
Чланови »Официрског мачевалачког клуба« и мачевалачког клуба »Свети 

Ђорђе« су посетили 17.03.2004. године Војну академију у Београду, одсек 

логистике. Посета у ову највишу школско-истраживачку војну институцију у СЦГ је 

обављена на позив начелника Војне академије у Београду генерал-мајора Драгана 

Војиновића и начелника одсека логистика Војне академије у Београду пуковника др. 

Радивоја Биљића, дипл.инж., а у техничкој организацији мајора војне академије 

Слободана Врачара и професора мачевања Александра Станковића.  

 

   
 

Посета мачевалаца „Официрског мачевалачког клуба“ и Мачевалачког клуба „Свети Ђорђе“ 
Војној академији у Београду 17.03.2004. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током ове посете питомцима Војне академије су презентоване активности 

„Официрског мачевалачког клуба“, одржано је предавање о врстама мачевања, 

мачевалачког оружја и традицији мачевања у Војсци Србије.   

Након ове посете од стране Војне академије је исказано интересовање да се 

организују мачевалачке активности и за студенте Војне академије. С тим у вези је 

убрзо донето Наређење од стране заменика начелника Војне академије у Београду – 

одсек логистика, др. Мирослава Павловића да се оформи Секција за мачевања Војне 

академије и отпочне са радом уз помоћ и активну сарадњу са члановима 

„Официрског мачевалачког клуба“, а под надзором мајора Слободана Врачара.  

У среду 31.03.2004. године у 20,30 сати је одржан први час Прве класе школе 

мачевања Војне академије СЦГ у Београду. Час је водио професор мачевања 

»Официрског мачевалачког клуба« Александар Станковић. Првом часу је 

присуствовало 13 студената Војне академије и то:  

Сава Дамјановић-студент старији водник, Игор Ђерман-студент старији 

водник, Владимир Митровић-студент водник прве класе, Аца Божић-студент водник, 

Ненад Берић-студент водник, Горан Младеновић-студент водник, Божидар 

Мијаиловић-студент водник, Александар Тодоровић-студент, Саша Тодоровић-

студент, Владимир Матић-студент, Александар Ивковић-студент, Ненад Стојановић-

студент, Марко Паповић-студент.  

 

  
Предавање о вештини мачевања студентима Војне академије 17. 03.2004. године 

 



 

 

 

 

  
 

Први час Прве класе школе мачевања Војне академије СЦГ у Београду, 31.03.2004. године 
 
 

Распоредом часова је одређено да се настава мачевања одржава сваке среде 

од 20,30 и петком од 15,30 сати. Овим, првим часом након паузе од 63 године, је 

враћена настава мачевања на Војну академију у Београду која је први пут била 

организована још 1830. године. Осим тога је обновљена и традиција рада 

»Официрске школе борења« (мачевања) основане 1. новембра 1900. године на 

Војној академији Краљевине Србије.  

 

   
 

Прва страна Дневника рада мачевалачке секције Војне академије за семестар 2003-2004. 
Студенти Војне академије, одсек логистика и чланови Прве класе Школе мачевања Војне 

академије у посети Мачевалачком клубу "Свети Ђорђе", Дом омладине Београда, мај 2004. 
године 

 

Временом ће све више студената показати интересовање за мачевање па ће 

се њихов број повећавати тако да ће у једном тренутку часовима редовно 

присуствовати 25 студената Војне академије.  

   
 
Час мачевања, Војна академија у Београду - одсек логистика, 20. април и 15. мај 2004. године  
 



 

У склопу активности мачевалачке Секције Војне академије у Београду је 26. 

05. 2004. године на одсеку логистике промовисана Прва класа официра мачевалаца. 

Том приликом су студентима, у присуству домаћина пуковника Павловић др. 

Миодрага и мајора Слободана Врачара, копредседника Националног центра за 

европско мачевање кнеза Андреја А. Гарденина, директора Академије НЦЕМ 

(Националног центра за европско мачевање), пуковника Драгана Петрушица и 

председника, професора мачевања Александра Станковића, уручене дипломе I 

степена за савладане положаје и радње без оружја.  

 

      
 

 

 

 

С обзиром на изврсну физичку спремност, одличне психомоторне особине 

изабраних студената и дисциплину мачеваоци су у савладавању вештине мачевања 

брзо напредовали. Тако ће већ на турниру у мају 2005. године одржаном на Војној 

академији - Бањица показати веома квалитетне борбе у спортском мачевању 

флоретом, као и сва неопходна знања у суђењу.  

Овим турниром чланови Школе мачевања Војне академије су стекли звање 

„Спортски мачевалац“ чиме су отворили пут за учење вештине борбеног 

мачевања шпадом и рапиром.  

 

  
 

Мачеваоци Школе мачевања Војне академије са члановима мачевалачког клуба „Свети 
Ђорђе“; Мачеваоци Школе мачевања Војне академије са члановима „Официрског 
мачевалачког клуба“. Турнир на Војној академији у Београду маја 2005. године. 

 
  

Са полагања теоријско-практичног дела испита за први степен мачевалачке вештине - мачевалачки ставови и 

кретње и прелазак на други степен: положаји и радње са оружјем. 



  

     
 

 

 

 

Но, чланови мачевалачке секције Војне академије нису ограничавали своје 

активности само на Војну академију. Они ће током целе 2006. године активно 

учествовати и у активностима мачевалачке секције Централног дома војске и то 

помажући у раду са цивилима који су се уписали у "Официрски мачевалачки клуб".  

Циљ је, наиме, био да се први официри мачеваоци оспособе за стицање звања 

"асистент" и "инструктор" како би могли самостално да наставе рад на Војној 

академији и сами оспособљавају у мачевању студенте следећих генерација.  

Током те године, у којој се развила веома активна мачевалачка сарадња између 

Централног дома војске и Војне академије - одсек логистика, одржано је и ПРВО 

Првенство СЦГ у борбеном мачевању шпадом за омладинце и одрасле, 28. 

фебруара 2006. године у Централном дому војске СЦГ. С обзиром да су мачеваоци 

Војне академије тек почели са савладавањем програма борбеног мачевања шпадом 

они су се борили у склопу првог дела првенства - спортско мачевање флоретом, док 

су у другом делу активно учествовали у организацији ове манифестације.  

 

   
 

Чланови Прве класе Школе мачевања Војне академије са рапирима на Првенству СЦГ у 
борбеном мачевању шпадом за омладинце и одрасле. Фебруар 2006. године, 

Централни дом војске СЦГ 
 

Но, крајем 2007. године Војна академија – одсек логистика, се сели из 

Жаркова у други простор - Бањицу. Овај нови простор се показао као непогодан за 

рад мачевалачке секције како због термина за часове (који су се преплитали са 

терминима активности Секције централног дома војске и Мачевалачког клуба "Свети 

Ђорђе") тако и због низа техничких проблема везаних за допремање и враћање 

опреме.  

С друге стране појавили су се и захтеви од стране руководилаца Војне 

академије да студенте мачеваоце треба припремати за такмичења у оквиру Светске 

војне мачевалачке федерације (АФУ – Army Fencing Unia) како би на њеним 

такмичењима освајали медаље.  

Мачевалачка секција Централног дома и „Официрски мачевалачки клуб“, 

међутим, нису могли изаћи тим захтевима у сусрет пошто би то подразумевало 

Мачеваоци дворучног мача Школе мачеванја "Свети Ђорђе" на турниру на Војној 
академији у Београду маја 2005. године 

 



потпуно другачији приступ раду: свакодневне тренинге у трајању од најмање 2 

сата, најсавременију личну и колективну опрему која прати светске трендове, 

стална такмичарска путовања широм света, као и велика финансијска улагања (на 

која Војна академија није била спремна) и стабилан и озбиљан извор финансирања 

(који није постојао).  

Још два разлога су представљала непремостиве препреке за испуњавање 

новопостављених захтева.  

Први је био концепцијски: програм активности мачевалачке секције 

Централног дома и „Официрског мачевалачког клуба“ се базирао на чувању 

традиције класичног борбеног мачевања а не развијању модерног спортско-

такмичарског мачевања. Други је у веома великом броју обавеза (целодневна 

предавања, теренске вежбе, страже, дежурства, путовања кући за време викенда и 

празника…) које имају студенти Војне академије, а због којих кад дође период 

испитних рокова није могуће организовати чак ни најобичније рекреативне тренинге 

два пута недељно по сат времена а камо ли спремати такмичаре за озбиљне 

међународне турнире на којима треба да освајају медаље.  

Из свих наведених разлога су чланови мачевалачке секције Централног дома 

и „Официрског мачевалачког клуба“ октобра 2007. године одустали од даљег 

држања часова мачевања у Секцији мачевања Војне академије.  

 

Колико је аутору текста познато након тога је неколицина различитих група, 

појединаца и београдских спортских клубова на смену покушавала да настави са 

програмом мачевања на Војној академији. Но, ти покушаји не само да су 

мачевалачку секцију Војне академије скренули у потпуно другом правцу од 

повратка и чувања традиције војног мачевања ка стандардном цивилном спортско-

такмичарском мачевању већ су и утопили њен рад у све неразрешиве проблеме, 

дилеме и неуспехе које има цивилно спортско мачевање на овим просторима већ 

више од 70 година.  

 

Тако осим што је на Војној академији одржано неколико спортских 

меморијалних турнира од стране Мачевалачког савеза Србије, а под 

покровитељством Војне академије, и осим што су три полазника Прве (и за сад 

једине) класе Школе мачевања мачевалачке Секције Војне академије основала 

2009. године спортски мачевалачки клуб "Академац", ништа није постигнуто у 

правцу даљег гајења и чувања праве традиције тј. наставка активности које су 

се континуирано изводиле 2004-2007. године а са циљем да се са сваком 

новом генерацијом студената промовише и нова класа официра мачевалаца 

који ће као и њихови предходници знати да мачују правим сабљама и 

рапирима а не цивилним спортско-такмичарским реквизитима.  

 

www.macevanje.org 

http://www.macevanje.org/

