину бесплодног уживања...) и на њој
лудаци, представници разних друштвених група, ношени екстатичким заносом чулних
задовољстава необуздано уживају у јелу, опијању, забави, песми, игри, купању,
весељу, тучи и малоумностима, несвесни свог окружења, на броду којим нико не
управља и за који се не зна куда иде.

Тежина мачевања, сваке вештине
и живота опште, увек и неизбежно расте
са количином избегавања тешког у њима.
Дакле, све што ти олакшава - то
отежава, јер да би вештина и живот
постали лаки потребан је прво и пре свега
напор.
"Дневник учитеља мачевања"

Мачевалац хедониста никад не гледа како и шта чини у свом
мачевању већ само како да то што чини је угодно, пријатно,
уживајуће, лако и уз што мање напора и бола. Он, дакле, мачујући не
мисли о мачевању него о свом задовољству - себи, не бави се
мачевањем него собом у мачевању.
Али, чим код једног мачеваоца у његовој вештини и човека у
његовом животу удобност и уживање постану главни циљеви они
ступају на пут опадања, слабљења, кржљања, одумирања и
дегенерације – пут декаденције, јер зато што је сваки раст увек
умирање и бол нечег да би се створио простор за нешто друго
("Заиста, заиста вам кажем: ако пшенично зрно падне на земљу и не умре,
онда остане једно; а ако умре - много ће плода донети." (Јован, XII, 24),
тамо где нема бола нема ни рађања и раста, ни у вештини ни у
животу.
Зато, насупрот већине савремених људи заражених хедонизмом (који
се као непрекидно бављење собом кроз стално задовољавање себе претвара
увек у нарцизам) постоје и људи који стремећи племству живота, јер
"Сигурно је да оно што се ретко налази мора бити врло тешко (…), а колико је
све изврсно увек тешко толико је и ретко" (Спиноза, Етика, 1662.) имају
супротно гесло: Difficiliora meliora - Теже је боље.
Ако је, дакле, прво правило за срећан живот, и половина мудрости како каже Епиктет, "Моћи подносити све" - при чему "Подносити оно што
мислиш да не можеш поднети, значи стварно подносити", да "Патња
оплемењује" (Достојевски), као и да "Само се болом мудрост стиче" (Есхил),
тада никад ништа вредно не израста из уживања, забаве и лењости
хедонизма већ само из жртве и пркоса стоицизма.
С друге стране, ако је друго правило за срећан живот, и друга
половина мудрости, да „Давање је нешто највише што можемо узети од
живота, а давање је вредно тек кад је жртва - заболи“ (Јован Златоусти),
тада највише што добијамо у животу и оном што чинимо долази нам увек и
неизбежно тек кроз напор и бол.
Виђа се, међутим, уистину да понекад скоро безначајна ствар у
вештини или животу захтева од нас огромна улагања, напоре и бол, као и
обратно - да велику и значајну ствар у вештини или животу постижемо одмах,
лако и без напора. Ово увиђање да величину подухвата не мора увек пратити

адекватно уложени напор у њега је, међутим, привид који пречесто доводи
људе у заблуду да је ипак могуће добити "бесплатни ручак". Такво брзоплето
гледање, наиме, увек заборавља да улагање у нешто не постоји само као
видљиво, тренутно и директно већ и као невидљиво, посредно и заборављено
па да је, како то пише Стендал, "Често потребно двадесет година за успех
преко ноћи."

Мачевати, па и живети не мора бити ни тешко ни болно - ваља се само
затрчати као јуне. Но, добро мачевати и добро живети је увек тешко и
болно. Због тога се лоше и добро не разликују само као лоше и добро већ и
као лако и тешко.
У мачевању се, дакле, све може чинити лакшим и једноставнијим
путем: једна акција изводити на лакши и једноставнији начин, учење и
увежбавање уз лакше и једноставније методе, борба лакшом и
једноставнијом техником и тактиком, мачевати лакшим мачевима и мачевима
за простију технику…, али, мачевање на тежи начин, иако је захтевније, увек
је боље од учења на лакши и једноставнији начин јер уз препреке мачевалац
не само да се учи њиховом савладавању већ и расте, чврсне, јача, и
најважније - САЗРЕВА.
И као што се тело развија тек кроз напор мучних физичких вежби,
оштроумље и снага духа расту само кроз тешкоће читања и промишљања
туђих и сопствених мисли, а душа се не богати и не оплемењује без патњи,
сумњи и разочарања тако и изврстан мачевалац и вредно у његовој вештини
никад не израстају из лагодног, лаког, уживања, забаве, "опуштености" и
лењости већ само из тешкоћа, напрезања, одрицања и жртви.
Пошто, дакле, напор човека јача („Што ме не убије то ме снажи“ – Ф.
Ниче) - због чега се извори снага не налазе у лаком већ тешком, свако ко у
савладавању било које вештине, па и вештине мачевања, тражи лаке,
једноставне, комотне, пријатне, угодне, брзе - "турбо-инстант" забавне
путеве са решењима без напрезања показује да је ленштина и калкулант на
путу слабљења. Но, он је исто тако због своје слабости (која увек бежи од
тешкоћа што нужно прате постизања свега изузетног), осуђен да у свему што
чини дохвата само лоше или безвредно, јер "Блато а не злато вади се лако".
Управо из тих разлога је још 340. године п.н.е Менције написао: "Кад
Небо неком намерава да повери велико дело, прво вежба његов дух патњама,
а његово тело тешким радом; мучи га глађу и излаже га крајњој беди;
осујећује његове подухвате. На све ове начине оно подстиче његов дух,
очвршћује његову природу и исправља његове недостатке." Потврда свега
наведеног се налази и у чињеници да и у свакодневном животу за човека
ништа нема вредност ако му сам на свом зноју вредност није открио па му
зато увек и брзо постаје безвредно све поклоњено или лако доступно.
Мајсторство у свирању, плесу, сликању..., и свему другом, долази тек
кад свирач, играч, сликар... обраћа пажњу на то што ради а не на напорно,
болно, непријатно, непријатно, тешко..., које прати тај рад. Исто је и у
мачевању. Мачевалац у учењу и вежбању своје вештине достиже мајсторство
не кад гледа да ли је то што чини угодно, пријатно, напорно или болно већ
да ли је то што чини изврсно и исправно учињено. Вредно и одлично не
постиже онај мачевалац који мисли о себи већ онај који мисли о мачевању не онај који се бави собом у мачевању већ онај који се бави мачевањем у
себи.

Зато су ратници у прошлости вазда били поносни на своје телесне
ожиљке бола из битака, песници на своје ожиљке бола душе, мислиоци на
своје ожиљке бола духа, ствараоци на ожиљке рада... Ожиљци на телу,
ожиљци на духу и души су једини докази да је човек у нечему досегао
мајсторство и испуњено живео јер оно што није падало није ни летело, оно
што није болело није ни уживало..., а ко се сачувао од ожиљака сачувао се
не само од вредног и значајног већ и од живота самог.
Уживања и пријатности, дакле, заслужују сваку похвалу пошто
"Уживање је со живота" (Еразмо) али не када су циљ путовања већ
лепо време или пријатан сапутник на путовању, јер сољу се соли али
од соли се не живи.
*

Животиња се никад не пита да ли је нешто изврсно, лепо, добро, здраво,
узвишено, вредно, племенито…
већ само да ли је угодно и пријатно или не.
За њу је све прихватљиво ако пружа задовољство и
ништа није прихватљиво ако боли.
Зато звер ужива док чини зверства,
злочинац ужива кад му је пружена прилика за злочин,
зависник ужива у оном што убија му живот
јер више га боли да се лиши уживања него да умре...
јер драже му је уживање од живота
Уживање, дакле, може бити исто толико од добра колико и од зла па не може
бити мера оног због чега се дела, живи и чему се тежи.
У свакој вештини, па и мачевалачкој, и животу уопште зато
човек настаје, зри и уздиже се изнад
животиње и urban animalis-а - дивљака који се одева, тек када увиди да
постоји угодно које је безвредно и зло али и неугодно и болно које је вредно,
добро изврсно, лепо, узвишено, племенито… - и изабере живот човека а не
трчања за уживањем и бежање од бола - живот животиње.
"Дневник учитеља мачевања"

Неки Еуклидов ученик, након што је из геометрије научио
аксиом паралелних права, упитао је незадовољно учитеља:
„Шта ја добијам учењем овога, што не служи ничему?”
Еуклид тада позва свога роба и рече му:
„Дај овоме новчић јер он из свега што чини мора имати
за себе неку корист.”
Диоген Леартије

ДРУГИ ПРОТИВНИК
- Прагматизам За већину хипермодерних људи све чиме се баве мора да је
практично употребљиво и корисно – „јестиво“. Тако је настало нпр.
„јестиво“ студирање у коме студије нису више оно што су хиљадама година
још по свом имену (лат. studium - тежња, стремљење, ревност, помно
испитивање, истраживање, проучавање, размишљање...) биле: унутрашњи
духовни порив за спознајом света и мудрости - култура, већ су постале
занатско-трговачко школовање и оспособљавање за оперативно техничкоупотребна умећа од којих ће се зарађивати, куповати, јести, пити, становати,
путовати... - посао. 4
4

И док су, зато, некад учитељи говорили - "учиш за живот", јер циљ учења је
био сазревање, мудрост, грађење карактера и обликовање човека кроз образовање а
не знање, звање, интилигенција, умеће..., данас говоре "учиш за посао" јер главни циљ
учења је добит. Дакле, док је некад посао био део живота данас је посао постао сав
живот а живот, па и учење и спознавање, постали су обичан посао. Тако је настао један
свет у коме је све постало роба и трговина и сви постали купци и трговци.

На исти начин вулгаризације свега данас су настали и „јестива“ наука,
„јестива“ уметност, „јестива“ политика, философија, култура, „јестиви“
међуљудски односи, "јестива медицина", "јестиве" вештине..., а који постоје
само да би корисно служили свакодневном практичном задовољавању нечијег
пуко биолошког „У се на се и пода се“ живота - идеологији чија је највиша и
једина идеја пуњење банковних рачуна, ормана, стомака..., дакле,
користољубље - похлепа!
У том свету „јестивости“ је допуштено само корисно, практично,
економично,
исплативо,
функционално,
ефикасно,
рационализовано,
сцијентистички
прорачунато,
регулисано,
контролисано,
логично
и
инструментализовано, а живот у њему - сачињен сав од баналне
приземности, без духа, идеала, маште, снова, игре, културе и слободе, са
једним машинским, стерилним и празним стако-пластика-метал дизајном исто
тако машинских, стерилних и празних стакло-пластика-метал људи за које
"пар добрих чизама и кобасице више вреди од све уметности" (Гогољ) - је
савршени живот прагматизма.
Но, такав кратковиди, прозаични и материјалним интересима
заробљени трговачки ум не види да срце није само практична и корисна
пумпа за крв већ и испуњеност живота. Он исто тако не види да говор није
само корисна и практична гласовна комуникација већ и поезија, певање...,
да се људи звуком баве и бескорисно кроз музику, кретањем бескорисно
кроз плес, писањем сувишно кроз калиграфију, архитектуром сувишно уз
грађевинарство… Он, такође, заборавља да математика није само практична

трговачка и техничка рачуница већ и вештина кретања кроз теоријски
бескрај непостојећих појмова математичког идеалитета, да философија није
пуки практични и корисни сцијентистички инструмент логичке анализе из
угла конкретног већ и у вечном темељу фило-софија (грч. пхилос-сопхиа љубав према мудрости) па и много више од математичко-аналитичког
машинског рационалитета ("Да су за мудрост довољни само непогрешива
логика и разум тада би вазда калкуланти, шпекуланти и трговци - а не
филозофи, били мудраци" - Балзак), дакле, и интуиција слободне
контемплације и спекулације5, промишљање из угла, најопштијег, вечног и
5
лат. speculum - огледало; "Ум мудраца, будући да је он досегао мир, постаје
огледало свемира" (Чуанг Це), дакле, кроз спекулацију мислиоца свемир
промишљајући и гледајући се, као у огледалу, постаје свестан себе.

неопипљивог - лепота истраживачког мисаоног лутања метафизике и
критичко размишљања што, јер није само пуки разум већ и ум, се претвара у
уметност која развија, култивише, оплемењује и обликује дух ка мудрости. 6
6
Данашње друштвене, природне али и уметничке "школе", насупрот томе, су
претворене у техничке школе и то веоме сличне модерним фабрикама пилића у којима
се људи под инжењерингом посебно изолованих, усмераваних и контролисаних
вештачких услова "кљукају" празним техничко-сцијентистичким "турбо-инстант"
оперативним информацијама за стероидно подстицање на брз раст, али не и
сазревање, а како би били што пре гурнути у кланицу општег тржишта корисне
употребљивости.
Користољубиви и похлепни антидух прагматичне хипермодерности не подноси
и не дозвољава зрелог и образованог човека јер "Перо и мач су у складу" - пут учења и
пут борбе је један, па зато идеал савременог образовања није никако одгајање,
васпитавање и просвећење - стварање слободних личности које су лепо, узвишено и
чврсто исковане, него супротно - синтетичких, корисних, меканих, зависних и
употребљивих техничара опслужитеља - робова будућности за један свет и време без
будућности. Зато је "Потребно људе убедити да је "ин", у моди и пожељно бити глуп,
простак и неук. Истовремено треба изазивати на сваком месту сваки отпор према
правој култури и образовању који морају бити маргинализовани." (Ноам Чомски)

Исто тако, али са друге стране, свет у коме је нешто вредно само уколико
је успешно, корисно и практично је увек и суштински свет без вредности.
Наиме, ако је сва вредност у успешном, корисном и ефикасном, а дешава се и
да пљачка неком буде успешна, корисна и ефикасна, а херојски отпор
злочину буде безуспешан, бескористан и неефикасан, тада свет прагматизма
живи у празнини вредносне пустиње.
Он, наиме, усмеравајући све на пругу празног пијачног живота приземног,
пролазног, маргиналног и баналног користољубља ствара празну, приземну,
пролазну, маргиналну и баналну чулно - предметну културу насупрот идејновредносне – духовне културе. Тиме гради један свет социјал-дарвинизма у
коме је врхунац свега трговати, ратовати и спортовати - туча, а његова
култура, испражњена од свега стварно вредног, великог, суштинског и
непролазног, је ту само како би прагматично служила да измученим и
исцрпљеним прагматицима после њиховог радног дана пружи масовну, брзу,
лаку и плитку комерцијалну забаву, одмор, опуштање, разбибригу, спектакл,
наркозу, заборав, задовољство и разоноду да би били оживљени, окрепљени
и обновљени за нови радни дан који следи!

Мачевалац прагматиста никад не гледа како и шта чини у свом мачевању већ
само како да његова вештина буде практично, успешно, ефикасно,
и функционално употребљива за неку његову корист.
Он, дакле, исто као и његов брат хедониста, док мачује не мисли о својој
вештини већ о томе како да му она буде од користи, не мисли о мачевању
самом већ о својим интересима и себи у мачевању, - не бави се вештином у
себи већ користољубиво и нарцистички собом у вештини.
Но, као што се право мајсторство у сликању, писању, свирању..., и свему
осталом, јавља тек кад се сликар, писац, свирач... посвети из љубави томе
што ради а не чему то њему служи и какве користи има од тога што ради,
дакле, бави се тиме што чини а не собом који чини,
чак и по цену жртве и штете себи, тако је у сваком чињењу уопште,
па и у мачевању.

"Дневник учитеља мачевања"

Мачеваоци прагматичари мисле само на практично, употребљиво и
корисно у мачевању. Они, у складу са том користољубивошћу, прво
постављју себи питање "чему мачевање без надметања и побеђивања,
опипљивих успеха, такмичења, положаја на ранг-листама, медаља,
самопоказивања, пражњења адреналина, награда, статуса, путовања,
задовољеног поноса, таштине, сујете…?", па је њихово мачевање непрестана
обузетост собом и вртење око себе, својих сопствених потреба и свог
самозадовољавања.
Ти егоцентрици никад не могу постићи стварно вредно у било којој, па
ни мачевалачкој вештини, јер онај ко као у огледалу нарцисоидно гледа само
себе и своје интересе не може видети цео преостали свет. Он слично гладном
човеку који види само јестиво, гледа и види у својој вештини једино оно што
је непосредно везано рачуницом за његово коначно и ограничено ја остајући
слеп за бескрај вештине који му измиче.
Насупрот томе, човек у оном чиме се бави достиже врхунац тек
посвећењем, дакле, кад се његово ја утопи и нестане у томе што чини уз
заборав на своју корист, добит или штету - а због чега увек само онај ко се
одриче делања за себе на крају највише за себе и добија.
Из тог разлога гледање мачеваоца на мачевање из угла прагматизма
указује не само на његову ускогрудост и саможивост према вештини и свима
који саучествују у његовој вештини већ и на некултивисан карактер који је
неспособан да се односи племенито према другом, себи и вештини којом се
бави.
Наиме, суштина култивисања у свему је управо у окренутости
вредностима
које
прекорачују
појединца
и
индивидуално
у
надиндивидуалном, трансцендентном и универзалном, а по чему се и
разликује уљуђен човек од простака који се као животиња бави сваког
тренутка само собом и себи корисним сводећи све на питања: "а где сам ту
ја"?, "чему ми то може служити"?, "како то могу искористити"?...

Прагматизам зато указује и на неотмен карактер мачеваоца и човека
јер ни у чему нема херојског без свесно одбачене користи а изабраног
великог и трагичног губитка. Отуд насупрот тривијалне и приземне
трезвености Санча Пансе витез вечности Дон Кихот увек говори у духу:
„Прави џентлмен се увек бори за унапред пропалу ствар"(Борис Пастернак),
"Са надом на успех никад се не бије! Не! Тек кад узалуд је, дивно је!"
(Сирано де Бержерак) и "Витештво увек пре бира губитак но добитак..."
(Шекспир-Антоније и Клеопатра).
Прагматизам у гледању на вештину и живот указује, међутим, још и
на сиромаштво и оскудицу. Наиме, онај ко је богат не гледа ни на шта што
чини трговачки - из угла обазирања на добит и штету, угла интереса и
стицања, већ из угла луксуза, богатства и расипања што дају и поклањају, а
не узимају и троше. Савремени потрошачки свет који данас са свих страна
све опкољава је управо зато, ма колико привид његове спољашњости
показује раскош и богатство, у својој најдубљој суштини свет највећег
сиромаштва, свет празнине - беде благостања.
Наиме, пошто оскудник (без обзира шта и колико поседовао) у свему
чиме се бави стално очекује и тражи путеве да узме и добије а богат и
широкогруд човек због преобиља тражи у свему чиме се бави путеве да
пружа, даје и поклања, слаб мачевалац је у борби увек принуђен да чини две
ствари:
Он, као прво, јер је у мањку мора чинити само оно што је неопходно,
економично, практично, прорачунато, опрезно, ефикасно и корисно - све
своје снаге и пажњу улагати у прагматику. Насупрот томе врстан мачевалац
има вишак снаге и умећа па ове поклања као луксуз и украс за лепоту онога
што чини слободно се поигравајући са вештином претварајући је уметност.
Слаб мачевалац, као друго, у свом мачевању мора увек да се лакта за
престиж јер надметање око тога "ко ће први" влада неизбежно тамо где нема
нечег довољно - у оскудици и сиротињи у којој је човек угрожен и притеран,
стављен пред или-или, па мора изгурати неког другог како би имао место за
себе.
Такмичарски поглед на живот је, зато, увек поглед суревњивих,
забринутих, неафирмисаних или неуспешних - поглед одоздо према горе,
плебејски поглед, јер како је написао Гете: „Само се ситни боре око
престижа” пошто „Као што пожар пре захвата сламене колибе него високе
камене палате, тако и амбиција лакше захвата ниске него узвишене
духове.“(Себастијан Шамфор)
Дакле, тамо где постоји вишак, изобиље, богатство и преливање ту
нема места отимању за себе, борбе око нечега, грабежу, похлепи,
конкуренцији... - ту се даје, поклања, племенито расипа и жртвује а ја и
њему корисно падају у заборав.
Из оскудице, скучености, сиромаштва, слабости, угрожености, зебње и
мањка произилази, дакле, увек прагматизам – мањак племенитости –
дивљаштво, агресивност и мањак лепоте – ружноћа у делању и опхођењу
према себи, својој вештини и другима како у мачевању тако и у живљењу.

*
Има ученика који брзо одустају од учења мачевања
уколико за кратко време не постигну успешно
"практичне и корисне резултате који доказују ефикасност рада".
Ти модерни прагматичари, међутим, заборављају да, јер битан је смисао
акције а не њен резултат, најдубљу суштину сваког учења и делања не чини
толико банални корисни резултат рада колико стремљење које
надахнућем ИСПУЊАВА човека
дајући његовом животу смисао, арому и вредност.
Циљ учења и делања, дакле, није само нека употребна "корист" и "резултат"
већ и буђење узвишеног у човеку кроз стремљење некуд...,
а до чега се можда никад и не може стићи.
Та стремљења и идеје испуњавају, сазревају и оплемењују људско постојање
водећи га од варварског ка људском, од видљивог, опипљивог и баналног
ка невидљивом, бесконачном и недостижном - од оног
дохватљивог ка оном чему се једино можемо дивити.
"Дневник учитеља мачевања"

Супротно гледању на све из угла прагматизма – ОСКУДИЦЕ, је цео
један
свет
гледања
из
угла
ИЗОБИЉА.
Насупрот
мачеваоцима
прагматичарима постоје, дакле, и мачеваоци који се не баве овом вештином
зато што им је корисна и практично употребљива већ просто, једноставно,
необјашњиво и ирационално - зато што је воле без икаквог интереса и
користи.
Чинити нешто без рачунице, само због њега самог, јер је мерак - "за
сопствену душу", из љубави према томе што се чини - па чак и себи на штету,
део је барем половине живота сваког мудрог, часног и племенитог човека јер
мудрост, која у себи садржи разум и рачницу, зна да кад се све прорачунава
увек се на крају на своју штету и прерачуна пошто сувише разума увек води
у глупост и сувише рационалности у ирационално.
Мачеваоци непрагматисти зато за једини циљ свог мачевања увек
имају само усавршавање, улепшавање, слављење... - дитирамб, вештини
коју воле, а љубав не тражи плату јер она је поклањање а не трговина. Том
посвећењу они са страшћу жртвују своје време, мисли, осећаје и тело,
потпуно и до заборава себе чинећи све без очекивања награде јер за њих је
само делање највећа награда – "Борио сам се - и то је довољно." (Ђордано
Бруно); "Награда за добру ствар је та што је добра ствар створена." (Ф.
Ниче).
Прави мајстор вештине, дакле, себи никад не поставља питања: "Чему
ми служи и каква ми је корист од тога што чиним?", "Како да знам да ли је и
колико то што чиним успешно и ефикасно у корисном служењу?"..., а која
непрестано, као зубобоља шупљег зуба, прогањају у свему сваког
прагматисту.

Наиме, кад неко нешто чини из љубави не поставља себи питање чему
му то служи нити питање која му је корист од тога што воли то што чини. Он
још мање поставља себи питање како да опробава своју љубав и сазнаје
колика је, колико успешна, да ли и колико напредује у њој и хоће ли за њу
добити неку награду, пехар, диплому, медаљу..., а због чега и пише Мартин
Кесел „Ко тражи медаље није их заслужио, а ко их је заслужио – нису му ни
потребне“
Тајна смирености и спокоја непрагматисте пред тим питањима је,
дакле, у томе што он својој вештини прилази из другог угла и што се
мачевањем бави због мачевања самог - зато што му је оно циљ а не средство
за испуњавање неких других циљева.
И као што ходач по жици ако почне да мисли о себи а не о својој
вештини балансирања, почиње да страхује за свој живот па неминовно пада
тако и мачевалац у борби ако мисли на себе, свој престиж, победу, награду,
успех..., а не на мачевање у коме његово ја нестаје, увек пада без обзира да
ли губи или побеђује. Тек кад мачевалац ступа у борбу не због надметања,
победе и успеха већ због вештине саме он почиње да блиста пошто кад се
нешто чини из љубави неважни су добици и губици, победе и порази... jer
љубав не хаје за последице.

Циљ понављања и вежбања није да се повећа бројчано постизање поена у
такмичењима већ да се достигне савршен ударац и убод.
То се постиже тако што мачевалац није заокупљен победама и поразима већ
начином мачевања, не бројањем већ вредновањем.
Тако је споља гледано мачевање борилачка вештина чија је функција борба
али у дубљем, унутрашњем смислу она је начин да се усаврши човек.
Зато мачевалац од вештине 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...
И као што се лекар не бори против болесника већ болести у њему а духовник
не насрће на човека већ на зло у њему тако и мачевалац, јер за свој једини
циљ има само вештину, у борби се не бави противником већ вештином самом
па никад не напада противника већ његову вештину,
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 мачеваоца и животу уопште.
Слично плесачу који игра због лепоте играња са суиграчем, а не због
побеђивања суиграча, и у мачевању борба не служи узајамном сатирању око
победе и плена или спортском "пражњењу адреналина и негативне енергије",
већ што богатијој, заноснијој, заводљивијој, креативнијој, инвентивнијој,
елегантнијој, лепшој... вештини и пражњењу "позитивне енергије".

Добар сликар зато не настаје из такмичења са другим сликаром око
тога да начини лепшу слику већ из тога што сам није задовољан својом
сликом па покушава да створи бољу, добар песник није онај ко пише песму
да би она била боља од песме другог песника већ онај ко у бескрај тражи
праву реч јер сам није задовољан оном коју има, добар музичар није онај
који тежи да боље свира од другог музичара већ онај који сам покушава да
задовољи своје ухо свирајући боље…, тако и добар мачевалац не настаје из
тежње да се достигне и престигне други мачевалац већ из борбе са собом око
лепоте и изврсности вештине.
Право мајсторство у свему, па и мачевању, дакле, не настаје тако што
мачеваоци, као кучићи који чим виде нешто да трчи одмах, због свог
моторичког рефлекса, појуре да га сустигну, или тако што слично деци у игри
„труле кобиле“ теже да прескачу један другог, већ тако што сваки понаособ
сам трчи за себе и самог себе прескаче. Лествицама напретка у свему што
радимо се тако не пење кроз сукоб, над-метање, тучу и дивљаштво, не
против другог и преко другог већ помоћу уздизања из себе, преко себе и
помоћу другог. Проблем не треба, дакле, да буде туђа висина већ наша
нискост јер границе се не савладавају тако што се обарају већ тако што се
прерастају. Прави мајстор било које вештине, стога, увек избегава
надметање око тога да буде бољи од других јер не само да зна да "Човек је
створен за веће ствари него што је тријумф" (Јејтс) већ и да једино онај ко
премашује сам себе уздиже се.
Стварно вредно и изврсно, стога, никад не настаје из поређења и
такмичарског надметања да нечје дело буде боље од дела неког другог таштине, сујете, гордости, суревњивости, охолости, самољубља, славољубља
или зависти "завиривања у туђе двориште" већ из тежње да делатник из себе
самог пружи највише што може како би нешто постало изврстан, непоновљив
и неупоредив свет за себе.
Зато човек у коме се не налази МЕРА савршеног уткана у њега самог,
ко нема, не осећа и не изграђује сам у себи оно идеално које га изнутра води
ка изврсном у делању, већ му стално треба нешто споља - поређење са
другим, као нека штака за ослањање, досеже увек само безначајно ма на
какав трон се попео. Најбоље и савршено сваком измиче ко најбоље и
савршено сам у себи нема пошто ништа божанско не припада ономе у коме
нешто божанско већ не лежи.
*

Добар мачевалац није добар по томе што ефикасно побеђује
јер он остаје добар и кад губи.
Лош мачевалац није лош по томе што губи јер
он остаје лош и кад ефикасно побеђује.
Нешто није ДОБРО јер побеђује већ зато што је ДОБРО. Нешто није ЛОШЕ јер
губи већ зато што је ЛОШЕ.
“Мали човек је и на врху мали, горостас је велик и у јами.”
Мера доброг и лошег, дакле, није у побеђивању, губљењу, надметању,
успешности и дивљаштву туче већ с оне стране сваког спољашњег
поређења, у унутрашњости сваког човека и мачеваоца
понаособ - кад се круна носи у себи а не на глави.
Зато „Покушај да не будеш човек од успеха већ човек
од вредности“ (Ајнштајн)
"Дневник учитеља мачевања"

Многи ковачи су се домогли тајних рецептура ковања доброг мача но
ипак га никад нису исковали. То је зато што им увек измиче један додатак у
изради свега доброг, па и доброг мача - додатак који не може изрећи ниједна
рецептура. Тај додатак је приступ ковању. Прави мајстор, наиме, наручени
мач израђује за новац али никад не због новца јер зна да добар мач не кује
добро плаћање већ добар рад и да дело не настаје из поруџбине већ из
унутрашње ватре која гори и кад поруџбине нема.
Свако врсно дело се, зато, од обичног или лошег увек разликује само
по једном неухватљивом поклону мајстора наручиоцу: непрагматичном вишку
који се не може ни израчунати ни платити - духу оплемењујуће љубави с
којим је чињено и који из учињеног зрачи. Само онај ко ради због љубави
према стварању - уметности, а не због љубави према користи – трговине,
може удахнути дух вредности и живота створеном, а због чега је и речено
"само дела љубави остају." Изврсно и вредно у свему увек је непроцењиво па
стога у било ком делању мерења, рачунице, награде, калкулације добитака и
губитака никад не воде вредном јер док се човек бави бројањем - коначним
и мерљивим, измичу му вредности - бесконачно и немерљиво.
Зато су неки мачеви добри а неки лоши, неки мачеваоци добри а неки
лоши, зато су нека људска дела и поступци безвредни а неки се уздижу
изнад сваког вредновања, - јер док практични интереси покрећу само
трговину непрактични и недостижни идеали надахњују постојање човека
пламеном што покреће свако мајсторство.
Мачевалац у својој вештини и човек у животу, стога, не треба никад да
се слепо воде само корисним - јер тако се доспева само до приземне,
профане, празне и тривијалне материјалне баналности, већ исто толико и
оним недохватљивим пошто „Тог волим, ко за немогућим жуди (...), јер ми
смо ту вечнога ради.“ (Гете)
Практично и корисно заслужују сваку похвалу и поштовање пошто
"пуно мудрости, радости и лепоте има у хлебу" - али за стомак и гладног, и
када су средство а не сврха постојања, јер како рече Христос "не живи
човек само од хлеба..."
Сва људска величина и уздизање изнад света животињског и
варварског је стога у свему, па и у вештини мачевања, само у томе да човек
уме чинити сувишно и бескорисно, а јер је, како каже Волтер, "Сувишно
веома потребна ствар", Артур Шопенхауер додаје да "Дивно и велико дрвеће
људи саде лепоте вртова ради, а мале и ружне воћке у воћњацима, плодова
ради", па Оскар Вајлд закључује да зато "Можемо опростити човеку који
ствара корисну ствар, само уколико јој се не диви. Једино оправдање човека
који ствара бескорисну ствар је уколико јој се истински диви. Сва је уметност
у потпуности бескорисна."

*
Није толико важно да задатак испуниш ефикасно и успешно колико
каквим си се показао док си га испуњавао.
У испуњавању можеш бити безуспешан али јер, "Начин на који умиремо може
учинити вредним читав наш живот" ("Бушидо кодекс"), начин на који си се
носио са задатком може те издигнути изнад сваког твог неуспеха,

као онај спартански у Термопилима.
Исто тако, можеш успешно испунити задатак али да све што си при томе
чинио било је толико поражавајуће да је унизило
сваки твој успех.
Добар учитељ, зато, јер придаје највећи значај томе какав је ученик,
увек више проматра њега него испуњавање задатка који му је дао.
Ништа што нам живот даје да чинимо не даје нам толико ради испуњења
неког задатка колико нас ради - да би разоткрио
не да ли нешто успевамо или не успевамо већ ко смо и какви смо.

"Дневник учитеља мачевања"

Да би се тело кретало нису довољни зглобови и механика скелета,
да би се створила музика није довољна техника свирања,
да би се начинила слика није довољна техника сликања,
да би се мачевало није довољно знати технику механичких
покрета тела и мача,
да би се један човек или једна цивилизација издигли изнад
дивљаштва у људско и смисаоно постојање није довољна
техника и технологија…
Све што се чини без невидљивог у чињеном - духа,
увек се деформише, дегенерише и разара себе и све око себе
завршавајући неизбежно у ништавилу празнине.
Техника, зато, заслужује сваку похвалу и поштовање али,
јер не свира клавир већ пијаниста,
не сме техника да води дух већ дух да води технику,
не сме мач да води дух него дух да води мач.

"Дневник учитеља мачевања"

ТРЕЋИ ПРОТИВНИК
- Техницизам -

Исти хируршки нож се може
користити за спас човека али и за злочин
над човеком. Сва је техника у својој
суштини тако саткана па је техничка
интилигенција увек вредносно празна а
технократа кооперативан са свиме - од

слободе до терора.
Зато је Карл Јасперс и написао
да:"Техника је пут којим ђаво поплочава
уништавање вредности."
"Дневник учитеља мачевања"

Кад се уједини делање у коме је циљ олакшано, угодно, пријатно,
комотно, уживајуће... - хедонизам, са делањем у коме је циљ корисно,
ефикасно, практично... - прагматизам, настаје техника и техницизам.
И као што опијање алкохолом води у смртоносну болест тако и људе
данас, још од колевке на електрично љуљање и бицикла на батерије па до
електричних свећица-сијалица за душе умрлих што се у модерним црквама
пале на кредитну картицу, непрестано уче, наводе и приморавају да се
опијају техником и усхићено на сваком месту, у сваком тренутку и у свему
клањају справама, машинама, помагалима... - СРЕДСТВИМА.
Отуд слично хромом човеку који зависи од свог штапа и савремени
човек, који се опија техником и технологијама, је постао неспособан за
самосталан и слободан живот, па готовански зависи на сваком кораку и у
свему ослања на свој технички штап помагала, справе, машине,
инструменте, апарате...
И у мачевању је све више оних који својој вештини прилазе на пуко
механички начин бавећи се само техником и механизмом вештине - средством
мачевања, мачујући без духа – као машина по уграђеном програму или
животиња по урођеним нагонима и рефлексима.
Они тако чине јер су и у свом свакодневном животу опијени и
заробљени хипермодерним сцијентистичким технооптимизмом и његовом
техноутопијом по којој су средства - техника и технологије богови који могу
СВЕ и решавају СВЕ. У таквом свету, у коме су људи - како је то Николај
Берђајев написао, "подељени на техномане и нове варваре“, треба само
куповати и поседовати справе - што је врховни циљ, умеће и вредност и знати
руковати справама - што је врховна образованост, вештина и култура човека.
Тај свеприсутни техницизам обоготворавања, обожавања и
клечања пред мртвим справама и машинама данас је почео СВЕ
претварати у себе и своју празнину бесциљности дегенеришући,

деградирајући и разарајући својим нихилизмом беживотног све
вредности, сав свет, живот, све вештине, па и мачевалачку вештину.
Али он дегенерише, деградира и разара и ЧОВЕКА који хоће
да се бави мачевањем јер за деформисану сурогат вештину и
деформисани сурогат живот неопходан је и деформисани сурогат
човек.

Савремени живот и
шест прећуткиваних облика
свакодневне деструкције људске психомоторике

„Модрена времена“ – Чарли Чаплин, 1936

„Спајање човека и машине ће
трајати док се све што је људско не
искорени, и док половичност - спој лоше
машине и слабог ума, не постане,
изгледа, човек будућности.“
(Пол Вирилио)

Мозак је настао и еволуирао примарно из функције контроле рада
мишића - „Мишић је колевка мозга“ (Ламарк). Из тог разлога једино бића
која се крећу, за разлику од биљака, поседују централни нервни систем.
Човек, дакле, себе и свет око себе открива и способности својих пет чула
ствара кроз покрете мишића. Отуд мало дете инстинктивно непрекидно и на
све начине тежи да ангажује све своје кинестетичке механизме при чему
мишићна активност руку и ногу има најважнију улогу.
Исто тако, једном изграђене основне психомоторичке способности се
одржавају и даље развијају само кроз физичке активности и ПРАКТИЧНИ
МЕХАНИЧКИ рад јер само непосредно оперативно-мануелно деловање свих
делова тела ствара код човека спретност и интилигенцију кроз присиљавање
да пред себе поставља реалне циљеве и да их остварује кроз практично
запажање, промишљање и самоконтролу. Само из хомо фабера, дакле,
настаје хомо сапиенс.
Биолошки развој мозга човека и његове квантитативне и квалитативне
карактеристике из наведеног разлога готово у целини зависе од интензитета
и квалитета човекове мишићне активности од рођења до смрти. И као што
интензивни мишићни рад води и интензивном телесном развоју мозга (који је
темељна предпоставка сваке његове употребе за више функције) тако слаб и
редак мишићни рад неизбежно води његовом кржљању, дегенерацији и
снижавању прага способности. Чак и највиша и најсложенија духовна
функција мозга - апстрактно мишљење, добија стимулансе кроз мишићне

активности, а што доказује не само неурофизиологија већ и од давнина многе
филозофске школе. Међу њима је најпознатија Аристотелова перипатетичка
(од грч. перипатос - шеталиште; пери-патео - "шетам се и расправљам") у
којој су се филозофска разматрања и полемике одвијали уз шетње по
ходницима (перипатои) лицеја у Атини или атинским шеталиштима и
трговима. С тим у вези је и Фридрих Ниче написао: "Не верујем мислима које
не излазе из ногу."
Но, ово природно стање повезаности мишићног (телесног) кретања и
мозга, које траје већ милионима година, има далекосежне последице за свако
дете и човека који данас одрастају и живе не само у свету мноштва
вештачких помагала, превозних средстава, мишићне хипопокретности и
атрофије услед седења већ и сурогат-виртуелном свету екрана који раздваја
кретање тела од кретања у мозгу.
Наиме, деца и људи који због синдрома дигиталне зависности
претежно живе ван реалности - у фиктивном свету виртуелне
квазиреалности не изводе покрете ногу, руку и тела покрећући мишиће
својих ногу, руку и тела већ притискајући дугмета која покрећу ноге, руке и
тела визуелних фатаморгана.
Шест темељних елемената за психомоторику сваког човека,
сваку вештину, па и вештину мачевања, и живот уопште, су први на
удару и највише угрожени тим савременим и деформисаним начином
"живота".

„Механичка девојка“, роман Паолa Бачигалупиja

Деструкција осећаја за простор
Знање о томе где сам у простору, колико је удаљен противник и где се
он налази у односу на мене, где се и како крећем напред, назад, лево, десно,
косо-лево-напред..., полуокретима и окретима, где се налазе предмети око
мене...? од темељног је значаја не само за вештину мачевања већ и за
свакодневни живот јер човек постоји кретањем у простору.
Да би се изградио и очувао осећај за простор кључно је што више и
што разноврсније кретати се реално кроз његове три димензије (горе-доле,
лево-десно, напред-назад) а што мање кретати се виртуелно (без мишићне
активносту) кроз фиктивне дводимензионалне просторе екрана и екранчића.
Наиме, чула која у простору екрана процењују "дубину", "висину" и
"ширину" - лажних виртуелних просторе (целе планине стају на мале екране
и екранчиће) навикавају се на фиктивне мере, а што за последицу има

упропаштавање природне способности човека да стереоскопски види већ и
процењује и премерава реални простор око себе.
Дакле, у оној мери у којој просечно савремено дете и човек проводе
мање времена у активностима у реалном тродимензионалном физичком
простору са стварном дубином, ширином и висином у тој мери њихове
просторне способности се више дегенеришу јер их екранске фатаморгане
приморавају да мешају реалне и фиктивне димензије и просторе.
Биолошки, а не електронски изграђен и очуван осећај за простор је од
највећег значаја за још један просторни елемент мачевања - поимање
амплитуде покрета. Мачевалац у вежбању и борби треба своје покрете да
изводи различитим и усклађеним амплитудама (широки, дугачки, кратки...).
Уколико је осећај за просторну дистанцу (осећај за дубину) неоформљен,
дегенерисан или изгубљен такав човек не може да контролише амплитуду
својих покрета и процењује димензије својих просторних радњи.
Последице оштећења осећаја за простор: грешке у разлучивању
елементарних категорија простора (лево-десно, напред-назад), несигурност и
неспособност кретања у простору, трапавост, неспретност, непрецизност,
некоординисаност, деформисаност и неусклађеност покрета, оболења
диспраксија и дисграфија...
Даље, око које посматра лажни (сурогат) простор екрана своје
информације о кретању кроз тај "простор" не рефлектује на мишићни покрет
тела који природно треба да их прати (на првој пројекцији филма "Улазак
воза у станицу" браће Лимјер публика је у тренутку прилажења воза почела
да бежи са столица!) већ их одмах враћа назад у мозак умртвљујући, слабећи
и прекидајући природне путеве и везе које биолошки постоје између мозга и
мишића.
Резултат: као што слике мозга почињу да се "крећу" кроз "простор" а
тело мирује тако и тело почиње да се креће кроз простор покидано од
координације слика покрета у мозгу. На тај начин добијамо болесно стање
неартикулисаног, неразвијеног некоординираног телесног покрета, страх од
простора... - дете, човека и мачеваоца поремећених психомоторних функција
за свакодневни живот јер оно што њихов мозак покуша свесно да уради
мишићи неће више да испрате а оно што раде њихови мишићи постаје све
више самостално и нема везе са њиховим мозгом.
Наведени поремећају су толико чести да данас четворо од десеторо
деце (узраста око 6 година), који се упишу у школу мачевања, су толико
упропастили биолошки инстинктивне реакције да кад им се баци рукавица у
лице чак ни не трепну а далеко од тога да се уклоне или покушају да је
ухвате. Они су навикли свој мозак и мишиће на виртуелну ситуацију да кад
из екрана нешто крене према њимане морају да реагују јер се неће десити
ништа.

Деструкција осећаја за време
Овај осећај је од огромног значаја за свакодневни живот па и
мачевање. Човек који нема створен и развијен осећај за време не само да не
поима значај односа јуче-данас-сутра па живи примарно у садашњости (као
животиња која не зна за јуче и сутра па не може ни да има свест - знање о
себи сада) већ не може да разуме и ствара ред, структуру и правилност
пошто не поима однос пре-после - суксцесију (догађаје и ствари који су у
времену једни после других). И у мачевању је исто осећај за време темељни
осећај јер праву акцију на правом месту треба увек извести у право
време.

Да би се изградио осећај за време – стекла свест о четвртој димензији
свега потребно је да се човек (мачевалац) од рођења одмах сусреће са
дешавањима која имају реалну брзину у реалном простору јер једино они
поседују реално протицање у реалном времену.
Уколико се, међутим, осећај за време развија уз телевизијске и друге екране
у којима радња увек има сопствено, фиктивно време трајања (цео живот
може да стане у један филм) јер се одвија у фиктивном простору и фиктивном
брзином, мозак се упропаштава и затупљује за мерење стварног времена
догађаја у реалности.
Последице губљења осећаја за време су низ психомоторичких
поремећаја: одсуство реда и редоследа у делању, неуређеност и хаотичност у
понашању, неспособност за дисциплину (јер она подразумева ред у коме све
иде по одређеном редоследу у времену), збуњеност, неспособност да се
правилнио процењује време у свакодневном животу, бркање узрока и
последица, и оно што је најгоре: нестрпљивост и брзоплетост јер
неразликовање прошлог, садашњег и будућег води у стање у коме се хоће
све у сада и одмах - симултано, дакле, истовремено.
Поремећаји у поимању времена, међутим, немају за резултат само
временске последице. Време је повезано са простором јер мачевалац преко
простора диктира брзину - време извођења својих радњи као и обратно,
простором време - брзину. Отуд поремећај темпоралних способности повлачи
за собом увек и проблеме везане за просторно и брзинско понашање
мачеваоца током извођења акција.

Деструкција осећаја за брзину
У вештини мачевања је веома битна способност ученика да препознаје
и контролише брзину својих кретања и кретања противника. Мачевалац који
чини без осећаја за брзину никад ниједну мачевалачку акцију неће моћи да
реализује јер ће све чинити или пребрзо или преспоро, дакле, неадекватно
околностима. Осећај за брзину се гради и развија само и једино кроз
непосредни практични контакт са сопственим телом и другим телима која се
крећу различитим брзинама.
Уколико се, међутим, осећај за брзину код детета, човека и мачеваоца
гради без непосредне мишићне активности тј. пред виртуелним светом екрана
и екранчића он се упропаштава и дегенерише. Наиме, свако ко расте или
проводи време уз екранске слике које се у свим савременим медијима по
правилу смењују у магновењу сумануте и хистеричне брзине због потребе за
хиперактивним ефектима (који треба у што краћем времену са што већом
количином сензација да шокирају и обузму чула) у потпуности губи реални и
стварни осећај за брзину и замењује га осећајем за прогресију брзине - брже,
још убрзаније...
Последице:
свакодневни
фиктивни
хиперпокрет
иницира
хиперактивност и убрзаност у свакодневном понашању па све што се чини је
без мере за темпо тј. муњевито, јуреће, на пречац и брзоплето. Тако настаје
човек површности, лакомислености, аљкавости, расејаности и брљивости који
нема времена за задржавање на било чему, па ни за размишљање и
студиозно удубљивање у суштину. Тај човек нестрпљења све хоће брзо и
одмах ("инстант-турбо") не схватајући да вино од године је такође вино
као и оно од двадесет година – али није исто вино, Ако тако не може
постаје нервозан и нестрпљив па све што чини одмах одбацује као „досадно“,
„сморно“, „несносно“..., заборављајући да досада је стање духа а не стање
ствари. Човек нестрпљења, дакле, никад ни у каквој вештини не може
успети ништа пошто резултате у свему не доноси никад „кратак дах“ већ

сталност, упорност и континуитет, а све у духу римске изреке да „Упорност
ствара царства“.
Све ово за последицу има опсесивну зависност од празне акције грамзивост и похлепу за брзим смењивањем догађаја, а што на крају води у
духовну и душевну празнину. Наиме, ако се све чини површно и брзо – како
би се грабило што више, ништа не може стићи да се уреже дубље ни у тело,
ни у дух ни душу. Савремени турбо живот, тако, не само да ствара увек
суштински празног човека већ и, јер човек брзине нема времена за
сазревање - проживљавање онога што је живећи доживео, човека који
је увек телесно, духовно или душевно незрео и кржљав.
Губитак осећаја за брзину и његово трансформисање у осећај само за
брже ствара још једну веома раширену појаву у савременој цивилизацији бес. Наиме, опседнутост брзином доводи до нестрпљења а ово до нервозе и
живчаности – „кратког фитиља“ који, ако се одмах не умире задовољењем,
прелазе у мржњу, гнев, срџбу и на крају бес - како према томе што се чини и
себи тако и према другима. „Захваљујући брзини ми живимо у доба беса."
(Карл Оноре, „Похвала спорости - изазов култу брзине“)
Брзо смењивање екранских слика ствара још један психомоторички
поремећај. Наиме, кад се посматра екран очи мирују а гледане слике су
непрестано у покрету па је посматрачу немогуће да фокусира и изгради
пажњу пошто је предмет те пажње неухватљив. Он се тада навикава не само
да гледа празан покрет и пуку површину ствари - а не оно што се креће и
суштину покрета и ствари, већ се не може ни сконцентрисати, смирити и
овладати оним што гледа па бива ношен акцијом у којој смена слика влада
њим.
Насупрот томе реални свет и претежни амбијент природног човека
највећим делом није бескрајна, суманута акција муњевитог смењивања
догађаја (карактеристична за савремени виртуелни свет екрана) већ статични
предмети ентеријера и екстеријера или споро покретни предмети, људи,
животиње..., а преко и око којих се људско чуло вида лагано креће градећи
способност за фокус и пажњу.
Последице: виртуелни свет брзине је узрок поремећене, расуте пажње
и деконцентрације – „гледа а не види, слуша а не чује“, а који су данас
постали болесни стандард понашања већине људи, а нарочито деце. Наиме,
до треће-четврте године се код деце биолошки формирају синапсе од ока до
мозга које су одговорне за пажњу, перцепцију и додир. Деца у том периоду
највише формирају способност пажње на одређени објекат или радњу.
Уколико деца тада зуре у телевизију (на којој непрестано промичу и јуре
разни визуелни надражаји) пажња се никако не може ни на чему задржати и
сконцентрисати па ове синапсе неповратно остају неформиране - долази до
њиховог кржљања и кортикалних и конгитивних поремећаја и синдрома од
којих је најпознатији блокирање развојне диференцијације мозга по
различитим функционалним регионима (специјализације центара за говор,
писање, цртање, мишљење, оријентацију, слушање...) што доводи до
примитивизације мозга и интелектуалног заостајања - тупости.
О томе у књизи „Похвала спорости - изазов култу брзине“ Карл Оноре
пише: „У учионицама широм света, у којима је све већи број ђака са
дијагнозом поремећаја пажње, учитељи као главног кривца за то наводе
екране. Екстремна визуелна брзина на екранима штетно утиче на младе
мозгове. Када су на јапанској телевизији први пут приказани "Покемони"
1997. године, заслепљујућа брза светлост је изазвала епилептичне нападе
код 700 деце која су гледала овај цртани филм. Да би се заштитиле од тужби
софтверске компаније данас стављају на своје игрице упозорење о могућем
нарушавању здравља. Деци треба, супротно, давати више времена за
уметност, музику, размишљања, све оно што успорава."
Последица: у Америци највећем броју овакве деце, која чине све већи
део дечије популације, се одмах преписују психотропни медикаменти за

смирење које они треба да узимају сваки дан као бомбонице, а што
невероватно подсећа на Олдоса Хакслија 7
7

“У једној од следећих генерација, људи ће се фармацеутским средствима
навести да воле своје ропство. Створиће се диктатура без суза, да тако кажемо,
безболни концентрациони логор за читава друштва. На тај начин ће људима пријати да
остану без своје слободе јер ће им свака жеља да се буне бити одстрањена путем
"испирања мозга" кроз пропаганду или помоћу фармаколошких средстава. Помишљам
и на развој неурологије, и уграђивање електрода у мозак. Ово се додуше нашироко
примењује на животиње и понекад на безнадежно душевно болесне људе.
Ко је год посматрао пацове којима су елетроде уградили у одређене нервне
центре мора да се упита шта би само било када би се нечег таквог докопао неки
диктатор. Овде мислим на огромну област у којој би се могла остварити ова коначна
револуција, област у којој би било могуће контролисати људе у великој мери, али не
кроз насиње, већ стварањем утиска да је живот пријатнији него што стварно јесте, и то
пријатнији до те мере да, као што сам рекао, људи заволе стање ствари које разуман и
пристојан човек никад не би смео да одобрава. Сматрам да је ово сасвим могуће и чини
се да ће ово бити последња револуција у људском друштву.” (Олдос Хаксли, "Врли
нови свет", 1931); Ову идеју је, иначе, први и детаљније претресао Јевгениј Замјатин,
још 1920. године у култној књизи "МИ".

Ипак, најгора од свих последица таквог одрастања и живота је
обездуховљење човека. Наиме, збир нестрпљивости и деконцентрисаности
стварају неспособност за дуготрајно и озбиљно читање текста, праћење
слова, задржавање на прочитаном и промишљање прочитаног, а што је кључ
за развој духа који никад и нигде није израстао без књиге и из неписмености.
Данас, међутим, више од 45% деце и одраслих није у стању да се дуже од 20
минута сконцентрише и умири да би нешто нацртало или прочитало па су за
њих кратке жуто-информативно-редакцијске или рекламне вести врхунац
читалачког капацитета. Савремене генерације средњошколаца и студената се
ужасавају слова па модерне турбо "књиге" са скраћено осакаћеним
текстовима за експрес читање су се претвориле, имитирајући екране, у
мноштво визуелно-графичких експеримената и ефеката - дечије сликовнице
које треба на забаван и занимљив начин само да пренесу кратку (углавном
просту и заглупљујућу) информацију. Такви људи и деца, који су прошли
„образовни“ систем са тако за њих профилисаним књигама, су упропаштени
заувек за било какав дубљи интелектуални рад, духовност, апстракно и
критичко размишљање постајући тиме безлична маса погодна за сваку врсту
инжењеринга, обликовања и манипулације.

Деструкција осећаја за снагу
Човек који нема осећај за слабо, умерено и јако, дакле, меру и
контролу тонуса својих мишићних покрета, а што је постало епидемијска
медицинска
дијагноза
(хиперкинетички
синдром,
хипотонија
и
хипертонија), неспособан је за било коју телесну радњу у свакодневном
животу. Мачевалац који изводи све акције само једном истом снагом, а без
обзира на то шта чини и како чини противник, не само да је несензитивна
"цепаница" него неће никад моћи да усклади оно што чини са оним како
треба да чини.
Осећај за снагу се стиче и одржава само и једино кроз непосредно
практично деловање - директну мишићну активност и однос акција-реакција
целог спектра интензитета. Уколико се, међутим, превише времена проводи
пред екранима без стварне и активне мишићне делатности ово одсуство
практичног рада доводи не само до атрофије мишића и мускулатуре већ и до
тога да мачеваоци, и људи уопште, немају контролу над снагом својих
телесних покрета. Та појава је попримила толике размере да је већина

савремених урбаних људи постала неспособна чак и да самостално закуца
ексер чекићем.
Са друге стране хипермодерни телевизијски, филмски и остали
садржаји који непрекидно бомбардују психу људи екстремним јачинама
светлосних и звучних ефеката, а који су потребни због упечатљивих
сензација које једине могу привући комерцијалну пажњу у мору других истих
таквих сензација и ефеката, слуђују и затупљују интензитетом сва чула
смањујући њихов праг сензитивности толико да она више не реагују на
надражеје који су другачији од екстремних.
Последица губљења осећаја за снагу: људи и мачеваоци немају
представу о финоћи, суптилности, прелазима и префињености покрета па све
што чине је са неконтролисаним сувишком снаге. Они не знају да реагују
другачије од најјаче, претерано, драстично, насилно, у крајностима, без
мере..., дакле, некултивисано - као варвари или дивљаци.

Деструкција осећаја за комуникацију
Само човек који уме да комуницира помоћу говора, погледа, геста,
мимике, покрета тела, емоција, мисли..., дакле, да повезује и размењује
своје радње са радњама другог човека (и светом око себе) може успоставити
некакав контакт и смисаоно организован однос са њим.
Исто тако мачевалац који нема осећај за визуелну и телесну
комуникацију са радњама противника - који је у борби аутистичан, не може
ништа извести пошто мачевање је узајамни однос (комуникација) покрета
тела, духа и душа два мачеваоца преко мачева. Уколико, дакле, између
акција и реакција учесника у борби нема те комуникације, повезаности и
усклађености она се претвара у неартикулисану збрку неповезаних покрета
два човека који сумануто млатарају мачевима.
Стога, као што тек развијен осећај за комуникацију тела уз музику повезаност и узајамну усклађеност два плесача, ствара лепоту плеса тако
исто тек осећај за комуникацију мачева у борби или вежби два мачеваоца
отвара врата хармонији њихових акција - вештини. Осећај за комуникацију
се стиче само и једино кроз непосредне практичне (очима, ушима,
додиром, рукама, говором) контакте који успостављају, шире и развијају
способност повезивања и усклађивања говора, мишљења, осећања, покрета
тела... једног човека (мачеваоца) са светом око њега.
Деца и људи који, међутим, одрастају и живе у хипнотичкој
опчињености екранима тј. у виртуелним световима виртуелних људи и
фиктивних догађаја, или уз смењивање слика без двосмерне физичке
комуникације говором и невербалне гестом, очима, телом, додиром... не могу
да развију нпр. синапсе за говор па су не само осуђени на сиромашну и
празну телесност већ и јадан и празан језик скраћеница, поштапалица
("брате-брате", "значи-значи") као и низ говорних мана. С обзиром да какав
је језик неком, јер "Говор је слика душе" (Сенека) такве ће му бити и мисли
(јер мисли се кроз језик) а "Какве су ти мисли такав ти је и живот" (отац
Тадеј) неизбежно је да сакат језик води у сакате мисли па и сакат живот,
пошто човек осакаћен за музику језика је осакаћен и за музику живота.
Исто је и са душевним животом. Пред екранима се не може развити
емпатија пошто је њен основни услов суживот (живот уз живот). Тако људи и
деца остају емоционално незрели, плитких, баналних, тривијалних или чак
дегенерисаних и патологизованих осећања и празне душе јер се душевни
живот развија само из широке и пре свега живе комуникације са светом око
себе а не индивидуалне и аутистичне комуникације са екранима.

Последице ове неразвијене и ускраћене социјалне комуникације су:
болесни индивидуализам, нарцизам, егоцентричност, саможивост, социопсихолошки поремећаји понашања, аутизам и све чешће девијантност и
психопатија у свакодневном животу, а у мачевању агресивност, суманутост и
дивљаштво.

Деструкција осећаја за креативност
Поред психомоторних осећаја угрожени су и многи други, а међу њима
је најважнији осећај за креативно. Свакодневни живот и било која вештина
су незамисливи без способности човека да буде креативан. Разлог је
једноставан: туп човек се бави само оним сада и данас. Паметан човек гледа
у сутра - предвиђа и спрема се за будуће које долази. Мудар човек оно што
ће се десити сам креира. Дакле, једино онај ко се према свету око себе
поставља као субјект - стваралачки, неће бити његов објект.
Исто је и у мачевању. Само мачевалац који је инвентиван и маштовит,
са развијеном имагинацијом и способностима комбиновања и процењивања
противникових радњи има иницијативу у борби. Мајсторско мачевање зато
увек происходи из иницијативе а имати иницијативу у мачевању значи бити
узрок и диктирати догађања - присиљавати креативношћу противника на
непрестано реаговање.
Уколико, међутим, дете, човек и мачевалац време проводе у пасивном
гледању (буљењу) у телевизијске и друге екране они се навикавају да буду
конзументи и потрошачи (у складу са конзумеристичко-потрошачким светом
који их на сваком кораку манипулативно обликује у те своје сврхе) акције а
не актери и ствараоци акције. На овај начин се код људи парализују и
упропаштавају креативне способности. Наиме, пасивно посматрање екрана
доводи до трајних неурофизиолошких промена у мозгу (посебно на дечјем
узрасту) јер на акцију која је на екрану нема психофизичке реакције
посматрача - а која је природна. Њихов мозак се тако навикава да не
покреће тело и мисао на визуелни надражај јер то је непотребно у вируелном
свету. На тај начин се стварају пасивни и лењи посматрачи неспособни да
реагују на свет око себе (и мачеваоци који тупо посматрају противника не
реагујући на његове кретње) и уживаоци слика – дигитални воајери.
Све наведено се ништа битно не мења чињеницом да је данас
присутно све више интерактивних садржаји који захтевају активну
комуникацију с екраном. Наиме, зато што је та интеракција увек
једнодимензионална - само виртуелна а не стварна – вишедимензионална,
она активира само неке делове човека а друге умтрвљује и кржљави, па
настаје мноштво психосоматских поремећаја који су уочени код деце и људи
који пуно времена проводе у игрању компјутерских игрица.
С друге стране навикавање на инертно конзумирање покретних слика
представља окосницу процеса одузимања маште. Наиме, тек посматрање
непокретних слика покреће у човеку потребу и моћ визуализације,
замишљања и дочаравања покрета - као нпр. приликом посматрања
илустрација бајке или стрипа. Покретне слике не остављају простор за ту
врсту визуализације и тако уништавају маштовитост, имагинацију и
креативност претварајући посматрача у објекат учитавања визуелних
садржаја и истовременог обликовања његовог мозга за лако прихватање
сугестивних и сублимираних садржаја који непрестано и неприметно
формирају не само његову свест већ и подсвест.
Такође, обузетост и живот у виртуелном не само да одводи човека од
бављења реалним светом који га окружује већ га одводи и од бављења самим

собом, сопственим мислима и осећајима. То у највећој мери заглупљује јер
тамо где постоји море сервираних слика, наметнутих закључака и
манипулативних садржаја зачињених празном забавом нема се ни времена ни
разлога за анализу и критичко промишљање. "Људи ће веровати само ономе
чему медији кажу да треба веровати" (Џорџ Орвел, "1984", 1948. година )
Но, уништавање осећаја за креативност не завршава у пасивности.
Наиме, човек и дете који у ономе чиме се баве не успевају да буду креативни
у томе неизбежно постају и неуспешни. Због тога се јавља прво фрустрација
а затим мржња, завист, агресивност и деструкција јер ако се енергија не
може манифестовати стваралачки она се нужно и увек манифестује разорно
или ауторазорно.

ЖИВОТ НА АПАРАТИМА
(КОМА)

*
„Човек данас боје стварног света признаје за стварне тек
пошто их види на екрану."(Стенли Кјубрик)
Све је више људи уверених да се мачевање може научити преко екрана.
Они су у праву. На тај начин се уистину може,
како нас на сваком кораку убеђују, научити не само мачевати већ и свирати,
сликати, плесати, певати, студирати, куповати, плаћати, радити, васпитавати,
лечити, волети, водити љубав... - живети.
Све то заиста може, но, таман тако и толико колико је потребно за мачевање,
свирање, плес..., у сајбер сурогат свету привида и илузија екранских слика сличном
Платоновој пећини у којој
људи у мраку зуре у игре сенки на зиду пећине
са улаза сунцем осветљених ствари, мислећи за те опсене да су стварност.
Вештина и живот су, јер "да би се нешто видело није довољно гледати" (Кант),
увек онолико далеко од слика о вештини и животу колико је далеко бити од
гледати - површина и изглед ствари од ствари самих.
И као што се помоћу кашике једе, али кашика није храна,
тако се и помоћу хипермодерних технологија управља животом али оне нису живот
већ само један његов бесконачно мали део јер

стварност је увек већа од сваке креиране стварности.
"Дневник учитеља мачевања"

Говор, читање и писање су три највише функције мозга на којима се
темељи не само апстрактно мишљење и емоције већ и, јер један исти мозак
покреће све, и физичке способности тела. Људи данас, међутим, не говоре
већ мутаво буље у екране, не читају већ слушају, не пишу већ типкају.
Отуда све више опчињених и хипнотисаних техником - модерним
острвом сирена8, који као андроиди ходају са телефонима сраслим за шаке,
са прстима на тастатурама, жицама у ушима и ослепљених очију екранима и
екранчићима.
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Сирене - "оне које везују" или "оне које исцрпљују" - демонска бића смрти у
лику привлачних девојака (касније крилатих) која својом песмом маме и опчињавају
морепловце. Оне седе на једном острву са цветним ливадама окружене костима
несрећних морепловаца који су зауставили своје бродове да их гледају и слушају
њихову примамљујућу, милозвучну музику због чега би се насукали на хриди или били
опијени, исцрпљени, везани и поједени. Одисеј је успео да прође поред острва
слушајући њихову заносну песму тако што је наредио својим морнарима да га чврсто
вежу конопцима за јарбол и да веслају са воском запушеним ушима.

Некада су људи празнину својих живота надомештавали маштањима,
идејама, идеалима, утопијама, веровањима, надама, револуцијама..., данас
људи празнину својих живота надомешћују хипнозом екранима телевизора,
инфузијама телефонских и рачунарских мрежа, или тумарањем и "блејањем"
по светим храмовима модерне "културе" - тржним центрима и самопослугама.
Људи су, дакле, празнину својих живота некада испуњавали пуноћом
духа, људи данас празнину својих живота испуњавају празнином духа синтетичким сликама живота кога нема.
И док се, зато, некад за екране говорило да су "прозор у свет" јер се
кроз њих гледао свет, данас се говори да су "прозори у ништавило" јер се
кроз њих гледа свет слика креираних илузија које спољашњошћу опсенарски
засењују, прекривају и сакривају празнину унутрашњости правог света шупља визуелност и царево лажно одело - ништа, или амбис комерцијалног
смећа, страха и насиља. Некада се "прозор у свет" посматрао, данас "прозор
у ништавило" посматра и хипнотише посматрача. Некада је прозор у свет био
само један и поред света, данас "прозора у ништавило" има свих врста и
димензија и престају бити прозор - ПОСТАЈУ СВЕТ.
Али тај симулакрум, који тежи да замени стварност симулацијом
стварности, почиње исто као што лаж мења свет - али у лажни свет, да
креира и људе. Они постају дигитализована (индивидуализована, раздвојена,
у
себи
и
између
себе подељена),
компатибилно униформисана,
медиокритетски нивелисана бића стакластог погледа која су међусобно и са
собом повезана само преко исто тако интегрисаних и медиокритетски
нивелисаних дигиталних технологија.
Abissus abyssum invocat - "Понор призива понор." Хипермодерни
синтетички човек који је упао у мрежу умрежености постаје све више
неспособан за живот без батерија. Он је чак толико уназађен да се поноси
тиме што су му батерије нужне да би уопште живео, и то као нешто што више
и није човек већ програмирани човеколики додатак и роб машина у свету
програмираних машина. Потребан је још само један корак од тог човека
телевизије до човека телеће-визије, а од њега до човека телетине нема
више корака.

„Не може се ништа...- немогуће је живети изоловано од света и
времена" - лење и резигнирано понавља савремени урбан "хај-тек" сајбер
човек екрански усађену фразу, јурећи дигиталном аутострадом до раскрснице
између "зомбија" и "телетабиса".
Али, док паметан човек, јер зна да свако време има и своју кугу, чини
и мисли све да се од ње склони будала јој трчи слепо у сусрет за слепим
чопором других будала. Човек не треба да прати своје време него своје
добро у времену.

Зло које ти се испречило на путу можеш савладати само ако га
имаш мање у себи него испред себе.
Но, као што се данас људи већином не баве својим култивисањем и
оплемењивањем већ само својим задовољавањем тако се и већина
родитеља данас не бави васпитавањем
своје деце већ само њиховим задовољавањем.
То је брже, лакше, једноставније, опуштеније…
Неизбежна последица такве хедонистичке „педагогије“
чије је гесло: “бити значи бити задовољаван”,
је, међутим, увек пад у анимално јер задовољавање није смисао људског већ
животињског бивствовања.
Но, данас то није пад у обично анимално већ пад у
хипермодерно урбан-техно анимално.
Ако уместо људи и родитеља справе, машине, телефони, телевизори,
рачунари, играонице... култивишу и васпитавају људе и децу онда из такве
васпитне запуштености
никад не израстају култура и људи већ антикултура и хибриди инжењеринга:
киборзи, андроиди, терминатори и силицијумско-силиконски
техноварвари којима су једине вредности и животни „идеали“
похлепа, моћ и уживање.
"Дневник учитеља мачевања"

Величина кржљања и дегенерације свих темељних осећаја и
способности човека је увек директно пропорционална времену изложености
деструктивном деловању виртуелних простора телевизијских, рачунарских и
телефонских екрана.9
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Овде не узимам у обзир доказан разоран биофизички утицај на ћелије и
органе људског тела свих савремених бежичних технологија (нпр. након само 1,2
минута употребе мобилног телефона температура мозга расте за 0,2 степена а са
сваким следећим минутом долази, под утицајем краткоталасног нејонизујућег зрачења,

до кувања меког ткива уха, ока и мождане опне које је идентично кувању у
микроталасној пећи, а што доводи до мутација и стварања малигних ћелија рака; ово је
посебно изражено током употребе бежичног интернета и у тренуцима успостављања
телефонске везе када пикови зрачења и по неколико стотина пута прекорачују дозе за
које је утврђено да делују мутагено на ћелије тела).
Исто тако не узимам у обзир ни медијске садржаје највећег дела електронских
технологија који данас са својим комерцијалним сајбер шундом имају за главни циљ
креирање илузија, индоктринацију, манипулацију, декултуризацију, деградацију,
идиотизацију и пасивизацију. На овај начин се, уз додатно и свакодневно
"бомбардовање" сликама свих облика реалног и виртуелног насиља кроз које се људи
емоционално затупљују навикавајући се и постајући имуни на насиље - било да га трпе
или наносе, стварају генерације Кафкијанских људи будућности којима се једноставно
управља и који ефикасно, лако, брзо, јефтино, послушно, машински и задовољно
испуњавају сваки постављени задатак.

Из тог разлога уколико се још по рођењу детета одмах не почне са
радом на природном развоју његове психомоторике већ се због лењости,
комоције и "немања времена" он увуче у забавни, занимљиви, лаки,
узбудљиви, шарени свет екрана дечији мозак, јер је недовољно и наопако
чулно ангажован (бави се фиктивним а не реалним светом), почиње одмах
кржљати и дегенерисати се. Ако се овај деструктивни пут прошири са
детињства на младост и зрело доба неизбежно настаје дисфункционални, не
само за мачевалачку и сваку другу вештину већ и свакодневни живот,
"дводимензионални" хендикепирани човек слике чије су не само телесне већ
и духовне и душевне способности осакаћене.
О томе говори, на велику срамоту, хипермодерних дигиталних људи,
низ истраживања која доказују да су интелектуалне способности (о телесним
да и не говоримо) човека данашњице мање него код његових предака и да су
рапидном брзином опале последњих тридесетак година чак за 23%. Дакле,
данашњи просечни хипермодерни урбани човек мегалополоса је глупљи,
празнији и смотанији за живот од његовог оца или деде са села. Наиме,
животне околности непрестане борбе са природом и другим људима од наших
предака су захтевале стално истраживање, трагање, подозривост,
сумњичавост, размишљање, радозналост, пажњу, оштроумност, инвенцију,
практичност, упорност, креативност, издржљивост, храброст..., а што је
развијало њихове телесне и менталне способности. Насупрот том тежем али
богатијем и креативнијем животу савремени човек највећим делом живи у
пасивном, прималачком, конзументском уживању и лењој потрошњи готовог,
сервираног, припремљеног и заштићеног "инстант" живота чији је врхунац
изазова и креативности бирање врсте уживања или робе по тржним
центрима. Та одвојеност од природе и непосредних, оперативних, практичних
делатности физички кржљави, душевно и духовно затупљује и идиотизује
човека претварајући га у млохаво, млитаво, размажено, неспособно,
несамостално и зависно биће подложно свакој манипулацији, психофизичким
деформитетима и болестима10.
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Јер ако се држимо изреке Хипократа, оца медицине, да „Два најбоља лекара
су лева и десна нога“ тада је потпуно јасно да два највећа извора свих телесних
болести су зло седења и зло лежања.

Једино ефикасно и врло једноставно средство за развој и гајење шест
основних психомоторних осећаја, а који су темељ сваког здравог духовног,
душевног и телесног живота, је принцип: деца до треће године живота не
смеју да имају никакав контакт са било којом врстом екрана јер њихово
биолошко тело, са којим су рођени и које ће их пратити цео живот, може се
развити здраво само у природним околностима и из природних активности,
као и код сваке друге животиње.
Дете које у том периоду израста из вештачког - сурогат света сајбер
фатаморгана неизбежно и нужно и само постаје вештачко - сурогат у сваком
смислу, и дегенерисаног не само тела већ и психе.

Старија деца и одрасли треба у виртуелним световима да проводе
онолико времена колико ће након тога провести у активностима без њих у
реалном, чулном свету практичног рада. Ко то не може - коме је екрански рад
свакодневни целодневни посао, треба да схвати да ће неизбежно бити жртва
професионалне деформације и свега што прати сваку деформацију, како
телесну тако и менталну. Он треба да чини све у сваком тренутку ван радног
времена како би ову болест што више амортизовао и лечио практичним
активностим. Ово је неопходно јер симулирана стварност - квазистварност,
без обзира да ли је професионална принуда или добровољни виртуелни бег у
заборав реалности и компензација за неостварену стварност (имитација и
илузија као замена за изгубљену или отуђену стварност) води увек губљењу
контакта са реалношћу, а изгубљен контакт са реалношћу је саставни део
дефиниције сваке менталне болести.
*
Први део мачевалачке вештине је умеће мачевања са мачем и телом.
Други део је умеће мачевања без мача и тела.
Мачевалац који се бави само механиком и механизмом телесних покрета мача
и тела – техником, увек промашује вештину јер техника треба да је средство
и у служби другог умећа – креативности.
Мајсторство у свакој вештини утемељује ТЕХНИКА али мајсторство у свакој
вештини крунише једино ПОЕТИКА.
Добар мачевалац, зато, увек придаје већи значај
циљевима - томе ШТА чини са техником
него техници самој јер
док се техника бави елементима поетика се бави опцијама,
док је техника репетитивна поетика је креативна,
док техници припада дефинисано и послушност поетици припада
инвентивно и слобода,
док техника тражи стварност поетика тражи идеју, док се техника види
поетика је невидљива...,
док је техника телесна хоризонтала поетика је духовна вертикала
не само сваког доброг мачевања већ и живљења.
"Дневник учитеља мачевања"

"Сви су се мени смејали јер сам
другачији, а ја њима јер су сви исти."
Буковски

Човек треба да бира хоће ли бити увек модеран - што ће рећи чинити
што и сви - бити део безличног просека стандардне, фабричке већине, или
ће тежити да буде креативан - различит, другачији,
непоновљив и оригиналан.
Што се мене тиче сматрам да нити мачевалац у вештини нити човек у животу
не треба стално да иду у корак са свима и чине као по звуку заједничког
бубња оно што сви чине.
То не само да није отмено већ и заглупљује.
Ваља, дакле, и у вештини којом се бавиш, и животу који живиш, живети
сензибилитет свог времена – оно модерно, али тако да га спајаш и
преплићеш не само са сензибилитетом против свог времена – креативним,
стваралачким и критичким, већ и са сензибилитетом
ванвременог - класичним.
Ако не живиш сензибилитет свог времена изгубићеш се у времену,
ако не живиш сензибилитет против свог времена изгубићеш
себе у времену, ако не живиш сензибилитет свеопштег постојања изгубићеш
се у постојању.

"Дневник учитеља мачевања"

ШКОЛА МАЧЕВАЊА
„СВЕТИ ЂОРЂЕ“

У нечијем мачевању може бити свега: уживања, ефикасности,
технике, брзине, окретности..., али ако нема лепоте, племенитости и
врлине оно ће увек бити пуко дивљаштво а не вештина.
И као што човек ако свој живот и све што чини не оплемењује
идеалним, лепотом, вредношћу… неизбежно тоне у животињско, тако
и мачевалац уколико своје мачевање не уздиже изнад баналног,
приземног и опипљивог увек и неизбежно себе и своје чињење
срозава у дивљаштво.
У свему се, дакле, делање са духом разликује од делања без
духа и све се дегенерише и пропада у ђаволско уколико му његова
егзистенција није пут и за трансценденцију јер
ништа не вреди имати све ако се нема оно што свему даје
ВРЕДНОСТ.

"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
робни центри 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.
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САДРЖАЈ

УВОД - Вавилонска кула
ПРВИ ПРОТИВНИК - Хедонизам
ДРУГИ ПРОТИВНИК - Прагматизам
ТРЕЋИ ПРОТИВНИК - Техницизам
О АУТОРУ -

КЊИГЕ КОЈЕ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ
У ШКОЛИ МАЧЕВАЊА "СВЕТИ ЂОРЂЕ"

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.

Промишљање осветљава.
Ко је лењ за ту светлост духа осуђен је на тумарање по мраку и у својој
вештини и свом животу јер не види се гледајући очима већ промишљајући оно
што очи виде или не виде.
Зато треба мислити пуно јер како је написао Леонардо Да Винчи:
„Ко мало мисли пуно се вара.“
Но, недовољно је мислити само пуно и вешто, треба мислити и одабрано.
Тек ако се не мисли само о опипљивом, свакодневном, пролазном,
баналном - „пијачном“ у вештини и животу већ и о суштинском, недодиривом
и вечном у њима доспева се не само до неких вредних спознаја
већ и на почетак сваке филозофије и мудрости уопште.
У свему се отвара велики пут тек кад се престане живети и промишљати само
профана свакодневица јер пад у свакодневицу
је најнеприметнији, најшири и најраспрострањенији
пут у амбис свих ништавила.
Данас људи већином, међутим, промишљају само маргинално, профано и
„пијачно“ - свакодневицу, јер размишљање захтева да престану трчати, а
тако нешто је неприхватљиво кад у бежању од себе треба бити што бржи.
Са овим безглавим тркачима празнине, који сваког ко успорава и мисли
брзо проглашавају за сметњу, смутњу или будалу,
треба бити стално на опрезу јер у својој суманутој јурњави очас повуку
у свој понор и себе и сваког око себе.
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