
ЛЕГЕНДА О НАСТАНКУ МАЧЕВАЊА 

 
У прадавна времена ХЕФЕСТ, хроми, ружни уметник, један од дванаест 

Олимпијских божанстава, бог ватре, владалац вулкана и божански ковач, у својим 

поџемним ковачницама, заједно са Киклопима, ковао је боговима и херојима 

оружје и накит од сребра и злата. 

Искре из његове ковачнице је једном украо Јужни ветар и са Олимпа их расуо широм 

Зорбасовог критског Средоземља.  

Од сваке искре је настала једна семенка а из сваке семенке израстао је  

један чемпрес. 

То древно, стално зелено, дуговечно, самоникло, витко дрво што као пламен 

стреми ка небу, а има корење у дубоком поџемљу, расте на тлу изобиља али и 

оскудице, тражи сунце али ствара дубоку сенку. Тврдо је и отпорно а најплодније 

живи на месту где се грле море и планине – искон са циљем.  

Аполон је претварајући тужног Кипариса у чемпрес, 

 симбол живота који се стално обнавља посвећен 

богињама одговорним и за рађање и умирање, заповедио: „Бићеш оличење жалости, 

туге и плача, али у жалости ти свима пријатељ ћеш бити“. 

Од чемпреса су прављени први бродови истраживача, трговаца и ратника, лековита и 

мирисна уља, најбољи ковчези за чување драгоцености и вечни покој. 

Једном је неки уморни, проницљиви грчки копљаник, лежећи у сенци велике 

чемпресове шуме, проматрао осунчане мачолике врхове усмерене у отворено 

небеско плаветнило како се окретно преплићу и укрштају на даховима топлог јужног 

ветра. Тако су се смртници досетили првог мача и вештине мачевања. 

 

Ову легенду, која је све до данас била сакривена, донео је на повратку из 

Хипербореје својим ученицима један учитељ старог мачевања. 

Чуо је у шуми чемпреса, од бескрајног тиркизног око пучине, 

једном у подне - кад ништа нема сенку, док је она тихо шумила песму: 

 

Овде расте, између камена и мора, 

самоникла шума чемпреса. 

Окупана игром бљештаве светлости и тамних сенки, 

уздиже се високо и дуговечно, 

у дубока отворена плаветнила, 

из песме таласа, зрикаваца 

и опојних мириса борова, 

смокви и сувог морског биља. 
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