
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 предходи. 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 предходних 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-напред-назад 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 предходних 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 спортско-туристичка 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 

предходно 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 предходних 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 предходни монденско-елитистички 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. 
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