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ЗЕН И МАЧ
Уметност мачевања знатно се развијала још од периода Камакура (1185-1333), а њено усавршавање било је једно од ствари
које је највише заокупљивало владајућу класу Јапана. Сâм период Камакура тесно је повезан са зеном који је управо тада, први
пут уведен у Јапан као независна школа будизма. Бројни зен-учитељи управљали су духовним животом тог периода, а око њих се
окупљао велики број ратника којима је одговарао њихов једноставан и непосредан метод подучавања. Заправо, ратницима тог периода живот је стално био угрожен, а учење зена им је нудило неко
решење тог проблема, док су зен-учитељи радије прибегавали животним чињеницама, него појмовима.
Пошто су животи ратника били у сталној опасности, а мачеви једино оружје које је њихову судбину могло да приклони животу
или смрти, уметност мачевалаштва се развила до чудесног степена
савршенства. Зен је умногоме допринео оваквом развоју вештине
мачевања у Јапану, а многи мајстори су својим ученицима давали не само савете по питању техника, већ превасходно по питању
њиховог менталног склопа. Многи јапански мајстори мача своју
вештину проткали су зеном, а један од њих је и Мијамото Мусаши
(1582-1645), оснивач школе Нитен-рју.
Једна од Мусашијевих славних изрека о мачевању гласи:
Под високо уздигнутим мачем,
Пакао је пред којим дрхтиш;
Али пођи напред и
земља блаженаства биће твоја.
Ова изјава не представља слепу неустрашивост, већ напуштање свога ја, у будизму познато као стање ослобођености од
философија, историја, мајстори
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ега. Управо на овом месту почиње религиозни смисао уметности
мачевања. На овај начин, зен је дубоко продро у разне видове живота Јапанаца: морални, практични, естетски, па у извесној мери и
интелектуални.
Тако се управо за време Камакура бакуфуа (војне владе) јављају први трагови зена у размишљањима самураја. Ова школа,
или будистичко учење, коју је у VI веку велики свештеник Бодидарма пренео из Индије у Кину, изгледа да је дошла у Јапан неких
сто година касније, али се у то време није учврстила. Њено укорењивање у Јапану датира тек крајем XII века када је своје прâво
уточиште зен нашао у Камакури где су му припадници породице
Хођо приредили добродошлицу и помогли му да се развије.
Зен велику важност придаје интуицији, док негира и одбацује
вежбу рационалног и вербалног интелекта. Због тога је погодовао
свести ратника која се не руководи метафизичким спекулацијама
или философским расправама, већ, попут зена, показује своју снагу у акцији. Зен равнодушно гледа на живот и смрт – ни о једном
ни о другом ни за тренутак не треба размишљати. Најбитније је да
човек даје све од себе без обзира на рационалне или ирационалне
закључке до којих је дошао. Тако зен пропагира инстинктивну и
непомућену вољу која постоји овде и сада.
На овај начин је утицај зена на самураје био пресудан. Он је
донео сасвим ново гледање на употребу лука и мача који, уколико
се нађу у рукама мајстора, могу да достигну савршенство. Међутим, постојао је још један, можда најзначајнији чинилац који је посебно допринео да зен буде прихватљив онима чији је живот већ
дубоко био прожет древном јапанском религијом, шинтоизмом.
Главни обред у шинтоизму је хараи или „очишћење“. Најосновнији
и најраширенији симбол овог обреда је посетилац који испира уста
и пере руке водом из једне врсте бамбусове култлаче пре уласка у
унутрашњост светилишта. Свака врста „чишћења“, од најједноставнијег до најузвишенијег, осмишљена је да у јапанском ратнику
створи, или тачније, да поново створи „јасно и чисто срце“, док је
оружје које је носио за појасом било симбол онога што носи на уму
и срцу – оданости и части.
Стога је битан део упражњавања зена био усмерен на ослобађање човековог „прâвог (истинског, изворног) карактера“ (хоншо).
14
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Камакура са зен монасима и њиховим следбеницима. Када је Буда
прешао у нирвану његови ученици су били крај њега и он им је
предао своју опроштајну поруку. Тај обичај су сигурно следили
кинески будисти, нарочито зен будисти, који су уместо опроштајне
поруке својим следбеницима остављали своје схватање живота.
Опроштајне речи Такеде Шингена представљале су један
цитат из зен литературе: „То је у највећој мери препуштено свом
властитом природном телесном савршенству, тако да нема никакве
потребе да прибегава вештачком руменилу и пудеру ради улепшавања.“ То се односи на апсолутно савршенство стварности, из које
сви долазимо, у коју се сви враћамо и у којој се сви налазимо. Свет
мноштва пролази и враћа се, али оно што је иза њега увек задржава
своју непромењиву савршену лепоту.
Уесуги Кеншин овако је саставио своје опроштајне стихове:
Чак и доживотно благостање
није ништа више од шољице сакеа;
Живот од 49 година прође као у сну;
Не знам ни шта је живот, ни шта је смрт.
Година за годином – ништа до сан.
И рај и пакао оставих за собом,
Стојим у месецу обасјаној зори,
Од несреће везивања слободан.

Бронзане статуе Такеде Шингена (лево)
и Уесуги Кеншина (десно), Нагано, Јапан.
24
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Мијамото Мусаши (1584-1645)
„Вежбати хиљаду дана је дисциплина,
а вежбати десет хиљада дана је дотеривање.“
Мијамото Мусаши
Мијамото Мусаши рођен је у селу Мијамото, у провинцији
Мимасака, у Јапану. Овај велики мачевалац, чија ће вештина тек
након његове смрти постати легендарна, живео је у периоду у коме
је Јапан покушавао да се опорави од четири века унутрашњих борби и разарања. Традиционална царска власт је била збачена још
у XII веку и иако је сваки цар остајао као главна фигура власти,
његове надлежности и моћи биле су у великој мери смањене. Од
тог времена, Јапан је био у готово непрекидним грађанским ратовима између локалних земљопоседника (даимјо-а или феудалних
господара), монаха-ратника и аристократије, који су се међусобно
борили за земљу и моћ. У XV и XVI веку, феудални господари су,
првобитно у циљу заштите, градили велике замкове-утврђења који
ће касније постати економски и трговачки центри.
Међутим, 1573. године, на чело државе долази Ода Нобунага.
Он је постао шогун, или војни диктатор, и за само девет година успео је да преузме контролу над целом земљом. Када је 1582. године
убијен, на чело државе долази човек из трећег сталежа под именом
Тојотоми Хидејоши. Он је наставио рад на уједињењу Јапана који
је отпочео Ода Нобунага, немилосрдно уклањајући сваки могући
траг побуне. Хидејоши је својом забраном ношења оружја поново оживео стари јаз између ратничке класе (самураја) и људи из
трећег сталежа. Наиме, његов познати „Лов на мачеве“ (1588) значио је да једино самураји могу да носе оружје, тачније, дугачки и
кратки мач који их је разликовао од остатка популације.
Иако је Хидејоши учинио много за стабилизовање Јапана и
увећање трговине са иностранством, у време његове смрти (1598),
у Земљи излазећег Сунца још увек је било доста немира и сукоба.
Стварна изолација и уједињење Јапана отпочели су са инаугурацијом велике владавине Токугава. Године 1603, Токугава Иејасу,
претхоно помоћник и Оде Нобунаге и Тојотоми Хидејошија, званично је постао шогун након победе над Хидејошијевим сином
философија, историја, мајстори
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Када уз непрекидни напор акумулирате дисциплину (а да тога
и нисте свесни), оставићете по страни мисли да ли нешто радите
како треба и достићи ћете царство не-ума/не-мисли, и оно ће се испољавати у свему што радите, а да о томе и не размишљате. Ваши
покрети биће попут механизма дрвене лутке. Тада нећете бити
свесни сâмог себе, а ум вам неће бити окупиран ониме што радите.
Због тога, десет од десет пута, ваше тело, руке и ноге неће погрешити. Али, ако вам ум одлута барем мало, промашићете циљ. Када
имате не-ум, мету ћете погодити сваки пут.
Међутим, не-ум није стање када уопште нема ума. То је једноставно стање обичног ума.“10

Гроб Јагју Муненорија, храм Котокуђи, Токио.
Пет делова гробнице представљају пет елемената:
празнину, ветар, воду, земљу и ватру.

10

Стр. 192-193.

36

Јапански мачеви

Такуан Сохо (1573-1645)
„Сâм ум је тај који заводи ум (на лош пут)
Зарад ума не будите безумни.“
Такуан Сохо
Такуан Сохо је био зен монах, калиграф, сликар, песник, баштован и мајстор чајне церемоније. Верује се да је измислио киселу роткву која и данас носи име по њему – такуан. Његови писани
радови су изузетно обимни (сабрана дела обухватају шест томова) и извор су надахнућа не само Јапанцима некад, већ и данас.
Био је саветник и учитељ људима из свих сталежа, те изгледа да се
слободно кретао кроз све слојеве друштва, обучавајући и шогуна
и цара, а био је пријатељ и учитељ уметника мачевања Мијамото
Мусашија. Изгледа да није подлегао слави, а пред смрт је рекао
ученицима: „Сахраните моје тело на планини иза храма, прекријте
га земљом и отиђите кући. Не читајте сутре, не одржавајте никакве
церемоније. Не примајте поклоне ни од монаха ни од световних
људи. Пустите монахе да носе своју одору, једу своје оброке и обављају своје свакодневне обавезе.“ У последњем тренутку, написао
је идеограм за сан (јуме), одложио четкицу и мирно умро.
Такуан Сохо рођен је 1573. године у селу Изуши, у провинцији Тађима, у пределу дубоких снегова и планинских магли.
Изуши је село толико древно да се спомиње у раним историјским
хроникама Јапана, Кођикију (712) и Нихонгију (720) и његов крајолик буја од реликвија старина, као што су древне погребне хумке
и остаци старе грнчарије. Иако је рођен у самурајској породици
клана Миура у јеку друштвених раздора који су тада трајали већ
150 година, Такуан је приступио манастиру у 10. години да би учио
ђодо школу будизма, у 14. години је прешао на практиковање ринзаи школе зена и, са невероватних 35 година, постао старешина
храма Даитокуђи, главног зен храма у Кјоту.
Године 1629, Такуан је био учесник у такозваној „Афери
пурпурне одоре“, када се супротставио одлуци шогуната да се
цару укине право да одржава састанке са високим званичницима.
Због свог неслагања, прогнан је у данашњу префектуру Јамагата

философија, историја, мајстори
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Д.Т.Сузуки
Мачевалац и мачка
Беше једном један мачевалац по имену Шокен, коме је досађивао разјарени пацов у кући. Пацов беше толико храбар да је
излазио из свог скровишта чак и преко дана, наносећи свакакву
штету. Шокен на пацова пусти своју мачку, али она му не беше
равна и, поражена побеже. Онда мачевалац унајми неке мачке из
комшилука познате по својој храбрости и вештини у ловљењу мишева. Све су биле пуштене да се боре против пацова. Шћућурен у
углу, пацов је посматрао како се мачке приближавају и разјарено је
једну по једну нападао. Све мачке се уплашише и побегоше.
Мачевалац у очајању покуша сâм да убије пацова. Он му
приђе држећи у руци дрвени штап, али сваки покушај искусног
мачеваоца се показа узалудним јер је пацов измицао његовом мачу
толико вешто да се чинило да лети ваздухом попут птице или чак
муње. Пре него што је Шокен могао да уочи кретање пацова, он
му већ успешно скочи на главу. Већ намучен, мачевалац коначно
одлучи да прекине потеру.
Као последње чему је прибегао, мачевалац посла по комшијску Мачку, која надалеко беше позната по својој тајанственој
вештини и као најспособнији пацоловац. Ова Мачка се нимало није
разликовала од осталих мачака које су већ биле позване да опробају своју снагу са пацовом. Мачевалац није много размишљао о
овој Мачки, већ ју је само пустио у собу у којој се налазио пацов.
Мачка је у собу ушла тихо и полако, као да је несвесна било каквог неуобичајеног призора у просторији. Међутим, пацов је био
преплашен на призор Мачке која се приближавала и стајао је непокретан, готово ошамућен, у углу собе. Мачка је лагано отишла
по пацова и изашла из собе држећи га зубима за врат.
То вече, све мачке које су учествовале у лову на пацова имале
су свечано заседање у Шокеновој кући, и замолише велику Мачку да заузме почасно место. Дубоко су јој се поклониле и рекле:
„Ми смо све познате по храбрости и вештини, али нисмо знале да
постоји тако изванредан пацов. Нико од нас није могао ништа да
уради са њиме док се ти ниси појавила; а како си само лако изашла
философија, историја, мајстори
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ИСТОРИЈА МАЧА
ДРЕВНИ ПЕРИОД
За ђокото или древне мачеве, који су пронађени у веома лошем стању, знамо једино преко старих погребних хумки из периода
Кофун (300-710). Међутим, мачеви из VIII века нађени у Шосоин
царској ризници у Нари, вековима су очувани у готово нетакнутом
стању. Ова древна сечива скоро су увек била равна са веома малим
и оштро закривљеним врхом (боши).
У свом раном периоду, јапанска култура је била назаднија од
оне на континенту. Због тога је дошло до великог утицаја и пробоја кинеске културе на јапанско тле. Доказ да су се у том периоду
увозили мачеви из Кине је и изјава царице Суико (592-628): „Коње
бирам међу Хјуговим ватреним коњима, а мачеве код Масабија из
Гоа1.“
Са увозом мачева и многи кинески мајстори дошли су у Јапан, где су, по добијању држављанства, почели Јапанце да подучавају уметности ковања мачева.
Најранији мачеви у Јапану били су варијанта ћокуто или
правог мача. Они се могу поделити у четири категорије:
1. Цуруги, мачеви са дуплом оштрицом.
2. Хира-зукури, мачеви са пљоснатом оштрицом без издигнуте линије.
3. Кири-ха-зукури, мачеви са издигнутом линијом близу сечива.
4. Киссаки-мороха-зукури, мачеви са дуплом оштрицом само
при врху.
1 Го – древна кинеска провинција.
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Мач таћи са записом „О-дента“
Потпис: Мицујо; Дужина: 66,1 цм
Миике Дента Мицујо (касни период Хеиан) био је
мајстор мача из Ећигоа на острву Кјушу. Од периода
Муромаћи, овај дугачки Дента мач сматрао се једним
од пет чувених мачева у Јапану. Првобитно је био у
поседу шогуна из периода Муромаћи, а касније у власништву Тојотоми Хидејошија. Данас је у власништву
породице Маеда.

ПЕРИОД КАМАКУРА (1185-1333)
У овом периоду јапанске историје чврсто су постављени темељи феудализма. Након што је клан Генђи под вођством Минамото Јоритомоа, победио клан Хеике у бици код Дан но Уре (1185),
Јоритомо је своју престоницу војне владавине поставио у Камакури, те ће овај период постати познат као Камакура шогунат. Јоритомо је формирао своју војну администрацију познату као бакуфу
која је владала из сенке, а себе је 1192. године прогласио за шогуна,
или наследног војног диктатора.
Период Камакура се грубо може поделити на три фазе: првих
50 година представља рани Камакура период, када се успоставља
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Мач таћи
са записом „Миказуки Мунећика“
Потпис: Санђо
Иако потпис означава само презиме
породице, одувек се сматрало да га је
направио Санђи Мунећика. Због тога
што је у облику „месечевог српа“ мач
се зове „Трећи дан месеца Мунећика“.
Сматра се једним од пет највреднијих
јапанских мачева из периода Муромаћи. Након што га је Тојотоми Хидејоши поклонио Токугава Хидетади,
чуван је као једно од највећих блага
шогуната.

Мач таћи
са записом „Дођигири Јасацуна“
Потпис: Јасацуне
Мач је добио назив „Полубог Секач“
због легенде по којој је Минамото Јоримицу овим мачем убио полубога Шутена
на планини Ое. Један је од пет највреднијих мачева периода Муромаћи. Хидејоши га је поклонио Токугава Иејасуу,
који га је предао Хидетади, а овај га је
потом поклонио Ећизен Таданаоу. Овај
мач је ремек-дело периода највећег развоја уметности ковања оштрица.

философија, историја, мајстори
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Мач катана датиран на август 1513.
Потпис: Осафуне Ђирозаемон
Фуђивара Кацумицу
из провинције Бизен
Дужина: 60,9 цм
Посвета на површини оштрице казује како „ниједна друга оштрица не
може да премаши срце и душу овог
мача“. Ковач је овом посветом указао на то да је користио све знање и
вештину како би исковао оштрицу
овако високог квалитета.

Мач катана
Потпис: Мурамаса; Дужина: 73,32 цм
Верује се да је Мурамаса из Исеа био
ученик Масамунеа из Сагамија. Муромаса је био ковач касног периода
Муромаћи. Оштрица овог мача веома
је бритка и јака, а у породици Токугава се сматрала чудесном, па се за њу
везују бројне легенде које јој приписују натприродне моћи; репрезентативно је дело Мурамасиног рада.
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Рукобран са шест карактера „Намухаћиман“ који је
направио мајстор за оклопе. Рукобране су углавном
правили ковачи мачева. Међутим, као у овом случају,
некада су их правили и мајстори за оклопе. Касније су
се појавили мајстори посебно обучени за израду рукобрана. Карактери на овом рукобрану, упућују на обожавање божанства Хаћимана. Израђен је почетком периода Муромаћи.

философија, историја, мајстори
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Делови опреме за вакизаши, потпис: Масатоши из Ећуа, дужина: 30,7 цм
Опрема: XVII век, школа Мино
а) Оштрица танто, рани XVII век, школа Сампин, б) Цуба – рукобран,
в) рукохват, г) корице, д) сеппа – држач рукобрана, ђ) кокатана – нож,
е) когаи – шило које може да се раздвоји и служи као штапићи за јело,
ж) хабаки рам око оштрице испод рукобрана који причвршћује
оштрицу за корице

ПЕРИОД ГЕНРОКУ (1688-1704)
Овај период карактерише убрзан развој трговине и урбане
културе у Кјоту, Осаки и Еду. Самураји су се окупљали у замковима,
а центар Генроку културе постаје Осака. Друштво се ослобађа од
строгих правила ратничке класе, те и више ужива и ствара нову,
опуштенију културу. У овом периоду развиће се и јапанско луткарско
позориште (бунраку), као и позориште кабуки.
У временском интервалу од 130 година (од краја ере Генроку
па до краја шогуната), производња оштрица је готово мировала,
али је израда оквира за мачеве, као и остале опреме, постао
најуноснији посао. Користиле су се све врсте боја за метал да би
се добиле крајње сложене декорације. Мачеви су постали више
ствар друштвеног статуса и део обичаја него борбено оружје.
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На овом пољу највећи уметник био је Јокоје Сомин (1670-1733),
а његове иновације копирали су и даље развијали занатлије из
школа Јокоја и Нара, као и мајстори из породице Гото. Тако се
почетком XVIII века знатно смањила производња челичних тела
мачева, али се развила производња опреме мача: корица, рукохвата
и његовог штитника, као и окова. Мачеви су постали првенствено
декоративни предмети који показују друштвени статус, углед и
богатство њихових носилаца.

Козука (мали нож за свакодневну употребу у корицама)
са гравуром коња. Потпис: Сомин.
У традиционалној јапанској уметности одувек се сматрало да су
коњи веома тешки за цртање и гравирање. Коњи на овим корицама
не само што су одлично нацртани, већ су ремек-дело и због
чињенице да је мајстор био ограничен простором за цртање.
Ово је једно од највећих остварења Јокоје Сомина.
философија, историја, мајстори
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