
ДУГАЧКИ ИЛИ КРАТКИ МАЧЕВИ? 

 

 

 

              Сваки мач је краљ свог краљевства. Ако 

се сударе различита краљевства исход борбе не 

зависи од  краљевства већ околности и са вештине 

мачевање прелази се на вештину прилагођавања, 

импровизације и сналажљивости. 

 

Кратки мач је мачевалачко оружје за сечу и бод дужине до половине дужине сечива 

стандардног једноручног мача. Због својих димензија није згодан за дистанциону борбу (борбу 

на даљини) али је савршено оружје за дуелну борбу и борбу на скраћеној дистанци. Обично има 

широко и јако сечиво тако да се може користити за блокове против свих једноручних мачева. 

Зато што је кратак, најчешће средње тежине и добро избалансиран веома је лак за манипулацију 

па је мачевалац наоружан њиме веома окретан и брз а поготке може наносити подједнако 

ефикасно бодом колико и сечењем.  

Римљани су, дакле, не случајно изабрали и користили посебну врсту мача  гладијус. Он је 

(изражено тип хиспанијенсис) пођеднако пригодан и за бод и за сечење не само због своје 

форме већ и дужине. Наиме, овим мачем се лако боде јер има јако агресиван врх али зато што је 

кратак њега је пођеднако лако и извадити из убоденог како би се нанео следећи бод. 

С друге стране што су оштрице мачева дуже то је и већи радијус лука који у замаху треба 

да пређе врх мача да би сечењем погодио. Тада је бод који иде праволинијски и најкраћим путем 

кратким мачем бржи од сечења дугачким па онај ко измахује да удари увек бива пре прободен 

него што успева да посече. Такође, у оној мери у којој се дужина оштрица мачева смањује у тој 

мери се смањује и радијус замаха за ударац па он прелази краћи пут и ударац бива бржи. Из 

овог разлога у борби кратким мачевима бод пада готово истовремено кад и ударац (ако се он 

изводи правилно) па супериорност бода о којој су говорили Римљани се не заснива на особинама 

мача (који је погодан и за бод и ударац) већ на начину његове употребе. 

Из тог разлога су римски војници учили технику равноправног кориштења и врха 

и оштрице али су их користили са тачно одређеном наменом и задатком. Наиме, на већој 

дистанци су пласирали ударце а на краћој бодове. Техника римске борбе кратким мачем је у том 

смислу подразумевала блиску борбу мачевима са кишом удараца уз гурање штитовима и на крају 

убадање противника у лице. Ударци су се изводили више не само из рамена већ и лакта. 

Ако су се борили дефанзивно крили су се иза штита и наносили бодове и то одозго, са 

стране или испод подигнутог штита (ако клекну), ако су се борили офанзивно делимично су се 

штитили штитом а делимично отварали како би могли да нанесу бод јер је штит ограничавао 

покрете сечења. Ово офанзивно кретање бодовима (уколико није нанело погодак) доводило је 

увек, уз извођење посебно увежбаних радњи, до скраћења дистанце (а што је и био главни циљ) 

након чега се наносио по правилу бод, или ако се противник измицао – ударац. 

Кад се говори о односу употребе бода и сечења код Римљана он се може веома прецизно 

пратити посматрањем римских мачева. Наиме док су Римљани у почетку користили мач гладијус 



типа „хиспанијенсис" са оштрицом форме листа гладијоле која је погодна и за бод и за сечење 

тако су се тактички и понашали. Када су касније почели да користе гладијус типа „помпеја" 

њихова техника се више заснивала на тактици бода него сечења. Када су на крају почели да 

користе дуги мач „спатха" техника мачевања се више него икад заснивала на тактици сечења но 

бода.  

Дакле, Римљани су користили бодно-секућу технику у којој се акценат мењао од бода ка 

сечењу и обратно, а у зависности од околности, типа мача и противника. 

У том смислу ни техника римског мачевања кратким мачем (а раније грчког мачевања и 

мачевања војске Александра Македонског) битно не одудара од основних карактеристика војног 

мачевања кратким мачевима каснијих периода. 

Реч је о тесацима, наполеоновој краткој сабљи, скраћеним поморским мачевима, 

јатаганима, немачким дугим ножевима, мачетама итд. који имају само једну ману - краткоћу 

(неподобни су за дистанциону борбу) али мноштво предности. Из овог разлога мачевалац који 

има кратки мач и уме вештим кретањем да компензује само ту једну ману у датом тренутку може 

на пуно начина искористити своје предности а мачевалац који има дуги мач а не уме искористити 

ту своју једину предност у датом тренутку ће бити изложен стотинама мана свога оружја. 

Тако је нпр. у војној борби мачевима углавном немогуће држати дистанцу пошто се не 

може чинити корак назад јер иза једног војника се налази други који напредује. Из тог разлога у 

свакој војној мачевалачкој борби већ после прве акције долази до скраћења дистанце и 

наметнуте блиске борбе за коју је дуги мач потпуно непогодан а кратак - савршен.  

Такође, једна од веома битних предности кратких мачева је да се теже хватају и склањају 

другом руком него дугачки па је противника наоружаног кратким мачем теже и опасније 

разоружати од противника наоружаног дугим мачем јер свако разоружање подразумева 

скраћење дистанце а борцу наоружаном кратким мачем управо скраћење дистанце у борби 

највише одговара. 

Суштина међусобне борбе противника наоружаних кратким и дугачким мачевима је, 

дакле, дистанционо-позиционо мачевање у коме једни теже да се приближе противнику а други 

да га одрже на даљини а не у непосредној употреби сечива за напад и одбрану. 

С друге стране дугачки мач, јер има већу дужину сечива, омогућава мачеваоцу да 

противника држи на дистанци и да му са безбедне даљине (заштићен од дуелних радњи) наноси 

поготке бодовима и сечењима. Такође дугачко сечиво има већи момент инерције па је и ударац 

њиме јачи. Као треће дугачким мачем је лако изводити варке сечивом, разне везне радње али и 

блокове који су сигурнији с обзиром да је сечиво дуже па штити већи површину тела. 

Међутим, код дугачких мачева се појављује карактеристична вибрација сечива која настаје 

приликом ударца или парирања ударца, а која значајно отежава баратање. Ове вибрације нема 

код кратких мачева. Њихово сечиво је због краткоће круто (као сатара или секира) па се ударац 

њиме може нанети било којим делом без вибрирања. Из наведеног разлога (јер нема тачку 

перкусије) кратак мач је по конструкцији чврст, поуздан и лак за манипулацију. 

Сви наведени разлози, а има их још, (нпр. да се лакше носи на боку и да је лакше са 

њиме кретати се по терену него са дугачким мачем) су уједно и главни разлози због којих је 

кратки мач одувек био омиљено војничко оружје и током историје се користио дуже времена него 

дуги мач: од старог века до ИИ светског рата. 

Но, читалац може ако је брзоплет поставити оправдано питање: ако су кратки мачеви 

погоднији за борбу зашто су нпр. у Риму били замењени дугачким спатама из којих су касније 

настали дуги витешки мачеви који су се користили претежно током целог средњег века (од 

челичних римских спата су у 5. веку настале меровиншке спате а из њих каролиншке а од ових 

готички мачеви)? 

Разлози за одустајање су били не у томе што су дугачки мачеви бољи и ефикаснији за 

борбу већ зато што се историјски променила ситуација на бојишту. Наиме, временом је 

слабљењем римског царства војску сачињавало све више варвара. 



Они су регрутовани на брзину и било их је тешко обучавати римској техници мачевања која се 

још морала и модификовати пошто су они користили личне мачеве који су обично као и код свих 

варвара били дугачки. 

Такође, Римљани су се због све већих територија које је требало контролисати, 

а све мањег броја броја људи све више ослањали на коњицу а тада су потребни дуги мачеви а не 

кратки. Осим тога како се римски свет ближио крају Римљани су бивали све мекопутнији 

(„метиљавији") јер их је угодан живот цивилизације и раскоши разнежио, улењио, размекшао и 

омлитавио телесно и духовно. Из тог разлога су се у пешадији почели окретати дугим мачевима 

за „борбу на даљину" (дистанциону борбу) пошто борба с њима није тражила толико срчаност 

карактера и окретност тела као што је то било са борбом „прса у прса" кратким мачевима. (Један 

од римских сенатора симболично говорећи о тој декаденцији уочи пада Рима је рекао: „Царство 

које су наши преци извојевали са кратким мачевима ми смо изгубили са дугим"). 

Осим тога заблуда је да су са војних бојишта након старог века нестали кратки мачеви. 

Они се се свуда користили и током средњег и новог века. У 15 веку јединице Максимилијана I, 

Холанђани, Белгијанци и Немци су их као lange messer - дугачки ножеви - бојни ножеви носили 

готово од 17 до18 века као свакодневни део народног одела и били су незаобилазни део свих 

ратова тог периода. Такође, целе војске (нпр. Наполеонова пешадија) су биле наоружане овим 

мачевима. Такође, гренадирске кратке сабље користила је и српска војска током И и ИИ устанка. 

Кратки мачеви - тесаци су били саставни део опреме артиљеријских јединица чак и у И светском 

рату. Овде не треба заборавити ни мачевалачко оружје које по трајању коришћења у историји 

света се налази на другом месту после грчког кратког мача и гладијуса (који су владали готово 

2000 година) - јатаган.  

То је језив мач (омиљен код балканских народа због његове ефикасности, окретности и 

функционалности) који се без икаквих измена у форми, функцији и техници употребе користио 

не без разлога готово више од седам векова. Неке од фабрика за израду јатагана су престале да 

раде тек почетком XX века. Ово довољно говори о практичности и убитачности овог кратког 

оружја с обзиром да је нпр. рапир као најраспрострањенији европски мач био у употреби тек 

која два и по века а шпада једва да је издржала век и по. 

Дакле, јасно је (као и у случају са тешким и лаким мачевима) да дужина сечива у оквиру 

одређеног опсега (предугачка сечива – преко 1,2 метра као и сувише кратка – испод 0,4 метра, 

су неупотребљива за мачевање) не пружа супериорност ни једној врсти мача. У том смислу 

мачевалац наоружан кратким мачем може савладати противника наоружаног дугачким мачем ако 

вешто примењује адекватну тактику која припада овој врсти мача. Иста је ситуација и са 

мачеваоцем наоружаним дугачким мачем. Оно што, међутим, даје предност једној врсти мача у 

односу на другу јесу околности у којима се води борба а које могу више фаворизовати предности 

дугачког или кратког сечива. Тако нпр. ако треба мачевати у малом простору кратки мачеви ће 

лакше развити своје предност али ако се борба води на коњу дугачки мачеви су несумњиво 

супериорнији итд. 

 

 

Источни случај 

 

И широм Истока су се користили кратки мачеви, а најпознатији међу њима је јапански 

вакизаши кога је сваки самурај носио заједно са дугим мачем (катана). Штавише овај мач је био 

често више у употреби од дугачког мача. О томе нам пише и највећи мачевалац Јапана Мусаши: 

„Има школа које су наклоњене дугим мачевима. У мојој школи се оваква наклоност сматра 

слабошћу. Те школе сматрају да дуги мач може 

да обезбеди победу са одстојања, и зато дају предност дугом мачу. - Постоји пословица: ако ти 

је рука дужа и за један сун, имаш предност; али она важи само за оне који о војној доктрини не 

знају ништа. Покушај да се предност над противником оствари искључиво употребом дужег мача 

знак је слабости духа. Кад се у двобоју нађеш у непосредној близини противника, или се чак с 



њим ухватиш у коштац, дуги мач ти није од користи. Њиме је немогуће измахивати онда када се 

човек који носи дуги мач нађе у ситуацији која више одговара ономе са кратким мачем; дуги мач 

тада постаје само терет. ...Постоји и стара пословица: велико се може употребити и као велико и 

као мало, што значи да велико може бити у предности над малим. Но, ја не говорим о томе. Ја не 

говорим против великих мачева већ против духа борца који више 

воли да употребљава дуги мач. Употреба дугог мача може да се пореди са командовањем 

великом војском, употреба малог мача са командовањем малом. Да ли је немогуће да мала војска 

победи велику? У историји има много примера да су малобројни победили многобројне. Моја 

доктрина јесте доктрина против ускогрудог духа." 
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