„...Мачевање је ту тема или топос* за суочавање двеју
култура (...) Књига је освежавајућа и врло занимљива,
наводи на озбиљна размишљања. Али питање је колико
ће имати публике, јер смо позападњачени до кости, и
биће да више немамо снаге да се вратимо себи. Неће
читалаца бити много, али и они који се књизи буду
посветили показаће да делом негирају то што сам рекао
у претходној реченици.“
Проф. др Милан Брдар
*Средство доказивања и извор аргумената за одређену тезу.

„Историја човечанства је историја борбе а историја
борбе је највећим делом историја мача“ (Ричард Бартон).
Но, јер начин на који се људи боре и користе мач је одређен
њиховом културом то је и врста мача, техника и тактика
борбе, приступ вештини... увек и огледало карактера и
историје народа који те културе носе.
И наш српски простор лимеса духа Западног и Источног
царства - у коме и око којег се већ хиљадама година у свим
формама и варијацијама видљиво и невидљиво сатиру та два
приступа свету, животу и две цивилизације са њиховим
материјалним и духовним културама, одувек је био уједно и
простор сударања и преплитања два духа ратовања,
традиција употребе мача, приступа мачевању и борилачких
етика.
Но, тај простор лимеса је уједно одувек био и место
непрестаног трагања за другачијим приступом свему и
покушаја стварања једног трећег света који би живео с оне
стране попришта трења та два царства.
Зато је - и поред тренутне владавине сурогата антидуха
савременог постмодерног света, тај простор и данас још увек
место покушаја стварања једне другачије, треће културе - па
и борилачке културе. На том трагу је настала и ова књига
приступа мачевању као борилачкој уметности (Martial Art).
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МАЧЕВАЊЕ КАО БОРИЛАЧКА УМЕТНОСТ
- ТЕОРИЈА, ПРИНЦИПИ И ПРАКТИКУМ -

(ОГЛЕД О УМЕТНОСТИ ИЗ УГЛА БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА)

Александар Станковић

Савршенство у било чему увек се извргне у
варварство ако га уметност не узвиси.
(Валтазар Грацијан, 1653.)

Едиција „Рапир“
Књига XIV
Центар FABULA NOSTRA
Београд, 2020

Као што је ухо дивљака глуво за музику која је уметност,
његово око слепо за слику која је уметност,
душа неспособна да осети поезију - реч која је уметност,
дух да му затрепери и узлети пред уметношћу промишљања метафизиком..., јер „Догађаје опажају само они који са њима
стоје на истој висини" (Оскар Вајлд),
тако и варварин зна само за баналну тучу мачевима а слеп је за
мачевање у форми једне борилачке уметности.
И пошто ухом чује, очима види, душом осећа, духом промишља...
– живи, ношен и управљан само својим биолошким поривима, он
тако и мачује: ношен и управљан својим поривом да инстинктом,
снагом, мржњом… - у складу са варварским начелом да „Може
бити само један“, победи и не буде побеђен.
Отуд се мачевалачка вештина и данас у западном културном кругу
доминантно види и упражњава само практично-утилитарно кроз
сужени концепт фетишизма култа компетиције - као банално телесно
убилачко или такмичарско елиминаторно умеће.
Но, бескрајно се више добија и достојније је човека
кад он борећи се са анималним у себи и око себе израста у
културу па се и бескрајно више добија, вредније је и достојније
кад неко мачује не да би побеђивао неког већ да би се борио са
анималним у себи и испред себе а ради оплемењујуће
вештине тела, мача и духа - телесне културе у форми једне
борилачке уметности (Martial Art).
Тај други приступ мачевању, његови принципи и дух су, међутим,
оствариви и у свакој другој борилачкој вештини,
свим вештинама и животу уопште јер све је на неки начин повезано са
мачевањем пошто „Кроз живот се не може проћи без мачевати се"
(Антонио Маћадо).

Opera Nova II
(Martial Art Manfest)

ОГЛЕД О УМЕТНОСТИ
ИЗ УГЛА БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА

Критика култа компетиције и
мачевања као само
борилачке вештине и борилачког спорта
Теорија, принципи, практикум и културни образац заснивања
мачевалачке вештине (и других борилачких вештина и спортова) као
некомпетитивне борилачке уметности и културе тела
(Зборник проширених предавања и полемика)

„Пошто је наш клан повезан са борилачким вештинама
говорио сам у вези са мачевалаштвом; али све што сам рекао
не би требало да се ограничи само на борилачке вештине.
Сви Путеви су попут овога" (Јагју Муненори, Животодавни мач, 1632).
Мисија у свакој делатности се испуњава тек кад се чини тако да
и та делатност испуњава своју мисију у Свему јер
на правој висини све се стиче у Једно.

„Расправа о вештини", Камило Агрипа, 1570

Посвећено духу једне изгубљене
књиге Lippo Bartolomeo Dardiја (1400?1464),
оснивача
болоњске
школе
мачевања.
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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.
Паметан човек, зато, учење мачевања увек започиње с
оним што најбоље бруси и оштри дух - књигом.
Мајсторство и врсност у мачевању, свакој вештини и животу уопште
темеље се, дакле, на култури пера
јер само нас слова одвајају од тупости духа - дивљаштва,
неукости и ропства.

„Читање је капија духа“ (Волтер) - оног што
одваја човека од животиње.
Како, шта и колико, дакле, неко чита такав му је и дух.
Ако је то само кратко, мало и на брзину и дух му је
скраћен, сиромашан и брзоплет;
такав му је, онда, и живот:
ограничен, баналан, празан и површан - бездухован,
дакле, савремен.

Реч две подршке побуњенику с мачем

Проф. др Слободан Рељић

Појавио се однекуд спот – сад то тако пролеће испред људи на смарт
телефонима! – о наступу руских козака пред енглеском краљицом. Не, Козаци
нису били с мачевима и сабљама. И без шубара су. Само у белим кошуљама и
нечему што би ми назвали бриџ-паталоне. И коњи. Дивни дорати.
И немају вас чиме опчинити осим вештином! Чудесном вештином да се
влада сваким покретом свог тела. И да се неком интуицијом, која ваљда настаје
из тог савршенства, стапају савршени увежбани покрети човека и прелепих
животиња. Ни коњи нису украшени. Само тактови „каљинке“ и заставице.
Камера је с времена на време усмерена на почасну ложу:стара госпођа
краљица се смејала усхићено и аплаудирала као срећно дете. Хиљадугодишњи
протокол се распадао пред хиљадугодишњом вештином. Ово је био само
тренутак кад се видело да се и то може...
Ми живимо у времену у коме је победио родео. Коњи и људи, али нема
фине вештине, нити савршеног споја човека и коња, него грубо насиље.
Победа по сваку цену! Сад и овде. Једни морају бити узвишени да би други
били понижени. На вашаришту је окупљена бескрајна маса, која само тако и
разуме вештину – да би неки силеџија био најбољи и да би коњ био „доведен у
ред“. После може на месницу. И, у ствари, сва јуначка дела и значај сажели су
се у лику Била Хикока. Да га, страшног и непобедивог, воде около (не иде он
сам!) и показују задивљеној гомили. Ово је свет где све може да се купи за
шаку долара. Па и Дивљи Бил Хикок.
Како су САД (сила за коју је познати Француз говорио да је директно из
дивљаштва прешла у декаденцију) после Другог светског рата постале центар
западне цивилизације, тако се и у спорту све претварало у – долар.
„У савременом западном свету новчани механизам трансформисао се од
средства за економију (њеног слуге) у фактор доминације (господара).
Захваљујући овоме, у сферу економије сада су укључени култура, образовање,
забава, спорт и све оно што раније ту није спадало“ уочио је Александар
Зиновјев. Временом су ове сфере постаје најпрофитабилнији послови. Тако се и
спорт који је настао из човекове исконске потребе за игром претворио у своју
супротност. Антиспорт.
Јер „игра је слободна акција коју прихватамо као фиктивну и издвојену
од свакодневног живота, способну, међутим, да потпуно обузме играча“, увид

је Јохана Хуизинге, ректора Лајденског универзитета, који нам је 1933.
представио Homo ludensa. Француски социолог Роже Кајо је, пратећи тај деал,
појаснио да је то „активност без икаквог материјалног интереса и корисности“.
Нема игре без реда и без мистике, те се она „одваја у намерно ограниченом
времену и простору, по реду предвиђеном датим правилима, подстичући у
животу односе међу групама које се намерно окружују мистеријом или
прерушавањем наглашавају своју изузетност у односу на остали свет“.
На тој људској способности развијали су се и уметност, и филозофија, и
поезија, а на крају и правне институције.
У спорту је то подразумевало довођење техника до савршенства,
безусловно поштовање етичких /фер-плеј оквира чак и кад је то против личне
користи, и неограничене естетске креативности у самонапредовању. Највећа
награда је усхићеност у самозадовољству и дивљење околике свесне да она то
сад не може чинити, али са увек жељним (млађим) појединцима да од учитеља
науче и више, и настоје да једном буду – то!
Масовна култура, која је стасала преко Океана, то је преплавила и
устрајно гушила. Као што су четрдесетих година, са америчким искуством, Макс
Хоркхајмер и Теодор Адорно утврдили да „масовна култура“ не излази из масе
(као што би се могло помислити) него се споља намеће масама. Као корист
„контролорима“ и као испирање душе и мозга. Тако смо добили спорт у коме је
сваки други мотив осим новца за подсмех: потреба човека за игром – и играча
и посматрача – ту је само средство да би што ефикасније и што
бескрупулозније менаџери зарађивали новац за хипербогате деоничаре.
Све се убрзава до неразумевања – и игра и такмичење. Морални обзир
постаје потпуно сувишан. Чак се доживљава као претња „мојој/нашој победи“
која је једино важна. Непожељност. Фер-плеј звучи као позивање на Логос.
Некад давно и негде далеко неки муди људи су причали о томе, али ми играмо
„данас и овде“.
На крају, све се завршило општим неповерењем у све: играчи су лажови
што је нормално, судије су потплаћени преваранти који још нису ухваћени, а
организатори су део великих трансфера новца и утицаја неких ширих – до
планетарних ланаца, у чему су нека утакмица или неки играч само цигла из
кинеског зида... Цигле служе само да би зид био што већи.
Лаж и неморал се шире као канцер. Што мање поверења у Човека то се
Игра више обесмишљава. На крају се стигло до вере у машину. Машина постаје
чувар истине и правде. Ако знате шта су Правда и Истина у историји
човечанства ово делује застрашујуће. Апокалиптично. Или као да се налазимо
у некој лудници.
Ако линијски судија намерно неће да види да је жута лоптица закачила
белу линију на тениском терену, зашто онај ко контролише „око соколово“ има
наше неограничено поверење да ударом кажипрста неће померити овај траг!? У
корист „вишег циља“. Одговора нема, јер кад људи не верују људима онда

ништа не може да промени то стање. Само обнова људског поверења! Али то у
овој култури изгледа као немогућа мисија.
Масовна уметност је смрт уметности. Свођење креативности на масовну
мисао
гура
у
илегалу
способност
стварања
чудног
и
чудесног.
Комерцијализовани спорт је смрт спорта.
Делује тако суморно. Али, ништа није изгубљено за сва времена. Јер
побуњени човек живи, колико год га гурали у страну. Александар Станковић са
својим мачем ми се чини као одметник који неће одустати.

Београд, децембар 2020

Од истог цвета пчела прави
мед а паук отров.
Арапска пословица

Постоји једна древна игра која је пре више хиљада година
измишљена у Индији - бадминтон. Она се изворно играла тако да су
учесници (два или више) као сарадници имали за циљ да лоптицу
са перима током узајамне размене што креативнијих удараца
одрже што дуже у ваздуху. Играчи су се овде, дакле, борили
против заједничког противника – случаја и грешке при чему би се
један другом извињавали ако је неко неспретношћу покварио
трајање хармонијe заједничке игре.
Једна друга култура – западна, преузела је ову игру али
преобративши је у супротно – компетитивно и надметачко. Играчи
су, наиме, постали супарници којима је циљ да током размене
удараца један другог конкурентски спрече да лоптицу са перима
одржи у ваздуху. Они су, дакле, почели да се боре и надмећу око
победе и престижа радујући се кад неко начини грешку која ће им
игру окончати.
Овај супротстављени приступ духа две културе постоји не
само за бадминтон већ и за све друго*: политику, економију, науку,
етику, естетику, уметност... – живот у целини. Он постоји и у
концептима борилачких вештина – па и вештине мачевања.

ПРОЛОГ

„Иза музичке уметности повезивања
два, три тона крије се космичка мистерија“
(Арво Перт). Али она се крије и иза уметности
повезивања две, три речи, боје, покрета... –
поезије, сликарства, плеса..., и повезивања
две, три акције у нападу и одбрани –
борилачке уметности.

Математика се рађа са бројањем предмета и стоке, мелиорацијским,
грађевинским и трговачким мерењима и рачунањима, плес, музика и
пећинско сликарство са ритуалима ловачко-ратничке праксе, вајарство са
израдом
употребне
грнчарије,
писање
са
обележавањем
и
административним бележништвом, размишљање са решавањем практичних
проблема...
Но, свако умеће које је оковано сврхом служења некој ограниченој
телесности и употребљивости тежи да се отргне од те баналне приземности
и одухови јер „Без неба над нама губи се и тло под ногама“ (народна
пословица). Отуд робујуће средство увек стреми да постане једном само
себи циљ и узлети ка сопственом идеалитету - буде слободна „игра
бисерних перли“ (Херман Хесе) што повезује светове у трагању за
апсолутом – уметност.
Математика
тако
постаје
бављење
чистим
математичким
апстракцијама због самог света апстракција, плес бављење игром због
света игре саме, музика бескорисно бављење звуком због самог звучног
универзума, сликарство бављење бојом, линијом, светлошћу због њих
самих, вајарство обликовање површина и волумена због фигурације саме,
писање бављење словима због слова самих – калиграфије, размишљање
бављење мислима због мишљења самог - метафизике...
И мачевалачка вештина, тако, од баналног утилитарног ратничког
умећа да се убије и не буде убијен (борилачка вештина) и надметачког
умећа да се због престижа побеђује (борилачки спорт) тежи спонтано да
постане вештина којом се мачевалац бави ради вештине саме - борилачка
уметност (Martial Art).
То је слободно креирање и комбинаторика акција тела и мача вођено
инвентивном игром идеја што надахњују и инспиришу мачеваоце на
заједничко истраживање перфекције, хармоније и бескраја могућности
покрета у борби; али не баналној борби супарника око победе већ борби
супротности света напада и света одбране (offense and defence with the
sword) коју мачеваоци воде комплементарно а не компетитивно и која је
зато уместо варварског добила карактер једне оплемењујуће телеснодуховне културе.

Аутор

Моје мачевање
- Осврт на критику једног тоталитарног концепта –

Све, укључујући и савремену
уметност и науку, служи варварству
које долази.
Ф. Ниче, Освит, 1881

Прошло је више од 20 година од како сам скренуо на други пут. Да стигнем до
тог раскршћа било је потребно претходних 18 година лутања по стрампутицама
успешног такмичарског живота у врхунском мачевалачком спорту: турнири,
шампионати, првенства, борбе за медаље, пехаре, бодове и поене на ранг-листама,
блиставе победе и срамни порази, свакодневни вишесатни тренинзи, спортски
конфликти и супарништва, судијске малверзације, новинарске манипулације,
клановске мржње, такмичарске махинације, сплетке, свађе, пакости и подметања,
завист, сумануте амбиције, болесне сујете, простаклук, финансијски губици, бескрајна
петљања са опремом и спортским лекарима, летњи кампови, возови, аутобуси,
хотелске собе и ресторани... - и, напокон, моје професионално тренерско учешће у
свему томе, а да бих увидео промашај. Сва та бесомучна, бесмислена и одвратна
компетиција око свега и свачега нема никакве везе са мачевањем.
То је, дакле, било 18 година у којима (и поред у мени стално присутне
необјашњиве, готово инстинктивне, одбојности према свему томе јер „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") нисам био
мачевалац већ такмичар, 18 година у којима се нисам бавио мачевњем већ
побеђивањем и рејтингом - постизањем рекорда и освајањем медаља.
У таквом резултатском „мачевању“ се не мачује са другим мачеваоцем већ са
бројевима: поенима, бодовима, прорачунима, калкулацијама, таблицама, пласманима,
позицијама и за ефикасност на спортско-такмичарском тржишту. Ту мачеваоца занима
само употреба – инструментализација његовог мача и његове вештине а не мачевање
само. У свему томе мачевање је, дакле, пуко средство у служби квантитативног
резултата, клубске business конкурентности, адреналинске овисности, спортског

туризма, стипендирања, спонзорстава, буџетских средстава, медијских извештаја,
популарности, славе, бизниса.
Сва мера мачевања и сва мера мачевању, сва мера човека и сва мера човеку,
сва мера живота и сва мера животу био је пуки учинак – идеологија прагматизма.
То и такво „мачевање" је, дакле, служило свему оном чему служе у највећој
мери и сви други спортови данас а да највећи број учесника у тој токсичној и
невидљивој игри (јер „Птице се ослепљују да би лепше певале“ – Ф. Ниче) нити зна
нити примећује у чему учествује: креирању карактера агресивног, грабежљивог и
деструктивно-аутодеструктивног индивидуализма који анимализује човека и све чиме
се он бави стављајући га у службу једног социјал-дарвинистичког света опште туче и
једне вулгарне будућности неоварварства и антикултуре.
Но, то и такво мачевање је, ипак, за највећи број људи и мачевалаца било, а и
данас је, сасвим прихватљиво, најнормалније, најпожељније и апологетски брањено из
три разлога:
1. Јер су од детињства у свим областима живота изокола ментално обликовани,
усмеравани и индоктринирани да прихвате као природан и пожељан живот ривалства,
супарништва, конфронтације, хиперконкуренције, успешности, лактања, грабежа,
похлепе, агресивности, предаторства, престижа, туче и надметање – варварску
преткултуру утакмице и конфликта.
У том свету бога Марса (види прилог 6 – Марсов свет), лављег друштва (societas
leonina)и менталитета Орвелове „Животињске фарме“ којим влада тоталитарни монопол
компетитивног и живот inter canem et lupum „између пса и вука“, темељни концепт је
bellum omniam contra omnes (рат свих против свих). То је квазидарвинистичко
гледања на живот као на прашуму у којој се сви међусобно једу, где „може бити само
један“, „Распростирање је све“ (Цецил Родес), vivere militare est (живот је рат), „Већа
риба једе мању“, „Homo homini lupus” (Човек је човеку вук), „Док једном не смркне
другом не сване“, „Или си изнад или испод“, „Ко пре њему девојка“, „Свет није
довољан“ „Divide et impera (Завади па владај)... у коме „успех“ у било чему не иде без
покоравања, подчињавања или понижавања неког другог и где чинити било шта без
такмичења, надметања, побеђивања и престижа je несхватљиво, неразумљиво и пре
свега сумњиво.
Тако су неприметно креирани људи који су „слободарски различити“ - али сви на
исти начин опседнути, као овнови, борбом, надметањем, личним престижом и
победничким амбицијама, агресивни, суревњиви, славољубиви, самољубиви, ташти,
поносни, сујетни и горди... али и грамзиви и завидљиви пошто су браћа мihi primo мени прво (место) и primo mihi – прво мени (грабежљивост).

Борба овнова. Латинско име за овна је (aries) етимолошки блиско са Арес (Ареос) –
(грч.„уништити“) грчким богом рата коме чак и зодијачки припада. То је бог ратоборности,

насиља, такмичења, доминације, мржње, помаме, праоца ратоборних жена Амазонки. Арес је
описиван је као глупак „који не зна шта је добро“ и нема карактер јер се окреће час против
једних, час против других. Имао је пратиоце: синове Фоба (бог страха) и Дима (бог ужаса и
терора), сестре Енио(богиња ратног клања) и Ериду (богиња раздора, зависти и освете) и
обожаваоца бога Хада који се радовао погинулим. Мрзео је све а посебно Атину богињу
мудрости, трезвености, цивилизације, културе, заната, мира... Зевс, његов отац, га је отерао
речима „Немој ми долазити...Ти ни у чему више не уживаш него у свађи и тучи, због чега те
презирем више него било ког другог бога на Олимпу.“ Пандан је римском богу Марсу (види
прилог 5. Свет бога Марса).

2. Прихватљиво им је јер се људи радо и самоусмеравају ка том компетитивном
концепту пошто биологизован приступ животу је најлакше и најпожељније средство и
оправдање за просто и неспутано испољавање и задовољавање свих урођених
анималних инстинкта и порива као што су агресивност, воља за доминацијом,
самостицањем, афирмацијом, самопотврђивањем, престижом...
Прихватљиво им је, дакле, јер култура као извлачење човека из света
анималног и пуког пресликавања биолошких закона живота на живот у друштву је за
већину тежак и захтеван подухват пошто „...представља борбу на живот и смрт против
света природе, животињских нагона и варварства изван човека и у њему самом"(Едгар
Морен).
3. Прихватљиво им је због поводљивости, духовне инертности и „крдског“
менталитета већине, дакле, неспособности да се корача сопственим ногама по
сопственом путу па зато радије сви заједно, ослањајући једни на друге, групно, лење,
слепо, некреативно и утабано ступају усмеравани замислима и интересима креатора
историјских трендова.
Последица: са разних страна се већ одавно поставља неумесно и тупаво
питање: „Откуд толико насиља у животу и спорту!?" Зар се већ у самом термину
„надметање" не налази и одговор. Надметати – „над" неким се „метнути" (поставити) а
што је исто као и „на-метнути" (наметнути) се. Зар наметања има некад без присиле и
насиља? Суштина сваког надметања (па и спортског) је, дакле, тежња за доминацијом
и изражавањем моћи и надмоћи, („Тежња за истицањем јесте тежња за превладавањем
ближњег" - Ф. Ниче; „Свака победа омогућава да се над конкуренцијом осети надмоћ“ –
Владета Јеротић) а што се не може никако другачије спровести осим кроз силу и
присилу - насиље. На то указује и реч „беда“ која је у корену речи победа и води
порекло од средњевековне речи „бедба" - присилан рад. Победа се, наиме, јавља победи некога (пораженог) што значи да победе нема без нечије беде (невоље) и
присиле - бедности. Победа је исто тако и оно што „по-нижава“ јер тамо где се један
поставио „више“ - „над-метнуо“ други је постављен „ниже“ - „под-метнут“ је „по-ниже“
- понижен. Зато је последња реченица у чувеном роману „Кожа“ Курција Малапартеа и
била: „Срамота је добити рат“.
Бављење спортом - у коме је селекција суштинска ствар, је, дакле, увек једна
врста дискриминације јер није ништа друго до потрага за победницима, најбољим,
асовима...- „уздигнутим“, па и пониженим.
Насиље и понижавање, манифестно или потиснуто, су стога срж сваког
надметања и такмичења око било чега, па и сваког спорта као надметања око победе.
Та насилност и воља за моћ-надмоћ – понижавањем, може нестати из спорта тек кад
спортске активности престану бити агресивно компетитивне и врате се својој изворној
суштини некомпетитивне телесне културе: кад се преобразе и почну упражњавати због

човека и телесних вештина самих а не због побеђивања човека и злоупотребе тих
вештина. 1
Главни мото „Citius, altius, fortius" (Брже, јаче, више) савременог турбо-доба
супарништва и престижа стога, није пут који води у ДОБРО вештине већ пут у беспућа
нестрпљења, помаме, похлепе, таштине и грабежа. Ако тај пут неког и одведе у неку
вештину то ће увек бити само тамна страна вештине јер тамна страна човека увек
пружа само тамну страну вештине па и живота. Стога је и речено „...не отимајте се о
прва места као Фарисеји него седите на последње место. Јер сваки који се уздигне
биће понижен, а који се понизује биће подигнут.“(Христос)
Јерес
Није лако слушати неког ко излаже
полемици идеје до којих вам је стало и којих
се грчевито држите јер одрећи се тих идеја,
навика и начина гледања на живот значи не
само страх од губљења тла под ногама већ и
променити се, а променити се исто је што и
одрећи себе, изгубити своје „ја“, деловати
против очувања своје личности – у неку руку
умрети.
Антони Де Мело

Учинићу јерес и изговорићу поново оно што многи већ одавно говоре а сви
прећутно знају. Спорт данас није циљ већ средство за фабрикацију индивидуа
спортиста - потрошне робе (телесних робова) на глобалном тржишту спортског
профита. Спортиста је зато данас тешки физички радник који под најмучнијим
психичким притисцима и стресом иде на тренинг, под стресом је на њему и њега
напушта са зебњом и стресом очекујући такмичења на којима треба стално и изнова да
се сукобљава, отима, осваја, доказује, показује, брани, граби, побеђује, батина и
прима батине... како би опстао.
Савремени методи тренирања уче врхунске спортисте прецизно како да се
„навикну" на ове стресове и да са њима живе свакодневно и „нормално“ тако да су се
они на њих „навикли“ као на опијат и готово да више нису ни способни да живе без
конзумирања редовних доза туче, стреса и адреналина.
Суштински проблем сваког ко се бави спортом настаје, међутим, кад он почне и
живети од спорта. Тада у саму спортску борбу за такмичарске резултате улази и његова
борба за личну егзистенцију. Тиме спортска борба престаје бити само такмичарска и
постаје биолошка - почиње се водити бруталношћу која има само једно гесло: „Победа
или смрт“ - победа по сваку цену и цену свега. Но, „Игра има циљ и сврху у самој
себи.
Ако су циљ и сврха изван ње, ако се игра одвија ради нечег другог (новац, слава,
углед) онда то више није игра већ озбиљна делатност; то је онда рад, посао као и
сваки други. И то је заправо она критична тачка у коју доспевамо кад хоћемо да спорт
1

Древне Олимпијске игре нису биле спортска такмичења у савременом смислу и духу (како
то данас на силу тумаче апологете постмодерне идеологије спортизма) већ пре свега религиозне
свечаности захвалности у славу бога Зевса и апотеоза – обожавање телесне културе која је
омогућавала људима да се уздигну ка небу и приближе боговима (што потврђује и њихово
изворно име „светковина"). Данашњи спорт, дакле, са својим терором култа компетиције у коме се
све редукује на надметање, селекцију победника и мотив успешности не само да је у супротност са
изворним античким значењем телесне културе већ и сваке врсте апотеозе, светости и кретања ка
божанском. Он је ближи римској култури и гладијаторској игри munus sine missione – „борба без
престанка" у којој се гладијатору победнику изнова доводе нови противници док овај не страда и
преда проклетство штафете победе свом убици како би и он био поражен и предао је даље
његовом убици... „Дивљаштво је уживање дивљака." (Волтер)

гледамо као игру. Хтели ми то или не, не можемо се отети утиску да је спорт с оне
стране игре и да у спорту заправо и нема игре. Сем оне сурове, закулисне.“ - Милан
Узелац.
Све ово је драстично изражено у борилачким спортовима који се данас претварају
у популарне крваве туче до смрти у кавезима, а без икаквих правила – савремене
верзије гладијаторских борби: УФЦ (Ultimate Fight Championship), MMA (Mix Martial
Arts), итд.
И тренер исто тако, стегнут између управе клуба (која му даје посао), захтева
спонзора и оних који дају новац за издржавање њега, спортисте и руководства клуба,
потребе за афирмацијом (од које му зависи посао) остваривом једино победничким
резултатима његових такмичара, постаје модерни „гонич робова" а такмичари модерни
„гладијатори”. Да би се та „игра" играла до краја створени су и „колосеум“ (арене и
стадиони), клицање маса, „цезари" који инвестирају и одлучују, клађења и они који
зарађују, хушкање бораца једних на друге на живот и смрт за каријеру…
Зато је савремени спорт препун фетиша, култова, идолопоклонства и патолошке
привржености. Стадиони су постали света места на којима се боре обоготворене иконе
а такмичења спортски обреди за опијене групе верних (верника) навијача. И сам
оснивач модерних Олимпијских игара Пјер Купертен изјављује 1929. године да:
„Модерна атлетика је религија, култ и страствено уздигнуће.“
Лица свих учесника у тим грандиозним обредима, кад улози узму маха, се најчешће
изобличују, појављују се закрвављене очи, душе обузете мржњом и бесом, поплава
анималних страсти, слепило, урлање, туче, дивљаштво, примитивизам...
Чак се и спортисти и њихове навијачке групе често сами препознају у том светлу с
оне стране цивилизације и културе дајући себи малоумно поносно имена као што су
„Вандали“, Варвари“, "Хулигани"...
Ако се у свему томе данас крв обично не види (мада и она постаје већ
уобичајена), то је зато што су повреде одложене, углавном скривене и унутрашње, а у
складу са прогресом јер данас се страда у духу савремене хипокризије и демагогије –
„хумано", што ће рећи подмукло пошто „Савремена цивилизација се заснива на насиљу,
ропству и финим речима“ (Ганди) - свету у коме због лицемерја људска права цинично
значе више од људских живота.
Спортиста данас је, дакле, само неко ко је такмичар победник, рекордер или
првак - онај од кога је савремени технолошки инжењеринг спортске еугенике успео да
креира представника „више“ расе асова и рекордера. За све остале учеснике „спорта"
са којима то није успело важе само речи Хенрија Милера: „Нико није запазио њихов
пораз. Они као да нису ни постојали".
Кад је реч о здрављу савремених спортиста-такмичара данас се на све начине
сакрива и прећуткује да је због екстремних психо-физичких напрезања врхунски
такмичарски спорт највеће зло за телесно и ментално здравље - посебно младих који
су у развоју и телесно-психички неоформљени.
Тако модерни врхунски спортиста заслепљен и фанатизован фикс-идејом победе
свакодневно вежба од раног јутра сатима понављајући једноличне аутоматизоване
радње како би постигао машинску ефикасност и за део неке црте померио бројчану
границу освојене рекордне црте свог противника. Цео живот бесмислено посветити
цртици (броју) предности коју ће престићи други бесмислено утрошени живот који ће
претходну цртицу (број) померити за још неку цртицу (број)! Која је вредност победе у
борби око безначајног? Неко је једном рекао да „у пакао упадају људи само због једног
греха - протраћеног живота".
Уистину, најупорнији и најсрећнији ће МОЖДА једно кратко време бити врхунске
машине за штанцовање медаља, заставица и пехара (или новца) али шта ће остати од
човека у њима после тако „богатог“ и „креативног“ живота започетог још у детињству.
Какве ће телесне, интелектуалне, емоционалне и социјалне губитке и девијације
оставити на њихов карактер такав начин „живота“?

То је непотребно говорити с обзиром на време, притиске, жртве и одрицања које
имају ови људи од природног и разноликог богатства духовног и душевног живота како
би одржали свакодневни трчећи корак са захтевима врхунских резултата других тркача
за „више“, „брже“, „јаче“.
Овде нема места говорити ни о уобичајеним и свакодневним малим и великим
спортским повредама које су многе претвориле у инвалиде за цео живот. Ни о
недозвољеним и дозвољеним хемијским средствима која су већини врхунских спортиста
упропастила здрав метаболизам у најбољим годинама живота. Чак и цела
фармацеутска индустрија света се за огромне своте новца такође непрекидно такмичи
око тога ко ће произвести тако савршен стимуланс (допинг) који ће бити ефикасан а
неприметан за најстроже лабораторијске тестове.
Зато је уобичајено да врхунски спортиста у 25. години буде шампион или
„крпа"(Истраживања су показала да најкраће живе врхунски спортисти а најдуже
уметници и философи), а при томе се заборавља да је само један шампион а да већина
постаје „крпа“. Заборавља се, такође, и да шампиони своје ловорике, јер „Свака
победа траје до пораза“, носе кратко а затим и сами падају у заборављене књиге
уписаних имена у табеле таблица међу табелама таблица... постајући физички,
здравствено и психички још веће „крпе" него што су то били они који нису ни успели
да се попну на шампионске тронове и у таблице уђу.
„И шта се дешава кад заврше каријеру? Па већина постану социјални случајеви
(...) То је зато што су им док су били деца говорили да је најважније да се тренира јер
само тако може да се постане ас" (Д. Стојменовић) не знајући да само 2%
професионалних спортиста у свету током каријере заради толико новца да након
престанка бављења спортом више не мора да ради.

...

Као иверје рвемо се са животом,
Како огромно је то против нас.
Кад би се стихији препустили,
Стиховима би васиона била мала
А ми би порасли у безмерје.
Све наше победе су – безначајности,
Унижава нас властити успех.
Изузетка нема,
Он је зов за промашене борце.
Кад анђео Старозаветни
Супарника има
Као харфу га стегне
Да жиле његове напете
Буду му драге струне
Што борбу претварају
У песме звучне.
Ког анђео овај свлада,
Он преображен и без гордости
Из бојева захвалан ступа
У спознаји и процвату снаге.
Победама више није склон.
Јер кад силе побеђују њега
Све јаче, тада расте он.

Борис Пастернак
(Препев са руског: Александар С.)

Једна борба у три чина

Први чин
Одвратно је тући се ради забаве;
срџба, јед, мржња, нетрпељивост, жестока
жеља за победом, и то у једној ствари у
којој би било оправданије да се жели
пораз. Јер надмоћ над другима, у
безвредној ствари, не приличи часном
човеку. Мишел де Монтењ, „Огледи"1580.

Савремени такмичарски спорт, а који је израстао из игре, супротставио се игри
јер циљ игре није побеђивање већ игра сама – слободна телесна делатност. У правој
игри се актери, наиме, никад не афирмишу већ супротно нестају у њој јер тек кад своје
„ја“ забораве у игри - кад постану игра сама, тада и почиње игра.
Телесну културу која се темељи на игри је данас, дакле, сасвим заменио
хипермодерни култ такмичења у коме се све редукује на компетицију, селекцију
победника, афирмацију, престиж и мотив такмичарске успешности. „За разлику од
Кубертеновог мишићавог тела у антици доминира идеал хармонично развијеног тела;
уместо челичне чврстине у антици је највиши изазов био постићи гипкост удова, као и
мекоћу и складност покрета (...) спортиста данас не настоји да телесним вежбањем ваја
тело како би човека довео у духовни и телесни склад са космосом, као што се то
чинило у античким гимназијама и палестрима, већ да би створио борбени и
обездуховљени карактер буржуја који треба да покори свет." (Љубодраг Дуци
Симоновић)
Стога сам пре 20 година - уз захвалност на стеченим искуствима и отвореним
очима, а и да не бих живот утрошио на бесомучну и бесмислену тучу око отимања и
преотимања пехара и медаља, окренуо леђа спортском „мачевању“ са којим сам се до
тада бавио.
Мој главни задатак је постао: бавити се мачевањем у коме је циљ дивљење а
не дивљање, мачевање само а не његов разултат, излаз, чупање и ослобађање ове
вештине из окова такмичарског спорта - борбе човека против човека, канџи фетишизма
култа компетиције, рекорда, учинка, ефикасности, конкуренције, туче, тржишта и
престижа. Другим речима: покушај ослобађања и одвајања мачевалачке вештине од
концепта предаторског и царства анималног духа, а како би јој се дала једна другачија
и пре свега богатија и племенитија димензија телесне културе.
Кроз приступ било којој борилачкој вештини као форми телесне културе тело се
враћа својој целовитости култивишући се не само кроз физичко човека (развијање

моторике, окретности, снаге, гипкости, издржљивости, контролисаног и зрелог
физичког покрета...) већ и кроз духовно човека (развијање креативности,
инвентивности, маштовитости, етичности, естетичности...његових покрета).
Тај избор је значио, као прво, одбацивање мачевања у његовој савременој
спортско-такмичарској форми јер „Варварска је навика изазивати друге на надметање“
- Documenti d`Amore, Франческо да Барберино, 1309; „Има људи који од свега стварају
рат; они су прави варвари јер хоће да све што чине постане нека победа“ - Валтазар
Грациан, 1646.
И код старих Грка агонизам (надметачка борба) који је чинио језгро њихове
културе није био варварског карактера већ одуховљен култом бога Аполона, а чије је
основно начело Меден Аган (Ничег превише). Ако се, наиме, човек обузет
„такмичарским духом“ борбе против сваког и свега не бори и против себе и свог
анималног нагона да у свему налази само борбу (по начелу ауторекурзије - примена
принципа на самог себе) тада увек и неизбежно то одсуство границе и зауздавања –
култивисања, доноси - јер „Култура је ствар мере“(Јунг) а „Све што није са мером од
демона је" (Вл.Николај), само деструкцију и зло и вештини и човеку. У свету у коме је
једина и највећа вредност победа у надметању само је корак од „ти си ништа ако си
поражен“ до „све ти је дозвољено како би победио.“
Из тог разлога данас насупрот телесне културе свуда влада терор надметачког
спорта коме је једини циљ (јер је део идеологије која телесно и материјално
проглашава фетишом и јединим мерилом свега) само рад на телесном човека. Чак и кад
у спорту постоји бављење човековим духом то је опет само у служби тог духа једном
бескрајном прогресу телесности спортисте. Уместо да спорт служи духовном човека
духовно човека почиње служити спорту.
Ту, другим речима, није циљ целовит развој и раст човека у његов тоталитет тј.
прогрес у телесном уз прогрес и духовног и душевног у њему, већ употреба човека уз
хипертрофију његовог телесног а кржљање свега осталог. Само раст у свим правцима и
у разноврсно је развој и ширење живота док раст у једном правцу (прогрес) - кретање
у једнострано и једнообразно је дегенерација, сакаћење, отуђење од холистичке
целовитости и одумирање живота (зато оздравити = исцелити, вратити целину).
Савремено спортско-такмичарско мачевање (као и савремено историјско
мачевање у такмичарској форми – спортисторијско мачевање) зато не развија и не
култивише већ телесно сакати, духовно кржљави и душевно унакажава човека јер тело
и дух мачевалаца су престали бити циљ као у физичкој култури а постали су пуко
средство фабриковања медаља за потребе тржишта спортског бизниса и задовољавање
психологије личног престижа уз заборав да „Ако ја прослављам самог себе ништавна је
моја слава...“ (Јован, Јев.).
Није, међутим, спорно што је мачевање данас само спортско игра - игра је
неопходна, већ што је то постала лоша спортска игра у којој је важније такмичење и
побеђивање од игре. То је „игра“ пуна агресије, насиља, резултатске похлепе,
гордости, таштине, жеље за показивањем, доказивањем, доминацијом, престижом... –
регресије ка анималности. Та лоша игра, међутим, не завршава у спорту већ пушта
своје отрове и у све друге области живота.
На један од тих отрова је указао још давно римски песник Јувенал пишући да:
„Римљани се интересују само за гладијаторске игре, забаву, уживање у
спектаклу и слављење победника. Они опијени споредним занемарују
бављење својим животом и својим друштвеним положајем".
Другим речима: ако се хоће упропастити, уназадити и дегенерисати једно дете,
човек, народ или култура треба их само усмеравати ка бескрајним такмичењима и
компетицији око свега и са свима. Они тада одвраћене пажње од себе и света око себе

неће ни приметити кад једнo јутро - као чувени Колодијев Пинокио у земљи Дембелији
освану у рају за магарце спремни за запрегу или драње коже.
Тај избор је значио као друго, - јер „На злом путу нема добрих корака“ а човек
треба да прати и припада свом времену али не и да прати, припада и ваља се у блату и
глибу свог времена, одбацивање владајућег духа (zeitgejst) савременог света и
његових вредности пошто је овај опседнут конкуренцијом (еуфемизам за грабеж,
отимање и експанзију - похлепу), престижом (еуфемизам за завист, суревњивост и
тежњу надмоћи, доминацији и власти) и компетицијом (еуфемизам за конфликтност и
агресивност) створио све па и савремено спортско мачевање као своје огледало.
Тај избор мачевања као форме телесне културе је значио, као треће, окретање
култури. Али, на чему се заправо темељи култура у свакој области па и у области
телесног и борилачких вештина?
Реч култура има два корена и значења. Први је култ (лат. cultus) – поштoвати,
обожавати а други је лат. colere, cultura – неговати, чувати, гајити, развијати и
оплемењивати. У оба значења „Култура почива на памћењу“ (Хајдегер), поштовању,
обожавању и развоју оног однегованог у прошлости па „Први и основни процес у
култури јесте традиција“ (Уго Фабијети).
Другим речима сваки заборав прошлости води разарању културе варваризацији и вандализацији (лат. vandalismo – страст за рушењем, уништавањем
достигнутих културних и уметничких вредности).
Из тог разлога људе културе не привлачи заборав већ бављење прошлошћу.
Њих привлачи гађање лŷком и бацање копља иако постоје пушке; јахање, ходање и
трчање иако постоје аутомобили; привлачи их Старчево, Винча, Лепенски вир,
Виминацијум... иако постоји модерна архитектура, свирање и слушање Баха, Бетовена,
Моцарта..., иако постоји савремена музика супкултуре, читање Шекспира, Сервантеса,
Гетеа, Достојевског..., иако постоје књиге и писци за трафике, музеји са Леонардом,
Ван Гогом, Рембрантом..., иако постоји савремено „сликарство“ 2...
Све то их привлачи јер човек не може људски живети без освртања и ослањања
на достигнуто и традицију – културу, и јер само животиње живе у вечној садашњости
неисторијског и без знања о јуче и сутра – свести.
И као што велике културе Далеког истока, а посебно Кине и Јапана, помно
чувају и гаје своју традицију у свим областима живота - па и борилачким вештинама
и мачевању (због чега и постоји већ више од четири деценије изразита експанзија
борилачких вештина Истока на тло западних култура), сматрао сам да тако треба
поступити и са традиционалним европским мачевањем јер „...Све што је атрибут
живота, од ума и маште па до физичког здравља, све је елемент и медијум културе (...)
Оплемењивање човека – то има хиљаде степена, облика, сврха“ - Исидора Секулић.
Било је, дакле, потребно окренути се аутентичном мачевању прошлости које у
Европи у континуитету постоји више од 4000 година а релативно је скоро (од 19. века)
под притиском своје спортске форме маргинализовано и гурнуто у заборав.
То је значило окренути се мачевању традиционалним мачевима и техникама мачевању као борилачкој вештини а не борилачком спорту, мачевању у форми школе
а не спортског клуба, где нема тренера већ учитеља..., дакле, без икаквих надметања,
и такмичења јер ниједна борилачка вештина – па ни мачевање, не може бити предмет
спортске игре и надметања - постати спорт, а да не изгуби и не деформише своју
аутентичну суштину.
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„Папирићи исцепкани по подовима музеја и галерија, телефонски бројеви по зидовима,
побацане вреће или шарене крпе по поду, празне сале са једном тачком на зиду – то су уметничка
дела која стварају и излажу данашњи „артисти“ (...) Технички ефекат крије инстант културу и
њену празнину идеје, али је то зато изванредан начин да се забави необразована маса (...)
Уметност је постала штос, смицалица и, пре свега, забава у којој се масе опуштају,

неразмишљајући ни о чему што превазилази просек анестезиране јединке (...) Глорификација
баналног која подржава само ефемерно под крилатицом – што глупље то боље.“ (Милош Шобајић
– Сликај и ћути)

Удаљавање спортског мачевања од традиционалног мачевања као борилачке
вештине, његова такмичарска модификација и трансформација како у опреми тако и
техници тј. напуштање прошлости и с њим пратеће урушавања телесне културе је
тенденција која ствара сличне реакције и у другим борилачким вештинама: „То је
довело до јачања традиционалних аспирација код појединих мајстора у настојању да
борилачке вештине врате у оквире из којих су изашле. Зато су створене многе
организације које су све више пропагирале традиционалне вредности борилачких
вештина“ (Александар Филиповић, Борилачке вештине као модел дијалога Запада са
Истоком).
Други чин
Мачевање се данас претворило у
безвредну разбибригу – са презиром је
говорио учитељ мачевања. – Сада га зову
спорт... Као да се ради о бављењу јутарњом
гимнастиком! (...) Морам да вас прекорим
господо, ја вам не посвећујем своје време да
бисте се бавили спортом већ да бисте научили
једну рафинирану вештину...
(Артуро Перес Реверте, Учитељ мачевања)

Из тог разлога је у школи мачевања „Свети Ђорђе“ у Београду још од 1999.
године почео да се упражњава концепт повратка традиционалним формама мачевања
(класично-бојево,борбено,„историјско“)
а
насупрот
савременом
електро-турбоспортском мачевању. Овај концепт (и његов манифест – Опера Нова, 2004) је од
почетка третиран свуда (и Србији) као „отпаднички“ и „издајнички“ у односу на
монопол савременог спортског мачевања, као нешто „аут“, „архаично“, „анахроно“,
„ретроградно“... и предмет неразумевања, одбацивања, критика и подсмеха. Уистину,
то је било извесно враћање у назад али у духу чувене Ничеове сентенце: „Шта? Он иде
у назад? Лоше, Лоше! Али, ви га слабо схватате, ако се на то жалите. Он иде у назад
као свако ко се спрема да начини велики скок.“ 3
Повратком на класичност и мачевање као врсту борилачке вештине - сматрао
сам у то време, да је мачевање у овој форми имунизирано на спортификацију јер све
борилачке вештине, па и мачевање као борилачка вештина, су по својој изворној
природи аспортске и метатакмичарске (види прилог 2). Оне иако служе компетицији
не служе такмичарско-надметачкој игри већ убијању или вежби вештине саме.
Но, преварио сам се. Почетком 21. века овај концепт је изненада постало „ин“
- глобално помодарство, тренд и ствар „урбан-хит“ престижа (и то изразито баш у
Србији)! 4 Али, све што зграби „проклетство моде" (Шилер) осуђено је да се деформише
и дегенерише.
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Посејано семе тог другачијег мачевања је, међутим, успешно никло, његово дрво је расло и
својом крошњом - упркос свих недаћа краја 20. века у Србији, уобичајено традицоналног
критицизма, погрешног разумевања, неинформисаности, зависти, пакости, одбацивања, сплетки и
подсмеха надрасло све спортско-мачевалачко у Србији и шире. Оно је постало јединствено по
броју чланова (140!), опреми и врстама мачевања (флорет, шпада, тешки рапир, лаки рапир, дагарапир, мали штит-рапир, гладијус, сабља, једноипоручни и дворучни мач) и у Европи тог времена,
а у којој је постојало тек десетак значајно мањих мачевалачких друштава (са по петнаестак
чланова!) и другачијим програмом (историјско мачевање а не класично мачевање – Види Прилог

3, Класично или историјско мачевање). Тако нпр. Француска која је мачевалачки центар света још
од 18. века је свој национални савез за за историјско мачевања (FFAMHE) са тренутно 70 клубова
добила тек 2011. године, а Србија је такав савез (НЦЕМ – Национани центар за европско
мачевање) чији је оснивач била школа мачевања „Свети Ђорђе“ добила још 2000. године.
4

Разлогa за то је било више али сматрам да је главни био драстичан пад популарности савременог
„електричног“ спортског мачевања у свету (због његове визуелне незанимљивости, техничког
осиромашења услед сведености на пуку ефикасност, засићености људи његовом агресивношћу,
компликованост и тешка разумљивост правила суђења, судијске махинације, деценијских, тешких
и дуготрајних тренинга, захтевне електронске опреме, великих новчаних улагања око путовања...
а никакве добити) и последична тенденција да индустрија мачевалачке опреме и пратећих
садржаја тражи себи нове просторе за ширење профитног бизниса.

Тако се и традиционално мачевање прошлости у форми историјског мачевања
широм света, па и у Србији убрзо заразило старим токсичним бацилом спорта.
Генерације људи кроз чију крв од малих ногу на сваком кораку протиче идеологија и
опсесија кокуренције, престижа, такмичења и надметања – наркотик спорта, јер су
рођени и живе у свету бога Марса (види прилог 6 – Свет бога Марса), нису могле
другачије осим да то што чине гледају кроз старе наочари компетиције - наочари
СПОРТА.
Тако је и од традиционалног мачевања прошлости почетком 21. века бизнисспортским инжењерингом исфабрикован хибрид укрштања историјског и спортског
мачевања. Том „бастарду“ нити историјског нити спортског мачевања (квазиисторијскоквазиспортског мачевања) сам још 2004. године дао име спорт-историјско мачевање.
Зато су се, јер „Неки људи више воле ново од онога што је добро“ (Шопехауер),
почела посвуда организовати такмичења, турнири, шампионати... витешки мачеви
замењују спортске електрификоване сабље, рапири спортске електрификоване мачеве,
шпаде замењују електрификоване флорете, метални оклопи и верижњаче спортска
електрификована синтетичка одела од кевлара, гвоздене кациге електрификоване
маске… Утемељује се један велики симулакрум прошлости у коме се победницима
додељују медаље, плакете, пехари...
Тај нови тренд је врло брзо доживео процват популарности јер препустити се и
учествовати у стихији која као поплава носи све заједно је увек једноставније него
пливати против ње. Препуштање је увек лако а отпор је тежак. Зато је и Берђајев и
написао само наизглед парадоксалну реченицу да „Слобода је тешка а ропство је
лако."
Трећи чин
Усредсреди своју вољу на Пут, ослони
се на Врлину, понашај се према рену
(човекољубивости) и нека ти задовољство
буде у уметности. (Конфуције).

Но, човек треба да живи у свом времену али јер свако време увек носи и неку
кугу не треба поводљиво, наивно, брзоплето и слепо да прати своје време већ оно што
је у њему добро и вредно. Дух је духован само кад се не поводи за свиме и свима већ
мисли на свој начин јер „Ко не мисли на свој начин, тај уопште не мисли" (Оскар
Вајлд).
Ваља, дакле, и у вештини којом се човек бави, и животу који живи, живети
сензибилитет свог времена – оно савремено, али тако да га спаја и преплиће не само са
сензибилитетом против свог времена – креативним, стваралачким и критичким, већ и са
сензибилитетом ванвременог - класичним. Ако човек не живи сензибилитет свог
времена изгубиће се у времену, ако не живи сензибилитет против свог времена згубиће

себе у времену, ако не живи сензибилитет свеопштег постојања изгубиће се у
постојању.
Зато од првобитне идеје и циља не само да нисам одустао већ сам их још и
додатно радикализовао. Том радикализацијом мачевање не само да је потпуно
откинуто од концепта мачевања као борилачког спорта већ је и сасвим дистанцирано и
од концепта мачевања као борилачке вештине.
Ако је, наиме, циљ да мачевалачка вештина постане форма телесне
културе тада је било нужно окренути се оном делу прошлости и форми
мачевалачке вештине који култивише, оплемењује и богати човека и вештину
а не оном који у себи садржи или је склон да води у деструктивно, варварско и
антикултурно.
Из овог разлога је изабран смер уметности (Art) као онај ток и форма који је
насупрот анимализовању човека а окренут култури и култивисању човека не само јер
„Савршенство у било чему увек се извргне у варварство ако га уметност не
узвиси“ (Валтазар Грацијан, 1653) већ и јер „Само се уметношћу може превазићи
стадијум животиње, јер уметност је пролаз ка пределима којима не владају ни простор
ни време“ (Марсел Дишон).
Пошто, наиме, цвет може бити оружје смрти а и најоштрији мач се користити на
оплемењен начин за унапређивање и развој човека и међуљудских односа – као оруђе
живота, смисао и циљ борилачког постаје не да се доспе до победе над противниковим
телом већ да се доспе до културе сопственог тела; да се вештина користи за човека а
не против човека, ради психофизичког култивисања, развоја, богаћења и
оплемењивања а не побеђивања човека. Уметност па и мачевање у форми борилачке
уметности је зато најпротивнија свету бога Марса и анималном у човеку а због чега је
Ото Дикс и написао да: „Уметност је егзорцизам. Истеривање ђавола" (бештијеживотиње из људског) а Едгар Морен да „Култура има смисла једино ако
представља борбу на живот и смрт против света природе животњских нагона и
варварства изван човека и у њему самом. Варварство је оно што убија, а кад
не би убијало не би било варварство, него култура." Е.Морен
Појава савременог спорт-историјског мачевања је, дакле, за рефлекс имала да
су у Школи мачевања „Свети Ђорђе“ средином двадесетих година 21. века постављени
темељи за настанак треће врсте мачевања – мачевања као некомпетитивне БОРИЛАЧКЕ
УМЕТНОСТИ (Martial art) и облика телесне културе
Но, и овај концепт – чији је темељ приступ противника борби кроз начело
комплементарности а не компетитивности, је наишао на још веће неразумевање,
одбацивање, игнорисање, потцењивање и подсмех. Али „Ако не можеш да се допаднеш
свима покушај да се допаднеш некима. Није добро и не ваља допадати се
свима.“(Шилер) Реч је, наиме, о два света: једном у коме неко ко све, па и
мачевалачку вештину, редукује само на банални престиж и компетитивно ограничено
па подсећа на ону Езопову жабу из бунара која тврди да не постоји море, и другом у
коме „Ономе ко је видео море, тешко је да мисли о другим водама“ (Јанг Чу).
Књига пред вама (која је други део диптиха књиге „Борилачка етика и
кодекси између бестијалног и светог, а чији први део – „Борилачки кодекси
кроз епохе и сукоб две борилачке етике“ - очекујем да ће бити публикован
током 2022. године) је писана не само ради бољег и потпунијег објашњења
овог приступа мачевању већ и заснивања једног интегралног коцепта
европског мачевања као борилачке уметности.

Три форме мачевалачке вештине

Какву ко философију живота
бира зависи од тога какав је ко човек.
Јохан Готлиб Фихте

Борилачка уметност (Martial Art), борилачка вештина и борилачки спорт, иако их
повезује иста активност – непосредна физичка борба и визуелно изгледају веома
слично по техници употребе тела и оружју, ипак су три потпуно различите форме.

Борилачка вештина

Првобитна намена свих борилачких вештина па и мачевања је бојева - победа
у борби на живот и смрт. Из овог разлога у мачевању као борилачкој вештини није циљ
мачевање (вешта размена сложених акција напада и одбрана мачем) већ да се
противник одмах и једним што једноставнијим и бржим покретом погоди.
У борилачким вештинама, дакле, циљ није надметање или такмичење већ
убијање,
рањавање,
разоружавање,
неутралисање,
заустављање
или
онеспособљавање непријатеља.
Пошто у бојевом мачевању погодак противнику треба нанети што безбедније по
себе сваки мачевалац тежи да изведе што лакшу, једноставнију и ефикаснију акцију
како би борба трајала што краће пошто са дужином борбе расте и вероватноћа да сам
буде погођен. Зато је бојево мачевање, када је реч о вештини, увек технички и
тактички сведено, редуковано, минимализовано и банализовано.

У бојевом мачевању се користе прави смртоносни мачеви али техником и
тактиком у складу са два приступа борби. Први је варварски (а због чега Жан Жак Русо
за мачевање и пише „Мачевање, тај варварски обичај...") и у њему је циљ мачеваоца
елиминација и убиство тј. наношење одмах смртоносног убода или сечења у по живот
опасне тачке противника.
Други је „култивисан“ јер мачеваоци који га користе сматрају да је убиство не
само израз дивљаштва и примитивизма већ и неукости у вештини. Ту је првенствени
циљ мачеваоца да у борби противника обесхрабри, онеспособи, разоружа или рани
(бод или сечење у по живот безопасне тачке на противнику), а до смртног исхода
долази само случајно. Бојево (борбено, класично) мачевање се дели на војно (борба са
једним или више противника без правила – дуелна борба) и цивилно (борба са једним
противником – „дво-бој" по унапред договореним правилима и протоколу двобоја) и
они се разликују не само по врстама мачева већ и техникама и тактикама њихове
употребе.

Борилачки спорт

Од мачевања као борилачке вештине у периодима дужег мира и кад нема
потребе за ратовањем и убијањем је настало (види прилог 6 – Настанак спортског
мачевања) не бојево (квазибојево) – надметачко-такмичарско мачевање са геслом
„Citius, altius, fortius" (брже, више, снажније).
У овој врсти мачевања мачеваоци јесу противници али не и непријатељи и
супарници већ конкуренти којима је циљ престиж. Они су у договору да се у борби
понашају куртоазно (учтиво, углађено, са манирима, уљудно, колегијално, обзирно,
пажљиво, пријатељско мачевање са пажњом) један према другом како не би дошло до
повреда. Реч је, дакле, о спортском мачевању као институционализовној форми
компетитивне игре са циљем победе а која не служи убијању или рањавању већ
побеђивању у безопасном и контролисаном такмичарском надметању.

У такмичарско-надметачком (спортском) мачевању (које се данас упражњава у
форми олимпијског спортског мачевања и форми спортисторијског мачевања) се за
борбу користе мачеви који су затупљени или посебно прилагођени и конструисани за
безопасну борбу, заштитна опрема, техника из које су сасвим избачене опасне радње и
уведена правила која контролишу и ограничавају страсти и агресивна понашања.
Реч је, дакле, о симулацији и сурогату бојевог мачевања јер је у мачевању као
спорту изгубљено мноштво елемената бојевог који чине његову аутентичну суштину, а
на шта су указали током историје многи истраживачи борилачких вештина.5
На то указује нпр. још 1580. године и Мишел де Монтењ у својим „Огледима"
речима:„…Јер то није као код мачевања где број додира доноси победу; док је
непријатељ на ногама, ваља из све снаге поновно ударати…(...) Изгледа ми тако исто
да окретност за какву се уобличавају удови, ескиваже и покрети којима се вежба
младеж у овој новој школи (цивилним школама мачевања - прим. аут.) јесу не само
некорисни, него пре убитачни и штетни за употребу у ратној борби. Зато наши људи ту
обично користе посебна оружја и засебно намењена за ту употребу. и видео сам како
се није сматрало у реду када би се племић изазван на борбу (надметање - прим. аут)
мачем и бодежом (дагом - прим. аут.) појавио у опреми војног лица (…) зато што оне
имају други циљ него да учине омладину способнијом за служење у ратовима и ту
ничим не доприноси." 6
Мачевалачка вештина се данас, дакле, у пракси више не третира (међу
културним људима) као компетитивна борилачка вештина (као бојево мачевање за
убијање) али је зато мејнстрим, ствар престижа и тренд третирати је само као
компетитивно надметачку вештину - борилачки спорт. Зато се она доминантно
доживљава и упражњава једино као компетитивно средство разрачунавања,
побеђивања и „полагање права" (друго значење речи competitio) на нешто. Европско
мачевање, отуд, данас и после више хиљада година све више подсећа на вергл који
непрекидно - само брже или спорије, краћом или дужом, тежом или лакшом, кривом
или правом, једноручном или дворучном ручицом (дршком мача) врти једну те исту
досадну механичку мелодију: „победи", „убиј“„победи, „убиј“ „победи"...
Већина људи тако и данас види мачевање и борилачке вештине: банално и
бездуховно - као пуко телесно умеће коме је једини циљ ПОБЕЂИВАЊЕ у убијању или
такмичењу, дакле, као компетитивну и елиминаторску вештину.

5

За старе Грке игра (paidia) и борилачко надметање које тежи побеђивању (agon) су неповезиви
јер у озбиљности agonа нема простора за неозбиљности игре. Грчки атлета је „поета“ и „лоета“ –
он не тежи толико победи колико естетици (лепоти) у победи. Из овог разлога Спартанци нису
учествовали на Олимпијадама, а посебно кад је била реч о ратним вештинама као што су рвање
или атински панкратион (грчки свебор). То је зато што су сматрали смешним борбу по
такмичарским правилима јер смртоносна вештина се тако претвара у игру а панкратион и
мачевање служе за убијање противника а не за играње. За Спартанце је уношење безбедних
радњи а избацивање опасних радњи из неке борбене вештине, како би се начинио такмичарски
спорт, представљало онеспособљавање ратника за рат и деградацију праве вештине. Наведено
важи и данас и за источњачке борилачке вештине. Тако нпр. ,,Са аспекта модерног времена,
карате се (по многима) данас, једино, може третирати као спорт. Трансформацијом каратеа у
спортску дисциплину квалитетно је измењена суштина и изворна ефкасност ове борилачке
вештине, и са тим је неповратно изгубљен „дух’’ каратеа.’’[Јовановић,1992,:13]
6

Више о разликама између борилачких вештина и борилачких спортова у ПРИЛОГУ 2 – Девет
разлика између мачевања као борилачке вештине и мачевања као борилачког спорта.

Зашто? Зато што „Лакше је људе водити у борбу и распаљивати њихове страсти,
него их обуздавати и усмеравати ка стрпљивом труду на путу мира“ (Андре Жид) –
култивисати их и водити у борби против анималног и варварског у себи. Али, зашто
циљ мачевања и борилачких вештина – смисао, циљ и концепт борбе, не би био нешто
сасвим друго јер и идеал и суштина света могу - иако је то знатно теже, бити и нешто
сасвим друго? Зашто у мачевалачкој вештини оно што је историјски достигнуто само
пасивно преузимати и лење лежати на њему апологетски га репродукујући кад се оно
може креативно богатити, развијати и трансформисати у нове и другачије форме јер
„Традиција није чување пепела него преношење ватре“ (Густав Малер)?

Борилачка уметност

Не чините ништа из надметања или
из
сујетног
частољубља,
него
у
понизности сматрајте један другог већим
од себе (Павле, Посл. Филипљан. 2,3);
„јер где су завист и свађа, онде је и
неред и свака зла ствар. (Посл.
Јаковљева)

Оставимо, дакле, вергл верглашима а мачевалачку и друге борилачке вештине
покушајмо ослободити досадашњег робовања инстинктивном, анималном, рефлексном,
телесном, елиминаторском, надметачком... уносећи у њих и другe димензије. Човек је
биће искуственог, телесног, предметног али и надискуственог, идеалног, имагинарног,
вредносног... Тачка која телесно-предметно и чулно борбе спаја са духовним и
нетелесним је процењивање каква је она – њено нормативно вредновање, бирање…,
борба у форми естетско (aisthētikē) - поетског (грч. poíēsis - стварање) - борилачка
уметност.
Ако се телесна борба води и уз дух
„Contraria sunt complementa"(супротности се допуњују)
из ње нестаје супарничко и варварско јер
противници се тада боре кроз сарадњу и сарађују кроз борбу.
Тиме, јер „Сазвучје супротности извор је лепог“ (Тома Аквински) и
„Оно што је једно другом супротно сједињује се и из различитих звукова

настаје најлепша хармонија..." (Хераклит),
у заједништву борбе настаје лепота вештине и заједништво у
лепоти вештине борбе - борилачка уметност (Martial Art).
Свему се, дакле, па и мачевалачкој борби може приступати компетитивно
(супарнички). Она се тада води у форми конфронтације, раздора и деструкције, a под
геслом „Бити или не бити", „Само победа“, „Може бити само један"... To је борба у
борилачкој вештини и борилачком спорту.
Али, супротстављеност и борба не морају увек да се испоље у виду супарничког
сукоба – као деловање које је искључујуће, „против“, „насупрот“, подела, судар,
какофонија и сатирућа борба једних против других. Борби се може приступати и
некомпетитивно, тако што се води по принципу комплементарности - „уз“, „сa“ и
„помоћу“ противника a кроз култивисано и оплемењено мајсторство САРАДЊЕ и
заједништва, кооперацију, хармонију и констуктивно. Тада, јер „Супротности су
јединство која се исказује у деловима“ (Тагоре) то су супротстављени полови магнета
које је Тесла међусобно тако поставио да њихова борба постаје склад и јединство које
ствара обртно магнетно поље што покреће мотор; или супротне боје које се
комплементарно допуњују чинећи хармонију тонова.
У таквом мачевању нема супарништва и компетитивног индивидуализма већ
заједништва: са-борења са са-борцем – „СА-БОРНОСТИ".
Стога, слично организму који болује од аутоимуне болести, свака веза, брак,
породица, фирма, група, друштво... у којима влада унутрашњи сукоб, компетиција,
борба, супарништво, туча, конкуренција, раздор, мржња, дисхармонија и
какофорнија... неизбежно луче отров у себе и на путу су декаденције, распада,
деструкције и самоуништења. Насупрот томе веза, брак, породица, фирма, група,
друштво... у којима влада сарадња, заједништво, спајање, хармонија, јединство,
кооперација, љубав... – култура, дакле, лековитост целовитости здравог организма,
неизбежно иду путем конструктивног развоја, јачања и раста. Тако је и у вештини
мачевања.
Компетитивна мачевалачка борба у којој је једини циљ побеђивање (убилачко
или такмичарско) је увек због прагматичне тежње ефикасности технички редукована,
сиромашна, тривијализована и пре свега обездуховљена и анимализована јер се своди
на телесно, инстинкт и рефлекс једне или две најбрже, најпростије радње које ће
одмах и сигурно елиминисати противника. Из тог разлога ће и обично дете неуко у
мачевању - ако буде довољно дуго и до перфекције увежбавало само једно - да у
правом тренутку пружи право мач и чучне, бити и за највештијег мачеваоца смртоносно
опасан противник.
Али, шта тада остаје од тако технички и тактички сведеног, редукованог и
„уштројеног" мачевања? Мачевати на тај начин је исто што и плесати са партнером који
зна и користи само два иста корака. Сво богатство технике и тактике једне комплексне
вештине нестаје у баналности прагматизма и празнини минимализма. Ова
поједностављеност, испражњеност и сиромаштво су уједно и главни разлог због којег је
савремено спортско мачевање и постало сасвим незанимљиво за публику и све
незанимљивије и досадније и самим мачеваоцима којима се сво мачевање свело само
на „погоди пре него што будеш погођен“ 7 – муњевити самоубилачки контранапад и
сударање; а слично празнини и незанимљивости живота неког ко живи само по
начелима приземне и рационалне корисности, практичности, ефикасности, учинка и
добити (прагматизам и утилитаризам).
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За разлику од класичнг гесла бојевог мачевања „Погоди а не буди погођен“.

И као што неко може градити обичну шупу али и храм, свирати са два акорда и
једним ритмом али и стварати звучну катедралу једне симфоније тако и један
мачевалац може мачевати само са 2-3 баналне радње ефикасности али и стварајући
једну целу уметност покрета и тактичких идеја. Облик и циљ борилачких вештина, па и
мачевања, дакле, може бити и нешто сасвим друго од пуко победилачког - варварског
profanum vulgus. Овај поглед на мачевање није усамљен, напротив, он је био
доминантан за већину најпознатијих учитеља мачевања прошлости како на Истоку
тако и на Западу:
„Мислити само на победу је болест. Мислити само о употреби борилачке
вештине је болест (...) У борилачкој вештини је болест ако не оставите иза себе ум
борилачких вештина." (Јагју Муненори, 1571-1646); „Вештина мачевања није у тучи
мачевима..." (Мијамото Мусаши,1645); „Поента је да ову уметност треба искористити
као средство за напредовање у проучавању Пута. Уколико се правилно упражњава, она
нам на делотворан начун помаже да допринесемо оплемењивању нашег ума и духа."
(Кимура Кјухо,1763, јапански учитељ мачевања); „Дух будоа (пут ратника – прим.аут.)
јесте у томе да се покаже прави пут с којег човек не сме скретати, с крајњим циљем да
се личност проветли и освести“ (Сенсеи Такамијаги; „Није смисао да један спортиста
победи другог како би се показало ко је бољи већ да се вежба и буде вежбан од стране
тренера да се буде бољи од себе и надмеће са собом а не оним испред себе. Смисао
није у упоређивању него у саморазвоју." (Викрор Франкл „Вапај за смислом"); „Крајњи
циљ каратеа не лежи у победи или поразу, већ у усавршавању карактера његових
практичара“ (Гишин Фунакоши);„Кад је реч о борилачким вештинама њихово
упражњавање може бити само учвршћивање нарцизма и жеље да се напросто буде
бољи и јачи од других. Али, на одређеном степену сазревања, ова полазна мотивација
долази у кризу и тада се поставља питање дубље мотивације, с ону страну сваке
прагматике и самопотврђивања. На том ступњу, или непосредно пре њега, избијају у
први план етичке и естетичке компоненте вештине, тј. постаје пођеднако важно - ако
не и важније, зашто се и како се нешто чини,а не то шта се с тиме постиже или може ли
се други победити и надвладати (...) Борбена ефикасност се тако запоставља на рачун
естетике вештине, поједине технике и покрети се све више удаљују од функционалних
захтева те се више води рачуна о елеганцији и лепоти, уз минималну употребу снаге,
него о ефикасности у реалној борби (...) Више се не ради о томе да се неко убије или
победи, него о томе да се пође у борбу против самог себе. На тој степеници борилачка
вештина надилази властиту прагматику и у њој „световна" успешност губи на значају а
она постаје средство самоусавршавања или надилажења оног што чини логику и
намену борилачке вештине јер њен циљ и постаје трансцендирање световног (...)
Прави стрелац тада не гађа да би освојио какву награду, да би победио нити да би
импресионирао друге. Он гађа за Бога." (Душан Пајин, Култура тела и борилачке
вештине,1990)...
Свако мајсторство у било чему, па и у мачевалачкој вештини, ако тежи да буде
право и потпуно, мора достићи ширину, висину и дубину – постати уметност, јер то су
три димензије сваке уметности. Тек поетско, дакле, повезује једно деловање са
његовим савршенством. Отуд - јер уметност је врхунац умећа у сваком делању, за
мајстора било чега и било које борилачке вештине нема вишег циља и значајније
мисије него да то што чини претвори у уметност (Martial Art).
„У сваком покрету се може тежити просветљењу уметности“ (Сен но Рикју, 15221591, отац јапанске церемоније чаја). И као што реч уметничким уобличавањем на
врхунцу постаје поезија, глас постаје уметност певања, покрет руку уметност свирања
или сликања, покрет ногу уметност плеса, покрет писања уметност калиграфије, покрет
духа уметност мишљења - метафизика... тако и покрет тела и мача у мачевању и свакој
другој борилачкој вештини може уметничким уобличавањем постати материјал и

средство у коме човек изражава своју креативност и слободне стваралачке способности
- једна борилачка уметност.
Мачевалачка и свака друга борилачка вештина не само да може кренути тим
путем уметничког јер уметност се налази у уметничком приступу а не уметничком
предмету, већ и мора кренути тим путем јер „Тајна је живота у уметности.“ (Оскар
Вајлд).

Сва зла овог света би нас
већ одавно прождрала да
није уметности.
Фридрих Ниче

*

Правила мачевалачког кодекса (протокола) двобоја налажу: не
сме се бости противник док је на земљи или кад му испадне мач,
забрањено је наставити напад на рањеног противника, забрањено је
ударати балчаком у лице, ногом у препоне, бацати прашину у очи…, а
правила (прописи) спортског мачевања: забрањено је нападати после
„стој“, забрањено је вређање противника, забрањено је коришћење
допинга, кажњиво је покривање руком важећу површину, кажњиво је
псовање судије, кажњиво је варање са опремом…
Уистину, све то је огроман корак у односу на време у коме таквих
правила и прописа борбе није било, али само на педаљ од дивљачког
мачевања неокованог у стеге које на ланцу држе звер варварског
духа.
Још увек се, дакле, избегава учинити један корак даље и поставити
питање: Шта уопште неко тражи на земљи, зашто неког нападати кад
је рањен или без мача, чинити пробадање, засецање, пресецање,
ударање балчаком, бацање прашине у очи, покривање руком важеће
површине, нападати после „стој", псовати, користити допинг, варати...
- зашто је уопште у мачевању потребно неког ПОБЕЂИВАТИ, са неким
се НАДМЕТАТИ и ТАКМИЧИТИ? Зар пошто се све може користити на
различите начине, не може се и мачевалачка вештина користити на
другачији начин?
Реч је, дакле, о питању: да ли је могуће мачевање у коме је дух
мачеваоца ослобођен варварских порива, у коме има сечења и бодова
- али нема погађања, има мачевања - али нема потребе за ударањем у
препоне, бацањем прашине у очи, покривањем руком важеће
површине, псовања, узимања допинга..., нема потребе
за
ТАКМИЧЕЊЕМ и ПОБЕЂИВАЊЕМ?
Време све више показује да једно такво мачевање - као борилачка
уметност и форма оплемењујуће ТЕЛЕСНЕ КУЛТУРЕ, а у духу
Цицеронове и Сципионове дефиниције човечности (humanitas) као
великодушности, љубазности, цивилизованости, културе и уметности супротно свему варварском и анималном, не само да је могуће већ и
историјски неизбежно.

*

Осврт на неке техничке и културолошке елементе историјске генезе
мачевалачке вештине ка форми борилачке уметности

Сваког тренутка треба радити на
оплемењивању крволочних техника борбе
јер свака вештина која је пуко средство
убијања и сакаћења, усмерена ка нескладу и
деструкцији се увек на мноштво начина
окреће против онога ко је користи јер
последице су неизбежне где постоје узроци.

Иако је мачевалац понекад тежио, у складу са идеалом витештва, да се бори
часно, поштено, племенито..., он је у борби примењивао за то неадекватна средства технику и тактику који су оличење компетитивности и препуни насиља, снаге,
агресивности, окрутности, безобзирности, често дивљачке бруталности и грубости.
Тако се нпр. у књигама о мачевању до 16. века, а које су писане под обећавајуће
племенитим насловима у стилу: „Узвишена наука одбране“ („Noble Science of Defence“),
види само мноштво дивљачких удараца, подлих трикова, разбијање лица балчаком,
сударима, насилни рвачки захвати са ломљењем руку и ногу, чупање косе, копање
очију, одсецање главе и удова, крволиптање…
Дакле, начела некомпетитивног мачевања су само спољашњом формом
еуфемизама,
бонтона
или
стегом
договорених
правила
улепшавала
широкогрудошћу, обзирношћу и маниризмом мачевалаца њихов у суштини исти као и
раније, дивљачки чин компетитивног (крвавог или такмичарског) сукоба. То су, дакле,
биле само „рукавице" за нов - хуманији и племенитији изглед компетитивног мачевања
у духу: племенити треба да се фино убијају или туку (надмећу), а дивљаци - дивљачки.
Мачевалачка вештина је зато и даље остала примарно компетитивна утичући инерцијом
ове своје структуре на то да мачевалачка борба и даље има компетитивну суштину.
Но, средства не смеју да скрнаве циљ. Из тог разлога је било потребно чинити и
на култивацији саме технике мачевалачке вештине која је у себи садржавала мноштво
радњи, поступака и елемената са анималним и варварским карактером. На тој другој
шини пруге ка мачевању као борилачкој уметности је рађено још од самих почетака
мачевања тиме што се и у саму технику и тактику компетитивног мачевања почела
уносити одређена количина некомпетитивних техничких елемената.
Та унутрашња супротност је била неизбежна јер нешто што би било апсолутно
компетитивно уједно би зато било и неупотребљиво за компетицију (нпр. сечиво мача
које на себи нема као своју негацију и оно где сечиво престаје - дршку,
неупотребљиво је за држање и мачевање). То је неизбежно и због опште природе
свега - непрекидног кретања, а због које рађање сваке ствари - па и компетитивности,
увек нужно истовремено прати и рађање у њој нечега што ће је изнутра мењати и
претворити у нешто друго и супротно.
Те некомпетитивности је у почетку било мало јер „Почеци свих ствари су
малени" (Цицерон), али, временом тих елемената у техници мачевања је било све
више. Они су се током историје ове вештине гомилали па је мачевање добијало све
различитије некомпетитивне форме.
Међутим, као што постепено додавање беле боје у црну ову претвара прво у
сиву и на крају у један потпуно други квалитет - белу, тако и постепен раст броја
некомпетитивних техничких елемената у компетитивној мачевалачкој вештини је довео
до тога да она стигне до тачке када мора изгубити свој компетитивни карактер. То је

тренутак када борилачка вештина и борилачки спорт стварају и нешто радикално
другачије од себе - некомпетитивно мачевање: борилачку уметност.
Али, компетитивно мачевање не поседује своју супротност само у себи - као
унутрашњу, већ и изван себе - као спољашњу супротност, јер у мачевању се
рефлектује и оцртава (пошто део говори и о целини којој припада) и друштво у коме се
ова вештина користи а које се и само временом све више култивише.
Тако у складу са Волтеровим „Што више просвећивања - то мање
дивљаштва", укупно цивилизовање и култивисање људи, па и њихових ставова и
приступа везаних за супарништво и борбу, ствара временом све више непријатељски
(супротан) миље компетитивности у мачевалачкој вештини. У том смислу нпр. двобоји
који су у 17. веку имали друштвени статус мужевне пожељности, популарности и моде
у време 19. века су постали не само неприхватљиви израз примитивизма,
некултивисаности, варварства и интелектуалне заосталости, већ и законом забрањени.8
Јачању некомпетитивног друштвеног миљеа је значајно допринела и религија са
својом хуманистичком етиком („Ко се мача лати од мача ће и страдати“, „Љуби
ближњег свог као самог себе" - Јеванђеље по Матеју 22,37; „Не чини другима оно што
не желиш да други учине теби." - Конфуције, Велико учење...).
Јачању некомпетитивног је, међутим, допринела у највећој мери не толико
друштвена промена у ЕТИЧКОМ колико промена у ТЕХНИЧКОМ - појава ватреног оружја
насупрот хладном оружју, а што је компетитивно бојево мачевање (пошто је за праву
борбу оно постало неефикасно, непрактично и сувишно) трансформисало у мање
компетитивно надметачко-такмичарско мачевање.9
Све наведено је изнутра утицало да мачевање временом поприми разне
некомпетитивне елементе. Њих је мноштво али на овом месту ћу се осврнути на
једанаест.
*
Ко не поштује живот ни сам га
не завређује.
Леонардо да Винчи

1. Још од настанка мачевања као бојеве вештине оно се учило и увежбавало
кроз симулацију праве борбе. И као што животиње у компетитивној борби не користе
лажне канџе и зубе а дивљаци и варвари не користе оружје које је безопасно, тако
култивисани мачеваоци својим мачевима дају известан степен некомпетитивних
особина како би им били погодни за мање опасну употребу (вежбе и надметања) него
што је то бојева.
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„Двобој је тријумф моде и тачка у којој је она била на најсјајнијем врхунцу своје тираније. Овај
обичај није давао плашљивцу слободу да живи, гонио га је да погине од руке храбријег од себе,
или га је у победи бркао са храбрим човеком, везивао је славу и част за један луд и
неуравнотежен поступак; краљеви су га одобравали својим присуством; неки пут се чак мешао и с
вером (двобој „божјег суда" - прим.аут.), одлучивао о људској невиности, о лажним и истинитим
оптужбама у вези с највећим кривицама („праведнички" двобој или двобој "правде" - прим.аут.).
Он се био толико дубоко укоренио у народно схватање и тако се снажно дочепао његовог срца и
душе да је најсветлија тачка у животу једног врло великог краља (Луј XIV је забранио двобоје прим.аут.) било то што је излечио народ од ове лудости." Ла Бријер, 1688.
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Супротност компетитивном, дакле, није само некомпетитивно већ и супротно компетитивно. „Ми,
на пример, кажемо да је супротно добру-зло, као што је правичност супротност неправди, разум
безумљу и слично. Исто тако постоје зла супротна злу, као што је расипност супротност
тврдичлуку..." - Платон; супротност злу суше је зло поплаве, супротност злу гладовања је зло
преждеравања...

У ту сврху су се почели по први пут употребљавати мачеви који нису опасни по
другог мачеваоца. Тако су нпр. Римљани користили дрвене гладијусе, у средњем веку
турнирски витезови посебне скраћене и затупљене мачеве, мачеваоци новог века
заштитне капице на мачевима, заштитна одела итд.

Заштитне капице на врховима мачева, Michael Hundt, 1611

У том смислу док су нпр. витешки турнири почетком средњег века били праве
мале крваве битке после којих је остајало мноштво мртвих и повређених у њих се
временом уноси опрема која пружа јаку заштиту и оружје које је некомпетитивно
(симулација правог оружја, тупи мачеви, ломљива копља...). У 15. веку се уводи и
баријера између коњаника што је још више повећало безбедност. Чак су се у неким
земљама (Енглеска) баријере постављале и за витезове на земљи. Многи турниру у 15.
веку добијају и карактер игре „карусел" - у којој су се у почетку борили пажеви и
штитоноше витезова, а касније и они сами. Реч је о борби тупим дрвеним мачевима,
буздованима од крпа или коже испуњених пудером.
2. Појава симулативног мачевања је значила потребу ратника и бораца да се
боре, али не толико компетитивно да резултат њихове борбе буде смрт или повреда.
Мачеваоци су организовали симулације борби из разних разлога (вежба, маневри,
бизнис, забава, надметања...). Ту су се, међутим, изводиле борбе не само са опремом
на нивоу снижене компетитивности већ и на начине који обезбеђују већу или мању
сигурност учесника. У том смислу се уводе правила која зауздавају учеснике да
противника виде као непријатеља.
Тако нпр. када је реч о техници употребе бојево некомпетитивних мачева и она
је претрпела измене. Наиме, мачевалачке радње се у школи и вежбама изводе на
начин који је несупарнички (пријатељски) - безопасан (мањом снагом, мањом брзином,
без акција које су опасне, уз обострану пажњу...). Исто тако у витешке турнире се
уносе правила која ограничавају и смањују сукобљеност, агресивност и насилност.
Тако у борби „ПАС" број удара мачем био је ограничен на 12, и уколико се до тада
борба није разрешила прекидала се. Правила су прописивала да нема ударца ниже од
паса, да је противник савладан ако једним, а негде је потребно са два колена ступи на
тло, појавиле су се и судије које су проглашавале поштовање или непоштовање
правила и предају. Борбе су се водиле: копљем, мачем, буздованом или бодежом и то
тачно прописаним редоследом.
У борбама се сасвим избегавају опасне радње. Тако нпр. док је у периоду
раносредњевековних турнира циљ удара био шлем, груди или испод и изнад штита,
сада је искључиво штит. Док је у првом периоду често мета био и коњ, тако нешто је
касније било незамисливо и страшна брука.

Да би се још више смањила компетитивност турнири временом престају бити
масовне битке, јер су тада повреде неизбежне, и постају прво групне борбе, па борбе
витезова у паровима (борба 4 и 6 витезова), и на крају мегдани (борба два витеза).
У својој последњој (полуспортској) фази турнири стичу највиши могући степен
некомпетитивности - претварају се у витешке ИГРЕ - бенигна такмичарска надметања у
којима се не боре два витеза директно већ индиректно. Реч је о борби са лутком
„квинтан". То је лутка од дрвета учвршћена на осовину, са једним штитом и мотком.
Ако је витез мачем или копљем не погоди тамо где треба и како треба она се окреће и
наноси ударац окретом њему. То је био и период у коме је турнир показивао и чисту
вештину витезова кроз надметачке игре гађању мете лŷком, копљем, убадању алки или
сечи мета у коњичком трку.
И код Римљана наилазимо на симулативно мачевање у коме нема крваве
компетиције, а у гладијаторској арени. Наиме, одмах након аренске процесије (парада
са којом почињу гладијаторске борбе) изводиле су се увек борбе (некад шаљиве а
некад озбиљне) гладијатора наоружаних дрвеним мачевима, а ради распаљивања
страсти гледалаца и учесника. Те мачевалачке борбе су, дакле, биле бенигне,
несупарничког карактера и тако замишљене да учесници у њима нису непријатељи већ
противници који немају за циљ лично разрачунавање већ заједнички спектакл за очи
публике.
Са друге стране док су прве гладијаторске борбе у аренама биле обична
кланица, касније, кад су вешти и обучавани гладијатори постали веома цењени и
скупи, они су углавном наоружани правим мачевима изводили фингиране борбе. Њима
је, наиме, било забрањено да један другом нанесу тежу или смртоносну повреду али су
били у обавези да морају изводити у сваком тренутку спектакуларно опасну борбу у
којој се наносе крваве али лаке повреде. Овакав начин мачевања би се могао видети и
као нека врста изврнуте и первертиране борилачке уметности.
И кад је реч о правим смртоносним гладијаторским борбама оне нису смеле да
буду обично крволиптање на све стране - то је Римљанима постало досадно, већ
циркуске представе и спектакли. У том смислу је у праву борбу уведено мноштво
правила која каналишу ову и спречавају да она постане банална компетитивна кланица
у којој је све дозвољено. Ова правила су захтевала веома висок степен самоконтроле
бораца тј, поштовање одређене гладијаторске технике борбе. Тако је прво и основно
правило било да гладијатор не сме да убија противника без дозволе, а што значи да се
борба морала од почетка водити опрезно, смишљено и научено техником рањавања а
не техником убијања. Друго правило је било да се борба мора користити
спектакуларно, а што значи да су се употребљавали мачеви и остала оружја (често
тако прилагођена да не могу да убију али наносе видљиве површинске повреде) на
начине који прво стварају лаке повреде (дакле не бодови већ сечења по грудима, лицу,
леђима и боковима), затим теже повреде (сечења по рукама, ногама, раменима,
стомаку...), а убијање на крају је могло бити и заобиђено јер прави школовани
гладијатори (за разлику од гладијатора осуђеника на смрт, ратних заробљеника,
хришћана...) су били веома скупе машине за клађење и зарађивање новца.
3. Кад је реч о правом бојевом а не вежбовном и симулативном мачевању, у
мачевалачку вештину су још од 17. века учитељи почели уносити низ техничких радњи
којима је главни циљ у борби био не убијање или рањавање противника већ његово
савладавање и разоружавање.

Акција разоружавања противника, Ангело, 1763

Тако се креирају разне техничке акције са једном или обе руке којима се изводе
полуге, везивања, фиксирања, хватови, ударци ногом и руком... помоћу којих се
противнику одузима или блокира мач и он доводи у положај нужне предаје.
Противник се, дакле, побеђивао без икаквих крвавих последица по њега тако
што би се одређеном техничком радњом начинио безопасним. Ово је уистину технички
врхунац некомпетитивности мачевалачке вештине.
И на Далеком истоку су забележени елементи некомпетитивне технике
мачевања. Наиме, Токугава Јошинао, господар дворца Нагоја у Јапану је тражио од
Мијамото Мусашија 1628. године да пред њим демонстрира своју школу и непобедиви
стил мачевања борећи се против мајстора мачевања клана Овари. Мусаши се борио
користећи по један дрвени мач у свакој руци али тако да ниједан од противника није
успео да изведе успешно свој напад на њега при чему су сви од радњи његових мачева
остали неповређени. Он је тако показао да је могуће ефикасно мачевати користећи
технику која је неагресивна, не повређује противника и обесмишљава његове акције. О
томе пише и Јагју Муненори у својој књизи Животодавни мач, 1632: „Када немате мач,
већ само штап од бамбуса, а противник исуче дугачки мач и нападне вас, требало би да
можете да рукујете дрвеним штапом и одузмете му мач. Али, чак и ако му не узмете
мач, требало би да можете да га задржите и не будете посечени. Ово је само по себи
победа. Овакво стање ума је суштинско за значење - не мача.“
О сличном догађају говори још један - већ легендарни историјски догађај.
Наиме, извесни морнарички официр, учитељ мачевања, је 1925. године дошао због
споречкања око неке ситнице са Морихеј Уешибом - учитељем борилачких вештина, у
сукоб. Он је у стању гнева потегао мач и напао Уешибу. Овај се измакао и официр га је
промашио. На више поновљених напада који су уследили Уешиба је увек одговарао
ескиважом. После мноштва таквих промашаја официр је потпуно исцрпљен одустао од
даље борбе. Видевши да је победио, а да нападача није ни дотакао, Уешиба је увидео
да се једна борилачка вештина може користити и на начин који не повређује
противника - добити хуман карактер а изгубити деструктиван. Морихеј Уешиба ће
након тога, на темељу овог искуства - које је доживео као врсту просветљења,
утемељити борилачку вештину аикидо.
И бушидо кодекс јапанских витезова - самураја, за многе парадоксално, је
препун елемената некомпетитивности. Тако нпр. код самураја је гајено посебно
поштовање према свему што је сићушно и крхко, а посебно према цвећу. Симбол
самураја, јапанског витештва је зато био цвет трешње. „Благост је била усађена у
прави ратнички сталеж. Стара изрека самураја је да „не доликује птицоловцу да убије
птицу која је потражила уточиште на његовим грудима." - Иназо Нитобе, Бушидо: душа
Јапана. И многе песме јапанских ратника певају слично: „Иако могу да повреде твоја
осећања, једино овим трима мораш да опростиш - поветарцу који расејава твоје цвеће,
облаку куји скрива твој месец и човеку који покушава да с тобом заметне кавгу."

О том духу самоконтроле компетитивности (чувања других од властите и туђе
борбености) говори мноштво анегдота о самурајима. Напознатије су оне о Цукахара
Бокудену, једном од најпознатијих учитеља мачевања у чијој школи мач није био у
мисији смртоносног оружја већ инструмента духовне самодисциплине.
„Цукахара Бокуден је имао три сина. Он је једном, желећи да испита њихову
вештину, поставио на довратак јастук који би пао на главу онога ко би отворио врата.
Затим је прво позвао најстаријег сина. Он је, кад се приближио вратима, приметио
јастук, узео га, ушао и вратио на место. Затим је позван други син. Он је ушао али је
ухватио јастук пре него што му је овај пао на главу, и вратио га на место. Напокон,
ушао је и трећи, најмлађи син, који је падајући јастук пресекао мачем у ваздуху на два
дела. Отац Бокуден је оценио вештину својих синова речима: „Најстарији сине, ти
имаш све способности за добро мачевање." Другом сину је рекао: „И даље марљиво
вежбај." Најмлађег сина је оштро укорио и изјавио да је „срамота за породицу." (Дајсец
Т. Сузуки, Зен и самураји).
И друга анегдота је у сличном духу. „Бокуден је прелазио преко језера Бива у
чамцу у коме је био и један самурај грубог изгледа, охол и сиров у сваком погледу. Он
се хвалио и досађивао својим искуством у мачевању. Сапутници су пажљиво слушали
његову наметљиву причу, док је Бокуден дремао незаинтересован. То је раздражило
хвалисавца који је пришао и Бокудена продрмао, с речима: „Ти такође носиш два мача,
што и ти не кажеш неку реч?“ Бокуден му благо одговори: „Моја вештина се
разликује од твоје. Она се не састоји у побеђивању других, већ у томе да се не
буде побеђен.“ Ово је разјарило простака. „Којој то школи онда припадаш?“ „Моја
школа је позната под именом мутекацу (што значи поразити непријатеља „без руку“, то
јест, без употребе мача). „Па зашто онда носиш мач?“ „Он је ту за уништавање
себичних побуда, а не да би убијао друге.“ Тај га човек тада гневно и раздражено
позва да се против њега бори тако без мачева, а Бокуден прихвати. Хвалисави самурај
онда нареди чамџији да пристане на копно али Бокуден предложи борбу одмах, а на
ближем острву, што он и прихвати. Чим су се приближили самурај скочи на оство и
извуче свој мач, спреман за борбу. Бокуден лагано скине своје мачеве и предаде их
чамџији, а онда узме његово весло и одгурне њиме чамац у назад. Чамац се тако удаљи
од острва а Бокуден весело добаци самурају: „Ово је моја школа без мача.“ (Дајсец Т.
Сузуки, Зен и самураји).
Лаици мачевање изједначавају са умећем убијања
због чега немају разумевање за учење ове вештине.
Истина је, међутим, сасвим супротна.
Права вештина у мачевању није противника убити
јер убити увек значи бити убијен.
Убити мачем је знак неукости јер само онај ко не зна да мачује - ко не влада мачем,
већ мач влада њим, у борби мора да убија.
Ономе ко је достигао
изврсност у мачевању отуд је питање мајсторске ЧАСТИ да
у борби надигра тривијалност убијања.
Њему, зато, кад је присиљен на бојеву борбу,
мач не служи да постане (само) убица већ за обесхрабривање, разоружавање,
онеспособљавање, неутралисање или рањавање противника.
Отуд право учење мачевања као борилачке вештине је
увек само оно које завршава са знањима како да техника и тактика употребе мача
не буде у служби смрти већ живота и племенитости.
4. На сличном трагу је креирана још једна техника мачевања. Реч је о мачевању
„мачем за двобој" - лаким бодним мачем 19. века, а који своје корене вуче још из 18.
века. Ова техника се заснива на мачевању у коме циљ није био смртоносни погодак

већ лакше рањавање противника. Дакле, у овом „хуманизованом" компетитивном
мачевању су се вежбале и изводиле највише техничке радње у којима се наносе
бодови у наоружану руку или предњу ногу противника, а избегавају радње у којима се
погађају витални центри. Борба се, дакле, водила не до смртног исхода већ „до прве
крви". Зато се мачевало „зихерашки” - са сигурне дистанце и релативно безопасним
„боцкањем". У таквим двобојима се дешавало да противници убоду један другог више
пута, а без смртног исхода. Из ове врсте мачевања ће касније настати спортско
мачевање спортским мачем.
У нападу су се изводили углавном бодови у шаку или подлактицу - не дубље од
лакта. Више слабих, или један добар погодак у шаку је водило сигурном крају борбе.
Ако се напад ефикасно отпарирао, узврати су давани у шаку, подлактицу или
надлактицу. Из тог разлога је било срамота и знак неукости погодити током двобоја
противника нпр. у главу. 10
Ова врста мачевања је ушла у праксу из више разлога. Први разлог је био
вођење двобоја око спорова мањег значаја. Други разлог је био везан за строге
законске забране двобоја. Мачеваоци су тада морали под претњом протеривања,
тамнице, вешања и одузимања све имовине водити борбу у илегали. Наравно, тада су и
последице двобоја морале бити лаке и невидљиве за закон, а како би се лако могле
правдати на неки други начин. О томе у свом делу Мелите, Корнелије у дијалогу ликова
каже: „Бојиш ли се двобоја? Не, бојим се наставка.” Погоци у главу и торзо су из тих
разлога били апсолутно неприхватљиви и забрањени па зато из тог периода историје
мачевања - периода „епохе рањавања" и потичу сви статистички подаци о европском
мачевању као вештини сакаћења руку и ногу.
Трећи разлог је био чисто етичке природе. У двобоју два неравноправна
мачеваоца онај супериорнији има обавезу части да противника рани - погоди га у руку
или ногу, и тако наведе на предају јер подједнако је нечасно убити онога ко је невичан
мачу колико и убити болесног, рањеног, дете, старца или жену у двобоју.
5. Док је дуелна бојева борба са највишим степеном компетитивности
(дозвољено је све како би се непријатељ победио) двобојна борба је бојева борба са
најнижим степеном компетитивности (прописано је како се непријатељ може победити).
У том смислу су протоколи двобоја (писани документи о организацији и вођењу
двобоја) значили претварање дуелне борбе у којој је све дивљачки дозвољено
(чупање, копање очију, ударци у препоне... – „У тучи се батина не бира“) у двобојну
борбу у којој је компетиција ограничена правилима, сужена, смањена и контролисана
до једног „култивисаног" нивоа.
И у техници борбе се више не дозвољава све (рецимо у протоколу се дефинише
да ли ће у борби бити коришћено сечење или бод, или оба, да ли се двобој води до
„прве крви“ – лакшег рањавања, или до смрти, да ли до поготка у ногу или руку, да ли
се у мачевању користи друга рука или не, да ли се користи рукавица или не итд.)
Да се радило још много раније на спречавању тога да се двобојна борба
претвори у дуелну или масовну - дакле борба са мање компетитивности у борбу са
више компетитивности, говори нам још Душанов законик (1349) први писани документ
у коме се на простору Србије, између осталог, регулишу и питања двобоја. Тако у
члану 131. се каже: „На војсци свађе да није, ако ли се ипак два сваде, нека се бију, а
други нико од војника да им не помогне; ако ли ко потече и помогне изазивачу, они да
се убије.“
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У ранијим епохама овакво „зихерашко" мачевање је изазивало највеће презрење и гнушање а
погодак у руку или ногу, ако није био случајан, представљао је понижење за онога ко је погодио
(као нпр. и погодак коња мачем у мачевању два коњаника). Ударци или бодови у руке или ноге су
тада називани „свињским" и схватани су као невитешки и кукавички гест страшљивца који се
плаши да уђе у праву, мушку борбу мачевима „прса у прса" у којој ће да убије или буде убијен.

Ескиважа на противников напад са поготком у његову наоружану руку

6. Када је реч о компетитивном надметачком мачевању са краја 18. века
наилазимо на низ правила која указују на бригу о безбедности противника у мачевању
- дакле, на сарадњу, кооперативност и толеранцију у такмичарској компетитивној
борби. Најпознатије правило од ових је да иако се противиков напад ефикасно
блокирао (паре) не узвраћа се одмах (иако је то најефикаснији начин да се он погоди)
већ се сачека да нападач стане у став како га узврат (рипоста) не би повредио (још се
није користила заштитна маска). Из истих разлога се у борби нису користили
продужени напади, зауставни бодови или пресретања. С тим у вези је у старим
школама мачевања постојала посебна врста вежби („checking"). Реч је о умећу
контролисаног заустављања мача пред погодак како противник не би био убоден или
посечен. Погодити противника мачем током извођења акције је било знак мачевалачке
неукости, неувежбаности или просташтва. Дакле, мачевало се без наношења погодака
а једна од главних посластица мајстора је била посећи противникову кошуљу а без
посекотине на кожи испод ње.
Овим вежбама се придавала посебна пажња у време када мачеваоци у школама
мачевања још нису поседовали и користили заштитне маске за главу, а и касније, јер у
многим школама и друштвима мачеваоци намерно нису хтели носити заштитне маске
сматрајући то понижавајућом сумњом и несигурношћу у своје умеће.
7. У 19. веку је креирана једна посебна врста компетитивног мачевања, а која
има своје корене на немачким универзитетима 18. века. Реч је о „борби на мензури",
(више о тој врсти мачевања у Прилогу 2). Код ове врсте мачевања је у мачевалачку
технику унешено низ модификација које у себи имају мноштво некомептитивних
елемената који „хуманизују" мачевање. Наиме, користе се праве али посебне,
наоштрене сабље – „шлагери". Оне немају смртоносан врх, сва сечења се наносе само
из зглоба шаке - тако да нису снажна, дубока и смртоносна, користи се опрема која
штити вене и артерије на врату и руци са сабљом, штитник за нос и очи. У овој
крвававој надметачкој борби, у којој учествују активно и секунданти који са својим
мачевима спречавају недозвољене и опасне радње дуелената, наносе се посекотине по
лицу и глави које нису смртоносне.
8. Још од настанка мачевања, а у древном Криту, користи се једна техника у
мачевању која је у највећој мери некомпетитивна - ескивирање. Противник се довољно
вештим измицањем и уклањањем, а што је у складу са веома развијеном критском
акробатиком и играма са биковима, може заморити и обесхрабрити за борбу јер се

његови напади мачем потпуно обесмишљавају у неефикасном промашивању. У том
смислу су у техници мачевања креиране врсте ескивирања као одговор за готово све
врсте напада мачем бодом и сечењем. Насупрот
ове
некомпетитивне
технике
мачевања налази се нпр. мачевање 15. века централне Европе у коме се борба
мачевима темељи управо на супротном - судару и контранападу на напад тј. агресији
на агресију, која је, дакле, у темељу компетитивна.
9. Стварање самог транзиционог мачевања 18. века – прелазне форме са
бојевог на спортско мачевање 19. века, као једне компетитивне надметачке вештине
са мањим степеном компетитивности него што је право бојево (смртоносно) мачевање,
је генерално значило модификацију низа техничких и тактичких начела компетитивног
бојевог мачевања, а у технике које су безопасне и безбедне за надметања, дуеле,
такмичења и спорт.
10. У радње које су у технику мачевања уносиле некомпетитивне елементе
улазе и оне које се односе на тактику (примену технике). Реч је о свему што један
мачевалац чини са својим мачем и телом како би противника одвратио од борбе пре
него што ова отпочне, или да би одустао од ње кад је отпочела. Тако се користи:
Обесхрабривање: изводе се на почетку борбе, током неутралног кретања,
веште кретње телом по простору или вешти и виртуозни покрети мачем ван дистанце
или у дистанци током припремних акција. Противнику ово, ако види да је недорастао,
најчешће слаби вољу за борбом. У ту сврху су током 18. века коришћени веома
сложени и захтевни поздрави (реверенце) помоћу којих се противнику пре борбе
показивала вештина руковања мачем.
Застрашивање: изводе се одмах агресивни и снажни напади који другу страну
толико уплаше да она и не помишља да нападне већ прелази у дефанзиву; изводе се
напади праћени снажним лупањем предњом ногом по тлу; уз нападачке акције се
изводе повици или крици који не само да застрашују већ и деконцентришу противника.
У ту сврху су одувек ратници пре борбе лупали мачевима по својим штитовима, певали,
урлали, облачили језива одела, шминкали грозне маске или изводили покрете који су
имали за циљ да уплаше и деморалишу противника како би овај одустао од борбе.
Збуњивање: почињу се одједном изводити противуречни покрети или
понашања која су збуњујућа – час се реагује „уплашено”, час „бесно”, час „срчано”… У
ту сврху се током борбе изводе и сумануте радње и делања која не припадају
нормалном човеку – раде се неартикулисани покрети, одступа се кад противник не
прилази, брани се кад противник не напада, цвили... Ово противника збуњује и доводи
у недоумицу. Он тада мисли да има посла са лудаком што ће га психички јако избацити
из равнотеже и најрадије ће хтети, као од нечег болесног, да се макне не само јер је
опасно већ и неморално борити се са лудим.
11. И у куртоазним врстама мачевању има пуно, можда и највише,
некомпетитивних елемената. Тако нпр. у књизи Упут за борење сабљом и рапиром,
Душан Гложански, Београд, 1939. године пише: „Нигде се човечји карактер не одаје
тако јасно као у борби. Ко је по природи подлац и подмукао, свиреп, глуп, груб или
саможив, тај ће и свој карактер исказати - хтео не хтео - и у борби. Он ће тежити по
сваку цену и на сваки начин да за себе приграби што више погодака. Један племенит и
витешки карактер презире овакву борбу." Или, „На борилишту се понашај часно и
покажи да су те за мачеваоца оспособили васпитани (културни) људи.“ (Стјепан Керец,
1951); Ови цитати указују на дух који ограничава и каналише компетитивност, дакле,
на неприхватљивост сваког (варварског) начина мачевања и приступа борби. И у
мачевалачким салама још од 17-18. века се, такође, могу наћи правила понашања свих
који бораве и мачују у њима:
1. Не псовати; 2. Не вређати; 3. Не ругати се
противнику; 4. Не радити без заштитне опреме; 5. Не ометати друге док мачују; 6. Не
пушити и не разговарати о политици; 7. Бити уљудан и љубазан; 8. Не користити

неисправно оружје; 9. Надокнадити штету ако је начини онај ко користи оружје; 10.
Оружје које је пало треба подићи и љубазно га дати колеги.
Наилазимо и на гесла као што су: „Није важно да ли губиш или побеђујеш већ
како губиш и како побеђујеш“; „Боље је изгубити поштено него победити преваром“;
„Не бориш се са противником већ његовом вештином“; „Не бориш се за себе већ своју
вештину“; „Избегни победу ако те води у пораз, допусти пораз ако те он води победу“,
„Џентлмен не користи бољу позицију“... То су, дакле, принципи који не служе практици
борбе већ њеном духу, и оплемењивању вештине и врлини мачеваоца.

Хронофотографија лепоте мачевалачких покрета, Eadweard Muybridge, 1887.
*

Али, ма колико се учинило на култивацији компетитивног мачевања, а како би
макар изгледало „хуманије“, оно је и даље компетитивно – супарничко. Другим речима,
и поред тога што се у техници мачевања чинило разно то је све било у циничном духу
Черчилове изјаве да „Кад мораш убити човека, ништа те не кошта да будеш и углађен“.
Из тог разлога се и данас људи, ипак, на овај или онај начин у мачевалачкој вештини
страсно супарнички ТУКУ, уз све оно што свакој ТУЧИ по природи ствари припада –
анималност и варварство у различитим сузбијаним облицима. Дакле, „Морамо признати,
како ми се чини, да човек, упркос свим својим племенитим вредностима, још увек на
себи носи неизбрисив печат свог ниског порекла“ (Чарлс Дарвин).
Од часности, поштења, племенитости, витештва... у мачевању као компетитивној
борилачкој вештини и борилачком спорту до сарадње и хармоније некомпетитивног
мачевања као једне борилачке уметности, потребно је, ипак учинити још један корак али корак који мења СВЕ јер то је корак из једног света у други свет.

Један од најстаријих, најраспрострањенијих - али уједно и најчешће
лакомислено и неуко коришћених, хералдичких симбола је штит са укрштеним
мачевима, а који, симболише два основна приступа свакој борби, две врсте
бораца и две БОРИЛАЧКЕ ЕТИКЕ.
Код првог мачеви су укрштени врховима горе, код другог мачеви су
укрштени врховима доле. Први симболизује агресивну и нападачку употребу
мача који је у положају извучености из корица и замаха. Други симболизује
мирнодопску и одбрамбену употребу мача који се налази у корицама и
ненападачком положају.
У првом случају се балчаци мачева дршком ослањају на земљу и њима
управља рука која је приземна и вођена принципом материјалности а на шта
указују још и врхови мачева оштро усмерени ка горе - против небеског
принципа.
У другом случају су врхови мачева оштро усмерени у земљу, против
земног принципа и њима управља рука која држи балчак мача над земљом и
вођена надземаљским (небеским) принципом духовности, идеалитета, логоса,
божанског...
Први, такође, симболизује тип борбе „мача који узима живот" а где је
циљ наношење смртоносних погодака одозго - по глави (која повезује са
небеским принципом) противника. Други симболизује тип борбе „мача који
поклања живот" а где је циљ наношење рањавајућих погодака одоздо - по
ногама (које повезују са земаљским принципом) противника.
Но, ова хералдичка супротност не говори само о два приступа борби и
две основне борилачке етике већ и посредно о две философије, две естетике,
две уметности, науке, политике, економије... - две културе, две врсте људи,
два начина живљења и приступа животу, а на шта се и односи чувено питање
Ромена Ролана: „Да ли сте ви потомци Гетеа или Атиле?".

*

Два културна обрасца и мачевалачка вештина

Индустрија, техника, наука, мит, религија,
уметност, политика, философија, медицина... – па и
борилачке вештине, су само различите форме
(гране) неке културе која их својим карактером, као
стабло, обједињује и кроз њих израста, шири се и
манифестује у простору и времену.

У средишту величанствене Рафаелове фреске (централни детаљ фреске - 7х6
метара) су Платон и Аристотел као представници две философске школе - језгра свих
философских расправа. Око њих је окупљено и педесетак фигура других философа
(Сократ, Питагора, Епикур, Хераклит, Диоген, Еуклид, Птолемеј, Менексен,
Ксенократ...) и њихових ученика, а чији су системи заправо део и дериват тог језгра.
Платон својим вертикално постављеним прстом показује на небеско (духовни свет
идеалитета) као суштину и циљ живота и делатности а Аристотел својим хоризонтално
постављеним дланом на земаљско (материјални свет телесног и предметности).
Симболички садржај ове фреске се рефлектује на све области живота па и на борбу,
приступ борби и борилачким вештинама.
Људи се, наиме, боре али како ће се борити то је у крајњем увек ствар
културног обрасца вертикале или хоризонтале којој припадају – „царства коме су се
приволели“, а у оквиру којег чланови једне заједнице мисле, осећају, вреднују и
делују.
С тим у вези (апроксимативно гледано у крајностима идеалних типова јер циљ
ми је да пружим целовиту слику а она је најјаснија кад је дата радикализовано у
контрасту граница) постоје два начелна приступа мачевалачкој (и свакој другој
борилачкој) вештини, а који су огледало два начелна приступа животу, свету, другом
човеку... Између тих екстрема постоји мноштво међутипова али они у себи садрже увек
више или мање једног или другог идеалног типа и у том смислу више припадају једном
или другом типу и карактеру који доминира њима.
У ПРВОМ културном обрасцу влада опсесивна воља за моћ којом човек
покушава да управља и господари животом, поседује га и искоришћава али
злоупотребљавајући заповест из Старог завета: „...напуните земљу и владајте њом, и
будите господари од риба морских и од птица небеских и од свега звериња што се миче
по земљи“ (I Књига Постања, 1;28). У том типу – претежно младим појединцима,
групама, културама, и људима света Запада, букти необуздани порив НЕ да живи већ
да граби живот, не љубав према животу већ незајажљива глад, експанзивност и

похлепа за што више живота – заправо непрекидна подсвест и свест о несигурности,
пролазности „ја“, његовој коначности и угрожености. Тај страх за живот, стрепња и
ужасавање од смрти су покретач похлепног отимања за што више живота (под геслом
„једном се живи“ циљ је животу дати што мање а од њега узети што више јер „кад се
узима – тада се расте“), све агресивности, борбе и супарништва за живот и све у
животу. Чак и обесна моћ која неустрашиво храбро гази све је само друго лице тог
истог страха који је прати као сенка.
Из тог темеља израста и сва остала грађевина једног генералног приступа
животу а чија је бит: фетишизам материјалног, пролазног, идеје разлике, супарничког,
разједињујућег, индивидуалистичког, егоистичког, дух парцијалног, аналитичког,
дисоцијације, раздвајања, дезинтеграције и диференцијације, окренутости профаном,
реалном, егзистенцијалном, корисном... и у коме се гледа само приземно и видљиво нападач и оно што се напада. Отуд култура - која једина даје човеку свест о супротном
– духовном, невидљивом, идеалном, односима, интегралном, бескрајном, повезујућем,
есенцијалном, хармонији... са свиме и његовој бесконачности и вечности, у том типу
приступа животу и свету је увек акцентирано у другом плану и служби његове
анималне биологије. Али, ко коначан може владати бескрајем, грабити у бескрај,
поседовати, искоришћавати и бити већи од бескраја а да и сам не падне у његов амбис
за првим палим анђелом, јер Abissus abyssum invocat (Понор призива понор)?
Ајнштајн у вези са тим пише: „Људско биће је временски и просторно ограничен
део целине коју називамо универзум. Оно себе, своје мисли и осећања доживљава као
одвојене од остатка тог универзума – то је врста аберације (оптичке искривљености)
наше свести. Та искривљеност, која је као затвор у коме се налазимо, стално нас
окреће и своди само на себе саме, личне жеље и наклоности једино према неколицини
најближих особа. Наш задатак мора бити да се ослободимо тог затвора, проширујући
кругове саосећања, да загрлимо сва жива бића и сву лепоту природе - повратак
универзуму.“
ДРУГОМ културном обрасцу – претежно зрелих појединаца, група и људи
света Истока, ближи је тај супротни поглед који се темељи на другачијем разумевању
поменуте заповести из Старог завета а у духу да је Бог поставио човека за оног који
треба да господари али због пастирског старања и бриге о свим бићима„...попут мајке
која властитим животом закриљује од недаћа свог сина, своје једино дете – такве нека
буду твоје мисли које пригрљују све што живи.“ (Будистичка сутра – Пали канон, Метта
Сутта). То, дакле, није идеја моћи већ идеја културе (лат. culture-colere: чувати,
бринути се, неговати, гајити, развијати...). Реч је стога о погледу хармоније, сарадње и
мира са бескрајем који их рађа и окружује а чија је доминантна бит идеја повезаности
и сличности. Ту се телом, духом и душом осећа и зна да живот је увек већи и да само
ако му се препусти, пружа и даје (са геслом: „кад се даје – дели, умножава се и
повећава“) а не од њега отима, ратује и надчињава он ће узвраћати поклањањем,
љубављу и давањем - па и давањем своје вечности и бескраја. Зато је у бићу Истока
генерално у првом плану свест о култури јер једино она отвара очи за бескрај и
вечност пошто „Живот духа се не плаши смрти и не чува уништења, већ подноси смрт и
у њој се одржава; он не одвраћа поглед од негативног, већ је моћ која негативноме
гледа у лице, бави се њиме и претвара га у битак" (Хегел). Ту су - јер „не живи се
једном већ умире једном“, страх од смрти, немир, сукоб, борба, анимално отимање за
живот, око живота и свега у њему – дакле, биојлогија и звер компетитивног,
супротстављајућег, раздвајајућег, индивидуалног, ограниченог... радије зауздавани и у
служби свести о невидљивом, идеалном, сакралном, интегралном и духа повезујућег,
заједнице, хармоније, синтезе, асоцијације, бескрајног... Док је, дакле, парадигма
компетитивних култура концепт експанзивног и сукоба појединаца, група, народа и
цивилизација парадигма некомпетитивних култура је концепт сарадње - њихов дијалог
са циљем хармоније и конструкције. Исто тако док је идеал првих у неумерености
бескрајног „више", „јаче", „брже"... – похлепa, идеал других је у дохватању МЕРЕ

(„Култура је ствар мере“ - Јунг) и хармоније – култивисаности (културе) у тражењу и
поседовању „вишег", „јачег", „бржег", „бољег".
Постоје у свему, па и у мачевању, дакле, генерално две врсте чињења – два
пута са бескрајно међуваријанти. Један који иде од исконског, анималног у човеку и
тежи продубљивању те његове биолошке димензије – ценрифугална сила са
вектором враћања у биолошко, искон и анорганско. Мачевалац вођен њим борбу
темељи на телесном, инстинктивном, рефлексном, чулном, неспутаном, ирационалном,
хаотичном, анималном у себи... – Ничеанским језиком Дионизијском. Други је
центрипетална сила са вектором култивисања, оплемењивања и удаљавања од те
изворне природе. Мачевалац вођен њим борбу темељи на духовном, душевном свесном,
интелектуалном, уравнотеженом, хармоничном, култивишућем... - Ничеанским језиком
Аполонском.
Ти приступи, због којих је и речено да „Човек је биће коме може и Бог да се
радује, али од кога може и ђаво да се постиди“ (К.Кнежевић), представљају уједно и
два темељна акцентна начина прилажења сваког човека себи, другом човеку, било
којој вештини и животу уопште. Они су одувек постојали и заувек ће постојати у свему,
па и у мачевалачкој вештини јер иста људска природа ствара исте обрасце људског
понашања у свим областима живота и они се само периодично смењују са променама
историјских околности које су исто тако под утицајем деловања те исте људске
природе. Зато је и речено "...нема ништа ново под сунцем." па "Онај ко је добро видео
оно сада, видео је и оно што је било, и све оно што ће бити." (Марко Аурелије, 121-180
г. н.е.) јер "Ко је упознао људску природу тај зна не само оно што се сад збива, већ и
оно што ће се вековима касније збивати јер је човековој природи својствено да се у
будућности понаша сагласно својим поступцима у прошлости" (Тукидид, 460-396 г.
п.н.е). Ти приступи, као и све, историјски еволуирају али увек у оквиру свог типа и
одржавајући његов идентитет па се њихово понављање и смењивање одвија као у
једној истој музичкој фуги – само богатећи се успут новим формама и костимима.
Два културна обрасца и две врсте мачевалаца и мачевања

Аполон-бог мудрости,
хармоније, уметности...,
Марс-бог рата, насиља,
агресије... и Викторијабогиња победе и
надметања

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

Мачеваоца који који припада првом типу - епохама и заједницама у којима је у
фокусу материјална култура11 а духовна култура присутна али у служби материјалне, у

којима доминира индивидуализам, начело егоцентричности, компетитивности..., ће
доминантно занимати видљиво, употребљиво, физичко, техничко, реално, корисно...у
мачевању тј. мачевање као борилачка вештина.
Он ће на мачевање гледати кроз оптику убилачке борбе око самоодржања,
стицања плена и моћи или кроз оно што је посредно у служби њих – борилачки
спорт, а који је само замена, симулација и вежба за употребљиву предаторску борбу.
И као што је савршени идеал једне компетитивне културе ратовати, отимати,
грабити, поседовати, стицати материјалне предмете, имања и задовољства тако је и у
једној таквој култури идеал вештине мачевања да је она средство освајања, отимања,
стицања имовине, поседа и материјалних добара, или такмичарског побеђивања освајања победа, стицања и отимања медаља, титула, статуса...
И без обзира на то да ли мачевање користе као „destreze vulgar” (дивљачка
борба мачем без познавања вештине или као „destreze verdadera” - школовано
мачевање) за њих је мачевање офанзивна вештина којој је намена убилачка борба
око стицања плена и моћи или оно што је посредно у служби ње - надметање и спорт
(који је само замена, симулација и вежба за предаторску борбу jer „Спорт је последња
оаза ратничког духа у модерном добу" - Хосе Ортега; „Агресивни нагон може се
превести у спортско, тржишно и слично надметање“ - Фернанд Песоа).
Код компетитивних појединаца, група и култура, дакле, мачевање има примарно
„овоземаљски“, профан (лат. profanus – приземан, баналан, вулгаран, световни,
свакидашњи…) и утилитаран карактер.
Њихово мачевање се одвија (као и све остало) у оквиру три најважнија култа
сваке компетитивне групе, друштва или појединца: култа борбе, култа победе и
култа надметања,12 окупљених око једног универзалног начела сваког компетитивног
концепта: „Или си успешан, или си ништа“ (Емануел Макрон) а због којег сви газе све и
сваког како би се попели што више и постали „успешни“ – „нешто".
Насупрот томе мачеваоца који припада другом типу – епохама и заједницама у
којима је у фокусу духовна култура а материјална култура присутна али у служби
духовне, у којима доминира логика комунитарног, солидарног, повезивања, начело
комплементарног... ће доминантно занимати невидљиво, идеално, неизрециво, односи,
духовно... у мачевању тј. у идеалном случају мачевање као борилачка уметност
Ту је акценат на јединству и хармонији човека са природом због чега приступ
свакој вештини, па и мачевалачкој, се темељи на јединству тела и духа а свако
свођење на пуку телесну праксу представља разбијање човека и његове везе са
светом, дисконтинуитет, дисхармонију, дисфункцију... – болест која за излечење
захтева исцељење тј. повратак целини.
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Савремена теорија културе сматра да је класична подела на материјалну културу (техника,
технологија, индустрија...) и духовну културу (религија, философија, наука, уметност...)
превазиђена јер „култура је целовити и недељив феномен који нераздвојиво обухвата људски
предметни и
духовни живот“. Но, то сватање превазилази, заправо, једино сопствено
банализовано и буквализовано разумевање класичне поделе на материјалну и духовну културу
јер иако руке, ноге, глава...чине нераздвојиву целину јединственог тела човека ником не пада на
памет да зато тврди како не постоје руке, ноге, глава... Реч је, дакле, о дистинкцији која омогућава
посматрање феномена културе из једне суптилније равни у којој нису материјално и духовно
умуљани у један неразлучиви постмодернистички пастиш у коме влада „Ноћ у којој су све краве
црне“(Хегел) и где све је постало све тј. ништа.
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КУЛТ НАДМЕТАЊА. Пошто ниједна победа није коначна јер „Победити се увек може али
сачувати победа не може“ (Валтазар Грацијан), све постоји само кроз „још побеђивања" тј.
побеђивање победника који треба да буде побеђен..., дакле, кроз надметање престизање и
прекорачивање тј. непрекидно досезање „вишег", „бржег", „јачег", „већег", „новијег", „бољег",
„скупљег".... у бескрај - ad infinitum. Отуд култ надметања - у коме ништа није добро и вредно по
томе шта је постигнуто већ само по томе шта се може „још више" и „изнад“ постићи од оног што

јесте није ништа друго до идеал грамзиве похлепе. „У том моделу света (...) човек никада не може
да постигне равнотежу и спокојство. Немилосрдни динамизам система приморава га да, чим
постигне један циљ, јури за другим, чим пређе један степеник, да савлада и други, па још један, у
једној мучној трци лишеној смисла а која се завршава једино смрћу појединца. Као што хртови,
једне од најглупљих животиња на свету, борећи се и гризући један другога у тркалишту јуре за
механичким зецом кога, по дефиницији, не могу да стигну, тако живи данашњи човек. Лудвиг фон
Мизец, један од најрадикалнијих али и најлуциднијих теоретичара индустријалкапитализма,
отворено објашњава на ком механизму, на каквом недостижном зецу, се заснива тај „најбољи од
свих светова“: Ма шта човек заради, то најчешће представља само део онога на шта га је његова
амбиција нагонила. Пред његовим очима су увек људи који су имали успеха у ономе у чему он
није успео. Постоје они који су га надмашили и у односу на које има подсвесно осећање ниже
вредности. Такав је однос луталице према човеку који има сталан посао, радника према шефу
радионице, директора према потпредседнику, човека који је зарадио триста хиљада долара према
милионеру, и тако редом. Али и иако добро увиђа да сав трик лежи у фрустрацији и
незадовољству, Фон Мизес потврђује његову премису и преокренувши двадесет векова западне и
источне мисли тврди: „Није добро да човек буде задовољан оним што има“. Међутим, пошто се не
постављају лимити, и пошто нема лимита за оно што човек може да има, трци никад краја. У
психијатријским терминима: лудило“ (Масимо Фини). КУЛТ ПОБЕДНИКА (доминације - моћи). У
њему вредно, добро, лепо, праведно, истинито, мудро... је само и једино оно што побеђује (није,
дакле, праведно, вредно, истина, добро... оно што треба да победи већ је обрнуто - оно што
побеђује тим постаје праведно, истина, вредно, добро... - макар то што побеђује можда је најгори
злочин, лаж, ругоба, болест, вредносно смеће, неправда... јер „У кога је батина у њега је и
правда"). За ту идеологију инверзије смисао постојања свих активности је само један - бити први владати јер за њу само оно што побеђује завређује да живи и постоји - „Само најјачи имају право
на живот (Хитлер). Отуд је основни мото овог варварског култа главосеча „Може бити само један"
и то онај који заборавља да победник свих победника увек на крају остаје САМ да као Хегелов
господар буде РОБ свих поражених. КУЛТ БОРБЕ:Види прилог 6, Марсов свет.

У том типу је мачевање (без обзира да ли мачевалачку вештину користе као
„destreze vulgar” или „destreze verdadera”) дефанзивна вештина у духу: Користи мач
тако да те штити од противника, противника од тебе, али и њега од њега самог. Ту,
дакле, јер „све што чиниш себи чиниш“, циљ није противника мачем убити
већ одвратити, обесхрабрити, онеспособити, уразумити, разоружати, савладати,
ставити у безизлаз предаје, или у најгорем случају, ако је потпуна будала –
ранити. Убити мачем, другим речима, није врхунац вештине већ знак неукости јер како
каже једна самурајска пословица „Вешт ратник не воли да убија“. Ономе ко је достигао
изврсност у мачевању, пошто је за њега питање мајсторске ЧАСТИ да у борби
вештином надигра баналност убијања, мач није у служби смрти већ поклањања живота.
Само онај ко не зна да мачује - ко не влада мачем већ мач влада њим, у борби
мора да убија. Зато сваки изврстан мачевалац - пошто се све, па и зло, увек враћа, а
зло добра никад донети неће, зна да убити увек значи бити убијен („Шта вреди знати
мачевати кад сви мачеваоци су или мртви или леже по тамницама?“, Марин Држић) па
за прво правило свог мачевања увек има: мач служи само за племениту одбрану.
Такав мачевалац, дакле, покреће своје тело и оружје у складу са наученом
техником вештине и циљем одбране али он не остаје на тој прагматици већ свом
мачевању даје још један додатни захтев и вишу димензију: решавања загонетке како
противника не победити већ убедити, не убити већ разоружати, савладати, изнурити,
обесхрабрити или само ранити..., како да мач не буде инструмент који одузима живот
већ поклања живот - како да своје мачевање претвори из деструктивног чина обичне
кланице компетитивне борилачке вештине у нешто племенито и оплемењујуће.
Некомпетитивно мачевање се, стога, изводи са циљем заустављање борбе,
успостављања мира и хармоније - борбе против компетиције, јер: „Градећи мир око
себе градимо и мир у себи" (Патријарх Павле). Код некомпетитивних појединаца, група
и култура, дакле, бојева мачевалачка вештина служи за хуманизовану одбрамбену
борбу и разне некомпетитивне форме везане за њу.

У сваком човеку је и Бог и
ђаво. (Фјодор М. Достојевски)
Да ли сте ви потомци Гетеа
или Атиле? (Ромен Ролан)

Постоје људи везани кореном за земљу и окренути само животу у тој
хоризонтали. Но, постоје и људи кореном везани за земљу али и окренути од земље –
вертикали, јер „Сети се да погледаш горе у звезде, а не само у своја стопала.“ (Стивен
Хокинг).
За прве је приземно, реално и сам човек мера свега – „само ја, овде и сада“; за
друге је мера свега идеално – веће од човека и трагање за већим од себе и човека јер
свет је био без човека и биће га и кад човека не буде, па постоји, дакле, око човека и у
човеку и веће од човека. Зато је Његош и написао: „Шта је човјек, а мора бити човјек.
Тварца једна што је земља вара, а за њега види није земља“.
И све што било ко чини он огледа у том дволиком огледалу – па и мачеваоци
своју вештину. Једни је гледају кроз профану приземност у сврху корисне
употребљивости везане за реално (убијање или такмичење), дакле, покретано
биолошким, свођењем на телесно, инстинкт и рефлекс, практично и коначно у вештини
– пут који води њеној техничкој банализацији и етичкој варваризацији: њеном
обездуховљењу.
Други све што чине, па и вештину мачевања, не гледају у тој димензији
хоризонтале већ теже према идеалном и бесконачном у вештини, путу који води
вертикали њеног техничког богаћења и етичког оплемењивања – њеном одуховљењу.
За њих тек тада - када је постало непрактична, „нереална“ и „онострана“
борилачка уметност, мачевање тако освештаног, узвишеног и култивисаног карактера,
може се спустити ка реалној, „овостраној“ и профаној употреби јер као такво више
неће бити дивљачко оруђе варваризације човека већ божанско оруђе његовог
оплемењивања.
Постоје, дакле, само две жудње: жудња за профаним, приземним, видљивим,
реалним, телесним, предметним, опипљивим, дохватљивим, корисним, избројивим... жудња за коначним. Друга је жудња за идеалним, невидљивим, нетелесним, за
недохватљивим, слободним, неизбројивим...- жудња за бесконачним.
Мачевалачка борба, свака вештина и живот уопште се воде увек на раскршћу
ове вертикале и хоризонтале. То је тачка укрштања у људском божанског и анималног
јер „Сваки човек се рађа као животиња и само га васпитање и култура ослобађају
животињства претварајући га у човека који бива више човек што је и његов одгој
виши" (Хипократ).
У свему што човек чини, одувек и заувек, на крају, ипак, остају само два избора:
култура или дивљаштво, уметност или баналност, божанско или анимално, стваралачко
или рушилачко, живот или ништавило, утопија или дистопија... - Донкихотство и
испуњеност или Раскољниковство, баналност, беспуће, бесмисао и празнина.

*
Постоје појединци, групе, културе...
код којих је сав живот и све што у њему чине, па и њихово мачевање,
као у шуми са зверима - само вртлог непрекидне борбе, супарништва, мржње,
подозрења, конфликта, надметања, престижа, насиља, отимања,
страха за себе и своје...
За њих где нема крви да се пије, из руке или рукавице, - нема ни живота.
Но, има и људи, група, култура - па и мачевалаца, који су
сазрели и увидели да суштина,вредност, лепота и величина живљења, чињења,
па и мачевања, није у сукобу са светом и свиме у њему,
већ у вештини спајања и хармоније - конструкцији а не деструкцији.
Они су склонији сарадњи него сукобу, финеси него крајности,
лепоти него надметању, давању него отимању, мајсторству,
перфекцији него побеђивању..., искорачивању из себе него себи.
И док се први непрестано међусобно сатиру али и насрћу на друге,
они други, као и све старе и оплемењене културе које су живеле поред варвара,
гледају да имају што мање посла са њима, подижу границе и велике зидове,
или покушавају духом да упале искру сазревања у њима
и оплемене их културом.

Блок (паре) сечења са полугом и разоружањем

Неке некомпетитивне форме мачевања

Постоји више врста мачевања у форми некомпетитивне вештине. Прва и
најстарија врста су ратничке игре из којих ће касније настати сценско мачевање.
Друга, врста је школско мачевање, трећа врста је вежбовно мачевање, четврта је
мачевање слободним формама а пета мачевање forme d`art martial.

Ратничке игре

Хазарски плес, Пaja Јовановић, 1890.

Прва и најстарија врста некомпетитивног мачевања. Још су народи старог века
изводили мачевање у форми екстатичке ратничке игре која је мистички изражавала
борбу човека са замишљеним противницима или невидљивим силама око њега.
Игра се састојала од низа повезаних и јасних мачевалачких покрета и окрета
телом у свим правцима, а који подражавају мачевалачку борбу. У тој врсти
некомпетитивног мачевања у којој нема надметања, мачеваоци изводећи борбене игре
сарађују, тј. мачују као саборци. Ове игре су омогућавале да мачеваоци развију и
сачувају своје мајсторство у владању оружјем и виталност тела јер овакво извођење
борбених радњи тражи чистоћу и ритам акција, повезаност покрета, богатство покрета,
усправно тело и прав торзо, равнотежу, окретност, осећај за простор и дистанцу, осећај
за брзину и снагу покрета, концентрацију и пажњу како се суиграч не би повредио....
Ратничка игра код Грка је примарно носила у себи карактер телесне културе и
грчке гимнастике која је усмерена на стварању хармоније телесног и духовног – да
духовни покрет у ратнику буде отелотворен а телесни покрет одуховљен. Из тог
разлога нападе, одбране, ескиваже и скокове (уз употребу оклопа, штита, кациге и
оружја) требало је изводити усправног торза а философско објашњење за то дао је

Платон пишући да „Када се подражавају покрети савршених тела и душа (идеја),
правилно је да се буде усправан положајем тела усмереним а горе и право свим
деловима тела.“ Сматрало се, дакле, да је усправан положај борца са високо
подигнутим телом и главом највиши израз борилачке културе за разлику од погнуте
главе и савијеног тела који су знак подмуклог и зверињег начина борбе. И Плутарх
знатно касније пише о плесу „Геранос“(ждрал) кога је по легенди Тесеј утемељио на
Делосу а који се играо још у Плутархово време (I - II век) и где се игра изводи тако да
ратници подражавају покрете птице ждрала који се креће и бори усправно, подигнуте
главе и правог врата.
Но, док се у изворној култури старих Грка кроз ратнички плес говорило о
хармонији тела и духа у другој, супротној и младој култури - Римљана, ратнички плес
је био примарно у служби војно практичне вежбе. Он је утилитаран и у њему је тело
играча посматрано као објекат вежбе оруђа за рат. Римљани су зато нпр. одбацивали
чисто гимнастичко вежбање и сматрали су га губитком времена а физичко вежбање су
изводили увек у функцији борилачког тренинга. И док је у грчком ратном плесу
постојала слобода уметничког креирања и импровизације покрета у римском они су
били строго задати, аутоматизовани и усклађени са поретком целог стоја; док су Грци,
дакле, радили на спајању тела и духа Римљани су радили на њиховом раздвајању како
би телесни покрет био очишћен од духа а духовни ослобођен од сваког отелотворења.
Један документ који говори о извођењу праве изворне ратничке пирихе у
нашим крајевима нам даје Браун 1669. године пишући да је на Балкану видео како
хајдуци „...играју с голим мачевима у рукама, замахујући, машући и ударајући мач о
мач један другоме; обрћући се и поклекујући телом, покретима хитрим и снажним, и
певајући при том по свом такту, по начину грчком.“

Школско мачевање
Друга врста некомпетитивног мачевања. Реч је о мачевању у коме је циљ
учење и савладавање вештине (учење технике мачевања) без обзира на то у какве ће
сврхе она касније бити коришћена. И док је у компетитивном мачевању циљ мачевања
погађање противника у школском мачевању циљ мачевања је погађање вештине.
Из тог разлога у правим школама мачевања нема компетиције јер као што човек
прво учи да вози бицикл па тек после тога се трка (уколико га занима такмичење) тако
се и мачевалац прво бави учењем и савладавањем вештине мачевања па тек после
тога, ако жели, чини нешто друго (ратује или се такмичи у клубу).
Отуд је основно начело сваке школе мачевања: „Први и најважнији циљ у учењу
мачевања није погађање (побеђивање) већ мачевање само јер погађање (побеђивање)
произилази из вештине а не вештина из погађања (побеђивања)."
Има пуно мачевалаца које школско мачевање потпуно испуњава и који годинама
упражњавају само вежбање и учење са својим колегама и учитељима а да их уопште не
занима компетитивна примена и борба. Њима је, наиме, највеће задовољство
„лекционирање“ – некомпетитивно вежбање у коме се од ученика тражи стално све
више и захтевније кроз вежбе које постају теже, софистицираније и усмереније на
развијању телесне моторике и достизању перфекције у извршавању задатог.

Основни напади, одбране и узврати официрском сабљом на часу мачевања.
Глумац Никола Ракочевић (лево) и аутор, Бели двор у Београду, март 2020. године

Вежбовно мачевање
Трећа врста некомпетитивног мачевања. Настало је из школског мачевања.
Наиме, мачеваоци који су у школи већ добро савладали технику мачевања почињу се
бавити њеним развијањем - увежбавањем научених акција изводећи их као спарингпартнери кроз самостално задату и контролисану репетицију. То чине са циљем не да

један буде бољи од другог (компетиција) већ да сваки буде од себе бољи и за себе што
бољи у извођењу што већег броја што сложенијих акција.
Овом врстом некомпетитивног мачевања, којој је задатак увежбаност и
мајсторство у извођењу (често унапред договорених акција), мачеваоци могу са
задовољством да се баве у бескрај јер „Вежбати хиљаду дана - је дисциплина. Вежбати
десет хиљада дана - је дотеривање." (Мијамото Мусаши, 1645)

Вежбовно мачевање мачем скијавоне, аутор (лево) и инструктор мачевања Петар Вуковић,
Београд, 2018. године

Мачевање слободним формама

Четврта врста некомпетитивог мачевања су слободне форме. Осим
некомпетитивног мачевања које се изводи у форми школског и вежбовног мачевања
постоји и облик некомпетитивног мачевања које се изводи самостално, а у обику
слободних форми.
Сви мајстори мачевања (и многих других борилачких вештина), наиме, од
одређеног тренутка престају да мачују са противницима и посвећују се мачевању које
се састоји од индивидуалног извођења слободних мачевалачких покрета са оружјем у
месту и са кретањем.
Реч је, дакле, о мноштву повезаних покрета мачевалачке технике који се
смењују по форми, амплитуди и јачини, а везано за борбу против замишљеног
противника. Мачеваоци за извођење слободних форми најрадије користе праве
наоштрене мачеве, а постоје и врсте овог мачевања у коме се као саставни део изводе
и пресецање мета од различитих материјала.
Такво мачевање је привлачно зато што је физички веома захтевно с обзиром да
тело у покрету треба у сваком тренутку да налази ослонце једино у себи пошто их нема

у противнику. Оно је привлачно и зато што се из бескрајног броја интеракција тела и
простора око њега рађа уживање у инвенцији и богатству покрета, складу,
стабилности, концентрацији, равнотежи и лепоти кретњи тела и мача који могу често
да пруже већу радост и задовољство него борба са правим противником.

Фрагмент филма извођења слободних форми мачевања, аутор,
Централни дом војске Србије, 2005. године

У овој врсти мачевања постоји бескрај комбинација коначног броја техничких
радњи мачевалачке вештине, а које се могу креирати извођењем које траје сатима.

*
Мачевање у облику слободних форми има и далекоисточне паралеле. Тако
готово све борилачке вештине у Јапану у периоду ратова, када су биле пука практична
вештина борбене ефикасности и елиминације противника, добијају префикс „ђуцу“. Реч
је о прагматичној употреби борилачке вештине у сврху убијања и побеђивања
противника у рату, дуелу или двобоју. Насупрот томе у периоду мира борилачке
вештине у Јапану стичу префикс „до" – пут, усавршавање унутрашње димензије
личности – активност телесне културе којој је циљ развијање духа посредством тела и
развијање тела посредством духа.
С тим у вези Сергеј Лазарев изјављује: „Узгред да кажем, недавно сам сазнао
да је највиши ниво борилачких вештина достигнут у Кини, у манастиру Шаолин, где је
било основно правило да се комплетан тренинг ради без спаринг партнера. Дакле,

човек се борио са замишљеним противником и постизао највиши ниво развоја, јер није
тежио неког да уништи, већ да развије сопствене способности.“
Најпознатије мачевање у облику слободне форме је јапанско иаи-до мачевање
уз употребу праве самурајске сабље - катане. Сматра се да су темељи иаи-до-а
ударени од стране Liezasa Lenao-а (1387-1488), да је развој доживео од стране
Hayashizaki Jinsuke-a (1542 - 1621), а кулминацију у периоду Едо, (1603-1868). Ова
врста мачевања има следбенике, присталице и ученике широм света.
У овој врсти мачевања употреба ПРАВЕ, ОШТРЕ сабље је средство унутрашњег
самоусавршавања - до (пут) смирења, концентрације, окретности..., и у њему је циљ
управо избацивање сваке практичне употребљивости којом се може проверити
реалност технике у борби. Суштина иаи-до-а је у том смислу у прецизности, контроли,
чистоћи и лепоти извођења покрета.
Иаи-до форме се изводе појединачно против једног или више имагинарних
противника. Веома важан део иаи-до-а је нукитсуке – брз засек потезањем мача
оштрицом у напред уз повлачење корица у назад. Техника иаи-до мачевања се састоји
од неколико елемената који чине континуирану целину:
- Технике извлачења сабље из корица (тако да самим покретом потезања
мачевалац може да се одбрани или нанесе сечење или бод).
- Технике употребе сабље из свих положаја - стојећег, лежећег, седећег,
клечећег, чучећег, и у свим условима (чак и са повезом преко очију).
- Технике извођења разних форми борбених покрета тела и мача у простору.
- Технике ритуалног отресања „крви" са сечива мача.
- Технике враћања сабље у корице.
- Технике (понекад) „тамешигири" тј. егзотичног метода „практичне употребе"
сабље за сечења бамбусових стабала, снопова бамбуса или предмета у лету.

Основни принцип за извођење сваке врсте мачевања на Далеком истоку, па и
ове врсте мачевања је дат у расправи „О мачу Таја" учитеља Такуана ( 1573-1645) који
у њој пише: „Уметност мача, онако како је ја видим, не састоји се у такмичењу ко ће
победити, ни у испитивању снаге, нити у прављењу једног корака напред или назад;
она се састоји у томе да ви не видите мене и да ја не видим вас. (...) Због сопства
постоји и непријатељ – кад нема сопства нема ни непријатеља. (...) Кад човек продре
тамо где небо и земља још нису раздвојени, где се јин и јанг још нису
издиференцирали за њега се каже да је стекао вештину у овој уметности.“
У иаи-до мачевању постоји јасно избегавање борбено-такмичарске употребе
технике (за разлику нпр. од кенда - јапанског спортског мачевања) јер циљ није
употребна примена сабље у самоодбрани или такмичарски резултат у спортској

ефикасности већ САВРШЕНСТВО ИЗВОЂЕЊА ТЕХНИКЕ, а чиме се стиче дисциплина,
стрпљење, концентрација, креативност, чврстина, упорност, самопоуздање, побољшава
координација и моторика, јача тело и стиче смиреност, виталност... Зато мајстори Иаидо мачевања кажу:
Иаи се вежба да се никад не би употребио,
јер да би мачевалац добро баратао сабљом он никад не сме да је употреби.
Ове речи старих учитеља би биле најпрецизнија,
а уједно и најконцизнија дефиниција Иаи технике мачевања.
Владислав Гигов
Због свог нетакмичарског аспекта иаидо искључује директни контакт или
спаринг било које врсте са противником. Зато се часови иаи-до мачевања састоје у
потпуности од индивидуалних ката у којима се мачеваоци не боре један против другог
већ против замишљених противника - себе самих, а турнирска пракса је ограничена на
приредбе, демонстрације ката или тамишегири - сечење бамбуса.

Мачевање forme d`art martial.
Мачевање постаје нешто више
од припреме за борбу. Оно постаје
нешто што се може вежбати и само за
себе. ( Hope Sir William, 1707)

са

Пета врста је мачевање у форми борилачке уметности (Martial Art). У Европи, а
колевком у Француској, још од почетка 19. века постоји једна врста

некомпетитивног мачевања под називом forme d`art martial. У овој врсти мачевања
мачеваоци увежбане и развијене акције вежбовног мачевања почињу креативно
комбиновати и слободно изводити тежећи да воде куртоазну борбу у којој су погоци,
ефикасност и победник споредни – уживајући, дакле, у инвентивности мачевалачких
акција, идејама, перфекцији извођења, лепоти покрета, надахнућу… АРТИЗМУ једне
борилачке уметности. У мачевању forme d`art martial зато циљ није победа у
убилачкој или такмичарској борби већ мачевање само а што мачевању даје једну
потпуно другу димензију. Разлика између доброг и лошег мачеваоца у таквом мачевању
није у степену ефикасности већ у степену креативности, инвентивности, надахнућа и
маштовитости у извођењу мачевалачких акција, дакле, у духовном елементу вештине.
Уколико се мачевање forme d`art martial изводило уз употребу спортских
реквизита (флорет, спортска сабља, спортски мач) тада је реч о спортском мачевању
forme d`art martial. Главни љубитељи овог мачевања су мачеваоци заинтересовани
за спортско мачевање али незаинтересовани за такмичарска надметања. Ова врста
мачевања је била популарна од средине 19. па до четрдесетих година 20. века, и
изводила се за публику на мачевалачким приредбама организованим под именом
академија.
На академијама се борба водила под именом аssaut. Ту се тежило нанети
погодак али са циљем лепоте и стила мачевања при чему су ови увек били важнији од
поготка и победе. О овом је говорио још давне 1928. године оснивач „Првог
београдског мачевалачког клуба“ и Југословенског мачевалачког савеза руски кнез
Иван Владимирович Максутов: „У мачевању постоје два начина борбе. Такмичење и
академија. У такмичењу (спорт) главни циљ је туш-погодак који иде најчешће на штету
лепоте, кодекса и духа јер се у борби за ефикасност мало обраћа пажња на остале
ствари. На академији сасвим је обрнуто. Тамо је главни циљ да се покаже што
савршенији и лепши рад и умеће вештине, а погодак је сасвим споредан." Тада је
сматрано да онај мачевалац који је први нанео погодак победник и борба се даље
настављала са циљем да се мачује ради уживања у лепоти вештине и мачевању, а без
бројања погодака и надметања око побеђивања. Тако нпр. дешавало се да чак и крајем
19. века има турнира на којима се не броје и не бележе погоци - о великом турниру
светског гласа L` Escrime Franaise који је одржан 1895. године се и данас воде спорења
о победницима.
Уколико се, међутим, мачевање forme d`art martial изводило правим бојевим
(али затупљеним) мачевима тада је реч о forme d`art martial мачевању историјског
типа. Ова врста мачевања је настала у периоду када је класично борбено (бојево)
мачевање изгубило своју употребну сврху како у рату (користи се ватрено оружје) тако
и у миру (двобоји су забрањени) али су, ипак, постојали људи који су и даље хтели
чувати и неговати традицију мачевања. Логична последица тога је била настанак
посебне врсте мачевања у коме постоји јасно инсистирање на практичној
неупотребљивости вештине (па и за спортско надметање) и у којој мачевање
прошлости има посебну и другачију арому и циљ од оне каква треба користољубивим
прагматичарима и утилитаристима (убицама или такмичарима). Главни поборници и
оснивачи forme d`art martial мачевања историјског типа су били познати учитељи и
теоретичари мачевања Хатон, Кастл и Рамонди крајем 19. века а као противници
транзиционог мачевања (претварање мачева у лагане спортске реквизите и
„деформисања старе мачевалачке вештине" у спорт). Види ПРИЛОГ 1. –
Компетитивне врсте мачевања.
То је мачевање затупљеним рапирима, сабљама, дворучним мачевима, дагама…,
уз употребу технике правог бојевог мачевања, а које се користи за нетакмичарску
борбу на мачевалачким приредбама организованим у форми академија на којима су се
изводиле борбе са циљем показа атрактивности и лепоте мачевалачке вештине.

Егертон Кастл и Алфред Хатон на академији мачују мачем и малим штитом пред
Принцом од Велса у Лицеум Театру 1891. год

Но, иако се у 19. и почетком 20. века често мачевало у духу forme d`art
martial правих систематизованих формалних начела и практичних упутстава за за ову
врсту мачевања нема. Мачевалачка борба forme d`art martial се зато нужно водила
интуицијом, личном импровизацијом, осећајем за „такт“ и „добар укус“, уметничким
талентом, осећајем за лепо, толерантно, племенито… а не у оквиру неких зацртаних
техничких правила једне посебне вештине.
Због те неартикулисаности, али и доминације компетитивног духа времена који
ће фаворизовати цео следећи век спортско-такмичарско мачевање ни у 19. ни 20. веку
нису постојали повољни услови да мачевање forme d`art martial доживи свој процват и
мачевалачка вештина постане у правом смислу борилачка уметност.

*

Живимо у времену опседнутости материјалним, телесним,
чулним...па се и мачевалачка ваштина и мачевалац редукују на пуко
телесно и предметно...
Живимо и у време опседнутости коришћу, употребљивошћу –
утилитаризма, па већина људи на мачевање гледа банално као
вештину којој је једини циљ ПОБЕЂИВАЊЕ у убијању или
такмичењу. Али зашто циљ мачевања не би био нешто сасвим треће,
невећинско и не банално?
Он може бити и одушевљење, занос, дивљење, надахнуће,
усхићење, испуњеност и оствареност због додира са перфекцијом и
лепотом вештине која и победницима и губитницима измамљује
озареност лица.
Умеће оваквог мачевања - које као spiritus agens оплемењује
душу, тело и дух сваког мачеваоца, је нешто најтеже али и
најважније јер сувише је велика заједничка празнина која окружује
људе - те краткотрајне трунчице на трунки у бескрају да не би сви у
оном што чине били витезови истог стола.

*

Навођење на уметност
- Мачевање као некомпетитивна борилачка уметност (Мартиал Арт) –

Час мачевања, Едвард Моран, 1890

„Сама борба нам
задовољство, не победа“.

чини

Блез Паскал, 1660

Мачевање у форми борилачке уметности (Martial Art) је утемељено на мачевању
forme d`art martial куртоазног бојевог или спортског типа 19. века а у коме се више
обраћало пажњу на СТИЛ и начин мачевања него на ефикасност и погодак.
У мачевању као борилачкој уметности се мачеваоци не пореде, не одмеравају,
не занимају их релације, хијерархија, погодак, доминација... јер се вредност мачевања
тражи и налази у самом мачевању (путу) а не његовом исходу – престижу и победи
(циљу). Прави поморац плови због љубави према пловидби а не трговини, правом
борцу снагу не даје победа већ сама борба.
И као што два тркача могу трчати уживајући у трчању јер им је стало до трчања
а не до међусобног престизања тако и два мачеваоца могу мачевати јер им је стало до
мачевања а не до побеђивања. У тој врсти мачевања до поготка - онога што прекида
занос борбе, не долази јер се хтело погодити већ јер је дошло до нечије грешке или јер
је до њега дошло случајно.
У мачевању као борилачкој уметности из свих наведених разлога задатак није
доспети мачем до противниковог тела већ помоћу мача, противника и мачевања
доспети до телесне културе у којој се тело враћа себи (развија моторику, окретност,
снага, издржљивост, контролисан и зрео физички покрет...) постајући тако средство
култивисања и развоја не само тела већ и духа, његове креативности, инвенције,
маштовитости, ширине..., јер не само да је „У здравом телу здрав дух“ већ је и још
више „У здравом духу здраво тело“ - Бернард Шо.
У мачевању као борилачкој уметности
мачеваоци нису заокупљени својом победом и престижом већ
садржајем и начином заједничког мачевања.

Њих не занима КО и чија је акција боља него ШТА и која је акција боља.
Ту није циљ победа већ достизање лепоте и вештине.
Мачевалац, дакле, не изводи разоружање да би победио противника већ да би
БЕСПРЕКОРНО извео акцију разоружања.
Он не напада противника да би га погодио (победио) већ да би САВРШЕНО
спровео идеју једне акције напада.
Он не изводи одбрану да би одбранио себе већ да би једну врсту заштите
урадио са ПЕРФЕКЦИЈОМ.
Он у борби не напада противника већ његову вештину,
и не брани себе већ своју вештину.
Он се не бави мачевањем да би себе телесно, духовно и душевно
самоусавршавао већ се мачевањем бави из љубави према овој вештини па га та љубав
телесно, духовно и душевно усавршава.
На тим малим скоро невидљивим разликама,
јер „Ђаво се увек крије у ситницама",
ОДНОСА према вештини и противнику - финеси да
један разоружава да би победио а други да би
изврсно извео разоружавање… - да један у оном што чини мисли о себи а
други о свом посвећењу томе што чини,
се темељи све божанско и дијаболично, све варварско и
култивисано племенитошћу у вештини мачевања и животу уопште.
Мачевање у форми борилачке уметности се, дакле, темељи на духу који је
присутан у свакој уметности – духу антикомпетитивности јер тамо где има уметности
суштина није надметање а тамо где је суштина надметање престаје уметност пошто
уметност никад није борба „против“ – деструкција, већ „за“ - конструкција. У свакој
уметности прави уметници су увек једни другима инспирација, надахнуће и мотивација
за сопствено и неупоредиво стваралаштво а не супарници, конкуренти и изазови за
прескакање као у игри „труле кобиле“. „Креативан човек је мотивисан жељом да нешто
постигне а не жељом да победи и престигне друге“ (Ајн Ранд).
У мачевању у форми борилачке уметности мачеваоци су вођени са два
принципа. Први је „Contraria sunt complementa" (супротности се допуњују) тј.
мачеваоци борби не прилазе са духом деструктивног супарничког ривалитета
(компетитивно) већ са духом конструктивног напора око хармонизовања и заједничког
стварања сазвучја и лепоте мачевалачких акција (као нпр. у музици стварање сазвучја
из два супротна тона, ритма или акорда). Ту је заправо циљ не да један другог
побеђује већ да мачеваоци један другом дају „шлагворт“ за њихове акције јер
смисао уметности није побеђивање већ уметност.
Други принцип је „Coincidentia oppositorum“ („Сједињавање супротстављеног
и супарничког води превазилажењу његове појединачне коначности и доспевању у
бесконачно“ – Никола Кузански) тј. док год мачеваоци мачују као два а не као један,
док је њихова мачевалачка борба „против“ и око истог уместо „за“ исто, док год их
њихово мачевање раздваја уместо да спаја, они доспевају само до испрекиданог,
немирног... - коначног у вештини и ограниченог у себи. Тек, дакле, чинећи супротно
доспевају до повезаног, смиреног и континуитета у мачевалачким акцијама бескрајног вештине и превладавања сопствених граница.
Тако се уз приступ вештини кроз заједништво постиже не само обострано
хармонично сазревање мачевалаца у умећу мачевања већ и хармонично сазревање
мачевалаца као личности кроз оплемењену борбу и борбу која оплемењује међуљудски однос уздигнут до лепоте уметничког.
Две основне заблуде о мачевању као борилачкој уметности

1. Лаици обично мешају термин „борилачка уметност" (Martial Art) са терминима
„борилачка вештина" и „борилачки спорт" иако је реч о потпуно различитим стварима
које повезује само термин „борба“. Данас је зато међу мачеваоцима све више оних који
своје мачевање олако, погрешно и неуко називају борилачка уметност (Martial Art,
HEMA – Historical European Martial Art, Fehtkunst...) јер се и не трепнувши у томе што
чине истовремено острашћено гурају по спортским такмичењима око престижа и
победничких медаља занесени духом надметачке ефикасности и победничке
успешности - а који немају никакве везе са уметношћу. До овог мешања долази због
погрешног читања, тумачења и разумевања текстова и термина старих књига које се
баве борилачким вештинама. Наиме, иако те књиге још од 15. века у својим насловима
користе термин уметност – „kunst" - fechtkunst i „art" - art of Fencing, L`art des Armes, у
њима се не говори о мачевању као борилачкој уметности већ искључиво о мачевању
као борилачкој вештини пошто у 15, 16, 17 и 18 веку реч „уметност" није значила исто
што значи и данас. Наиме до 18. века термин уметност се колоквијално користио у
смислу манипулативног техничког умећа оперативне, веште и занатске практичне
делатности (умети нешто практично и опаративно вешто делати) а не у смислу у којем
се он данас колоквијално користи – као вредносно и естетски усмерене делатности
креативног, слободног стваралачког активизма из љубави. Тако нпр. у том периоду
није постојала ни струковна ни језичка ни практична разлика између обичног молера и
сликара (уметника) – сликар је био третиран само као врло врло вешт молер (у
немачком језику реч „maler“ значи – сликар). И 18-19. век у мачевалачкој литаратури
за ову вештину и даље користи термин „art" и „kunst" (нпр. „L`Art de faire des Armes”
– Lafaugere, Paris, 1825) али у једном сасвим другачијем смислу. Реч је о разумевању
уметности као делатности која није прагматично-утилитарног карактера тј.
разликовању практично употребљивог и потребног бојевог мачевања за рат и двобој од
бескорисног (у правој борби неупотребљивог) мачевања које се упражњава у сврху
слободне активности такмичарског надметања, забаве, игре и спорта. И у овом случају,
дакле, суштински није реч о мачевању као борилачкој уметности (Martial Art), већ о
новој форми компетитивног мачевања - борилачком спорту.
Но, у уметности нема убијања јер основна и суштинска мисија уметности је
управо супротна - култура (култивација) - превазилажење анималог и дивљаштва у
човеку и најбеспоштеднији рат са варварством у било којој његовој форми, па и форми
убијања или сукобљавања. Слична је ситуација и са такмичарским мачевањем. Тамо
где има уметности суштина није надметање а тамо где је суштина надметање престаје
уметност. У свакој уметности прави уметници (за разлику од квази и „кобајаги"
уметника) су једни другима инспирација за сопствено и неупоредиво мајсторство а не
конкуренти и изазови за надмашивање. Нити је Бетовен „бољи" од Баха, нити Леонардо
од Микеланђела или Рембранта... - они су просто РАЗЛИЧИТИ и сваки од њих „трчи"
своју сопствену „трку" у различитим световима па у томе, стога, нема и не може бити
међусобног поређења - „Не ради се о томе да човек предњачи него о томе да иде сам
за себе - да буде другачији." (Ф. Ниче). Зато нема и не може никад бити знака
једнакости између уметности и спорта, спортисте и уметника - неког ко се нечим бави
због престижа и неког ко се нечим бави из љубави према слободном стварању и томе
чиме се бави. Из тих разлога мачевалачка вештина никад не може бити борилачка
уметност док кокетира са било каквом компетицијом - мачевањем које служи убијању
или такмичењу јер није исто борба са циљем достизања уметности у вештини и борба
са циљем такмичарског или убилачког побеђивања.
Мачевање стога постаје врста телесне културе и права борилачка уметност
тек кад техника ове вештине почне да се користи на посебан начин и уз дух
уметничког а не убилачког или такмичарског приступа тј. за човека а не против човека
- са циљем одуховљења и оплемењивања човека, а не побеђивања човека, кад се,
дакле, почне користити с оне стране сваке компетитивне (варварске или неоварварске)
оптике. Тако се кроз приступ вештини мачевања као форми телесне културе

(култивације) постиже оплемењивање мачевалаца као личности кроз оплемењену
борбу и борбу која оплемењује. Израз „борилачка уметност" – „Martial Art", дакле, у
смислу како се он данас уобичајено као мода користи је заправо само погрешна ознака
за нову врсту спорта. То је као и савремена „уметност" само празни комерцијални
потрошачки дизајн и квазиуметност - уметност без уметности (антиуметност), крај
уметности уз помодарско фалширање како у уметности тако и у спорту.
Стога термин „Historical European Martial Art" данас није ништа друго до језички
инжењеринг новоговора на таласу савременог постмодерног света деконструкције у
коме релативизацијом прво нешто постаје све да би затим у том вашаришту једном све
могло постати ништа и НИШТА СВЕ. (Види Прилог 4 - Социологија једног савременог
укуса - Мода историјског мачевања и Прилог 3 - Класино мачевање или историјско
мачевање.)
2. Лаици мачевање као борилачку уметност (Martial Art) не разликују ни од
сценског мачевања – мачевања као сценске уметности. Ове две вештине, међутим,
имају везе онолико колико имају везе све различите врсте мачевања са мачевањем
уопште и све различите врсте уметности са уметношћу уопште.
Сценско мачевање је сценска уметност којој је циљ приказ мачевалачке борбе
публици (филм, позориште, балет...) у складу са принципима сценске уметности, а коју
изводе глумци по унапред наученом и израђеном сценарију кореографа и
инструкцијама редитеља. Ту се не користи заштитна опрема јер је као безбедан
прецизно дефинисан сваки покрет напада и одбране, његова форма и динамика,
дистанце, реплике током борбе, увод у борбу, разрада борбе и њен крај, њено трајање,
развој у простору бине, улога светла, звука и мизансцена, костими, мачеви... (наравно,
уколико је реч о правој сценској борби а не „инстант" квазисценској импровизацији и
„уметности“ савременог комерцијалног шунда).
Насупрот свему изложеном мачевање као борилачка уметност (Martial Art) се не
изводи ни за ни због публике. Исто тако у мачевању као борилачкој уметности
обавезно се користи заштитна опрема јер тамо где постоји креативност постоји и
случајност. И, на крају, акције напада и одбране које изводе мачеваоци у Martial Art
мачевању су потпуно слободне, без икаквог сценарија и зависе само од њих, њихове
борилачке етике, њихових замисли, креативности, способности и околности у којима су
се нашли током борбе.
На слично мешање наилазимо и с обзиром на веома познат у свету, шампионат
„арт-фехтование” (артистическое фехтование - уметничко мачевање). Оснивачи ове
мачевалачке дисциплине која се састоји у такмичењима у сценским борбама, су А.Д.
Мовшович и Андреј Риклин.

Детаљ са шампионата
сценских борби у
Русији, почетак 21.
века.

Први шампионат „арт-мачевања”
- које је широм Европе постало веома
популарно, је у Русији одржан 29. Новембра 2009. године и на њему је учествовало
више од 100 такмичара. На том шампионату се, наиме, окупљају позоришне групе из
целог света изводећи своје позоришне кореографије сценских борби. На крају
одређена комисија након спроведних оцењивања и бодовања доноси одлуку гласањем
(као код клизања на леду, гимнастици...) о томе која је сценска борба „најбоља“ и која
ће група као победничка добити на такмичењу шампионске медаље.
Ово мешање спорта и уметности и уметности и спорта (типично за постмодерни
концепт света) није карактеристично само за уметност сценске борбе већ и за друге
уметности. Посвуда тако извирују кафкијанских апсурда као што су „такмичарски
плес“,„првопласирани роман“, „победничка слика“, „шампион пијанизма“, „тријумфални
филм“, „у конкуренцији балерина"... а у којима се уметници проглашавају
такмичарима, организују им се спортска надметања са ранг листама, доделама пехара и
медаља за „најбоља" такмичарска остварења, а што све ове уметности претвара у
квазиспорт. На тај начин се, међутим, естетске, етичке, културне, уметничке... појаве
света ВРЕДНОСТИ покушавају квантитативним оцењивањем вулгарно редуковати на
ограничене, измерљиве и до ирационалног рационализоване величине иако је свакоме
ко има макар мало уметничког инстинкта већ интуитивно јасно да је то немогуће. Но,
култура за коју је мера свега број-квантитет, дакле, савремена доминирајућа
трговачко-банкарска транге-франге култура увек занемарује чињеницу да је свет
уметничког у темељу делом и свет емоција, ирационалног, немерљивог, неизрецивог...
У том смислу још је Декарт правећи разлику између физичког (res extensa) које
је мерљиво и квантитативно самерљиво и духовног (res kogitans) које је непросторно,
немерљиво и несамерљиво ударио темељ приступу и уметничком које није толико
телесни колико значајно више духовни феномен. У једној песми се стога могу одредити
њени технички елементи и карактеристике, избројати речи, строфе, њен ритам
изразити бројем итд. али оно највредније у њој – дух поетског, увек ће измицати
оцењивању (две песме могу имати идентичан број речи, строфа, рима, ритам,
мелодију... а да буду потпуно различите поетске вредности).
С друге стране свако уметничко дело је увек вишезначно а бескрај вишезначног
се не може никаквом „квантоманијом“ измерити коначним па само надмени - који
заборављају да „Између земље и неба има пуно ствари о којима наш школски разум и
не сања“ (Шекспир), мисле да је све разумом измериво, „јасно и чисто.“ Но, „Разум је,
господо, врло лепа ствар, али она задовољава само рационалну страну живота“
(Достојевски). Свако такмичарско вредновање у било којој уметности је зато увек
промашај а због чега на једном месту познати критичар историје уметности Чарлс
Херлсон изјављује: „Ја знам да вам све објасним о уметности осим једне ствари - зашто
је једно уметничко дело боље од другог".
Као што циљ свирања неке музике није крај музике већ музика што траје
тако и циљ мачевања није погодак већ мачевање.
„Сама борба нам чини задовољство – не победа.“ (Паскал)
У мачевању у коме је циљ мачевање само - АКЦИЈА а не погодак
погодака нема а борба ТРАЈЕ…
претварајући се у инспиративни раскош покрета тела, мачева и идеја.
Покушавати мачевати без грешака – погодака, без победе и без пораза,
борити се у бескрај…, као у добром вођењу љубави, је врхунац умећа два мачеваоца –
борилачка уметност.
Зато добар учитељ ученику губитнику и ученику победнику говори исто - „не ваља“.
Њему је добар само онај ученик који мачује тако да нити губи нити побеђује јер у
мачевању добрих мачевалаца једино вештина сама побеђује или губи.

*

Изворно значење речи арт (лат. ars) је: умеће, вичност,
способност, вештина, занат... и у
том смислу оно је најближе
значењу грчке речи техне (грч. téchnē – вештина, спретност,
вичност, умешност, занат...). И данас, стога, термин артизам
означава вешину сведену на пуку техничку виртуозност и
механичку увежбаност поступака и радњи занатлије без осећаја,
инвенције, талента, креације и наданућа.
Реч арт, међутим, добија шире значење – уметност, кад то
вешто, спретно, техничко... почне да ступа у службу људског
стремљења вредносном и ПОЕТСКОМ (грч. poíēsis - стварање). Тада
настаје слободно и креативно делање што тежи да превазиђе мртво
техничко, употребљиво, корисно, мерљиво, коначно, принудно...
профаности свакодневне приземне егзистенције које је део једне
више
људске
тежње
за
духовним,
естетским,
идеалним,
немисливим, неизрецивим, есенцијалним, немерљивим, вечним,
бесконачним... свега.
Oво важи и за мачевање (и друге борилачке вештине) као
борилачку уметност која није борба мачевима с циљем победе у
вештини већ дијалог мачевима с циљем достизања поетике (грч.
poíēsis - стварање) – креативности у вештини.

*

Три стуба
приступа свакој па и борилачкој уметности
„Доспећеш у срж сваке ствари ако се правилно поставиш.“
(Константин Костеченски). Тајна мачевања зато није у мачевању самом већ у томе како
се мачевању ПРИСТУПА. Тајна било које вештине није у вештини самој већ у приступу
њој. Тајна живота и уметности није у живљењу и стварању већ у приступу животу и
стварању. Кључ свега налази се не у чиниоцима већ у односима, не у видљивом већ
невидљивом - духовном, јер „Оно што је суштински важно невидљиво је оку„ (Антоан
де Сент Егзепери). Приступ мачевању као борилачкој уметности зато има три стуба:
Први стуб – слобода (одбацивање употребљивости)
Највише делање се не огледа у
корисности нити упражњавање највишег
делања треба да има за циљ корисност.
Зато што највише делање има
вредност само по себи, оно треба да буде
делање ни због чега - из љубави.
Конфучије, „Велико учење", 127-200 г.н.е

Док гладан човек гађа из лŷка само да би уловио ручак - погодио зеца, правог
љубитеља стреличарства не занима погађање неке мете већ гађање само - бављење
техником и чином лепоте савршеног натезања, пуштања и лета стреле, а која може са
радошћу због те перфекције бити одапета и у небо јер „кад погодиш циљ, промашио си
сав преостали свет“.
О томе Жил Вернер пише: „Једног дана учитељ Ава, отац јапанског кјудо
стреличарства, видео је свог ученика како затвара једно око да би боље нишанио. - Не
нишани се очима него срцем, укорио га је учитељ. - Права вештина је без циља, без
намере, објашњавао је учитељ Ава. - Уколико се више жели постићи неки циљ, утолико
се мање у томе успева. Сувише напета жеља за постизањем неког циља представља
препреку. Стрела постоји у мети пре него што напусти лŷк. То је исправно гађање
стрелом. То је кјудо."
И у свему осталом је тако јер неког коме причињава радост шетање, пливање,
јахање, планинарење... не занима ефикасност, практична и корисна употребљивост
његовог ходања, пливања, јахања... већ слободно ходање, пливање, јахање... само.
Насупрот томе мачевање у коме је циљ ефикасност увек има наменом
ограничену форму јер у пракси се неизбежно своди на једну или две најпростије и
најпрактичније акције које ће најлакше, најбрже и најсигурније ефикасно погодити - и
ништа више.
Зато, ако се довољно дуго и упорно увежбава банално пружање руке напред у
противников напад („темпо бод") нису потребни мачеваоцу ни блокови, ни везе, ни
варке, батуте, ни техника ни тактика... - ни мачевање. Треба бити само довољно
некреативан, стрпљив и тупаво уфиксиран у једну изабрану тачку на противнику и у
тренутку кад он крене напред просто пружити што брже руку према њој - и то је све! У

90% случајева та „акција“ ће за резултат имати ефикасан погодак, као што то показује
савремено спортско мачевање спортским мачем.
Али „За резултат стандардне и обичне технике добијате увек стандардну и
обичну музику" (Куртвенглер), а јер банално увек банализује тада и мачевање које је
банално неизбежно затупљује, заглупљује и банализује и самог мачеваоца.
Оно је као и све што треба да буде само ефикасно и прагматично – банално и
тривијално. Због тога је Шопенхауер и написао: „…велико и узвишено дрвеће људи
саде лепоте вртова ради, а мале и ружне воћке у воћњацима саде плодова ради.”
Ово сиромашење, банализовање, упростачење и деградација вештине када се
она користи за компетитивну бојеву или такмичарску ефикасност није својствено само
мачевању већ и свим другим вештинама, и животу уопште, јер прагматизам увек у све
уноси индустријску пустош и празнину, па и у човека (мачеваоца) кога претвара у пуку
аутоматизовну машину за продуктивно произвођење рејтинга.
Но, „Атлетичар не може да трчи са новцем у својим џеповима. Он мора да трчи
са надом у свом срцу и сновима у својој глави.“ – Емил Затопек (четвроструки
олимпијски победик и један од највећих тркача у историји атлетике). Исто тако и
уметник у било којој уметности ако чини из преокупације коришћу (зарада,
слава, престиж, каријера...) а не из своје унутрашње страсти, љубави,
ентузијазма, ватре талента и незадрживог порива који га нагони да ствара чак
и на своју штету он није уметник већ обићан трговац, бизнисмен и
каријериста.
Стога за мачевање у форми борилачке уметности није у фокусу корисност и
ефикасност већ оно као телесна култура а „Тамо где веровања, идеје и идеали
надилазе свакодневне потребе и интересе људи – тамо има и културе. Где су у
употреби веровања, идеје и циљеви за једну ноћ или један дан – ту нема праве
културе – Ђуро Шушњић.
У некомпетитивном мачевању – мачевању као борилачкој уметности, циљ,
дакле, није ефикасност - погађање противника и победа већ мачевалачка АКЦИЈА - све
оно што се дешава до поготка, пут до поготка а не погодак сам – пут лишен спољашњег
циља који има унутрашњи циљ у себи самом, дакле, начин на који се мачује. То је
начело сваке уметности у којој није важна тема писања, свирања, сликања, плеса...
већ начин на који се пише, свира, слика, плеше... – поетика, естетика и стил. Ниче
зато пише „Пут је васпитавање" а непознати аутор да „Живот нећеш провести на циљу,
него на путу до циља. Зато је битније какав пут имаш, него какав си циљ изабрао.“ Тај
приступ је имао и Гете: „Очигледно, у животу је главно живот, а не резултат његов“
али и Хосе Сантос који каже: „Победа је бескорисна али борба је лепа“.
Циљ мачевања као борилачке уметности је, дакле, слободна КРЕАТИВНОСТ и
ИНВЕНЦИЈА – артизам у извођењу мачевалачких акција а не ефикасно погађање –
последице и резултат борбе. Циљ је стварање од мачевања вештине у којој се
мачевалачке акције смењују и преплићу чинећи хармонију, склад и лепоту покрета
тела, мачева и идеја из којих настаје радост и оплемењивање и вештине и мачеваоца.
Највише у мачевању овог типа је, дакле, помоћу мача, противника и мачевања
доспети до нечег креативног, лепог, очаравајућег, заносног, изврсног, инспиришућег,
спознаја… Стога је Мијамото Мусаши, највећи мачевалац Јапана, 1645. године написао:
„Учим од свог противника у двобоју, и учење је једини разлог због којег се борим", а
Егертон Касл 1885. да: „Још су мајстори 16. века проникли у начело које се данас
занемарује (...), да борци не треба да се упоређују и придају сувише важности
погоцима (...) већ да из њих извлаче поуке."
Мачевалац, стога, у мачевање као борилачку уметност ступа слично уметнику
код кога је сва лепота и богатство уметности садржана једино у самом чину стварања и
унутрашњем животу који се дешава у њему док дело ствара, а не у предмету који ће на
крају бити створен. „Суштина стварања није дело већ самостварање ствараоца."
(Ф.Ниче). Два некомпетитивна мачеваоца зато немају препреку један у другом већ су
заједно постављени пред заједничку препреку и проблем: како да, превазилазећи сва

лична, међусобна и природна ограничења, од свог мачевања начине нешто креативно,
лепо и изврсно – а не ефикасно, корисно и употребљиво!
Исто тако, ако је игра слободна активност издвојена од свакодневног реалног
живота, с оне стране сваког користољубивог утилитарног рада, самодовољна активност
због ње саме и кретање без сврхе ван себе - а најсложенији, најозбиљнији и
најкреативнији облик игре уметност, тада мачевање у форми борилачке уметности
(Martial Art) је највиши облик игре у мачевалачкој вештини.
Тада је и ова врста приступа мачевању од највећег значаја за мачеваоца јер
како је то Хераклит рекао: „Човек постаје најближи себи кад постигне онакву
озбиљност какву дете има кад се игра.“
Такви мачеваоци не постављају питања која непрестано, као зубобоља,
прогањају у свему сваког прагматисту: „Чему ми служи и каква ми је корист од тога
што чиним?" јер 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.
Многи ковачи имају тајне рецептура ковања доброг мача но ипак
га никад нису исковали jer им измиче један додатак у изради свега доброг, па и
доброг мача, а који не може изрећи ни једна рецептура.
Тај додатак је приступ ковању.
Прави мајстор 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: вишку који се не може ни израчунати ни
платити - духу оплемењујуће љубави с којим је чинио и који из учињеног зрачи јер а
„Љубав је глава сваке врлине“ (Константин Филозоф).
Док практични интереси покрећу само трговање недостижни идеали надахњују
постојање човека пламеном што покреће свако мајсторство
„... јер ми смо ту вечнога ради.“ (Гете).
Зато су неки мачеви добри а неки лоши, неки мачеваоци добри а неки лоши,
нека људска дела и поступци безвредни а неки се уздижу изнад сваког вредновања.
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..."
Други стуб – одбацивање надметања
Ко
тражи
медаље
није
их
заслужио, а ко их је заслужио – нису му
ни потребне.
Мартин Кесел

Ако мачевалац тежи да се бави борилачком уметношћу тада треба да одбаци
порив за надметањем и тражењем победника јер где је уметност нема такмичења а где
је такмичење нема уметности. Зато уметност није спорт нити је спорт уметност,
спортисти уметници нити уметници спортисти. Прави уметник, наиме, хоће да је
јединствен (друкчији) а не бољи од другог уметника (јер од свега увек има боље), па
тежи да буде различит и тако заувек недохватљив.
Стога чувени пијаниста Евгениј Кисин изјављује: „Не желим и не намеравам да
се такмичим са другим музичарима. Већина извођача учествује на музичким

конкурсима да би се њихово име чуло и све што ови људи желе је да досегну славу,
задиве или постигну успех на концертима“, а Станиславски подучава да „Човек мора да
воли уметност, а не себе у уметности“ јер „Сваки Божји дар пропада када га не
употребљавамо на славу Божју већ славу своју“ (Вл. Николај). О томе је и Марко
Миљанов написао: „...међу нашијем народом не смију се такви јунаци заузимат који је
бољи."
Уметник се, дакле, не бави својом уметношћу због престижа, да би освојио
победнички трон, направио каријеру, богатство... већ зато да би се управо ослободио
свега тога, чинио, стварао и живео један свет насупрот тог света приземности и
баналности. Зато добар учитељ није онај који тражи од ученика да буде као он или да
га превазиђе – буде победнички бољи. Он тражи да ученик у вештини буде креативан,
инвентиван и аутентичан - другачији и различит од њега. Међутим, он не тражи да се
ученик разликује само од њега већ и од свих других мачевалаца, дакле, да у вештини
буде свој и „трчи“ своју трку а не да побеђује друге у тркама за све.
Насупрот томе, у компетитивном мачевању се мачеваоци непрестано упоређују и
баве једни другима („ко је од кога бољи?“) занемарујући тако свој посао јер „Ако
желиш успети, не гледај шта други раде“ (латинска изрека). С друге стране поређење
је увек отац раздора, зависти, похлепе гордости и таштине jer „Чим почнете да се
бавите оним „добрим“ и „лошим“ код своје сабраће ви стварате отвор кроз који улази
злоба. Проверавање и критиковање других, такмичење с њима вас слаби и поражава“
(Морихеј Уешиба).
Права изврсност у нечему није резултат надметања са неким
око победе већ делатности на ствари самој јер
„Брилијантност је резултат бескрајног рада и стрпљења." (Микеланђело)
Зато ДОБАР сликар не настаје из такмичења са другим сликаром око лепше слике
већ из тога што сам покушава да дохвати идеју своје слике у себи.
ДОБАР песник није онај који пише песму да би била боља од песме другог песника
већ онај што тражи по бескрају праву реч која
се дубоко крије у њему. ДОБАР музичар није онај који тежи да свира боље од другог
музичара већ онај који сам покушава да задовољи своје
ухо свирајући савршеније него што свира…
ДОБАР мачевалац не настаје из тежње да у борби
достигне и престигне другог мачеваоца већ из борбе са собом да помери
границе властите вештине.
Човек у коме се не налази МЕРА савршенства уткана у њега самог,
који нема и не осећа у себи идеално које га изнутра нагони ка „бољем”,
већ му стално треба неко споља и поређење са другим, као штака за ослањање, досеже
увек само безначајно, ма на какав се победнички трон попео.
Најбоље увек измиче сваком ко најбоље
нема сам у себи пошто ништа савршено не
припада ономе коме савршенство већ не лежи у њему.
Изврсно, дакле, не настаје из поређења и надметања да
нечије нешто буде боље од нечег неког другог – таштине,
већ из тежње да делатник из себе самог пружи
највише што може како би нешто постало
изврстан, непоновљив и неупоредив свет за себе.
Прави мајстор било које вештине, па и мачевања, зато увек избегава
свако надметање јер зна да проблем није туђа висина већ властита нискост па
изврсност тражи не тако што престиже и прескаче друге већ тако што сам трчи за
себе и себе самог прескаче.

Компетитивним мачеваоцима је важна победа јер су убеђени да исход борбе
говори о квалитету њихове вештине (њиховој вредности). Међутим, „Мера успеха није
у бити бољи од других него бити бољи од себе" - Хемингвеј. У том смислу пише и Кант:
„Када човек своју вредност процењује у односу на вредност других то онда значи да
он, или жели да себе узвиси над другима или да, пак, умањи вредност другог. Овако
рђаво примењен дух такмичења увек само побуђује завист. (...) Напротив, треба себе
процењивати према појмовима свога ума. Такмичење би било од користи кад би
требало некога уверити да се једна ствар може урадити; на пример, кад од детета
тражим да научи неку лекцију и покажем му да други то може учинити."
Није, дакле, достојно човека који држи до себе да кроз другог стиче препоруку
за своју вредност - да добија вредност тек у поређењу са другим јер „Јадан је онај који
мора неког понизити да би себе уздигао.“ (Андрић)
С друге стране, победа увек говори само о исходу борбе - и ни о чему више!
Тако најбољи играч тениса на свету Новак Ђоковић изјављује после једног такмичења:
„Јако чудан меч. Не знам како сам победио. Он је био бољи играч.“ Као што је у борби
два лоша мачеваоца победник и даље лош мачевалац тако и у борби два изврсна
мачеваоца сваки губитник је и даље добар. Исто тако видимо да „Два лоша убију
Милоша“, да учен мачевалац губи од неуког – „Побеђује онај ко мачевати не уме онога
ко мачевати зна” (Махијавели), али и да неко ко слабо мачује побеђује не због свог
умећа већ због глупости и неумешности противника. И у српској народној епици често
наилазимо на тужбалицу „куку мени, мајко - што убих већега јунака од себе…." Све то
је зато што сваком, па и најбољем, по природи ствари неизбежно припадају и грешке
јер „Нико није тако добро поткован да не би могао да се оклизне.”
У мачевању, дакле, постоје само мачеваоци који мање или више греше, али сви
су погрешиви јер како кажу Паштровићи: „Ако сте и бољи и јачи – Бог је врх свију“.
Стога сваког трена, без обзира на своје умеће, и најбољи мачевалац може у
борби са потпуним почетником начинити кобну грешку, а учиниће је сигурно пре или
касније јер и „Велики Хомер некад задрема“.
Добар мачевалац, уистину, у борби мање греши него лош, али ако се тако
једном ступи у свет статистике тада се треба сетити и да је у мачевању исход борбе
увек коцка. Сваки мачевалац, дакле, без обзира на своје умеће, у борбу увек ступа и
као коцкар - а међу коцкарима нема бољег и горег већ већ само срећнијег и мање
срећног.
Другим речима, добар мачевалац није добар по томе што побеђује јер он остаје
добар и кад губи. Лош мачевалац није лош по томе што губи јер он остаје лош и кад
побеђује. Нешто није ДОБРО јер побеђује већ зато што је ДОБРО. Нешто није ЛОШЕ јер
губи већ зато што је ЛОШЕ. „Миш је мали и на врху планине, горостас је велик и у
јами".
Мера доброг и лошег мачевања, стога, није у побеђивању већ с оне стране
сваког спољашњег поређења - у унутрашњости сваког мачеваоца и томе какав је он по
себи сам. Зато је Ајнштајн и написао: „Покушај да не будеш човек од успеха (победе)
већ човек од вредности“, и то треба покушавати чак по цену пораза јер како је
историја безброј пута показала, вредне ствари прелећу не само своје време већ и своје
поразе.
Мудри људи стога увек гледају живот шире и богатије од црно-беле визуре
победе и пораза. За њих су увек све победе исто толико порази, а сви порази уједно и
победе па побеђују као да губе, а губе као да побеђују јер знају да свако ко побеђује
временом се и сам почиње прожимати пораженима. Они тако живе и чине увек „с оне
стране“ победе и пораза.
Отуд док постоје људи који имају страст да увек у неком великом врту без
икаквих сумњи и двоумљења одмах крећу у одмеравање и бирају у такмичарској
конкуренцији мноштва цветова само један „победнички" како би у њему као
„најлепшем" уживали, постоје и они који бацивши у страну све то уживају у

прихватању разноликости лепоте и богатству целог врта. Мислим да ови други животу и
дају и од њега добијају много више.
Мачеваоце које занима борилачка уметност, дакле, не занима побеђивање – да
се један покаже бољи од другог, да се упоређују, исказују... већ да створе, покажу и
искажу уметност вештине јер како је то написа Оскар Вајлд: „Циљ уметности је да
открије уметност, а сакрије уметника.“
У мачевању као борилачкој уметности ДРУГИ мачевалац зато није супарник за
побеђивање већ ИСКУШЕЊЕ вештине сарадње због чега су ту пораз и победа не нешто
лично већ нешто заједничко. Стога у таквом мачевању није важно КО је бољи већ ШТА
(која акција) је боље.
У једном случају мачевање, дакле, раздваја људе у другом случају их спаја, у
једном мачеваоци сиромаше своју вештину у другом случају је богате, у једном случају
се баве мачевањем због побеђивања, престижа, пласмана и жеље за доминацијом –
љубави према себи, у другом случају из љубави према мачевању.
Победник је увек као напети лŷк кога победа разапиње
између његове гордости с једног краја и противниковог унижавања с другог
краја - напињући га док његова таштина и надменост
не сломе све људско у њему.
Победа зато увек убија - побеђеног на почетку - победника на крају,
па „Кад се нека победа подробно опише, престаје да се
разликује од пораза“ - Сартр.
У мачевању, стога, не тежи да победиш један свет већ да створиш један свет, не
да си бољи већ друкчији, не да си у ономе што чиниш први већ изванредан
(„изван-реда" - неупоредив).
Зато је Берђајев и написао: „Слободан човек није онај ко је победник - ко гледа
са висине, већ онај који је загледан у висине",
али не Икаровске већ Прометејске.
Прави плесач, стога, не игра за свој престиж,
победу..., већ за плес, прави мачевалац мачује за мачевање...,
а мудар човек живи не за себе већ за живот.
Трећи стуб – одбацивање мерења
Кад
човек
нешто
ради
са
одушевљењем нема право ни на шта. Нема
право чак ни на успех. Плаћен је унапред!
Фридрих Ниче

Како један уметник „проверава" да ли „напредује“ у својој уметности? Да ли тако
што је у сталном ривалству са другим уметницима и на такмичењима побеђује тиме што
му публика тапше јаче, има више обожаватеља, продатих књига, слике му се продају
скупље...? Ништа од тога – уколико не жели себе да обмањује. Сир Артур Едингтон с
тим у вези лапидарно изјављује: „Сваки покушај да се научно измери субјективно
искуство личи на покушај да се извати квадратни корен из сонета“, а Хабел јер
уметност је увек делом и мистерија „Уметничка дела се не израчунавају“. Ту, дакле,
влада немерљиво, неупоредиво, непровериво, ирационално... јер права вредност у
себи увек садржи оно због чега и јесте права вредност – неки бескрај. Али ко ће

оцењивати и премеравати бескрај а да не поведе још и расправу о неизрецивом и
непојмљивом?
Како, дакле, неко ко се бави мачевањем као борилачком уметношћу
„проверава" да ли је „добар" и колико „напредује“ у својој вештини, да ли је у томе
добар, успешан...? Aко је циљ стварати добро (изврсно) у духу славног холандског
сликара Ван Ајка – „Als ixh xan“ (Радим увек најбоље што могу) а не духу надметања
и побеђивања другог тада је вредновање оног што се чини у мачевању као борилачкој
уметности нешто сасвим друго од вредновања у мачевању у коме је циљ бити најбољи
и први - бити бољи у односу на другог. Једно је однос унутрашњи – одговорност,
посвећење, ентузијазам, љубав... а друго је однос оспољености - престиж, и та два
односа су светови за себе.
Савремени људи, ухваћени у вир идеологије прагматизма ефикасности мисле да
је победа и успешност једино мерило вредности и напредовања па да све зато треба
проверавати, кроз „излазак на црту“ - надметање (компетицију), конкуренцију... –
упоређивање, бодовање, оцењивање и диференцијацију утемељене у редукцији на
квантитативно мерљиво.
Но, независно од историјскe чињенице да је такав начин вредновања (простачка
туча) у прошлости био карактеристичан само за варварске (а данас неоварварске)
културе, човек треба да је кратковид не само у очима већ и памети па да не примети
како свуда постоји бескрајно свакодневних примера у којима се оно лоше (jer
напредовати може и оно лоше слично болести која напредује) и најгоре победоносно
пење и седи на престолу врха, а оно најбоље пузи поражено по дну.
Највећи мајстори и ствараоци прошлости су се зато на таквим местима за
проверу вредности и напредовања у уметности најчешће показивали као губитници а
ипак, за разлику од оних који су оцењени као победници а нестали у времену, њихова
имена и дела одјекују вечношћу. Довољно је само сетити се сликара импресиониста!
Проверавање - ако се уопште тражи, долази, дакле, са супротне – унутрашње
стране уметника. Зато Пако де Луција једном приликом изјављује: „...било је концерата
где публика одушевљено аплаудира - а ја нисам задовољан својим свирањем, али и
кад публика незадовољно звижди а ја сам радостан и испуњен јер сам у свирању
постигао изврсно. Не занима ме публику већ музика...“
Сваки уметник - уколико је уметник, па и мачевалац у мачевању као борилачкој
уметности – уколико има уметничког духа, сам најбоље зна и осећа да ли напредује
или не у својој уметности. Он је сам себи судија без апелације јер најјаче се пече на
сопственим ватрама способности, талента, искрености, лажи, сумњи, нада, успеха и
неуспеха.
Питање усавршавања је зато увек лично питање и добар стрелац стога кад
промаши увек у себи тражи разлог промашаја. Једино такво напредовање је вредно –
кад се круна носи у себи а не на глави.
Човек у коме се, дакле, не налази МЕРА савршенства уткана у њега самог, ко
нема и не осећа у себи оно идеално које га изнутра нагони ка „бољем”, већ му стално
треба неко мерење, поређења са другим, досеже увек само безначајно и испразно ма
на какав трон се попео. Оно најбоље и савршено сваком измиче ко најбоље и савршено
сам нема у себи. Зато Исидора Секулић и каже на једном месту: „Не спољашња већ
унутрашња амбиција“!
У свему што човек чини постоје само два одредишта: пуноћа и празнина – биће
и ништавило. Сваки уметник - уколико је уметник, па и мачевалац који се баве својом
вештином као борилачком уметношћу, стога зна да „напредује“ кад осећа да га његово
мачевање испуњава, продубљује, проширује и оплемењује заносом, ентузијазмом,
инспирацијом...и да се духовно, душевно и телесно развија, расте и богати а не
сужава, сиромаши, празни, кржља и заглупљује.
У унутрашњем одушевљењу и испуњености достигнуто је, дакле, и на једном
месту садржано СВЕ највредније и најбоље што се може постићи или се некоме може
даровати а што је вредније од било какве победе, успеха или медаље. Ту се

напредовање зато не oгледа кроз бројеве, таблице и победе већ кроз радост делања и
испуњеност оним што човек чини или је постигао. Павле Аксентијевић је с тим у
вези написао: „Када се уметнику догоди унутарње озарење при раду, то је знак
да је закорачио тамо где стреми и да је у његовом делу потврђен једини канон
који може егзистирати у уметности, а то је љубав и вера према делу којим се
бави.“
Исто је и у мачевању као борилачкој уметности у којој не усавршава мачеваоца
оно што чини његова тежња и упињање напредовању већ његова љубав и посвећење
оном што чини усавршава и унапређује и њега и то чини. Такви мачеваоци себи не
постављају питање како да измере колико су успешни мајстори и да ли и колико
напредују вештини.
Гледати стога свет, људе и оно што се чини без оцењивања како и колико
успешно служе некој сврси, колико су победоносни, развијени, без мерења, суђења,
утакмице, доказивања и поређења - тражећи њихову вредност и лепоту у њима самима
без поређења и одмеравања са нечим другим, значи највише.
Има ученика који брзо одустају од учења мачевања уколико за кратко време
не постигну успешно и видљиво „практичне резултате".
Суштину учења и делања у било чему, међутим, не чини толико корисни резултат,
добит и напредовање колико само стремљење које ИСПУЊАВА човека дајући његовом
животу смисао, арому и вредност, јер, како то каже Гибран Кахлил:
„Чежња за рајем је сама по себи рај.”
Циљ учења и делања, дакле, није увек и само нека употребна „корист", „резултат" и
успешност већ и буђење узвишеног у човеку кроз стремљење некуд...,
до чега се можда никад и не може стићи.
Стремљења и идеје тако људско постојање испуњавају и оплемењују водећи га од
видљивог, опипљивог, баналног и приземног ка невидљивом,
бесконачном и недостижном - од оног дохватљивог ка оном
чему се једино можемо дивити.

*

Дете прво изводи грубе покрете рукама па тек касније фине покрете
прстима. Сликар и клесар прво стварају у широким и грубим плановима па тек
касније прелазе на детаље... исто важи и у музици, грађењу, науци,
философији...
To важи и у мачевању. У почетку је мачевање само телесно - дивљаштво
јачег, бржег, окретнијег, насилнијег и агресивнијег у коме се мач користи
широким инстинктивним замасима без технике и вештине а са јединим циљем
да се погоди. Тек хиљадама година касније мачевање постаје префињена
вештина која се супротставља нагонима а култивисан мачевалац оплемењеног
карактера који влада контролисаним покретима, знањем, промишљањем,
тактиком и интуицијом - духом, изводи суптилне покрете мачем бавећи се не
само погађањем већ начином на који се погађа.
Исто тако и мачевалац почетник прво учи да погађа у највеће и
најсмртоносније тачке на телу противника, а које је најлакше погодити груди, стомак, бокове и главу; након тога учи да погађа у најмање тачке места рањавања а не убијања, а које се тешко погађају: руке и ноге; затим учи
да противника помоћу мача само обесхрабри, разоружа или онеспособи,
нетралише за борбу; тек на крају учи да мачује због љубави према вештини
самој а не због побеђивања противника, ради истраживања, трагања,
спознаја, креативности, иновација, идеја у вештини и ширења могућности свог
тела и духа - ради мачевања које постаје борилачка уметност и телесна
култура што оплемењује човека. У таквој борби - вођеној с љубављу сви
противници побеђују.
Све почиње са дивљаштвом али вештина мачевања, свака вештина и све
што чинимо, развија се и добро је само у оној мери у којој се од тих својих
корена удаљава, ако помоћу њих оплемењујемо себе и свет око себе.

*

Који је смисао некомпетитивног мачевања - мачевања
без убијања и такмичења?

Хронофотографија мачевалачког испада, Eadweard Muybridge, 1887

Права култура почиње тек онда кад се
живот, ослободивши се нужности и потреба,
преобликује у структуру која ће стајати изнад
њих и када људи почну деловати у име нечег
што је сувишно са гледишта егзистенције, а
што осећају као њен крајњи и највиши смисао.
Алфред Вебер

Човек коме је живот испуњен смислом уз анимално „јести, пити, спавати и
уживати“ („У се на се и пода се“) и који би као онај Гогољев сељак: „...дао сву
уметност за кобасице и пар добрих чизама", не може наћи смисао у слушању Баха,
читању Шекспира, Достојевског, гледању слика Рембранта... Он не може видети било
какав други смисао било чега - па ни мачевања, осим оног који припада њему који тако
живи јер „И у највеће море зарони свој лонац, али из њега ћеш увек извадити само
онолико воде колико у тај лонац стаје“. Зато је Оскар Вајлд и написао: „Догађаје
опажају само они који са њима стоје на истој висини."
Човек који је, дакле, рођен, одраста и прихвата (несвено или свесно) савремени
свет прагматизма, хедонизма и утилитаристичку догму да све мора увек служити
нечему, смисао свега па и мачевања налази и види само у том истом свету и слеп је за
сваки другачији свет и другачији смисао и визуру било чега, па и мачевања.13
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За већину људи савременог света све што се чини мора да је практично употребљиво и корисно.
Тако је настало нпр. корисно студирање у коме студије (лат. studium - тежња, стремљење,
ревност, помно испитивање, истраживање, проучавање, размишљање...) нису више оно што су
хиљадама година још по свом имену биле: унутрашњи духовни порив за спознајом света и
мудрости - култура, већ су постале занатско-трговачко школовање и оспособљавање за
оперативно техничко-употребна умећа од којих ће се зарађивати, куповати, јести, пити, становати,
путовати... - посао. И док су, зато, некад учитељи говорили – „учиш за живот", („Циљ универзитета
је да образује учена људска бића, подстакне развој слободног индивидуалног размишљања и
формира људе који не служе било чему и било коме“ – Мил, 1867) јер циљ учења је био
сазревање, мудрост, грађење карактера, васпитавање и обликовање човека кроз образовање а не

знање, звање, бодови, оцене..., данас говоре „учиш за посао" јер главни циљ свега па и учења је
зарада. 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. Живот је постао део посла! Тако је настао један
свет у коме је све постало роба и трговина и сви постали купци и трговци који су мислеће главе
заменили користољубивим калкулантским главама.
На исти начин вулгаризације свега данас су настали и лукративна наука, лукративна
уметност, лукративна философија, култура, лукративни међуљудски односи, медицина... свет у
коме све постоји само да би меркантилно служило различитим интересима - идеологији чија је
највиша и једина идеја и вредност пуњење банковних рачуна, ормана, стомака...
Но, тај прозаични и материјалним интересима заробљени ум у коме је допуштено само
употребљиво, практично, економично, исплативо, функционално, ефикасно, рационализовано,
прорачунато, регулисано, контролисано и инструментализовано, и где је живот сав сачињен од
баналне приземности без духа, идеала, маште, снова, игре, културе и слободе је и кратковид. Он
не види да срце није само функционална и корисна пумпа за крв већ и испуњеност живота. Он не
види да говор не постоји само као корисна и практична гласовна комуникација већ и као поезија,
певање..., да се људи звуком баве и бескорисно кроз музику, кретањем бескорисно кроз плес,
писањем сувишно кроз калиграфију… Он, такође, заборавља да математика није само трговачка и
техничка рачуница већ и вештина плеса кроз теоријски бескрај појмова математичког идеалитета.
Он не види да философија није пуки практични и корисни сцијентистички инструмент
рационалистичке анализе већ и генерички фило-софија (грч. philos-sophia - љубав према
мудрости), дакле, и интуиција слободне контемплације, спекулација (лат. speculum - огледало;
„Ум мудраца, будући да је он досегао мир, постаје огледало свемира" (Чуанг Це) и промишљања
из угла универзалног, вечног и неопипљивог - лепота истраживачког мисаоног лутања
метафизике као уметности мишљења која развија, култивише, оплемењује и обликује дух ка
мудрости.
Тај кратковиди антидух је и данашње друштвене, природне али и уметничке школе
претворио у пуке 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 „инстант“ оперативним информацијама за
стероидно подстицање на брз раст, али не и сазревање, а како би били што пре употребљиви у
кланици тржишта опште употребљивости.
Тај антидух 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 и зависних 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 необразован. Истовремено треба
изазивати на сваком месту сваки отпор према правој култури и образовању који морају бити
маргинализовани." (Ноам Чомски)

Из тог истог разлога је за већину мачевалаца до 19. века било бесмислено
бављење било којим другим мачевањем осим бојевим – јер су се сви мачевима убијали.
Из тог истог разлога је мачеваоцима спортистима 19. века било бесмислено
бављење правим бојевим мачевањем - јер се више нико није мачевима убијао.
Из тог истог разлога је савременим мачеваоцима спортистима неразумљиво и
бесмислено бавити се мачевањем у коме нема надметања и такмичења – кад се данас
сви у свему такмиче и надмећу.
Из тог истог разлога се и Martial Art мачеваоцима чини бесмисленим бављење
било којом врстом компетитивног мачевања када је могуће мачевати, и то изврсно, и
без такмичења и надметања – јер постоји и свет без туче, престижа, поређења,
побеђивања, компетиције, конкуренције...
Дакле, кад је реч о СМИСЛУ нечега није реч о том нечему већ о човеку који
поставља то питање, није реч о врсти мачевања које се посматра већ о врсти човека
који се бави мачевањем. Питање о смислу нечега је увек неодвојиво везано за питање
КО пита о смислу нечега јер смисао је увек смисао само за НЕКОГ.

*
Упориште
уметничког
рада
је
у
привржености (la devozione) коју појединац
гаји према нечему што можда не служи ничему
и ником.
Нунцио ди Стефано
Сувишно је веома нужна ствар.
Волтер

Један покрет сечења мачем који чини мачевалац са циљем да неког убије или
победи је споља гледано исти као и покрет сечења који чини други мачевалац али са
циљем постизања вештине једног савршеног мачевалачког покрета сечења без икакве
његове употребне сврхе и инструментализације.
Али, док је у првом случају активност мачеваоца профани посао у другом
случају његова активност је посвећење и трансцендирајући ритуал. Док се у првом
случају мачевалац радује РЕЗУЛТАТУ и бори за себе - да стекне неку практичну добит и
корист од своје активности, у другом случају он се радују ЧИНУ и бори против себе,
својих ограничења, а због љубави према томе чиме се бави.
О томе Е.Фром у „Анатомија људске деструктивности" пише: „И међу
примитивним племенима често наилазимо на борбу што изгледа да је увелико само
исказивање вештине. Постоје, дакле, многе вештине, па и борилачке код којих њихова
главна чар није у задовољству убијања и повређивања - већ у вештини која се захтева
у њима. (...) Данас када је све направљено с машинама, има мало задовољства у самој
вештини. Сматрати задовољство у лову задовољством у убијању, а не у вештини,
индикативно је за особу нашег времена за коју је важан једино резултат активности, у
овом случају убијање, а не сам процес (активност сама).“
С друге стране, мачевалац који учи ставове, кретања, положаје, координацију
својих покрета, равнотежу рада ногу и руке, усклађивање са противником и његовим
покретима тела и мача, повезивање свога духа са духом противника... се стапа са
простором и временом који окружују његово тело и његове акције заборављајући у том
сједињавању са светом на себе.
Кад човек своју делатност тако усагласи са начелима целине свега што га
окружује онда постиже стање неизрецивости које је изнад било каквог прагматичког
циља па тада профани термини „употрељивост“, „корисност“, „успешност“.... губе
значај јер оно што он чини ступа преко граница примене и прагматике тих вештина у
свет уметности. Победе и порази мало значе ако мачевалац не научи како се над њима
плеше. Али кад то једном научи онда му тај плес постаје СВЕ а победе и порази му не
значе више НИШТА.
Другим речима, постоје и људи који сматрају да је могуће нешто чинити, нешто
или некога волети и без туче, или неке употребљиве користи. То су људи које занима
мачевање а не ефикасно мачевање, вештина а не употребљивост вештине, уметност а
не инструментализација, љубав према нечему а не корист од нечег – култ својих
потреба, недостајања, мањка... задовољавања себе!
То је активност која не заробљује већ ослобађа - „Коњи који јуре, а никуд не
журе“, математичар који се бави у бескрај најсложенијом математиком а да га уопште
не занима било каква њена практична примена или корист од ње – рад оних којима не
треба да узимају већ да поклањају, или како је то Никола Тесла формулисао: „Ја изум
тражим ради изума, као уметник, „L’art pour l’art“.
Из тих разлога у класичној традицији ученици годинама изучавају неку вештину
само из љубави према њој и због радости коју им то бављење пружа, а без

размишљања у правцу да је „практично примене" или им буде корисна за неки
престиж.
Зато стари мајстори било чега (оружарства, музике, сликарства, архитектуре,
одевања...), иако су радили за новац (јер од нечег су морали живети), никад нису
радили због новца већ из љубави према томе што чине, а што би чинили - а таквих
примера је небројено, и да немају никакву зараду од тога што чине.
С тим у вези навешћу две чувене анегдоте. 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.”
Исто тако, кад су једном грађани замолили Питагору да им објасни „Шта је то
философија и која је корист од ње", он је дао одговор, а који се може применити на
правилно разумевање свега, па и мачевања као борилачке уметности: „Живот је
сличан окупљању на Олимпијским играма на које су дошли различити људи с три
мотива: први да би се такмичили за награду и китили славом, други да би трговали куповали и продавали робу, и трећи као посматрачи и изучаваоци. Тако исто у животу
неки показују само своју ропску душу - лакоми на славу и добит, али најбољи је избор
оних који своје време проводе у његовом изучавању и контемплацији - као љубитељи
мудрости."

На путу нека ти пут а не циљ буде циљ,
јер ако у борби гледаш само да погодиш онда нећеш гледати како мачујеш.
Тада нећеш ни погодити јер као што тајна доброг жонглирања
није у хватању већ у бацању, тајна погађања стрелом није у нишањењу већ
натезању и опуштању лŷка,
тако и у мачевању погодак мачем је последица вештине
а не вештина последица погађања.
Мачевалац који у борби похлепно јури разне циљеве на противнику како би га
погодио увек ће заборавити на пут и тако упада у беспуће.
У свему се, зато, увек држи пута јер кад твој свакодневни живот постане
стремљење бескрају циљева - заборав пута,
неко други, док ти као пчела јуриш од цвета до цвета,
цеди мед твог живота.

Значај свих – за духовни живот највреднијих ствари је, дакле, управо у томе да
непрактично и бескорисно (за убијање, такмичење, јело, облачење, зарађивање…)
постоје надахњујући човека нечим другачијим и вишим – културом и слободним
делањем из љубави као највећим вредностима људског живота. Оне су привлачност
што се не може употребити за нешто – привлачност која је у слободи, и баш
зато очаравајућа! И мачевалачка вештина, дакле, уколико жели да постигне форму
борилачке уметности мора у највећој мери бити на том путу јер по дефиницији
уметност је корисна као уметност само кад нема намеру да буде корисна. Зато је Оскар
Вајлд и написао да су „Уметнику и борцу - два типа која нам је Грчка дала - уплитали у
венце лишћа горког ловора и листове дивљег першуна, од којих иначе није било
људима никакве користи“ као и да „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 зато у потпуности бескорисна”.
Дакле, ако читалац, ипак, тврдоглаво и прагматично захтева неку сврху
мачевања као борилачке уметности, она се може тражити у развијању осећаја за лепо,
изврсно, вредно... - телесној, духовној и душевној култивацији кроз бављање чистом и

бескорисном вештином тј. оплемењивању и уздизању изнад баналног практицизма,
животињских страсти компетиције и варварских нагона за доминацијом и
самоисказивањема.
Сва уметност (па и мачевање које тежи да буде борилачка уметност) сву праву и
пуну корисност почиње добијати баш тада када је ослобођена непосредне профане
корисности и баналне употребљивости - постала егзистенцијално бескорисна и
сувишна. Тек тада, дакле, кад престане да буде егзистенцијално усмерена - постане
слободно стваралачко изражавање живота а не користољубиво делање из неког
(материјалног) интереса за живот, уметност почиње испуњавати своју мисију постајући
есенцијално корисна и у том смислу од највишег интереса за живот.

Ако у нечему што чиниш остајеш само на његовој материјалној димензији, не
доспевајући и до духовности у њему, тада не само да дохваташ увек једино
приземно и банално у томе већ - јер „човек је оно што чини“, и сам постајеш такав:
баналан, приземан и испражњен од свега што сваком људском делању и живљењу
уопште даје испуњеност и вредност.

Шта са Бенволиом?
Као у животу, тако и мачевању,
човек треба да зна који су га подухвати
достојни а који не - којим људима треба а
којима не да пружа не само руку већ и мач.
Побеђују они који знају када се
треба а када не треба борити. (Сун Цу)

У доба краља Анрија IV у Француској је у двобојима, од 1589. до 1607. године
(за 18 година) погинуло је најмање 40.000 Француза. Брантом у једном свом тексту
слика карактер БЕНВОЛИА - типичног младог човека и карактеристичног човека тог
времена, речима:
„...ти ћеш се посвађати с човеком зато, што има у бради једну длаку више или
мање од тебе. Посвађаћеш се с човеком, који крца орахе, само зато, што имаш очи боје
лешника. Глава ти је тако пуна свађе као шипак коштица, премда ти је од удараца
мекана као зрео шипак. Посвађао си се с неким човеком зато, што је кашљао на улици,
јер ти је пробудио пса, који је спавао на сунцу…“
Код свих варварских народа изазов, завада, двобој, разрачунавање, кавга
и „излажење на црту" су били једини регулатори међуљудских односа. Двобоји су се
након пада Римског царства, и ширењем варварске културе просторима Европе,
развили свуда као болесна зараза. Германи још од четвртог века уводе двобоје као
средство разрачунавања а најстарији закон Франака LEX SALICIA говори само о
правилима двобоја. Слично је било и са Викинзима. Сви ови дивљи народи су сматрали
да је разрачунавање и шумски закон јачег једини начин да се регулишу разлике и
спорови између две особе.
Но, да тако није било увек подсећа Артур Шопенхауер који пише: „Грци и
Римљани су били архетип храброг и јуначког али нису ништа знали о `духу части`.
Двобоји су се у њихово доба практиковали не код племићких класа становништва већ
код најмљених гладијатора, робова остављених на милост и осуђених преступника,
које су, наизменично с дивљим животињама, хушкали једне на друге у доба великих
криза кад је требало ради развесељавања народа пружити `хлеба и игара`.
Да је међу старим и културним народима и цивилизацијама предрасуда борбе на
живот и смрт ради частољубља била потпуно страна доказују многобројна обавештења
која су до нас дошла. Када је, на пример, један варварски вођа Германа изазвао на
двобој Марија, овај римски војсковођа и јунак, му је послао одговор да се `ако му је
живот дојадио, може обесити`, али му је, за сваки случај, предложио за мегдан бившег
гладијатора, `с којим се може тући до миле воље`. Антигон је на позив Пира на
двобој одговорио да је `за умирање важан прави моменат, а ако је Пир нестрпљив да
умре, да може сам да потражи много других и разних начина да умре нпр. да попије
отров, а и он му може препоручити једног свог свог роба вештог с копљем`. И Сократ
је често испитивао разне недостојне поступке према којима се понашао с висине и
потпуним миром; кад је једном добио ударац ногом, примио је то стрпљиво рекавши
човеку који се томе чудио: `Зар бих на двобој изазвао и магарца кад би ме ритнуо?`
Видимо, дакле, да је старима био потпуно непознат читав принцип витешке
части јер они се нису могли наговорити на мрачне и погубне фарсе у којима безначајне
ствари, због прецењивања властите личности која јер је ситна доживљава се као
светиња, преобраћују у трагично важне. Очевидно, овде у основи свега лежи само
најнеумеренија охолост и најодвратнија надменост.
Овај остатак дивљачког права из доба варварства постао је прибежиште из кога
сваки подлац и будала може изложити опасности случаја да лиши живота
најплеменитијег и најврснијег човека који му је као такав обавезно омрзнут.

Ти најчешће искомплексирани „људи од части" чим неко изрази мишљење које
одступа од њиховог, или пак показује више разума него што они сами могу да покажу,
одмах у свом `праву јачег` истичу спремност да узјашу бојног коња и ако им случајно
у неком спору недостаје противдоказ у разуму они се окрећу безумљу силе и
примитивизму.
На овај начин, иако данас није дозвољено да се пси и певци хушкају на борбе
једних против других, против своје воље се хушкају људи на борбу до смрти смешном
предрасудом апсурдног принципа витешке части који им налаже обавезу да се због
свакојаке глупости међусобно боре као гладијатори.
И као што смо се ослободили излагања опасности да нам на путу свака хуља
довикне `новац или живот`, требало би се ослободити и опасности да нам се свака
хуља може обратити са захтевом `част или живот` и приморати да одговарамо својим
здрављем и животом стављајући на коцку главу насупрот шупљој глави."
Прича о две будале

Има и оних који су обичне будале, и
само траже другу будалу да би заиграли
своју фарсу.
Ф. Ниче

У вези са цитираним даћу пример једне приче, коју сам чуо не знам где и од кога
- али која ме заинтригирала потпуно незрелим и погрешним разумевањем њене поуке
од стране приповедача.
Почетак приче је уобичајен. У школу једног старог, али по вештини на гласу
познатог, учитеља мачевања дошао је неки млад мачевалац жељан да окуша своје
умеће али и вештину учитеља.
Крај приче је, међутим, савремен. Наиме, изазвани учитељ, иако већ старац,
прихвати овај изазов и, наравно, на своју срамоту, срамоту школе и разочарање својих
ученика би савладан. Приповедач је из ове приче, на моју нему запањеност, извукао
дечачку поуку да је млађе боље од старијег, а ја сам на то могао само да закључим
да је реч о човеку са типичним едипалним проблем нерешеног сукоба са оцем.
Дакле, ја из ове поучне приче извлачим потпуно другачији закључак, а по коме
сам јој и дао име: „Прича о две будале".

Прву будалу, којој не треба замерити јер по дефиницији хормонално „Младост
је лудост" (Luventus – ventus) и „Где младост јаше-лудост држи узде“ (немачка
пословица), представља младић који својим славољубљем, частољубљем и гордошћу
насрће на старца не би ли кушао његову вештину кад ова више нема снаге да се
искаже. Зрео мачевалац, насупрот томе, по сваку цену избегава борбу у којој може
случајно савладати бољег. Он се инстинктивно склања и гнуша такве неприродне и
неправедне ситуације која каља образ (без-образна је) свима јер зна да увек има
победа које су срамоте што горе су од сваког пораза. Отуд чак и у варварским
законима „божјег суда" човек старији од 60 година (као и деца и жене) није смео бити
изазван на двобој и њему је припадао витез заступник – „шампион" да се бори уместо
њега.
Зато у древним античким митовима наилазимо на примере у којима се победници
љуто кају јер су неким случајем победили хероја као и примере у којима се поносе
својим поразом кад су борећи се против хероја били савладани. Стога за борбу треба
избегавати људе без духа и ниског карактера који све мере једино пијачним кантаром
кратковиде победе и успеха не знајући шта је то грандиозна игра у којој „само краљ
сме убити краља" (Шекспир). Такви противници су увек без части јер не знају за
принцип по коме частан човек за свог противника увек бира неког себи сличног по
рангу (џентлмен одговарао двобојем на увреду само другом џентлмену или борбу
одбија препуштајући је својим слугама), годинама, вештини и полу.
Друга, али много већа будала је старац који своју вештину мача није, и
поред својих година, научио да преточи и у вештину живљења - мудрост. Његова
сујета и понос те слабост да обузда сопствени понос и сујету, jer Qui proficit in artibus
et deficit in moribus, plus deficit quam proficit (Ко напредује у умећу, а назадује у
владању, више назадује него што напредује), довели су га управо тамо где је и
заслужио - да се мери његова глупост и немар према своме духу и себи, а не његова
вештина. О томе је Валтазар Грацијан написао: „Пуно је лакше избећи прилике за
свађе, него се из ње после извући срећно. Прилика је искушење наше мудрости и боље
је да јој се уклонимо, него да у њој победимо. Има људи, који услед свога, њима
својственог, карактера или услед карактера њихове народности, лако нађу и створе
прилику, па су вољни да се увек свађају и бију. Онај пак, који се креће у светлости
ума, дуго се предомишља, пре него што загази у кавгу. Он види више храбрости у
томе, што ће се уздржати, него што ће победити; па ако се можда и нађе каква луда,
која је сваки час приправна, да се бије, и онда разуман моли, нека му опрости, што
нема воље да не буде друга луда.“
Он је, дакле, младом изазивачу могао просто окренути леђа јер „Није свако
окретање леђа бежање" пошто окренути леђа противнику често тражи више умећа,
вештине, храброст и снаге него супротставити му се. Управо на том трагу и у том духу
је чинио и Мијамото Мусаши (1582-1645) највећи мачевалац Јапана. За њега је, наиме,
било дечија игра победити десетак противника истовремено. Но, он се није исто толико
често устручавао да једноставно побегне, или чак отрпи увреду кад је сматрао да
сукоб не може да му донесе никакве користи и знања у смислу усавршавања вештине,
а непредвидив случај му може однети живот. „Није добро да мудар човек стави на
коцку свој живот, нити да мудрост изложи опасности ради лудака.” Мишел де Монтењ,
1580.
Учитељ је, дакле, младог изазивача могао упутити на свог вештог ученика, или,
пак, да га зрелошћу и мудрошћу одговори од његовог неумесног и незрелог наума и
тако разоружа јер „Најбољи стратег увек побеђује без ратовања" (Сун Цу).
У вештину мачевања, дакле, спада знање када се и како мач користи али исто
тако спада и знање када се и како мач не користи. Као што је у мачевању велико
умеће избећи противников удар тако је исто и умеће мачеваоца да избегне непотребну
борбу јер избегавање сукоба је, као и ескивирање у борби, део борбе.

Зато је Кимура Кјухо, један од најпознатијих мачевалаца и учитеља мачевања
Јапана 1763. године написао: „Добар мачевалац избегава свађу и борбу. Борити се
значи убијати. Поента је да ову уметност треба искористити као средство за
напредовање у проучавању Пута. Уколико се правилно упражњава, она нам на
делотворан начин помаже да допринесемо оплемењивању нашега ума и духа.“
У борби треба избегавати оне који у њу ступају из очаја немајући шта да изгубе.
Они тада борећи се не гледају на последице јер их оне и не занимају, а самим тим они
се боре у лудилу, а паметан се лудог клони. О томе је Валтазар Грацијан написао: „Не
упуштај се у борбу с оним који нема шта да изгуби (...) Он у борбу ступа безбрижно,
јер је изгубио и стид и свршио са свиме, па нема ништа више што би у борби могао
изгубити. Зато ће се хватати сваке непристојности (...) Човек код кога је развијен
осећај дужности и части чуваће се тога јер има много да изгуби (...) Он ни срећним
свршетком не би могао добити оно што је изгубио већ тим што се изложио једном
таквом несрећнику."
Има изазивача који нису вредни ни пораза ни победе и често је већа срамота са
таквима се борити него их победити или изгубити од њих јер свака борба са
недостојнима увек наноси штету јер прља као и свако петљање са блатом. Такви људи
само желе искористити врсног као лествице за своје напречац уздизање. О њима никад
нико ништа не би знао да нису успели својом дрскошћу да насрну на оно чега нису
достојни. Они су слични лудом Нерону који се прославио тиме што је потпалио ватру
уништења испод нечег вредног. На такве изазиваче се не треба освртати уопште и
најбољи начин борбе против њих је презрење, игнорисање и препуштање забораву.
Постоје и изазивачи чији су мржња, глупост или не знање... толики да ће себи
самима начинити зло не би ли начинили зло супарнику. Они побеђују тако што у понор
повлаче оног против кога се боре па је њихово правило борбе оно што је код мудрих
противника само случајна ситуација или изузетак – избор очаја.
Зато Валтазар Грацијан пише: „Буди увек на опрезу према неучтивим,
тврдоглавим, безобзирним и лудама сваке врсте. На много њих се наиђе, и треба
мудрости да се избегне сукоб с њима. Тако ћемо савладати опасности, које нам луде
стављају на пут. О томе треба премишљати зрело, па онда нећемо излагати свој углед
простим случајностима. (...) Најбезбедније је, имајући за углед Одисејеву лукавост,
држати се у даљини. Од велике је користи у таквим приликама и то, да се чинимо
невешти. Такав поступак, уз помоћ учтивости, омогућује нам да пребродимо све
неприлике. То је уосталом једини пут, који иначе изводи из свих заплета."
Као, дакле, у животу тако и у свакој другој, па и мачевалачкој, борби човек
треба да зна или осети који су га задаци и подухвати достојни а који не и каквим
људима треба или не треба да пружи не само свој мач већ и руку.
У бици богова у Тројанском рату (Илијада),
Посејдон је изазвао Аполона на двобој. Аполон се повукао,
одбијајући са гнушањем
да се бори због некаквих безначајних смртника.
Није га испровоцирала ни Артемида која му се ругала говорећи да је кукавица.
„Изгубио бих осећај за меру и ред ако бих се упустио у борбу зарад безначајних
смртника који сад ничу као лишће по дрвећу,
а потом ће увенути и неће их бити.“

Који мачеваоци су (не)погодни за мачевање у форми
борилачке уметности

Ако је уметност није за сваког, ако
је
за
сваког
није
уметност.
Шемберг

Примена правила мачевања као борилачке уметности у пракси захтева увек, као
и примена техничких правила сваке уметности, креативност, инвентивност и известан
уметнички дух и таленат. Другим речима: као што компетитивна мачевалачка борба
захтева од мачеваоца да поседује макар просечан ниво телесне моторике и
интелектуалних способности тако и практично извођење мачевања као борилачке
уметности, поред наведеног, додатно захтева макар и просечан ниво поетског и
естетског порива као и уметничког талента код човека.
Но, бављење мачевањем као борилачком уметношћу поред значајног степена
мачевалачког знања, искуства и нивоа умешности у баратању техником мачевалачке
вештине, захтева и емоционалну зрелост. Тако нпр. младима јер немају изграђен
лични идентитет због чега њима влада психолошки порив ка надметању у свему - a
како би се доказивали, афирмисали и идентитетски формирали, природно припада
мачевање као борилачки спорт а не бављење мачевањем као борилачком уметношћу.
Природна психичка незрелост младих (част изузецима!) – која се у савремено доба
због глобалог начина живота који фаворизује инфантилост раширила и на старију
популацију je, дакле, непремостива
баријера за њихово бављење Martial Art
мачевањем. Порив за побеђивањем у њима је, наиме, не само непрестано у конфликту
са темељним начелима и концептом сваке некомпетитивне делатности већ и они радије
бирају деструктивне начине социјалног позиционирања пошто су они лакши и
једноставнији као животна пракса.
С друге стране мачеваоцима који су прерасли адолесцентску фазу развоја,
идентитетски се афирмисали као личности и прошли период занимања за надметања,
показивања, доказивања и престиж у свему па и мачевалачкој вештини – постигли
психичку и емоционалну испуњеност и зрелост карактера па им је важнија игра од
победе, више приличи да се прво баве вежбовним мачевањем и мачевањем у
слободним формама. Нa тај начин ће они развити потребан степен техничке умешности,
моторичких способности и телесне културе – физичку зрелост, a која је такође

неопходна за бављење мачевањем као борилачком уметношћу. Другим речима иако је
мачевање као борилачка уметност најкомплекснија и најтежа форма мачевања онај ко
може треба, ипак, да покуша и крене тим путем.
Из свих наведених разлога у мачевању као борилачкој уметности мора постојати
компатибилност мачевалаца – не у нивоу вештине већ у духу и приступу мачевању, јер
ако један тежи победи а други уметности („Један бије у клин а други у плочу“) резултат
је разговор глувих – бесмислица.
Но, ипак, највећи противник и препрека у добром извођењу мачевања као
борилачке уметности је најчешће несавладана сујета и таштина у карактеру мачеваоца
- слабост да се изађе на крај са неуспехом (спознајом сопствених граница и слабости).
То води томе да такви мачеваоци имају страх од срамоте да у оном што чине неће бити
савршени – јер њихова гордост сматра да њиховој личности припада само непогрешиво
и савршено, па се ни у шта тешко не упуштају јер би неуспех сувише вређао и пекао
такав понос. Они су као они нарцисоидни сликари, писци, научници... вечног просека
који никад нису учинили никакво вредно дело јер су сматрали да њиховој „божанској“
личности припада приказ себе само кроз своје непогрешиво, идеално, савршено,
довршено и божанско дело. Но, „Боље је учинити нешто несавршено него ништа
савршено.“ (Роберт Харолд Шулер)
С тим у вези најбољи је савет један одговор који је дао Едисон поводом неког
његовог тегобног проналаска. Питали су га, наиме, „Како сте се осећали када 1000
пута сте доживели неуспех"? Он им је одговорио: „Ја нисам 1000 пута доживео неуспех
већ сам 1000 пута истраживао шта не функционише." Ако се мачевалац, дакле,
посвећено бави оним што чини а не собом који чини и у том посвећењу заборави на
себе тада га неуспех не погађа јер нема кога погодити – он као делатник је нестао у
делању самом.
Сумарно, да би неко био успешан у некој борилачкој или било којој вештни у
форми уметности потребно је да устрајно ради на развоју како свог телесног
(физичког) тако и свог духовног (интелектуалног) и душевног (емоционалног) живота
(„Морамо неговати свој врт“- Волтер, Кандид). Кржљавост било које од те три гране је
непремостива препрека у његовој вештини. Зато је Ото Ранк и упозорио да „Омашај
уметничког у човеку означава његову креативну и егзистенцијалну кризу, која
неминовно води у отворену или прикривену неурозу.“
Неко, дакле, може бити телесно-моторички развијен али ако је духовно
неразвијен (недостатак идеја, интелектуалне инвенције), необразован, тупав... - макар
био и душевно (емоционално) зрео и развијен (њим не влада компетитивни порив), он
ће бити неуспешан. Исто тако, уколико је телесно и интелектуално развијен а
емоционално незрео или закржљао (такви се бирају за ратове као најбезочнији), или
емоционално и духовно развијен и зрео али телесно неразвијен, трапав, невежбан...У
свакодневном животу код већине људи ове три гране обично нису уравнотежене у
својим максимумима већ најчешће у просеку или минимуму, као и у различитим
комбинацијама минимума и максимума. Стога како ћеш мачевати зависи од тога какав
си а „Ако хоћеш више постани више“ (Гете) не заборављајући никад да се тело храни
хлебом, дух књигом а душа вредностима и лепотом телесног, духовно и душевог.

*
Многи велики ратници Далеког истока, Блиског истока и Европе су се
бавили калиграфијом. Умеће краснописа је у Јапану било чак незаобилазни
део живота самураја јер ратник у смрт није полазио без свог последњег,
смирено сроченог, поздравног стиха животу исцртаног четкицом најлепшим
14
идеограмима.
То уметничко обликовање слова и превазилажење пуке профане
употребе писања уношењем духа и лепоте – културе у перо или четкицу руке
која држи мач, била је, међутим, не само вежба у смирености и оплемењивању
карактера већ и свест о путу којим и њихова ратничка вештина треба духом да
се посвећује и издигне изнад баналности пуког живљења и умирања.
Све ово, међутим, говори не само о ратницима, мачевању и свету
прошлости већ и о свету садашњости у којој је писање постало банална
механика аутоматизованог типкања. И као што графологија говори о души и
карактеру онога ко пише тако и савремено „писање" говори о бездуховности и
бескарактерности модерног човека код кога писање, свака вештина, мачевање
и живот уопште, не сежу даље од прагматизма функционалне употребљивости
и варварске баналности бездуховне свакодневице.

*
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Тако нпр. чувени арапски витез и писац калиграф, Усама Ибн Мункиз из 12. века, пише о свом
оцу, исто толико познатом витезу Абу Салем Муршиду (1098) да: „Мој отац је имао прекрасан
рукопис, у чему рана што ју је задобио у руку није ништа променила. (...) Кад је био на самрти,
отац изрече следећу жељу: - У оном ковчегу су преписи (преписа Куран-а, прим. аут.), сви
доведени до краја и довршени. (...) Пребројасмо рукописе и установисмо да их има равно
четрдесет три и да су сви потпуни. Међу њима се посебно истицао један великог формата, исписан
златним мастилом, у који беху укључене и бројне поуке куранске науке. (...) Све је то, са
заглављем Велики коментар, било исписано црним, црвеним и плавим мастилом..."
И Мијамото Мусаши, највећи мачевалац Јапана је у суми-е сликарству досегао савршенство
слично ономе које је досегао у мачевању. Суми-е у преводу значи „цртеж водом и тушем". Ово
сликарство је пренето у Јапан из Кине. Уметник користећи црни туш и четкицу - слично европском
сликарству техником акварела, слика по папиру тако да се сваки потез мора извести одмах – као
рез мачем, и савршено јер не постоји могућности накнадног поправљања или дотеривања
учњеног. Уметничка дела Мусашија – који је био и писац, а која нису само цртежи, у Јапану се
сматрају националним благом.

Културни активизам
мачевања као борилачке уметности

Мисија у било којој делатности
се испуњава тек кад се чини тако да и
та делатност испуњава своју мисију у
Свему, јер на правој висини све се
стиче у Једно.

Једно сликарско, књижевно или музичко дело, сценска представа, филм, начин
одевања, мишљања, осећања, понашања, исхране, лечења... увек су уједно и неки
активизам јер „Ја не сликам да би сликама декорисао зидове станова, него јер су моје
слике копља којим говорим шта мислим“ (Пикасо).15
Тај говор може апологетски величати и јачати постојећу стварност и њене
вредности али може се и негативно - критички постављати према њој. Због тога „Сваки
наш потез је у суштини, политички. Јер и најбаналнијим избором у животу ми се
опредељујемо за ову или ону страну...“ (Милош Шобајић – Сликај и ћути)
То исто чине – увек су на тлу неког активизма, и борилачке вештине и
борилачки спортови својом борилачком етиком, естетиком, кодексима, правилима,
техникама, опремом, оружјем, концепцијама и приступима себи, борби, борцу и животу.
У том смислу мачевање као борилачка уметност - иако је вештина која не служи
убијању нити за такмичарско надметање, увек може, као и све друго, бити и
злоупотребљена јер „Из истог цвета пчела прави мед а паук отров.“
Због тога свако ко хоће да се бави било којом борилачком вештином, а посебно
у форми борилачке уметности, мора да се бави поред усавршавања у њеној техници и
усавршавањем себе у ЕТИЦИ, БОРИЛАЧКОЈ ЕТИЦИ, карактеру... – духу.
Мачевање, наиме, у форми борилачке уметности самим тим што за циљ и смисао
има телесно-духовну култивацију мачевалаца а не надметање и побеђивање је
вештина која утиче и на њихову социјалну, етичку, естетичку... култивацију а која је
заправо и предуслов бављења овом формом мачевалачке вештине. Тиме се неизбежно
улази и укључује и у извесни друштвени активизам.
Мачевалац стога треба да се покаже спремним и способним не само да учествује
у борбама оружјем већ и да се препусти размишљању, критици, метафизици, науци,
поезији, природи, уметности... јер живот у заједници свако обавезје да се и брине о тој
заједници. Он не сме дозволити да га сасвим обузме, усмери и ограничи само његова
вештина већ треба да се бави и свиме око себе и у себи јер као што је немогуће попети
15

Чак и кад је неко сликарство, књижевност или музика, сценска представа, филм, начин
одевања, мишљења, осећања, понашања, исхране, лечења, делања... безвредно смеће, шунд, кич
и квазикултура који не говоре ништа они собом говоре о празнини и свом нихилистичком
активизму.

се на врх планине без претходно савладаног широког подножја, тако је немогуће
достићи врх мајсторства у било чему ако се избегло бављење и целим преосталим
светом. Само на богатству и ширини човека се темељи висина његове вештине.
Какав је, дакле, у укупном раду на себи један човек изградио однос према себи,
другом човеку и свету око себе такав однос има и као мачевалац према сопственој
вештини, њеном учењу, вежбању и примени, учитељу, другом мачеваоцу, свом мачу и
себи као мачеваоцу. Сви ти односи, био он свестан њих или не, су међусобно уплетени
у једну целину истог карактера и духа чинећи ЕТИКУ његовог живљења и БОРИЛАЧКУ
ЕТИКУ његовог мачевања.
То преклапање света специјализоване БОРИЛАЧКЕ ЕТИКЕ са светом ЕТИКЕ
УОПШТЕ је и мачевању као борилачкој уметности дало још једну димензију у којој оно
прекорачује себе и почиње говорити и о нечему што више није само мачевалачка
вештина. Мачевање једног времена, наиме, одражава дух тог времена па како неко
живи одређује не само начин на који мачује већ и начин на који неко мачује открива
како он живи и какво је време у коме живи - али и више од тога: какво је време и свет
у коме он тежи да живи.
Тако модеран живот све - па и човека који хоће да се бави борилачким
уметностима, излаже непрестано систему форматизације како би се у њему произвела
сагласност за живот под идеологијом надметања на којој се темељи сав савремени
либерални турбо-ултракапитализам.
То је савременост у којој су са једне стране „Лепи дани културе, њено велико
време, иза нас или можда пред нама, али нису у нама и са нама" (Кафка), а са друге
стране „Немар и глупост су свуда, а истине и смисла ниоткуда – култура је запуштена и
напуштена као покретач времена – то су тешке, несигурне и бедне године за културу,
пуну политике дефинисане интересом и трошењем живота у трци за стварима“ (Ђуро
Шушњић).“
Зато бавити се мачевањем као борилачком уметношћу или другим борилачким
вештинама на другачији начин од савременог значи не само приступати им другачије
од уобичајеног и модерног већ и више од тога. То значи и учити како да се мачује и
бори против савремености у себи и око себе и како се постаје другачији од њих аутентичан, несавремен и класичан: телом, мишљењем, осећајима, вредновањима и
делањем. Тако борилачка уметност, као и свака уметност, индиректно преко форме
духовности коју носи у себи садржи и неки активизам који није циљ уметничког (јер
уметност има циљ у себи самој) већ његова последица.
Императив је, зато, за сваког ко хоће да постигне нешто вредно у било чему, па
и у борилачким вештинама као уметностима, да на сваком кораку и у свему око себе и
у себи непрестано пружа отпор ономе што је главна и највећа препрека томе: свету
савремености.
Такав, несавремени човек, иако живи у савеменом свету свеопште компетиције
не прихвата његову стихију, њему се не радује и не клања већ склања. Он одбацује
диктат свеопште спортификације и живот у прашумском миљеу супарништва, престижа,
конкуренције, прождирања, „успешности", брзине и конфликта. Незаинтересован је за
делање у коме је циљ незајажљива амбициозност, победничка егоманија,
рекордоманија, славољубље, агресивна и освајачка воља за моћ и доминацијом јер дух
опчињен „освајањем медаља" је исти дух који је опчињен и освајањем имовине,
територија, народа, светова... Због тога је Ф. Ниче и написао да „Људи који желе моћ
су најприкладнији да је стекну, али су најнеприкладнији да је поседују.“
Несавремени човек тиме пружа отпор не само савременом Марсовом свету и
његовом карактеру Орвелове „Животињске фарме“ већ и времену ширеће празнине
надирућег техноварвара коме је сав живот у биологији, у имати и уживати („Rolex i
relax“), сва арома живота у победити, отети, задржати, владати..., а највиши смисао
постојања анимално, празно и безидејно „У се, на се и пода се".

Несавремени човек сматра да се не може здраво живети ни телесно ни
ментално у животу свакодневне приземности и баналности – биологији а да та
бездуховност не осакати и не отрује душу и дух човека бесмислом беспућа празнине.
Концепт борилачких уметности је, дакле, део покрета активизма који је против
савремене глобалне идеологије клањајућег обоготворења пуко телесног и анималног,
против култа компетиције између човека и човека и човека и природе у свим областима
живота јер они воде неизбежно у један свет неоварварства у коме „Када се
цивилизација у будућности приближи своме врху, култура ће бити близу дна” (Освалд
Шпенглер) и у коме „Римљани се интересују само за гладијаторске игре, забаву,
уживање у спектаклу и слављење победника. Они опијени споредним
занемарују
бављење
својим
животом
и
својим
друштвеним
положајем"(Јувенал, 100. год. н.е.).
Све што човек чини - хтео то или не,увек има и неку етичку, естетску,
сазнајну, вредносну, политичку, онтолошку… димензију.
Дакле, и то како један мачевалац прилази својој вештини, како се односи према
противнику, учитељу, борби… увек истовремено и прекорачује саму вештину мачевања.
Сваки чин мачеваоца, зато, увек на неки начин у себи садржи и неко добро или зло,
лепоту или ружноћу, истину или обману,
вредност или безвредност, уздизање или пропадање... - јер није само чин
мачевања већ и чин постојања.
Мачевалац се, стога, почиње на прави начин бавити својом
вештином тек кад се кроз њу почне бавити и оним што мачевање
није: собом и светом око себе.
Зато, ма шта било то са чиме се човек бави то је увек,
био он тога свестан или не, и нека МИСИЈА према њему, другима и свету око њега.

„Растављање философског јајета”. У алхемијској слици света „философско јаје” је
праматерија која ће се пресецањем мачем трансформисати у камен мудрости који у себи
носи клијајуће особине што доводе до сазревања свега вредног,
при чему жуманце симболише злато а
бела љуска јајета чистоту и савршенство, Мајер, 1618)

Критике концепта борилачких уметности (Martial Art)

Они који траже само мане, ништа друго
и не могу наћи.
Немачка пословица
Као и пси, тако и неки људи скоче
одмах на све што им је ново и непознато.
Италијанска пословица

Први критичари мачевања као борилачке уметности (који постоје још од
настанка ове врсте мачевања) пребацују да то и није мачевање јер „мачевање је борба
два мачеваоца око победе". Но, ти критичари и њихови аргументи потпуно промашују
тему јер они мачевању прилазе (егоцентрично) из само СВОЈЕ дефиниције и угла
виђења мачевања, заборављајући да се она – као и дефиниција свега мења у свету
опште промене заједно са вештином која се исто толико мења и зависи од времена и
простора.
И као што лов пре хиљаду година није био исто што и данас тако и дефиниција
лова пре хиљаду година и данас није иста (лов је тада био убијања животиња ради
исхране и одевања а данас у цивилизованим земљама је то спорт и забава а може се
десити да у будућности не постоји више уопште), а што важи и за стреличарство,
стрељаштво, бацање копља…
На исти начин - јер „Кад је човек хтео да подражава ход, он је створио точак
који не личи на ногу“ (Аполинер), се и дефиниција мачевања и тога како се мачевању
прилази мења са променом времена и простора. Оно је некад било бојева вештина па је
нестало у тој форми поставши спорт а пошто ништа није вечно сигурно ће једном и ова
његова форма нестати и бити замењена неком трећом. Они који то не уочавају личе на
људе за које дефиниција одевања за сва места и сва времена (која потиче још од
леденог доба) је искључиво прагматична: корисно и употребно покривање тела против
зиме! 16
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Насупрот томе, антропологија показује да порекло одевања је у украшавању, култу и обреду, и
да је одевање заправо настало из бојења коже, шминке лица, тетоваже, накита, кићења, амајлија,
маски и ловачких култова животињских кожа. „Кићење се у почетку састојало од стављања
венаца око главе, огрлица, појаса и гривни на рукама и ногама. Из овог последњег начина кићења
развило се одело. На просте наките око главе, врата, паса, руку и ногу временом су се

надовезивале разне врсте перја, комада коже, шкољке... Из овог надовезивања са новим
додацима развило се временом, мало по мало, одело. Из венца око главе, капа; из огрлице
покривање груди; из појаса, сукња; из гривни рукави на рукама и ногавице са обућом." - академик
Тихомир Ђорђевић.

Такви не само да су слепи за целокупни свет моде, естетике, културе одевања,
морал одевања… већ и за себе, јер очито не примећују нити дубље промишљају шта
сами чине и како живе. С тим у вези могу подсетити на речи Егертона Касла:
„Мач је данас заиста ствар прошлости и дубље бављење мачевалаштвом
се може сматрати тек озбиљнијим хобијем где се ментални и физички напори
удружују у игри вештине која није потпуно одвојена од пуке среће и случаја,
који уз ужитак у борби и физичком напору, пружа и задовољство кретања у
ритму, готово плесу.“
Други критичари мачевању као борилачкој уметности пребацује да је сувише
захтевно, компликовано и тешко. Уистину компетитивно (прагматично) мачевање је
због простоте свог једног јединог циља - победити у убилачкој или такмичарској
борби, дакле, због своје баналности и редукованости, једноставније и лакше него
непрагматично мачевање чији су циљеви све друго само тај један не.
Такође, мачевање као борилачка уметност је захтевније од компетитивног
мачевања јер нешкодљив ударац или убод правим мачем тражи не само савладану
технику руковања мачем већ и умеће самоконтроле које влада над анималним нагоном
деструкције. Но, ни то није све јер такав покрет мачем захтева додатно и оно што је
најтеже за сваког мачеваоца: осећај за лепоту, креативност и инвентивност акција које
треба још и да инспиришу противника.
Природно је, дакле, из свих наведених разлога да је мачевање као борилачка
уметност захтевније, теже и компликованије од обичног компетитивног мачевања, као
што је и сваки уметнички рад тежи и компликованији од свакодневног тривијалног
практичног рада. Но, та тежина није аргумент против већ за ову врсту мачевања.
Наиме, као и у свему тако и овде оно што више захтева више и даје, јер „До злата
долази само ко с муком пуно земље прекопа"(индијска пословица), па „…све изврсно
увек је тешко" (Спиноза).
У мачевању се, дакле, као и у животу 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…Међутим, мачевање на
тежи начин - иако је захтевније, увек је боље од мачевања на лакши и једноставнији
начин јер уз препреке мачевалац расте, чврсне, јача, и најважније - САЗРЕВА. Све
то уједно и оплемењује мачеваоца као човека јер „Без муке нема науке“ и „Чашу меда
још нико не попи а да је са чашом жучи не загрчи“ - а „Патња оплемењује“
(Достојевски).
Трећи критичари мачевању као борилачкој уметности пребацују да је оно у
пракси недостижна утопија. Но, „Ако је наш идеал сувише једноставан, приземан и
обичан, онда ми, тежећи упорно и без мере само непосредним, најближим циљевима и
не чувајући у души и друге завете, можемо угрозити своју будућност, затворити пут
нашег даљег, правилног и спасоносног развоја." Леонтјев
Дакле, критичари навикнути на живот баналних „идеала“ или без идеала и
визија - у тривијалној свакодневици материјалне дохватљивости у којој је једина и
највиша идеја живота испуњавање духовне и душевне празнине неутаживом
потрошњом и нагомилавањем предмета и имовине, заборављају да у свему само ако
имамо идеал испред себе и тежимо идеалном реално које дохватамо биће изврсно.

Неко ко изводи брилијантан покрет мачем, гудалом по виолини, четкицом по
платну, ногом у плесу... не чини га само телом већ и са своје две преостале трећине:
мишљењем и осећањем. Човек је зато увек више од своје физичке природе и то „више"
од његовог анималног и телесног мора бити и јесте суштински део његовог живота, па
и његове дефиниције. Ко је слеп за то слеп је не само за једну половину себе и тога
чиме се бави већ и за идеалитет, па и тежњу идеалном и савршеном у свом делању.
Човек, дакле, треба да се бори за циљеве не зато што су оствариви већ зато што су
вредни. С тим у вези Адорно каже „Зар идеали постоје да би их човек достигао?“, а
Карл Шулц да „Идеје су као звезде. Нећеш успети да их додирнеш рукама, али као
морепловац на пучини, користи их за своје водиље и прати их да би остварио своју
судбину”. И Никола Тесла на том фону изјављује да „Сви морамо имати неку идеју и
идеално које ће управљати нашим понашањем и духовно нас задовољавати, и није
важно да ли је то вероисповест, уметност, наука или нешто сасвим друго, све док
делује као нематеријална сила."
Стога једино човек који покушава да се издигне изнад предметног, могућег и
свакодневно дохватљивог – реалног, у неопипљиво и недохватљиво - идеално, ступа
на пут инспирације, инвенције и креативности у томе што чини. Зато је и речено
„Једино нешто досањано се може остварити", „Утопија једино гориво сваког доброг
путовања" али и да „Нема те мапе коју треба погледати ако у њој нема и земље
Утопије" (Оскар Вајлд).
Уколико човек, стога, у свом свакодневном животу, а мачевалац у мачевању
идеје замењује практицизмом непосредне практичне остваривости, ако реалност и
приземност сами постану његова визија, идеја и утопија а његова идеологија одсуство
идеалитета тада и његова једина идеологија биће пука тривијална приземност – најгора
идеологија, идеологија без идеје, утопија дохватљиве вулгарне баналности у којој је
материјално, предметно, телесно и биологија једина идеја. Tо стање уистину није
нереалистичко и утопијско, али је уистину реалистичко и дистопијско.
Стога „идеализам" принципа мачевања као борилачке уметности никако није
кочница већ подстицај и инспирација да се још више трага за његовим идеалним
начелима како би се помоћу њих стварност изменила - вулгарно компетитивно
мачевање променило, обогатило и оплеменило. То је језгро лаконског одговора - „тим
горе по чињенице." што га је Хегел дао сваком критичару који му пребацује да се
његов идеализам не слаже са стварношћу и чињеницама.
У мачевању као борилачкој уметности се, дакле, мачевалачке акције и идеје не
саображавају са стварношћу - неком практичном и корисном применом већ обрнуто, оно
што чини мачевалац, његова пракса и стварност се саображавају његовим идејама и
акцијама. Зато је Леонардо да Винчи написао: „Када дело стоји напоредо с наумом, то
је тужан знак за дотични наум; а када дело надмашује наум, то је најгори знак, као што
се збива ономе ко се диви што добро је деловао; а када наум надмашује дело, то је
савршен знак; и ако је младић тако настројен, биће зацело, изврстан делатник...“
(Трактат III,400).
Суштина тежње идеалном није, дакле, у дохватити највише и апсолутно јер оно
се и не може дохватити већ у томе да идеално изврсним делањем буде разоткривено
како би макар на трен бљеснуло, оплеменило и надахнуло својом светлошћу. Тежити
савршеном у чињењу не значи тежити досећи сунце већ умети разгонити облаке и
досећи он што на савршенство упућује. „Слати светлост у дубине људског срца – то је
мисија уметника“ – Роберт Шуман, 1840.
Због тога и права тежња самоусавршавању нема за циљ „ја" које хоће да се
претвори у савршено и божанско „ја" – гордо и склоно Икаровском и Луциферском
паду, већ одгајање „ја“ које је умешније и способније да разоткрива и осветљава
савршено. Највећа радост и циљ сваког правог уметника и мајстора било које вештине
зато никад није било „ја" које дохвата савршенство, већ „ја“ које га проматра, проноси
и указује на њега.

Четврти критичари мачевању као борилачкој уметности пребацују да је то
мачевање, није популарно, и да се већина људи занима за супротно - компетитивнo
мачевање. У вези с том логиком кад је неки критичар Бетовену поставио питање за
мишљење зашто је његова осма симфонија мање популарна од седме он је одговорио:
„Зато што је боља.“ И Оскар Вајлд пише слично: „Уметност не би никад смела покушавати
да буде популарна“. Ту је и Сигмунд Граф: „Што је врста спорта племенитија, то има мање
публике“.
Не треба бити модеран и „мејнстрим" - део масе и њених „хитова“ већ део идеје
да треба мерити и критички процењивати не трчећи слепо за форматизованом већином
и њеним епигонима јер „Ако и хиљаду људи верује у глупу ствар, она и даље остаје
глупа". То најчешће значи не обазирати се на то што околина се смеје јер како је то
Буковски написао: „Они су се мени смејали јер сам другачији, а ја њима јер су сви
исти." Из тог разлога некомпетитивно мачевање треба да окупља ретке људе који не
хају за моду пошто „ко се венча са модом брзо ће постати удовац“, и не желе да се
уклапају у калупе и стандарде савремених трендова „опште прихваћеног"
неоварварског компетитивног вредносног система „атомске технике и прашумске етике“
- владика Николај.
Не радити оно што раде сви
већ бити различит и имати СВОЈ стил,
јер стил није све али без стила све је ништа,
а моду - оно што изједначава, видети као недостатак и изазов
за превазилажење одувек је био захтев сваког
племенитог и аристократског карактера.
У вештини и животу мислити, осећати и делати друкчије од
обичног и свих - ићи сопственим путем а не стално у корак са
већином, као по звуку заједничког бубња, - јер то није
отмено, а и заглупљује, значи не само дохватити лепо,
вредно и узвишено већ и развијати себе и живот.
Том духу СЛОБОДЕ, РАЗЛИЧИТОСТИ и БОГАТСТВА треба тежити и
за њега се борити по цену свих
одбацивања, притисака, самоће и жртава
како у вештини живљења тако и у вештини мачевања јер
„Мода је пролазна а једино је стил вечан."
(Ив Сен Лоран)

Свети Јероним и упитомљени лав, Албрехт Дирер, 1514

*

Не би требало одбацити идеје,
веровања и вредности које још не могу да нађу непосредан пут у
свакодневни живот, јер живот се мења, па може доћи време кад ће ове,
од обичног искуства удаљене идеје, веровања и вредности,
пристати уз стварни живот као рукавице на руке.
Ђуро Шушњић, Теорије културе

*

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
и пратикум мачевања у форми некомпетитивне борилачке уметности
Хоћеш ли да
станујеш, тад остави
напољу. Гете

са мном
животињу

Претходно излагање, у коме нема оног што је уобичајено и главно у свакој
књизи о мачевању – техничких радњи мачем, јасно показује да суштина мачевања као
борилачке уметности није у техници (а које је једино и најважније за данашег
техницизираног постчовека) и сфери предметног, физичког и телесног већ супротно.
Оно се налази у сфери културног обрасца, приступу вештини и техничком - духовности
тј. односу мачеваоца према себи, борби, вештини, противнику и свету око себе. И као
што у употреби технике нпр. вожње може подједнако вешт бити обични хулиган као и
културан човек, емоционално неписмени психопата као и хуманиста, естета али и
простак без укуса... - јер стручњак је био и Хипократ као и Менгеле, тако исту технику
мачевања може изврсно користити мачевалац варварин као и онај који тежи уметности
у вештини.
Садржај принципа и практикума стога није техника мачевања као борилачке
уметности пошто је она идентична са техником класичног (бојевог и куртоазног
бојевог) мачевања (која је већ изложена у мојој Енциклопедији) већ ТАКТИКА ове врсте
мачевања - некомпетитивни начин примене те технике јер су циљеви у мачевању као
борилачкој уметности супротни од компетитивних циљева у борилачкој вештини и
борилачком спорту.
Неки основни принципи ТАКТИКЕ некомпетитивног мачевања, а који ће бити
изложени, су оригинални. Други су креирани проширивањем, развијањем,
надограђивањем и синтезом различитих већ постојећих писаних и неписаних правила
куртоазног понашања у компетитивном мачевању, а која су имала капацитет да
постану део утемељења једне некомпетитивне борилачке уметности. Иако, дакле,
мачевалачка литература на пуно места указује на елементе некомпетитивног у
мачевању њих као систематизованих формалних начела и упутстава за практично
извођење овог типа мачевалачке борбе НЕМА. Није их било чак ни за мачевалачке
борбе типа академија, а што је за очекивање с обзиром на популарност ове врсте
некомпетитивног мачевања у 19. и почетком 20. века. На академијама се, наиме,
мачевало у духу forme d`art martial али по неписаним правилима тј. вођено личном
интуицијом, импровизацијом, уметничким талентом, осећајем за лепо, толерантно,
обзирно, племенито… - а не у оквиру неких дефинисаних тактичких правила једне
посебне вештине.
Изложићу пет основних принципа и нека основна практична упутства за њихово
непосредно извођење и примену у овој врсти мачевалачке борбе. Тих принципа може

бити више али пет изложених су кључни и чине темељ на коме се мачеваоци могу
мачевати некомпетитивно. Принципи су међусобно повезани и условљени – нема
најважнијег и мање важног, и тек њихова заједничка и истовремена примена
ствара функционалну целину која у пракси мачевању даје једну потпуно другу
димензију, различиту од уобичајене компетитивне (бојеве и такмичарске). Кад је реч о
практичним упутствима за сваки принцип изложићу само један мањи број и то као
матрицу примене пошто конкретних практичних упутстава може бити бескрајно колико и мачевалачких акција у примени, а чиме мачеваоци треба да се баве сами јер
„Морамо се навићи да на раскрсницама не налазимо увек знакове.“ (Хемингвеј).
Принципи, тактика и практична упутства за мачевање као борилачку уметност у
књизи пред вама, као прва кохерентна целина дефинисаних начела једне БОРИЛАЧКЕ
УМЕТНОСТИ, су већ публиковани као манифест једног новог покрета у мачевању у
четвртој књизи моје енциклопедије Класично мачевање, али у форми сепарата.
Принципи некомпетитивног martial art мачевања ће многим мачеваоцима на први
поглед изгледати чудни и парадоксални - што је природно јер се косе са принципима и
концептом класичног компетитивног мачевања и свакодневног компетитивног живота.
Слично као што су парадоксални (али и истинити) принципи сферне геометрије сваком
ко види и живи једино Еуклидову геомерију свакодневног приземног живота. Али, они
не треба одмах и на „прву лопту“ олако да суде и закључују већ да се опробају. Тек
тиме ће, јер „апетит долази са јелом", себе и мачевање можда видети и из овог другог
угла и друге димензије.
У пракси извођења мачевалачких акција по овим
принципима увек ће, међутим, бити недостатака, неуспеха и одступања од
оног чему се идеално тежило јер разлика између реалног и норме, „јесте“ и
„треба“... постоји вечно пошто „Идеалне вредности увек трпе кад их људи
спроводе у живот“(Макс Вебер) стога што „Оно што могу замислити ти не
можеш начинити“ (Платон). Но, то никако не сме бити повод за разочарање и
одустајање од напора у том правцу јер супротно кретање - које не тежи
идеалитету у делању, нужно води срозавању на тривијално и банално.

*
Пошто ниједан принцип, па ни мачевалачки, не може бити изречен универзално
за све услове и околности јер постоји бескрајно варијанти конкретних ситуација, а које
није могуће све појединачно изложити или савладати, његова суштина неће бити у
слову већ у духу - принципу који се крије у написаном, а не у написаном самом јер „У
партитури се налази увек све, осим оног што је заиста битно“ (Дебиси) а због чега
добар учитељ никад не говори шта треба гледати већ где треба гледати. Тако нпр.
једна техничка радња у мачевању је за одређене услове и околности идеална (нпр. за
лаки мач), али постоје околности у којима је она релативно прихватљива (нпр. за
средње тешки мач), или сасвим неприхватљива и погрешна (тешки дворучни мач); или,
ако постоји јасан принцип како се изводи нпр. блок IV, он се не изводи на исти начин
кад противник боде или сече, кад напада из даљине или близине, кад удара јако или
слабо, кад напада директно или варком, кад напада брзо и споро, кад је висок и кад је
низак, кад користи дугачки и кратки мач...
Јер сваки део света осликава у себи и целину света („Једно говори о свему” ), принципи вештине мачевања као борилачке уметности се могу
универзално применити уз усклађивања и на сваку другу борилачку вештину и
свакодневни живот уопште уколико је циљ уметност.

*
ПРИНЦИП САРАДЊЕ (КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ)

Као што „Сваки део нагиње томе да се
здружи са својом целином и тако утекне
властитој несавршености" (Леонардо), тако и
сваки мачевалац понаособ треба да нагиње
удруживању и сарадњи са противником како
би постигао целину и утекао несавршености
властите вештине. Зато „Contraria sunt
complementa" – супротности се допуњују противници сарађују.

Ниједан од принципа се не може спроводити без принципа сарадње. Он је
„цемент“ који спаја све остале принципе у функционалну целину јер уметност повезује
(„Двојица могу заједно песму певати, али не могу заједно причати“ – холандска
пословица). Принцип сарадње каже „Coincidentia oppositorum“ („Сједињавање
супротстављеног и супарничког води превазилажењу његове појединачне коначности и
доспевању у бесконачно“ – Никола Кузански - док год мачеваоци мачују као два а не
као један, док је њихова борба „против“ уместо „за“ и њихово мачевање их раздваја а
не спаја, нема уметности). Противника, дакле, не гледај и не доживљавај као
супарника, ривала, конкурента или непријатеља (чак и кад он то јесте) већ као
инспирацију, сарадника и партнера (чак и кад он то није и не жели бити). Оваквим
приступом укидаш конфликтност и све оно што из ње произилази - раздор, мржњу,
престиж, таштину, сујету, гордост, завист, страх, освету..., у твом доживљају и утицају
борбе на тебе. Тако не само да ескивираш да твој противник постане оно што те
уништава већ и постижеш да он постане твоја вокација и инспирација.
Лествицама напретка и усавршавања у нечему што радимо се, дакле, не пење
кроз сукоб, конфликт, конкуренцију, надметање, тучу и дивљаштво већ кроз сарадњу и
кооперацију - не против другог и преко другог већ помоћу другог, са другим и кроз
другог. Али, ако противника гледаш као сарадника тада оно што он чини није нешто
чему треба да се супротстављаш већ нешто чему треба да излазиш у сусрет. То је,
дакле, борба у којој се мачевалац не поставља противно нападу нападача већ га
прихвата и преузима – користи за извођење сопствене акције, а коју ће исто тако други
мачевалац сарађујући преузети, а како би је искористио за своју другу акцију... То је,
дакле, исто тако и борба у којој кад нападаш противника то не чиниш зато да би га
погодио мачем већ да би мачевао - својом акцијом напада му отворио могућност да
изведе неку своју акцију - инспирисао га и подстакао на мачевање.
Због тога борбу увек води кроз ИЗБЕГАВАЊЕ сукоба (компетиције),
конфронтације, судара и сукобљавања са противниковим акцијама. Не негирај их и не
одбацуј већ им прилази конструктивно: прихватај, преузимај, разрађуј и користи као
грађу за креирање сопствених акција. Не гледај их као нешто што те угрожава већ као
изазове који те надахњују и грађу за идеје твоје сопствене музике. Али исто тако борбу
води са циљем да НЕ ИЗАЗИВАШ сукоб (компетицију) – да не негираш и угрожаваш
противника својим акцијама већ да му поклањаш, дајеш акције на такав начин да ће он
моћи да их прихвати, преузме, разради и користи као грађу за креирање сопствених
акција. Буди другом мачеваоцу инспиратор који даје „шлагворт“ и надахњује
га за његове акције.

Кад две мачевалачке акције иду једна насупрот друге оне се поништавају у
„интерференцији“, дисхармонији и какофонији поништавајући и само мачевање. Када
две акције почну да се допуњују и надовезују једна на другу настаје њихова
„резонанца" и „суперпозиција". Оне се тада не само појачавају и обогаћују обогаћујући и само мачевање, већ и из њих настаје нешто сасвим друго и ново, а
потпуно различито од сваке појединачно. У Martial art борби мачеваоци, дакле, уместо
да искључују један другог и делују један насупрот другог надопуњују један другог њихове акције се не сударају већ надовезују, оплођују и проширују једна другу. Такво
мачевање је као свирање у дуету или оркестру где постоје сви односи између музике
инструмената, па и борба, али увек тако композиционо усклађени да стварају
хармонију заједничке музике.
Противник у мачевању као борилачкој уметности, стога, није ту да твојим
узвратом буде „кажњен“ за своју акцију напада, јер се тада та мржња узајамних
кажњавања наставља у недоглед па то мачевање „око за око и зуб за зуб“ - у коме сви
постају „ћорави и безуби“, и само постаје слепо и сакато.
Нека, међутим, твој циљ буде супротан: да узврат на противников напад
наносиш са циљем да му великодушно поклониш неку инвентивну, маштовиту... акцију
која ће га очарати, одушевити и инспирисати, а не кажњавати. Тако ће ваше
заједничко мачевање престати бити узајамно бичевање и постати заједничко ткање. На
то је управо мислио Валтазар Грацијан када је написао: „Великодушност: то је нешто,
што се у првом реду тражи од јунака, јер она распламти све што је велико.“
Само такво мачевање досеже лепоту а мачевалачка борба које тежи да достигне
лепоту - у којој једино лепота вештине побеђује, је борба у којој због те лепоте
побеђују оба мачеваоца, а јер оба мачеваоца побеђују, она достиже лепоту.
Мачевалац у борби треба да доживи радост и задовољство у оном што чини али
исто и да их пружи свом противнику. Незадовољство једног разара и радост другог а
што уништава лепоту заједничке борбе. Обострана радост у борби ствара хармонију
која пружа резонанцу која даје много више од појединачне радости једног или другог.
Зато је за добро мачевање ове врсте најважније имати правог партнера –
сарадника, јер да би борба постала лепа и уметност није потребна само вештина већ и
склад. Никакво умеће и техника не помажу ако између мачевалаца не струји дух
хармоније који их повезује у жив покрет. Они су без њега као зупчаници сата који се
не могу ускладити.
Вредност мачевања у форми борилачке уметности, дакле, не произилази из оног
шта мачеваоци чине већ из њиховог ОДНОСА док то чине и што је тај однос дубљи и
ближи љубави то ће и њихова заједничка делатност бити изврснија јер „Није љубав кад
двоје гледају један другог него кад гледају у истом правцу“ (Сент Егзепери). Без те
„резонантне кутије“ која, као код инструмента, од појединачних звукова жица ствара
нешто ново - музику, све је беживотно и лоше ма какви виртуози понаособ мачеваоци
били. Зашто мачеваоци у Martial Art мачевању морају да САРАЂУЈУ? Четири су разлога:
Први разлог je сазнавање вештине. Други разлог je равноправност – праведност у
вештини. Трећи разлог je супротстављање ентропији – човечност у вештини. Четврти
разлог је широкогрудост - племенитост у вештини.
1. Сазнавање вештине. Као што добра мачевалачка борба увек претпоставља
координирану и хармоничну интеракцију тела и мачева два мачеваоца повезаних
једном заједничком вештином тако и учење и вежбање мачевања постоји само кроз
координирану, хармоничну и узајамно условљену САРАДЊУ мачевалаца, а не кроз хаос
деструктивне супарничке борбе.
Нема, дакле, учења (знања) вештине мачевања без са-знања тј. знања санеким и уз-неког, без знања помоћу другог, знања из заједништва и обостраности:
некомпетитивног и сарадничког приступа мачевалачкој вештини и другом мачеваоцу.
Зато никад нико није сам научио мачевати и зато ученик који вежбама и колеги
прилази компетитивно и супарнички - бесно, саможиво, себично, надметачки и

егоцентрично, а не сараднички (некомпетитивно), с толеранцијом, саучествовањем,
љубављу...- као помоћник, мачевање не може никад ни научити ни увежбати.
Стога добар учитељ увек помаже ученику да изведе акцију како би је добро
научио. Стога и добар ученик увек помаже другом ученику да и он изведе своју акцију
како би је научио. Зато се и учитељ и ученици у учењу и вежбама непрестано узајамно
жртвују - допуштају погађање и примање погодака на своје тело.
Чак и кад дође време да учитељ и ученици имају за задатак да одмажу и
отежавају један другом извођење акција, а како би оне захтевале више духа, то чине
опет и увек са циљем да тако помажу а не да побеђују.
Али ученик у учењу мачевања треба да сарађује и са самим вежбама. Док год их
он види и доживљава као терет - противника себи, као нешто што треба савладати, док
год се такмичи са њима, оне неће сарађивати и биће окренуте против њега. Тек кад
ученик почне да вежба с љубављу, кад те вежбе почне доживљавати као циљ по себи –
кад почне вежбати због вежби самих, помагати вежбама да се изведу, сарађивати са
вежбама, вежбање нестаје као морање и постаје уживање - а оне почињу да сарађују
са њим постајући плодне за учење вештине.
Зато на питање незадовољних ученика, који уз уздахе и јауке годинама
понављају исте вежбе, „Докле ћемо овако чинити?” учитељ одговара: „Ја то не знам јер
ваше мукотрпно вежбање престаје истог тренутка кад га ви сами заволите. “
Никаква добра знања, вредна и племенита искуства, дакле, никад и ни у чему
не долазе из борбе једног против другог – сукоба, разарања и разградње, већ само из
борбе једног уз другог – стварања и сарадње. Како практично изгледа спровођење овог
начела у мачевалачкој борби биће описано ниже у практикуму.
2. Равноправност – праведност у вештини. Свака бојева борба се увек
темељи на принципу неравноправности. Наиме, у мачевању на живот и смрт сваки
мачевалац не само да по природи ствари у борбу увек улази са неком предношћу (има
дужу руку, искуснији је, рођен бржи, издржљивији, увежбанији је, са бољом
моториком….) већ и додатно тежи да освоји неку предност за себе. Он тежи на сваки
начин да што више ОДМОГНЕ противнику не само пре почетка борбе већ и у самој
борби, а како би стекао, повећао и одржао предност себи на корист а њему на штету.
То је основно макијавелистичко начело зла које каже: „У борби увек чини другом оно
што никако не желиш да он учини теби“, а насупрот основном начелу добра које каже
„не чини другом оно што не желиш да он учини теби.“
Дакле, у правој борби, јер предност доноси вероватнију победу, противници
увек теже да један другог саплету, преваре, изманипулишу... и зато их не занима
изједначавање и равноправност (већа неизвесност победе) већ предност,
диференцирање и неравноправност (већа извесност победе). Зато Сун Цу, највећи
стратег старог века придаје сву пажњу припреми битке која има суштину у томе да се
створи
предност
јер
„...стратег
победилац
иде
у
битку
тек
када
је
победа унапред стечена (...) Побеђује се пре битке.“
Борба у којој постоји идеална равноправност два мачеваоца са идентичним
способностима, оружјем и условима – дакле, хипотетички поштена борба, не одговара
заправо ниједном учеснику праве борбе, и то из два разлога. Први је што би се она
тада теоријски могла водити у бескрај без победника јер су борци исти па и исходи
изједначени - равнотежа. Управо је на то мислио Артуро Перес Реверте када је
написао: „...Сваки убод флоретом се може спречити одговарајућим супротним
покретом. Дакле, двобој између два добро обучена мачеваоца могао би се продужити у
бесконачност...”
Други је што у таквој борби истих о исходу би увек одлучивала случајност –
„...Догађа се, међутим, да судбина, која воли да зачини ствари непредвидивим
догађајима, завршава одлуком да борба мора имати свој крај, и чини да један од два
противника, раније или касније, начини грешку...” Артуро Перес Реверте.

Али исход борбе који не зависи од вештине мачевалаца већ неизједначених
ситница и узрока изван њих – случаја који је увек део неког вишег реда чију судбинску
игру не могу докучити, израчунати ни предвидети, не годи ниједном од учесника борбе.
НИКАД и НИГДЕ, дакле, није ни у чему вођена борба око победе равноправних
јер УВЕК и СВУДА се борба води за довођење противника у неравноправан положај тј.
за НЕРАВНОПРАВНОСТ. Победа се, стога, јавља само међу неједнаким тј. у борби у
којој једна страна од почетка има више шанси од друге пошто има неку предност коју
једино треба да реализује над противником који ову предност нема.
Како би се, међутим, ова неправедна суштина сваке компетитивне борбе
прикрила измишљена су правила и кодекси двобоја, а који „обезбеђују" „исте" почетне
услове борбе за оба борца. Све то је, међутим, само фарса и кулиса како би се стекла
чиста савест због прљавих руку!
И као што нема две исте пахуље снега нема ни два иста мачеваоца па свака
победа у некој компетитивној борби већ онтолошки претпоставља увек и унапред неку
неравноправност учесника (макар и за „длаку”) па и веће шансе једног борца него
другог. Дакле, иста правила двобоја, исти мачеви, исти простор... примењени на
различите учеснике двобоја увек дају различито тј. увек у нечему једном више
одговарају него другом, а због чега у таквој борби никад нема праведности.
Равноправна борба два противника у равноправним условима не постоји ни у
такмичарско-надметачком и спортском мачевању. Наиме, „праведних” и „једнаких”
услова било којег такмичења никад нема и они су увек само привид, фикција и фасада.
Довољно је да један мачевалац буде десно а други лево – и услови се већ разликују јер
две тачке простора нису само две тачке већ и два света. Исто важи и за такмичаре јер
и поред свих правила спорта и начела фер-плеј надметања они у борбу никад не
ступају као „равноправни” већ увек један има више нечег у односу на другог. Отуд два
мачеваоца који су исти по висини нису по тежини, ако су исти по тежини нису по
кондицији, ако су по кондицији нису по интилигенцији, ако су исти по интилигенцији
нису по снази, ако су исти по снази нису исти по урођеној моторици, ако су по
моторици нису по искуству, ако су по искуству нису исти по дужини руке, ако су исти
по дужини руке нису по емотивном склопу, или породичној ситуацији пред меч...
Свака компетитивна победа, дакле, јер се увек темељи на нечијој предности
увек и неизбежно је неправедна и невитешка исто колико и кад здрав бије рањеног,
младић старца, одрастао дете или мушкарац жену - разлика је само у степенима
неправедности, па и њеној мањој или већој изражености и уочљивости.
Ако се, дакле, свака компетитивна (бојева или такмичарска) борба увек темељи
на принципу неравноправности тада свака некомпетитивна борба треба да се темељи
на супротном принципу - принципу равноправности.
Пошто у компетитивној борби предност доноси победу па учесници теже један
другом што више да ОДМОГНУ у некомпетитивној борби, у којој циљ није победа - већ
то да победника нема, учесници у борби теже један другом што више да ПОМОГНУ. Они
се сами широкогрудо и добровољно одричу својих предности, или овима часте
противника…, а све како би уравнотежење учесника и услова мачевања унело
хармонију у борбу у којој нико нема предност па и нико не може, а и не жели бити
победник. Отуд је једно од основних џентлменских начела: „Срамотно је користити
своју бољу позицију." Некомпетитивна борба је зато непрекидно исправљање
неравнотеже, стварање и глачање једнакости и равнотеже - покушавање изравнавања
разлика између противника, а не њиховог стварања и искоришћавања.
Зато док у компетитивној борби мачеваоци теже неравноправности како би као
СУПАРНИЦИ одмагали један другом, у некомпетитивној борби они теже равноправности
како би као САРАДНИЦИ помагали један другом. Ту се један мачевалац не поставља
против другог већ са другим, а у духу хебрејског језика у коме „бити" значи постојати
ради другог.
Отуд у некомпетитивном мачевању два мачеваоца немају препреку један у
другом већ су заједно постављени пред заједничку препреку: како сарађујући да од

своје борбе начине нешто креативно и изврсно и тако нађу обострано задовољство у
борби самој, а без освртања на крајњи исход и победника.
Такво мачевање је вештина која се не темељи на такмичарском индивидуализму
већ на заједништву и заједничкој борби: са-борењу и са-борцу, дакле, САБОРНОСТИ а
не на престижу и раздору. Како практично изгледа спровођење овог начела у
мачевалачкој борби биће описано ниже у практикуму.
3. Хармонија у вештини. Сви системи у природи теже ентропији (нереду). Зато
и у борби два мачеваоца постоји природна тенденција дисхармонији, какофонији,
хаосу и нереду у извођењу акција, а која води томе да у борби настају и временом се
умножавају нехотичне грешке, промашаји или случајни погоци.
Из тог разлога једном трећином сваке мачевалачке борбе управља мачевалац
сам, другом трећином његов противник а трећом трећином случај и околности (fortuna).
Сваки мачевалац у компетитивној борби, стога, непрестано има два противника против
себе, а често и себе самог за противника.
Али, ако мачеваоци у борби почну сарађивати и један другом широкогрудо
исправљају грешке (узајамно коригују), превиде и промашаје без жеље да их употребе
себи на корист - све се мења. Тада се они не боре међусобно већ уједињени против
владавине ентропије и хаоса па удружени, себи на обострану корист, управљају са две
трећине исхода њиховог мачевања препуштајући природи само једну трећину –
градећи негатропију (хармонију). Тако две супротстављене слабости постају једна
јакост, или како то Леонардо пише: „Лŷк није друго доли једна јакост што је стварају
две слабости, стога што је лŷк на грађевини састављен од две четвртине круга, а свака
од тих четвртина, за себе врло слаба па тежи пасти, једна наспрам друге у борби опиру
се рушењу, и тако две слабости се претварају у једну јакост."
У некомпетитивном мачевању - мачевању као борилачкој уметности, борба
два мачеваоца, дакле, није њихова борба једног против другог - узајамни раздор а у
корист природе и ентропије против њих заједно, већ њихово заједничка борба против
те природне ентропије, непрестано покушавање уношења реда и хармоније у борбу
кроз сопствене одлуке и вољу. Зато је Волтер написао „Тајна уметности је у томе да
исправља природу“, а Виктор Школовски дефинисао уметност као „онеобичавање
стварности".
Зато је борба два мачеваоца који не знају да САРАЂУЈУ (јер се због супарништва
интереса њихове акције увек сударају и разбијају једна о другу уместо да се преплићу
и претварају једна у другу) стално растрзана, покидана и сва уроњена у случајности и
хаос у којима мачевањем не владају мачеваоци већ случај и природа.
Насупрот томе, као што се добра музика гради из истовременог преплитања и
континуираног сазвучја две или више различитих мелодија што повезано сарађују, тако
се и борба у мачевању као борилачкој уметности гради само тиме што у њој оба
мачеваоца различите акције повезују и преплићу, уз узајамну толеранцију и сарадњу,
у једну хармонизовану целину која не дозвољава хаосу да надвлада. Дакле,
„Непријатељи су вас ради“, како каже апостол Павле. Како практично изгледа
спровођење овог начела у мачевалачкој борби биће описано ниже у практикуму.
4.
Широкогрудост – племенитост у вештини. Грабеж, гурање, туча и
надметање око тога „ко ће први“, „ко ће више", „ко је једини и најбољи" владају само
тамо где нема нечег довољно, где је оскудица и где човек притеран, као животиња,
мора изгурати другог како би имао место за себе.
Оскудник, дакле, у свему чиме се бави стално гледа како да стекне, узме, добије
отме или приграби за себе. Зато је Гете и написао: „Само се ситни боре око престижа”.
Оскудник неће да дели и сарађује јер нема довољно ни за себе. Зато је слаб мачевалац
у борби увек принуђен - због мањка вештине, да чини само оно што је неопходно,
економично, практично, прорачунато, опрезно, ефикасно и корисно - све своје снаге и
пажњу улаже у прагматику и користољубиву рачуницу.

Насупрот томе тамо где има вишка, богатства, где се прелива… ту нема места
отимању за себе, борби око нечега, грабежу, похлепи, конкуренцији, супарништву,
рачуници… - ту се племенито даје, поклања, расипа, поиграва и сарађује, ту се жртвује
а „ја“ и њему корисно падају у заборав јер се мачује из раскоши а не нужде – да би се
„густирало“ а не „хранило“.
Зато врстан мачевалац, јер има вишак и преобиље снаге и умећа, тражи увек
путеве да пружа, даје, поклања, прашта и помаже противнику ради заједничке лепоте
и радости у уметности.
Да би се, дакле, могло мачевати некомпетитивно - да би мачевање два
мачеваоца могло постати борилачка уметност потребно је да макар један од њих не
буде гладни оскудник. Само тамо где постоји дељење, поклањање и помагање богатство духа, може се остварити сарадња и само тамо где постоји та племенитост
могуће је од мачевалачке борбе начинити борилачку уметност.
Мачеваоци који су, међутим, оскудници било у вештини или карактеру, са
којима у нечему влада мањак или празнина, неизбежно су осуђени на узајамно
отимање и грабежљиву компетитивну борбу - мачевање као борилачку вештину или
борилачки спорт. Како практично изгледа спровођење овог начела у мачевалачкој
борби биће описано ниже у практикуму.
-

ПРАКТИКУМ
ЗА ПРИНЦИП САРАДЊЕ
Ubi concordia, ibi victoria
(Где је слога, тамо је и победа).
1. Противникову акцију не негирај већ прихвати, преузми, разради и користи
као грађу за креирање неке сопствене акције јер он није твој супарник већ твоје
ИСКУШЕЊЕ и искушење твоје вештине.
- Тако нпр. на противников напад бодом или сечењем не улећи како би овај
одмах осујетио још у његовом зачетку, а како се чини у компетитивном мачевању.
Темпо бод и предударац јесу ефикасни али суштина уметности није ефикасност већ
креативност. Задатак није убити једну акцију и нешто што се тек зачиње већ из ње, и
помоћу ње извести неко стварање. Зато на противников напад бодом или сечењем
одговори одступањем у назад, или у страну, а што ће омогућити да он своју акцију
развије до њеног краја - и кад она почне да посустаје преузми је. Дакле, изведи
пропусни, телућни или неки други блок и нанеси узврат, а ако си извео одбрану
ескивирањем, кад се његов напад реализовао у празно, изведи своју акцију напада.
Ако је он после твоје ескиваже и успео да свој промашени напад претвори у још један
(продужени) напад изведи неку другу одбрану и узврати. Дакле, противников напад
користи као почетну тачку за креирање свог узврата а не за креирање свог
контранапада.
- У противников несмотрен напад улећи или у његов несмотрен измах чини
контранапад не да би одмах нанео погодак већ са циљем да изведеш пролаз (уз који га
још можеш и потапшати по рамену), а без реализовања свог поготка. Тако ћеш не само
нападача довести у комичну ситуацију збуњености због глупавог положаја у коме се
нашао, и омогућити му да увиди своју грешку, већ и себе довести у ситуацију да твојом
следећом акцијом мачевалачка борба буде, и поред те његове грешке, без прекида
настављена. Циљ је мачевање а не јурење и кажњавање грешака.

- Уколико противник изводи свој напад, а ти се браниш ескивирањем, не изводи
ескиважу која истовремено уз склањање и погађа противника, а што се чини у
компетитивном мачевању. Тако не користиш његову акцију за своју акцију већ његову
акцију за завршетак свих својих акција – завршетак мачевања. Изведи, насупрот томе,
дводелну ескиважу која ће те у првом кораку склонити са линије напада противника, а
у другом кораку изведи свој напад сечењем, бодом, разоружавањем…
- Ако, ипак, желиш на противников напад извести једноделну ескиважу која
истовремено и склања и погађа изведи је на начин који склања али и омогућава
наставак борбе. То је теже, али и виртуозније. Тако нпр. ако противник изводи
директан напад бодом у твоју главу немој извести ескиважу испадом у лево-десно
напред са врхом мача постављеним тако да одмах погоди нападача у стомак већ са
врхом који је подигнут, а како би у наставку ескиваже покушао да изведеш неко
разоружање; или са повученом руком, а како би му пружио прилику да се одбрани; или
са врхом у назад или доле, а како би га јабуком одоздо ударио у руку са његовим
мачем или његову бутину предње ноге, а у завршници извео пролаз иза њега; или са
врхом у страну и мимо његовог бока, а како би извео пролаз њему иза леђа (уз додир
сечивом по његовом боку или стражњици).
2. Сопствену акцију креирај тако да противник може да је преузме, разради и
користи као грађу за сопствену акцију. То другим речим значи: прилагоди се
противнику да би и он могао да се прилагоди теби. Своје акције у борби, дакле, чини
тако да би их можеш поделити са противником а не да би их извео самостално и за
себе самог јер циљ није лепота и изврсност тебе већ лепота и изврсност вашег
мачевања.
- Тако нпр. ако видиш да противник не уме и није способан да парира сложене
акције напада тада изводи просте, или ако изводиш сложене то чини споро, или у
сегментима како би он могао на њих макар неком акцијом одговорити (крени у варку са
велике дистанце, полако и са широким покретом тако да је он може одбранити).
- Или, ако видиш да противник није у стању да одбрани и узврати твој брзи
директни бод тада тај бод изводи оном брзином која је потребна да се он одбрани.
Такав приступ не само да изоштрава нашу способност гледања, упознавања и
препознавања особина противника већ и нашу способност да своје акције изводимо
разнолико - различитим брзинама и амплитудама, а не стално на један и исти начин. То
умеће прилагођавања развија способност САМОКОНТРОЛЕ мачевалаца, богати и
проширује не само њих већ и њихову вештину.
3. Ако видиш да противник покушава да изведе неку акцију а ти имаш прилику
да му то на баналан и глуп начин поквариш - не чини то већ се избори са својим
искушењем грамзивости и сарађуј. Акцију противника не треба разбијати варварским
чекићем већ надоградити другом акцијом јер ко квари покушај да се створи нешто тај
ни сам нема осећај за стварање. Изађи, зато, противнику у сусрет.
- Тако нпр. ако видиш да противник полази у напад с неком добро замишљеном
варком не одговарај на то компетитивно - са наглим скраћењем дистанце или
једноделном ескиважом која прекида и разбија његову акцију већ дистанционом
борбом која ће преузети његову акцију
- Исто тако ако противник у борби почне успешно да изводи (или учи да изводи)
акцију неког разоружања не квари му је одмах (иако то можеш) извлачењем мача.
Тиме добијаш више. Сачекај стрпљиво да он развије своју акцију до њеног финалног
дела и тада покушај да изведеш контраразоружање или одбрану од разоружања. На
овај начин уместо да је једном мачеваоцу његова акција убијена како би се другом
мачеваоцу његова акција родила акције оба мачеваоца живе испуњавајући и њихову
борбу животом који и даље траје.

4. Шта чинити када је противник много слабији од тебе? Да ли га одбити са
презрењем и подсмехом? Или га савладати најбрже, најлакше и понижавајуће? Ништа
од тога! Добар мачевалац треба најпреданије да мачује са слабијим јер највећа је
вештина у било чему постићи савршенство са нечим што је слабо и крхко. Постави,
дакле, себи задатак да борећи се са невештим у нападу и одбрани за себе бираш теже
и компликованије акције а њему његове да олакшаваш. Борба ће тиме постати
равноправнија, противнику ћеш пружити част и поштовање а себи чар једног новог
изазова.
- Тако нпр. ако видиш да је твој противник невешт у нападу а вешт у одбрани
немој, као у компетитивном мачевању, своје мачевање конципирати дефанзивно тј.
терајући га да само напада већ тако што ћеш себи отежати а њему олакшати тиме што
ћеш ти нападати њега.
- Исто тако ако видиш да је противник добар у нападу а лош у одбрани своје
мачевање конципирај тако не да га нападаш већ да га подстичеш да те напада.
- Ако је твој противник слаб и у нападу и у одбрани тада тада изводи своје
нападе и одбране намерно јако неопрезно (призивајући зао случај) како би противнику
пружио добру прилику да се и као невешт лако одбрани или нападне, а себи прилику
да својом вештином савладаш последице слепог случаја и својих глупости који ће увек
постојати, и кад то не будеш ти хтео.
- Или, ако видиш да се твој противник слабо и невешто креће (или не зна да
искористи твоје кретање напред за свој напад) немој нападе конципирати како се то
тада чини у компетитивном мачевању - офанзивним кретањем према њему чиме му се
најлакше наносе директни погоци, већ супротно: из дефанзивног кретања у назад
(његовог навлачења на себе) уз батуте са дегажеом, двоструке или троструке варке,
параде са рипостама уз дегаже, или параде без рипости које чекају противников
продужетак напада за ескиважу или другу параду...
5. У борби не гледај и не тражи само слабо у противнику, његове грешке и
превиде, а како би ове искористио за своју победу. Такво „зло око“ је потребно само у
компетитивном мачевању. Тебе треба да занима мачевање а не побеђивање. Не
користи, зато, противникове мане за своје побеђивање већ их поправљај и уклањај јер
тако и противника усавршаваш а ваше заједничко мачевање чиниш изврснијим.
Стога, јер „исти се истом радује", па добар мачевалац увек одаје почаст добром
мачевању, у борби гледај противниково вредно дивљења јер само тако ћеш чинити и ти
оно што задивљује њега, а ваше мачевање ће и само бити дивљења вредно.
Добар мачевалац, зато, прелази преко противниковог случајног превида и
грешке - преко малог због великог јер само таква сарадња и обострано трагање за
изврсним, а не за узајамним грешкама, два мачеваоца доводи до доброг мачевања.
Другим речима ако видиш да је акција коју противник покушава да изведе
банална, немаштовита и ружна, или просто је погрешио у извођењу неког свог напада
или одбране, не чини оно што се тада чини у компетитивном мачевању - „кажњавање"
његовог неумећа или грешке. Тако само додатно себе и ваше заједничко мачевање
гураш у још веће блато. Добар мачевалац треба да створи добро мачевање из борбе са
сваким (а не само најбољим) противником јер добром морепловцу брод добро једри не
само са лепим већ и лошим ветром.
Чини стога супротно: дај противнику део своје вештине, нађи акцију којом ћеш
му „пружити руку" и помоћи да се извуче одатле како би ваша борба на обострано
задовољство, и због мачевања самог, била изврснија. Ако га на тај начин наведеш да
почне чинити маштовитије и боље тада ће и твоје и ваше мачевање бити изврсније. Ако
у томе не успеш тада твоја вештина у њему макар неће пробудити завист, мржњу и
стид већ дивљење и инспирацију за боље.
- Тако нпр. ако противник из контрастава пође у узврат искораком (што је
грешка) немој га одмах компетитивно погодити пресретањем, разоружати или погодити
неком од ескиважа. Уради у ту његову грешку искорак у страну или испад у страну

(склони се са линије његовог напада). Он ће тада видети да је грешком доспео у
„празно” и у проблем из којег се може извући само ако у продужетку своје акције и сам
промени став или свој положај у простору. Тако ће се мачевање наставити а грешка ће
бити уочена и исправљена.
- Исто тако, уколико видиш да противник на твој напад испадом изводи блок са
променом става у назад (уместо са полукораком или кораком) немој дозволити да та
његова грешка прекине континуитет вашег мачевања (јер је изашао ван дистанце за
борбу) већ одмах изведи и ти искорак како би или сам у наставку извео неку другу
акцију, или како би противника испровоцирао на његову реакцију.
- Такође, уколико на твој напад сечењем уз искорак противник изведе блок, али
са кораком или полукораком назад, немој одмах ову његову грешку компетитивно
„кажњавати” тако што ћеш напад завршити поготком бодом већ тако што ћеш тај бод
извести намерно краће - као да бод „само што није погодио”. Тако ће противник јасно
увидети свој превид или случајну грешку али ће се успети одбранити и наставити
борбу, а ваше мачевање сачувати свој континуитет.
- Ако противник крене у напад варком а ти приметиш да је изводи прешироко па
га компетитивно можеш погодити простим, директним бодом у тај његов напад тада
пласирај тај директни бод који си хтео али не са циљем да га уистину погодиш већ
као лажни (спорији, краћи). Противник ће тада, док изводи своју варку у нападу, не
само јасно и лако уочити своју грешку и исправити је већ ће се борба и обогатити
неком његовом додатном акцијом, а не прекинути због нечег што је можда била и
случајност.
- Уколико видиш да у борби твој противник стално напада на исти начин и иста
места (нпр. само сече по глави косо или вертикално...) не чини тада оно што се чини у
компетитивном мачевању - не користи злурадо и користољубиво ту његову
немаштовитост за своје поготке са унапред конципираним ескиважама, одбранама и
узвратима већ га подстакни да другачије поступа. Једино то води бољем и лепшем
мачевању за обојицу. Тада нпр. изводи намерно стално исте блокове на његове исте
нападе али без узврата. Он ће тада видети да својим начином нападања не може
постићи ништа и почеће из досаде да напада другачије. Или му изразито понуди своју
ногу, руку или изводи такве нападе који га изазивају и подстичу да узвраћа сечењима
по ногама или боковима. На исти начин се постави и уколико приметиш да се твој
противник стално брани на један исти начин. Не чини тада оно што се чини у
компетитивном мачевању - варке или директни напади на тачке које не дохвата његов
навикнути избор блокова, а са циљем непосредног поготка. Свог противника тада
присиљавај да се брани другачије и креативније варкама или директним нападима на
тачке које не дохвата његов навикнути избор блокова, али са нападима који немају за
циљ да погоде већ да буду отпарирани - изазову противников другачији блок.
- Ако се противник стално брани пропусним блоковима против сечења нападни
га варком сечење-бод али тај бод изведи тако лагано и кратко да га он може
одбранити, и то неким другачијим блоком од пропусног.
- Или, противника који се стално брани полублоковима нападни пропусним
сечењима али тако да он твоје сечење након свог полублока може одбранити и то са
неким другим блоком а не полублоком.
У борби, дакле, увек укажи противнику на грешку али тако да не поквариш
борбу саму јер тада си и ти и он на губитку. У мачевању као борилачкој уметности
грешке се не „кажњавају" већ заједнички исправљају - мудро користе да се из њих
изведе још боље мачевање.

*
ПРИНЦИП КОНТИНУИТЕТА
Аркадије Николајевич је на листу хартије
почео да шврља одвојене, случајне линије, цртице,
тачке, кваке и упитао нас: - Може ли се ово назвати
цртежом? - Не. - А да ли је могуће из оваквих
знакова направити цртеж? Аркадије Николајевич је
повукао неколико дугих, лепих, савијених линија. –
Могуће је. - На тај начин, видите ли да је свакој
уметности, пре свега, потребна непрекидна линија? Видимо! - У нашој уметности је такође потребна
непрекидна линија. Ето због чега сам рекао да, када
се линије тежње креатора уједначе, то јест постану
непрекидне, онда можемо почети да говоримо о
стваралаштву.
СИСТЕМ - Теорија глуме, Станиславски

Мачевање не треба да почиње и завршава једном покретом (сценски речено –
фразом), оно треба да буде борба покрета (борба фраза – кадар). Али, мачевање не
треба да завршава ни као кадар већ да буде борба кадрова - епизода. Но, мачевање не
треба да завршава ни као епизода већ да буде борба епизода - сцена. Мачевање,
међутим, не треба да завршава ни као једна сцена већ као борба сцена - дакле, као
борба која је која је цео један филм. Добар мачевалац, дакле, увек тежи да мачује
аналогно а не дигитално тј. у континуитету а не дисконтинуитету и
фрагментираности, а због чега је мачевање као уметност увек легато и изналази
начин да то остане чак и када је стакато. 17
Да би се то разумело треба само замислити плес у коме играчи сваки час
заустављају своје кораке, разговор људи у коме сваки час један другог прекидају, или
их нешто прекида, замислити музику у којој музичари стално прекидају своје свирање,
или размишљање у коме човека сваки час нешто прекида у размишљању, економију,
индустрију, науку, уметност, културу…. једне земље који су стално прекидани кризама
и ратовима, човека коме је живот непрекидно пресецан несрећама и болестима… - у
коме се, дакле, све одвија стакато, дисконтинуирано (дигитално), у прескоцима,
ломовима..., и добија се компетитивно мачевање тј. мачевање које није martial art.
Као што тек непрекинуто повезивање корака у плесу ствара игру, непрекинуто
повезивање тонова у мелодију ствара музику, непрекинуто повезивање речи у
реченице ствара говор, непрекинуто повезивање мисли ствара размишљање…, тако
исто тек умеће непрекинутог повезивања акција у континуитет (аналогност) једне
борбе ствара мачевање као уметност. У таквом мачевању мачеваоци повезујући своје
акције у континуитет повезују себе у заједништво и повезујући себе у заједништво од
свога мачевања стварају целину и континуитет.
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Легато - врста музичке артикулације у којој се тонови различите висине изводе без
прекида, сливено, повезано, континуирано; супротно стакато где се тонови изводе невезано,
издвојено и скраћено, са прекидима.

Ако два мачеваоца не мачују тако и мачују без знања и свести како да повезују
то што чине и где их њихови поступци воде, тада њихова борба убрзо постаје
какофонија (јер један „бије у клин а други у плочу") искидана, разбијена,
испрекидана, „дигитализована", без јединства, целине, склада и хармоније – хаос.
Мачеваоци варвари зато виде само појединачно борбе - овај или онај погодак,
ову или ону акцију која треба да покуша да оконча борбу. Они су неспособни да виде
или чују „музику“ и такт целине борбе. Они су као музичари који свирају само свој
инструмент а не музику.
У martial art мачевању, зато, мачеваоце не занимају погоци већ инвентивно и
маштовито повезивање и смењивање акција - покрета тела, мачева и идеја. Они тада
као да плешу не знајући више ни сами да ли се не желе или не могу више погодити.
„Кад једном уловиш велику рибу ситне ти више нису занимљиве“ (Милутин
Миланковић).
У том густирању вештине и размени креативних корака, удараца и бодова које
хоће да траје што дуже, до поготка долази не јер је један мачевалац бољи од другог
него јер све једном мора да има крај.
Дакле, јер долази до замора тела или
понестајања времена, инспирације...
У таквом мачевању у оној мери у којој су мачеваоци бољи утолико ће бити више
повезаних акција са обе стране а борба ће трајати дуже у континуитету. Насупрот томе
што су мачеваоци слабији у њиховој борби ће бити мањи број размена акција и она ће
краће трајати.
Једино из мачевања у коме се акције успешно везују у континуитет настаје она
чувена визуелна сличност између добре праве борбе и сценске борбе, а која обично
збуњује око лаика. Но, та сличност је само спољашња и налази се једино у оном што
им је заједничко - лепоти јер свака сценска борба се увек изводи по неком унапред
зацртаном сценарију, а борба Martial Art је насупрот томе борба хармонизованих
импровизација.
Кад у борби сатканој од случаја и неизвесности
два мачеваоца почну мачевати ПОВЕЗАНИ осећајем за заједничку
уметност и ПЕРФЕКЦИЈУ неизбежно се рађа ХАРМОНИЈА.
Тада покрети оружја и тела спонтано граде правилност, уређеност и СКЛАД
а мачевање добија лепоту сценске уметности.
Лепота је, дакле, неизбежни пратилац како ДОБРЕ праве борбе
тако и ДОБРЕ сценске борбе.
Она је неизбежна као што је неизбежан мост између сваке
добре уметности и врсног живота.

ПРАКТИКУМ
ЗА ПРИНЦИП КОНТИНУИТЕТА
Једна акција да се претвара у другу,
друга у трећу... а свака све сложенија,
маштовитија, инвентивнија и инспиративнија
за бескрај уметности.

1. Немогуће је створити континуитет у мачевалачкој борби уколико мачеваоци
не поседују грациозност кретања у простору борбе тј. уколико немају изврсно
изграђену стабилност и равнотежу у извођењу мачевалачких покрета ногама. Треба
бити стабилан да би се полетело!
Равнотежа и стабилност, дакле, кључно доприносе повезаности више
мачевалачких радњи у један континуитет. Уколико, међутим, мачевалац једну радњу,

која је сегмент акције, изведе тако да при томе изгуби равнотежу он неће моћи ову
повезати са радњом која следи и неће моћи извести акцију до краја нити је повезати са
акцијом противника.
Уколико мачевалац, дакле, изведе успешно неку одбрану али при томе своје
тело доведе у положај нестабилности он не само да неће успети након тога узвратити
на напад већ неће успети ни да изведе другу одбрану уколико нападач продужи свој
напад видевши да је брањеник избачен из равнотеже, или због неравнотеже не може
да узврати.
Мачевалац који се непрестано клати и бори у мачевању са својом неравнотежом
и нестабилношћу, а како би се задржао од пада, нема ни могућности ни времена да се
бави уметношћу мачевања већ само каквим-таквим погађањем. Он још није сазрео за
мачевалачку борбу јер је принуђен да прилагођава своје кретање акцијама а не акције
свом кретању.
- Зато уколико видиш да твој противник не уме да одржава равнотежу, да се
клати и да га у нападу или одступању носи инерција не чини, као што се тада чини у
компетитивном мачевању, сталне и брзе промене праваца кретања („цимање"), а како
би га избацио из равнотеже и тако лако погодио. Чини супротно. Мачуј са што мање
промена праваца кретања; или, мењај правце али полако, успорено, чак уз гестове
телом који ће му унапред указати на то где ћеш кренути, а све са циљем да и он успори
своје кретање и тако побољша своју равнотежу и стабилност; или, кад током извођења
акција видиш да противник губи равнотежу немој ово користити за наношење поготка
већ успори своју акцију и сачекај да он стабилизује своје тежиште па тек онда настави.
- Уколико, међутим, противник има већу грациозност кретања од тебе, и то
увидиш, тада се труди да своје акције изводиш са што нижим тежиштем, а посебно у
завршницама. Такође, труди се да своје кретње изводиш оном брзином која ти
обезбеђује стабилност и минимализује инерцију. Тако ћеш успети да боље повезујеш
своје кретање са кретањем противника и своје акције са његовим акцијама.
- И у овом случају се грациозност тј. стабилност и равнотежа у кретању
увежбавају извођењем слободних форми – „пириха". То се постиже контролом центра
тежишта тела. Центар тежишта сваког мачеваоца је у доњем делу тела и ту се и налази
алат помоћу којег он управља стабилошћу својих радњи. Зато сваки добар мачевалачки
покрет почиње увек покретањем управљања струком и свака акција креће из овог
центра, и обратно свако деловање споља прво треба да покрене овај центар. Тако нпр.
уколико се акције изводе брже тежиште тела треба померати ниже, уколико се изводи
кретање напред тежиште треба благо померити напред, уколико се кретање изводи
назад померити га у назад, уколико се, међутим, треба стабилно зауставити из жустрог
кретања напред потребно је тежиште пребацити назад и доле, а уколико се треба
стабилно зауставити из жустрог кретања у назад потребно је тежиште пребацити
напред и доле.
Манипулација тежиштем тела са циљем постизања стабилности је од већег
значаја што је мач тежи не само зато што се тада мачевање више заснива на
покретљивости тела већ зато што и сама маса и инерција мача у покрету утиче на
тежиште тела мачеваоца. Ово је посебно изражено код једноипоручних и дворучних
мачева.
- Најбоља вежба за развијање доброг осећаја равнотеже и стабилности је
извођење свих мачевалачких кретања затворених очију. Наиме, при кретању
отворених очију одвија се процес непрестане корекције положаја нашег тежишта у
односу на удаљеност околних тачака простора, а што ствара привид увежбане
стабилности. Затварањем очију прекидају се ти ослонци што се одмах очитује
губљењем равнотеже. Без визуелних ослонаца тело је приморано да држи балансе и
почиње да користи успаване осећаје оријентације у простору без употребе вида. На тај
начин мачевалац и слухом и бољим осећајем напетости свих група мишића богати
властити сензорни арсенал тј. не постиже стабилност више само визуелно чиме
значајно ослобађа очи за друге функције у борби.

- Постоје три знака да је мачевалац у извођењу неке радње постигао стање
стабилности и равнотеже који су неопходни за мачевање као борилачку уметност:
а) Када тело након изведене радње нема тенденцију да се креће даље и
неконтролисано у неком правцу по инерцији већ је доспело у положај мировања и у
том положају се може одржати неограничено време без додатних напора.
б) Када мачевалац осећа да нема напон само једне или неколицине група
мишића, а који ствара бол и замор, већ је напон равномерно распоређен по целом телу.
в) Када мачевалац уочи да успева лако из једне своје акције да пређе не у другу
већ у трећу или четврту акцију. И што више акција два мачеваоца успевају да у
континуитету повежу то имају већу стабилност и равнотежу кретања, а која се јасно
уочава као грациозност, елеганција и лепота њиховог кретања.
2. У борби увек бирај индиректне а не директне акције. Дакле, избегавај акцију
са којом одмах погађаш противника и са којом се, стога, мачевање одмах ЗАВРШАВА.
То је као очајно вођење љубави једног почетника! Бирај, дакле, увек акције са којима
мачевалачка борба траје - које и противнику дају прилику да и он теби створи прилику
за прилике… Тако уместо једног изврсног али краткотрајног покрета којим се у
компетитивном мачевању противник одмах погађа добијамо низ изврсних мачевалачких
покрета и акција мачевања као борилачке уметности који се у континуитету и са
трајањем смењују и преплићу. Уместо једног пуцња ватромет.
Зато између више акција увек бирај оне које у датом тренутку и околностима
отварају врата за наставак неке друге акције (твоје или противника) тј. воде
континуитету и трајању мачевања а не дисконтинуитету и прекиду мачевања.
- Тако нпр. кад видиш да противник има сувише нагнуту главу напред, сувише
пружену ногу напред, сувише отворену подлактицу, лош гард који га отвара превише,
држи врх свог мача тако да те не угрожава… не чини оно што се у тим случајевима
чини у компетитивном мачевању - директан напад. Искористи те његове мане и грешке
али не за крај ваше борбе већ за отпочињање вашег мачевања: нападни ту његову
истурену главу, ногу, руку, тачку на телу… али нападом који брзином и дужином
противника неће погодити али ће му формом освестити његову грешку и при том га
изазвати на реакцију (блок, ескиважа, одступање уз отклањање грешке…) са којом
ваше мачевање и даље без прекида траје.
- Или, кад ухватиш противниково сечиво у блок немој, као што се то у
компетитивном мачевању најчешће чини, дати узврат (рипосту) непромишљено,
аутоматски, рефлексно и анимално како би одмах и на било који начин погодио прво и
најближе место на противнику. Учини непрактично али креативно: украси луксузом то
што чиниш - гледај и бирај такву рипосту која ће брзином или местом извођења бити
тежа али ће противнику дати и шансу да се повеже са твојом акцијом - креативно је
одбрани, и теби на сличан начин узврати. Мачевање без свега овог је увек прозаично и
ЛОШЕ без обзира на нанесене поготке, поене и освојене победе. Оно је далеко од
вештине онолико колико је далеко банална свакодневица од уметности, обично од
изврсног – спортиста од артисте.
3. У борби покушавајте и ти и противник да повежете што више акција у
непрекинут континуитет.
- Тако нпр. прво покушај да повежеш две, па три и на крају четири наизменичне
акције са противником (два, три и четири блока-узврата).
- Након тога изводи продужене акције. То значи: покушај да повежеш своје две,
три и четири нападачке акције у којима не дозвољаваш противнику да ти током
њиховог извођења узврати (нпр. изведи везано два сечења са супротних страна, или
два сечења и један бод, или бод, два сечења па разоружање...); или изводи повезане
одбране без узврата у - прво једну, затим две и три.
- На крају повежи наизменичне акције са продуженим акцијама у различитим
комбинацијама.

- Уколико је противник слаб и не успева добро да повезује акције тада му изађи
у сусрет и ти сам на себе преузми грађење континуитета у мачевалачкој борби. Тако
нпр. ако не зна добро да изведе продужени напад тада на његов први напад након
свога блока не узвраћај већ сачекај да он изведе други напад итд.; или ако на твој
напад противник након свог блока не даје узврат, тада ти изведи други - продужени
напад; или, ако противник слабо изводи више наизменичних акција (блок-узврат) у
континуитету тада акције блок-узврат изводи толико полако и изражајно да их он може
преузети у повезати.
4. У борби се труди да познајеш, откриваш и примењујеш умеће претварања и
повезивања једних акција у друге и са другим. Мачевалачка борба на овај начин
престаје бити раздор што раздваја мачеваоце и постаје градња целине – хармонија што
их повезује.
- Тако нпр. на противников директни напад немој чинити оно што се у
компетитивном мачевању тада чини - једноделну ескиважу (склањање које
истовремено и погађа противника) већ дводелну ескиважу која након склањања отвара
простор за твој надовезани узврат који противник може одбранити како би ти и сам
узвратио, а на шта ти можеш надовезати нову одбрану…
- Такође, на противников напад изведи блок али му пласирај индиректни узврат
(вођењем, преносом, варком, гард-батманом, окретом…) јер на њега ће најчешће моћи
да надовеже своју одбрану, а директни узврат наноси само ако видиш да противник
има шансу да га одбрани; или након блока уопште не наноси узврат и омогући тако
противнику да на свој напад надовеже још неколико напада на које ћеш одговорити са
више повезаних блокова без узврата, а до повољне прилике за узврат који ће нападач
моћи да повеже са неком својом одбраном.
- Исто тако ако нпр. на противников напад урадиш пропусни блок са кораком
назад у наставку не покушавај на то да надовежеш акције које те уводе у дуелну борбу
већ акције које те воде дистанционој борби. И обрнуто, уколико си пропусну параду
извео уз истовремено кретање у напред (скраћење дистанце) тражи од себе и очекуј од
противника да ће се на то надовезати разне акције дуелне а не дистанционе борбе; или
уколико си кретањем у напред скратио дистанцу и тако извео блок уради окрет и ступи
на велику дистанцу, а без узврата.
5. У компетитивном мачевању нпр. можеш кренути у напад са серијом сечења из
разних праваца, а на шта ти противник одговара серијом блокова. Уколико је твој
ритам удараца бржи од ритма блокова нападнути ће бити погођен, уколико је исти он
ће се бранити док стиже да се брани, или не погреши. Но, ако нападнути противник
блокове изводи у бржем ритму од тебе он ће наћи време за свој узврат, и бићеш
погођен. Исто тако уколико се офанзивне кретње ногама нападача смењују у бржем
ритму него што нападнути изводи дефанзивне кретње одступања нападач ће сустићи
нападнутог и нанети му погодак. Иста је ситуација и са серијама напада, блокова,
узврата, контраблокова, контраузврата… у којима мачеваоци увек у неком ритму
изводе своје акције и реакције.
У компетитивном мачевању, дакле, погодак пада када мачеваоци у једном
тренутку почну да изводе ритмички неусклађене акције, а које стварају тренутак у
времену и тачку у простору у којима је могуће нанети или примити погодак
Дакле, уколико мачеваоци мачују потпуно хармонизовано, не могу један
другом нанети никад погодак, или до тога долази сасвим случајно. Из тога следи да
ефикасна акција је последица раскорака радње једног од мачевалаца којом он
нарушава форму, ритам, амплитуду, брзину или снагу.
У некомпетитивном мачевању се чини супротно. Ту се води рачуна о
усклађивању ритма својих акција са акцијама противника, а како би се избегло
стварање тренутка у времену и тачке у простору који би могли да прекину борбу.
Ту мачеваоци теже да делују хармонизовано,
а у складу са принципом
сарадње. Тако нпр. ако један мачевалац дугачким кораком закорачи напред на то
други одговори исто толико дугачким кораком назад; један закорачи брзо напред и

други исто брзо закорачи назад; један уради три корака напред и други уради три
корака назад; један изводи снажну пресију на сечиво другог а овај му одговара исто
тако снажном контрапресијом.
Или, уколико један мачевалац изводи своје акције напада у једном ритму и
једном брзином и нападнути мачевалац се труди да изводи одбране у том ритму и том
брзином, али кад мачевалац који је извео одбрану нанесе узврат у неком другом ритму
или другом брзином овоме треба да се прилагоди други мачевалац, а како би могао да
повеже своју акцију са акцијом противника
Хармонизовање акција у некомпетитивном мачевању се, дакле, може изводити
тако што се чини исто по форми, брзини и ритму противника: уколико он изведе три
брза дуга корака напред на то му се одговори са три брза дуга корака назад, или,
уколико он изведе варку са једним спорим сечењем и једним брзим бодом на то му се
одговори са једним спорим и једним брзим блоком... итд.
Хармонизовање акција у некомпетитивном мачевању се може изводити и тако
што се чини различито по форми, брзини и ритму у односу на противника. Тако нпр.
уколико је амплитуда акције противника мала ово се компензује повећањем ритма, ако
је ритам акције спор ово се може компензовати другом врстом акције, ако је брзина
акције мала ово се може решити повећањем њене амплитуде, ако се смањи дистанца
(простор) нападачу се одузима снага његовог напада јер га он не може развити до
краја, ако се појача ритам радњи противник се слаби и он губи снагу и амплитуду
својих акција итд.
У борби зато стално покушавај да нађеш неки заједнички језик својих акција са
акцијама противника - да ваше акције хармонизујеш, а како би их могао повезати и
тако од мачевалачке борбе начинити складну целину која траје а не скуп разбијених,
фрагментарних акција које се непрестано преплићу, сударају и прекидају.
*
ПРИНЦИП КРЕАТИВНОСТИ

Живети не значи дисати, већ
стварати (Русо).

Мачуј креативно а не реактивно. Добро мачевање није пуко анимално
реаговање рефлексима и инстинктима на акцију противника. Тако мачују почетници у
вештини и варвари. Добро мачевање је увек антиципација и проактивност а не
реактивност. Дакле, креирање и предвиђање а не изненађеност - телеологија а не
узрочност.
Неук мачевалац своју борбу увек темељи на непосредном реаговању и
тренутном сналажењу у ситуацији. Он види да му је противник напао груди па брани
груди. Добар мачевалац своју борбу темељи на планирању - виђењу ситуације пре
него што се она догоди и реаговању у складу са очекиваним. Он види, примећује или
наслућује да ће противник напасти његове груди и спреман је за то у напред. Прави
мајстор у вештини се, међутим, не рве са догађајима нити их предупређује. Он се
ситуацијама не прилагођава већ их сам ствара темељећи своју борбу на проактивном
креирању догађаја. Такав мачевалац зато руку са мачем или своје тело поставља
намерно у такве положаје, или изводи такве акције, помоћу којих ће изазвати или
натерати противника да нападне његове груди – дакле, оно што он хоће а не
изманипулисани противник сам.
Пошто у мачевању као борилачкој уметности борба духом претходи борби
телом, - јер пре него што укрсте два мача добри мачеваоци увек прво укрсте две идеје,

две емоције, интуиције…, - два духа, мачевање добрих мачевалаца се увек одвија не у
судару два мача већ између судара два мача, у одсуству покрета тела које је испуњено
покретом идеја. Онај мачевалац за кога је та непокретност празнина лоше мачује зато
што не мачује докучујући и креирајући већ реагујући. Мачевалачка Martial Art борба је
зато првенствено борба две идеје, замисли и креације акција, а не борба два анимална
телесна инстинкта и рефлекса.
Разлика између мачеваоца почетника и мачеваоца мајстора стога није у степену
ефикасности већ у степену креативности. Зато се труди да мачујуш не да би
побеђивао већ да би креирао и извео оригиналну и инспиративну АКЦИЈУ.
Оно највредније у мачевању, дакле, није победа већ борба сама и све што се у
мачеваоцу дешава током борбе: спознаја, истраживање, креативност, машта,
изненађење, надахнуће, лепота, изазов, инспирација…, а који значе и доносе увек
неупоредиво више од било какве победе.
Нека ти зато не буде циљ да победиш неког - сузиш, смањиш или уништиш један
свет јер „са сваким светом који си победио сиромашнији си за један свет" и ...“јер ко је
икад остао паметан после победе...?“ (Меша Селимовић, Тврђава), већ да будеш
иновативан и конструктиван - створиш један свет.
Сликару су средство за стварање четкица и боја, музичару инструмент,
инжењеру техника, писцу језик..., мачеваоцу његово тело, мач и креативност
АКЦИЈА које испуњавају, надахњују, одушевљавају, инспиришу, опчињавају и
оплемењују оба мачеваоца. У мачевању као борилачкој уметности циљ, дакле, није
бити бољи већ бити другачији и креативнији.

-

ПРАКТИКУМ
ЗА ПРИНЦИП КРЕАТИВНОСТИ
1. Уколико противник изведе неку акцију не одговарај му на њу тако што ћеш
покушати ту исту акцију да изведеш брже, више, јаче, ефикасније... - квантитет, већ
креирај неку другу акцију и буди онај ко ће чинити различито и другачије - квалитет, у
односу на противника.
Тако ће борба постати кретање различитим путевима а не узајамно прескакање
у месту. Са противником се, дакле не надмећи у његовим акцијама и око истих идеја
већ стварај своје, другачије и нове јер није циљ „веслати брже од другог већ измислити
једро".
- Тако нпр. на брзо кретање противника према теби не одговарај инстинктивно –
као што се то најчешће чини у компетитивном мачевању, још бржим одступањем у
назад него креирај АКЦИЈУ покрета у страну или са пролазом;
- На снажну пресију противника на твоје сечиво његовим сечивом не одговарај
рефлексно надметачки још јачом контрапресијом већ одговори другачијом АКЦИЈОМ од
оне коју он чини - дегажеом;
- На противников напад једноструком варком не одговарај тако што ћеш се
показати вештији и извести двоструку варку - тако ваша борба само запада у
колотечину варки, већ га нпр. нападни пропусним сечењем или пропусним бодом;
- На једно разоружање не одговарај са два разоружања – као да те противник
одједном подсетио да разоружања постоје па то сад треба зајахати да се надокнади;
- На противникове акције сечења праћене снажним ударцима не одговарај још
снажнијим – то је пут у дивљаштво, већ одговарај ескиважом…
- Исто тако ако противник једном изведе параду-рипосту не одговарај на његову
рипосту парадом-рипостом већ нпр. парадом-разоружањем или ескиважом..., на једно
разоружање не одговарај копирајућим надметањем покушавајући са другим
разоружањем већ нпр. везом, фиксирањем ненаоружаном руком, гард-батманом...,

после противникове варку оружјем не чини бржу и другу варку оружјем већ варку
телом или напад са батутом... Без овог борба постаје не само досадна и банална већ и
малумна јер виђао сам „мачеваоце" који у десет узастопних акција обојица тврдоглаво
чине десет пута исту радњу са истим резултатом - као два овна на брвну.
2. У нападу не изводи два пута исту нападачку АКЦИЈУ (не понављај се), а још
мање то чини узастопно (чини то само повремено тактички - ако приметиш да
поновљену АКЦИЈУ у једном тренутку противник не очекује па ће она за њега бити
неко изненађење и новина за неку његову новину) него сваки пут изведи неку другу
АКЦИЈУ и различиту од претходне.
- Тако нпр. немој сваки свој напад започињати на исти начин: бодом у груди,
или сечењем по врату, или батутом… тј. онако како би то чинио у компетитивном
мачевању са оним што си најбоље научио, па ти је зато најпоузданије. То банализује
ваше мачевање. Први пут нападни на један начин, други пут на други…; исто и узврати
– немој након параде увек и стално узвраћати само на један начин нпр. истим кружним
сечењем или кружним бодом… (изузев ако си то себи поставио намерно као изазов).
- Такође, ако нпр. видиш да противник не зна добро да брани твоју варку 1-1 не
користи то као у компетитивном мачевању да га упорним понављањем управо те варке
погађаш, него га нападни варком 2-1, батута-варком, варком телом..., или уопште не
нападај варком већ везом или другом интенцом... Ако не чиниш тако не само да ћеш
противника брзо и лако (безначајно) погодити и тако завршити ваше мачевање већ ће
се и твоје мачевање претворити, због своје машинске предвидивости, у монотонију
понављајућих рефлекса који ће постати досадни и теби и твом противнику јер досада
је стање сиромашног духа у коме одјекује његова сопствена празнина.
3. Ако имаш противника који напада сиромашно – користи стално исту АКЦИЈУ
на то не одговарај, као шти се тада чини у компетитивном мачевању, тако што ћеш
искористити ту његову ману и спреман у напред сачекати тај његов напад једном
једином и најадекватником одбраном - и одмах га погодити. Насупрот томе изводи што
различитије одбране.
- Тако нпр. ако противник стално и досадно напада директним бодом у груди
одговори му први пут парадом, други пут ескиважом, трећи пут другом парадом,
четврти пут разоружањем, пети пут темпо бодом, шести пут трећом парадом, седми пут
другим разоружањем…
То је развијање креативности у ширину АКЦИЈА које код тебе ствара умеће да
једно претвараш у мноштво – једну противникову АКЦИЈУ претвараш у друге акције.
4. Ако имаш противника који насупрот претходном стално напада разноврсно час на један, час на други начин, покушавај да на то одговараш не компетитивно – на
лакши, већ некомпетитивно – на тежи начин. Наиме, не одговарај различитим
одбранама које су адекватне различитим нападима противника већ одговарај на исти
начин и једном истом одбраном кроз креирање њених разних варијација.
- Тако нпр. кад те противник први пут нападне бодом на груди одбрани се првом
парадом, кад те други пут нападне бодом варком опет се одбрани првом парадом, кад
те трећи пут нападне батутом и бодом брани се првом парадом, кад те четврти пут
нападне сечењем опет се одбрани првом парадом…
То је развијање креативности у дубину АКЦИЈА јер проналажење бескрајно
варијација једне исте АКЦИЈЕ ствара код тебе умеће да различито претвараш у једно –
све различите АКЦИЈЕ претвараш у једну једину АКЦИЈУ.
5. Није довољно имати идеју неке добре акције. Треба наћи начин како да се
она оствари. Зато:
- У борби зацртај себи и дефиниши како треба једну АКЦИЈУ, коју си сам
изабрао, да отпочнеш и како да је завршиш.
- Након тога у борби зацртај себи и дефиниши како треба једну АКЦИЈУ, коју си
сам изабрао, да отпочнеш али не и како да је завршиш – креирај различите начине да
је завршиш.

- На крају, у борби, за АКЦИЈУ коју си сам изабрао немој дефинисати ни како
ћеш је отпочети ни како ћеш је завршити - буди мајстор и креирај начин започињања
свог наумa у свим околностима и његовог окончања у свим околностима.
6. У мачевању постоји ограничен број АКЦИЈА са којима мачевалац почиње
напад и ограничен број АКЦИЈА које може бирати противник бранећи се. Исто је и у
шаховском отварању. И као што из комбиновања ограниченог броја покрета коначног
броја фигура настаје бескрај шаха тако и комбиновањем коначног броја покрета тела и
мача у нападу и одбрани настаје бескрај АКЦИЈА мачевања.
- Тако нпр. кад ухватиш противниково сечиво у неку параду немој одмах, као
што се то најчешће у компетитивном мачевању чини, аутоматски давати као машина
једну исту рипосту. Почни једну параду да комбинујеш са различитим рипостама па
први пут узврати директно, други пут узврати са контрапресијом и варком, трећи пут
узврати са бацањем, четврти пут са гард-батманом, пети пут са вођењем, шести пут са
ескиважом, седми пут са разоружањем, осми пут никако-одступањем, девети пут са
окретом...
Добро ћеш, стога, мачевати само ако стално покушаваш да из коначног броја
мачевалачких АКЦИЈА које си научио начиниш комбиновањем бескрај који никад не
можеш изучити.
Вештина мачевања се, дакле, може посматрати из бескрајно углова али се и
бескрај вештине мачевања може посматрати из само једног угла. Но, тек када се
покуша бескрај вештине мачевања посматрати из бескрајно углова престаје свако
посматрање и почиње мачевање.
7. Не чекај ситуацију већ стварај ситуацију. Својом креираном АКЦИЈОМ наводи
противника да ради оно што ти хоћеш а не само да ти радиш оно што он хоће. На овај
начин стичеш иницијативу не за лакше побеђивање, као што је то случај у
компетитивном мачевању, већ за добру и лепу борбу уколико је противник слаб,
невешт и некреативан.
- Тако нпр. ако хоћеш да натераш противника да постави свој мач у полублок, а
како би ти након тога извео замишљену АКЦИЈУ разоружања окретом, тада крени на
њега са АКЦИЈОМ серије сечења час са леве, час са десне стране. Ако он правилно
одреагује и постави свој мач у полублок тада заврши замишљену акцију разоружања,
али ако се он невешто, неправилно и упорно брани пуним блоковима тада између
сечења пођи у бод и тако ћеш га присилити да се одбрани полублоком. Тада заврши
замишљену акцију разоружања.
- Или, ако видиш да ти је противник инертан у кретању па зато ваша борба због
статичности постаје мртва ти креирај у нападу и одбрани АКЦИЈЕ са пролазима у лево
и десно. Тиме ћеш се сваки час постављати њему бочно или иза леђа, и тако га
присиљавати да се почне кретати полуокретима, окретима, бочно и косо.
*
ПРИНЦИП УСПОРАВАЊА
Пази
се
ужурбаног живота

јаловости
Сократ

У компетитивној борби добар мачевалац стално, и на све начине, тежи да изведе
што брже своју акцију (како не би дао време противнику за реакцију) али и подстиче
противника да мачује брзо, брже и још брже... - брза. Разлог је једноставан – кад не
желиш да противник види шта се дешава чини да се брзо дешава.

Тада противник, јер „Журба је рђави саветник“ (италијанска пословица) и „Што
више журиш имаћеш мање времена“, нема времена да види, промисли, осети... већ
само да чини: јуреће, на пречац, брзоплето, расејано, површно, срљајући рефлексно и
без памети.
Онда га је најлакше, као и сваког брзоплетог што дела безумно, увући у замку главно оружје сваке промишљене и духом вођене борбе. Отуд је тајна компетитивног
мачевања у асинхроном деловању.
У некомпетитивној борби се, међутим, чини супротно. Ту је најважније брзину
свога тела, мача и духа што креира акције ускладити са брзином тела, мача и духа
противника јер само тако се може постићи јединство, сарадња и хармонија делања два
мачеваоца. Зато је тајна некомпетитивног мачевања у синхроном деловању - томе да
темпо својих акција мењаш тако да га може пратити и противник, и да темпо својих
акција прилагођаваш противнику како би могао пратити темпо његових акција.
Ту, дакле циљ није брзина што ствара раскорак - процеп времена који треба
искористити за дисконтинуитет једне акцију погађања, већ „укорак" - сливеност
времена које треба искористити за континуитет трајања мноштва акција мачевања.
Зато се у некомпетитивном мачевању првенствено мачује духом а не телом невидљивим а не видљивим, промишљањем а не рефлексом и инстинктом. Ту дух
мачеваоца води његов мач а не мач и тело мачеваоца његов дух. Главни противник
оваквог мачевања је, међутим, брзина јер брзина убија мисао па што је мачевање брже
у њему је мање мисли, а оно је мисаоно празније и бездуховније. Исто важи и за
убрзан живот.
Зато као што се „Смисао живота не налази у његовом убрзавању" (Ганди) тако и
у мачевању смисао мачевалачке борбе се не налази у њеном убрзавању већ њеном
оплемењивању.
Данас, међутим, због савременог турбо „живота" који се свуда намеће
доминирају људи и мачеваоци који чују брже него што слушају, гледају брже него што
виде, мисле брже него што промисле, читају брже него што су прочитали... тј. људи и
мачеваоци који нити чују, нити виде, мисле, читају...
Брзину, зато, увек прате острашћеност, површност и непромишљеност па брзи
мачеваоци све чине нестрпљиво и аљкаво, отаљавајући на пречац, без студиозности,
посвећења и перфекције - машински и празно, површно, половично, поједностављено,
осиромашено и инстант.
Такви мачеваоци, међутим, не само да своје акције изводе брзоплето и
непромишљено мачују већ мисле и да могу на брзину научити мачевати и увежбавати
акције заборављајући да вино од једне године и десет година, иако јесте вино, није
исто вино.
Брзо мачевање се коси и са начелом супротстављања ентропији. Наиме, кад
брзина мачевалачке борбе постане толико велика да више није могућа контрола
догађаја умножавају се грешке и случајности, а борба постаје све хазарднија за обе
стране („брзоплетост је кобна и за оног ко напада и оног ко се брани"; „најбржи
најбрже и страда"). Такво мачевање увек за кратко време постаје хаотично,
непредвидиво, без контроле и у највећој мери неартикулисано код оба учесника.
Из тог разлога основни захтев класичног мачевања је УСПОРАВАЊЕ - умеће
контроле динамике борбе које подразумева вештину самоуздржавања у брзини а како
би мачевалачке акције биле извођене артикулисано и смисаоно – рађале се из духа
мачевалаца а не из њихових анималних рефлекса.
Зато мачевалац док не сазри и не савлада вештину вођења мача духом а не
телом он своје самообуздавање инстинкта и рефлекса треба да темељи на геслу
старинског стрпљења које каже: „што брже то глупље", дакле, на УСПОРАВАЊУ.

Брзо мачевање се коси и са принципом креативности јер кад се у делању чини
брзо нема се времена за креирање. Тако настаје мачевање сачињено од плитке и
празне акције којој је једини циљ што брже смењивање што већег броја што
једноставнијих радњи - грамзивост за дешавањем, а која се манифестује као
нестрпљење: брљивост, аљкавост, непромишљеност, површност и неспособност за
изврсно и вредно. То важи и за савремени турбо-живот који поред лоших људи ствара
и лоше мачеваоце који не могу да креирају и стварају - дају, већ само да што брже
узимају и грабе „што више" поена, погодака, победа, славе... Али победохлепље,
славохлепље... нису ништа друго до друго лице похлепе саме. Зато је и речено „Ђаво је
отац брзине."
Мачевање вођено брзином се коси и са принципом континуитета. И као што
„Живот добро утрошен, дугачак је“ (Леонардо да Винчи) – а живот вођен површношћу
журбе очас залуд пројури („Брзо путовање кратко траје“), тако и добро мачевање без
брзања и журбе ствара континуитет акција и мачевање које траје у времену док
мачевалачка борба вођена брзином кратко траје и очас се заврши.
Компетитивно мачевање, са својом тежњом убрзавању акција - да се само са
једним јединим и муњевитим покретом противник погоди одмах, има за последицу и бес
у мачевалачкој борби - једну веома раширену појаву и у савременој цивилизацији.
Наиме, „Опседнутост брзином доводи до нестрпљења, нервозе и беса на сваком месту,
како према себи тако и према другима. Захваљујући брзини ми живимо у доба беса" Карл Оноре. Насупрот томе некомпетитивно мачевање, у коме постоји тежња
успоравању акција - да се са мноштвом спорих хипопокрета противник не погоди већ
са њим мачује у бескрај, има за последицу смирење и спокојство у мачевалачкој борби.
Насупрот брзини зато треба радити на покретљивости – њеној сестри, и
примењивати ову што креативније.
Како би у мачевању и оном што чиниш проживео а не тек трчећи успут само доживео неопходно је обуздавање и успоравање. Тек кад оним што доживљавамо у
мачевалачкој вештини и животу почнемо да се бавимо – проживљавамо га кроз своје
тело, мисли и осећаје рађа се плодоносно искуство и зрење. Не чинити тако, живети
вештину и живот само кроз брзе доживљаје на којима се не задржавамо и које
протрчавамо без освртања и заустављања да се њима бавимо, исто је што и бити пчела
која сакупља полен али од њега не стиже никад да прави мед. Зато кад немаш времена
не убрзавај чињење већ се труди да добијеш на времену успоравајући („Кад ти се
највише жури буди најспорији" - јапанска пословица) јер мачевалац влада борбом а
човек животом само онолико колико је господар сопственог времена. Добро мачевати
зато значи бити мајстор владања брзином борбе, добро живети значи умети владати
сопственим временом - брзином свог живљења и догађаја у себи у око себе. Само
добар диригент - онај који зна да цени време, уме да разноврсношћу темпа ствара
динамичну и богату музику.
Стога успори како би ти чула богатије опажала, успори како би ти дух дубље
промишљао, успори како би ти душа шире осећала, успори како би ти тело савршеније
деловало..., успори како би ти живот и оно што у њему чиниш био испуњенији и
дубљи.

У компетитивном мачевању, у коме је једини циљ
погодити противника, главно средство за то је да борба траје што краће
(да се противник погоди одмах).

Зато је у таквој борби одлучујуће убрзавање
(инстинкт и рефлекс) јер што борба траје краће
мање је ризична пошто пружа мање шанси противнику и смањује
вероватноћу сопствене грешке.
У некомпетитивном мачевању, у коме је једини циљ да се
погоди вештина, главно средство за то је да борба
траје што дуже (да се противник што касније погоди).
Зато је у таквој борби одлучујуће успоравање (контрола инстинкта и рефлекса),
а због чега је управо креативнија, захтевнија,
занимљивија и инспиративнија.
-

ПРАКТИКУМ
ЗА ПРИНЦИП УСПОРАВАЊА

1. Не тежи БРЗИНИ већ ПЕРФЕКЦИЈИ и окретности јер само они отварају врата
брзине. Брзина без перфекције значи нестрпљење, површност, немар и мањкавост индустријски фушерај, јер свака перфекција се темељи на спорости - стрпљењу,
дубини, упорности, посвећењу и борби са собом.
2. Не чини брже од сопственог стварања јер што већа брзина то је мање
простора за деловање. Кад је извођења твоје акције спорије од брзине њеног
креирања брзина је у служби твог мачевања. Ако хоћеш добро да мачујеш мораш
успоравати и мачевати полако јер да би се мачевало креативно потребно је време за
гледање, промишљање, вредновање и креирање. Што будеш све вештије и брже
креирао акције то ћеш имати и више права да брже мачујеш, а кад једном брзина
твојих мисли и осећаја (интуиција) почне престизати брзину твог тела које више не
зауздаваш у брзини - постајеш мајстор.
Ако се, насупрот томе, брзина извођења твојих акције изједначава са брзином
њиховог креирања брзина почиње да се намеће креирању, одређује га и условљава.
Тада брзина скраћује креирање - ствара инстант креирање. Твоје мачевање тада
постаје сналажење, површно, разводњено, приручно, потрошно, банално, осредње инстант. Тако исто настаје и савремена индустријска потрошачка инстант култура,
инстант музика, инстант храна, инстант уметност, инстант политика, инстант
васпитање, инстант образовање, инстант наука...
Но, када брзина извођења мачевалачких акције постане већа од брзине
креирања мачевалачких акција мачевање постаје турбо - брзо а некреативно, а ти
мачујеш празнином - без мисли, безглаво и бездуховно.
Све што се у мачевању тада чини ту је само због брзине која постаје сама себи
сврха, циљ и суштина а мачевање се своди на инстинкт, рефлекс и анимално - телесно.
Ко тако чини - ко се не бори духом што иде пре тела, престаје да се мачује и препушта
се реци анималности, случаја и коцке.
Тако настаје не само турбо мачевање већ и турбо „култура", турбо „уметност",
турбо „образовање", супкултура, антикултура...., а у којима живот, па и мачевање,
ступајући у службу празне брзине ступају у службу деструкције себе и свега око себе нихилизма.
- Зато се у борби око владања брзином свога тела, али и мисли (брзоплетост)
упорно и постојано бави следећим вежбама:
Прва практична вежба: кад противниково сечиво ухватиш у блок немој му
давати узврат пре него што си у себи избројао 21-22 користећи то време паузе за
пажљиво и стрпљиво гледање што више детаља на њему, и тек након тога му узврати
било где и било како.

Друга практична вежба: кад противниково сечиво ухватиш у блок немој му
давати узврат пре него што си у себи изговорио где ћеш (бирајући најлакше место)
узврат нанети.
Трећа практична вежба: кад противниково сечиво ухватиш у блок немој му
давати узврат пре него што си у себи изговорио где ћеш (бирајући најтеже место)
узврат нанети.
Четврта практична вежба: кад противниково сечиво ухватиш у блок немој
давати узврат пре него што си у себи изговорио како ћеш (којом најједноставнијом
акцијом - директно, гард-батманом, ….) узврат нанети.
Пета практична вежба: кад противниково сечиво ухватиш у блок немој давати
узврат пре него што си у себи изговорио како ћеш (којом најкомпликованијом акцијом индиректно, вођењем, варком, уз ескивирање….) узврат нанети.
Шеста практична вежба: кад противниково сечиво ухватиш у блок немој
давати узврат пре него што си у себи изговорио и како ћеш (бирајући најједноставнију
акцију) и где (бирајући најједноставније место) узврат нанети.
Седма практична вежба: кад противниково сечиво ухватиш у блок немој
давати узврат пре него што си у себи изговорио и како ћеш (бирајући најједноставнију
акцију) и где (бирајући најтеже место) узврат нанети.
Осма практична вежба: кад противниково сечиво ухватиш у блок немој давати
узврат пре него што си у себи изговорио и како ћеш (бирајући најкомпликованију
акцију) и где (бирајући најтеже место) узврат нанети.
Исте вежбе се ступњевито раде и када мачевалац треба да научи да креативно
изводи своје нападачке акције.
3. Не чини брже од стварања противника јер што већа брзина то је мање
простора за деловање. Ако видиш да колега изводи акцију полако и знаш да је он
може извести брже али то не ради јер хоће нешто више од простог поготка, не полази
да га погодиш чинећи брже, иако видиш да то можеш.
Ако не урадиш тако тада не побеђује твоја вештина већ твоја грамзивост, не
погађа твоје умеће већ то што је противник решио да буде спор а ти се не умеш
савладати. Такав погодак је, дакле, твој пораз. Мачевалац који својом превеликом
брзином чињења присиљава противника да се бори празнином непромишљености, и не
допушта му да гради борбу мудро и креативно бори се не више против противника већ
против празнине и непредвидивог случаја.
Видиш ли, дакле, да противник чини спорије, како би мачевао из главе, успори и
ти како би за противника имао неког ко је са главом. Увек је боље борити се против
туђег мајсторства него против туђе будалаштине било да си решио да у борби користиш
сопствено мајсторство или сопствену глупост.
Зато нпр. ако противник изводи лагано окрет око себе да би те ударио мачем, а
ти видиш да га муњевитим пружањем руке можеш убости раније учиниш ли то уистину
ћеш га погодити пре али и испасти грамзив и глуп. Показаћеш му да си био бржи али
заборављајући да ни он није чинио најбрже јер му циљ није био да те банално тресне
пуком брзином већ да од себе и тебе тражи и пружи више од умећа обичног трчања:
вештину плеса, у којој си погодивши раније - само га трапаво нагазио.
4. Мењај темпо! Бити у борби пребрз је исто што бити и преспор. Суштински је
важно зато брзину својих акција ускладити са брзином акција противника. Раскорак у
брзинама деловања два мачеваоца води у асинхрону и хаотичну борбу са неизвесним и
надасве случајним исходом јер: „Идеш ли преспоро – несрећа те сустиже, идеш ли
пребрзо сустижеш несрећу“ (персијска пословица).
У борби се, другим речима, не користи брзина већ адекватност брзине а циљ је
акцију извести у право време - ни прерано ни прекасно. Уколико мачевалац, дакле,
погреши у темпу радње - не усагласи њен ритам са ритмом противника, деловаће
сигурно неправовремено тј. пребрзо или преспоро - погрешно.
Тајна мачевања је, зато, везана за брзину али није у убрзавању већ у
контролисању брзине. Ниједна сложена акција се не изводи брзо већ уз деловање

различитим брзинама, а што и представља врх техничког умећа у мачевању. Тако се у
мачевање уноси динамика.
Мачевалац који не уме да мачује разноврсним темпом не само да личи досадног
свирача (или возача) који свира (вози) само једном - највећом брзином већ и нужно
мачује брзоплето, па и непромишљено: не може никад извести неку сложену акцију а
оне просте изводи насумично и у магновењу.
Постоји више начина за контролу брзине у борби, навешћу два: мачевалац
својим спорим темпом кретњи може да успори кретње противника ако овај чини
пребрзо, или да га својим брзим темпом ужурба ако чини преспоро, а може брже.
- Тако нпр. ако видиш да противник мачује пребрзо и непромишљено (уплашено
или неуко - инстинктивно) па се зато не може приближити лепоти вештине споро
одговарај на његове акције и споро изводи своје акције. У ту сврху можеш радити брзо
своје блокове а изводити споро узврате, или изводити брзо покрете ногу који ће
створити временски простор за споро извођење блокова и узврата. Или, изводи акције
са велике дистанце, а што успорава борбу јер тражи време за савладавање простора,
или акције које су по својој суштини спорије од других (искорак је спорији од испада,
испад је спорији од флеша, двокорак је спорији од корака, сечење је спорије од бода,
бод са варком је спорији од директног бода...). Контрола брзине се, дакле, не врши
само пуким убрзавањем и успоравањем - квантитативном манипулацијом већ и
квалитативном манипулацијом тј. избором различитих акција. Тако нпр. уместо да брже
сечеш можеш спорије бости, уместо да узврат изводиш брзо можеш га изводити споро
али са скраћењем дистанце (краћим путем), уместо да једну рипосту изводиш полако а
директно можеш је изводити брзо а индиректно (вођењем)...
- Ако видиш да противник пребрзо (уплашено и панично) изводи своје блокове
тада своје нападе изводи спорије, а како би га научио да се брани смирено и мачује
промишљено.
- Ако видиш да твој противник пребрзо (непромишљено и аутоматски) изводи
узврате тада своје контраблокове изводи све брже како би ти његови узврати увек
наилазили непробојни зид одбране а он се подстакао на размишљање (успоравање) о
томе где греши и како да тај зид обиђе или пробије.
- Ако видиш да је твој противник инертан, лењ и да мачује једнолично и
беживотно, удахни у у борбу живот - почни да повећаваш њену динамику променом
темпа. У сврху тога пођи у напад брзо али га заврши споро или обрнуто; у извођењу
блока радње ногама изводи споро али за толико убрзај радње руке и обрнуто; изведи
напад испадом споро а завршницу напада искораком брзо или обрнуто - испад брзо а
искорак споро; пођи у варку првим делом споро а заврши је брзо или обрнуто…
5. Брзина се стиче спорошћу! Неискусни мачеваоци мисле да се брзина у
мачевању стиче вежбањем све бржег извођења радњи и акција. То је погрешно. Да би
мачевалац постигао брзину у извођењу неке акције он мора дуго вежбати споро
извођење њене технике. Нестрпљиви (еуфемизам за грамзиве) то избегавају јер мисле
да време протиче узалуд а заправо једино нас спори покрети уче стрпљивости, смирују,
гасе брзоплетост, воде правилном извођењу техника… - отварају врата за постепено
убрзавање акција и управљање њиховом брзином.
Из тог разлога када треба извести један покрет брзо искусан мачевалац га никад
не узводи на пречац већ уз унутрашње контроле и успоравање – смирености. Уколико
је он због брзине коју треба да изведе нестрпљив и жури његов покрет ће бити учињен
не само пребрзо већ и неправнилно. Зато се каже: „Festina lente“ - жури али полако.
- Тако нпр. као што споро подизање тегова на посебан начин јача мишиће и
спори покрети Таи-Чиа на посебан начин витализују цело тело тако и споро, што
спорије извођење мачевалачких покрета ногу (испад, искорак, испад у лево и десно,
окрети...) и мачевалачких покрета мачем (бод, сечења, блокови...), а као у успореном
филму, изврсно утиче на развој моторике и усавршавање вештине. Ове вежбе са
најбоље раде у форми "пириха".

6. Не покушавај да својим телом будеш бржи од свог тела тј. да све решаваш
усавршавањем свога тела (брзином рефлекса и инстинкта). Брзина извођења телесних
акција има границе. Она је лимитирана био-физиолошким карактеристикама људског
рефлекса чија брзина никаквим прогресивизмом се не може померати у бескрај.
Људско тело се не може кретати брже од морфологије људског тела - изузев уз
помагала или генетским инжењерингом будућности са којим престаје „људско", па и
морфологија људског тела.
Оно што не можеш постићи брзином извођења својих акција можеш постићи
креативношћу употребе тих акција јер промишљање наизглед успорава акцију али
мисао и интуиција који докучују и спремно унапред чекају шта ће противник учинити
пре него што било шта учини, бескрајно су бржи од било каквог рефлексног реаговања
на оно што је он већ учинио.
- Тако нпр. ако видиш да је противник урођено моторички бржи од тебе, а не
уме да се контролише па уноси хаос у борбу, тада да би створио хармонију и
синхроницитет вашег мачевања, не покушавај његове акције да сустижеш телом већ их
сачекуј унапред антиципирањем духом. Другим речима, пођи споро у широко сечење
са другом интенцом - знајући да ће противник то искористити за свој брзи темпо бод.
Тада спремно унапред сачекај тај његов бод својим блоком, ескиважом,
разоружавањем...; или уколико видиш да је узврат твог противника муњевит и за твоју
одбрану недостижне брзине тада у напад пођи са циљем да чим видиш да он изводи
блок одмах и унапред поставиш свој мач у положај блока пре него што је он извео
узврат. Мачеваоци који узвраћају муњевито (непромишљено) увек то чине аутоматски
и у исту тачку па их у тој тачки и треба стрпљиво сачекати; или пођи у напад и док
противник изводи блок изведи одмах ескиважу у страну; или изводи стално пропусне
нападе тј. док он изводи свој блок у тај блок изведи одмах неки други напад (нпр.
сечење из 2 сата са циљем да чим противник контактира наш мач за блок одмах
наставимо напад али са пружањем балчака нашег мача напред како би му нанели
ударац јабуком; или изведемо напад сечењем из 10 сати са циљем да, кад противник
постави свој мач у положај полублока како би нам нанео бод, ухватимо ненаоружаном
руком прву трећину његовог сечива и тако га разоружамо или отворимо за наш бод или
сечење...) недозвољавајући му тако да изведе узврат и реализује ту своју брзину. Тада
ће бити принуђен да у свом мачевању постане опрезан и промишљен јер упада у замке
своје брзине и сам ће покушавати да мачује спорије.

*
ПРИНЦИП ВРЕДНОВАЊА
Избор је оно што те чини човеком.
Стајнбек

У борби бирај изврсно, буди избирљив и сладокусац. Реч човек – mensch
(на немачком од der Messende), значи мерилац. Мачевалац, дакле, треба да користи
своју вештину онако како доликује човеку, што ће рећи на људски начин –
нормативно, јер само вештина и начин живота који су у служби људскости у служби
су и човека.
И као што мачевалац у компетитивној борби не треба да тежи само да погоди
(победи) већ исто толико и да бира начин на који погађа (побеђује) - јер има победа
које су јадне или срамоте за осуду, тако исто мачевалац у некомпетитивној борби не

треба само да се мачује већ исто толико и да вреднује и бира начин на који мачује јер
има и мачевања које је за стид и не гледање (бламажа).
Дакле, као што не треба јести прасећи све тако не треба ни мачевати на било
какав начин, и само да би се победило. Мачевалац треба да је јако невешт, угрожен,
или сасвим без стила и укуса кад мора на сваки начин и по сваку цену тј. без икаквог
бирања наносити било какве поготке. Мачевалац, међутим, бирајући у својим акцијама
необично, маштовито, лепо, креативно… вреднује то што чини и понаша се другачије од
животиње или дивљака који чине увек само оно по њих корисно, а без освртања да ли
је то уједно вредно, лепо, праведно, одвратно, безвредно...
Вредновање се не односи само на бирање АКЦИЈА већ и на начин на који се
АКЦИЈЕ изводе - мачује, а који може бити прљав, насилан, мајсторски, галантан,
префињен…, дакле, на понашање према противнику, себи самом, учитељу итд.
Мачевалац који у свом мачевању вреднује показује да није у оскудици као гладан
човек који све једе само да би утолио глад већ да је богат умећем, пропушта, игра се
приликама, влада ситуацијом - има моћ да бира између АКЦИЈА оне лепше,
вредније...
Из тог разлога кад човек престане процењивати и вредновати па му све
некритички постане исто и једнако вредно (дакле једнако безвредно), кад нестане
хијерархије па лепо и ружно, добро и зло, значајно и безначајно, изврсно и обично,
смислено и бесмислено, здраво и болесно, простачко и васпитано… постану
„равноправни“ - другим речима кад нестане култура, нестаје и mensch (човек), па
његово мачевање и живљење постају неизбежно некултивисани и дивљачки.
Али, кад мачевалац почне да вреднује у својим акцијама - одбацује оне лоше,
једноставне, баналне, немаштовите, које се понављају а бира изврсне он то не треба
да чини због престижа - тежње да их задржи за себе како би био бољи и изврснији од
противника. „Сво зло има једно заједничко својство: оно жели све најбоље..., али само
за себе" (Ендерс). Вредно и изврсно у борби не треба да буде предмет компетиције већ
САРАДЊЕ, не тежње да се задржи за себе већ да се преда и поклони противнику ради
изврсности и вредности заједничке борбе.
Но, оскудник у свему чиме се бави стално очекује и тражи путеве да узме и
добије само за себе, а богат и широкогруд човек због преобиља тражи у свему чиме се
бави путеве да пружа, даје и поклања.
Зато је слаб мачевалац у борби увек принуђен због мањка и оскудевања да чини
само оно што је неопходно, економично, практично, прорачунато, опрезно, ефикасно и
корисно - све своје снаге и пажњу улаже 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, јер: само се
уз слободу може узлетети.
Грабеж, гурање и надметање око тога „ко ће први, једини и најбоље" владају
само тамо где нема нечег довољно, где је сиротиња и где човек притеран, као
животиња, мора изгурати другог како би имао место за себе. Али тамо где влада
оскудица и немаштина нестаје и човек јер „Где пука егзистенција постане све људи
постају ништа“. (Маркузе)
Насупрот томе где има вишка, богатства, где се прелива… ту нема места за
отимање, борбу око нечега, конкуренцију, супарништво… - ту се даје, поклања, расипа
и сарађује, како у животу тако и у мачевању, ту нема компетиције и надметања већ
уметности.

-

ПРАКТИКУМ
ЗА ПРИНЦИП ВРЕДНОВАЊА
1. У борби ПРОПУШТАЈ. То значи: прескочи да изведеш ЛОШУ акцију и замисао
чак и ако она може да погоди противника. Само похлепа гледа како да све и било шта
зграби и искористи.
Ако противника можеш убости или посећи само простим пружањем руке довољно
је да то уочиш - већ си га тиме убо и посекао, али то не чини. Пропусти..., и покушај
нешто друго што захтева веће умеће. Не погађај тривијално ако можеш погодити
маштовито и креативно.
- Тако нпр. ако видиш да је противник у ставу негде отворен не чини оно што би
учинио у компетитивном мачевању већ намерно пропусти прилику да изведеш одмах
најпростији директан напад у ту тачку како би га банално и најједноставније погодио.
Пошто такав погодак (који може нанети свако) не би био толико твоје умеће и
креативност колико противникова грешка нападни га у ту тачку али неком индиректном
АКЦИЈОМ - дакле, самоотежавајући и одмажући себи посао који би без те помоћи
противнику био обична тупава тривијалност.
- Исто тако нпр. ако видиш да противника након свога блока можеш одмах и
лако погодити најпростијом аутоматском и директном рипостом пропусти то и дај му
индиректну рипосту уз неку варку, вођење, пренос… То је теже али је креативније и
богати не само вашу борбу већ и тебе који на такав начин мачујеш.
Уколико, међутим, не учиниш тако већ противника одмах компетитивно убодеш
или посечеш тупавост противника, који ти је омогућио да га тако убодеш или посечеш,
прелази и на тебе који ниси због своје грамзивости одолео да га тупаво погодиш. То
тада није мачевалачка борба два добра мачеваоца већ мачевалачка борба два тупана
без укуса и стила!
Није у интересу доброг мачеваоца да наноси поготке глупошћу противника већ
својом вештином, па макар при томе и изгубио јер ко се боји да ће бити погођен и
осрамотити се (ударити шамар свом поносу и гордости) у покушају да достигне нешто
изврсно није изврсном ни дорастао! Нешто је вредно тек када смо спремни на жртву
због тога.
2. У некомпетитивном мачевању се не допушта противнику да изведе своју лошу
акцију, за разлику од компетитивног мачевања у коме се све чини да он своју лошу
акцију изведе како би се то искористио за победу. Кад, дакле, видиш да противник
полази у напад неком лошом акцијом не прескачи прилику да својом добром акцијом
ову претвориш у нешто боље. 18
- Тако нпр. ако противник крене на тебе сечењем без бацања не чини као у
компетитивном мачевању – зауставни бод, него пружи свој мач у њега и изведи бод са
кретањем напред али пролазом - дакле, не да би га компетитивно погодио већ да би
твој врх намерно прошао тик поред његовог збуњеног лица а ти се нашао њему са
стране или леђа. Можеш исто у тај његов отворени напад урадити и бод али са кораком
у назад тако да се он не набоде али и да му ипак буде очито да се набо јер се твој врх
зауставио ("checking") њему под грлом. Нападачева лоша акција ће тако бити
прекинута (њему наочиглед његове грешке) али тако да што вас је твоја добра акција
обојицу довела у положај из којег можете одмах и без прекида наставити вашу борбу,
јер је њему пружена прилика да бод ескивира, уклони…, и настави мачевање.
18

Легенда каже да је један кинески цар поседовао дијамант изузетне величине и
светлости који је био неупотребљив и безвредан јер је на једној својој страни имао огреботину
коју нико није могао да изглача и отклони. Но, један мајстор – који је добио почаст главног
драгуљара у царству, решио је овај проблем тако што је у дијамант угравирао изванредну шару у
коју је уклопио и огреботину која је тако заувек нестала.

3. У борби, исто тако, понекад намерно пропуштај да искористиш изврсне
акције и идеје, а које могу противника погодити. Човек треба да зна да се суздржава
лоших ствари, али исто тако треба да зна и да се понекад суздржи од изврсног.
Пропуштање добрих прилика борби даје зачин занимљивости не само због
непредвидивости већ и зато што широкогрудост мачевање оплемењује, а луксуз и
расипање га усложњава и богати. „Злата вреди кад човек зна и када злато не треба
дирати."
- Тако нпр. ако на противников напад изведеш блок и узвратиш, а на шта ти он
узврати контраузвратом, а ти на то успешно хваташ његов мач и полазиш у
разоружање - не изводи то разоружање до краја, као што би урадио у компетитивном
мачевању. У финалном делу своје акције пусти његов мач и изведи окрет, ескиважу…;
или, ако си у нападу извео изврсну варку бод-бод, или сечење-бод, у последњем
тренутку, пре него што је финализујеш поготком, изведи „checking" - склони свој врх са
противниковог тела и настави неку другу акцију у продужетку. Овако нешто захтева
мајсторство јер свака добро изведена акција има свој финални део у коме је теже не
погодити него погодити противника – у коме је умеће не погодити га, а да при томе још
и сам не будеш погођен. Противник ће тада, ако има довољно духа, осетити и лепоту
уметности поигравања - мајсторског зачина у свакој вештини.
4. У борби између више акција увек бирај ону која се теже учи, увежбава и
изводи. „Difficiliora meliora" - Теже је боље!
Мачевање на тежи начин је захтевније али увек боље од мачевања на лакши
начин јер уз препреке не само да се учи њихово савладавање већ се и расте, јача и
ЗРИ. Зато се у мачевању као борилачкој уметности не тежи лакшем него тежем – јер
ограничења јачају, буде инвентивност и сналажљивост, изоштравају чула, тело, дух и
осећаје па су резултати произашли из ове оштрине ваздуха пуни здравља.
Насупрот томе бирање лакшег увек мекша човека, слаби мишиће, отупљују дух
и успављује душу.
- Тако нпр. ако је противник грешком и неопрезно пришао сувише близу па је
веома лако ухватити левом руком врх његовог мача и разоружати га нека тај његов
превид не буде теби зов да урадиш то лакше и одмах зграбиш његов мач. Напротив,
нека ти то буде зов да ту акцију изведеш на неки тежи и компликованији начин који
тражи више вештине. Зато ако си био у контраставу који је згодан за хватање левом
руком, стани у став који је мање згодан за то; нападни бодом његову ногу и кад он
пође назад да је склони зграбити му мач и разоружај га; зграби његов мач али га
разоружај не на лакши начин – чупањем, већ на неки тежи начин - полугом или
окретом; тако што нећеш покушати да зграбиш његов мач руком док изводи корак
напред - као у компетитивном мачевању, већ кад изводи корак назад…
5. У борби између више акција увек бирај ону која у себи садржи више
елемената а не ону која се заснива на минимализму и једноставности. Свака тежња
минимализму и редукцији у било чему (говору, писању, мишљењу, осећању,
одевању, понашању, исхрани, уметности...) не само да је знак лењости већ и
индустријског сиромаштва због чега кад-тад доводи у једноличност понављања,
монотонију и досаду - празнину. Тако је и у мачевању.
И као што се култивисање човека не налази у сужавању, сиромашењу,
редукцији и кретању од сложеног ка простијем - варваризацији, већ супротно у
богаћењу, креирању, стварању и конструкцији тако исто и мачевалац у својој вештини
треба да шири и богати лепезу својих покрета тела, мача, идеја..., а не да их сужава
јер (како то кратковиди прагматичари обично закључују) су „сувишни и непрактични”.
Геометрија, философија, књижевност, латински, уметност… се не уче да би били
практично корисни у свакодневном баналном пијачном животу већ да би се код човека
развио дух и он култивисањем удаљио од животиње у себи. На исти начин и у
мачевању треба изводити не само економичне, корисне, употребљиве и ефикасне

радње већ и оне које су „сувишне" јер оне богате и развијају моторику, окретност и
психу мачеваоца.
- Тако нпр. у борби изводи сва могућа кретања у свим правцима и на све начине
и не поступај као у компетитивној борби за коју ти је довољно да знаш и користиш
само једно или два кретања. Зато се крећи ка и од противника, око њега, косо, бочно,
мењај ставове…, и не прави од свог кретања једноставност већ плес. Исто тако користи
што више све могуће радње и покрете мачем иако борбу можеш водити коришћењем
само пар радњи и покрета мачем. Зато мењај позиције, постављај руку у разне позиве,
користи што више различитих одбрана и напада. Разлика између лошег и доброг
плесача је у томе што први игра са два корака а добар са мноштвом корака, разлика
између лоше и добре музике је у томе што лошу чине два ритма и једна мелодија а
добру мноштво ритмова и мноштво мелодија…
6. Ако си за извођење изабрао намерно неку једноставну (баналну) акцију
примени је на неки сложен начин.
- Тако нпр. у шаку коју противник држи грешком сувише отворену не изводи,
као што би учинио у компетитивном мачевању, напад обичним директним сечењем или
бодом већ га варком 2-1 “непотребно” натерај да уочи ту своју грешку и своју шаку
прво одбраном затвори, или је отвори још више, а затим другом одбраном поново
отвори; или, ако хоћеш да изведеш прост напад са батутом не финализуј је бодом
право већ бодом са дегажеом, или сечењем по противниковој руци, или тако што ћеш
након батуте поћи у лажни бод и на противников блок финализовати пропусни напад
са сечењем…
7. Ако наиђеш на противника који је неспособан за процењивање вредног, и
који је форматизован да трговачки све бројчано квантификује, никад се не упуштај у
пиљарску математику бројања погодака и поена јер треба избећи сваку победу у
безначајном која води у пораз значајног.
Допусти му, зато, да се слободно бави квантитетом и нека поготке ређа, одузима
и сабира, а ти се посвети вредновању његових и својих акција – бави се квалитетом не
дозвољавајући себи да ти због бројева измичу вредности. Увек ће бити оних са којима
ћеш водити исту борбу а да при томе водите различите битке - свако своју, а због чега
нема победника и пораженог ма какав исход био.
8. У компетитивном мачевању што борба дуже траје она је ризичнија. Из тог
разлога једно од главних начела и основни циљ у компетитивном мачевању је да се
противник погоди одмах у првој акцији. И као што је савршенство кад цртач само
једним покретом оловке, или четкице у акварелу, створи живот на папиру тако је и
достигнуто савршенство у компетитивном мачевању кад мачевалац само једним
покретом мача одмах победи. Да би се то постигло акција треба да је једноставна, а
због чега се и каже да је мачевалачко савршенство у једноставности.
Но, једноставност која није обична простота већ достигнуто савршенство увек је
по спољашњости проста али је у себи сложеност. Она је математички речено: проста
јединица коју сачињава бескрајно бројева њеног бројчаног низа.
„Прави пут је најкраћи, али најчешће треба највише времена да се њиме дође до
циља.“(Лихтенберг) Из овог разлога је савршена акција као нпр. директан
праволинијски бод мачем, а који се састоји од бода по савршено правој линији
кретања према противнику, са потпуно опруженом руком, правилно ротираном шаком,
сечивом мача у продужетку осе руке, правилним положајем руке у односу на торзо и
торза у односу на ноге, мача у односу на противников мач…, нешто што се увежбава
десетинама хиљада пута, тешко се постиже и слично је кратком стиху који у себи
сједињује бескрај речи.
Поставља се, међутим, питање места оваквих минималистичких акција у
некомпетитивном мачевању с обзиром на то да је реч о акцијама које служе за
тренутни погодак - дакле, крај мачевања. С друге стране то су акције које због своје
једноставности нису адекватна грађа за некомпетитивно мачевање које се најбоље
изводи са сложеним и индиректним акцијама.

У некомпетитивном мачевању се просте акције користе, али контролисано и као
изузетак а не правило. Тако нпр. пошто је савршено изведен директни бод акција која
одмах погађа, и са којом се одмах мачевање и завршава, он је акција која је идеална
за крај - прекид једне некомпетитивне борбе. Такође, ако један мачевалац изведе нпр.
савршени директан праволинијски бод он неће погодити противника ако је овај вешт и
одговори исто тако једноставном савршеном одбраном, а чиме ће се отворити врата
једне изврсне некомпетитивне борбе два мајстора. Исто тако, уколико један мачевалац
уме да изведе савршени праволинијски директан бод он ту своју АКЦИЈУ, ако види да
противник у некомпетитивној борби не може да се одбрани, треба да изведе као
„checking" - зауставно, или скрећући своје сечиво пре самог поготка отварајући тиме
пут за наставак мачевања неком другом АКЦИЈОМ.

*

Целог свог живота тражиш само ону једну мисао,
коју у себи непрестано носиш.
Све што радиш, о чему год пишеш, све је то опис, дохватање, покушај
дохватања оног Једног, око кога се трудиш, и које у себи носиш као
присконско благо, као унутрашњи порив, као истину
своје индивидуалне егзистенције.
То Једно је као ватра која у теби тиња или букти, и коју мораш да одржаваш,
па си због тога спреман све, што ти до руке дође, бациш у ту ватру и
претвориш у то Једно (...)
Стално замишљам да поред и иза свега што сам написао или пишем
има још нешто боље, лепше, суштинскије, што бих једном морао написати.
Али томе бољем никако не стижем.
Је ли то она једна иреална тачка, о којој говори Кант, у којој као да се
концентришу сва наша знања, а која као да се као покретна звезда-водиља
непрестано измиче? Или је то оно Једно о којем говори Плотин?
Човек збиља вечито тражи оно Једно, ону своју једну али најдубљу Истину,
коју у себи носи као жижу свог постојања.
Миодраг Цекић – „Једно и све“

*

ФРАГМЕНТИ НА ТРАГУ МАЧЕВАЊА КАО
БОРИЛАЧКЕ УМЕТНОСТИ

Реч БУШИДО - кодекс јапанских ратника самураја, дословце значи
„пут ратника"(буши - ратник; до-пут; бу-рат) – „ратна стаза".
Међутим, јапански идеограм „бу" значи такође и прекид борбе,
враћање мача у корице.
Бушидо, дакле, истовремено и дословце значи ратников „пут мира".
*

„Прави победник побеђује себе.
Силе порока посећи и лоше жудње пробадати.
Уметност је скупља од злата. Друга победа нема вредости. Ко мачује другачије мора
изгубити, и ако га слеп свет можда славата." (Christoff Weigel, „Слике из живота
сталежа који служе владару као пријатељи и ратници“, 1698)
*
„Добар мачевалац избегава свађу и борбу.
Борити се значи убијати.
Поента је да ову уметност треба искористити као средство за
напредовање у проучавању Пута.
Уколико се правилно упражњава, она нам на делотворан начин помаже да допринесемо
оплемењивању нашега ума и духа.“
(Кимура Кјухо, 1763, јапански учитељ мачевања)
*
„Дух будоа (ратничког пута – прим.аут.) јесте у томе да се покаже прави пут с којег
човек не сме скретати, с крајњим циљем да се личност просветли и освести“
(Сенсеи Такамијаги)

*
„Мислити само на победу је болест.
Мислити само о употреби борилачке вештине је болест (...)
У борилачкој вештини је болест ако не оставите иза себе ум борилачких вештина."
(Јагју Муненори, 1640, јапански учитељ мачевања)
*
„Вештина мачевања није у тучи мачевима.
Људи који не мисле тако и задовољавају се тиме да после борбе напуне стомаке и нађу
место на коме ће да се извале - представљају обичне скитнице (животиње) и ништа
друго..." (Мијамото Мусаши, 1645. )
*
„Није смисао да један спортиста победи другог како би се показало ко је бољи
већ да се вежба и буде вежбан од стране тренера да се буде бољи од
себе и надмеће са собом а не оним испред себе.
Смисао није у упоређивању него у саморазвоју."
(Виктор Франкл "Вапај за смислом")
*
„Мачевање, борба сабљама или употреба лŷка и стреле развили су се из потребе
убијања непријатеља у одбрани или нападу, али се њихова изворна функција готово
изгубила а та су умећа постала чиста вештина.
Она се практикује, на пример, у зен-будистичкој борби сабљама, која захтева велику
вештину, контролу целог тела и потпуну концентрацију - квалитете које
дели с уметношћу (...)
Зеновски мајстор у борби сабљама не гаји жељу за побеђивањем,
убијањем или деструкцијом, он не мрзи.
Он се бави извођењем чистог покрета, а ако противник буде убијен,
то је зато што је сам „стао на погрешно место".
(Ерих Фром, Анатомија људске деструктивности)
*
„Кад је реч о борилачким вештинама њихово упражњавање може бити само
учвршћивање нарцизма и жеље да се напросто буде бољи и јачи од других.
Али, на одређеном степену сазревања, ова полазна мотивација долази у кризу и тада
се поставља питање дубље мотивације, с ону страну сваке
прагматике и самопотврђивања.
На том ступњу, или непосредно пре њега, избијају у први план етичке и естетичке
компоненте вештине, тј. постаје пођеднако важно - ако не и важније, зашто се и како
се нешто чини, а не то шта се с тиме постиже или може ли се други
победити и надвладати (...)
Борбена ефикасност се тако запоставља на рачун естетике вештине,
поједине технике и покрети се све више удаљују од функционалних захтева те се више
води рачуна о елеганцији и лепоти, уз минималну употребу снаге,
него о ефикасности у реалној борби (...)
Више се не ради о томе да се неко убије или победи,
него о томе да се пође у борбу против самог себе.
На тој степеници борилачка вештина надилази властиту прагматику и

у њој „световна" успешност губи на значају а она постаје
средство самоусавршавања или надилажења онога што чини логику и намену
борилачке вештине јер њен циљ и постаје трансцендирање световног (...)
Прави стрелац тада не гађа да би освојио какву награду,
да би победио нити да би импресионирао друге. Он гађа за Бога.“
(Душан Пајин, Култура тела и борилачке вештине, 1990)
*
„Умеће борбе је тако подигнуто на ниво уметности – савршенства покрета
који холистички култивишу и оплемењују тело и дух чиме помаже у
спашавању људи од полуживота, тако што омогућава да виде како слободно и
креативно може бити људско деловање.’’
(Девидé, Јапан, 2004)
*
„Борилачке вештине никад нису имале за циљ приказивање пред публиком,
или задовољења критеријума суђења или победе над противником у такмичењу.
Огромна већина мајстора у будистичким и таоистичким манастирима,
чак и у секуларном друштву, никад не би ни размишљала о наступању на неком
такмичењу за медаљу на Олимпијади.’’(Лу,2008,вол.4:38)
*
„Зато већина оних, који су се бавили и још се баве на прави начин борилачким
вештинама, ове не доживљава као спорт и вид забаве већ као вештину и начин
живљења, што представља много шири културни контекст,
у који су онда укључене и разне друге врсте вештина и уметности “
(Александар Филиповић, Зашто борилачке вештине не могу бити спорт).
*
„Ако одговараш на аресију чувај се да не повредиш нападача јер од погрешног
коришћења своје вештине трпећеш последице.
На сваки начин покушај да избегнеш и игноришеш агресивне,
нерасположене и зле јер ће се они сами,
пре или касније на неки начин, сусрести са својом судбином.”
(Мао Јунаји, Кодекс Бубиши, 1621.)
*
„Како треба победити. - Добра победа мора у побеђеном изазвати радост,
она мора имати нечег божанског што не постиђује.“
(Ф.Ниче)

А.С. „Дневник учитеља мачевања” – Бележнице I-IX

*
Златни крчаг и кад се разбије остаје злато – врлина и кад губи остаје врлина.
Подвиг је увек већи од победе па вредно прелеће
преко свега – и преко својих пораза.
Јер, дакле, бити достојан врха важније је него попети се на њега треба хтети
Ars virtutis causa – ВЕШТИНУ ЗБОГ ВРЛИНЕ
а не вештину због побеђивања.
*
Техника мачевања, свих борилачких вештина и вештина уопште никад није
ЕТИЧКИ неутрална.
Постоје начини употребе сваке технике, па и технике борилачких вештина,
који су такви да њихова етичка настројеност видљиво или невидљиво,
посредно или непосредно, одмах или касније се неизбежно окреће деструктивно против
ње саме и оних који је користе.
И супротно. Увек постоји одређена етичка настројеност у
коришћењу неке технике и вештине...
која омогућава конструктивни развој ње саме и усавршавање онога ко је користи.
Тајна мачевања, зато, није у мачевању самом већ у томе како се мачевању ПРИСТУПА.
Тајна било које вештине није у вештини самој већ у приступу њој.
Тајна живота није у живљењу већ виђењу и приступу животу.
Кључ свега налази се не у чиниоцима већ у односима,
не у видљивом већ невидљивом.
*
Ако „Кроз живот се не може проћи без мачевати се" (Антонио Маћадо),
тада је све борба и мачевање.
Но, тада се боре и мачују и сами приступи
борби и мачевању - то да ли се бориш као супарник - против неког,
или са њим - као сарадник, или поред њега - као сапутник, или испред њега - као узор,
или иза њега - као помагач, или испод њега - као завидљиви похлепник,
или изнад њега - као великодушни дародавац?
СВАКА БОРБА ИЗРАЖАВА УВЕК НЕ САМО НЕКИ ПРИСТУП ПРОТИВНИКУ У БОРБИ - НЕКУ
ЕТИКУ БОРБЕ, ВЕЋ И БОРБУ ПРИСТУПА ПРОТИВНИКА БОРБИ - БОРБУ ЕТИКА.
*
Какав однос има један човек према себи, другом човеку и свету око себе такав однос
има и као мачевалац према сопственој вештини, њеном учењу,
вежбању и примени, учитељу, другом мачеваоцу, свом мачу и себи као мачеваоцу.
Сви ти односи, био он свестан њих или не, су међусобно уплетени у једну целину истог
карактера и духа чинећи ЕТИКУ његовог живљења и БОРИЛАЧКУ ЕТИКУ његовог
мачевања. Нема, дакле, борбе у било чему без неког
приступа борби - етике борбе, па и борбе етика.
Свака ЕТИКА и БОРИЛАЧКА ЕТИКА, међутим, ма каква била, увек је и неизбежно део
једног истог лŷка који се кроз епохе напиње између два краја:
нискости дивљаштва и узвишености племенитости чинећи да иако
„Све душе су бесмртне само душе праведника су и бесмртне и божанске.“(Сократ)

*
У почетку је мач средство смртоносне борбе мачеваоца са противником,
на крају мач је средство оплемењујуће борбе мачеваоца са собом самим.
У почетку је мач био средство конфликта, на крају средство сарадње - јер ко се бори
само са собом тај је постигао мир са другима.
Мачеваоци, стога, данас не треба мачевима да се убијају нити да се ношени убилачким
поривом прикривеним под еуфемизмом „спорт"
узајамно сатиру око победа саучествујући тако у грађењу и одржавању једног
компетитивног света окренутог против њих самих.
Они у својој вештини треба да се боре за супротно - оно што превазилази такав свет и
његове антивредности: за начин мачевања који их удаљава од
анималног и варварског - култивише и оплемењује њих и свет око њих.
*
Лаици мачевање изједначавају са умећем убијања због чега обично
немају разумевање за учење ове вештине.
Права вештина и суштина мачевања, међутим, није убијање јер
убити увек значи на неки начин бити и убијен.
Убити мачем је израз неукости јер само онај ко не зна да мачује - ко не влада мачем
већ мач влада њим, у борби мора да убија.
Ономе ко је досегао изврсност вештине отуд је питање мајсторске ЧАСТИ да у борби
надигра тривијалност убијања.
Он зато, кад је присиљен на праву борбу, мач не користи да постане убица-самоубица
већ за обесхрабривање, заустављање, неутралисање, онеспособљавање,
разоружавање, савладавање или рањавање противника.
Право учење мачевања као борилачке вештине је зато увек само оно коме је врхунац
знања употреба мача за племенитост а не убијања.
Но, зрелом мачеваоцу његова вештина, исто тако, не служи
ни за такмичарска надметања - мачевање као борилачки спорт.
Мач није играчка за дечије игре престижа, славољубља и таштине.
Заправо, јер врх мајсторства у свакој делатности је увек њено претварање у уметност,
сваког зрелог мачеваоца највише занима мачевање као
борилачка уметност (Мартиал Арт) - мачевање као КУЛТУРА оплемењивања
тела и духа мачевалаца, њихових међуљудских односа и вештине саме.
*
Потребни су срчаност, вештина и снага да би се наоружани противник мачем убио.
Али, пријатељу, много више срчаности, снаге и вештине је потребно да би се
наоружани противник мачем само ранио, разоружао, онеспособио, неутралисао
или се од њега начинио савезник и пријатељ.
Потребни су срчаност, вештина и снага да се мач користи за
надметање и побеђивање у такмичењу.
Али, пријатељу, много више срчаности, снаге и вештине је потребно
да се мач користи не против другог већ са другим и за другог а
против себе - не за побеђивање у борилачком спорту већ за
лепоту једне борилачке уметности.
Потребни су срчаност, снага и вештина да би се живело ратнички и витешки.
Али, пријатељу, много више ратничког и витешког је потребно да се срчаност, снага и
вештина префине, сублимишу и одухове - постану нешто узвишено и племенито.
Лако је и једноставно, дакле, у свему па и у мачевању чинити
банално и приземно - као животиња, али је тешко, пријатељу,

живот трошити за нешто вредно - чињење
и досезање онога што анимално и банално надилази.
*
Борилачке вештине, па и мачевање,
не треба да се развијају кроз профану употребу у сврху корисне
употребљивости – везивањем за реално (убијање или такмичење).
То је пут који води само њиховој техничкој банализацији и етичкој варваризацији.
Развој борилачких вештина, па и мачевања, не треба, дакле, да је покретан биолошким
и свођењем на телесно, анимални инстинкт и рефлекс, кретање ка практичном и
коначном у вештини – њеном обездуховљењу, већ духовним у човеку; не кретањем
кроз хоризонтали приземног већ вертикалу идеалног и неограниченог у вештини и
мачеваоцу самом.
Тек тада, кад је тиме борилачка вештина постала технички обогаћена и етички
оплемењена – кад се претворила у непрактичну, „нереалну“ и „онострану“ борилачку
уметност, она може тако освештеног, узвишеног и култивисаног карактера да се
благородно спусти ка „овостраној“, реалној и профаној употреби јер тада више неће
бити варварско оруђе борбе за раздор и рат већ божанско оруђе
борбе за хармонију и мир.
*
Као што „Паметни људи расправљају о идејама, просечни људи о
практичној свакодневици а необразовани једни о другима" (Аристотел),
тако и мајсторе мачевања занима да се мачевањем баве
само као вештином самом - мачевањем као борилачком уметношћу а не њеном
практичном употребом за бојево или такмичарско побеђивање,
или бављење другим мачеваоцима као противницима.
Зато је Мијамото Мусаши - највећи мачевалац Јапана, 1645. године написао:
„Учим од свог противника у двобоју, и учење је једини разлог због којега се борим", а
Кастл 1885. године у истом духу у својој књизи подсећа да:
„Још су мајстори 16. века проникли
у начело које се данас занемарује (…), да борци не треба да се упоређују и придају
сувише важности погоцима (…) већ да из њих извлаче поуке."
*
Прво се учи како се борба води кроз сукоб а затим се учи како се води кроз сарадњу.
То је не само зато што прво је лако а друго тешко већ и јер
„Оно што се као најизврсније чини изискује, по природи,
увек и највише васпитање”. (Сократ)
*
Мачеваоци данас не треба да се убијају мачевима.
Али то не треба да чине ни у другом,
прикривеном, облику еуфемистичког имена спорт - сатирући се
међусобно око такмичарских победа, грабежа за поенима,
медаљама и статусом саучествујући тако у грађењу и одржавању једног компетитивног
света окренутог против њих самих.
Они треба у својој вештини да се боре за супротно - оно што превазилази свет
престижа, таштине, славољубља, гордости, зависти, агресије, беса,

насиља и свеопштег прашумског ривалства.
Дакле, за начин мачевања који их удаљава од
баналног и варварског - анималног у себи а оплемењује и
уздиже у културно не само њихову вештину већ и њих и свет око њих.
Твоје једино надметање и борба, зато, нека увек буду да се беспоштедно,
на сваком месту, у сваком тренутку и у свему бориш против
анималног и надметачког у себи.
Не видим другу дефиницију добра и дубљу сврху
људског делања, па и мачевалачке вештине, од тога да буду степениште ка личним
врлинама и служе племству живота.
*
Могуће је мачем погодити а не умети мачевати, но немогуће је
умети мачевати а не погодити.
Први и најважнији циљ у мачевању зато није погађање већ
мачевање само – вештина, јер прави погодак је само онај који се рађа из мајсторства
а не игре случаја и срећне неукости.
Зато ако у борби гледаш само да погодиш онда нећеш видети како мачујеш.
Тада нећеш ни погодити јер као што тајна доброг жонглирања није у хватању - циљу,
већ у бацању - путу, тајна погађања стрелом није у нишањењу већ
натезању и опуштању лŷка...,
тако и у мачевању тајна погађања мачем није у жељи за поготком - циљу,
већ у начину мачевања и вештини - путу.
Мачевалац који у борби грамзиво само гледа да погоди противника - циљ,
а не гледа КАКО мачује неизбежно заборавља на мачевање само и вештину - пут
и тада увек и неминовно упада у беспуће.
*
Као што циљ свирања неке музике није крај музике већ музика што траје тако и
циљ мачевања није погодак већ мачевање.
„Сама борба нам чини задовољство – не победа.“ (Паскал)
Свако, наиме, може мачем нанети убод или сечење на овај или онај начин - чак и неуко
дете, али свако мачем не уме од борбе стварати МАЧЕВАЊЕ.
У борби мачевима у којој је једини циљ погодити противника главно средство за то је
да борба траје што краће (да се противник погоди одмах једним покретом)
јер са бројем покрета расте и могућност да се буде погођен.
У мачевању у коме је, супротно, циљ да се ПОГОДИ ВЕШТИНА главно средство за то је
да борба траје што дуже.
У таквом мачевању, у коме је циљ АКЦИЈА а не погодак, погодака нема, ни окончања а
борба ТРАЈЕ… претварајући се у раскош покрета тела и мачева.
Што је, дакле, мачевање са више погодака и краће траје то је у њему мање мајсторства
јер сваки погодак је нека грешка, замор или неукост, пукотина и
посусталост у вештини.
Покушавати мачевати без грешака – погодака, без победе и без пораза, борити се у
бескрај... је врхунац умећа два мачеваоца - уметност.
Зато добар учитељ и ученику губитнику и победнику у
мачевању говори исто - „не ваља“.
Добром учитељу ваља само ученик који мачује тако да нити губи нити побеђује јер у
мачевању добрих мачевалаца нема победника и поражених
пошто једино вештина сама може бити поражена или победник.

*
Има људи који од свега стварају рат;
они су прави варвари јер хоће да све што чине постане
нека победа." (Грацијан Валтазар)
Такви људи и мачевалачку вештину гледају само на прозаично-приземан начин
као умеће коме је једини циљ побеђивање у такмичењу или убијању.
Мачевање је, међутим, неко једном назвао „дијалогом мачевалаца оштрицама".
Ако је тако тада и тај дијалог, као и сваки дијалог, не мора бити увек свађа,
препирка и простачко псовање.
Он може бити и разговор из задовољства, полемика у заједничком
проучавању проблема вештине, али и мајсторство говорништва, поезија или певање
што оплемењује душу, тело и дух – дијалог оштрицама доведен до
једне борилачке уметности.
*
У свему, па и мачевању, постоједве врсте бораца:
они који у борби хоће по сваку цену сачувати себе од противника и
они који у борби хоће по сваку цену сачувати противника од себе,
они који у борби хоће владати противником и
они који у борби хоће владати собом,
они код којих је борба средство насиља и
они код којих је борба средство ненасиља,
они које у борби занима победа
и они које у борби занима вештина,
они који траже борбу што раздваја и
они који траже борбу што спаја,
они које у борби носи анимално и
они које у борби носи људско...,
дакле, они који у борби траже само себе и
они који у борби траже нешто веће од себе.
*
Мачевање је као писање.
Прво се уче покрети тела и мача - слова.
Затим се учи повезивање тих покрета у акције - писање речи.
Након тога се учи повезивање акција - склапање реченица.
Тек када се мачевалац на овај начин „описменио" и почео да спаја и повезује
акције у мачевање - „пише",
показаће се да ли је у души приземни калфа и обичан занатлија или уметник:
да ли у вештини пише практично и прозаично или уметнички и поетски.
*
Код савладавања и увежбавања технике мачевања ученику је прво одређено
како треба да почне и заврши једну радњу.
Код савладавања тактике он се бави различитим применама једне исте техничке
радње - одређено му је с којом радњом да почне али не и како да је заврши.
Дакле, док се техника бави елементима тактика се бави опцијама,
док се техника бави затвореним тактика се бави отвореним,
док је техника репетитивна тактика је инвентивна,

док техника захтева дисциплину и послушност тактика захтева слободу,
док се техника држи дефинисаног тактика се држи креативног,
док техника тражи стварност тактика тражи ИДЕЈУ.
Претпоследња фаза у савладавању мачевања је, стога, да се ученику
не одређује ни како да почне ни како да заврши једну радњу,
а последња и врхунац да му се више не одређује ни радња.
Он је толико сазрео да му и радња и њена реализација постају ИДЕЈЕ.
*
Мачевалац прагматичар не гледа како и шта чини у свом мачевању
већ само како да му мачевање буде за нешто
корисно и употребљиво.
Он, дакле, док мачује не мисли о својој вештини већ о томе како да му она
за нешто служи, не мисли о мачевању већ о својим интересима,
не бави се вештином у себи већ собом у вештини.
Право мајсторство, међутим, у сликању, писању, свирању...,
па и мачевању, настаје тек кад се сликар, писац, свирач, мачевалац...
посвети томе што ради из љубави
према томе што чини а не из љубави према себи који чини,
и тако чини чак и на штету и по цену себе који чини.
*
Пријатељско мачевање са колегом правим мачевима није за сваког.
Такво мачевање тражи много више умећа и карактера од мачевања са противником у
двобоју јер исти ударац сечивом који противника рањава или убија у
правој борби колегу не сме уплашити или повредити већ га
одушевити, надахнути и ИНСПИРИСАТИ!
Такав мајсторски ударац или бод мачем најтеже је извести јер захтева не само
научену технику руковања мачем и умеће самоконтроле које
влада над у борби уобичајеним животињским нагоном деструкције већ и
дар за креативно, инвентивно и уметничко.
Зато је, споља и споредно гледано, мачевање борилачка вештина којој је функција
побеђивање противника али у дубљем и суштинском смислу оно је
борилачка вештина којој је функција супротна - побеђивање себе, самокултивација и
телесно-духовно оплемењивање.
*
Лош мачевалац не разликује обичну тучу мачевима од мачевања.
Он у мачевању налази само оно што у њему буди нагоне агресије па тако и
мачује – само да би у складу са варварским начелом да
„Може бити само један“ задовољио свој порив да рефлексом, инстинктом и снагом
погоди, туче и буде тучен, победи и покаже себи и другима да је на врху.
Бескрајно је, међутим, вредније мачевање у коме мачевалац у борби савладава
то анимално у себи и испред себе постајући човек што ову вештину види и упражњава
са другим циљем - као оплемењујућу телесну културу и врсту уметности.
*
Једино гесло модерног времена – „Брже, јаче, више“ није пут који води у врсност
вештине већ пут у беспуће нестрпљења, похлепе и таштине.
Ако тај пут неког и одведе у неку вештину то ће бити само

тамна страна вештине јер тамна страна човека неизбежно доноси само
тамну страну вештине.

*
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"),
оно како си се носио са тим задатком може те издигнути изнад сваког твог
неуспеха - као онај Спартанаца у Термопилима.
Исто тако, можеш успешно испунити задатак али да све што си при томе чинио је
унизило и тебе и 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.
*
Почетнику је важан само погодак – циљ,
мајстору начин на који се погађа – пут.
Почетник мачује заробљен између победе и пораза,
мајстор слободан – не обазирући се на њих.
Почетник мисли против кога ће мачевати, мајстор са ким ће мачевати.
Почетник води борбу, мајстора борба води.
Почетник ужива у побеђивању, мајстор ужива у мачевању.
Почетник тражи корист од вештине, мајстор тражи да вештина има корист од њега.
Заправо… постоји само једна разлика између почетника и мајстора:
почетник воли себе у мачевању, мајстор воли мачевање у себи.
*
Све што чини један мачевалац погрешно је ако је он сам погрешан јер КАКО и ШТА се
чини зависи увек и од тога КО чини.
Зато нико не може достићи изврсно у мачевалачкој или
било којој другој вештини, и животу уопште, уколико не ради истовремено и
на томе да и сам постане изврстан.
Стога мачевалац главне напоре треба да усмерава прво ка раду на
себи а тек после ка вештини, јер ОН је тај који вештину учи.
Отуд ако је мачевалац ту лењ и ту поклекне,
неизбежно клоне и његова вештина.
Нека у складу с тим и твоје мачевање,
увек буде истовремено и степениште ка духу и личним врлинама
јер највише у било којој вештини је да она постане пут ка врлини пошто
„Не спашава вештина већ врлина" (Владика Николај).
*
Постоје две врсте мачевалаца.
Први које у борби занима видљиво, опипљиво, спољашње, банално, ПОБЕДА,
престиж, добит, погађање, бројање, елиминација... и за које је

мачевање примарно рефлекс, инстинкт и ствар тела – прагматика у вештини.
Други су они које у борби занима невидљиво, неопипљиво и унутрашње - ИДЕЈА,
замисао, начин, извођење, промишљање, тактика, инвенција, вештина, лепота...
и за које је мачевање примарно ствар духа – уметност у вештини.
Први, дакле, више цене победу од добре борбе а други више цене добру борбу од
победе, први гледају себе у вештини, други гледају вештину у себи,
прве занима њихово „ја" друге мачевање…
Мачевалачка борба, свака вештина и живот уопште се увек
воде на раскршћу ове хоризонтале и вертикале - на тачки укрштања у људском
анималног и божанског.
*
Постоје појединци, групе, културе...
код којих је сав живот и све што у њему чине, па и њихово мачевање,
као у шуми са зверима - само вртлог непрекидне борбе, супарништва, мржње,
подозрења, конфликта, надметања, престижа, насиља, отимања,
страха за себе и своје...
За њих где нема крви да се пије, из руке или рукавице, - нема ни живота.
Но, има и људи, група, култура - па и мачевалаца, који су
сазрели и увидели да суштина,вредност, лепота и величина живљења, чињења,
па и мачевања, није у сукобу са светом и свиме у њему,
већ у вештини спајања и хармоније - конструкцији а не деструкцији.
Они су склонији сарадњи него сукобу, финеси него крајности,
лепоти него надметању, давању него отимању, мајсторству,
перфекцији него побеђивању..., искорачивању из себе него себи.
И док се први непрестано међусобно сатиру али и насрћу на друге,
они други, као и све старе и оплемењене културе које су живеле поред варвара,
гледају да имају што мање посла са њима, подижу границе и велике зидове,
или покушавају духом да упале искру сазревања у њима
и оплемене их културом.
*
Права изврсност у нечему није резултат надметања са неким око победе
већ делатности на ствари самој.
Зато ДОБАР сликар не настаје из такмичења са другим сликаром око лепше слике већ
из тога што сам покушава да дохвати идеју своје слике у себи.
ДОБАР песник није онај који пише песму да би била боља од песме другог песника већ
онај што тражи по бескрају праву реч која
се дубоко крије у њему. ДОБАР музичар није онај који тежи да свира боље од другог
музичара већ онај који сам покушава да задовољи своје
ухо свирајући савршеније него што свира…
ДОБАР мачевалац не настаје из тежње да у борби
достигне и престигне другог мачеваоца већ из борбе са собом да помери
границе властите вештине.
Човек у коме се не налази МЕРА савршенства уткана у њега самог,
који нема и не осећа у себи идеално које га изнутра нагони ка „бољем”,
већ му стално треба неко споља и поређење са другим - као штака за ослањање,
досеже увек само безначајно,
ма на какав се победнички трон попео.
Најбоље увек измиче сваком ко најбоље нема сам у себи пошто ништа савршено не
припада ономе коме савршенство већ не лежи у њему.
Изврсно, дакле, не настаје из поређења и надметања да

нечије нешто буде боље од нечег неког другог – таштине,
већ из тежње да делатник из себе самог пружи
највише што може како би нешто постало
изврстан, непоновљив и неупоредив свет за себе.
Прави мајстор било које вештине, па и мачевања, зато увек избегава
надметање и изврсност тражи не тако што престиже и прескаче друге већ тако што сам
трчи за себе и себе самог прескаче.
*
У мачевању као борилачкој уметности
мачеваоци нису заокупљени својом победом и престижом већ
садржајем и начином заједничког мачевања.
Њих не занима КО и чија је акција боља него ШТА и која је акција боља.
Ту није циљ победа већ достизање лепоте и вештине.
Мачевалац ту не изводи разоружање да би победио противника већ да би
БЕСПРЕКОРНО извео акцију разоружања.
Он не напада противника да би га погодио (победио) већ да би САВРШЕНО
спровео идеју једне акције напада.
Он не изводи одбрану да би одбранио себе већ да би једну врсту заштите
урадио са ПЕРФЕКЦИЈОМ.
Он у борби не напада противника већ његову вештину,
и не брани себе већ своју вештину.
Он се не бави мачевањем да би себе телесно, духовно и душевно
самоусавршавао већ се мачевањем бави из љубави према овој вештини па га та љубав
телесно, духовно и душевно усавршава.
На тим малим, скоро невидљивим разликама,
јер „Ђаво се увек крије у ситницама”,
ОДНОСА према вештини и противнику – финеси да
један разоружава да би победио а други да би изврсно извео разоружање… - да један у
оном што чини мисли о себи а други о свом посвећењу томе што чини,
се темељи све божанско и дијаболично, све варварско и култивисано племенитошћу у
вештини мачевања и животу уопште.
*
Победник је увек као напети лŷк кога победа разапиње
између његове гордости с једне стране и противниковог унижавања с
друге стране - напињући га док његова таштина и надменост
не сломе све људско у њему.
Победа зато увек убија - побеђеног на почетку - победника на крају,
па „Кад се нека победа подробно опише, престаје да се
разликује од пораза“ - Сартр.
У мачевању, стога, не тежи да победиш један свет већ да створиш један свет,
не да си бољи већ друкчији, не да си у ономе што чиниш први већ изванредан,
„изван-реда" - неупоредив.
Зато је Берђајев и написао: „Слободан човек није онај ко је победник - ко гледа са
висине, већ онај који је загледан у висине",
али не Икаровске већ Прометејске.
Прави плесач, стога, не игра за свој престиж,
победу..., већ за плес,
прави мачевалац мачује за мачевање...,
а мудар човек живи не за себе већ за живот.

*
Први део вештине мачевања је
механика телесних покрета телом и мачем - техника мачевања.
Други део вештине мачевања је умеће мачевања без тела и мача - тактика,
промишљање, интуиција и искуство мачеваоца.
Добро мачевање, дакле, није анимални рефлексно-инстинктивни импулс који полази из
ногу и руку и остаје у њима већ покрет који полази из главе и осећаја ширећи се на
руке и ноге. Почетник зато учење и практиковање мачевања почиње са радњама
ногу и руке: телесним и видљивим, а завршава са главом и осећајем - нетелесним и
невидљивим јер код зрелог мачеваоца мач прати невидљиво а не невидљиво мач.
Стога је и речено да пре него што укрсте два мача мајстори мачевања увек прво укрсте
две идеје – два духа и две душе.
Темељ мачевања је биологија, рефлекс, аутоматика, рутина и ТЕХНИКА али
мајсторство у свакој вештини, па и мачевању,
крунише једино њихова креативна примена - ПОЕТИКА.
*
И као што неко може градити шупу али и храм,
свирати два акорда са једним ритмом али и стварати звучну катедралу симфоније
тако и један мачевалац може мачевати само са 2-3 баналне радње ефикасности
али и стварајући целу једну уметност покрета и идеја.
*
Мачевалац треба непрестано да има на уму да његов мач,
као и било који други предмет, поступак, реч, идеја, поглед...,
или било која друга људска делатност:
техника, политика, спорт, економија, уметност, религија...,
се може користити и добра и зла ради – употребљавати и злоупотребљавати.
Све зато, па и мачевање, тек човек личним избором узвишава или
унижава - даје му предзнак лепоте или гадости.
Из тог разлога никад не треба бити обузет оним чиме
нешто радимо – средствима, јер то је први корак скретања на погрешан пут,
већ вредновањима и премеравањима шта њима чинимо – циљевима
због којих чинимо, а држећи се вечног аксиома космичке равнотежа да
зло добра никад донети неће.
Циљ мачевања зато никако није убијање већ вештина јер како каже
Марин Држић „Шта вреди знати мачевати кад сви мачеваоци су или мртви
или леже по тамницама?“
Али циљ мачевања није ни побеђивање у вештини јер иза страсти за побеђивањем
налази се и гаји увек скривена агресија и жеља за моћи и поробљавањем.
Само и једино ако је мачевалац ваљан и племенит човек његов мач и његова вештина
биће извор врсног, вредног и доброг њему и свету око њега.
*
Савремени постмодерни свет виртуелности, симулакрума, површности и
релативистичког изједначавања свега фабрикује у свим областима
људе све мање способне да разликују било шта, па и праву вештину од њене
пуке симулације и сурогата.
Отуд данас све више оних који мисле да се баве мачевањем а заправо су само
краткотрајно заинтересовани епизодисти и позери опчињени спољашњим материјалним

сјајем мачева, кацига, опреме, одеће и спектаклом свог историјског прерушавања –
карневалом трговачко-бизнис света који маскира скромност њиховог „инстант“ знања и
неукост у вештини.
Дилетанти у свему и увек придају већи значај површини него суштини, изгледу него
садржају, предмету него духу, свом алату него свом умећу, оном „чиме“ него оном
„како“, томе „имати“ а не „бити“…сводећи све на слике, фасаду и опсену – шарлатански
„шминкерај“ који их разоткрива јер „Најгорем дрвосечи се увек даје најбоља секира“
(немачка пословица).
Но, „…као што не кажемо за коња да је добар кад је добро опремљен већ кад је добро
научен, тако и за човека (…)па мање оптерећуј себе бригом око онога што имаш, већ се
брини за оно шта си, како би могао онолико колико је то могуће
постати бољи“ (Сократ).
*
У нечијем мачевању може бити свега:
брзине, окретности, снаге, технике, тактике, ефикасности,
побеђивања...., али ако нема лепоте, племенитости и врлине
оно ће увек бити само дивљаштво варавара а не вештина човека.
У свему се делање с духом разликује од делања без духа
јер ништа не вреди имати све ако се нема и оно што
свему даје вредност.
*
Не радити исто што раде сви већ бити различит и имати СВОЈ стил,
јер стил није све али без стила све је ништа,
а моду - оно што изједначава, видети као недостатак и изазов за
превазилажење одувек је био захтев у било чему сваког племенитог карактера.
У вештини и животу мислити, осећати и делати друкчије од
обичног и свих - ићи сопственим путем а не стално у корак са
већином, као по звуку заједничког бубња - јер то није
отмено а и заглупљује, значи не само достизати лепо,
вредно и узвишено већ и развијати себе и живот.
Том духу СЛОБОДЕ, РАЗЛИЧИТОСТИ и БОГАТСТВА треба тежити и
за њега се борити по цену свих одбацивања, притисака, самоћа и жртава
како у вештини живљења тако и у вештини мачевања јер
„Мода је пролазна а једино је стил вечан." (Ив Сен Лоран).
*
Не види мачевалац почетник у мачевању
исто што види и мачевалац мајстор.
Поглед одоздо према врховима је увек другачији од погледа одозго према низији.
Зато мачевалац почетник од своје вештине тражи и у њој налази једно
а зрео мачевалац тражи и налази нешто сасвим друго.
Погледа на вештину мачевања, стога, има онолико колико има положаја и видика
које мачеваоци пролазе учећи је.
Но, виђење и разумевање вештине од стране мачеваоца
се не мења само зато што се мења учењем његово место у њој
већ и зато што се и он сам с протицањем времена мења.
Ово важи не само за учење мачевања и сваке друге вештине
већ и за живот човека у целини док се креће од
своје младости преко зрелости до старости.

*
Борба два лоша мачеваоца даје победника али победник због тога не
престаје бити лош мачевалац.
Такође, ДОБАР мачевалац може да изгуби од лошег - да
„победи онај ко мачевати не уме онога ко мачевати зна" (Макијавели) јер „нико није
тако добро поткован да не би могао да се оклизне" или јер
„и велики Хомер некад задрема".
Време собом носи све и живот ни у чему ником и ни за шта не даје гаранције.
Добар мачевалац није, дакле, 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 зато што 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, није у релацији и дивљаштву туче већ с оне стране сваког
спољашњег поређења и у унутрашњости сваког човека и мачеваоца понаособ.
у себиЗато увек „Покушај да не будеш човек од успеха већ човек од вредности“
(Ајнштајн)
*
Сваког тренутка треба радити на оплемењивању крволочних техника борбе
јер свака вештина која је средство убијања и сакаћења,
усмерена ка нескладу и деструкцији се увек и неизбежно на мноштво начина окреће
против онога ко је користи јер „Оно што сејеш то и жањеш."
*
Има ученика који брзо одустају од учења мачевања уколико за кратко време
не постигну успешно и видљиво „практичне резултате".
Суштину учења и делања у било чему, међутим, не чини толико корисни резултат,
добит и напредовање колико само стремљење које ИСПУЊАВА човека дајући његовом
животу смисао, арому и вредност, јер, како то каже Гибран Кахлил:
„Чежња за рајем је сама по себи рај.”
Циљ учења и делања, дакле, није увек и само нека употребна „корист", „резултат" и
успешност већ и буђење узвишеног у човеку кроз стремљење некуд...,
до чега се можда никад и не може стићи.
Стремљења и идеје тако људско постојање испуњавају и оплемењују водећи га од
видљивог, опипљивог, баналног и приземног ка невидљивом,
бесконачном и недостижном - од оног дохватљивог ка оном
чему се једино можемо дивити.
*
У компетитивном мачевању и живљењу људи
се увек воде „хајлендерским" геслом КОНФРОНТАЦИЈЕ:
„Може бити само један".
Овакав варварски приступ мачевању и животу његове учеснике, међутим,
увек осуђује на проклетство непрекидне борбе „свих против свих“,
мржњу, раздор, гнев, неспокој, немир, супарништво, подозрење, прогон и
насиље у бескрају „одсецања глава".
Насупрот томе у некомпетитивном мачевању
и живљењу људи се држе гесла САРАДЊЕ:
„Contraria sunt complementa" - супротности се допуњују.
За њих слога у борби ствара добро мачевање и живљење јер:

„Оно што је једно другом супротно сједињује се и из различитих звукова настаје
најлепша хармонија..." (Хераклит),
„Супротне напетости крајева тек кад се споје у лûк одапињу стреле" (Лао Тсе)
и „Наспрамни стубови сједињени у лûк држе грађевину"(Микеланђело).
*
Неки тврде да је први учитељ мачевања био ђаво
јер је Каина научио да изводи бод имброкато, који је овај искористио да
убије брата Авеља. То је, међутим, половична – ђаволска истина.
Каин је, заправо, прво био ученик Бога, али лош ученик јер
у имброкату није тежио божанском – постизању перфекције и савршенства
покрета тела и мача – идеалном, већ његовој баналној и
користољубивој злоупотреби.
Тако је Каин, не желећи да служи вештини и недостижном већ да они служе њему,
употребио имброкато за убиство а не за лепоту, племенитост и самоусавршавање,
и заједно са својим мачевањем отпао од божанског у ђаволско.
На исти начин су настале не само две врсте мачевања, две врсте мачевалаца
већ и у свему осталом и две врсте људи.
И као што човек неизбежно тоне у животињско уколико свој живот и оно што чини не
тежи да оплемени уздизањем изнад приземног и баналног,
тако и мачевалац уколико своје мачевање не уздиже према лепоти и идеји
чисте вештине неизбежно себе и своје мачевање срозава у варварство.
Све се увек и неизбежно дегенерише и пропада у ђаволско уколико му његова
егзистенција уједно није и пут за неку трансценденцију.

„Витез, смрт и ђаво”, Албрехт Дирер1513-14.
Овој гравири је Еразмо Ротердамски посветио мисао:
„Не силази с пута истинског, колико год да је тежак и какве год се
утваре испречиле на њему.“

Е П И Л О Г

...јер ми се отворише велика и
за рад повољна врата, а противника
је
много.
(Павле,
I
Посл.
Коринћанима)

Савремени свет у коме је суштина живота брзина, агресивност, површност и
нестрпљење... уједно је и свет у коме се и мачевање свело на брзину, агресију,
нервозу и инстинкт. Савремени свет у коме је грабеж око стећи и имати што више
једини циљ уједно је и свет у коме је освојити што више погодака и стећи што више
медаља једини циљ мачевања. Савремени свет у коме се све мери ефикасним и
корисним уједно је и свет у коме се у мачевању све мери само учинком на
такмичарском тржишту глобалног спорта. Савремени свет робова потрошње у коме
треба безмерно све трошити не суздржавајући се ничег је уједно и свет у коме
мачеваоци не могу да се суздрже од свог порива да се безмерно надмећу, побеђују,
доминирају, супротстављају... осакаћени за меру и осећај лепоте слободе кад каже се
„не“ – себи. Савремени свет у коме је једини однос према свему и сваком само
конкурентска борба око победе уједно је и свет у коме се мачевању и другом
мачеваоцу прилази само као средству престижа, компетиције и доминације. Савремени
свет у коме је највећа радост чулно уживање у видљивом и физичком уједно је и свет у
коме се у мачевању задовољство налази само у физиолошкој опијености адреналином
телесне борбе. Савремени свет у коме су храмови културе и лепоте тржни центри и
самопослуге уједно је и свет у коме је сав дух мачевања бездуховност, а напредак и
лепота само у производњи и потрошњи све новије и разноврсније опреме за мачевање.
Савремени свет, савремени човек и савремено 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 савременог и кретање ка уметности је неизбежан
јер тежња врсном делању и врсном постојању се налази уткана у инстинкт за вредно и
вечно постојања.
У избору мачевања којим ћеш се, дакле, бавити, као и у сваком другом избору,
све ти је дозвољено. Питање је само цене коју си спреман а коју мораш за ту своју
слободу унапред, истовремено или након тога платити. Вештину којом се бавиш, или
било шта што чиниш, не користи зато на своју штету - тако да се окреће против тебе
самог, јер сви твоји избори и поступци одјекују целим светом пошто све је повезано па
ти се увек на најразличитије начине и враћа. Све што чиниш, дакле, и себи чиниш, а
„Зло добра никад донети неће”. Главно гесло савременог неоварварског доба
супарништва и престижа - олипијско „Брже, јаче, више", стога, није пут који води у
ДОБРО вештине већ пут у беспућа нестрпљења, похлепе и таштине јер тамна страна
човека увек води само у тамну страну вештине, и обратно.
Зато нека „Твоји циљеви су уметност и наука, твој живот - љубав
и образовање. И да не знаш, на путу си ка религији“ (Фридрих Шлегел) јер „Уметност је
земаљска сестра религије. Имамо ли срца да је чујемо, бићемо уздигнути и
продуховљени.“ (Адалберт Стифтер).

Путников поглед преко мора магле, Каспар Давид Фридрих, 1818.

И кад после дугог пута
стрмом и недогледном стазом,
ступих на врх те чудесне планине
испред се уздизао други,
дотад невидљиви, и још
чудеснији - безимени врх.
Сваки нови корак према њему
казивао ми, да сво моје успињање на први
било је, заправо, само једно мени не знано
приближавање том другом.

У прошлости сам говорио о нечем друкчијем од спортског мачевања - о повратку
мачевању прошлости - класичном мачевању, као мачевању будућности. Већина је за
тај корак у назад била глува, слепа и подсмешљива.
Данас, две деценије касније - јер је та прошлост постала извитоперена мода
новог спорта, поново говорим о нечем друкчијем: о мачевању које није ни борилачка
вештина ни борилачки спорт - мачевању будућности као борилачкој уметности (Martial
art).

Већина је и за тај скок у напред опет глува, слепа и подсмешљива. Већина је
увек слепа, глува и подсмешљива - зато и јесте већина.
И као што добар књижевник никад не подилази укусу читалаца јер је слуга
писања и књижевности а не читалаца тако чини и сваки добар сликар, музичар,
научник… - па и учитељ мачевања. Није он ту да прилагођава себе и вештину
мачевања ученицима, да им повлађује, иде за њима и њиховим очекивањима,
хировима, захтевима и модом већ да ученике води НЕ тамо где они хоће него тамо где
треба да иду, јер и он и ученици су ту из љубави - да служе вештини, а не вештина да
служи њима.
Но, све то неразумевање је било очекивано јер отпор припада сваком кретању у
било чему и јер визија тог новог пута није у складу са концептом и „трендовима“
савременог света масовне антикултуре и неоварварства. Постало је, зато, неизбежно и
нужно не само да се буде „несавремен" и ван „тренда“ већ и да се настави ход истим
путем држећи се сопствене визије, без обзира на јавно мњење, макар и по цену да се
буде „последњи Мохиканац“ јер:
„Ако начинимо одлучујући корак и ступимо на пут што се назива "сопствени
пут" онда се ненадано раскриљује тајна: ма ко све да нам је био пријатељ и присан сви су они уображавали како су надмоћни према нама и увређени су том нашом
одлуком. Најбољи од њих су попустљиви и стрпљиво чекају да нађемо поново `прави
пут` - они га, иначе, добро знају!
Други се подругују и понашају као да смо пролазно побудалили, или злурадо
указују на заводника. Они гори нас проглашавају таштим будалама и покушавају
оцрнити наше мотиве, а најгори виде у нама свог најљућег непријатеља па жуде да се
освете за дугу завидност, те зазиру од нас. - Шта, дакле, чинити? Саветујем: своју
независност започети тиме што ћемо за неколико година унапред свим својим
познаницима обезбедити помиловање за грехе сваке врсте."
Фридрих Ниче, Освит (пар.484), 1881.

*

„Ви сте на почетку дугог и тешког пута, на коме се никад раније нисте налазили.
Многи ће остати на њему, неспособни да истрају. Они ће покушати да вас повуку доле
и назад. Не дајте се. Они ће проналазити путеве да вас одврате, застраше, узнемире
ријечима. Пакосни су. Вас треба да води само сан у вашим срцима. Храброст и
стрпљење су ваше оружје. Употријебите их добро и мудро."
(Сенсеи Отомо - 1969 г.)

Ка новим морима
Тамо желим: и уздам се
У себе стално и свој подухват.
Пучина се раширила,
У велико плаветнило
Плови мој ђеновски брод.
Све ми сија ново и новије.
Подне спава на простору и времену –
Само твоје око – огромно –
Гледа ме, бесконачности!
Ф. Ниче

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1
Компетитивне форме мачевања
- Мачевање као борилачка вештина и борилачки спорт У компетитивном мачевању мачевалачка вештина служи само као средство за
разрачунавање и побеђивање противника - има искључиво прагматичноинструменталну намену: да буде утилитарно и употребно средство за побеђивање у
бојевој или такмичарској борби. Мачевање за компетитивне мачеваоце је, дакле,
вештина којој је искључива намена убилачка борба или надметање и спорт - а који
је увек само замена, симулација и вежба за предаторску (убилачку) борбу.
Код свих врсте компетитивног мачевања (има их више) без обзира што им се
мачеви и технике мачевања разликују, ТАКТИКА је иста: победи (погоди) противника
пре него што он победи (погоди) тебе (у правој борби на било који начин и како год
умеш и снађеш се, а у такмичарско-надметачкој борби на било који начин, како год
умеш и снађеш се, али у границама договорених такмичарских правила).
За обе врсте компетитивног мачевања (бојево и надметачко) су најважнији:
инстинкт, рефлекс, адреналин, страст, брзина… - дакле, биологија - телесно, и пре
свега човек који је духом утилитариста и прагматичар јер компетитивно мачевање нема
никад сврху у себи већ увек изван себе (инструментализовано је као средство).
Бојево мачевање
Компетитивно мачевање у својој првој и најједноставнијој форми постоји као
бојево (борбено) и у њему мачеваоце у правој борби на живот и смрт занима само
победничко преживљавање - биолошки инстинк одржања. У компетитивном бојевом
мачевању се користе прави смртоносни мачеви смртоносном техником и тактиком. Ова
врста мачевања се није користила само у војне сврхе већ и у сврху цивилне дуелне
борбе (борба два мачеваоца без правила - разбојници, разрачунавања...), разних
типова двобоја (званични, илегални, за клађење, на смрт, "до прве крви"...) у којима
се борба два мачеваоца води по извесним правилима итд.

Двобој „до прве крви" Пини - Сан Малто, 13. април 1904.

Куртоазно (небојево) мачевање
Из компетитивног бојевог мачевања је настало компетитивно небојево (квазибојево) - НАДМЕТАЧКО или куртоазно мачевање. У овој врсти мачевања противници
јесу супарници али не и непријатељи, већ ПАРТНЕРИ - пријатељи, колеге. Они се,
дакле, баве мачевањем али тако да су се претходно договорили да се у борби понашају

куртоазно (уљудно, учтиво, пажљиво, обзирно...) један према другом како не би дошло
до повреда. Зато за мачевалачку борбу користе мачеве који су затупљени или посебно
прилагођени и конструисани за безопасну борбу, заштитну опрему, технику из које су
избачене опасне радње, али и самоконтролу својих страсти и агресивних нагона. Реч
је, дакле, о мачевању које не служи убијању већ безопасном и контролисаном
НАДМЕТАЊУ супарника тј. игри.
У компетитивном мачевању је, дакле, дух мачевалачке вештине принцип (ИЛИИЛИ) - када је реч о бојевом мачевању, а принцип (И-ИЛИ) - када је реч о куртоазном
мачевању (за разлику од некомпетитивног у коме је дух принцип (И-И).
Врсте куртоазног мачевања
1. Прва и најстарија врста је фингирано двобојно мачевање или
несмртоносни двобој. У фингирано двобојном мачевању мачеваоци се боре куртоазно
тј. користе праве али затупљене мачеве (или са заштитом на врху) уз употребу
заштитне опреме која се користи за безбедно вежбање бојевог мачевања и тако
опремљени воде надметачку борбу.
Ову врсту мачевања налазимо још у старом Риму, у последњим фазама витешких
турнира као и готово у свим школама цивилног мачевања од 16. века, а у којима су се
на врхове мачева постављале заштитне капице и друга заштитна средства.
Фингирано двобојно мачевање се у свим временима изводило у форми слободних
мачевалачких дуела и мечева а не у форми организованих такмичења. Публика је
на ове мачевалачке догађаје долазила да ужива у посматрању међусобних борби
изазивача или да заради на клађењу. Ова врста мачевања, дакле, и поред извесних
спорадичних покушаја крајем 19. века све до почетка 21. века није постојала као
спорт.
Фингирано двобојно мачевање има и једну подврсту (која постоји и данас) полудвобој (хајделбершко мачевање; мачевање „шлагерима" на мензури). Ово је
врста „тврђег" куртоазног мачевања које је на самој граници бојевог зато што се
супарници боре са циљем да повреде један другог („пусте крв") али не смртоносно. У
ту сврху се користе релативно безопасне наоштрене праве сабље затупљеног врха, али
и заштитна опрема која штити све изузев образа и чела (очи и нос су заштићени) по
којима се наносе слободно посекотине, као и секунданти који својим сабљама
контролишу ток размене мачевалачких удараца.

Борба „шлагерима на мензури", почетак 20. века

Ова врста мачевања је креирана у 18. веку, а са циљем да студенти на немачким
универзитетима вежбају право мачевање правим мачевима али без опасности по живот.
Фингирано двобојно мачевање се користило и као замена за праве двобоје пошто је
била реч о несмртоносном, па зато и релативно прихватљивом начину разрачунавања
мачевима.
Иако је реч о врсти мачевања које је било веома популарно почетком 20. века
ни оно није добило форму такмичарског спорта. Наиме, компетитивне борбе су се
највећим делом изводиле као мачевалачки дуели и мачевалачки мечеви у којима
није било бројања погодака већ је борбу изгубио мачевалац који се први сам повукао.
Ако би се догодило да један од учесника има посекотину због које не може даље да се
бори мачевање је прекидано и одлагано док рана не зарасте. Правила су мењана тако
да се временом борба водила до поготка из изведених 12 покрета мачем, а касније 24
покрета. У 19. веку се више нису бројали покрети већ време (15-20 минута). Након
истека времена борба се прекидала. „Погодак” је био свака крвава посекотина на лицу
која је имала најмање 2,5-3 цм.
2. Друга врста надметачког (куртоазног) мачевања је историјско мачевање.
Познати учитељи и теоретичари мачевања Хатон, Кастл и Рамонди су крајем 19. века,
као протест против транзиционог мачевања (претварање мачева у лагане спортске
реквизите и „деформисања старе мачевалачке вештине"), створили покрет враћања у
мачевање правих мачева (рапир, шпада, дага, мали штит, дворучни мач...) и техника
мачевања прошлости.
Они су крајем 19. века у фингирано двобојно мачевање унели и остале врсте
мачева (дворучне, дагу, плашт, штит...) креирајући на тај начин „историјско"мачевање.
Ова врста мачевања је, међутим, само подврста фингираног двобојног мачевања јер су
се користили тупи мачеви и заштитна опрема, а борба се водила куртоазно. Исто тако
ни у „историјском" мачевању се нису изводила организована такмичења - спорт са
бодовањем, ранг-листама, медаљама... већ је реч о мачевању типа мачевалачких дуела
и мачевалачких мечева и јавних турнира егзибиционог или демонстрационог карактера,
а који ће постојати све до тридесетих година 20. века.

Егзибициони дуел Планкет Менинг-Егертон Касл, 1903; Егзибициони турнир у историјском
мачевању дворучним мачевима у Дрездену 1936.

3. Трећа врста надметачког (куртоазног) мачевања је транзиционо мачевање.
Творци овог мачевања су највећим делом низ француских (било их је и из других
земаља као нпр. Анђело, али значано мање) учитеља мачевања 18. века. Они су из
компетитивног борбеног мачевања правим мачем - шпадом (мали дворски мач)
креирали нову мачевалачку вештину у којој се за куртоазно мачевање више не користе
прави мачеви (зато је и названо транзиционо јер се прелази са правих мачева на
такмичарске реквизите) већ безопасни такмичарски реквизит - флорет (касније
спортска сабља и спортски мач), а за чисту надметачку игру која се низом

модификација (како би била прилагођена безбедном такмичењу) полако удаљавала од
технике и тактике компетитивног бојевог мачевања. О томе је Егертон Касл 1885.
написао: „Вежбовни мачеви се користе вековима, али увек као прави мачеви, где је
борба мачевима била сврха и циљ и мало тога је извођено „тупим“, а што није било
сврсисходно извести „оштрим“. Данас је, међутим, борба флоретом циљ сама по себи и
сама себи.“Ова врста мачевања је у почетку имала искључиво дуелно-надметачки
карактер (само мачевалачки дуели) у коме се појављују познати мачеваоци или
учитељи мачевања као међусобни изазивачи, а на разним егзибиционим и
демонстрационим мечевима, или мечевима за паре (воде се опкладе).
То је, дакле, мачевање у коме постоји надметање и игра али не постоји елемент
организованог такмичарског спорта тако да још увек није реч о спорту у данашњем
смислу те речи. Наиме, на овим мечевима нису бележени бројчани резултати (тако нпр.
дешавало се да чак и крајем 19. века има турнира на којима се не броје и не бележе
погоци - о великом турниру светског гласа L` Escrime Franaise који је одржан 1895.
године се и данас воде спорења о победницима), није било суђења, такмичења за више
учесника са циљем њиховог рангирања и хијерархијског организовања, додела
награда, пласмана, ранг листа, такмичарских правила... То су биле више организоване
приватне и јавне мачевалачке свечаности и забаве по принципу „изазова” на којима су
се у паровима борили не само мушкарци већ и мушкарци против жена, него спортска
такмичења.
Тек у другој половини 19. века транзиционо мачевање добија и прави спортски
карактер (почињу се организовати такмичења по договореним спортским правилима, са
бележењем погодака и победника, медаљама, пехарима...). Тако настаје спортско
мачевање.
Спортско мачевања добија невиђени замах средином 20. века (са хладним ратом
и блоковским спортским надметањима). Спортско мачевање има три форме: класичну
(мачује се без електричних помагала), модерну (мачује се уз електрична помагала али
се задржавају обележја класичне мачевалачке вештине) и пост-модерну (савремено
турбо-спортско мачевање у коме се мачује уз електрична помагала али се напуштају
обележја класичне мачевалачке вештине).

Класично, модерно и постмодерно (савремено) спортско мачевање

Кад је реч о савременом спортском мачевању оно се претворило у агресивну и
насилу акробатику, атлетику и хазард спортским мачевима која се највећим делом
састоји од изненадног истовременог јуриша једног мачеваоца на другог уз шибање,
судар и обостране поготке са калкулацијама да ће бити случајно промашени или
погођени - али тако да ће њихов ударац или бод бити за делић секунде бржи чиме
противников погодак на њима неће бити регистрован или суђен. Класично и основно
начело мачевања које је важило хиљадама година – „Погоди тако да не будеш погођен"
је замењено хипермодерним камиказа начелом „Буди погођен, али погоди први."
Легенде светског и олимпијског спортског мачевања 20. века (Раул Клери, Дидиер
Фламен, Ориола...) о савременом турбо-спортском мачевању кажу: „Мачевалац више
није она силуета која је некад био; његова „игра“ није више онако достојанствена и
уједначена као раније. Недавно сам гледао један стари снимак од пре 30-ак година где

се два мачеваоца боре у финалу светског купа. Елегантно задржавају став, испади са
мером и стриктним минимумом који захтева дистанца, буквално префектно мајсторство
и лакоћа покрета, лева рука у ваздуху, савијена не да би „изгледала лепо“ већ да би
играла своју улогу у равнотежи и да би поштовала првило које тражи да се не покрива
важећа површина трупа. Било је тешко одмах не упоредити такву слику са сликом коју
представљају данашњи мачеваоци чија задња рука (дегенерисаних покрета) виси,
најчешће између ногу као слоновска сурла. Наоружана рука је свуда и нигде, а ноге се
крећу по лудим путањама; очигледно је сад друго време, друго мачевање, иако је
борба још увек борба и „правила игре“ иста као некад."; „Ово ми више не личи на
класично мачевање већ на борбу гусара који желе да освоје брод.“; „Свуда само вика и
вриска, избезумљени, непромишљени, препуни снаге, јурњаве и срљања напади,
шибања и ударци плаке, сударања и гурање, беснило праћено препиркама и свађама.“

4. Четврта врста надметачког (куртоазног) мачевања је модерни хит: спортисторијско мачевање. Ово мачевање је настало почетком 21. века. Реч је о бастарду
фингирано двобојног мачевања 19. века у форми историјског мачевања и класичног
спортског мачевања 19-20. века чиме је креирана нова врста спортског мачевања само
са другим врстама мачева и такмичарске опреме. Спорт-историјско мачевање стога не
треба (као што се то обично чини) бркати са историјским мачевањем пошто историјско
мачевање није постојало као спорт.
У спорт-историјском мачевању се користе спорт-историјски мачеви (личе на
праве мачеве али то нису због тежине и савитљивости који су прилагођени безбедној
такмичарској борби) квази-борбеном техником (техника личи на праву али није права
већ је прилагођена промењеним особинама мачева и правилима која обезбеђују
безбедну такмичарску борбу). У спорт-историјском мачевању се организују спортска
такмичења по узору на такмичења из спортског мачевања: бележе се поени, бодују
погоци, врши контрола опреме, времена борбе, постављене су судије, додељују се и
проглашавају победници, медаље, пехари...
Постоји и једна подврста спорт-историјског мачевања - "бохурт". Реч је спортисторијском мачевању уз коришћење мачевалачке опреме средњег века - изворно

врста средњевековног турнирског мачевања у коме оклопљени мачеваоци изводе
куртоазну симулацију борбе. Борба се изводила затупљеним или вежбовним мачевима
по одређеним правилима (учесници се гушају, лупају по оклопима и штитовима,
ударају по главама и ногама док неко не клекне са једном, обе ноге или не падне). У
овој варварској игри циљ је био победити противника или противничку групу борбом у
неартикулисаном метежу.
Осим мачева коришћене су и секире, буздовани, батине и сл. Данас се ова врста
квазимачевања уз честе повреде, упражњава и као део туристичко-фестивалских и
циркуско-вашарских програма.

Сцена са „бохурт“ турнира и такмичења у спорт-историјском мачевању, двадесетих година
година 21. века

Спорт-историјско мачевање је настало синергијом карактера савременог човека
и савременог света са корпоративним интересима неколико различитих комерцијалних
индустрија. Наиме, крајем 20. века је у свету јако опало интересовање за спортско
мачевање (толико да се воде полемике о његовом избацивању са Олимпијских игара
иако је мачевање један од оснивачких спортова Олимпијских игара) јер је реч о
захтевном, тешком, скупом, непрофитабилном и неатрактивном за гледање (у
савременој турбо-форми чак и ружном) спорту који и за просечне такмичарске
резултате тражи велика одрицања и свакодневне вишедеценијске атлетске тренинге
почев од дечијег узраста. Из тог разлога је савремене хедонизоване људе, неспремне
на одрицања и стоицизам које тражи свако озбиљно бављење овим спортом, почело да
привлачи забавније за учење и мање компликовано и захтевно за вежбање
„историјско“ мачевање. Витешки мачеви, рапири и шпаде заменили су спортске сабље
и флорете, метални оклопи и кожна одела спортска одела од кевлара...
Нови мачеваоци су, међутим, то чиме се баве убрзо почели да гледају кроз старе
наочари хипермодерног света коме припадају - наочари СПОРТА. Генерације кроз чију
крв је од малих ногу на сваком кораку протицала опсесија компетиције, такмичења и

надметања – наркотик спорта, нису могле другачије осим да и од историјског мачевања
одмах начине нову врсту спорта: СПОРТ-ИСТОРИЈСКО мачевање.
Наравно лоби компанија за израду спортске мачевалачке опреме (који је крајем
20. века запао у глобалну кризу због поменуте кризе спортског мачевања) је одмах
реаговао у том правцу подстицањем инжењеринга опреме за овај нови мачевалачки
спорт с циљем развијања новог комерцијалног тржишта. Овај лоби је у жестокој
конкурентској борби са исто тако јаким лобијем од више стотина и хиљада независних
мануфактуриста ковача мачева, оклопа, верижњача и друге потребне (и непотребне)
мачевалачке опреме, а који су свуда одједном самоуко изникли и исто тако агресивно
учествују у креирању и промовисању спорт-историјског мачевања вођени профитним
добицима из овог новог тржишта.
Другу индустрију која је нашла корист у спорт-историјском мачевању чини
мноштво мултинационалних компанија које се баве реконструкцијом (и производњом
посебне одеће, обуће и опреме) историјских битака и догађаја из прошлости за потребе
филмске, туристичке, фестивалске и карневалске индустрије. Ове компаније су тесно
повезане са компанијама индустрије забаве која непрекидно креира и задовољава
потребе све већег броја „урбан-хит“ супкултурних група (неовитезови, „ларповци" епско мачевање, „гејмери" - видео игрица мачевање…), за стално новим забављачким и
туристичким пројектима и програмима уз сву потребну комерцијалну опрему и пратеће
аудио, видео и издавачке садржаје.
5. Пета врста надметачког (куртоазног) мачевања, коју треба само узглед
споменути, је игра за неуке у мачевању, инфантилне, адолесценте и децу – „ларп“. У
овој мачевалачкој забави (која се некада звала „Турци и хајдуци“, „каубоји и
индијанци“, „Немци и партизани“...) учесници одевени у различите еп-фантастичне
костиме вилењака, витезова, патуљака…, „наоружани“ пластичним и гуменим
„мачевима“, штитовима, оклопима, секирама, копљима, буздованима…, окупљени у
супарничке таборе, се међусобно компетитивно боре по унапред договореним поенправилима.

ПРИЛОГ 2
Девет разлика између мачевања као борилачке вештине и
мачевања као борилачког спорта

За старе Грке игра (paidia) и
борилачко
надметање
које
тежи
побеђивању (agon) су неспојиви јер у
озбиљности agonа нема простора за
неозбиљности игре.

Данас се генерално ради на лингвистичкој конвергенцији и изједначавању
значења термина борилачке вештине и борилачки спортови - претварању борилачких
вештина у борилачке спортове, иако они осим компетитивности имају мало
заједничког.
Наиме, иако је за термине „надметање“, „такмичење“, „турнир“, „дуел“
карактеристичан исти садржај – „борба" и компетиција они, ипак, нису сводљиви на
спорт јер иако сваки спорт јесте борба није свака борба спорт.
Та смишљена замена значења термина, прво са циљем терминолошког
претварања свега у спорт а затим и практичне спортификације (у духу савремене
идеологије компетивизма) свих друштвених садржаја, најбоље се види у извртању
изворног значења речи „шампион" (fr. champion). Она изворно означава ратника,
обученог борца, плаћеника (од – CAMPUS логор, простор за обуку ратника – campiones,
како их је по први пут назвао у 7 веку Исидор Севиљски). Од те речи ће се касније
развити немачка реч „kampfe“ и француска и енглеска реч „champion“. Ови ратници су
у периоду 10 -11. века почели да обучавају витезове за борбу или су били заступници
који се лично боре у двобојима „божјег суда" уместо слабих, старих или дама
(„шампион - борац, поборник за неку ствар, бранилац, заштитник" - Вујаклија Лексикон страних речи и израза, „Просвета", 1980).
Сва наведена изворна значења речи шампион се, међутим, са 20. веком
уклањају и орвелијански замењују спортским у коме шампион означава готово
искључиво: првака, победника, најбољег у неком спортском такмичењу („Шампион првак, победник у неком спорту" - Енциклопедија, Бигз, 1976; „Победник у неком
спортском такмичењу, првак - првак или екипа". Речник српскога језика, Матица
српска, 2007.) Слична замена постоји и кад је реч о другим различитим врстама борби,
а које се све стављају у кош са спортом.

*

Између борилачких вештина и борилачких спортова постоји низ разлика.
Темељна разлика је у њиховом пореклу и намени. Основна намена свих борилачких
вештина, па и мачевања, је бојева - победа у борби на живот и смрт. У борилачким
вештинама је, дакле, циљ убијање, рањавање, разоружавање, неутралисање или
онеспособљавање непријатеља. У бојевом мачевању се користе прави смртоносни

мачеви техником и тактиком који су у складу са бојевом наменом ове борилачке
вештине.
Порекло и намена борилачких спортова је супротно. Борилачки спортови су
настали у периодима дужег мира и када нема потребе за борилачким вештинама.
Борилачке вештине се тада темељно модификују и користе на безопасан (куртоазан)
начин уз безопасне реквизите а у циљу забаве и као форма физичке културе. У овој
врсти активности противници јесу супарници али не непријатељи већ пријатељи и
колеге. Они су у договору да се у „борби" понашају куртоазно (уљудно, учтиво,
пажљиво, обзирно...) један према другом како не би дошло до повреда. Реч је, дакле, о
мачевању које не служи убијању или рањавању већ надметању и победи у безопасној
компетитивној такмичарско контролисаној игри, дакле, квазибојевој вештини која је
изгубила своју аутентичну суштину јер ниједна борилачка вештина не може постати
предмет спортске игре а да се пре тога није технички и тактички изменила.
На то су указали током историје многи истраживачи борилачких вештина. Тако
нпр. Мишел де Монтењ у својим „Огледима" пише:"...Исто као што је Филопемен осудио
рвање, у коме је био изузетно вичан, и то што су припреме за ту борбу биле друкчије
од оних које припадају војничкој дисциплини, јединој којом часни људи треба да се
баве, изгледа ми тако исто да окретност за какву се уобличавају удови, ескиваже и
покрети којима се вежба младеж у овој новој школи (цивилним школама мачевања прим.аут.) јесу не само некорисни, него пре убитачни и штетни за употребу у ратној
борби. Зато наши људи ту обично користе посебна оружја засебно намењена за ту
потребу, и видео сам како се није сматрало у реду када би се племић изазван на борбу
(надметањеприм.аут.) мачем и бодежом (рапиром и дагом - прим.аут) појавио у опреми
војног лица. Достојно је разматрања како Лехарт код Платона, говорећи о првом учењу
руковања оружјем, саобразном нашем, каже како никад није видео да је из те школе
изашао неки велики ратник, а нарочито од њених учитеља (...) Зато у образовању деце
своје „Државе", Платон забрањује вештине песничења, које су увели Амик и Епеј, и
борења, Антеј и Церсио, зато што оне имају други циљ него да учине омладину
способнијом за служење у ратовима, и ту ничим не доприноси."

*

У борби правим сечивима
владају правила такмичарске игре.

не

Девет разлика између мачевања као борилачке вештине и мачевања као
борилачког спорта су:
1. „Фер-плеј“. У борилачкој вештини не постоји фер-плеј јер суштина сваке
борилачке вештине се налази управо у томе да у правој борби треба бити способан за
сукоб у свим условима, са различитим противницима (јачим, слабијим и више њих) који
су различито наоружани и различито вешти. Ту борци управо највише и уче како да у
напред и на сваки начин уђу у борбу са неком предношћу, или у борби стекну неку
предност како би ову искористили за своју победу.

Свака бојева борба се, дакле, увек темељи на принципу неравноправности.
Наиме, у мачевању на живот и смрт сваки мачевалац не само да по природи ствари у
борбу увек улази са неком предношћу (има дужу руку, искуснији је, рођен бржи,
издржљивији, увежбанији је, са бољом моториком….) већ и додатно тежи да освоји
неку предност за себе. Он тежи на сваки начин да што више ОДМОГНЕ противнику не
само пре почетка борбе већ и у самој борби, а како би стекао, повећао и одржао
предност себи на корист а њему на штету. То је основно макијавелистичко начело зла
које каже: „У борби увек чини другом оно што никако не желиш да он учини теби“, а
насупрот основном начелу добра које каже „не чини другом оно што не желиш да он
учини теби.“
Дакле, у правој борби, јер предност доноси вероватнију победу, противници
увек теже да један другог саплету, преваре, изманипулишу... и зато их не занима
изједначавање и равноправност (већа неизвесност победе) већ предност,
диференцирање и неравноправност (већа извесност победе). НИКАД и НИГДЕ, дакле,
није ни у чему вођена права борба око победе равноправних јер УВЕК и СВУДА се
борба
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НЕРАВНОПРАВНОСТ. Победа се, стога, јавља само међу неједнаким тј. у борби у којој
једна страна од почетка има више шанси од друге пошто има неку предност коју једино
треба да реализује над противником који ову предност нема.
У борилачком спорту се, насупрот томе, тежи да борба буде организована у духу
равноправности и фер-плеја тј. под истим и предвиђеним условима за све, уз
груписање такмичара по годинама, полу, тежини, опреми..., а са циљем да нико нема
почетну предност како би борба била праведна.
Ова тенденција одваја, дакле, борилачке вештине од борилачког спорта. Но, она
одваја само у фикцији јер и нивелација почетних услова борбе је увек фикција пошто
као што нема два иста јајета нема ни истих почетних услова за два такмичара.
„Праведних” и „једнаких” услова било којег такмичења у суштини никад нема јер
такмичари и поред свих правила спорта и начела фер-плеј надметања у борбу никад не
ступају као „равноправни” већ увек један има више нечег у односу на другог. Отуд два
мачеваоца који су исти по висини нису по тежини, ако су исти по тежини нису по
кондицији, ако су по кондицији нису по интилигенцији, ако су исти по интилигенцији
нису по снази, ако су исти по снази нису исти по урођеној моторици, ако су по
моторици нису по искуству, ако су по искуству нису исти по дужини руке, ако су исти
по дужини руке нису по емотивном склопу, или тренутној породичној ситуацији пред
меч...
2. Тестирање. Пошто је мачевање као било која друга борилачка вештине
везано за реални живот ниво напредовања у њему се не може НИКАД проверити
надметањем или такмичењем пошто у оној мери у којој живот и симулација живота
нису исто у тој мери и резултати такве провере ће говорити увек о различитим
стварима. Једини начин да се провери ниво напредовања у мачевању као борилачкој
вештини је само права бојева борба. Зато су Спартанци имали спартански панкратион
(било дозвољено све - и уједање и копање очију) или су своје ратнике у време мира
слали у криптије - пљачке, диверзије и убиства при чему би често друге ратнике слали
да их убију или ухвате а ухваћене жестоко казне бичевањем - али не зато што су
пљачкали већ зато што су били недовољно вешти па ухваћени; Римљани су у ту сврху
имали гладијаторску арену и ратове; Европљани организовали у 17. и 18. веку борбе

мачевима за паре (Школа Џејмса Фига, 1712); данашње војске креирају сукобе и
ратове, а разне криминалне групе широм света организују у тајности илегалне борбе
без правила и борбе у кавезу до смрти уз новчане опкладе.
Насупрот томе борбе у борилачком спорту и другим спортовима садрже као
основни метод провере апстрактни елемент мерења и квантификацију резултата. Ту се
све мери (године учесника, тежина, крв, опрема, време борбе, услови борбе, резултати
борбе, казне...) па је бројчано упоређивање ефикасности мање-више безопасних
радњи учесника једини критеријум на основу којег се они хијерархијски вреднују.
Те „квантоманије“ у којој се све покушава измерити и „научно“ (сцијентистичкопозитивистички) укалупити у фасаду „егзактности“ нема у борилачким вештинама јер
живот није само оно квантативно и мерљиво већ и оно квалитативно и немерљиво.
Нико, дакле, не може говорити о својој ефикасности у правој борби мачевима док не
стане пред право сечиво и противника који је спреман да убије, а којег не зауставља
правилан рез који доноси 5 поена или убод који доноси 10 поена (јер му је у
стварности срце било 2 цм више лево или 2 цм. дубље) и где није толико важно ко ће
кога први погодити већ чији ће погодак бити ПОСЛЕДЊИ – прави, кобни погодак, па,
иако рањен, спорији или невештији - али срчан, жилав или луд, он ипак наставља и
убија (мачем или зубима).
Овде се тако најбоље види не само колико су живот и симулација живота увек и у
свему један од другог бескрајно далеко већ и колико су смешно апсурдне све
претензије да се резови и убоди претварају у квантитативно „егзактне" бројеве - поене,
па овај или онај убод, ово или оно сечење бодује са 2 а не 3, 5 или 7 „смртоносних"
поена! Немогуће је, дакле, надметањем посредством небојевог компетитивног
мачевања доћи до најбољег мачеваоца и „правог победника" у евентуалној бојевој
борби зато што једино стварност може бити мера стварности.
3. Правила. Борбе у борилачком спорту се воде у границама тачно одређених
договорених правила сигурности (која забрањују импровизацију) и дозвољеним
техникама које треба да буду ефикасне али безопасне тако да се из борилачких
вештина - а како би постале борилачки спортови, избацује свака техника која може
бити опасна.
Насупрот томе у правој борби тј. употреби борилачке вештине преовлађују
непредвидиви фактори, мноштво случајности и непланиране околности које диктирају у
сваком тренутку ИМПРОВИЗАЦИЈУ и примену свега у духу „У бици се не бира батина".
Због свега тога свака борилачка вештина је комплексна за учење, вежбање и
примену, и нешто што се заправо никада до краја не може научити и безусловно
применити.
У правом - бојевом мачевању, дакле, победи се тежи по сваку цену тј. без
правила и не бирајући средства (изузетак је двобој који се изводи по договореним
правилима протокола, а због чега је ова врста бојевог мачевања и прелазна форма ка
надметачком).
У такмичарском и надметачком мачевању - насупрот томе, победи се тежи уз
одређену цену (одрицања од извесних радњи) тј. уз поштовање одређених
договорених правила и бирајући средства. Из тог разлога се у такмичарском мачевању
многе технике и радње не користе и избачене су из употребе, а из разлога
безбедности.
Из овог разлога Спартанци нису учествовали на Олимпијадама, а посебно кад је

била реч о ратним вештинама као што су рвање или атински панкратион (грчки
свебор). То је зато што су сматрали смешним борбу по такмичарским правилима јер
смртоносна вештина се тако претвара у игру а панкратион и мачевање служе за
убијање противника а не за играње. За Спартанце је уношење безбедних радњи а
избацивање опасних радњи из неке борбене вештине, како би се начинио такмичарски
спорт, представљало онеспособљавање ратника за рат и деградацију праве вештине.
С друге стране, у бојевом мачевању основна техника и принципи борбе су у времену
суштински непромењљиви и само се варирају везано за промене у врстама мачева и
заштитне опреме. За ова правила би се, дакле, могло рећи да су „природна" јер
произилазе из самих природних законитости механике човековог тела и механике
кретања мача а мачеваоци та правила не креирају већ их само откривају (као што
физичари откривају законе физичке природе а не креирају их).
Кад је, међутим, реч о правилима и радњама у такмичарским врстама мачевања
она се стално мењају не само са захтевима и трендовима индустрије опреме већ и у
складу са модним, тржишним и комерцијалним трендовима времена, тежњом повећања
безбедности која се непрестано надмеће са супротном тежњом - да се правила мењају
како би борба била што неизвеснија, интересантнија и атрактивнија за публику. Ова
правила су, дакле, вештачка јер произилазе из избора, креирања, договарања и
усаглашавања жеља и идеја самих мачевалаца.
4. Место погађања. У правој мачевалачкој борби сваки је погодак од значаја
али није од пођеднаког значаја. Битно је противника погодити али је још битније знати
да у стварности погодак у врат или груди није исто што и погодак у руку, ногу или
ципелу.
Из овог разлога готово да није постојао приручник мачевања написан од 15- 18.
века који у себи није садржавао и анатомски цртеж. Чак су и у многим књигама борци
приказани у својим покретима наги како би се што јасније и прецизније уочили
положаји тела и зоне погодака. Из овог разлога се у бојевом мачевању сваки погодак
узима у обзир али сви погоци рангирају у три зоне: зону смрти, зону тешког рањавања
и зону лакшег рањавања.
Кад је противник погођен у виталну зону: глава, груди, стомак, врат или
управно у бок он је најчешће мртав тј. борба се прекида. Ако је противник погођен у
зону тежег рањавања: рамени појас руке којом мачује, руку којом мачује или бутину
предње ноге он се мора или предати или променити став и узети оружје у другу руку
свестан да му је остало кратко време у оквиру којег мора завршити борбу јер крвари.
Ако је противник лакше рањен тј. погођен у рамени појас ненаоружане руке,
ненаоружану руку, потколеницу предње ноге или задњу ногу он наставља борбу као
да се ништа није догодило али исто има (нешто дужи) временски рок у оквиру којег
мора завршити борбу или се предати.
Из овог разлога мачеваоци у бојевом мачевању увек за првенствени циљ имају
зоне кобних погодака (виталне тачке) а не зоне рањавања пошто гађајући руке или
ноге противника они се излажу ризику сопствене смрти тј. могућности да при томе
приме погодак у груди, главу или стомак. Погоци у зоне рањавања су, дакле, углавном
случајни погоци и они су резултат промашаја нападнутих виталних центара
противника.
Постоји само један изузетак од наведеног правила, а у коме се у бојевом
мачевању намерно избегава смртоносни погодак у виталне центре. Наиме, средином

18. века циљ у бојевом мачевању није био смртоносни погодак већ лакше рањавање
противника. Сва вештина овог „хуманизованог“ мачевања се тада сводила на
друштвено прихваћено бодење у руке и ноге. Мачеваоци су тако под претњом
протеривања, тамнице и одузимања све имовине водили борбу у илегали али на начин
да су последице двобоја биле лаке и невидљиве за закон.
У бојевом мачевању, с обзиром да постоје смртоносни погоци, погоци тешких
рањавања и погоци лаких рањавања, мачеваоци могу и тактизирати. У том смислу
нападач може поћи у напад или узврат прихватајући да буде при том лакше рањен ако
ће нанети теже или смртоносно рањавање противника, да буде лакше рањен ако ће
нанети погодак тежег рањавања или да буде чак и теже рањен ако при том смртоносно
рањава противника.
Готово да ништа од свега наведеног не постоји у такмичарском мачевању. У њему
сви погоци пласирани у договорену важећу површину тела се вреднују исто (исто је
погодити у стомак, срце и рамени појас) а сваки погодак пласиран ван ове површине се
не вреднује ништа. Исто тако ничег од тактизирања са погоцима у такмичарском
мачевању нема пошто се ту сви погоци пођеднако вреднују.
Било је током историје такмичарског мачевања разних покушаја да се у борбу
унесе макар известан степен реалности у смислу да постоје погоци у виталне, мање
опасне и безопасне тачке на телу. Тако се педесетих година 20. века почео користити
апарат са вакуум врховима на мачевима, а који бодује „слабе“ и „пуне“ поготке.
Но, од тога ће се одустати пошто је цео систем био незграпан и бесмислен.
Слично је и са савременим спорт-историјским мачевањем у коме се различито бодују
погоци у различита места - али то је исто тако бесмислено, а из разлога који ће бити
изложени у тачки која следи.

Вакуумске капице на врховима мачева са циљем детектовања и разликовања врсте погодака

5. Врсте погађања. „…Јер то није као код мачевања где број додира доноси
победу; док је непријатељ на ногама, ваља из све снаге поновно ударати…“ - Монтењ,
1588. Прави (бојеви) бод и сечење у једну исту тачку на противнику, - нпр. груди, није
никад исто што и надметачко-такмичарски (куртоазни) бод и сечење. Прави бод и
сечење имају конкретне и мерљиве последице а такмичарски приписане, немерљиве и
фиктивне. У првом случају не знамо шта ће бити са погођеним противником и како ће

он реаговати, у другом случају ми (судије) одлучујемо шта ће бити са погођеним
противником и како ће он реаговати.
И док се такмичарско сечење или бод увек вреднују на један исти - апстрактан
начин - као погодак (без обзира да ли је то сечење или бод од 2 или 10 цм. дубине, да
ли је то сечење или бод у срце или је наишло на грудну кост...) право бојево сечење
може бити: плитко на опасном месту или дубоко на безопасном, и обрнуто плитко на
безопасном месту и дубоко на опасном, оно може бити и дубоко на опасном месту – али
безопасно јер је наишло на кост, али исто тако може бити плитко и за живот на
безопасном месту, али јер је погодило неки нерв (или око) имати озбиљне последице и
бити опасно. Исто важи и за сечења којих такође има разних врста по дубини и
местима погађања, а која су због тога веома различита по својим последицама.
О томе да прави мач није онај ласерски из холивудских филмова који додиром
одмах „испарава“ противника пише још Силвер 1599. године: „…лично сам видео борце
који су примили на десетине убода у руке, ноге и тело, а и даље су се борили јер су
бодови били плитки или нису погодили витални центар." О истом Силвер поредећи
шпаду и широки шкотски мач пише: „Не може се све звати мачем. Да би мач био оружје
тј. Поуздано убојит мора тежити бар 2 фунте (0,9кг) како би се њиме могло подједнако
смртоносно сећи и бости. Том играчком (дворски мач и француски флорет) од једне и
по фунте могу се убијати још само птице".
О томе нам говори и двобој који се одиграо у Хајд парку у Лондону 15. новембра
1712. године између Чарлса лорда Мохуна и војводе Хамилтона. „Почели су у 7 сати
ујутру и после дуге борбе од два сата са дивљаштвом које је запањило њихове
савременике новине бележе да је лорд Мохун умро али тек пошто је убо у срце војводу
који је стајао на њему док је он лежао на земљи. Аутопсија је показала да је војвода
убоден на четири места а лорд на три, а да су код обојице шаке биле повређене
плићим бодовима на мноштву места. Они су се једноставно боли док се нису убили“. Артур Вајс.
Слично нам говори и један документ везан за борбе у устанку 1804. године а
када је Србима препоручено од стране руских официра да у борби прса у прса увек пре
користе убоде јатаганом но ударе сабљом јер било је „...солдата преживелих и после
30 удараца сабљом..." Слично је и са дворучним мачем за егзекуцију, а који се у
пракси толико често показао неефикасним да га је за одсецање главе осуђеника
морала заменити секира и гиљотина.
Ситуација је, дакле, и у реалној борби компликована чак и код најпростијег
чистог (једностраног) поготка у коме си противника погодио (или је он тебе погодио) а
да при томе ниси погођен (ти њега ниси погодио) јер свака рана има своје
специфичности. Тако погодак у главу може под одређеним околностима бити безазлен јер је наишао под одређеним углом на јаку чеону кост, али и кобан ако је наишао под
углом који ову пробија. Зато се никад не зна какав ће бити исход твог поготка и како
ће погођени противник у стварности реаговати: хоће ли одмах пасти као „покошен",
кренути још бесније и опасније да те нападне - као „рањени медвед", у хропцу бацити
свој мач на тебе и убити те, или, иако смртно погођен а у јуришу, сигурно те убити по
инерцији.
Но, ствар се додатно компликује када је реч о другој врсти погодака који постоје
у мачевању - симултаним погоцима. То је обострани погодак у коме си противника
погодио - или је он тебе погодио, тако да си истовремено и сам погођен - он погођен.
Овима треба придодати још и трећу врсту погодака који постоје у мачевању -

суксцесивни погодак. То је обострани погодак у коме си противника погодио - или је он
тебе погодио, а да у завршетку акције, тренутак касније, си и сам погођен - ти си њега
погодио. У овим ситуацијама, које су у мачевању углавном најчешће, су се противници
обострано уболи (по последицама различитим врстама убода), обострано посекли (по
последицама различитим врстама посекотина) или уболи-посекли (по последицама
различитим врстама убода и посекотина). Тако се чак дешава да нпр. уобичајено
правило да је бод опаснији од сечења није увек важеће јер један мачевалац може
другом у симултаном или суксцесивном погађању нанети дубок бод у небитно место
(потколеницу) а други њему плитко сечење по битном месту (вратна артерија) и да
сечење буде опасније од убода.
6. Техника погађања. У свим врстама куртоазног мачевања техника наношења
бода-сечења је прилагођена безопасном наношењу погодака. Погоци се у том смислу
не наносе пуном снагом и покретима који могу повредити другог мачеваоца јер циљ
није убиство већ бенигна победа без последица.
Тако се нпр. у спортској сабљи сечења највише изводе из зглоба шаке за
разлику од праве сабље у којој се они изводе из лакта и витешког мача где се изводе
из рамена. Из зглоба шаке се ударци изводе како би били брзи, подлактица била
заштићена од предударца противника, да би се лакше изводиле варке и да би били
толико слаби да не могу повредити колегу. Техника мачевања тим оружјем је, дакле,
прилагођена да буде безопасна како би се могла користити у сврху такмичарске игре.
Такве ударце је, међутим, немогуће изводити правом сабљом. Она због
своје тежине и инерције коју стиче током покрета има скоро засебан „живот". И
најмањи покрет правим оружјем је увек надмудривање не само са противником већ и
са законима механике јер мач не слуша сваку акцију руке, пружа отпор рефлексу и
науму - понаша се као жив. Употреба праве сабље која је тежа, дакле, приморава
мачеваоце да изводе ударце из лакта и на другачији начин.
Зато је у војном приручнику за мачевање „Упут за борење сабљом и рапиром",
Душан Гложански, Београд, 1939 јасно написано: "Замахивање се изводе начелно из
лакта, ређе, и по нужди, из зглоба у рамену, а никад или само изузетно из зглоба
шаке. Ово важно правило треба добро памтити. Из непоштовања овог правила на први
поглед познају се почетници и незналице у борењу."
Оваквој безопасној техници погађања су прилагођени и мачеви. И док они само
у фингирано двобојном мачевању задржавају праву форму и тежину (зато је ово
мачевање технички најближе правом бојевом мачевању) у свим другим врстама
такмичарског мачевања користе се транзициони или спортски мачеви тј. Мачевалачки
реквизити чија модификована тежина модификује и технику њихове употребе. Тако
нпр. док су изворни типови европских мачева, чак и у транзиционом периоду, били
релативно слабо савитљиви и масивни данашњи такмичарски мачевалачки реквизити
(и спортски и спорт-историјски) су веома савитљиви и еластични тако да их мачеваоци
више користе као шибу пецкајући се врховима но наносећи праволинијске, чисте и
продорне бодове. Често се може видети како савремени спортски „мач" наноси поготке
противнику савијајући се преко рамена иза леђа, или чак како је противник погођен
преко оружја којим се одбранио. Овакве „мачевалачке" акције, које више личе на
бичевање апсолутно је немогуће извести правим мачевима.
Дакле, немогуће је из техничких разлога изводити било коју врсту такмичарског
мачевања бојевом техником пошто ударци које треба нанети да би било победника у

таквој игри су опасни због технике прилагођене правом мачу. Исто тако је и супротно –
немогуће је изводити бојево мачевање техником куртоазног (такмичарско-спортског)
јер наносити сечења правим мачем или сабљом на начин како се то чини код спортске
сабље - углавном измахом из зглоба шаке значи правити комедију пошто такво сечење
не би могло засећи до пола ни главицу купуса.
7. Психофизички профил борца. Чврсти и јаки људи навикли у животу на
разне повреде, ударе (или прекаљени борци) који имају висок праг толеранције на бол
и повреде (кад се посеку на своју рану пљуну и кажу „На псу било, на псу и зарасло“)
и који лаке и средње тешке повреде од убода и сечења и не примећују, па настављају
неочекивано своју акцију као да се ништа није ни догодило. Насупрот томе постоје
мекопутни, страшљиви, преосетљиви и слаби људи који и од плитког сечења или бода
у безначајно место одмах и неочекивано падну у шок. У нашој школи смо имали пример
да је одрастао члан у забави са колегом тупим вежбовним сабљама био потпуно
безопасно и слабо (на кожи није остао ни траг) „чвркнут“ по кости подлактице а њему
се од тога тренутно толико слошило да само што није изгубио свест.
8. Динамика борбе. У класичном мачевању прави мачеви својом аутентичном
тежином присиљавају мачеваоце да покрете изводе спорије и брзином у којој се радње
виде и промишљају. Зато што покрети у борби нису муњевити и у магновењу већ
пажљиви, промишљени и са што мање ризика, у овом мачевању које захтева
сталоженост нема агресивног, немирног, нестрпљивог, адренализованог и хистеричног.
Ту су главни знање, тактика, опрезност, подозривост, промишљање, искуство,
креативност, стрпљење и интуиција тј. ДУХОВНО, а не брзина, кондиција, рефлекс,
адреналин, снага и инстинкт - ТЕЛЕСНО и анимално у човеку. Разлог је једноставан акција увек убија мисао па, што је у мачевању (као и у животу) више брзине то је
мање памети и вештине (то уједно све говори и о савременом дигиталном „турбо“ свету
и животу у њему!).
О томе је Џорџ Силвер 1599. године написао: „Двојица капетана из
Саутхемптона су се тако посвађала да су извадили рапире и јурнули један на другог наболи се истовремено и погинули. Најбоља заштита од овог (стоцато) је да један
мачевалац каже другом - боди ако смеш - а други му одговори - ти боди ако смеш са
твојим животом. Ова двојица лукавих господина тако стоје дуго јер кад су противници
вешти они никад не крећу истовремено пошто стара изрека каже: - Лепо и удобно је
спавати у целој кожи."
Све ово има за последицу да се акције у класичном мачевању могу изводити уз
инвенцију, инспирацију, видљиве и јасне покрете оружја и кретање тела у свим
правцима. Због тога је посматрање класичног мачевања визуелно атрактивно и
занимљиво а постаје изврсно и мајсторско у тренутку кад достигне и лепоту. Зато што
се погоци јасно уочавају и осећају - па их и мачеваоци сами признају, за класично
мачевање нису потребни електрични детектори, жице, утикачи, сијалице, прекидачи,
сирене, батерије...
9. Исходи борбе. Прва борба два гладијатора, иако је вођена на живот и смрт,
са којом је отворен велики Колосеум, завршена је нерешено јер су гладијатори дошли у

позицију из које један другог могу истовремено убити. Цар Тит Веспазијан је тада
уместо знака за обострано убиство-самоубиство дао знак за помиловање и обојици
гладијатора поклања слободу.
Ни средњевековне турнирске битке често нису имале победника. Пишући о
дивљаштву у турнирским биткама Кординас (Повратак из Јерусалима) препричава речи
једног анонимног свештеника који каже да „...сви су понаособ били или толико
израњављени и повређени да се борити више нису могли, или су се многи најбољи
међусобно поубијали или тешко у жару борбе повредили. Тако су преостали, а многи од
њих и слаби борци, који су се као кукавице пазили и крили, што нису имали ни с ким,
ни воље да с неким наставе даље се борити.“
Ово потврђује и чешки Краљодворски рукопис - песма Људиша и Лудор, у коме
пише: "Витезови се бораху јашући копљем и пешице мачем, па ако не би ниједном
срећа прискочила, те се оба уморише, бијаше им на вољу да од даљег надметања са
бојишта одступити." Или: "…овај бој настављен је пешице али и једном и другом је за
руком пошло противника бацити те оба несретно на колена падоше". Или: "Кад већ
кнез никог више на свом двору није имао да води на мегдан јуначки завршило би се
витешко надметање."
На турнирима се често дешавало да се витезови у жару страсти борбе толико
занесу да уопште и не хају за заробљавање, откупнину или победу већ се боре само из
чисте помаме и опијености адреналином. Тако је нпр. витез Бертран учествовао у
турниру (мелеу) водећи једну страну, али кад му се учинило да његова страна исувише
лако побеђује, прешао је на другу и борио се за супарничке интересе. Тако нешто је
незамисливо у спорту!
Дакле, и у средњевековним турнирима је често био проблем утврдити ко је
„победник“ јер је ретка била ситуација да у метежу битке остане само један борац на
ногама.
У борилачкој вештини, стога – објективно гледано, није технички могуће
организовати спортско такмичење јер док је у надметачком мачевању крајњи исход
борбе увек апстрактан – имамо само једну варијанту: победника и побеђеног (или у
зависности од правила такмичењајош и варијанту обострани губитак), реалност је
много богатија. Наиме, свака права борба мачевима се може завршити тако да:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Један мачевалац гине а другом није ништа.
Један мачевалац гине а други је рањен теже.
Један мачевалац гине а други је рањен лакше.
Оба су мачеваоца рањена теже.
Оба мачеваоца су рањена лакше.
Један мачевалац је рањен лакше а други теже.
Оба мачеваоца гину.
Борба се прекида без исхода из разних разлога (исцрпљеност нпр.).

Из тог разлога на организованом такмичењу са пет-шест мачевалаца већ у прве 23 борбе (ако се хоћемо држати начела реалности праве борбе) сви би били одмах на
разне начине „елиминисани" (једни би били „убијени“ - једнострано или обострано,
другитеже „рањени“ а трећи лакше „рањени“). Наиме, свако ко је у правој борби само

једном озбиљније погођен (на било који начин) он је одмах хендикепиран да ту борбу
заврши до краја, а о томе да ступи у другу, трећу... је бесмислица. Из тог разлога
већина учесника таквог такмичења ће морати практично одмах да напусти такмичење
(једино ако немају неке чудесне моћи самоизлечења или васкрсавања након што су
погођени – као у видео игрицама) па би такво такмичење завршило за 10 минута (са
или без победника, или победником који је тешко рањен - полумртав, а касније мртав,
и пораженима који су лако или теже рањени раније напустили „бојиште" па
преживели).
Дакле, да би се од нечег што је права борба направило спортско такмичење
(које уопште има смисла пресвлачења учесника) потребно је поједноставити и свести
исход борбе два мачеваоца само на један: А је победио а Б изгубио (или обојица
изгубили) и математиком сабирања, одузимања, кореновања... поена, неке учеснике
„оживети" или „излечити“ како би наставили даље такмичење а неке „сахранити" или
послати у „болницу“ као поражене.
Али све ово више није бојево мачевање већ његов сурогат - апстрактна игра - то
више није надметање у „реалној" борби већ спорт сличан било ком другом спорту и
игри са лоптама и лоптицама само другачијим реквизитима и по другачијим правилима.
Немогуће је технички организовати такмичење тј. борбу више мачевалаца по начелима
аутентичне борбе, а која ће увек дати на крају само једног победника.

„Експеримент" „Бабе и жабе"

Било је, данас их има, а и биће их којима све наведене разлике између бојевог и
такмичарско-спортског мачевања не значе ништа и који тврдоглаво Прокрустровски 19
покушавају на силу да споје свет бојевог и такмичарског мачевања, и то управо на
такмичарско-спортски начин.
Наиме у својој 35-то годишњој пракси сам често виђао како мачевалац са
спортским флоретом (спортском сабљом или спортским мачем) изазива на „двобој"
мачеваоца са рапиром или дворучним мачем и „побеђује" га тако што га први „убоде"
или „посече". Ово је типичан пример не само не познавања разлике између
фингиранодвобојног и бојевог мачевања већ и не познавања основних начела
методологије експеримента, а што доводи не само до погрешних закључака већ и до
оваквих смешних „експеримената".
Спортски флорет са својих 500 грама и спортска техника мачевања су у
акцијама увек бржи од технике бојевог мачевања и рапира са 1 килограмом. Али то је
тривијална чињеница колико и да лакши човек трчи брже од тежег. У правој борби се,
међутим, не ради само о брзини (што је једино пресудно у спортском мачевању) већ и о
последицама те брзине (а што је једино пресудно за право мачевање).
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Прокруст - горостасни разбојник из грчке митологије који је хватао путнике и стављао их у своју
постељу и ако су им ноге биле дуже он их је одсецао – „да би имали кревет по мери“, а уколико су
им биле краће ударцима чекића би их истезао да постану дуже. По Псеудо-Аполодору Прокуст је
имао два кревета. Симболише насилно претварање нечега у нешто што није по природи. Насилно
и упропаштавајуће гурање нечега у крути калуп унапред задате произвољне мере.

Ту би ствар била слична борби боксера перо и тешке категорије: први би ударао
више и брже – али безнадежно и безопасно, а други спорије и мање али фатално. У
правој борби, наиме, бржи убод спортским флоретом је безначајан и највише може
лакше повредити јер је сечиво сувише лагано и савитљиво (због чега је и брже). Исто
је и са спортском сабљом која већу брзину има само захваљујући мањој тежини па је
ударац са њом толико безазлен да се њим не може ни мандарина пресећи. За разлику
од тога сечење или убод правим мачем иако спорији и стиже касније, по правилу је
кобан јер је његово сечиво направљено да убија.
О свему наведеном је још Касл крајем 19. века написао: „Једна од последица
занемаривања чињенице да флорет представља само лаку замену за прави мач јесте
настанак мачевања сазданог од сложених напада и одбрана који су практично
изводљиви само перолаким флоретом и потпуно је контрапродуктивно примењивати га
уз било које друго оружје (...) Ако изузмемо лакоћу, очигледно је да постоје ствари
које никада не бисмо покушали да изведемо правим мачем. Пошто је „наука мача“
заправо постала „наука флорета“, најбољи мачеваоци мачују на вештачки (ако се имају
у виду обострани погоци), али ипак савршенији начин.“
Дакле, супротстављајући у наведеном „експерименту" две различите и
НЕСАМЕРЉИВЕ технике мачевања и две различите врсте мачева са различитим
наменама можемо доћи само до закључка да је наведено практично надметање
бесмислено колико и тркање тенка и „формуле I". За трку је неспорно боља „формула
I" али за рат - тенк. То су две различите ствари па је и свака од њих у складу са тим за
одређену, конкретну намену боља.
Овај „експеримент” нам, међутим, говори нешто сасвим друго: да је сваки мач
господар једино свог царства и да се не може у свему организовати такмичење јер
постоје бесмислена такмичења са бесмисленим победама које не говоре ништа. Falsa
demonstratio non docet - Погрешно доказивање не доказује ништа, oсим глупост оних
који га организују.
*
Од свега се, дакле, може направити такмичарски спорт (постоји чак и спорт
пљувања у даљ) али тада оно чиме се бавимо престаје бити то што је било и постаје
нешто друго. Једну песму можемо препричати и претворити у прозу али тада од њене
поезије не остаје ништа. Отуд и већина других ствари кад се претвори у надметање и
спорт бива извитоперено и претворено у нешто друго. Тако је и са правим бојевим
мачевањем. Стварајући од њега спорт долазимо до његовог трансформисања и
деформисања у нешто што више није право бојево мачевање. Другим речима, нико не
може говорити о својој ефикасности у правој борби мачевима док не стане пред право
сечиво и противника који је спреман да убије, а којег не зауставља правилан рез који
доноси 5 поена или убод који доноси 10 поена (јер му је у стварности срце било 2 цм
више лево или 2 цм. дубље) и где није толико важно ко ће кога први погодити већ чији
ће погодак бити ПОСЛЕДЊИ – прави, кобни погодак, па, иако рањен, спорији или
невештији - али срчан, жилав или луд, он ипак наставља и убија (мачем или зубима).
Овде се тако најбоље види не само колико су живот и симулација живота увек и
у свему један од другог бескрајно далеко већ и колико су смешно-апсурдне све (а у
духу савременог сцијентистичко-техницистичког света) претензије спорт-историјског
мачевања да резове и убоде претвара у квантитативно „егзактне" бројеве - поене, па

овај или онај убод, ово или оно сечење бодује са 2 а не 3, 5 или 7 „смртоносних"
поена! То је слично као када би нас група људи, који се сасвим озбиљних, важних и
намрштених лица играју по шуми са paintball пушкицама - реквизитима са бојом у
куглицama, убеђивала да је то исто као да су на правом бојишту којим зује и праште
смртоносни куршуми из правих пушака.
Немогуће је, дакле, надметањем посредством небојевог компетитивног мачевања
доћи до најбољег мачеваоца и „правог победника" у евентуалној бојевој борби зато
што једино стварност може бити мера стварности.
Управо из овог разлога
мачеваоци који су хтели да се надмећу уз употребу правих мачева користили су
куртоазно мачевање у његовој првој и изворној форми - само као фингирани двобој у
облику мачевалачких дуела и мачевалачких мечева, а не као такмичарски спорт.

ПРИЛОГ 3
Класично мачевање или историјско мачевање?

Класично и историјско мачевање се баве истим предметом - традиционалним
бојевим мачевањем прошлости („старим мачевањем“) на куртоазан начин (мачеваоци
се боре као пријатељи и колеге а не непријатељи, по договору, узајамно уљудно,
учтиво, пажљиво, контролисано и обзирно како не би дошло до повреде, правим затупљеним мачевима) али на различите начине.
Но, постоје, ипак, значајне разлике имеђу ове две врсте мачевања па и избор
између њих води у два потпуно различита света.
ИСТОРИЈСКО МАЧЕВАЊЕ
Утемељили су га познати учитељи и теоретичари мачевања Хатон, Кастл и
Рамонди су крајем 19. века. То је био њихов протест против транзиционог мачевања
(претварање мачева у лагане спортске реквизите, бојевог мачевања у такмичарски
спорт и уопште узев „деформисања старе мачевалачке вештине" - Хатон). Они су, тако,
први створили покрет враћања у мачевање правих мачева (рапир, шпада, дага, мали
штит, дворучни мач, плашт...) и техника мачевања прошлости.
С тим у вези ови мачеваоци почињу да се баве активним сакупљањем и
истраживањем сачуваних докумената, манускрипта и књига из историје мачевалачке
вештине покушавајући да реконструишу аутентични изглед ове вештине у прошлости.
Резултат њиховог рада нису биле само књиге као нпр. „Старо мачевање", „Хладни
челик", „Школе и учитељи мачевања" итд. већ и практично упражњавање и
полуларизација ове врсте мачевања.
„Историјски" тип мачевања који су изводили ови мачеваоци у 19. веку је имао
карактер мачевалачких дуела, мечева и турнира егзибиционог или демонстрационог
типа а у духу приредби, академија и фестивала а не организованих такмичења - спорта
са бодовањем, ранг-листама, медаљама... (као што је то данас у спорт-историјском
мачевању).
„Историчаре", дакле, занима историјска аутентичност појединачних стилова који
су постојали (Мајерова, Каранцина, Фабрисова, Мароцова, Ангелова, Агрипина,
Суторова, италијанска, шпанска, француска, немачка, руска...школа). Њихово гесло је
апологетско „Magister dixit“ (учитељ је рекао).
Ова врста мачевања, међутим, није успела да се избори са модерним спортским
тенеденцијама и повући ће се у оазу сценских уметности као мачевање за позориште и
филм.
*
Сто година касније, крајем 20. века, људи засићени минимализмом постмодерног
електричног спортског мачевања („боцкањем и шибањем прутићима“) окрећу поглед
поново у назад ка прошлости. Томе је допринео и „ретро” тренд који се крајем 20. века
у свим областима културе – па и у убласти мачевалачке вештине раширио западним
културним кругом. Изнова се траже и проналазе стари документи, рукописи, књиге и
други извори који се преводе, анализирају и проучавају из разних углова уз мноштво
полемика, а све са циљем да се реконструишу и обнове аутентичне школе и стилови
мачевања учитеља прошлости.

Тај покрет, који је своју активност (придајући јој карактер „науке“) прозвао
„историјско мачевање“, поприма готово помодарско-масовни карактер управо сада
почетком 21 века. Но, ово изнова откривено историјско мачевање се убрзо заразило
токсичним бацилом спорта који хара током целог 20. века свим областима живота.
Наиме, генерације људи који су рођени и живе у савременом свету бога Марса
(види Прилог 5 – Марсов свет) и кроз чију крв зато од малих ногу на сваком кораку
протиче идеологија и опсесија супарништва борбе, ривалства, конкуренције,
компетиције, такмичења и надметања – наркотик спорта, нису могле другачије осим да
то што чине виде кроз наочари света коме припадају - наочари СПОРТА. Тако је од
историјског мачевања 19. века почетком 21. века спортским инжењерингом
исфабрикован хибрид укрштања историјског и спортског мачевања: спорт-историјско
мачевање. Тиме је историјско мачевање кроз извитоперену моду нове такмичарске
форме не примећујући освануло као такмичарски спорт.
Тако видимо на хиљаде школица и школа мачевања које се све баве
„аутентичним“ стиловима мачевања прошлости, органујући турнире, израђујући
посебну „аутентичну“ опрему, правећи „стручне“ тимове за предавања, критике,
саветовања, форуме, семинаре, лиценцирања... – заправо цела једна комерцијална
индустрија утемељена на симулакруму у којој витешки мачеви почињу да замењују
спортске сабље, рапири спортске мачеве, шпаде замењују флорете, метални оклопи и
верижњаче спортска синтетичка одела од кевлара, гвоздене кациге маске од
плексигласа…

КЛАСИЧНО МАЧЕВАЊЕ
Иако се бави мачевањем прошлости не бави се овом у детаљима већ у герерално
- не тиме како се нпр. полублок мачем изводи у Мајеровој, Агрипиној, Каранциној...
школи већ тиме како се у принципу изводи полублок мачем. Ту је, дакле, реч о општим
принципима технике бојевог мачевања, трајним и непролазним садржајем мачевалачке
вештине уопште а не њиховим пролазним формама и варијацијама;о генералној шеми
функционисања нпр. бензинског мотора а не о томе како овај мотор изгледа у „Форду“,
„Мерцедесу“...
У класичном мачевању нема, дакле, претензија на „историјску аутентичност",
репродуковање (копију) и епигонство већ је циљ упознавање и слободна и креативна
примена општих начела бојевог мачевања. Овде је гесло: Noli iurare in verbo magistri
(не треба се заклињати на речи учитељеве).
У класичном мачевању актери се оправадано питају зашто се у мачевању слепо
држати нпр. стила учитеља Фиоре Деи Либериа из 15. века или Мајера из 16. века –
инсистирати, дакле, на историјском мачевању кад сваки од тих стилова се може
оплодити и другим стиловима њихове епохе или тековинама које ће вештина мачевања
тек стећи у времену? Чему бити и какав је то нпр. „сликар" који се бави само израдом
музејских копија слика великих и креативних сликара прошлости?
Став је, такође, да као што је садашњост препуна глупости тако је глупости
препуна и прошлост. Свака школа мачевања и сваки учитељ су имали у свом раду
грешке, заблуде па и глупости јер нико није савршен. И тога има на претек и у
историји мачевања почев од ненормално дугачких или дебалансираних мачева па до
радњи, покрета и ставова који су у правој борби неизводљиви, потпуно бесмислени
или суманути. Зашто се, дакле, слепо држати тога и бавити јаловим историјским
отпадом кад се може бавити и оним што нам је прошлост вештине оставила као изврсно
и плодно?
Мачевању се може, дакле, приступати и без претензија на „историјску
аутентичност" и репродуковање (копију) – као „класичари“ који се баве мачевањем
прошлости кроз његову слободну и креативну примену прилазећи јој критички и

креативно кроз ревалоризацију - стварање нових школа и нових примена јер „Уметност
у којој има ЖИВОТА не приказује прошлост изнова; она је наставља“ (Роден).
Једна симфонија неког великог композитора је вечна не због тога што се као
„добра“ може поновити идентично на аутентичним инструментима и по прецизним
упутствима композитора већ зато што може као инспирација генерацијама уметника
бити вечно употребљива за њихове нове интерпретације.
Док је циљ „историчара", дакле, јалово играње са костима ископаних скелета
диносауруса прошлости мачевања у покушају да се ове мумије оживе – нека врста
некрофилије и „даркеризма" циљ „класичара" је, напротив, супротан - живот: да се
попну на рамена великих учитеља прошлости мачевања и гледајући одатле даље него
што су они видели закорачити, као пионир, у плодно, креативно, другачије и
оригинално вештине.
И у мачевалачкој вештини, стога - као и у историји свега, истина сина није отац
већ очевина на којој син гради и развија сопствену садашњост и утемељује будућност
јер „Традиција није чување пепела него преношење ватре“ (Густав Малер).
Ту, дакле, није реч о питању „аутентичности" и „неаутентичности" већ о нечему
што је потпуно изван тог спора - о креативности па „класичари" подржавају бављење
историјом и прошлошћу али на критички начин и у духу да „Све ми је мрско што ме
само поучава а не подстиче на делатност" (Гете).
Историја увек шкоди кад се гледа као одмориште а не као степениште па
прошлости треба да служимо само онолико колико она може служити нама за стварање
неке будућности.
Добар мачевалац, стога, испуњава мисију према својој вештини не тако што
достигнуто пасивно преузима и лење лежи на њему репродукујући га већ тако што га
креативно богати, развија и тражи нове путеве њеног постојања, а што и њега самог
развија и богати.
„Историчари“ насупрот свему томе мачевању прошлости прилазе ухваћени у
кавез савремености - обузети и заробљени пуким и пролазним „урбан-хит" „ретро“
трендом. Духу времена савременог света, наиме, нису потребни ни пожељни
креативни, инвентивни, стваралачки и критички настројени људи – личности већ
пасивне индивидуе и конформисти који ће што више узимати и трошити нешто што је
без њих створено – поводљиви и употребљиви конзументи масовног и фабрички
штанцованог - па и копија прошлости.
У свету са таквим духом времена (zeitgejst), дакле, ни у вештини мачевања нису
потребни ни пожељни пионири који ће креативно и слободно стварати сопствене и
оригиналне стилове мачевања од наслеђене грађе – а како би сви били различити, већ
пасивни репетитивци, репродуктивци и епигони већ урађеног у прошлости мачевања –
а како би модерно сви били исти.
Noli iurare in verbo magistri – не треба се заклињати на речи
учитељеве. Зашто се у мачевању слепо држати нпр. стила учитеља Фиоре Деи Либериа
из 15. века или Мајера из 16. века, дакле, инсистирати на историјском мачевању кад се
ти стилови могу оплодити и другим стиловима њихове епохе и тековинама које ће
вештина мачевања тек стећи до данас?
У свему постоје две врсте људи: пионири – они који откривају, стварају, траже и крче
нове путеве, и они други, епигони – који преузимају и користе
оно што је већ створено.
Стога има и школа којима није циљ историјска репродукција већ креација из
аутентичних елемената који су постојали у разним школама,
а са циљем стварања оригиналног стила мачевања - дакле, од аутентичне грађе
зидање сопствене грађевине.

Епигони, пионирима често пребацују за насиље над историјом, но таквима
треба одговорити као што је одговорио и Дима својим критичарима на оптужбе да је
„силовао историју" – „можда и јесте тако али сам ипак направио лепу децу." Добар
мачевалац испуњава мисију према својој вештини не само тиме што
је епигон већ и пионир: тако што достигнуто пасивно преузима и чува али и тако што
га креативно богати и развија.
Врхунац у било чему није вечно стајање на благу давно несталих епоха
већ у знању и умећу да се из њега и на њему стално изнова
ствара неки нови живот.
Само тако мачевање постаје класична вештина - истовремено жива
пролазност и парадигма вечности.

Ћорсокак историјског и спорт-историјског мачевања

Неупућеност поборника историјског мачевања у чињеницу да је историја као
наука још крајем 20. века управо на Западу практично нестала пред ударима
релативизма и нихилизма савремене постмодерне теорије за резултат има да је настало
на хиљаде различитих школа мачевања од којих свака за себе полаже ауторитет права
на аутентичност.
Тако смо добили нпр. на десетине Мејерових или школа Фиоре деи Либериа од
којих свака за себе тврди да је она та права и једина која аутентично реконструише и
наследник је изворне вештине свог учитеља. Сматрам, стога, да постоји више разлога
због којих је историјско мачевање немогуће као научна дисциплина те да је чак и
поред најбољих и најискренијих намера и стремљења његових поборника оно увек и
неизбежно квази-историјско мачевање.

Постоји, наиме, неколико предрасуда на којима се темељи још од почетка
историјско мачевање, а које га компромитују за оно што овај покрет прокламује као
свој главни циљ.

Прва предрасуда
Из књига и извора једног учитеља може се научити и реконструисати његова
вештина. Као што нико никад није успео да научи да слика из Леонардовог „Трактата о
сликарству", да свира из Бахових „Нотних свески", глуми из „Система" Станиславског,
ратује из „Умећа ратовања" Сунг Цуа, ваја, плива, вози... из приручника и књига које у
бескрајном броју постоје о свакој вештини, тако исто нико никад није нити ће научити
да мачује из књига, ма какве оне биле и ма ко их писао или читао. Ако би тако нешто
било изводљиво, ако би људи могли из књига у којима је најчешће укалупљено
педесетак техничких принципа и неколицина једноставних потеза, да постану
мачеваоци, а без дубоког, широког и интензивног личног ангажовања, без талента,
оригиналности, сопственог искуства, практичних жртава и рада - онда би свако то
могао да уради. А то се не дешава. Књиге у којима су изложене теорије, методе,
технике и знања су само оквир и сировина - семе које читалац тек треба у земљу коју
је претходно купио, оградио и узорао да посади, залива, прска, орезује, окопава,
ђубри и чека чувајући га од невремена да сазри како би тек након свега тога, ако је
још имао и среће, могао да га обере и ужива у плодовима који су с почетка увек
скромни како по количини тако и квалитету. Разлога за ово има пуно али кључних је
неколико.
Први разлог је што нико не може преточити живот у књигу па ни бескрај једне
вештине у слике и слова. Зато свака књига о некој вештини, иако више или мање
нешто изриче о њој, увек је исто толико и недоречена и ћути а оно што не знамо
одређује и карактер ономе што знамо.
Ученику-читаоцу из тог разлога су потребне додатно још деценије праксе и
искуства да би спознајући то неизречено неизбежно открио да оно од чега је пошао из
књига више није такво и да то што треба да чини у вештини није само оно како је
написано већ и потпуно другачије у светлу праксе о којој се не може писати.
Свака вештина, наиме, па и вештина мачевања има два дела. Први део чине
елементи од којих је она састављена. Он је у највећој мери предмет књига о свим
вештинама па и мачевању. Реч је о положајима, радњама и акцијама које су
аналитички изложене. То је исто као и када испред неког прострете мноштво делова
једног мотора. Но, као што неко може из једног приручника савршено изучити у
потпуности који су делови неког мотора и како функционишу, па чак и покренути сваки
од њих понаособ, али ако не познаје мајсторство како да их склопи у целину - мотор
који ради, он неће никад возити тако ни онај ко покушава да савлада положаје,
покрете и акције мачем а не зна како и не уме да начини њихову синтезу у којој сваки
од тих делова добија други облик и значај (јер целина је нови квалитет а не прости
збир делова), неће умети да мачује.
Та синтеза, тајна истинског савладавања мачевања, је други део вештине и она
није толико у активности мачем колико у активности са учеником, не у техници
мачевања већ методологији, педагогији, искуству и духу учитеља, дакле, не у оном

видљивом него, као код санте леда, оном испод површине – невидљивом и
неприказљивом вештине.
Другим речима суштина се не налази у положајима, радњама, покретима,
акцијама… већ у методологији њиховог практичног учења, савладавања, увежбавања и
тактичке примене.
Овај други део вештине, склоп који треба да оживи њене мртве елементе, не
налази се никад у књигама и приручницима већ једино у пракси и искуству који свакој
теорији од које се пошло дају потпуно други квалитет и карактер
Други разлог, можда још важнији, је у томе што начин на који су писане књиге
о мачевању, а који у великој мери отежава и проблематизује њихово коришћење у
практичне сврхе, је по правилу такав да приказује само изглед – форму радње у некој
од фаза док начин на који се она у целини изводи, не. Тако се поседује једна секвенца
неког покрета који да би се разумео правилно у целини потребно је дефинисати га
додатно још просторно, временски и динамички. Зато, дакле, јер је мачевалачка слика
у књизи апстрактна а не конкретна, зато што само казује а не дефинише, она отвара
простор за бесконачно варијанти тумачења.
С друге стране, чак и да није тако, и да је могуће реконструисати један покрет у
целини континуитета (слично филму) оно најбитније у једној вештини није како
изгледа и како се изводи један покрет - не феноменологија и форма радње и акције
већ начин и пут како се они уче, савладавају и користе – суштина, а у ове не спада
само тактика, већ као што је раније речено и методологија, педагогија, психологија….
Док је оно прво највећи и најчешћи део свих књига о мачевању ово друго је најмањи и
најређи део сваке књиге о мачевању. Природно - тајна вештине сваког мајстора и
учитеља је његово искуство, оно једино што ученика учи, а што је искуство веће то је
теже и мање изрециво и преносиво.
Сваки учитељ мачевања који је писао приручнике имао је, дакле, своју школу
али он је само ОПИСАО ту школу - као сликар на платну, док њена пракса, вежбе,
суштина покрета, путеви ка тим покретима, кључне финесе и елементи остају
прећутани и скривени - неизречена тајна далеко од описаног онолико колико је далеко
и слика једног пејзажа од свега што је чињено да би он био насликан.
Чак и они ретки приручници чија је теорија описа вежби и покрета нешто
богатија су неупотребљиви уколико човек не потроши године рада покушавајући да ту
описану теорију оживи и сам у пракси и открије колико је заправо немогуће стварност
описати у књизи чак и кад се то хоће. Отуд никад и ништа неће бити од „читача"
уколико они нису већ и сами мајстори вештине. Мачевалац се постаје тек мачевањем.
Од сваког учитеља и мајстора неке вештине, дакле, у његовим књигама
после њега остаје увек само опис вештине, њено мртво тело док његово искуство и дух
који то тело води и покреће заувек нестају са њим а свако ко се упушта у оживљавање
тог тела упушта се у посао Франкенштајна.
Све књиге и приручници о некој вештини, па и вештини мачевања служе само да
буду ученицима „при руци" (приручник) и као подсетници док учитељ или мајстор у
пракси живе школе у стварности обавља кроз непосредно прилагођавање привођење
ученика вештини и вештине ученику.
Трећи разлог. Учитељ мачевања може испред четворице својих ученика
извести једну акцију са циљем да је они понове. Резултат: сваки од њих ће чинити

мање или више другачије иако су сви гледали исто. Разлог: свака акција у себи садржи
увек бескрајно мноштво елемената. С друге стране ученици се увек међусобно
разликују па сваком од њих пажњу привлаче једни елементи акције а не други. Они у
складу са тиме ко су и какви су бирају и вреднују оно што ће видети или превиђати у
томе што гледају, па и једно исто различито виде. Сваки апостол има своје Јеванђеље
иако су сви јели за истим столом са једним Христом.
Дакле, чак и оно што се непосредно одвија пред нашим очима као чињеница у
нама никад не постоји другачије осим као наш приступ тој чињеници – наш угао
виђења те акције, наша интерпретација. Главни задатак учитеља је, зато, да кроз
непрестано понављање, увежбавање и кориговање једне мачевалачке акције мноштво
њених ученичких интерпретација дотера и сведе на само једну – његову. То је темељ
учења сваке па и мачевалачке вештине: систем – дисциплина јединственог тумачења.
Из тог разлога је немогуће из књига, докумената и штурих описа акција
реконструисати изворне и аутентичне школе давно умрлих учитеља све док они сами
не васкрсну како би различите интерпретације својих текстова од стране својих
настављача, ученика или потомака понављањем, увежбавањем и кориговањем свели
на само једну изворну – своју.
Ми можемо у најбољем знати само теорију једне школе мачевања док то каква је
она била једном у неком јединственом времену са јединственим околностима у пракси
заувек је нестало у јединственој и непоновљивој стварности коју је однело то време са
собом. То не значи да су теорија (књиге) једне вештине и пракса (примена) једне
вештине неповезани, напротив. Теорија и пракса једне вештине су повезани али из
тога што су две ствари повезане не следи да су исто. Теорија и пракса су исто толико и
покидани, различити и супротстављени јер у свим наукама и вештинама наилазимо на
примере да се из једне исте теорије могу развијати сасвим различите и супротне
праксе, из различитих теорија иста пракса, из исте праксе развијати различите теорије
као и различитих пракси изводити једна иста теорија.

Друга предрасуда
Учитељи су писали своје књиге да би људи могли из њих да науче мачевање.
Разочаравајућа истина је, међутим, да учитељи одлично знају да су приручници без
њих живих у суштини неупотребљиви. Да није тако који би нормалан учитељ
мачевања, који је иначе живео од своје вештине, написао књигу са идејом: „Ево вам
књига „Уради сам“ - ја вам више нећу бити потребан"?
Највећи број учитеља мачевања је писао приручнике мачевања не из
идеалистичких и алтруистичких разлога разоткривања тајне и истине о вештини
човечанству већ више из сасвим приземних разлога живих људи од крви и меса.
Први разлог је да себи начине подсетник - створе теоријски систем ради
лакшег поимања у сопственој глави тога што чине, а који ће и њима и њиховим
помоћницима олакшати практични рад у школи.
Други разлог. Пуно учитеља, посебно крајем 18. и почетком 19. века, који су
писали масовно и највећим делом безначајне књиге за вештину, то су чинили само да
би себи у бранши направили макар и мали споменик тј. из славољубља, жеље за
исказивањем, поноса или пуке сујете и частољубља.

Трећи разлог је да за своје ученике у школи учитељ начини књигу коју ће
пуно задовољства као „при-ручник" за извесну своту новца желети да поседује сваки
члан школе.
Четврти разлог је што добра књига представља одличну рекламу за
привлачење нових чланова, а то је у прошлости било, заправо, и главно средство за
привлачење писмених и богатих људи. Из овог разлога су се у прошлости књиге о
мачевању посвећивале увек богатим меценама, великашима и племству као видљива и
жива препорука за ангажовање.
Пети разлог је продати књигу управо оним наивним који не желе или не могу
плаћати учитеља и школу а мисле да могу вештину научити сами из написаног, а под
паролом (рекламом): „Ово је права књига за вас и са њом можете лако, брзо и сами
научити да мачујете - само је купите.
Тај дух индивидуализма у свему, па и учењу вештина, дух „уради сам" није
ништа ново. Он је на Западу почео са „буди сам свој свештеник" (постани протестант) а
данас се проширио на све: „Буди свој психолог", „Сам мајстор у кући", „Сами
проговорите француски", „Створи сам свој бизнис", „Приручник за самостално
мршављење", „Јога за сваког", „Преживите сами у природи", „Сам (направи себи)
узгајај своје дете", „Како се сам задовољити“… Исто је и са мачевањем. Да је могло и у
мачевању „уради сам" већ би давно нестало и школа и учитеља мачевања. Али то се за
претходних 600 година није догодило што значи да су учитељи неопходни и
незаобилазни јер учитељ је више од књиге.
Нема нити је било учитеља који о својој вештини пише књигу која га може
заменити не само зато што он то не жели већ и зато што он и не може написати такву
књигу. И најбоље књиге о било којој вештини па и вештини мачевања само су игре
сенки те вештине док је права светлост која их ствара једино њихов писац сам.

Трећа предрасуда
Могуће је сазнати прошлост па, дакле, и то како су аутентично изгледале школе
мачевања у прошлости. Сазнајне моћи било ког човека су увек ограничене јер он није
Бог већ коначно биће ограничено могућностима својих чула, духа, емоција, културе,
времена и околности у којима живи. Спознаја неког човека, међутим, није ограничена
само његовим сопственим границама већ и границама сваког предмета који хоће
спознати. Дешавања доступна историјским истраживањима у било којој области, па и
мачевању, својим најмањим делом су видљива а највећим делом су огромна невидљива
санта живота испод воде која је скривена, неизречена, незаписана, прећутана,
забрањена или нестала, истопљена и изгубљена истина о једној стварности једног
времена. Зато се и историјска слика неког догађаја у прошлости временом често мења
како се налазе нови документи, откривају фалсификати, изналазе преваре и
фабриковања победника, ћутања поражених, заблуде оних који истражују... Некад је
довољно само једно писмо намерно и дуго чувано сакривено у неком архиву да
преокрене целокупно виђење неког историјског догађаја које је владало вековима и то
не само у правцу истине већ и у правцу заблуде јер ново није увек и нужно и боље.
Исто тако некад је довољна само једна политичка одлука да се лажима,
извртањима и прикривањима фалсификују велики историјски догађај и онда таква лаж
као истина влада целим епохама утичући на животе живих људи.

С тим у вези у многим приручницима о мачевању, не осврћући се на мноштво
разних недоречености, инструкције нису писане исправно не само случајно (јер су их
писали ученици или настављачи по сећању често погрешно) већ и јер су многи
учитељи, са циљем да све буде речено а ништа до краја сасвим откривено, често
намерно уносили у текст погрешна упутства.
И као што садашње догађаје које непосредно својим очима гледамо нфалсиекад
можемо великим делом спознати, некад малим делом а некад нам остаје сасвим
непозната и скривена истина о њима тако је са истраживањем прошлости, а у коме јер
предмет истраживања је нестао, још мање спознатљив.
Прошлост нам, дакле, увек и у свему оставља само кости и костуре и ми
покушавајући да је спознамо најчешће сами наносимо тетиве, мишиће, кожу...док дух и
околности који су покретали жива тела нестали су заувек у неспознатљивости.
Историја као наука, дакле, без обзира шта проучавала, увек само малим делом
допире до онога што је била стварност уистину јер барата само оним што јој је од
стварности остало доступно или јој се овако или онако од центара моћи у рестловима
селективно пружа. Све остало само је фиктивна реконструкција, хипотеза или
схоластика - академска расправа о неспознатљивом људи који нису богови већ бића
ограничених способности, знања, склони заблудама, изложени притисцима,
околностима и условима у којима истражују.

*
Немогуће је, дакле, да се прошлост аутентично понови (врати) па је зато
немогуће поновити историјску аутентичности неке школе мачевања из прошлости а
како то замишљају поборници историјског мачевања.
Мачевати, дакле, по Мајеровој, Фабрисовој, Агрипиној... школи је немогуће јер
нико стварно не зна нити ће икада сазнати како су стварно изгледале те школе.
Знати како је један учитељ мачевања у неком средњевековном градићу пре 700 година
померао своје сечиво из једне у другу позицију... и које је методе користио да у томе
учи и увежбава своје ученике је митологија, наивност или шарлатанство - симулакрум.
И најбоља књига неког учитеља из прошлости може дати само назнаке, наслућивања,
мртве фрагменте и скромне детаље његовог искуства и живе школе отворене за
бескрајна тумачења. Нема више Мајера, Фабриса, Агрипе... како би у пракси кроз
године рада исправљали и дељали стотине покрета ученика неби ли им пренели
аутентичност своје креативне замисли.
И као што садашње догађаје које непосредно гледамо својим очима некад
можемо великим делом спознати, некад малим а некад никако тако је и са
истраживањем прошлости, а у коме је предмет истраживања – јер је давно нестао, још
мање сазнатљив. 20
Садашњост која је, дакле, и сама сва саткана од тумачења, недоречености,
лажи, фалсификата, заблуда и манипулација за прошлост у историјским документима
увек оставља у највећој мери тумачења, недоречености, лажи, подметања, заблуде и
фалсификате. Ова тумачења, заблуде, недоречености, лажи и фалсификате будући
историчари додатно тумаче субјективно, интерпретирају, манипулишу, домишљају и
деформишу у складу са личним границама, заблудама или потребама и интересима
20

Зато неки полемичари оправдано говоре да за разлику од сваке науке која има свој предмет
историја нема предмет који истражује – он је нестао у времену, па стога она и не може бити наука
већ мање или више „повјест“ – приповедање, прича.

идеологија времена коме припадају. Прошлост нам, дакле, увек и у свему највише
оставља само кости и костуре а ми покушавајући да је спознамо морамо сами креирати
тетиве, мишиће, кожу... док су дух и околности који су покретали та жива тела заувек
нестали и несазнатљиви. 21
Историјско мачевање као наука – пракса аутентичних школа, стилова и учитеља
мачевања прошлости, дакле, није могућа као уозбиљена јер је себи унапред поставила
немогућ задатак: дохватити апсолутну истину аутентичне реконструкције. Историјско
мачевање, ма шта мислили и говорили о њему његови поборници увек ће бити у већој
или мањој мери само мешавина релативних истина, заблуда, хипотеза, митова и
фикција, дакле, предмет рада имитатора прошлости од којих сваки за себе поносно
тврди да је најбољи имитатор.
Из овог разлога су љубитељи историјског мачевања и доспели данас у смешну
ситуацију да има на хиљаде полемика и стотине школа од којих свака има своју верзију
Мароцине, Агрипине, Мајерове... аутентичне школе и надмено полаже ексклузивно
право на оригинал. Историјско мачевање, јер барата фикцијама и претпоставкама а не
истинама о мачевалачким школама прошлости, не може бити више од квазинауке пролазна саласност (или несагласност) једне групе људи око неких ствари из
прошлости, произвољно тумачење ретких факата и кретање између наслућивања и
хипотеза.
Мачеваоци „историчари", дакле, ма колико озбиљних лица мачевали изгледају
смешно јер не мачују као Мароцо, Агрипа, Мајер... већ као Псеудомароцо,
Псеудоагрипа, Псеудомајер... и не баве се историјским већ псеудоисторијским
мачевањем.
Мачеваоци који су кренули за тим модерним „псеудо" трендом понављања
историје тиме су себе, јер „Историја има тенденцију да се понавља једном као
трагедија а други пут као фарса“ (Маркс), натерали да се на крају баве само фарсом:
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Где води покушавати аутентично понављати прошлост једне вештине кад:„Свакo историјско
истраживање пати од неке амнезије“ (Блох); кад „Историјске чињенице су шкољке из којих је
време извукло бисер. Упркос најобилнијој грађи ми нисмо кадри да рестаурирамо њихову живу
срж, већ само суву и мртву љуштуру, остављајући изван сазнања и осећања све што се стварно
збивало под енигматским шифрама прошлости, па ма то имало најсуровије облике патњи,
искушења у смрти, а што чини, заправо, једини релевантан садржај историје, која никад неће бити
написана" (Пекић); кад „Историја је само криминална прича, снабдевена, да би се прерушила у
науку, бројним фуснотама и ибидумима" (Пекић); кад „Каже се да ће сви који чују двоје људи
како описују исти саобраћајни удес изгубити сваку веру у историју као науку" (историчар Џефри
Бароклоу); кад „Историја коју читамо, строго говорећи, уопште није заснована на чињеницама већ
је збир прихваћених процена од стране одређене групе људи са неким заједничким интересом"
(историчар Расел Милер); кад „Историја је гомила лажи о догађајима који се никад нису догодили,
а о којима говоре људи који никад нису били присутни на лицу места" (Џорџ Сантајана); кад
„Једино што историји дугујемо је да је поново пишемо" (Оскар Вајлд); кад „Историја би била
брилијантна ствар, само кад би била истинита" (Толстој); кад „Историја нас учи само да се из
историје не може научити ништа“ (Хегел); кад „Уместо да буде заиста учитељица живота,
историја је у многим „студијама" назадних и кратковидих писаца постајала слушкиња њихових
класних, верских и „националних" интереса и убеђења, средство за борбу у рукама фанатика и
опскураната „историјских истина" подешавана према њиховим жељама и потребама." (Иво
Андрић); кад „Шта је историја, после свега? Историја су чињенице које на крају постале лажи а
легенде су лажи које на крају постају историја."(Жан Кокто); кад „Некада су историчари несвесно
лагали. Онда су постали професионалци и то чине свесно." (Габријел Лауб); кад „Суштинска тема
историје није оно што се догодило већ оно што људи мисле или говоре о томе" (Голда Меир); кад
„Историја се мора стално писати изнова не зато што су се промениле чињенице него гледишта
историчара“ и „Из историјских дела се сазнаје више о историчарима него о историји.“ (Томас
Ман)...

шминком, кулисама, модом, аутентичношћу изгледа панталона, ципела, кошуља,
чарапа, рукавица, оклопа, мачева... прошлости, правећи мачевалачки маскембал
(заборављајући да је и историја моде одевања такође делом царство псеудоисторије).
Зар је онда необично што све више мачевалаца који се баве историјским мачевањем
чини још један корак скачући у свет фикција „витешког“ и еп-фантастичног мачевања
вилењака и патуљака - псеудосветове и квазисветове „ларп" "мачевања" за модерне
људе „Петар Пан" генерација? 22
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Термин у социјалној психологији који се користи за људе који живе као ликови из бајке „Петар
Пан и изгубљени дечаци" што се сакривени у земљи „Недођији" (као Пинокио у Магарећем граду
земље „Дембелије") само играју, проводе, забављају и уживају. Синоним за незреле - инфантилне
људе који беже од обавеза, стварног живота и решавања реалних проблема у задовољства, игре
и забаву идући путем на коме „Све што не може да сазри расте у обест.“ – Фројд.

Прилог 4
Социологија једног савременог укуса
- Мода историјског мачевања -

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 како он живи и какво је време у
коме живи.

Код већине људи, ма колико они били убеђени да чине по свом избору, њихови
укуси, тежње и поступци долазе, заправо, од њиховог трчања за модом –
поводљивости „крдског“ менталитета, а не од њиховог личног става, укуса и тежњи.
Другим речима: не од зрелости и способности да корачају сопственим ногама по
сопственом путу већ од инертности већине којој духовно припадају и где се,
ослањајући једни на друге, сви заједно масовно и лење крећу усмеравани идејама и
интересима креатора историјских трендова.
Данас је све распрострањенији укус – мода, код људи који су заинтересовани за
традиционално тј. бојево („старо" - не спортско) мачевање да му прилазе из угла
историјског23 тј. спорт-историјског мачевања. Откуд тај укус, избор и „урбан-хит"
помодарски „фенси“ тренд упркос великог броја озбиљних критика многих
познатих учитеља и теоретичара мачевања из целог света а као потврда
Шопенхауеровог става да „Неки људи више воле ново од онога што је добро“?
Какав је то, дакле, спорт-историјски укус у савременом мачевању и откуд он
долази? Из духа времена (zeitgejst). Он је оно што најјаче а невидљиво (јер „Најјачи
ланци су увек невидљиви") обликује и форматизује свесно, несвесно, подсвесно и
надсвесно сваког човека. Тај дух је скривена покретачка сила (spiritus movens) која
усмерава мишљења и осећања, укусе, вредновања и деловања сваког појединца и
групе одређујући на свим раскрсницама да бирају, не знајући зашто, једне а не друге
путеве.
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Историјско мачевање с утемељили учитељи и теоретичари мачевања Хатон, Кастл и Рамонди
крајем 19. века. То је био њихов протест против транзиционог мачевања (претварање мачева у
лагане спортске реквизите, бојевог мачевања у такмичарски спорт и уопште узев „деформисања
старе мачевалачке вештине" - Хатон). Они су, тако, први створили покрет враћања у мачевање
правих мачева (рапир, шпада, дага, мали штит, дворучни мач, плашт...) и техника мачевања
прошлости. Ови мачеваоци почињу да се баве активним сакупљањем и истраживањем сачуваних
докумената, манускрипта и књига из историје мачевалачке вештине покушавајући да
реконструишу аутентични изглед ове вештине у прошлости. Резултат њиховог рада нису биле само
књиге као нпр. „Старо мачевање", „Хладни челик", „Школе и учитељи мачевања" итд. већ и
практично упражњавање и полуларизација ове врсте мачевања. „Историчаре", дакле, занима
историјска аутентичност појединачних стилова који су постојали (Мајерова, Каранцина,
Фабрисова, Мароцова, Ангелова, Агрипина, Суторова, италијанска, шпанска, француска, немачка,
руска...школа). Њихово гесло је апологетско „Magister dixit“ (учитељ је рекао). Ова врста
мачевања, међутим, није успела да се избори са модерним спортским тенеденцијама и повући ће
се у оазу сценских уметности као мачевање за позориште и филм. Крајем 20. века са „ретро“
културним трендовима обнавља се интересовање за историјско мачевање али се њему придодаје
и такмичарска форма (која није постојала у 19. веку) тако да настаје спорт-историјско мачевање.

У чему борави дух времена? У идеологији владајуће групе једног друштва –
дакле, владајућој идеологији, економији, медијима, маркетингу, трговини, политици,
култури, супултури, образовању, уметности, етици, законима, индустрији... Дух једног
времена зрачи из било које конкретне манифестације друштва и живота и свака
манифестација друштва и живота га изражава и рефлектује јер је обликована њиме,
само на специфичан начин.
Из чега се родио модерни дух данашњег времена? Парадоксално, а што није
игра речи - из смрти духа модерне и идеје модерности.
Наиме, док је суштина начина живота у свету који је припадао времену модерне
(19. век) била опсесија напретком, еволуцијом и сутрашњицом - аксиоматска догма о
вечно прогресивном технолошком, културном, уметничком, научном...кретању у бескрај
грађењем једне нове вавилонске куле на човековом путу покушаја да постане бог, где
је ново једина вредност, пакао је у прошлости а рај у будућности, суштина постмодерне
која се појавила у другој половини 20. века као реакција на ову нихилистичку крајност
била је супротна (исто тако нихилистичка) крајност.
Наиме, већ више деценија широм Запада, као помама, влада у свим областима
живота тренд ка „ретро“ - реконструктивном окретању прошлости. Тако се врши
реконструисање грађевина и начина грађења из давних времена, израда древних
бродова, справа и машина, оружја, проналазачких техника, начина борења, начина
свирања и израде инструмената из прошлости, начина певања, играња, говора,
писања, лечења, битака из прошлости, путовања, начина кувања... Овим новим „ретро“
духом се масовно баве специјализовани часописи, посебни телевизијски канали,
сајтови, издавачке куће, истраживачки тимови, научни институти, лаици и аматери...
Како делује тај модерни „ретро“ дух времена постмодерне данас може се видети
на сваком кораку и у свакој струци. Тако нпр. неком сликару (музичару, дизајнеру,
књижевнику, архитекти...) једно јутро „ниткуда“ и њему „необјашњиво“ сине и постане
опсесивно привлачна (наравно и „генијална“ јер је ово и време идеологије
самообожавања „ја“) идеја да набави све књиге и докуменате из прошлости о томе како
је сликао, које је боје користио, како их је мешао, на каквом платну, под којом
светлошћу, са којим четкицама... рецимо Рембрант, а све са циљем да он након
аналитичког сецирања свега тога сам почне да слика идентично Рембранту.
Исти тај модерни „ретро“ дух времена је крајем 20. века изродио и мачеваоце
(којих је све више) са истом „ретро“ идејом и укусом окренутости историјском
мачевању тј. опсесијом да треба сакупити и аналитичким сецирањем проучити књиге и
документа из прошлости а све са циљем да се мачује на аутентичан начин старих
мајстора (Агрипа, Мароцо, Мајер...) прошлости. С тим у вези се траже и истражују
рукописи, слике, преводе књиге, траже различити извори, воде жучне полемике,
организују „стручни“ семинари..., а све са циљем да се реконструишу и обнове
аутентичне школе и стилови мачевања учитеља из прошлости.
Но, шта је иза те „ретро“ идеје која, заправо, није ништа друго до један од
инструмената и средство деловања савременог општег духа времена? Као што се за
поменутог сликара (који би се, иначе, у сликарској терминологији звао Псеудорембрант
и који припада оној врсти сликара о којој је чувени Камиј Коро 1870. написао да „Од
хиљаду и петстотина платна које сам насликао, три хиљаде се налази у Америци“)
може рећи све: копирант, фалсификатор, рестауратор, музејски експерт за Рембранта...
- али никад да је сликар јер уметност није копирање света већ стварање нових
светова, тако се и за мачеваоце историјског мачевања не може рећи, ма колико се они
упињали и поносили својим умећима и претензијама да то што чине назову још и
уметност (Martial art), ништа више осим да су на путу Псеудоагрипа, Псеудомароца,
Псеудомајера... – псеудомартиал артисти.
Наиме, да би неко сликао као Рембрант или мачевао као Мароцо мора пре свега
да буде лично непоновљив и јединствен Рембрант или Мароцо у времену Рембранта и
Мароца који је, узгред, имао учитеља коме није био циљ да његов ученик слика и

мачује исто као он, нити да слика и мачује надметачки боље од њега већ да научи да
слика и мачује као мајстор-уметник - креативно, јединствено и непоновљиво другачије од њега.
Модерни укус како за сликарство (музику, архитектуру, дизајн, књижевност...)
тако и за „старо" мачевање долази, дакле, из света који свакодневно све шире и
дубље опседа савремене људе и избор је свих који су му се предали и постали његов
део и ОГЛЕДАЛО. То је свет чија је суштина „псеудо" (lat. лаж, обмана, фикција,
празнина...) - или како је то Бодријар рекао симулакрум, а изражава се кроз
псеудопотребе, псеудокултуру, псеудообразовање, псеудознање, псеудовредности,
псеудоправа, псеудоновац, псеудоекономију, псеудополитику, псеудодемократију,
псеудохуманизам, псеудослободе, псеудоетику, псеудоестетику..., псеудоживот –
сурогат света постмодерне и њеног структуралног нихилизма.
Говорећи о том модерном духу времена Милош Шобајић (српски сликар светског
гласа чије су слике у најпознатијим музејима) у својој књизи „Сликај и ћути" пише:
„... ренесанса, која је почела крајем 13. века, захтевала је џинове и рађала
џинове. У 21. веку се тражи да будемо патуљци и да рађамо патуљке. Данашња
популација на планети не сме да има своје идеје, већ послушност, не сме да ствара,
већ да се лудо забавља, а пре свега, треба је онеспособити да самостално мисли (...)
Та агресија свих врста и облика коју данас трпимо у име интереса који нису наши, у
име интереса који су против нас и у име интереса противних здравој логици и људској
интилигенцији, покушава да од нас направи послушно стадо, чији би једини циљ био
да мирно пасе оно што му се нуди. И да, пре свега, ћути."
Модерном духу времена савременог света, дакле, нису потребни и пожељни
креативни, стваралачки и критички настројени људи – личности већ пасивне
индивидуе и конформисти који ће се у бескрај задовољно бавити и уживати у нечему
без њих створеном – поводљиви за наметнутим трендовима, корисни, употребљиви и
профитоносни потрошачи-конзументи свега што им тржиште понуди као „хит“ и
„тренд“.
У свету са таквим духом времена ни у вештини мачевања нису потребни ни
пожељни пионири вештине који ће креативно и слободно стварати сопствене и
оригиналне стилове и школе мачевања од наслеђене грађе – а како би сви били
различити, већ пасивни репетитивци, репродуктивци и епигони већ урађеног у
прошлости мачевања - а како би сви мачеваоци бити исти: серијско-фабрички
штанцоване Псеудоагрипе, Псеудомароци, Псеудомајери...
Духу времена модерне савремености, дакле, не требају Рембранти већ
Псеудорембранти чија је крилатица „Magister dixit“ (учитељ је рекао) и који покушавају
папагаски понављати оно што су чинили оригинални и креативни мајстори (чијој се
оригиналности и креативности иначе диве!) Мајер, Каранца, Фабрис, Мароцо, Ангело,
Агрипа, Сутор...
Отуд сви који данас у мачевању бирају моду историјског мачевања - убеђени да
самостално и слободно бирају нови, прави и оригиналан пут у вештини, заправо су
помодарским духом времена постмодерне неприметно усмерени да делају као
регресивни конзервативци заробљени у Status Quo ante (стање као пре) вештине
служећи тако кроз њу zeitgejst-у и његовој мисији обликовања човека у правцу
послушничког потрошачког пасивизма.
Но, модерни избор и укус у мачевању има још један додатни елемент јер и дух
савремености има још једну кључну димензију. Ту димензију чини универзални култ
компетивизма а у складу са доминирајућом идеологијом либералног турбоултракапиталистичког концепта постмодерног света. Реч је о клањању идолима
свеопштег ривалства, компетиције, супарништва, хиперконкуренције, успешности,
лактања, грабежа и похлепе, агресивности, предаторства, престижа, туче и надметања
– варваској „цивилизацији“ утакмице и конфликта. У том свету бога Марса и
менталитета Орвелове „Животињске фарме“ је врхунац културе квазидарвинистичко
гледања на живот као на прашуму у којој се сви међусобно само једу и где „успех“ у

било чему не иде без покоравања или понижавања неког другог. Отуд укус, избор,
тренд и мода у савременом мачевању није више само историјско мачевање као вештина
или уметност (као што је то био случај у 19. веку) већ такмичење и надметање у њему
- његова спортификација и трансформисање у „победотражилачки" спорт: спортисторијско мачевање 21. века.
Ова два наведена фактора су темељна не само за разумевање избора свих чији
је укус данас спорт-историјско мачевање већ и за потпуно разумевање њиховог личног
карактера, начина одрастања, живота, приступа животу па и њихових перспектива у
њему.
Но, другачији - креативни људи, који немају порив за модом већ за слободом и
супротстављањем свом времену, постављају, или осећају у себи (слично Марфијусу из
„Матрикса“ који каже: „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") пре свега,
себи низ питања: Да ли је боље ићи путем већине и пролазне моде или сопственим
путем? Поседује ли се животна плодност или животарење јаловости? Да ли је уопште
могуће ићи у назад и понављати историју кад ни физички енропијска стрелица времена
не може ићи у назад? Где води покушавање понављања прошлости једне вештине кад
„Ако скувате рибе из акваријума, добићете рибљу чорбу. Рибе из чорбе не можете да
вратите у акваријум. То је историја (Зоран Ђинђић)? Да ли се може дохватити
историјска аутентичност давно несталих школа кад „Свакo историјско истраживање
пати од неке амнезије“ (Блох); кад „Каже се да ће сви који чују двоје људи како
описују исти саобраћајни удес изгубити сваку веру у историју као науку" (историчар
Џефри Бароклоу) итд. кад јер и свака садашњост је у највећој мери сва саткана од
недоречености, заблуда, лажи, фалсификата и манипулација због чега нам и у
историјским документима о њој нам нужно преостају у највећој мери заблуде,
недоречености, лажи, подметања и фалсификати чију „истину“ треба да „истраже“ и
докажу историчари који их додатно тумаче субјективно, интерпретирају, манипулишу,
домишљају, фалсификују и деформишу у складу са личним границама, заблудама или
потребама и интересима идеологија времена коме припадају..., -дакле, кад историјско
мачевање не може никад бити нешто друго осим псеудоисторијско мачевање јер и
сама историја као наука је добрим делом заправо псеудонаука која пружа слику
псеудоисторије? 24
Зар мачеваоци који су кренули тим модерним „псеудо" – симулакрум путем нису
себе тако осудили - јер кад „Историја се понавља први пут је трагедија а други пут
фарса" (Маркс) - да на крају буду фарса и баве се само фарсом: шминком, кулисама,
модом, аутентичношћу изгледа панталона, ципела, кошуља, чарапа, рукавица, оклопа,
мачева... прошлости, правећи мачевалачки маскембал несвесни да је и историја моде
одевања део царства псеудоисторије? Зар је онда необично што све више модерних
мачевалаца чини још један корак у свом историјском мачевању трчећи у свет фикција
витешког и еп-фантастичног мачевања вилењака и патуљака - псеудосветове за
савремене људе „Петар Пан" генерација?
Зар човек не треба да је стваралачки потпуно импотентан и без сваког
креативног талента и инстинкта да би могао задовољно тежити глобалној
неоригиналности и пуком спровођењу туђих идеја креатора из прошлости
заборављајући да „Мода је непријатељ креативности“ (Пикасо)?
Као одговор на сва та и многа друга питања појавили су се и мачеваоци (и људи
у другим областима) који нису сасвим заробљени мрежама духа времена и који зато
пружају отпор модерном укусу.
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Зато неки историчари сами тврде да за разлику од сваке науке која има свој предмет историја
нема предмет који истражује – он је нестао у времену, па стога она и не може бити наука већ
мање или више „повјест“ – приповедање, прича о ономе што је било.

За њих - те „несавремене" није нешто самим тим што је модерно и ново боље од
старог јер сваки нови корак у времену је корак у свим правцима: напред, лево, десно,
годе, доле, назад, ћорсокак... у провалију. Зато они чине опрезно и често супротно
пролазним трендовима модерности, а посебно данас у доба када је „Глобалистичка теза
последњих деценија, што глупље – то боље“ (Милош Шобајић). Човек треба да живи у
свом времену али јер свако време увек носи и своју кугу не треба поводљиво, наивно,
брзоплето и слепо да прати своје време већ своје добро у том времену - да његов
избор буде ствар „избореног“ у борби са злом свог времена. Човек, дакле, треба да
прати и припада свом времену али не и да прати, припада и ваља се и у блату свог
времена.
Зато укус и избор неких у мачевању није модерно спорт-историјско мачевање
већ класично мачевање у коме се мачеваоци држе крилатице Noli iurare in verbo
magistri (не треба се слепо заклињати на речи учитељеве) јер свако треба креативно
да допринесе на свој начин вештини којом се бави. „Свако себе нека узида“ (Павле,
Посланица Ефес.).
Класично и историјско мачевање се, дакле, баве истим предметом - бојевим,
правим, традиционалним мачевањем правим (затупљеним) мачевима али на различит
начин. „Историчаре" занима недостижна и немогућа историјска аутентичност
појединачних стилова који су постојали - копија, симулакрум, музеј сурогата и
фалсификат а „класичаре" занима стварање нових и другачијих стилова из слободне
примене општих принципа технике бојевог мачевања - ревалоризација и живот. Другим
речима: док се први баве овим или оним појединачним моделом аутомобила
„олтајмера“ други, јер „Права уметност не приказује прошлост изнова; она је наставља“
(Роден), се баве функционисањем „олтајмера“ уопште а са циљем стварања нових
модела на трагу тог духа „олтајмер“ прошлости.
Циљ „историчара" је, дакле, јалово играње са костима ископаних скелета
диносауруса прошлости мачевања у покушају да мумифицирано задрже и оживе - нека
врста танатофилије, „франкенштајнства" и „зомбирања" (отуд типична опчињеност
савременог постмодерног укуса естетиком сивила, мрака и празнином сведености –
„даркеризам", „неоготика" и други облици Алистер Кроулизма, а о чему пише и Ерих
Фром у својој Анатомији људске деструктивности указујући на „некрофилску“
опседнутост модерне цивилизације мртвим предметима оличеној у патолошкој
зависности од поседовања и клањања неживим материјалним стварима и справама).
Циљ „класичара" је, напротив, супротан - живот: да се попну на рамена
споменика великих учитеља прошлости мачевања и гледајући одатле даље него што су
ти великани видели закораче, као пионири, у плодно, креативно, другачије и
оригинално вештине којим се баве. Класично мачевање, дакле, није, „чување трунке
прошлости" јер иако људи изводе музику Баха, који је већ много векова мртав, они се
не баве „чувањем трунке прошлости" већ културом - непрестаним и живим извођачким
развијањем његове музике која је управо зато и вечна - класична. Тако и у мачевању,
како је написао Адам Адријан Краун „Оно што је била истинито пре сто, двеста или
петсто година, може још увек бити истина. У случају мачевања, практично све што се
може урадити мачем је већ било добро познато у 16. веку (...) па класично мачевање
није очување прошлости, већ очувања истине."
Окренутост прошлости и истина прошлости, дакле, није идентитет са прошлим његова мртва поновљивост - јер идентитет у било чему, па и историјском, је немогућ.
Окренутост прошлости и истина прошлости је култура (лат. colere: култивисање,
обрађивање, гајење, развијање, неговање, усавршавање, оплемењивање...) јер истина
сина није отац већ очевина на којој син гради и развија сопствену садашњост и
утемељују будућност. Та истина је, дакле, супротност савременом постмодернистичком
духу и укусу који је суштински дух симулације, деконструкције, деструкције,
псеудокултуре (антикултуре) и нихилизма.

„Класичари" се оваквог приступа мачевању држе не само зато што „Све ми је
мрско што ме само поучава а не подстиче на делатност" (Гете) већ и зато што историја
било чега увек шкоди кад се гледа као одмориште а не као степениште јер у свему, па
и у мачевалачкој вештини, прошлости треба да служимо само онолико колико она може
служити за стварање неке будућности.
Не радити исто што раде сви већ бити различит и имати
СВОЈ стил - јер стил није све али без стила све је ништа - а моду - оно што све
изједначава, видети као недостатак и изазов за превазилажење, одувек је био
захтев сваког племенитог карактера.
У вештини и животу мислити, осећати и чинити друкчије од обичног и свих - ићи
сопственим путем а не у корак са већином - као по звуку заједничког бубња,
јер то није отмено, а и заглупљује,
значи не само достизати лепо, вредно и узвишено већ и развијати и себе и живот.
Том духу СЛОБОДЕ, РАЗЛИЧИТОСТИ И БОГАТСТВА треба тежити и
за њега се борити уз ведрину и смех по цену свих одбацивања, притисака,
самоће и жртава како у вештини живљења тако и у вештини мачевања
имајући увек на уму речи Буковског:
„Они су се мени смејали јер сам другачији,
а ја њима јер су сви исти."

Прилог 5
Настанак спортског мачевања

Класично бојево (борбено) европско мачевање је настало кад су израђени први
бронзани мачеви. Европски мачеваоци су од тог тренутка, током наступајућих 4000
година (дакле више од 99% историје мачевања), а све до средине 18. века мачевали на
један исти (бојеви) начин држећи се класичних правила аутентичне технике и тактике
употребе мача. Ова основна правила мачевања су откривена као резултат борбе јер је
сваки мачевалац наоружан правим мачем био принуђен да увиди што сме и шта не сме
да чини са својим оружјем и противником ако жели преживети. Онај ко та правила није
схватио и открио није ни преживео и своју глупост је однео са собом у гроб. Сви који
су мачевали водећи рачуна о принципима такве селективне праксе (правећи варијације
њених правила везано за промене врста мачева и заштитне опреме) своју вештину су
користили у четири сврхе:
1. Рата (сукоб великих војних формација у чијој борби се по војним правилима
користи и мачевалачко оружје).
2. Дуела (спонтана борба између две или више особа без икаквих правила,
скоро туча уз употребу мачева).
3. Двобоја (мачевалачка борба између две особе по строгим, писаним и
неписаним правилима уз присуство сведока).
4. Куртоазне борбе са пријатељем (која се зове још и „вежбовни двобоји“)
у функцији учења, вежбе, самоусавршавања и усавршавања стварне борбене
вештине.
У свим наведеним врстама употребе мача користила се техника и тактика правог
мачевања с тим што су у куртоазном - вежбовном мачевању (у коме се такође
користила техника и тактика реалне борбе) мачеваоци водили пажњу један о другоме и
између њих за време мачевања није владало супарништво као на бојном пољу већ
пријатељска сарадња на обострану корист и задовољство.
Међутим, средином 18. века слика вештине се мења а мачевање о коме је било
речи полако нестаје. Настаје нова врста мачевања - спортско, а што подразумева другу
врсту мачева и заштитне опреме, другу врсту технике борбе и увођење договорних
правила, суђења, бројања и спортског такмичења. Из чега је и зашто настало
СПОРТСКО мачевање?
Од чега је настало спортско мачевање?
Спортско мачевање није пало са неба нити је „репа без корена" - нешто што је
само створило себе ни из чега и без икакве везе са временом које му претходи. Скоро
све оно што чини технику савременог спортског мачевања води порекло и откривено је
у прошлости али са другачијим контекстом намене и начином употребе. Постоји
мноштво сачуваних књига, докумената, истраживања, полемика и приручника писаних
о вештини мачевања још од 14. века а који доказују ову чињеницу на свакој страни.

Осврнућу се успутно и само информативно на најосновније. Ди Граси 1570.
године је поставио темеље теорије која је показала у пракси надмоћ технике над
снагом - пресије и контрапресије на сечиво, напад са везивањем противниковог сечива
и дефинише бојеву линију као линију напада и одбране. Гиганти 1600. године први
креира савремени спортски мачевалачки став са десном ногом и десном руком у десном
ставу напред. Капо Феро је 1610. дефинисао принципе који важе и данас у спортском
мачевању: основни кораци напред и назад, скокови, дупли кораци, продужени испади,
подела сечива на три дела по јачини и функцији и учествујући у дискусијама и
споровима први је тврдио да је линијски (линеарни) начин кретања супериорнији од
кружног. Вигиани 1575. године уводи испад само предњом ногом, први дефинише
контрапараде, кружне блокове и дегаже, такође започиње и прва послеантичка
истраживања и спорове око супериорности бода над сечењем. Овде треба споменути и
Фабриса који 1606. године први пут уводи у технику мачевања блокове - парирање
оружјем, дефинише 4 зоне напада и одбрана, даје имена основним блоковима, даје
први опис батуте (ударца по противниковом оружју) и финте (провоцирајућег напада
који завршава обиласком противникове одбране), Савиола са „другом интенцом",
искључењем, опозицијом, ескиважама ...
Ако би се направио детаљнији попис готово да ништа од оног што чини суштину
технике савременог спортског мачевања није ново већ је измишљено, виђено, пробано
и коришћено у мачевању током најмање претходних 500 година (највише током 18
века) али на другачији начин или као негативан пример - као оно што никако не треба
чинити у мачевању. Пример овог другог је нпр. прекобод (бод или сечење из обиласка
преко врха противниковог сечива) а који се у спортском мачевању данас (као„купе")
изводи на потпуно дегенерисан начин шибајућим савијањем танког спортског сечива
(као бичем) а што је потпуно неизводљиво правим мачем. Други пример је скок у
противника (спортски „флеш"). Ова акција постоји у класичном мачевању још од 16.
века али се за разлику од спортског мачевања (где се изводи директним и слободним
скоком у противника) изводи искључиво уз хватање, опозиционирање и држање
противниковог сечива.
Но, уистину постоје у спортском мачевању и новитети којих раније у класичном
мачевању никад није било али они су занемарљиво ретки. У њих нпр. спада „боксерски
корак" тј. кретање мачеваоца у борби кроз непрекидно скакутање горе-доле-напредназад на врховима прстију. Дакле, спортско мачевање је настало највећим делом из
правог, борбеног мачевања али трансформацијом (најчешће извитоперењем) примене
његових елемената, губљењем и гашењем неких његових основних карактеристика и
додавањем неких које раније нису постојале.
С тим у вези је Егертон Касл 1885. написао: „Вежбовни мачеви се користе
вековима, али увек као прави мачеви, где је борба мачевима била сврха и циљ и мало
тога је извођено „тупим“, а што није било сврсисходно извести „оштрим“. Данас је,
међутим, борба флоретом циљ сама по себи и сама себи.“

Зашто је настало спортско мачевање?
Настанак спортског мачевања лаици углавном објашњавају еволутивним
разлогом (а у духу концепта идеја модернизма 19. века): спортско мачевање је настало
природно као резултат „спонтаног усавршавања” - еволуције који постоји у свему, па и

у мачевалачкој вештини. То значи да људи у прошлости нису знали да мачују па се
кроз историју све више откривала истина вештине и тако се она мењајући и
усавршавајући корак по корак полако уздизала до данашњице - данашњих савремених
спортских мачевалаца који су на врху досегнутог савршенства вештине!
Оваквом објашњењу се може приговорити много шта али задржаћу се само на
следећем. Арогантно је, егоцентрично, надмено, нарцисоидно, нескромно и
препотентно (управо све оно што и карактерише „дух" већине људи данашње „ја“
епохе постмодерне савремености) мислити да су наши преци претходних 3800 година
били будале па нису знали да мачују довољно добро због чега су се, ето, појавили
модерни спортисти почетком 19. века како би вештину мачевања довели до врхунца и
прошлости показали како треба да се мачује.
Ја, међутим, не поседујем ни најмању сумњу да су наши преци у мачевању били
неупоредиво маштовитији, озбиљнији, вештији и опаснији од савремених спортиста јер
су се борили за животе а не за медаље, стипендије, рекреацију или спортскотуристичка путовања. Са друге стране поставља се питање: ако је логика историје
мачевања еволуција да ли то значи и да ће после савременог, модерног спортског
мачевања овај ток, природно, створити још неко савршеније мачевање (ласерским
мачевима, мачевање у бестежинском стању…???) или се све завршава на божанском
ступњу престанка кретања на који су се данас попели модерни спортски мачеваоци
једном заувек? Сматрам да су оба одговора подједнако апсурдна што значи и да је
њихова почетна теза о еволуцији као узроку настанка спортског мачевања подједнако
апсурдна.
Еволуција у мачевању - историја мачевања (као и историја света и било чега у
свету) није пуко праволинијско кретање напред у времену већ се састоји од кретања у
сваком могућем правцу уз различите нелинеарности - скокове, враћања, преплитања,
застајкивања, кружења (понављања)… Из тог разлога у историји мачевања нема
поједностављеног „усавршавања" и „еволуције" (као што неки буквалистички
настројени тумачи теорије еволуције површно замишљају) већ само промене и
прилагођавања у разним правцима једне исте основне, базичне и суштински
непромењљиве технике новим типовима мачева и заштитне опреме који су се
смењивали током епоха. Тако нису настајали све „савршенији" мачеви и све
„савршеније" врсте мачевања већ само различите врсте мачева и различити стилови
мачевања (као варијација исте основне форме) који су били погоднији (прилагођенији)
за дате историјске околности, просторе и ситуације. Ни по чему римски легионар или
гладијатор није био мање „савршен" и убитачан мачевалац од мускетара или обрнуто, и
ни по чему није римски гладијус мање смртоносно оружје од ренесансног рапира. Ти
различити мачеви су само пригодни за различите ситуације а мачеваоци са њима само
различито мачују и не бих се усудио да у њиховој борби типујем ни на једног више но
на другог с убеђењем о избору „напредније" и „савршеније" технике мачевања или
оружја.
Слично томе било би скоро схоластичко питање да ли би у борби победио вешт
стрелац са одличним самострелом или модерни стрелац са пушком... Ако се већ тражи
место еволуције и процеса усавршавања у мачевању оно постоји само у оквиру истог
типа мача или технике. Тако савршеније може бити мачевање само једног легионара у
односу на другог легионара или једног мускетара у односу на другог мускетара.

Један типичан пример „еволуције" мачевања.
Основно правило свих борбених вештина је да се у борби користе све
могућности тела. Из овог разлога је и током 99% историје мачевања друга рука
непрестано имала низ активних борбених функција а мачеваоци никад нису мачевали
као да другу руку немају или је она мртва.
На самом почетку историје европског мачевања је друга рука држала други мач
(критско мачевање са два рапира). Затим је друга рука стекла заштитну функцију и
држала велик штит који је штитио тело од удараца, сечења и бодова. Након тога је та
рука добила и офанзивно-одбрамбену улогу. Штит је постао лакши, мањи и погоднији
за напад тј. штитом је друга рука током мачевања не само бранила већ и наносила
смртоносне ударе у врат или главу. Затим је штит одбачен због настанка оклопа а
друга рука је почела да се користи за држање другог мача или хватање дршке
једноипоручног и дворучног мача. У следећој фази је друга рука почела да се користи
за дагу (бодеж за леву руку дужине једне трећине мача) оружје које се употребљавало
у борби док се мачевало рапиром у десној руци. Када је дага престала да се користи
ненаоружана рука је употребљавана за држања плашта који се бацао противнику на
његово оружје или главу. Плашт се држао у горњем положају пошто је само у њему
било могуће лако витлати изнад главе противника или овим витлањем склонити
противниково сечиво. Но, како плашт бива одбачен из моде одевања излази и из
употребе у мачевању а мачеваоци на своју ненаоружану руку облаче лаку челичну
верижну рукавицу или рукавицу од дебеле коже и овом руком хватају противниково
сечиво или покретом у лево, десно, горе или доле склањају полугом противников врх
који покушава да нанесе бод. Такође, у истој функцији је често коришћена подлактица
од кованог гвожђа која је могла веома ефикасно подметањем руке зауставити сечење
сабље или лакшег мача.
Употреба задње руке у активној борби је нестала са периодом џентлменских
двобоја средином 18. века. Наиме, правила борбе су налагала забрану употребе
ненаоружане руке али дозвољавају да мачеваоци поставе ту руку у пасивни заштитни
положај у коме својом подлактицом, надлактицом и шаком за 30% покривају површину
виталних органа груди, трбуха и врата чиме смањују вероватноћу смртног поготка.
Задња рука се, међутим, када је реч о дуелима и даље активно користи. Такође, у
ноћним борбама, а често и у тајним двобојима, су мачеваоци у задњој руци држали
фењер (назад и изнад главе) који би омогућавао да се може добро видети противник и
оружје којим мачује (касније се ствар обрнула па су се ови фењери уз извесне
техничке измене користили управо за супротно – да се противнику светли у очи и
отежа добро виђење борбе).
Напокон, са 19. веком и појавом спортског мачевања, које је преузело стил и
приступ борби из двобоја 18. века, задњој руци је правилима забрањено да на било
који начин покрива важећу површину (да би се судијама олакшало суђење) због чега
се она поставља горе и назад.
Са модерним динамичким спортским мачевањем 20. века она добија са овим
положајем и своју моторичку функцију и обезбеђује да онај ко изводи испад ногом
напред замахом руке уназад своје тело брже покреће напред и искошава у акцији чиме
смањује вероватноћу поготка у вазећу површину, а с друге стране помаже лакшем
враћању из испада у став. Но, ту још није крај.

Занемаривање овог унеколико неприродног положаја задње руке (што можете
видети из реакције сваког почетника), из конформистичких разлога „неудобног“,
„неугодног“, „тешког“, „непријатног“... доводи до тога да спортисти данас спонтано
задњу руку све више опуштају да беживотно виси низ тело или у страну низ тело.
Овоме су допринеле још две ствари. Прва је савремено спортско мачевалачко кретање
које подразумева боксерско скакутање а током чега је готово немогуће и блесаво
држати руку горе и назад. Друга, с обзиром да се савремено мачевање практично
свело на шибање купеима који наносе противнику највећи број погодака управо са
горње стране и то на рамена или иза рамена – дакле, управо тамо где треба да стоји
задња рука, тај положај није пожељан. Сваки мачевалац који је само једном добио
ударац по прстима заувек је решио да склања своју задњу руку доле.
Дакле, како сада стоји ситуација, задња рука у савременом спортском мачевању
нема више никакву функцију и готово само смета. Из свега наведеног се може јасно
поставити питање: какву је „еволуцију" и „усавршавање" доживео положај и употреба
задње руке од времена критског рапира до данас?
Свако ко је с разумевањем прочитао горњи текст увидеће одмах да је питање
потпуно бесмислено. Постоји само разноликост узрокована разним околностима и
факторима без икакве могућности хијерархијског поређења и „усавршавајућег"
еволутивног надовезивања. Измене које су се дешавале готово по правилу нису имале
никакве везе са „ово је боље и зато ће оно претходно бити замењено" већ су
узроковане разним другим спољашњим факторима. Бодеж за леву руку је замењен
плаштом не зато што је плашт био бољи за борбу већ зато што је борба дагом била
сувише компликована а и људима се више није хтело (а негде им је било и брањено) да
носе за појасом гломазне бодеже. Исто тако рука са плаштом је изашла из употребе не
јер се пронашла боља функција руке већ јер је из моде изашло ношење плашта.
Такође, Крићани су престали користити другу руку за други мач не јер су тако лошије
мачевали од својих противника већ јер су их бројношћу прегазили дивљи народи са
севера и наметнули им употребу штита у другој руци…
Слична је ситуација и са радом ногу, са техником употребе мача, тактиком…
Разлог настанка спортског мачевања, дакле, није био у усавршавању мачевања и
превазилажењу „несавршенстава" мачевалачке технике претходних епоха јер
мачевање као бојева вештина је завршило свој живот крајем 18. века пошто је и мач
као оружје изгубио своје место и примат оружја за борбу у времену после 18. века. Ту
се више нема шта усавршавати јер нема ни разлога за усавршавања.
Прича о нестајању борбеног и рађању спортског мачевања, дакле, има једну
сасвим другу визуру и димензију, различиту од еволуционе. Насупрот процесу
„усавршавања" почео је процес претварања правог мачевања као борбене вештине у
нешто друго у складу са потребама и захтевима времена, прилагођавања новом свету
који се појавио. Не у „БОЉЕ" или „САВРШЕНИЈЕ" већ у ДРУГАЧИЈЕ!
Оно што је узрок настанка спортског мачевања, дакле, није усавршавање истог
већ стварање другачијег, не кретање и развој у оквиру једног истог квалитета већ
кретање у правцу стварања различитих и другачијих квалитета. Пет је главних узрока
настанка спортског мачевања (и спорта уопште)
Узрок 1
Са 18. веком двобоји мачевима су како где углавном били забрањени, као и
ношење мачева уз цивилно одело. Ватрено оружје је у том периоду у потпуности у

грађанству потиснуло мач као средство самоодбране јер вештина пуцања је погоднија,
ефикаснија, лакша, бржа и јефтинија за учење и употребу.
Треба подсетити да су часови мачевања за грађанство од краја 17. века до
почетка 19. века били јако скупи пошто је високом ценом аристократија задржавала за
себе монопол над познавањем вештине убијања, а који је држала (уз монопол
поседовања мача) током целог средњег века.
Из ових разлога мачевање за дуел и двобој међу цивилима се забрањује а
једино што се дозвољава је куртоазно - вежбовно мачевање. На овај начин, тако што
су све „гране дрвета" поткресане изузев једне мачевање је усмерено да расте само у
једном правцу - тамо где му је тренутни склоп укупних историјских околности зацртао
да мора расти.
Узрок 2
Војсци и полицији 18. века - за које је мачевалачко оружје још увек имало
значај, било је од највећег интереса да активно ограничавају грађанству вежбање и
обуку правог мачевања као борбене вештине како због забране двобоја тако и
пацификовања грађанске класе која је са временом класицизма-романтизма постајала
све више политички револуционарна. Готово у свим земљама Европе дошло је до
санкционисања рада школа мачевања и ограничавања рада учитеља мачевања.
Док су у неким земљама школе мачевања биле затваране а учитељи мачевања
протеривани у другим, са дужом традицијом, власти су дозвољавале активности само
оних школа које су изнашле начин да опстану тако што су грађанству почеле да нуде
бенигно мачевање са новом, измењеном техником и другачијом врстом мачева а која ће
ову вештину претворити у за оно време друштвено безопасну и прихватљиву игру.
Узрок 3
У периоду средине 18. века декадентна и разнежена аристократија, фино младо
грађанство и богата размажена буржоазија тражила је за себе забаву и разоноду којом
ће испунити своје празно време. У ту сврху су поред јахања, лова, крикета, тениса…
почели да упражњавају и мачевање.
Они, међутим, нису били заинтересовани превише за мачевање у коме се
користи оружје праве тежине тј. од килограма па на више, а што је захтевало снагу,
окретност и мужевност. Њиховом укусу је било пригодније користити лагане реквизите
тежине око 500 грама и удобније технике које мачевање своде на комотно боцкање у
руку или ногу и лагане, лежерне и по снази безначајне ударце (огреботине) из зглоба
шаке.
Тако је мачевање постало спорт међу другим спортовима који има једину сврху у
монденској забави, луксузу и телесној рекреацији богаташа. Управо из овог периода и
везано за мачевање овог типа и потиче и данас распрострањено лаичко виђење
спортског мачевања као „богаташког", „буржоаског", „шминкерског", мекопутног и
„женскастог". Касније, у другој половини 19. века, са појавом великих економских
криза и социјалних нестабилности, спорт који је првенствено био забава за елиту
добија нову улогу и задатак. Он се, наиме, намерно омасовљује и постаје доступан
средњим и нижим слојевима народа а као основно средство за каналисање социјалне
агресивности, пасивизацију, замајавање и скретање пажње са егзистенцијалних и
друштвених проблема на фиктивне (спортско-такмичарске) „проблеме".

Исти механизам је коришћен још у старом Риму са гладијаторским играма на
којима је под геслом „хлеба и игара" плебсу што је незапослен цео дан бесплатно
проводио у гледању крвавих борби бесплатно још дељен и хлеб („Римљани се
интересују само за гладијаторске игре, забаву, уживање у спектаклу и слављење
победника. Они опијени споредним занемарују бављење својим животом и својим
друштвеним положајем" - Јувенал, 100. год. н.е.).
Тако је и спортско мачевање у својој другој фази развоја (популистичкој)
добило ту исту улогу, сврху и разлог постојања и изгубивши свој претходни монденскоелитистички карактер постало је забава, игра и разбибрига, средство за пражњење и
опуштање као и сви други спортови.
Узрок 4
Учитељи мачевања и школе мачевања увидевши комерцијалне могућности нових
неборбених мачева и заштитне опреме (њена безбедност, лака доступност и
приступачност за употребу свима), а што је отворило врата омасовљењу броја
интересената, почињу ширити нови уносни бизнис који подразумева да се „мачевањем"
могу бавити више не само господа већ и даме и деца.
С друге стране овај процес развија индустрију мачевалачке опреме која се шири
светом подстицана сталним трендовским променама и „нужно неопходним
безбедносним" иновацијама у средствима за мачевање, а што све повратно преко
маркетиншке машинерије популаризује и даље омасовљује мачевалачки спорт.
Подстицаји за даље ширење спортског мачевања су, поред наведених, долазили и из
области туристичке индустрије која је својим комерцијалним активностима пратила
стотине и хиљаде игара, турнира, такмичења, првенстава… на које морају током целе
године путовати такмичари.
Узрок 5
Узрок настанка спортског мачевање се, као и спорта уопште, међутим, највећим
делом налази у сфери друштвеног (идеологија, економија и политика). Наиме,
првобитни капитализам који је ухватио замах управо средином 18. века са својим
базичним концептом борбе, конкуренције, тржишта и надметања око поседа и зараде
почео је да ради на стварању менталне климе која највише одговара таквом
економском систему. Почиње се, зато, на сваком кораку фабриковати потребе за
општим надметањем и компетицијом. У свим сферама живота се велича борба,
„такмичарски дух" и надметање а „лактање" постаје главна и једина лекција коју људи
треба да уче и понављају на сваком месту од колевке па до гроба.
Тако настаје фанатичан покрет за стварање и величање победника, рекордера,
шампиона и првака чији је главни циљ потврђивање, припрема и тренинг људи за
будући живот у механизму тржишно-такмичарског капиталистичког надметања око
профита. У ту сврху се (уз вулгаризацију, фалсификовање и извртање теза Дарвинове
теорије еволуције) уноси у међуљудске односе „борба за опстанак", „преживљавање
јачег", „већа риба једе мању рибу", итд. - категорије преузете из животињског царства
(а које чак ни у њему не доминирају суверено већ делимично).
Тај концепт - који данас влада светом суверено преко савременог либералног
турбо-ултракапитализма, сводећи све међуљудске односе на супарништво, борбу,
раздвајање, индивидуализам и мржњу је оковао и области чија је суштина с оне стране
сваког спорта и надметања - уметност, науку, образовање…

Он је највећим делом разорио и телесну културу која се из изворне активности
телесног култивисања и самоусавршавања претворила у врхунски спорт, тј. неумерену
и психофизички нездраву надметачку активност специјализовану за конкурентност
рекордера на глобалном такмичарском тржишту.
Из тог разлога је дошло до „случајног" обнављања Олимпијских игара,
измишљања великог броја нових спортова, као и концепта општег „омасовљења"
спортско-такмичарских активности са циљем што раније индоктринације генерација
деце и одраслих агресивним компетитивним „духом". Људи су у тој идеологизацији
толико застранили да им је чинити било шта без такмичења, надметања и престижа
постало готово несхватљиво и неразумљиво.
Тако се створила једна кратковида „цивилизација успеха" у којој је мера свега,
највиша вредност, смисао и циљ само стварање шампиона тј. успешност и ефикасност.
Тиме су се спортификовале и физичке активности које никада раније нису имале форму
такмичења или спорта већ су биле борбене вештине. Једна од њих је и мачевање.
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 модерном мачевању и другом мачеваоцу
прилази само као средству престижа, успеха, побеђивања и доминације.
На тај начин је и европско мачевање претворено у спорт поставши точкић
глобалног спортског механизма припреме и навикавања људи на свет цивилизације
престижа (похлепе) у коме највиша вредност треба да буде борба да се у зарађивању и
поседовању (у складу са олимпијским геслом „Citius,altius, fortius“) стиче што више и
буде што јачи и бржи у том грабежу.

ПРИЛОГ 6
СВЕТ БОГА МАРСА
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Сагледати ситуацију је почетак
овладавања њоме. Ако тежим да
сагледам духовну ситуацију времена
желим, заправо, да будем човек.
(Карл Јасперс, Духовна ситуација
времена, 1922)
Све, укључујући и саврeмену
уметност и науку, служи варварству
које долази. (Ф. Ниче, Освит, 1881)

Све почиње са децом. Она се од најранијег узраста - јер „Где се гризе ваља и
уједати“ а „Да би гризао треба зуби да расту“ (енглеска пословица), у сваком тренутку
и на сваком месту кроз мноштво бенигних игара подстичу на такмичење у свему и са
свима јер то је „важно за здрав развој и социјализацију“. Гајење овог усађеног и
изниклог семена „такмичарског духа“, као нечег неупитно најпожељнијег, наставља се
затим у старијем узрасту институционално у „башти“ система предшколства и школства
које је примарно организовано као такмичарска борба око освајања награда, поена,
бодова, оцена...
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Марс - римски бог рата и архетип борбе. Носилац је предаторског, милитантног,
агресивног и освајачког. Радује се смрти (његов грчки пандан Арес је ослободио из окова
Танатоса - бога смрти) свакога и ужива у мирису крви, звекету оружја и јауцима. У митологији
представља силу што реагује из тела, инстинкта и не мислећи о последицама, ирационалност и
ратничка помамност, губљење разума, неконтролисану жудњу за борбом и крвопролићем.
Описиван је као глупак и онај „ко не зна шта је добро“ и нема карактер јер се окреће час против

једних, час против других. Зевс га је отерао речима „Немој ми долазити...Ти ни у чему више не
уживаш него у свађи и тучи, због чега те презирем више него било ког другог бога на Олимпу.“

Онај ко је опстао у том узгајалишту такмичара и успешно се пробио кроз
надметања мале и велике матуре као награду добија отворена врата за такмичења око
уписа на студије, стипендије, места у студентском дому, највише бодова на
колoквијумима и испитима, најбржи завршетак студија са највишим оценама, најбољег
ментора и дипломску тему, око титула магистра, асистента, доктора, професора, броја
објављених стручних радова и освојених бодова са њима...
Ту су, наравно, свуда паралелно присутне и незаобилазне „ради здравља"
активности у врхунском спорту у којима се млади такмиче да као најбољи спортисти у
клубовима који су „шамиони у стварању шампиона“ освоје најпрестижније медаље у
конкуренцији других најбољих такмичара и клубова.
Убрзо се, затим, појављују такмичења (читај даље „лактања“) ко ће се пре
запослити и у бољој фирми, па такмичења у самој фирми за најбоље радно место,
звање, најбоље пројекте, најбољу плату, бодове за премију, положај, каријеру... и
бескрајна конкурентска такмичења на тржишту фирми.
Тако се долази до такмичења око поседовања највећег аута, најбоље куће на
најбољем месту у најбољем крају града, најраснијег кућног љубимца, најбоље кућне
помоћнице..., такмичења око најбоље хране и пића у најбољим ресторанима, за
најбољи провод и шопинг у најбољим продавницама, такмичења да се поседује и носи
најбоље фирмирана роба, имају најбољи технички уређаји, сат, телефон, најдебљи
банковни рачуни у најбољој банци....
Са тиме постају незаобилазна и такмичења да се у љубавном животу има
најбољи партнер, да свадба буде непревазиђена, у најбољој цркви код најбољег
свештеника, такмичења да брак, љубавница или љубавник буду бољи него код других,
да деца из тих бракова буду најлепша, имају најбољу дадиљу, најбољи вртић, најбоље
екскурзије, рођенданске прославе, летовања и зимовања, да иду најбоље одевени у
најбоље школе и у њима имају најбоље оцене.
И у породици се гаји такмичење као идолатријски култ: родитељи се такмиче да
привуку
што
већу
„љубав“
деце
а
деца
да
придобију
што
већу
пажњу родитеља, баба, деда, рођака… и тако освоје наклоност за све боље поклоне
око којих се и сами родитељи такмиче чији ће бити већи и скупљи.
Ако се такав човек у тој машинерији борбе једном некако и избори за тренутак
смирења он свој одмор користи (изборивши место у најбољем одмаралишту са
најбољом рекреацијом) да се са присутнима такмичи око најбољих „лоптачких“,
скакачких, пливачких, бициклистичких, плесних, планинарских... способности, веће
кондиције или победа у друштвеним играма.
Али, ни ту се не завршава: жене се такмиче око најбољих фризера,
козметичара, маникира, ципела, хаљина, већих груди и усана или мушких погледа,
мушкарци око тога ко ће више жена освојити, чија ће бити згоднија или млађа, ко
навија за бољи клуб, ко може више попити или појести, има веће мишиће, бољи чамац,
мотор, бицикл, политичку странку, прибор за пецање, већи револвер, пуши „боље“
цигарете..., а и једни и други око тога ко ће бити више „ин", „мејнстрим“, „фенси“,
"urban-vip-celebrity", слуша „бољу“ музику, иде на „боље“ журке и има на мрежама у
тренду већи број „пријатеља" и њихових „лајкова".
О бескрају баналних такмичења свакодневном животу око престижа ко ће возити
брже и претећи оног који вози испред, утрчати први у аутобус, победити у борби за
седиште, место у реду за касу, банку... не треба ни говорити.
Ни треће доба човековог живота не заобилази овај ратнички „дух“. Какви су
почетак и средина такав је и крај. Свуда је видљиво да се људи у позним годинама
потајно и суревњиво такмиче не само око тога ко је пре отишао у пензију, из боље

фирме и чија је пензија већа већ и око тога ко је мање болестан или супротно - чија је
кеса са лековима пунија, ко има више година, ко ће кога надживети, чија је меморија
боља, ко има више наследника и ко ће им више оставити, ко ће имати боље гробно
место и већи нагробни споменик, чија ће сахрана имати више испратилаца, свештеник
бити познатији, чији ће сећање на умрлог траји дуже... Многи од њих чак и свој
загробни живот виде као такмичење око тога иду ли у рај или пакао или као наду да ће
после смрти осванути у Валхали. 26
Дух тог компетитивног лудила не завршава се, међутим, на личном. Тако исто
надмећу се и групе разних заједница, заједнице, друштва, народи, политике,
економије, културе, цивилизације, војске... и то прикривено и индиректно или
директно и отворено у међусобним ратовима.

*
Највећа невоља овог света је
невоља неувиђања невоље.
Михаило Ђурић

Ова концепција живота као свеопште такмичарске борбе сваког против сваког и
свих против свих а око свега, у којој је увек „сва нада на врху копља“ (Шопенхауер),
једина је лекција коју данашњи постмодерни људи уче и бубају у сваком тренутку и
свим областима живота од рођења до смрти. Они се тако смишљено помоћу
„такмичарског духа" - ривалства у свему и његових деривата, још од детињства
изокола индоктринирају, форматизују и наркотизују да прихвате као природан живот
лављег друштва (societas leonina) и менталитета Орвелове „Животињске фарме“ којим
влада тоталитарни монопол компетитивног и живот inter canem et lupum „између пса и
вука“ и bellum omniam contra omnes (рат свих против свих) - квазидарвинистичко
гледања на живот као на прашуму у којој се сви међусобно једу и где „може бити само
један“, „Распростирање је све“ (Цецил Родес), „Већа риба једе мању“, „Homo homini
lupus” (Човек је човеку вук), „Док једном не смркне другом не сване“, „Или си изнад
или испод“, „Ко пре њему девојка“, „Свет није довољан“, Divide et impera (Завади па
владај)...
Тако се креирају појединци и групе који су усмерени ка престижу и победничким
амбицијама, славољубиви, грамзиви, самољубиви, горди, ташти, поносни и сујетни
индивидуалист и егоцентрици који - јер браћа су мihi primo - мени прво (место) и primo
mihi – прво мени (грабежљивост), живе у већој или мањој мери испуњени
користољубљем, себичношћу, охолошћу, завидљивошћу, нарцисоидношћу, похлепом и
вољом за моћ.
У једном таквом свету је легитимно само такмичарско а оно што се не надмеће то
не живи и нема право да живи јер једино у борби се може видети ко је најјачи (читај
„најсавршенији“, а у складу са социодарвинизмом27) пошто „Само најјачи имају право
на живот (Хитлер – „Mein Kampf“).
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Огромна дворана дворца бога Одина у митологији северњачких народа у коју доспевају храбри
ратници погинули у биткама. Она има 540 врата кроз њих свако јутро излазе на хиљаде ратника
како би се цео дан бесомучно борили и после гозбе и ноћног одмора следеће јутро опет започели
битку.
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Обично се каже да је то концепција социодарвинизма но то је заправо концепција социоквазидарвинизма јер „Не побеђују најјачи нити најинтилигентнији већ они који се најбоље
прилагођавају променама“ – Чарлс Дарвин. Па ако бржа риба прогута спорију она није
„савршенија" већ само бржа при чему може бити и глупља, примитивније грађе, лошијих чула,
неотпорнија на болести..., ако разбојник пребије монаха или дете он није зато „савршенији“ већ
само јачи или силеџија. Исто тако, ако савршенство постоји само кроз „више", „брже", „јаче" кроз низ надметања за „још", „још“, „још“… непрекидних прекорачивања и претицања
постигнутог, а која грабе у бескрај, тада се заправо за једини прави идеал савршенства скривено и
неизречено признаје само похлепа.

Начин живота и идеологија о којима је овде реч су у модерној форми настали у
18. веку у склопу креирања миљеа који је најпогоднији надолазећем капитализму и
његовом ратоборном и предаторском карактеру конкуренције, тржишта и надметања
(отимања) око ресурса, производње, продаје и поседовања материјалних добара и
капитала.
У свим сферама живота се зато глорификује, потенцира и фабрикује борба,
такмичење, сукоб, престиж, одмеравање, упоређивање, побеђивање, конкуренција,
компетиција, експанзија...без граница и мере, „уништење конкуренције", „избијање на
врх", „борба за опстанак", завидљивост да се престигне, похлепа да се преотме…
Стога чувено новоолимпијско гесло „citius, altius, fortius" (брже, више, снажније)
није ништа друго до плашт за „тренирање“ људске похлепе за што ефикасније, брже,
више и снажније производити, продавати, трошити, зарадити, отимати, згртати,
освајати... јер такав предаторски карактер људи је једино погодан и неопходан за
успешно функционисање тог друштва бескрајног зидања једне вавилонске куле моћи и
грабежа.
Отуд је ЕТИКА доминирајуће идеологије савременог индивидуалистички
фрагментираног света компетиција вучијег чопора у коме човек окружен
непријатељима бива принуђен да окренут и утемељен само на себи као егоцентричној
индивидуи непрекидно брани себе и своје интересе од свих и свега.
Но, као што животиња обраћа сву пажњу само на оно што је напада и оно што
напада - јер ова два чине језго њеног биолошког опстанка - дакле, види само борбу,
тако и у свету бога Марса свака људска активност, поступак, мисао и осећај су
усмерени и служе само сукобљавању и конфликту, па се живот и све у њему
доживљавају примарно кроз борбу и рат - угроженост или угрожавање. „Чим нека
животиња види другу животињу, она се с њом у души одмерава; а исто тако су чинили
и људи из периода дивљаштва. Из тога следи да је тада сваки човек себе упознавао
готово само с обзиром на своје одбрамбене и нападачке моћи." (Фридрих Ниче).
У начину живота, дакле, у коме влада шумска борба за опстанак и где је „имати“
и „владати“ важније од „бити“ човек постаје неосетљив, слеп и слабо способан за
вредности које превазилазе пуку биологију и одржање (храна, територија, склониште и
размножавање – оно „У се, на се и пода се“) а у које спадају уметност, лепота,
племенитост, идеали, пријатељство, љубав, култура… - духовност, а где нема, немогуће
је и не постоје компетиција и надметање, упоређивање, оцењивање и мерење. У вези с
тим Марија Монтесори закључује да „Тако се човек више не брине за развој своје
личности и себе као тоталитета већ за то да буде што погоднији за награду, признање,
успех, продају себе, статус, положај...., за то не какакв је стварно већ какакав је
најпожељнији да би имао а не био. Јер ако је „успешан“ он је вредан а ако је
„безуспешан" он је безвредан“.
Но, на овај начин настаје једна култура људи који „...мисле само на земаљско а
трбух је њихов бог“ (Павле, Посл. Ефесцима) и за које постоји само оно што се може
валоризовати, избројати, измерити, зграбити, видети, опипати, појести и попити,
схватити, изрећи, купити, продати... - корисно, калкулантско и рационализовано.
С тиме се, међутим, неприметно пропало и у раље Мамоновог света приземног,
баналног, прозаичног, биологизованог, празног и поствареног живота савременог

трговачког „дам за даш“ („транге-франге") циничног човека новца („Циник је човек
који свему зна праву цену али ничему вредност" - Оскар Вајлд) кога посед поседује и
код кога време није живот већ „време је новац“. Ту богови нису на небу
трансценденције већ на земљи иманенције – у самопослугама, тржним центрима,
банкама... златном телету, а свето није оно што на продају није већ оно што је на
продају то је свето.
Зар је онда зачуђујуће што тај свет и његова култура на сваком кораку већ скоро
два века живе духовну декаденцију оличену у све јачим ретроградним струјама да
историјски инволуирају ка обрасцу цивилизације и човека карактера анималног
грабљивца и дивљаштву у једном новом (технолошком) костиму?
На то указује антропологија28 која налази да све варварске заједнице организују
живот примарно у компетитивној матрици, да у њима доминира чулно-телесно над
духовим, глас и крик над говором, ритам над мелодијом, спољашње над унутрашњим,
визуелно над аудитивним, конкретно над апстрактним, корисно над етичким, практично
над уметничким, брутално над обзирним, грубо над суптилним, крајности над финесама
и мером, сукоб над хармонијом, иманентно над трансцендентним, бушење и бојење
коже тела...
И у савременом свету доминира компетиција на сваком кораку и то око чулног и
материјалног док се духовно истискује и маргинализује, не чита се, не пише и не слуша
већ куцка и гледа, мисаоно богата писана реч се замењује скраћеним информативним
симболима и знацима, из говора нестају реченице а остају кратке речи које су на путу
даљег скраћивања ка гласовима и крицима, свуда конкретно доминира над
апстрактним и дискурзивним, корисно над етичким, прагматично над лепим, мода
самоистицања бушењем, бојењем и исцртавањем коже као у дивљачким ратничким
племенима...
И археологија исто тако указују да је настанак цивилизације био свуда
условљен одбацивањем номадског начина живота и градњом кућа, стационарних
урбаних заједница са пољопривредом, металургијом, староседелачком уметношћу и
културом... Насупрот томе токови савременог света глорификују, продукују и
фаворизују номадски, мигрантски, несталан и несигуран живот човека у стању
привремености (homo precarius), где је све нестабилно, на одређено време, упитно,
флексибилно, нередовно, крхко, потрошно, расејано... Људи живе мобилно, на
точковима, у авионима, без својих кућа, постојбине, идентитета, културе („Где ми је
добро ту ми је отаџбина“), без сталног запослења, као интернационални
(глобалистички) номади и Каиновске луталице... ратничких (радничко-робовских)
хорди које се стално селе живећи од данас до сутра хаотично као Браунови молекули
свуда и нигде трагајући по свету за својим пленом у страху преживљавања.
Отуд већина људи данас живи неисторијски – као животиње, у некој врсти
„перманентне садашњости“ – „од данас до сутра“ јер обузети и заробљени непрекидним
тучама јуре поред свог јединог живота без свести о његовом јуче, данас и сутра без
икакве могућости да застану, ухвате корен и створе свој идентитет, сазру и израсту.
На то указује и естетски укус склоности свих варварских заједница, незрелих и
деце ка свему што изазива и привлачи појачану сензацију игре чула: занимљиво,
светлуцаво, шарено, сјајно, китњасто, бучно, истичуће...И савременим светом
доминирајуће супкултуре влада сјај, чулност, хедонизам, бука, шаренило неона,
спектакл, атракција, сензација, бљештавило, визуелни и звучни ефекти, шљокице,
кич... - вредности изворно варварског укуса.
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Антропологија је утврдила да су побеђивање као мера и критеријум свих вредности уз обузетост
индивидуалним истицањем два темеља на којима је организована свака варварска заједница. У
њој доминира биолошко – телесно, чулно, инстинктивно, порив, нагон, физиолошко, несвесно,
анимално, дакле, материјално у ужем смислу те речи над културним и духовним, необуздано над
оплемењеним...; и потпуно материјално цивилизован - предметно и технички високо образован и
развијен човек, дакле, може бити варварин ако је културно (духовно) закржљао и некултивисан

јер „Цивилизација мења свет али тек култура човека“ – Андре Малро. Тако нпр. углађени господин
који префињеним прибором у луксузном гурманском ресторану прождрљиво и незасито једе
понаша се према исхрани неоварварски као и варварин који незасито прождире храну кидајући је
зубима и прстима на земљи. И једним и другим влада, дакле, исти приземни, распојасани
биолошки нагон грабежљиве и прождрљиве исхране а не они тим нагоном; похлепа је, такође,
исто језгро које повезује варвара што пљачка и модерног банкара што шпекулише јер док варвари
отимају њихови цивилизовани потомци - неоварвари, варају.

То се очитује и на сваком кораку савремене (анти)културе – супкултуре,
посткултуре..., а највидљивије у аналитичкој ваги духа сваке епохе - уметности која у
данашњој форми највећим делом своје генеричко порекло вуче из футуризма и
дадаизма са почетка 20. века.29
На том трагу, дакле, живи и делује и њихов потомак - савремена уметност
(антиуметност): „Папирићи исцепкани по подовима музеја и галерија, телефонски
бројеви по зидовима, побацане вреће или шарене крпе по поду, празне сале са једном
тачком на зиду – то су уметничка дела која стварају и излажу данашњи „артисти“ (...)
Технички ефекат крије инстант културу и њену празнину идеје, али је то зато
изванредан начин да се забави необразована маса(...)Уметност је постала штос,
смицалица и, пре свега, забава у којој се масе опуштају, неразмишљајући ни о чему
што превазилази просеканестезиране јединке (...) Глорификација баналног која
подржава само ефемерно под крилатицом – што глупље то боље.“ (Милош Шобајић –
Сликај и ћути).
И овај данашњи - наводно „постидеолошки“ („век без идеологије“ – а заправо
век једне најпримитивније идеологије јер је у њој оно приземно, вулгарно, банално,
материјално, предметно, телесно, чулно..., дакле, дистопија чисте иманенције и
бездуховности једина и највише идеја, визија и идеологија) 21 век је у истој матрици.
Њиме, наиме, влада идеологија постмодернизма а он за темељ свог теоријског
дискурса има општу релативизацију - деконструкцју свих вредности. Срце те
релативизације је персонализам - егоцентрично схватање да је сваки човек као
појединац и његово „ја“ центар света и мера свега па и вредног, истинитог, исправног,
корисног, лепог... Тиме су, међутим, јер „Колико људи толико и ћуди" – па „Све може“
изједначени и генерално истина и заблуда, болесно и здраво, лепо и ружно, порок и
врлина, злочинац и спасилац, вредно и безвредно, култура и антикултура, правда и
сила, значајно и безначајно, елита и полусвет, левица и десница, уметност и забава,
мудрост и идиотизам...
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Футуризам (покрет „окренутих будућности“) настао у Италији почетком двадесетог века.
„Лепота постоји само у борби. Нема ремек-дела чији карактер није агресиван. Поезија мора да
представља насилни обрачун са непознатим силама, приморавајући их да се подчине човеку;
хоћемо да славимо рат-једину хигијену света- милитаризам, национализам, деструктивне чинове
анархиста, дивне смртоносне идеје и презир према женама“ (Филипо Маринети, Манифест
футуризма, 1908). Футуризам позива на рушење академија и музеја („треба уништити библиотеке,
музеје и традицију“), уништавање фрески и катедрала, одбацивање културног наслеђа и
културних ремек-дела трајних вредности („прошлост је увек заосталија од будућности“, „прогрес
је у праву и онда кад има криво“), укидање правила граматике и интерпункције; гнуша се
прошлости, посебно традиције, мрзи природу, књиге, школе, традицију, „правда, божанство и
слобода су глупости“. Футуристи мрзе културу („Кад год чујем реч култура, ја откочим револвер.”
– Геринг), одбацују емоције, породицу, норме понашања, говора и писања... Славе брзину,
авионске елисе, штектање митраљеза, шкрипу аутомобилских гума, мегалополисе, глорификују
рат и милитаризам, анархизам, индустрију, машине и технику, насиље, енергију и заборав,
величају сутрашње, ново, пролазно, потрошно и ефемерно... Овај неоварварски покрет је био
„духовна“ арома фашистичке Италије и Нацистичке Немачке, Првог и Другог светског рата а иза
уметности овог правца није остало ништа значајно вредно историји људске културе.
На линији радикалног футуризма се развио и дадаизам који је манифест нихилизма.
Дадаисти, наиме, смисао деловања налазе у деструкцији смисла, бесмислу, апсурду и анархији:

„...ми не волимо ни уметност ни уметнике“ (Жак Ваше); „Треба сваког дана пљувати на олтар
уметности“ (Филипо Маринети); „Дада то значи ништа, значајно ништа кад ништа има неко
значење“ (Крис Гарет); „Ми смо против свих принципа, уметност је апотекарски продукт за
будале. Све је што је бесмисленије, утолико боље... Дада неће ништа, ништа, ништа, ништа.
Дадаисти сами не представљају ништа, ништа, ништа, ништа и без сумње они неће постићи ништа,
ништа, ништа.“

Но, јер појам вредности се темељи на хијерархији и разликовању а не
изједначавању општа релативизација свих вредности је исто што и негирање вредности
пошто ако све има исту вредност тада више ништа није вредно. Савремени свет је,
дакле са свих страна вредносно (аксиолошки) окренут варваризацији и вандализацији
(лат. vandalismo – страст за рушењем и уништавањем достигнутих културних и
уметничких вредности, склоност пустошењу и уништавању) вредности - нихилизму. 30
30

С тим у вези је у својој Вољи за моћ 1885-1888. Ф. Ниче пророчки написао: „Оно што износим
представља историју следећа два века. Ја описујем оно што долази, што не може више другачије
бити: успон нихилизма. Ова се историја већ сад може испричати јер је ту на делу њена нужност. Та
будућност говори већ у стотинузнакова, ова судбина најављује свој долазак на све стране; све су
уши већ начуљене да чују ту музику будућности. Цела наша европска култура већ се одавно, с
некаквом тортуром, у агонији напетости, која из деценије у деценију бива све већа, креће као
према некој катастрофи: она је немирна, махнита, нагла: као бујица која хита свом
крају, која се више не промишља - која се боји свог промишљања. У вези са тим и Освалд
Шпенглер, у својој Пропаст Запада је написао: „Када се цивилизација у будућности приближи
своме врху, култура ће бити близу дна (…) Кад умире, култура постаје сува, техничка
цивилизација која нестаје у маглама историје. Тада ће настати ново варварство – варварство међу
машинама, али не усред шума и поља. Духовна култура ће тада морати да се повуче у катакомбе.“;
Сличног је мишљења био и Николај Берђајев када је написао: „Свет ће бити подељен на
техномане и нове варваре.“ На прагу смо, дакле, доба у коме је у свим сферама живота постао
неизбежан судар света вредности и света нихилизма: света истинског и света турбо-инстант
сурогата, света реалног и света симулације, света класичног и света пролазног, света потрошног,
тривијалног, бројања и света вредновања, света различитости и богатства и света минимализма,
осиромашења, редукције, уједначавања и симплификације, света мноштва форми и света у коме
форме постају једна уни-форма, света здравог разума и света апсурда у коме логика и памет дубе
на глави, света културе и света неоварварства, света слободе и света тоталитаризма, света
оплемењивања и света „зомбирања“ човека…, - доба у коме, како је написао Гогољ, „Највећа
битка која ће се водити на позорници човечанства биће битка за људске душе.“

Али у том виолентном свету „без алтернативе“, што се лажно представља као
једино природно и у духу Фукујаминог „Краја историје” једино могуће, најбоље, рајско
друштво „краја утопије“ - па не треба други свет осим постојећег и сав смисао живота
је још само одржање стања какво јесте (Status Quo) за вечно конзумирање његових
савршених плодова, има, ипак, људи који који га одбацују јер се у њему не осећају
људски. Они, хватајући дахове живота између туча и надметања у које су рођењем
гурнути – подносећи а не живећи своје време, покушавају да га оплемене или нађу
излаз из загушљивог подземља његових туча, неспокоја, немира, терора бриге,
угрожености, метежа и празнине.

Но, да ли је ту аждају могуће укротити? Да ли је уопште могућ другачји свет
(Новиков бележи да је од 1496. године п.н.е. па до 1861. године - дакле у периоду од

3357 година, било 3130 година рата а 227 година мира, или другим речима: 13 ратних
година на једну годину мира), другачије живети, мислити, осећати, делати... ван
царства Марсовог неоварварства у коме нико није слободан јер свако - као у шуми, у
сваком тренутку и на сваком месту ратује са сваким и свиме око свега?
Могуће је као Status quo ante belum („стање као пре рата“) јер такав један свет
је већ постојао и то управо под нашим ногама. Винчанска култура са центром покрај
Београда је била не само прво и најразвијеније урбано друштво на свету већ и култура
са најдужим трајањем без рата у историји људске цивилизације. Винчанци су живели
равно 2000 година у миру и без духа супарничке компетиције у периоду од од 6.500 до
4.300 године пре нове ере. Та култура није имали за идола „великог ратника“ већ
скулптуру „велике мајке“ – симбол плодности и стваралачког са широко раширеним
рукама. А онда су дошли варвари, донели свој Марсов свет и поздраве песницама и
лактовим. Но, „Ничја свећа не гори довјека“ па је и неизбежно да "Смерни ће
наследити земљу" (Јев. Мат. 5, 5).

Златни крчаг и кад се разбије остаје злато – врлина и кад губи остаје врлина.
Подвиг је увек већи од победе па вредно прелеће
преко свега – и преко својих пораза.
Јер, дакле, бити достојан врха важније је него попети се на њега треба хтети
Ars virtutis causa – ВЕШТИНУ ЗБОГ ВРЛИНЕ
а не вештину због побеђивања.

О аутору

„Човек који нам може дати
ново чувајући дух старог, може бити
учитељ.“
Конфуције

Историчар, теоретичар и професор класичног, спортског и сценског мачевања. Оснивач
(1997) и учитељ у Школи мачевања „Свети Ђорђе“ у Београду (Дом омладине Београда),
најстарије и највеће школе класичног мачевања у Југоисточној Европи. Од 1997 до 2010. године
учитељ спортског и класичног мачевања у „Официрском мачевалачком клубу“ (Централни дом
војске Србије у Београду).
Први професор (2004. до 2008. године) обновљене (Војна академија Краљевине Србије је
имала предмет мачевање од 1830 до 1941. године) катедре мачевања на Војној академији у
Београду.
Од 2002. године члан Удружења филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије;
стручни сарадник листа „Одбрана“, Факултета за физичку културу, Народног музеја у Београду и
сарадник Италијанског института за културу.
У периоду од 2003. до 2009. године учитељ сценског мачевања на Академији уметности
„БК“ и у Школама мачевања у Дубровнику - (Renaissance Association „Raguseum“) и Мостару
(Центар за драмски одгој БИХ).
Као редитељ сценских борби за позориште је од 2001. до 2009. радио на више пројеката
у земљи и иностранству: Историјски фестивал у Дубровнику (четири пута), позоришне
представе: „Богојављенска ноћ“ - Шекспир (Ужичко позориште); „Хамлет“ – Шекспир (Народно
позориште у Београду); „Комедија забуне“ – Шекспир (Народно позориште у Београду); „Три
мускетара“ – Александар Дима (Позориште „Бошко Буха“); "Амсфелд" – Битеф Театар;
мачевалачке кореографије и борбе на острву Св.Стефан поводом отварање Првенства света у
шаху Фишер-Спаски; кореографије за сценске борбе на броду дубровачка „Карака“...
Радио на режији и припреми глумаца за сценске борбе за филмове: „La porta belle 7
stelle“ – Pasqualle Pozzessere; дубровачки дугометражни документарни филм о Марину Држићу
„Од тартаре до уроте“; Гаргантуа Филмс – филм „Буди бог с нама“ – Слободан Шијан; филм „Бод“

– Душан Поповић; рекламни спотови од којих је најпознатији за компанију „Cepter“; радио на
сценарију борби за филм „Казанова“...
У пероду од 2002 до 2018. године држао је часове мачевања заинтересованим члановима
дипломатског кора Швајцарске, Јапана, САД, Велике Британије, Руске федерације и Италије.
Током активног бављења врхунским такмичарским спортом освојио је титуле државног
првака југославије (СФРЈ) - спортски мач појединачно и спортска сабља екипно, три пута звање
репрезентативца Југославије (СФРЈ) – флорет и спортски мач, двоструког финалисте (флорет и
спортски мач) са бронзаном медаљом на Балканском шампионату, 16. место на Првенству света у
Лозани (флорет) итд.
У едицији „Рапир“ издао 12 књига из области историје и технике мачевања: „Спортско
мачевање – положаји и радње без оружја“; „Витешко, дворско и грађанско мачевање у Београду
од Деспота Стефана до II Светског рата“; „Војно мачевање у Србији 1804 – 2014”; „Дневник
учитеља мачевања“; Енциклопедија „Класично мачевање“ - за сада најсвеобухватнија књига о
техникама европског бојевог мачевања на свету; „Српски речник европског бојевог мачевања“ –
прва књига мачевалачке терминологије на српском језику; „Опера Нова“, „Кратка историја
европског мачевања са освртом на мачевалачку литературу“, „Кратка историја мача –
систематика за мачеваоце и сценске уметнике“, „Увод у коњичко мачевање“, „Јатаган – техника
мачевања“, „Три противника доброг мачевања“, „О две врсте мачевања“, „Манифест класичног
мачевања“, „Бодеж и нож – техника борбе“.
Повукао се 2018. године из активног рада у Школи мачевања „Свети Ђорђе“ и у Београду
држи само индивидуалне часове мачевања и припреме глумаца за сценске борбе. Тренутно ради
на књигама: Енциклопедија „Позоришно мачевање и уметност сценске борбе“ и „Практикум са
1000 вежби за учитеље мачевања“.

Да би један учитељ мачевања утемељио школу
није довољно да сваки део вештине мачевања ужари и искује у особеном СТИЛУ.
Потребно је и да тај стил уплете и са СВИМЕ што мачевање није.
Тек кад је тако настала целина, која више није само стил вештине већ
и слика света што постала је и стил живота и посебан дух постојања,
утемељена је једна Школа мачевања.
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ОД ИСТОГ АУТОРА

КЛАСИЧНО МАЧЕВАЊЕ - ЕНЦИКЛОПЕДИЈА. Обимом (1590 страна, 6300
илустрација) и садржајем у светској мачевалачкој литератури јединствен и
свеобухватни приказ теорије, технике и других садржаја везаних за мачевалачку
вештину европског једноручног, дворучног и дворуког БОЈЕВОГ (борбеног) мачевања
старог, средњег и новог века. Књига је намењена љубитељима, изучаваоцима или
практикантима мачевања. Незаобилазни део библиотеке сваког поштоваоца традиције
и трајних вредности културне баштине света. Идравач „FABULA NOSTRA“, формат
А4, 1590 страна,2017.
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.

РЕЧНИК ЕВРОПСКОГ БОЈЕВОГ МАЧЕВАЊА. У
форми лексикона са 800 одредница се први пут
на српском језику излажу основни термини
вештине европског бојевог мачевања. Речник
је
терминолошки
повезан
са
ЕНЦИКЛОПЕДИЈОМ КЛАСИЧНОГ МАЧЕВАЊА.
Садржи и шему делова мачева и шему
техничког настанка и развоја свих врста
мачева. Издавач - Centar FABULA NOSTRA.
Формат књиге 11,5x16,5 цм, 251 страна, 2017.
ВИТЕШКО, ДВОРСКО И ГРАЂАНСКО МАЧЕВАЊЕ
У БЕОГРАДУ И СРБИЈИ. Први преглед историје
мачевалачке вештине на простору Београда и
Србије за период од 1403-1940 године. У књизи
је приказана историја не само бојевог већ и
спортског мачевања 19-20. века. Књига садржи
мноштво илустрација и низ по први пут
објављених фотографија и текстова. Издавач
„SIGNATURE“. Формат књиге 21x24 цм, 188
страна, 2003 (2014 – друго измењено и
допуњено издање).

КРАТКА ИСТОРИЈА ЕВРОПСКОГ МАЧЕВАЊА.
(сепарат
ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ
КЛАСИЧНО
МАЧЕВАЊЕ). Књига у основним цртама даје
слику општих елемената настанка и развоја
европског бојевог мачевања од старог века до
данас. У књизи је дат и приказ најважнијих
познатих докумената, манускрипта и књига
који су писани у периоду од 13 до 21. века али
и учитеља који су оставили најдубљи траг у
историји ове вештине. Издавач „SIGNATURE“.
Формат књиге А4, 91 страна, 2015.

КРАТКА
ИСТОРИЈА
МАЧА
(сепарат
ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ
КЛАСИЧНО
МАЧЕВАЊЕ).
Књига
намењена
мачеваоцима
класичног
(бојевог, историјског) мачевања, сценским
уметницима и свима који желе да стекну не
специјализовано стручно већ опште знање из
области
мачевалачког
оружја
свих
епоха. Издавач „SIGNATURE“. Формат књиге
А4, 60 страна, 2015.

УВОД
У
КОЊИЧКО
МАЧЕВАЊЕ.
(сепарат
ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ
КЛАСИЧНО
МАЧЕВАЊЕ).
Књига намењена свима који желе да стекну
основна знања из ове посебне врсте бојевог
мачевања. Реч је о првој књизи у нас која кроз
приказ широког спектра основних елемената
технике коњичког мачевања, уводи читаоца у
ову посебну форму мачевалачке вештине.
Издавач„SIGNATURE“. Формат књиге А4, 45
страна, 2015.

ЈАТАГАН – ТЕХНИКА МАЧЕВАЊА. (сепарат
ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ
КЛАСИЧНО
МАЧЕВАЊЕ).
Књига намењена свима који желе да стекну
основна знања из ове посебне врсте бојевог
мачевања. Реч је о првој књизи у нас која кроз
приказ широког спектра основнх елемената
технике употребе јатагана као посебне врсте
мачевалачког оружја, уводи читаоца у ову
посебну
форму
мачевања.
Издавач
„SIGNATURE“. Формат књиге А4, 50 страна,
2015.

ДНЕВНИК УЧИТЕЉА МАЧЕВАЊА. Ако је све
борба – онда је све мачевање. Говорећи,
дакле, о мачевању неизбежно говоримо и о
Свему. „О вештини и односу мачеваоца према
њој, о односу мачеваоца према себи, учењу,
учитељу и ученицима многим, о свету у коме
живиш и свему по мало, из година у којима
време од свега је дало, потражи се и нађи, јер
и тебе је много у написано стало.“ Дневничке
бележнице од I до VII. Формат књиге 12x17
цм.; 700 страна; Издавач “SIGNATURE”, 2015.

МАЧЕВАЊЕ – ОСНОВИ ТЕХНИКЕ ФЛОРЕТА. Прва
књига после Другог светског рата о техници
спортског мачевања. У књизи су у форми
приручника приказане основне (уводне) радње
мачеваоца које се односе на мачевалачки став,
радње ногу, трупа и мачевалачке кретње.
Издавач „СПЕКТАР“. Формат књиге 12x21цм,
141 страна, 1999 (2017 – друго издање)

ВОЈНО МАЧЕВАЊЕ У СРБИЈИ 1804-2014. У
књизи је изложена историја војног мачевања
на простору Србије у периоду од почетка 19.
века до почетка 21. века. Књига садржи
мноштво илустрација и низ по први пут
објављених фотографија и текстова. Издавач
„SIGNATURE“. Формат књиге А4, 163 стране,
2000 (2014) друго измењено и допуњено
издање).

OPERA

NOVA

I.

Буђење

новог

покрета

у

мачевању. Навођење на напуштање савремене
спортске
форме
мачевања
и
повратак
изворном духу и традиционалном мачевању
прошлости. Књига за будуће и не са добрим
очима. Издавач „SIGNATURE“. Формат књиге
12x9,5 цм, 154 стране, 2004.

Једна књижица о два културна обрасца, две
врсте људи, мачевалаца и приступа мачевању
и још једна књижица о три највећа противника
доброг мачевања (и свега другог). Издавач
„SIGNATURE“. Формат књиге 12x8,5 цм, 103
стране, 2016.

МАНИФЕСТ. Манифест класичног (борбеног,
бојевог, историјског...) мачевања као негације
савременог спортског мачевања. Техничке
разлике у концепту и форми. Енлеско-српско
издање. Издавач „SIGNATURE“. Формат књиге
Format knjige 16,5x12 цм, 207 страна, 2006.

У ПРИПРЕМИ
ПОЗОРИШНО МАЧЕВАЊЕ И УМЕТНОСТ СЦЕНСКЕ
БОРБЕ – ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ ПРИРУЧНИК.
Сценска борба није борба на сцени већ
УМЕТНОСТ у форми борбе на сцени. Суштина
уметности сценске борбе зато није туча – пука
техника
сензорног
спектакла
акробатскокаскадерских
вратоломних
егзибиција
испражњених од духовног и естетског, већ
уметност. Нема борилачке акције у уметности
без уметности у борилачкој акцији. Теорија
уметности сценске борбе, историја сценске
борбе у Европи и Србији, плес и сценска борба,
сценски
борбени
покрет,
ратничка
карактерологија,
дизајн
(звук,
светло,
сценографија
и
стилизација),
режија,
драматургија и кореографија сценске борбе,
акробатика, позоришно мачевање по епохама
и
типовима
мачева,
типологија
мачева,
сценско оружарство, друге врсте оружја и
историјске борбе, мере заштите, методика
обуке, речник термина...
Незаобилазни део библиотеке сваког
глумца, редитеља, кореографа...и поштоваоца
позоришне и других сценских уметности.
(преко
1000
страна
и
више
од
6000
илустрација и шема.

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије,
Београд
796.86
СТАНКОВИЋ, Александар, 1962 –
Опера Нова II : (Martial Art Manifest) : теорија, принципи и практикум
мачевања као борилачке уметности; разматрања о уметности из угла
борилачких вештина / Александар Станковић. – Београд :
Fabula Nostra, 2020 (Београд:Скрипта). – 392 стр. : илустр. ; 17 цм. –
(Едиција „Рапир“ / [Фабула ностра])
Ауторова слика. – Тираж 100. Стр. 383-386: Реч две подршке побуњенику
с мачем / (Слободан Рељић). – О аутору: стр. 387-389. – Напомене и
библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-80762-24-1
а) Мачевање
COBISS.SR-ID 29345801

Ко не зна да мисли, туча
му је усуд.
Суфијска пословица

Као што је ухо дивљака глуво за музику која је уметност,
његово око слепо за слику која је уметност,
душа неспособна да осети поезију - реч која је уметност,
дух да му затрепери и узлети пред уметношћу промишљања метафизиком..., јер „Догађаје опажају само они који са њима
стоје на истој висини" (Оскар Вајлд),
тако и варварин зна само за баналну тучу мачевима а слеп је за
мачевање у форми једне борилачке уметности.
И пошто ухом чује, очима види, душом осећа, духом промишља...
– живи, ношен и управљан само својим биолошким поривима, он
тако и мачује: ношен и управљан својим поривом да инстинктом,
снагом, мржњом… - у складу са варварским начелом да „Може
бити само један“, победи и не буде побеђен.
Отуд се мачевалачка вештина и данас у западном културном кругу
доминантно види и упражњава само практично-утилитарно кроз
сужени концепт фетишизма култа компетиције - као банално телесно
убилачко или такмичарско елиминаторно умеће.
Но, бескрајно се више добија и достојније је човека
кад он борећи се са анималним у себи и око себе израста у
културу па се и бескрајно више добија, вредније је и достојније
кад неко мачује не да би побеђивао неког већ да би се борио са
анималним у себи и испред себе а ради оплемењујуће
вештине тела, мача и духа - телесне културе у форми једне
борилачке уметности (Martial Art).
Тај други приступ мачевању, његови принципи и дух су, међутим,
оствариви и у свакој другој борилачкој вештини,
свим вештинама и животу уопште јер све је на неки начин повезано са
мачевањем пошто „Кроз живот се не може проћи без мачевати се"
(Антонио Маћадо).

