
КОНТРОВЕРЗЕ ОКО ВЕЖБИ ЗА СЕЧЕЊЕ И БОД У МАЧЕВАЊУ 

 

 

            У многим школама борбеног мачевања се не схвата довољно јасно разлика 

између куртоазног и бојевог мачевања. Из овог разлога се дешава да мачеваоци данас 

на часовима мешају вежбе које се односе на бојеву примену технике борбеног 

мачевања са вежбама које припадају куртоазној примени технике борбеног мачевања. 

Свако ко се почео у 21. веку бавити у некој школи борбеним мачевањем њему је 

јасно да своју вештину неће моћи нити смети користити у праве бојеве сврхе јер нити 

се више воде двобоји нити ратови мачевима и сабљама. Из тог разлога када се говори о 

борбеном мачевању данас може се говорити само о његовој куртоазној форми. 

Говорити о бојевој форми куртоазног мачевања данас значи говорити само о 

техникама и вежбама које су се некада - у прошлости, користиле у сврху припреме 

мачевалаца за рат или прави двобој мачевима.  Насупрот томе може се често видети 

како у неким школама под борбеним мачевањем се данас подразумева умеће у пракси 

успешног сечења правим и наоштреним мачевима и сабљама лубеница, бамбуса, 

дасака, снопова грана, сламе... То је из више разлога погрешно, навешћу два основна. 

 У вештину мачевања спада и умеће пригодног руковања мачем адекватно 

околностима. Онај ко у борбеном мачевању покушава пријатељски мачевати а вежбати 

правим мачевима који су оштри и техником удараца који пресецају стубове и даске је у 

прошлости карактерисан или као неук или као неко ко је померио с памећу. Наиме, још 

су грчки (Драконов закон) и римски војници, па чак и гладијатори, имали прописано да 

се за вежбе мачевања обавезно користе дрвени или тупи мачеви и контролисани 

ударци који се разликују по снази и нападном углу од правих.  

С друге стране у свим приручницима мачевања је основно и незаобилазно 

начело одувек било да онај ко у вежби или пријатељској борби сарадника повреди или 

мачује тако да може да повреди не само да показује да не поседује вештину, јер не уме 

да контролише своје оружја, већ и показује да не уме да контролише ни себе - 

разликује колегу од непријатеља, стварност од фикције…, и да је уопште узев не само 

неук већ и дивљак.   

Римски војници и гладијатори су први вежбали сечења и бодове гладијусом по 

дрвеним стубовима и разним врстама лутки. Регрути су учили скакати на стубове и 

лутку са десне и леве стране, да секу и боду у пролазу и из полуокрета и окрета, прво 

ненаоружани а затим у заштитном оделу, и на крају са извађеним оружјем. Вегеције је 

описивао ту процедуру:„Они се уче да скачу и наносе ударце, у три акције се 

постављају испред штита и изнова се иза њега сакривају, колико стремеће скачу 

унапред толико брзо одступају у назад.... тежња да противнику угрози главу, па бог, па 

напада колена или да посече поколенице, одступа или наскаче,... такође, он изводи на 

лутки све видове напада и све искуство борбених дејстава. При свему томе се обраћа 

посебна пажња да он стреми нанети противнику рану тако да при том не открије 

ниједну страну свога тела. Осим тога они су учили да мачем не ударају већ боду." 



 
„Белези" за вежбање бојевог сечења у пешадији - римски гладијатор и средњевековни 

војник са стубовима за сечу . „Белег" 20. века за вежбање коњичког сечења. 

 

 

           Ову праксу су наставили витезови, драгони, хусари и официри до краја 19. века 

и они су вежбали сечења мачевима и сабљама са коња а по дрвеним посебно 

начињеним справама („белезима") техником сечења под спрегнутим (нападним) углом. 

У 19. и 20. веку су ове вежбе извођене са бајонетом и бодовима у специјално израђене 

лутке. 

 

 

Вежбе бодова на белезима у коњици: H. R. Hershberger „ The horseman A work 

on horsemanship…“, 1844 

 

             Током наведених вежби једини циљ је био да борци ојачају руку за дугу борбу 

у биткама и повећају убитачност својих сечења и бодова. Разлог је, дакле, био у 

припреми за бојеву а не куртоазну употребу мача или сабље. 

 

 
Белези за вежбање бојевог мачевања у 19. веку: Donald Walker, 1840; C. 

Siebenhaar, 1861; Joseph Tinguely, 1856. 



          Чему, међутим, таква пракса у мачевању данас? Јачање руке у мачевању због 

ефикасности удараца је још од 18. века почело губити значај а у 19. је сасвим изгубио 

јер више нема битака па ни потребе да у мачевању поентирање у завршници буде 

ефикасно и смртоносно. Мачевање је остало право али његова завршница више није 

крвава јер мачује се задовољства ради а не убијања ради. Од оних који ово не схватају 

и који не праве разлику између аутентичног и идентичног, треба се на сваки начин 

уклонити не само као од неуких већ и људи склоних суманутости а чије хазардно 

„мачевање" не може дуго потрајати.  

У борбеном мачевању се, дакле, уистину користе прави мачеви и техника правог 

мачевања али се у томе зна мера и граница и не иде буквалистички до краја у свему 

јер циљ је аутентично мачевање али не и аутентично повређивање или убијање. Ако је 

тако, а тако је, онда је непотребно – штавише штетно увежбавати руку у радњама и 

ударцима који се у мачевању не користе и неће користити никад и нигде осим у 

смешној пракси која може на кратко да служи циркуским ефектима и забави деце. 

Суштина борбеног мачевања данас је бости али не пробадати, сећи али не 

засецати или пресецати, не у задавању правих удараца оштрим мачем, пуном снагом и 

на опасан начин - пробадање и пресецање, већ у вештини размене правих удараца и 

бодова правим али тупим мачем на контролисан и безопасан начин.  

Мајсторство у пријатељском борбеном мачевању се, дакле, не огледа у умећу 

сечења лубеница, бамбуса итд. јер док мајстору сечења требају још године рада са 

учитељем да би научио технику мачевања - технику веште и правилне размене удараца 

и бодова у нападу и одбрани, мајстору мачевања да би научио технику ефекасног 

сечења лубеница, бамбуса, грана... довољно је да наоштри мач и из десетак покушаја 

сам открије угао и снагу замаха и то понавља пар месеци упорно док не посече све 

гране у шуми. 

У вежбању сечења у куртоазном борбеном мачевању, дакле, користе се 

искључиво затупљени прави мачеви и сабље и замаси који се не изводе никад 

максималном снагом и брзином већ максималном пажњом тј. са спремношћу да се 

сечење заустави или финализује малом снагом уколико колега није успео да се 

адекватно одбрани, а што захтева већу способност самоконтроле па и вештину од пуког 

замаха сечења без икаквог обзира.  

На овом месту треба навести још један разлог због којег данас у школама 

борбеног мачевања не треба упражњавати праксу вежби бојевог сечења и бодења. У 

многим приручницима у којима се говори о вежбању удараца по белезима указује се 

често на проблеме у вези са тиме. Наиме, као последица прејаких или неправилних 

удараца по препреци долази до ломова сечива као и повреда лигамената шаке и лакта 

од траума учесталих удараца по препреци или случајних и погрешних углова засецања 

који су последица замора руке.  

Пресецање лубеница, бамбуса, сламе, грана па чак и мртвих свиња, паса итд. у 

школама борбеног мачевања данас је пракса која је преузета и унета у европско 

борбено мачевање још седамдесетих година 20. века од стране полујапанизованих 

западњака (лаика за западно мачевање) из јапанског мачевања.  

Наиме, на Далеком истоку постоје неке школе мачевања које још увек гаје 

традицију бојеве (а не куртоазне) употребе мача. Реч је о техници мачевања која се 

користи још од средњег века и која је до крајности поједностављена како би била што 

практичнија за најефикаснију и најбржу елиминацију противника. Она се у суштини 



своди на пар самоуверених и фанатичних убилачко-самоубилачких измаха (отвореног 

тела за бод у сваком тренутку) и пуном снагом са циљем да се само једним нападачким 

покретом противник посече. Онај ко одступи, лоше сече или промаши тај је готов а ако 

нико не одступи и не промаши готови су обојца!  

У учењу овако једноставне камиказа „технике" мачевања сасвим је нормално 

било придавати огроман значај успешном и извежбаном замаху сечења лубеница, 

бамбуса, снопова прућа (а у прошлости чак и случајних пролазника на улици) јер се у 

једном једином измаху и замаху и састојало цело мачевање. С тим у вези се у таквим 

школама бојевог борбеног мачевања развила посебна техника вежбања мачевања 

(тамешигири) која се цела састоји од дословног сечењу разних предмета. Ова техника 

се користила не само да би се проверио квалитет мача већ и да би се увежбала добра 

усклађеност хвата обе руке током сечења. Наиме, само уколико су радње обе руке 

током сечења узајамно усклађене снагом и правцем дејства тада ће и засек бити 

изведен са највећом снагом и прецизношћу То се проверавало на резу који не само да 

је морао бити квалитетан и равних ивица већ се и морао извести тако да је након њега 

мач одмах истим покретом постављен или у положају измаха за следеће сечење или је 

враћен у корице.  Уистину наведене вежбе и техника потпуно су оправдани и имају 

смисла на бојном пољу на коме је у метежу требало савладати не само више 

противника већ и нанети им рез кроз оклоп.  

Такав начин мачевања, међутим, има веома мало везе са европском техником 

чак и бојевог мачевања. Наиме, чак и у периоду 13. и 14. века, кад су мачеваоци са 

једноипоручним мачем користили сличну технику мачевања, са њиме су изводили 

другачије вежбе. Једноипоручни мач тада није служио за просецање оклопа оштрином 

јер се израђивао (за разлику од далеког истока) од метала већ за његово разбијање и 

лом кости испод њега снагом. У том смислу питање финоће и правилности реза било је 

бесмислено.   

Са друге стране европски мачеваоци тог периода су једноипиручни мач (посебно 

лаки) користили за разлику од Јапанаца неупоредиво чешће за блокове и бодове. Кад 

се наведеном још дода да се мачевање на западу усавршавало у правцу примата 

техника бода још пет векова, због чега је постало сложена вештина у којој се највише 

значаја придаје РАЗМЕНИ бодова, јасно је зашто вежбање сечења по белезима, прућу и 

лубеницама има споредан и готово небитан значај за традицију куртоазног борбеног 

мачевања Европе.  

Дакле, уколико се вратимо на куртоазно борбено мачевање уистину није могуће 

стећи добар осећај и научити праву технику бода и сечења правим мачем само уз 

вежбе „пирихе" - борбе са замишљеним противником. Но, из тог разлога се у учењу и 

упражњавању куртоазног борбеног мачевања непрестано користе вежбе бодова (на 

колегу или учитеља) а да се нико не пробада (јер су мачеви са тупим врхом и постоје 

заштитна одела) и вежбе сечења а да се нико не засеца и не пресеца (јер су мачеви 

без оштрица и постоји заштитна опрема). 

 



 
 

  Усавршавање сечења без засецања и пресецања и бодова без пробадања помоћу вежби 

„челик на челик" уз употребу заштитне опреме и мачева са тупим врхом и затупљеном 

оштрицом 

 

          Дакле, квалитет бода и сечења у куртоазном борбеном мачевању се може 

довољно добро и научити и проверити разменом сечења (бодова) и блокова правим 

мачевима који имају затупљене оштрице и тупе врхове.  

 

Пријатељско мачевање са колегом правим мачевим није за сваког.  

Такво мачевање тражи од учесника неупоредиво више умећа и способности од мачевања 

са противником у двобоју јер исти ударац сечивом који противника убија колегу не 

сме повредити а вештином га мора савладати. 

Такав, мајсторски, ударац мачем најтеже је извести јер захтева не само 

научену технику руковања оружјем већ и умеће самоконтроле које 

 влада над нагоном деструкције. 

Али такав ударац мачем захтева додатно и оно што је најтеже и најврсније 

за сваког човека: племенитост и осећај за лепоту.  

Постићи све то права је вештина коју је модерно доба претворило у 

 реткост а савремено доба затире. 

Зато је за већину савремених људи, којима је сувише захтевна права 

вештина, направљена пригодна и лака замена за класично мачевање: 

 мачевалачка игра - спорт. 

 

                    „Дневник учитеља мачевања", Александар Станковић 
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