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Др Недељко Богдановић
Институт за српкси језик САНУ
Универзитет у Нишу
Недељко Богдановић

ИДЕАЛ ТЕЛЕСНЕ ЛЕПОТЕ У СОЛОМУНОВОЈ
ПЈЕСМИ НАД ПЈЕСМАМА
САЖЕТАК: У раду се указује на телесне лепоте младића и девојке, исказане у
Пјесми над пјесмама, једној од најлепших љубавних песама света, и књизи
Старога завета.

Тешко да би се ишта могло приговорити уверењу да људске среће
нема изван јединства духа и тела, изван односа људске јединке са другим
људима, изван хармоније људског света и природног окружења.
На
свој начин већ вековима о томе говори један илустративан библијски
текст, чувена Соломунова Пјесма над пјесмама. Због тога јој се овде, на
почетку нашега скупа, на којем су људска воља, телесне врлине и покрет
централне теме, обраћамо уверени да тамо где је живот и љубав, односно
младост и спорт, има места, и за једну песму засновану на телесним
врлинама заљубљених.
Пјесма над пјесмама једна је од књига Светога писма Старога завјета
(служићемо се преводом Ђуре Даничића, изд. 2004). Књигу чини циклус
љубавних песама, које имају у главном облику дијалог између заручнице
и заручника.1
1

Пјесма над пјесмама низ је лирских пјесама о љубави између мушкарца и
жене. Угођај је пастирски: пјесме су пуне слика с поља и ливада. Радња се одвија
у прољеће. Пјесме трепере страстима и радостиме људске љубави. Не дају се
јасно рашчланити, па су дијелом и стога биле предметом различитих тумачења.
Жидови и Кршћани виде у њима алегорију: Божја љубав према Израелу;
Кристова љубав према заручници Цркви. Пјесме пак саме по себи не наводе на
такво тумачење. Неки те пјесме виде као драму с два главна лика: заручница и
краљевски женик; неки мисле да постоје три лика: Саломон, дјевојка и њезин
љубавник – пастир. У самом тексту пјесме ликови су заручник, заручница, збор
дјевојака. Међутим нема, осим тог дјелца, у Израелу примјера те врсте
књижевности. Неки сматрају да је то збирка пјесама које су се пјевале приликом
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На хебрејском језику зове се Šir ha-Širim, на грчком Asma Asmaton,
латинском Canticum Canticorum, енглеском The Song of Songs, немачком
Hohes lied, словеначком Visoka pesem.
То је једна од најкраћих књига Библије, у ствари циклус љубавних
песама од 117 стихова. Припада у тзв. Мудросне књиге Старога завета.
Због почетка ,,Соломунова пјесма над пјесмама” неки је приписују
жидовском краљу Соломону, а има и мишљења да је њему посвећена.
,,Поједини читатељи у Пјесми над пјесмама виде само присну
љубавну поезију. Жидовство и кршћанство пак у пјесми виде и снажну
присподобу Божје љубави према људима односно Кристове љубави према
својој Цркви (што је разлог, зашто је Пјесма над пјесмама, дио Светога
писма). Бог се изравно не спомиње у пјесми” (Новак − Лончар).
Песма се служи језиком страствене љубави, због чега је сва од описа
телсних врлина двоје младих људи. Иако се сматра можда најлепшом
љубавном песмом на свету, наш задатак није да анализирамо њену
књижевну и естетску вредност. Задржавамо се само на сликама,
појмовима и експликацијама у којима долази до изражаја лепота људског
тела у очима заљубљених људи.
,,Ова књига се служи језиком страствене љубави нпр. и не говори о
Богу стога је увијек изазивала чуђење. Тако се у 1. ст. послије Криста у
жидовским срединама почело сумњати у њезину каноничност, но сумње
су разријешене позивом на предају на темељу које ју је и кршћанска
Црква увијек сматрала дијелом Светог писма” (Новак − Лончар 2011).
У Соломуновој Пјесми над пјесмама лепоте драге и драгога читају се
из дијалога заљубљених. Или из њихових сасвим јасних експликација. На
почетку друге главе стоје дефиниције успостављене на бази поређења:
,,Што је љиљан међу трњем, то је драга моја међу дјевојкама” (2. 2);
,,Што је јабука међу дрветима шумским, то је драги мој међу
момцима” (2. 3).

свадбених гозби које су трајале по седам дана (као данас у Сирији, усп. Књига о
Тобији), када су невјесту и женика крунили као краља и краљицу. (Сљедеће
биљешке дају приказ Пјесме над пјесмама.) Новак – Лончар 2011.
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Тако се успоставља паритет: она је цвет у трњу, он је лепо и питомо
дрво међу дрветима шумским. Нешто их чини изузетним у односу на
околину.
Постоји више видова експлицитног израза:
1. опште изјаве, без истицања посебних квалитета:
а) директном изјавом: драги драгој:
,,лијепа ти си, драга моја, лијепа ти си” (4. 1); ,,Сва си лијепа, драга
моја, и нема недостатака на теби” (4. 7): ,,Како си лијепа и како си љупка”
(7. 6); драга о драгом:
,,Драги је мој био и румен, заставник међу десет тисућа” (5. 10).
б) Поређењем:

,,Драги је мој као срна или као јеленче” (2. 9);
,,Ти си ми, драга моја, као коњи у колима Фараоновим” (1. 9);
в) метафорично:

,,Голубице моја у расјелинама каменијем” (3. 14), [Како си
лијепа и како си љупка], о љубави у милинама (7. 6).
,,Драги је мој кита смирне, која међу дојкама мојим почива (1.
13); ,,Драги је мој грозд кипров из винограда Енгадских (1. 12);
,,Ја сам ружа Саронска, љиљан у долу” (2. 1).
2. Истицањем лепоте делова тела, поређењем
Телесна лепота дефинише се насловом 4. главе – Милине
пријатељичине. Те милине, иду од дела до дела тела:
Очи: ,,очи су ти као у голубице између витица твојих” (4. 1);
Коса: ,,коса ти је као стадо коза које се виде на гори Галаду” (4. 1);
Зуби: ,,Зуби су ти као стадо оваца једнаких, кад излазе из купала” (4.
2);
Усне: ,,Усне су ти као конац скерлета” (4. 3);
Јагодице: ,,као кришка шипка јагодице су твоје између витица твојих”
(4. 3);
| 11
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Врат: ,,Врат ти је као кула Давидова” (4. 4);
Груди: ,,Двије су ти дојке као два ланета близанца, који пасу међу
љиљанима” (4. 5).
Напоредо са овом лепотом пријатељичина тела, стоји лепота драгог:
Коса: ,,коса му је кудрава, црна као гавран” (5. 11);
Очи: ,,очи су му као у голуба” (5.12)
Образи: ,,образи су му као лијехе мирисног биља, као цвијеће
мирисно” (5. 13);
Усне: ,,усне су му као љиљан, с њих капље смирна житка” (5. 13);
Уста: ,,уста су му слатка и сав је љубак” (5. 16).
Трбух; ,,трбух му је као свијетла слонова кост обложена сафирима”
(5. 14);
Гњати: ,,Гњати су му као ступови од мрамора” (5. 15);
Стас: ,,Стас му је Ливан, красан као кедри” (5.15).
Још једном ће, у глави 7, бити поновљене слике лепоте
пријатељичиног тела:
,,саставци су бедара твојих као гривне, дјело руку уметничкијех”
(стих. 1); ,,пупак ти је као чаша округла, која никад није без пића” (2);
,,трбух ти је као стог пшенице ограђен љиљанима” (2)¸,,двије дојке твоје
као два близанчета срнчета” (3); ,,врат ти је као кула од слонове кости”
(4); ,,очи су ти као језера у Есевону на вратима Ватравским” (4); ,,нос ти је
као кула ливанска која гледа према Дамаску” (4); глава је твоја на теби
као Кармал” (5); ,,и коса на глави твојој као царска порфира у боре
набрана” (5); ,,узраст три је као палма и дојке као гроздови” (7).
Рекосмо да се милине драгог и пријатељице читају из њиховог
дијалога. Тај дијалог носи и неку специфичност. Драги говори тако да се
директно обраћа, граматички израз је означен другим лицем једнине:
Лијепа ти си…; очи су ти… итд., док она говори О њему: Драги је мој био
и румен…; очи су му…
Занимљив је поредак делова тела који се остварује у изношењу
,,милина” заљубљених.
У глави четвртој драги описује лепоту тела редом: очи → коса → усне
→ јагодице → врат → дојке → , док се у глави седмој остварује супротни
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поредак: саставци бедара → пупак → трбух → дојке → врат → глава →
коса.
Чини се, у првом случају одозго на доле, у другом од састава бедара
према глави и коси. Има још један елеменат слике који сугерише да је
пријатељичино тело у специјалном положају: трбух као стог пшенице
може тај утисак стварати само ако је окренут навише.
За осликавање телесне лепоте искоришћава се асоцијативност на
биљни свет (цвет, дрво, кедар2, палма, кришка шипка, мирисно биље,
смирна), животињски свет и свет птица (голубица, голуб, гавран, овце,
ланад, срнчад); предмети (конац скерлета, слонова кост), грађевинска
архитектоника (стубови, кула). Појаву драге и драгог прате и природна
окружења у којима се поређења остварују, и где – спајањем са околином
или насупрот њој, лепота тела добија прецизнију и љубавном заносу
адекватнију слику: виноград, врат, камене раселине, гора Галад, гора
Ливанска, гора смирнова (4. 6), хум тамјанов (4. 6), купало, језера у
Асевону (4. 4), лијехе мирисног биља (6. 1); Дамаск, Сион, Јерусалим.
Следи позив: ,,11. Ходи, драги мој, да идемо у поље, да ноћујемо у
селима. 12. Ранићемо у винограде да видимо цвате ли винова лоза, замеће
ли се грожђе, цвату ли шипци; ондје ћу ти дати љубав своју.” (7. 11-12).
Природне околности су поља, па је по неким мишљењима заручник
пастир (а негде сам цар Соломон!), због чега су и сва поређења блиска
поимању света које има човек у природном окружењу.
Дешава се то кад ,,мандрагоре3 пуштају мирис” (7. 13), намећући
неизбежно питање: шта би то могла да донесе сва потоња љубавна поезија
после Старога завета, што се макар делимице не препознаје у
Соломуновој Пјесми над пјесмама.

2

Кедар грч. је ,,врста зимзеленог дрвета; кедар ливански – кедар који расте
на планини Ливану (Либану); симбол усправности, узвишености, плодности”,
према: Свети Сава Сабрана дела (из Речника мање познатих речи, прир.
Томислав Јовановић), Српска књижевна задруга, Београд 1998, стр.262.
3

Mandragora (tal. mandragora, mandragola) биљка с дебелим човеколиким
кореном (перс. алрауна). Расте око штала. ,,Услед тога се некад веровало, да од
приписиваних чудотворних моћи има и ту моћ да држи стоку на окупу.” –
Драгутин Симоновић: Ботанички речник, САНУ, Институт за српски језик, Београд
1959, стр. 291. Ово кореспондира за гледањем да је ситуација Пјесме пастирски
живот.

| 13

Међународна научна конференција Ниш 2011

Сва је прилика да заљубљени из Соломунове Пјесме над пјесмама
нису били спортисти него пастири, али је више него сигурно да тако
лепи нису могли постати да нису живели у природи, да се нису кретали
простором, да се нису угледали на лепоту око себе, и да се нису волели,
због чега су и заслужили да буду у песми, и да их овде, успламтеле од
младости и чежње, с радошћу спомињемо.

Извори и литература
1. Пјесма над пјесмама (прев. Ђура Даничић), у: Библија или Свето
писмо Старога и Новога завјета, изд. Библијског друштва,
Београд 2004.
2. Новак-Лончар 2011; − Maja Novak i Ana-Marija Lončar: Pjesma
nad pjesmama, na: ffdi.he/PJ_novak_lončar <20-6-2011-
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СВЕТЛОСТ ИСТОЧНИКА
САЖЕТАК: Године као специфични записи једног времена, нанизане једна за
другом, сликовито говоре о људима и њиховим делима. Нека од њих, попут
међаша, говоре о временским преломницама, када се ствара и развија нова визија
света и људи у том свету. Година 313. и едикт цара Константина, један је од
међаша који је разделио једно време од другог; једне људе од других; једну етику
од друге. Осам деценија касније, Теодосије, такође римски император, поставља
други међаш, и дели Римску империју на два дела – Иточну и Западну.
Преузимајући светлост Комстантиновог међаша својим међашем показује примат
Истока. И то се потврдило у вековима после тога. Исток је засветлео и заједно су
обасјали светску цивилизацију новим теоантрополошким вредностима. Срећом
по нас и нашу струку то се осетило и у односу према физичкој вежби и физичком
вежбању. Природни облици телесног кретања остали су темељ физичког вежбања
и усавршавања. Запад је кренуо другим путем. Та два различита приступа човеку
и његовим вредностима су се потпуно разишла, а његове одсјаје данас можемо да
осетимо.

Време – исечак бесконачности
Маштајући и смишљајући своје писмо, да би своју мисао оставио
забележену у времену и простору, човек је градио своју културу и
цивилизацију. Чврсто ослоњен на земљу гледао је пут небеса и чезнуо за
животом будућег века. Остављајући записе и (материјалне) трагове о
свом времену, заправо је остављао трагове свог земаљаког живота и
времена у коме је живео.
А године, као специфични записи једног времена, нанизане једна за
другом, сликовито говоре о људима и њиховим делима. Нека од њих,
попут међаша, говоре о временским преломницама, када се ствара и
развија нова визија света и људи у том свету. Година 313. и едикт цара
Константина, један је од међаша који је разделио једно време од другог;
једне људе од других; једну етику од друге. Осам деценија касније,
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Теодосије, такође римски император, поставља други међаш, и дели
Римску империју на два дела – Иточну и Западну. Преузимајући светлост
Константиновог међаша, својим међашем показује примат Истока. И то се
потврдило у вековима после тога.
И тај Источник, саграђен од њихових међаша, извор је непресушни са
кога могу да пију сви. Свима је дат и сви могу да га виде. У њему су
вредности које могу да украсе човека без обзира којим се послом бави. Да
га озаре, просветле и уздигну до висина са којих се далеко види. И тај
видик са Источника, који се простире пред човеком, је сигурна брана од
сласти хедонистичког живота. А то није изум нашег времена, већ
карактеристика свих времена и свих народа. Зато и говоримо о Источнику
који дели све: на земаљко и небеско, на морално и неморално, на путеве
уске и стрме којима се иде ка извору и путеве широке и равне којима се
иде ка муљевитим и уморним равничарским рекама. Једно речју – дели на
људе и нељуде.
Источник говори о љубави која је добра и дуго трпи, не завиди
другима и не хвали се, не мисли о злу и не радује се неправди, она верује,
нада се и све подноси. И због тога љубав не престаје никада. (1) И управо
из те и такве љубави извире човекова слобода. Тај дар дарован му је да га
слободно користи, и он то чини. Али врло често не чује поруку: „све нам
је дозвољено, али нам све није на корист“.(2) И све чини да се удаљи од
Љубави, да се удаљи од Бога и да му окрене леђа. У својој гордости да је
сам себи довољан и моћан, не примећује своју трошност и пролазност. Не
примећује и не зна да му је без Љубави све узалуд; узалуд су му и језици,
и таленти, и сва знања овога света – ако Љубави нема.
Зато су она два међаша изградила Источник да све људе, у свим
временима, подсећа како и куда ићи. И у овом нашем новом времену
Источник је ослонац и путоказ за све нас, светилник за све људе који –
очима могу да виде. (3) Источник је лучоноша који осветљава пут души
човековој да се снађе, подједнако, и у времену смутном и у времену
мирном. Да не клоне и да се не препусти хировима времена, погубним
како души тако и телу његовом.
Источник, како би то рекао песник, помаже души да „затрепери
чежњом за вечношћу“(И.Негришорац). И да сва своја дела усмери у том
правцу.
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Urbi et Orbi
Исток је засветлео и обасјао светску цивилизацију новим
теоантрополошким вредностима. Срећом по нас и нашу струку то се
осетило и у односу према физичкој вежби и физичком вежбању.
Природни облици телесног кретања остали су темељ физичког вежбања и
усавршавања, а самим тим остали су и наша добра која смо добили од
Свестворитеља. И која смо дужни да, када их усвојимо и умножимо,
сачувамо због нас самих. Јер, ако је некада било кретање (као начин
пребацивања у простору), свакако ће нам оно остати као вежбање (у
времену које је пред свима нама).
Ова констатација – да ће нам кретање остати као вежбање, није
прејака. Довољно је да очима гледамо и видећемо оно што се свакодневно
дешава, а то је све бржи технолошки развој. Он се убрзава невероватном
брзином због (тако се каже) човека и његових потреба. Као да је човеку
потребна само технологија и телесност. Због такве заборавности, све се
чини да се човеку пружи прилика да се што мање креће и да што мање
покрета чини у целодневном распореду његових активности. Све се чини
да се недовољно кретање и физичко ангажовање учини примамљивим
човеку и постану његов стил живота. Ова хипокинезија, добровољно
прихваћена од људи, постаје нешто што је циљ савременог човека (4).
У „новом свету“ који је заправо свет без душе и у изобиљу које се
нуди ради задољавања (само) најосновнијих нагона, рађа се маса
изгубљених душа. То је маса потрошача која се гради и формира великом
прецизношћу. У тој прецизно вођеној акцији идеја водиља је усклик: све
за профит, профит низашта.Али и та маса изгубљених душа је
састављена од људи који су у својој суштини личности. Те личности су
јединствене и непоновљиве и оне заслужују да се о њима води рачуна. То
извире из дате нам слободе која подразумева и одговорност.
Због тога је теоантропоцентризам, као једна од (најмлађих) теорија
развоја физичке културе, значајан и подстицајан (5). Важан је због тога
што своју теорију гради на датој нам слободи и из ње проистеклој обавези
да све чинимо на добробит самог човека. У овој теорији човек се
посматра као личност – једна, јединствена и непоновљива. И тој личности
се прилази голубијим ногама. Опрезно и са великом пажњом, попут
голуба када се брине о својој голубици, физичка вежба и физичко
вежбање се нуде човеку као благодатна храна. Води се рачуна о трајању
физичког вежбања (обиму), као и о оптерећењу физичким вежбањем
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(интензитету). Знајући да је храна (физичка вежба) разноврсна, и да је
корисна у оптималним количинама (обим и интензите вежбања), с
љубаљу се нуди човеку. А на питања: како и, пре свега, зашто вежбати,
одговор се тражи у самом бићу човека и његовој потреби и за оваквом
врстом хране (6).
Телесно кретање-вежбање се тако спознаје као важна човекова
потреба. И о томе стално треба говорити, на томе инсистирати и стално
га, у различитим формама, нудити људима. Свима и свакоме (Urbi et
Orbi) то није само латинска сентенца, већ и наша обавеза према свим
људима и сваком човеку. Да свима и свакоме помогнемо да физичком
вежбом задовоље своју потребу за том благодатном храном.
Како то учинити и приближити физичку вежбу и физичко вежбање
човеку? То је питање које, попут шекспировске упитаности, лебди над
нашом струком. Али у суштини својој одговор је врло једноставан и
налази се у средишту теорије теоантропоцентризма – свима и свакоме, и
увек нежно и са пуно љубави говорити о корисности физичке вежбе,
њеној благодатности и неопходности.
Ако се тако крене, онда примером показати и сведочити како и зашто
треба вежбати. Стално говорити и указивати на крајности које могу да се
виде. Са једне стране то су култови који се, физичким вежбањем гаје и
узрастају до бесмисла, а са друге стране је потпуно одбацивање и сваке
помисли о могућности физичког вежбања(7). Тако се физичка вежба у
првом случају злоупотребљава ради развијања култова, а у другом
ниподаштавањем ускраћује физичка вежба као благодатна храна. У оба
случаја ово је уперено против човека и његове личности, и то треба
спречити.

Светилниk
Иако је негде у овом „новом свету“ изгубио своју душу, све
препуштајући се задовољењу својих чула, човек у некој својој исконској
дубини и својим коренима (8), зна да је јединство тела и душе и да је
позван да се подједнако брине о њима.
Зна да нису у праву ни Платон нити неоплатонисти, али да нису у
праву ни гностици и софисти. Јер нити само душа, као ни само тело, не
чине њега човеком, личношћу јединственом и непоновљивом.
Зна да му је богочовечанска заједница основа и нада. И да једино у
тој заједници може бити личност достојна (само)поштовања.
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Зна да му је телесна кретња неопходна и да му је физичка вежба
благодатна храна. И као и сва храна она је важна за његов опстанак у
свету и времену у коме живи.
Зато човеку није лако, јер даровану слободу, и поред свега, види
(само) као могућност да задовољи потребу својих чула и да у свету којим
доминира хедонистичко-дарвинистички принцип, избори за себе што
боље место. У слободи својој не види одговорност ни према себи, нити
према другима. Као да гради принцип – све за себе, себе низашта. У
таквом настојању не види ништа осим поменутог принципа, све мислећи
да га је он сам осмислио. Због тога је тај „нови свет“ изгубљених душа
опасан не само по човека, већ и за савремене цивилизације и њихову
перспективу даљег развоја.
И управо у могућности Источника да засветли и својом светлошћу
обасја пут којим треба ићи, лежи његова вредност. Својом светлошћу ће
указати и на вредност хришћанске православне антропологије, као и на
хришћанску православну етику.
У првој, хришћанској православној антропологији, осликава се човек
онакав каквог га је Свестворитељ створио (9), виде његове вредности али
и мане; види се његова крхкост и тананост, и у њима његова сложеност.
Није песник узалуд рекао да је „човјек чојку тајна највиша“ (Његош). Јер,
тајна смо и самима себи, а да не говоримо да смо тајна другима. И због
тога се мора свакоме прилазити нежно и са пуно љубави у себи.
У другој, хришћанској православној етици, огледају се вредности
израсле, не само из традиције, која је ослоњена на јеванђеоске вредности,
већ и из дубине бића сваке личности. И отуда су поруке које су родитељи
упућивали својој деци, врло важне:
„Увек да најбољи будеш, и одличан између других, /
да не срамотиш лозу отаца што најбољи беху“ (10).
„Боље ти је изгубити главу,
него своју огријешити душу“ (11).
Ове поруке су важне јер подсећају на корене човека и на његову
давнину која, како би песник рекао упорно зрачи (М.Тешић). То
својеврсно сећање на будућност је нада да у свету изгубљених душа
може да се нађе излаз. Ослоњен на етику човек може да се снађе и у овом
новом свету. А физичка вежба и физичко вежбање ће му помоћи да се
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отргне погубној инертности. Сећајући се својих корена сећа ће се и пута
којим треба да иде.
У том сећању на будућност, ослоњен на хришћанску православну
антропологију и етику, спознаће и вредност добијене слободе и из ње
произашле одговорности. Та одговорност чини сасвим разумљивим и
хришћанско православно поимање слободе која се огледа у
самостешњењу себе ради других (Солжењицин). А у том настојању да
види друге поред себе, човек се остварује као личности. Свакако, то није
ни мало лако, не само разумети већ и урадити, али треба се кретати у том
смеру.
Овај задатак да будемо људи и у овом времену, није од овога времена.
Он је одувек био пред човеком, само су се у различтим временима, разни
људи, различито односили према њему. Али на срећу човека увек је било
оних, па и у нашој струци, који су могли да у дарованој слободи виде и
своју одговорност. Због тога су и могли човеку поред себе да помогну и
пруже му руку. То су они светилници који су другима, али и себи,
осветљавали пут којим треба ићи.
На том путу физичка вежба, као благодатна храна, је помагала да се
човек подигне и поврати своју изгубљену душу. Да поврати своју личност
и у свом времену хода усправо. Нимало лак задатак и свим временима.
Због тога је (и) физичко вежбање било, и остало, веома значајно за човека.
Светлост и звона Источника се и види и чује. Зато, „ко има очи да
види нека види, и ко има уши да чује нека чује (12).

НАПОМЕНЕ:
(1) Ако људске и анђеоске језике говорим,

а љубави немам,
онда сам метал (звоно) које звечи
и кимвал (прапорац) који звечи.
И ако имам дар пророштва
и знам све тајне и сва знања,
и ако имам сву веру, да и горе премештам,
а љубави немам,
ништа сам.
И ако разделим све своје имање,
и ако предам тело своје – да се спали,
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а љубави немам,
ништа ми не помаже.
(Јер) љубав дуго трпи,
љубав је добра,
(она) не завиди,
љубав се не хвали,
не надима се,
не понаша се непристојно,
не тражи своје,
не љути се,
не мисли о злу,
не радује се неправди;
али се радује правди;
она све сноси, све верује,
свему се нада, све трпи.
Љубав не престаје никада.
(I Коринћ. 13, 1-8)
(2) Све ми је слободно, али није све на корист; све ми је слободно,
али нећу да што облада мноме. (I Коринћ. 16, 12)
(3) Зато им говорим у причама, јер гледајући не виде, и чујући не
чују нити разумеју. (Мт. 13,13)
(4) Убрзани технолошки развој се огледа и у развоју животоњских
фарми. Ове фарме нису Орвелове фарме животиња, али су по
својој погубности за човека много опасније. У њима се гаје
домаће животиње за људску исхрану. Нова технологија
монструозних димензија, уз обиље (ГМ) хране искључила је
сваки облик кретања таквим животињама. Јер брзина узгоја и
товљења таквих животиња је у директој повезаности са
профитом.
(5) Теорије развоја физичке културе: етноцентризам, биоцентризам,
егоцентризам, антропоцентризам и теоантропоцентризам.
(6) Ако за ф и з и ч к у в е ж б у кажемо да је то човекова кретња,
одређена по форми и карактеру, учињена са одређеним
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циљем - да се развију и усаврше одређене човекове, пре свега,
физичке способности, неизбежно је поставити неколико питања.

а) Да ли то и такво кретање омогућава човеку да се искаже
као биће?
б) Да ли то кретање, као благодатна храна, омогућава да се
нешто научи о телесном делу човековог бића?
в) Да ли је то и такво кретање вредно утрошеног времена?
г) Да ли такво кретање омогућава да се ускладе и повећају
човекове физичке и интелектуалне, и неке друге,
способности?
Једном речју: чему све то?
Више о овоме у: Живановић и сар., Теорија физичке културе.
Паноптикум, Ниш, 2010.
(7)

Култови о којима је реч могу да се дефинишу као: култ тела,
култ спортског резултата и култ профите. У свим овим
случајевима изградња култова је ослоњена на интензивно
физичко вежбање уз, наравно различите циљеве. Са друге стране
исте поражавајуће стварности, налази се одбацивање сваке
форме физичке активности. Ослоњено је на нихилистички
хедонизам што је и крајњи циљ.
Више о овоме у: Живановић Н., Апологија физичког вежбања,
Паноптикум, Ниш, 2011.
(8) Када се патријарх српски Павле упокојио сатима и данима је
теклаповорка народа крај његовог одра. Иако ти људи нису
живели као он, у њима је изронила њихова изгубљена душа и
показала им је, бар за тренутак, прави пут којим треба да се
крећу.
(9) „И створи Бог човјека, по обличју својему, по обличју Божијем
створи га, мушко и женско створи их.“ (Књ. Пост. 1,27)
(10) Хомер, Илијада, VII 208 – 210.
(11) Из народне епске песме Урош и Мрњавчевићи, када мајка
Јевросима саветује свога сина Краљевића Марка како да
завађеним великашима каже на коме је царство.
"Марко сине, једини у мајке,
не била ти моја рана клета,
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немој, сине, говорити криво:
ни по бабу ни по стричевима,
већ по правди бога истинога;
немој, сине, изгубити душе;
боље ти је изгубити главу
него своју огр´јешити душу".
(12) Али кад ти проговорим, отворићу ти уста, и казаћеш им: Овако
вели Господ Господ; ко ће слушати, нека слуша, а ко неће
слушати, нека не слуша: јер су дом одметнички. (Језек. 3, 27)
Зато им говорим у причама, јер гледајући не виде, и чујући не чују
нити разумеју. (Мат. 13, 13)

THE LIGHTS OF ANATOLY- DAWN AND SUNRISE
ABSTRACT: Years as specific records of one time, strung in a chain, expressively
picture people and their deeds. Some of these years like landmarks talk about time
turning points when the new visions of the world and the people living in it are created
and developed. Year 313 and the emperor Constantine’s Edict represents one of these
landmarks that has divided one time from the other, one type of people from the other
type of people, one ethics from the other. Eight decades later Theodosius, also a roman
emperor, sets out second landmark and divides the Roman Empire into two parts – East
and West.
Overtaking the light of the Constantine’s landmark he transfers that light to his
landmark thus prioritizing the East. This has actually proven true centuries afterwards.
The East has shone up and together they have irradiated the world’s civilization by the
new Theo-anthropological values. Fortunately for us and our line of business that was
felt also in the attitude towards the physical exercise and physical education. Natural
forms of bodily movements have remained the basis of the physical exercise and
improvement. The West on the other hand has taken different direction. These two
different approaches to Man and his values have completely diverged and their
reflections we can feel even nowadays.
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АНТРОПОЛОШКИ ПРИСТУП У ИЗУЧАВАЊУ
ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ
20-ОГ И ПОЧЕТКОМ 21-ОГ ВЕКА У СРБИЈИ4
САЖЕТАК: У првом делу рада се најпре дефинише антропологија као наука о
човеку у најширем смислу. Затим се одређује појам „људска природа“без које
антропологија не би могла да се конституише као наука, и њен би се предмет
свео на описивање појединачних култура (З.Голубовић, 1997:34). У систему
наука, антропологија представља мост између природних и друштвених наука,
будући да проучава природу човека целовито обухватајући и биолошке и
социјалне компоненте, при чему околину схвата као екосистем који повезује
природу и културу (З.Голубовић, 1997:32). Иако се антропологија најчешће дели
на: физичку, социјалну, културну, филозофску и теолошку антропологију, ових
пет антропологија нису пет посебних наука о чевеку него пет видова једног
целовитог тумачења човека и његовог света (Ђ.Шушњић, у: Ч.Ћупић, 2002:296).
Полазећи од теоријских одредница антроплологије, у другом делу рада покушава
се у историјској ретроспективи истражити стручна и научна грађа о
антрополошком приступу изучавању човека у процесу физичке активности у
другој половини XX и почетком XXI века. При томе се полази од
епистемолошких основа наука у/о физичкој култури као мултидисциплинарној
научној области која се налази као мост између биомедицинских и друштвених
наука. У емпиријском делу истраживања се полази од хипотезе, да се физичка
активност човека (као хумано телесно кретање – вежбање) доминантно изучавала
у њеном биолошком слоју, делимично у социјалном и културном слоју, и врло
ретко у филозофском и теолошком слоју.Добијени резултати емпиријског
истраживања и теоријска сазнања из антропологије, послужиће као основа за

4

Рад је настао као резултат рада на пројекту: “Ефекти примене физичке
активности на локомоторни, метаболички, психо‐социјални и васпитни
статус популације Републике Србије“‐ бр. 47015 (2011‐2014), који финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије.
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теоријску парадигму о холистичком изучавању човека у процесу физичке
активности, поготово њени занемарени делови социјалног, културног,
филозофског и теолошког приступа.

TEOРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ
Реч Антропологија је грчког порекла. Изведена је из две старогрчке
речи: ánthrōpos – човек и logía– учење, наука. Тако је већ у значењу
(етимологији) речи антропологија одређен њен појам – она је учење или
5
наука о човеку у најширем и најобухватнијемодређењу и значењу.
Сматра се да је реч антропологија први употребио Аристотел (384322.пре н.е.), а потом и други грчки филозофи после њега. Овим
термином Аристотел је, пре свега, обележавао изучавање човекове
духовне природе, па је по угледу на то, касније појам пренет и на
6
интересовање за биолошку компоненту човековог развоја.
На почетку 16. века појам антропологија преузели су научници из
природних наука и њиме дефинисали науку која се бави биолошким
компонентама човека и његовог развоја. Назив је употребљен први пут,
према досадашњим сазнањима, као општа ознака за проучавање
човекових физичких особина у наслову дела Магнуса Хунта, које је
штампано у Лајпцигу 1501. године на латинском језику, и у преводу
гласи: „Антропологија о достојанству, природи и својствима човека и о
елементима, деловима и члановима људског тела“.7
Истражујући људску природу Дејвид Хјум је 1739. године први
употребио израз Наука о човеку, сматрајући је темељем свих наука.8
Од 19. века, када се антропологија утемељила као посебна наука, па
све до нашег времена, у Европи и Америци, под овим појмом подразумева
се проучавање човекових физичких особина и истовремено изучавање

5

Чупић, Ч. (2002): Политичка антропологија: хрестоматија, Чигоја штампа,
Београд, стр.7.
6

Влаховић, П. (1996): Човек у времену и простору: антропологија, „Вук
Караџић“, Београд, стр.11.
7

Исто, стр.11.

8

Чупић, Ч., цитирано дело, стр.8.
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људске културе, живота и обичаја, како у прошлости код разних
заједница, племена и народа, тако и у савременим условима.
За разлику од ранијих једностраних схватања, антропологија се у
савременом значењу све више третира као комплексно изучавање и
истраживање човека као целовитог и јединственог бића. Тај појам
укључује и човеково тело, али и душу и дух, односно обе човекове
природе – биолошку и културно-духовну.9
Према свему до сада изнетом, антропологија се може дефинисати као
наука о човеку и друштву у целини, у светлу најразличитијих чинилаца,
свих посебних и општих елемената који га чине делом природе и
друштва. Највећи број теоретичара антропологије се слаже да је
антропологија – најпотпунија, најцеловитија и најсажетија одредница за
науку о човеку и људском друштву. Или, како је на изглед једноставно
али веома обухватно и садржајно својевремено дефинисао антрополог
Божо Шкерљ: „Антропологија је наука о човеку у времену и простору“.10
Антропологија има своје корене и у природним и у друштвеним
наукама, односно свим оним наукама чији је предмет проучавања човек.
Битна специфичност антропологије је да она проучава све аспекте људске
егзистенције у свим историјским периодима. Будући да је човек и део
природе и да његова биолошка својства утичу на одређивање оквира
његових могућности и граница, антропологија није само друштвена
наука, него је и природна наука.
Пошто су у разним једностарним приступима научници различито
третирали антропологију, зависно од припадности природним или
друштвеним наукама, наш познати антрополог Загорка Голубовић износи
став који треба да превазиђе овакво схватање: „Антропологија
представља мост између природних и друштвених наука, будући да
проучава природу човека целовито обухватајући и биолошке и социјалне
компоненте, при чему околину схвата као еко-систем који повезује
природу и културу“.11

9

Исто, стр.8.

10
11

Влаховић, П., цитирано дело, стр.14.

Голубовић, З. (2007): Антропологија, Том 1: Човек и његов свет;
Антропологија у персоналистичком кључу; Ја и други), ЈП „Службени гласник“,
Београд, стр. 389.
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Како антропологија настоји да проучи све аспекте начина живота
људи да би открила оно што је људско, Загорка Голубовић наводи
мишљење антрополога Роберта Редфилда који констатује да је њен
предмет: „Личност као испољавање људског у појединцима, култура као
људска манифестација у друштвеним групама и људска природа као
манифестација људског код свих социјализованих чланова људске
12
заједнице“.
За
даље
разматрање
антропологије
и
посебно
њених
специјалистичких научних дисциплина које су се развиле у 19. и 20. веку,
биће значајно да наведемо познате светске антроплологе и њихово
схватање систематизације антропологије као науке.
Пол Брока, истакнути француски анатом, оснивач првог научног
антрополошког друштва (у Паризу, 1859), који се иначе сматра
утемељивачем антропологије као науке у савременом смислу речи, држао
је да се наука о човеку дели у три веће целине: зоолошка, описна и општа
антропологија.
Рудолф Мартин (1864-1925), швајцарски антрополог, творац
савремене антропометрије, извршио је поделу антропологије на: општу,
посебну (специјалну) антропологију, и антропографију.
Виктор В. Бунак, руски антрополог, поделио је 1941. године
антропологију на два основна дела: општа антропологија и методе у
антропологији. Општу антропологију дели на пет целина: антропогенезу,
мерологију, соматологију, антропогенетику, науку о расама.
Типичан представник англосаксонске антрополошке школе је
Т.К.Пенемен, који је 1935. Године извршио поделу антропологије на:
физичку антропологију и културну антропологију (материјална и
социјална култура).
Представници руске антрополошке школе, Ј.Ј.Рогозин и М.Г.Левин,од
друге половине 20. века деле антропологију у три велике целине:
морфологија, антропогенеза и наука о расама (етничка антропологија).
Представници југословенске антрополошке школе били су истакнути
антрополози Нико Жупанић, Божо Шкерљ и Бранимир Малеш. Божо
Шкерљ је био истакнути поборник комплексне антропологије, која

12

Исто, стр. 391.
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проучава човека и сва слична бића у простору и времену, како са
биолошког тако и са културно-историјског и друштвеног становишта. Он
антропологију дели на три дела: физичку (соматску) антропологију,
социокултурну антропологију (етнологију) и археологију.
За наше емпиријско истраживање од изузетног значаја је схватање
антропологије, нашег истакнутог социолога, филозофа и религиолога
Ђуре Шушњића, који сматра да је антропологија веома сложена наука, не
само с обзиром на свој предмет изучавања, него и с обзиром на методе, и
у том смислу дели антропологију на: физичку антропологију, социјалну
антропологију, културну антропологију, филозофску антропологију и
теолошку антропологију.Уз ову поделу треба додати и посебан став Ђуре
Шушњића: „Ових пет антропологија нису пет посебних наука о човеку
13
него пет видова једног целовитогтумачења човека и његовог света“.

ПОЈАМ „ЉУДСКА ПРИРОДА“
По мишљењу многих антрополога, антропологија као наука о човеку
не би могла да се конституише без одређења појма „људска природа“, јер
би се онда њен предмет свео на описивање појединачних култура, а не на
трагање за оним што је родни (генерички) појам човека и друштва у
целини.
Полазећи од историјских аспеката у развоју антропологије као науке,
може се запазити да се она у својим почецима јавила и развијала као
биолошка, физичка (соматска) антропологија (амерички антрополози), у
којој битно одређење људске природе припада физичком (соматском)
слоју човека.За разлику од њих, социо-културна схватања у одређењу
„људске природе“ полазе од социо-културне примарности као битног,
родног (генеричког) обележја човека и друштва (немачки и француски
антрополози).
То је разлог због кога наш водећи антрополог З.Голубовић истиче
следећи став који је битан за одређење појма „људска природа“: „Зато
треба на почетку одмах нагласити да се овде појам ’људска природа’ не
узима у натуралистичком смислу (као физичка и биолошка датост), него
означава суштину начина живота који се формира (стиче) у процесу

13

Шушњић, Ђ. Антрополошки приступ религији. У: Чупић,Ч. (2002):
Политичка антропологија – хрестоматија, Чигоја штампа, Београд, стр.296.
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социокултурне еволуције, односно као конструкт за изучавање те
суштине. Стога ’људска природа’ представља концепт који се односи на
историјски акумулирано наслеђе у развоју својеврсних људских моћи и
способности и на основу њих произведених нових потенција“.14
У савременој антропологији „људску природу“ не одређује
искључиво и једино његова биолошка основа као некаква непроменљива
датост, већ друштвена и културна димензија представљају саставне
компоненте људске природе, одређујући тиме његову родну суштину која
га битно одваја од осталог живог света. Зато З.Голубовић у својој првој
публикацији посвећеној антрополошким проблемима истиче:„Али сама
биолошка основа не формира људски род; друштвена и културна
димензија представљају саставне компоненте људске природе (у
антропологији је усвојено мишљење да се појава језика и оруђа за рад
третира као пресудни моменат у одређивању почетка људске историје;
дакле, узимају се социо-културни, а не биолошки критеријуми)“.15
Претходни став могуће је пронаћи и код других научника који су се
бавили антрополошким питањима. Тако Ђуро Шушњић сматра да у
човеку постоји нешто што надилази или превазилази природну
условљеност, што се уопште не може наћи у природи, нешто надприродно, а то је култура, и у потрази за одређењем антропологије
истиче: “Антропологија је из све снаге настојала да открије ону тачку у
развоју људског бића када се оно одваја од природе и постаје култура:
16
тачку где се дух и тело додирују, али не разумеју!“
Имајући на уму све до сада речено, може се констатовати да је
људска природа сложена и вишедимензионална, али се уједно поставља и
ново питање: може ли се такваљудска природа уопште дефинисати и да
ли се дефиницијом може изразити динамизам и све супротности и
сложености коју људска природа подразумева. Загорка Голубовић сматра
да је тај проблем решио К.Маркс својом дефиницијом да је„генерички
живот производни живот“, при чему „производни живот“ означава
један квалитативно нов однос човека према својој околини, тј.

14

Голубовић, З. (2007): Антропологија, Том 1, стр.399.

15

Голубовић,З. (1973): Човек и његов свет у антрополошкој перспективи,
Просвета, Београд, стр.28 и 29.
16

Шушњић, Ђ. Антрополошки приступ религији. У: Чупић,Ч. (2002), цит. дело,
стр.290.
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сврсисходну и универзалну људску праксу, и даље доводи до суштине
значења проблем праксе: „Утврдивши да човек живи помоћу праксе,
Маркс је дефинисао начин на који је људски живот могућ, другим речима,
да човек мора да живи помоћу праксе и да не може да изабере неки други
17
начин егзистенције“.
Наводећи став, да се не може појединачним набрајањем особина које
разликују човека од животиње дефинисати могућности човека – његове
егзистенције, и потврђујући то са мишљењем Гаје Петровића, да „човек
није само оно што фактично јесте, него и оно што може и треба да
18
буде“ , З. Голубовић сматра да историјску перспективу развоју човека,
пружа само појам људске праксе, насупрот човеку схваћеном као скупу
готових и завршних особина и закључује: „Зато се човек и развијао на
сасвим друкчији начин него животињске врсте: његов развојни пут није
водио ка униформисању врсте homo sapiens, већ ка развијању све
бројнијих варијетета у оквиру јединствене врсте, али не у био-физичком,
19
већ у друштвено-културном смислу“.
Покушај да се дефинише људска природа, био је неопходан за
разумевање антропологије као науке о човеку, али никако не значи и
прихватање
става
да
је
људска
историја
униформна
и
једнодимензионална. Зато З. Голубовић поставља питање да ли се људска
природа као сложени феномен може емпиријски проверавати, и износи
три битна момента који се морају уважавати приликом истраживања овог
феномена:
„ 1. Да ’емпиријске чињенице’ у људском свету и у свету природе
немају исто значење, тј. да су ’чињенице’ људског живота увек
оптерећене извесним значењем, смислом;
2. Да се научне конструкције, категорије и појмови никад не могу
свести на емпиријски материјал без остатка, поготово када је у питању
човек, односно људска историја; и
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3. Да људска историја има три димензије, и да будућност као трећа
димензија није чињенички присутна, али је за људски живот често
одлучујућа, те, стога, мора бити обухваћена појмом људска природа“.20

КА АНТРОПОЛОГИЈИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Већ дуго времена осећа се потреба за конституисањем посебне гране
антропологије која се бави изучавањем човека у процесу његовог
телесног испољавања или физичке активности уопште. Таква грана
антропологије још увек није конституисана, али наставни предмети и
програмска грађа која се изучава на факултетима физичке културе, или
факултетима физичког васпитања и спорта, у свету и код нас, све више
наговештавају могућност рађања такве нове дисциплине.
Зашто се таква специјална грана антропологије није још оформила?
Разлози су многобројни. Основни предуслов за настанак једне нове
научне дисциплине јесте критична маса информација, или теоријских и
емпиријских чињеница из којих се „рађа“ таква једна научна дисциплина.
Факултети физичке културе у свету и код нас, најшире посматрано, су
кроз своје наставне предмете развијали део грађе, било из природних,
било из друштвених, хуманистичких наука. Недостајала је синтетичка,
дедуктивна веза сазнања из природних и друштвених наука која би
повезала сазнања о човеку у процесуњегове физичке активности.
Други битан, ограничавајући, фактор који није дозвољавао развој
овакве једне научне дисциплине јесте недовољно сазнање о
антропологији као комплексној и холистички оријентисаној научној
дисциплини. Заправо, највећи број радова и писане грађе из овог простора
односио се углавном на биолошку (физичку, соматску) антропологију,
која је посматрала човека само из угла тог његовог слоја.
Трећи битан разлог је тај што интердисциплинарне научне области
које граде, чине, или учествују у изучавању човека у процесу телесног
кретања-вежбања, нису имале јаку мотивацију да допринесу развоју такве
једне дисциплине. Биомедицинске науке су чак дале довољно материјала
за развој такве научне дисциплине, самом чињеницом што су човека по
природи свог предмета a priori изучавали као природно, биолошко биће.
20

Голубовић,З. (1973): Човек и његов свет у антрополошкој перспективи,
Просвета, Београд, стр. 49.
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Друштвене науке (психологија, педагогија, социологија, историја,
методологија) су знатно касниле у проналажењу веза имеђу човека као
природног бића, и његових социјалних, културних, педагошких,
историјских и методолошких веза које га заправо чине социјалним и
културним бићем. Филозофија и теологија су у области физичке културе
готово биле протеране, јер се вероватно сматрало да слој контемплације и
метафизичких аспеката човека у процесу кретања и не треба изучавати,
или су једноставно сматрали да је довољно то што се нека питања
изучавају у крилу класичних наука на филозофским и теолошким
факултетима.

ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ
Полазећи од теоријских одредница антропологије, одређен је
Предметистраживања да се у историјској ретроспективи истражи
стручна и научна грађа о антрополошком приступу изучавању човека у
процесу физичке активности у другој половини 20-ог и почетком 21-ог
века. При томе се полази од епистемолошких основа наука у/о физичкој
култури као мултидисциплинарној научној области која се налази као
мост између биомедицинских и друштвених наука.
Циљ истраживања састоји се у томе да се објективним увидом у
водеће стручне и научне часописе и зборнике радова утврди, упореди и
анализира број и врста радова који по свом садржају припадају некој од
посебних антрополошких дисциплина: биолошка антропологија (БА),
социјална антропологија (СА), културна антропологија (КА), филозофска
антропологија (ФА) и теолошка антропологија (ТА).
Методе истраживања у овом раду биће: компаративна,
дескриптивна и метода теоријске анализе, а од техника биће
примењене: основни дескриптивнистатистички показатељи и анализа
садржаја свих назначених радова у последњих 60 година.
Узорак истраживања у овом раду су водећи часописи и зборници
радова, тј. појединачни радови објављени у тим часописима у Србији у
другој половини 20. века и почетком 21. века. Узорак чине следећи
часописи и зборници радова:
1. Физичко васпитање у магистарским и докторским радовима
(1964-1994);
2. Часопис „Физичка култура“ (1947-2011);
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3. Зборник радова: Теоријски, методолошки и методички аспекти
физичког васпитања (2008);
4. Зборник радова: Теоријски, методолошки и методички аспекти
такмичења и припреме спортиста (2009);
5. Зборник радова: Други европски Конгрес ФИЕП-а и Први српски
конгрес педагога физичке културе (2004);
6. Зборник радова, Пети европски Конгрес ФИЕП-а и Други српски
конгрес педагога физичке културе Србије (2009);
7. Часопис „Годишњак Факултета
васпитања“ (1990-2010);

спорта

и

физичког

8. Часопис „Serbian journal of sports sciences“ (2008-2010);
9. Часопис „Facta universitatis – series: Physical Education“ (19941999).
10. Часопис „Facta universitatis – series: Physical Education and
Sport“ (2000-2011);
Узорак варијабли чине посебне антрополошке дисциплине, према
условној подели коју је у свом раду извршио Ђуро Шушњић (2002), на
следећи начин: биолошка антропологија (БА), социјална антропологија
(СА), културна антропологија (КА), филозофска антропологија (ФА) и
теолошка антропологија (ТА).
Након теоријског приступа, одређења појма „људска природа“,
дефинисања предмета и циља истраживања, као и узорка истраживања и
варијабли, постављене су следеће Хипотезе истраживања:
Х1 – Физичка активност човека се у релевантним стручним и
научним часописима у посматраном периоду истраживала
доминантно у њеном биолошком слоју – као биолошка
антропологија (БА);
Х2 - Физичка активност човека се у релевантним стручним и
научним часописима у посматраном периоду истраживала
делимично у њеном социјалном слоју – као социјална
антропологија (СА) и културном слоју – као културна
антропологија (КА);
Х3 - Физичка активност човека се у релевантним стручним и
научним часописима у посматраном периоду истраживала врло
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ретко у њеном филозофском слоју – као филозофска
антропологија (ФА), и теолошком слоју – као њена теолошка
антропологија (ТА).

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Резултати истраживања биће приказани у односу на посматрани
узорак истраживања по сродности извора из којих је вршена анализа:
часописи,зборници радова,магистарски и докторскирадови. Сви
резултати биће приказани табеларно (фрекфенција и процентни рачун),
где ће парцијално по годинама издања и збирно бити посматрани радови
из пет посебних антропологија: биолошка антропологија (БА), социјална
антропологија СА), културна антропологија (КА), филозофска
антропологија (ФА) и теолошка антропологија (ТА).
Часопис „Физичка култура“(1947-2011)
Часопис „Физичка култура“ је најстаријистручни и научни
часопиос у Србији који континуирано излази 65 година. Од 1947-1949
часопис носи име „ФИСКУЛТУРА, часопис за теорију и праксу“, од
1950-1960 носи име „ФИЗИЧКА КУЛТУРА, часопис за теорију и
праксу“, а од 1961-1996, назив је „ФИЗИЧКА КУЛТУРА“ и све до 2005.
године у импресуму наглашава да:„публикује радове из домена физичке
културе (физичког васпитања, спортске рекреације, спорта и додирних
биолошких, хуманистичких, друштвених и природних наука), са
необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским
искуствима“. Од 2006. године у импресуму часописа стоји да је:
„ФИЗИЧКА КУЛТУРА научни часопис који публикује радове из
области физичког васпитања и спорта и додирних био-медицинских,
хуманистичких, друштвених и природних наука, са необјављеним
резултатима научних истраживања и новим емпиријским искуствима“.
Од 2010. године мења се импресум и циљ издавања часописа је:
„ФИЗИЧКА КУЛТУРА је научни часопис који публикује радове из
области спортских наука и физичког васпитања, као и додирнихбиомедицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука, са
необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским
искуствима“.Промена одредница „стручни и научни“ часопис, у
„научни“ часопис, као и одређење назива стручне дисциплине од:
„физичка култура“, преко „у области физичког васпитања и спорта“,
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па до најновијег „из области спортских наука и физичког васпитања“,
битно ће утицати и на структуру радова у часопису.
За 65 година излажења, објављено је 237 појединачних бројева
(свезака), и укупно 3767 радова који су сврставани у следеће категорије:
изворни научни чланак; претходно саопштење; прегледни чланак;
реферат на научном/стручном скупу, позивно предавање, саопштење; и
стручни чланак. Сви прилози који су објављивани у рубрици Индок у
овом раду нису анализирани, осим ако се радило о оригиналаним
преводима из стране литературе, или су били оригинални прилози у некој
од наведених категорија.
Добијени резултати показују да је највећи број радова из категорије
биолошке антропологије (БА) = 2451 (65,07%), затим радови из социјалне
антропологије (СА) = 1074 (28,51%), па радови из културне антропологије
(КА) = 222 (5,89%), и на крају радови из филозофске антропологије (ФА)
= 20 (0,53%). У посматраном периоду није било уопште радова из
категорије теолошке антропологије (ТА), а пошто су у малом броју и
радови из ФА, може се закључити да су потврђене постављене хипотезе.
Из добијених података може се закључити да се кроз најстарији
часопис „Физичка култура“, стручна и научна мисао о антропологији
човека у процесу телесног вежбања доминантно развијала као БА, и да тај
процес и даље траје. Један од основних разлога је тај што је у првим
деценијама конституисања физичке културе као стручне и научне
дисципшлине, била под снажним утицајем биомедицинских научних
дисциплина, па се и сама практична делатност мислила и делала као
билошка антропологија. Други разлог је онтолошке природе, јер се све
стручне дисциплине у свом настајању јављају у биолошком
антрополошком слоју, па се временом у њима касније развијају прво
социјални слој, па затим културни слој.
Из приказаних резултата (Табела 1), могу се запазити следеће основне
тендеције, када су у питању стручни и научни радови и њихов утицај на
антропологију и њене посебне дисциплине:
•

Од првог броја из 1947. године, па до 2011. године (изузев
2000. године), доминантан је број радова који обрађују
питања биолошке антропологије (БА) у процесу телесног
вежбања, а најутицајнији период је 1959. година (када је
одржан Југословенски конгрес за физичку културу), као и
две године иза тога 1960. и 1961. година, када су се
интензивно реализовали закључци Конгреса;
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•

Од 1959. године, паралелоно са објављивањем радова из БА,
повећава се број радова из социјалне антропологије (СА) све до 1987. године, што је била последица спровођења
одређених државних мера и струковних организација у
физичкој култури, који су имали одраза на повећан број
радова из СА;

•

Од 1981-1995. године запажа се повећан број радова из
културне антропологије (КА);

•

Радови из простора филозофске антропологије појављују се
тек 1964 (1 рад), 1971 (1), 1976 (1), 1979 (1), 1981 (1), 1982
(2), 1985 (8), 2003/2004 (1) и 2006 (4). Карактеристична је
година 1985, када је одржано саветовање на тему: „Етика
педагога физичке културе“, и сви радови са тог скупа су
објављени у ФК, дајући тиме значајан подстицај развоју
етичких питања у физичком васпитању. Карактеристична је
и 2006. година, у којој се појавио један број домаћих и
страних публикација посвећених ФА, што је у часопису
забележено приказом тих књига;

•

У укупно посматраном периоду од 65 година у часопису ФК
није објављен ни један рад из домена теолошке
антропологије. Један од разлога је што је у другој половини
20. века у Србији доминирао социјалистички модел
друштвеног уређења који није јавно дозвољавао развој
теолошких питања у разним сверама друштвеног живота.
Други разлог је тај што су теолошка и метафизичка питања
била страна практичком духу физичке активности.

•

Са променом назива струке и научне дисциплине, од ширег
научног поља „физичка култура“, ка ужем „физичкочко
васпитање и спорт“, па до „спортске науке и физичко
васпитање“, догађа се ретроградни утицај и поновно
враћање истраживањима човека у процесу телесног
вежбања/тренирања доминантно у простор биолошке
антропологије (БА).

У односу на теоријски приступ из антропологије у коме се „људска
природа“ човека као најразвијенијег живог бића сагледава као социокултурно биће, чиме своју родну (генеричку) суштину не проналази само
у свом биолошком слоју, већ, и пре свега, у свом друштвеном слоју,
поставља се питање зашто физичка култура своје родно биће не сагледава
и у другим антрополошким слојевима, изван чисто биолошког слоја?
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„Годишњак Факултета спорта и физичког васпитања“ (19902010)
Годишњак је настао 1990. године, као стручно информативни гласник
Факултета физичке културе, и то је остао и до данас, само што је сада
гласник Факултета спорта и физичког васпитања, и што му је измењена
структура радова који се у њему публикују. Настао је као годишња
стручно-информативна публикација ФФК, као стална, годишња и
аутономна факултетска публикација, у којој се презентирају (изабрана)
саопштења наставника и сарадника Факултета припремљених на једну
одређену тему из стручних области физичке културе. Од 2006. године
мења се издавачка структура радова, и у њему се више не презентирају
радови са научног скупа поводом Дана Факултета (11. децембра), што је
прешло у нову форму Зборника радова са научног скупа, а у Годишњаку
се презентирају изводи из магистарских и докторских радова одбрањених
на ФСФВ у Београду, уз актуелну Хронику Факултета. Да ли је то добра
одлука, показаће време пред нама, а неке тенденције из анализираног
простора радова из антропологије, показују одређене слабости, које ће
бити назначене и у овом раду.
У посматраном периоду од 1990-2010. године (Табела 2), запажа се
доминантан број радова из БА (220; 58,82%), затим следе радови из СА
(80; 21,39%), па радови из КА (60; 16,04%), да би најмањи број био радова
из ФА (13; 3,48%) и ТА (1; 0,27%). До 2004. године у Годишњаку су се
појављивали радови из свих области антропологије, да би прво уследиле
две године паузе тј. неизлажења Годишњака (2004-2006), које су биле
знак кризе, а затим се догађа искључиво објављивање извода из Мр и Др
радова, што враћа истраживачки корпус радова у искључиви простор БА,
чиме се научна питања неоправдано своде на методолошку оријентацију
која припада простору тзв. ТВРДЕ НАУКЕ, у којој нема места
социјалним, културним, филозофским и теолошким питањима човека у
процесу телесног вежбања.
Такав приступ у науци је унилатералан, затворен у своју љуштуру
биолошке антропологије, што је у крајњем за целу делатност и науку на
пољу физичке културе (физичког васпитања и спорта), ретроградан и
штетан. Радови који су се појављивали у Годишњаку из простора ФА и
ТА пре 2004. године , више неће моћи да се појављују, јер је измењена
концепција Годишњака. А за даљи развој и спознају о човеку који у
процесу вежбања има и своју социјалну, културну, филозофску и
теолошку димензију, имаће и радови који су објављени у том периоду:
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„Опште детерминанте филозофије спорта“,“Онтолошки аспекти
спорта младих“, „Значење израза спорт младих“, „Такмичењеонтолошка категорија спорта“,“Истраживање утицаја и примене
аскезе у спорту“, „О кретњи-физичкој вежби као човековом добру“,
„Естетско васпитање у школском спорту“, „Заиста шта то ствара
спортиста?“, „Синтеза спорта и уметности“, итд.
Часопис „Facta universitatis – series: Physical Education“ (1994-1999)
и „Facta universitatis – series: Physical Educationand Sport“ (2000-2011)
Часопис „Facta universitatis – series: Physical Education“излази од
1994. године и представља „научни часопис Универзитета у Нишу, чији је
циљ даобјављује радове везанеза школску праксу у пољу теоријских и
експерименталних знања фундаменталних за физичко васпитање, спорт
и рекреацију“. Од 2000. године са променом наслова часописа, мења се и
његов циљ, па се у импресуму часописа сада може сазнати да је то:
„Научни часопис који објављује оригиналне научне и стручне радове који
су у вези са: физичким васпитањем, рекреацијом, спортовима, спортским
играма, спортском медицином, спортском физиологијом, спортском
психологијом, спортском социологијом, спортском филозофијом,
спортском историјом, биомехаником, кинезитерапијом, плесом,
здрављем и вежбањем“.Са променом имена, мења се и циљ часописа, и
он сада добија потпуно спортско усмерење, па ће сходно томе (вероватно)
бити и доминантни радови из спорта као једног сегмента у структури
физичке културе.
У часопису „Facta universitatis – series: Physical Education“, у
периоду од1994-1999. године, објављено је укупно 50 радова (Табела 3),
од чега: 27 (54,00%) из БА, 12 (24,00%) из СА, 9 (18,00%) из КА, 1 (2,00%)
из ФА, и 1 (2,00%) из ТА. И овде се може констатовати да је доминантан
број радова из БА, али да је пристојан број радова из СА и КА, док је
свега по 1 рад из ФА и ТА.
Са променом имена у часопис „Facta universitatis – series: Physical
Educationand Sport“,у периоду од 2000-2011. године, објављено је укупно
133 рада (Табела 4), од чега: 128 (96,24%) из БА, 4 (3,01%) из СА, 1
(0,75%) из КА, и ни један рад из ФА и ТА. Овде је више него очигледно
да је са променом имена часопис потпуно променио усмерење ка
радовима из спорта, и у таквом приступу отишао готово сасвим (96,24%)
у БА, преображавајући се једнодимензионално у простор физичке
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(соматске) антропологије, и тако се удаљио од родне, друштвене и
културне основе у изучавању човека у процесу физичке активности.
Часопис „Serbian journal of sports sciences“ (2008-2010)
Часопис „Serbian journal of sports sciences“, излази од 2008-2010.
године, и од свог изласка има врло јасно усмерење ка радовима из спорта.
Када је у питању стрктурално изучавање човека у спортским
активностима и ту се показала потпуна опредељеност ка радовима из
простора БА (30 радова, или 100,00%), док није заступљен ни један рад из
осталих антрополошких научних дисциплина (Табела 5).
Зборници радова из Врњачке Бање (2004) и Ниша (2009)
У овом раду анализирају се и два Зборника радова: из Врњачке Бање
(2004), где је одржан Други европски Конгрес ФИЕП-а и Први српски
конгрес педагога физичке културе, и из Ниша (2009), где је одржан Пети
европски Конгрес ФИЕП-а и Други српски конгрес педагога физичке
културе Србије. Ова два Зборника радова су ушла у узорак због своје
репрезентативности, како водећих стручњака из физичке културе из већег
броја европских држава, тако и стручњака из Србије.
Радови из ова два Зборника су анализирани заједно, јер припадају
истородном узорку организатора скупа (европски и српски педагози
физичке културе), и за тему обрађују исту материју (област физичког
васпитања). Од укупно 128 радова на оба научна скупа (Табела 6),
доминантан је број радова из БА (79, 61,72%), али су на скупу били
презентирани и радови из осталих антрополошких дисциплина: СА (27,
21,09%), КА (13, 10,16%), ФА (6, 4,69%) и ТА (3, 2,34%).
Овај показатељ говори о томе да научни скупови овог профила
доносе већу разноврсност уопште, и посебно у простору антропологије се
појављују радови из ФА и ТА, што није био случај у специјализованим
часописима.
Зборници радова са међународних научних скупова у Београда 2008
и 2009. године
У узорак истраживања су ушла и два Зборника радова који су
одржани 2008. и 2009. године, поводом Дана Факултета спорта и
физичког васпитања Универзитета у Београду (11. децембара). Радови са
ова два скупа су анализирани одвојено, иако их организује иста утанова
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(Факултет спорта и физичког васпитања), али су различите тематике
скупа: 2008. године је тема везана за стручну и научну област физичког
васпитања, а 2009. године за стручну и научну област спорта. циљ
одвојене анализе је био у сагледавању антрополошког приступа у
изучавању заједничке онтолошке физичке активности у различитим
стручним и научним делатностима: физичком васпитању и спорту.
Са научног скупа из 2008. године (Табела 7), укупно је објављено 57
радова, од чега из различитих антрополошких области: БА (39; 68,42%),
СА (12; 21,05%), КА (3; 5,26%), ФА (2; 3,51%) и ТА (1; 1,75%).
Са научног скупа из 2009. године (Табела 8), укупно је објављено 63
рада, од чега из различитих антрополошких области: БА (55; 87,30%), СА
(8; 12,70%), КА (0; 0,00%), ФА (0; 0,00%) и ТА (0; 0,00%).
Добијени резултати потврђују:
•

Тематике
научног
скупа
посвећене
ФИЗИЧКОМ
ВАСПИТАЊУ и СПОРТУ доминантно изучавају човека у
процесу телесног вежбања/тренирања у његовом физичком
(соматском) слоју, с том разликом што је простор изучавања
БА знатно већи у СПОРТУ (87,30%), него у ФИЗИЧКОМ
ВАСПИТАЊУ (68,42%);

•

Изучавање СА је знатно веће у ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
(21,05%), него у СПОРТУ (12,70%);

•

У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ су, иако у мањем броју,
присутна истраживања из КА (5,26%), ФА (3,51%), ТА
(1,75%), док у СПОРТУ истраживања из тих антрополошких
области уопште нису присутна;

•

Импликације су недвосмислене, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
истражује човека у процесу телесног вежбања ИЗ СВИХ
АНТРОПОЛОШКИХ ОБЛАСТИ, док СПОРТ истражује
доминантно биолошку структуру човека у процесу тренинга
и такмичења.

Физичко васпитање у магистарским и докторским радовима
(1964-1994)
Магистарски и докторски радови биће анализирани заједно, јер
припадају истој стручно-научној области, рађени су у истој наставнонаучној организацији (Факултет за физичко васпитање у Београду), и по
сличном теоријско-методолошком поступку.
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Од укупног броја радова 124, од чега 82 Мр рада и 42 Др рада
(Табела 9), према посебним антрополошким дисциплинама, физичка
активност се изучавала на следећи начин: БА (99; 79,84%), СА (11;
12,10%), КА (10; 8,64%), ФА (0; 0,00%) и ТА (0; 0,00%).
И на овом узорку испитивања, показао се доминантан истраживачки
интерес за БА, делимичан за СА и КА, и потпуна незаинтересованост за
ФА и ТА.

ЗАКЉУЧЦИ
Антропологија
је учење или наука о човеку у најширем и
најобухватнијем одређењу и значењу. За разлику од ранијих једностраних
схватања, антропологија се у савременом значењу све више третира као
комплексно изучавање и истраживање човека као целовитог и
јединственог бића. Тај појам укључује и човеково тело, али и душу и дух,
односно обе човекове природе – биолошку и културно-духовну.
У савременој антропологији „људску природу“не одређује искључиво
и једино његова биолошка основа као некаква непроменљива датост, већ
друштвена и културна димензија представљају саставне компоненте
људске природе, одређујући тиме његову родну (генеричку) суштину која
га битно одваја од осталог живог света.
Проверавајући теоријска одређења антропологије и њену поделу на:
биолошку, социјалну, културну, филозофску и теолошку антропологију,
на узорку репрезентативних научних часописа, зборника радова са
научних скупова, и магистарских и докторских радова на пољу физичке
активности човека у другој половини 20. века и почетком 21. века у
Србији, дошли смо до следећих сазнања:
•

човека
у
процесу
телесног
Физичка
активност
кретања/вежбања/тренирања у свим проучаваним изворима
се доминантно изучава кроз биолошку антропологију (БА),
као његова физичка (соматска) датост и водећа варијабла у
многоструктуралном
бићу,
изучавајући
тиме
једнодимензионално човека у процесу физичке активности,
чиме је потврђена прва хипотеза;

•

У односу на прву хипотезу, поред генералног закључка о
примарноси БА, ипак се уочавају значајне разлике у
следећем: БА се доминантније изучава у СПОРТУ, него
ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ; часописи Физичка култура,
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Годишњак и Зборници радова са ширим тематским
оквиром продукују шири обим истраживања у погледу
антропологије, тако да се у њима појављује знатно више
радова из простора СА, КА, ФА и ТА; специјализовани
часописи („Facta universitatis – series: Physical Educationand
Sport“, Serbian journal of sports sciences), у погледу
антропологије, изван БА не продукују радове из других
антрополошких области СА, КА, ФА и ТА;
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•

Физичка
активност
човека
у
процесу
телесног
кретања/вежбања/тренирања у свим проучаваним изворима
се делимично изучава кроз социјалну антропологију (СА) и
културну антропологију (КА) чиме је потврђена друга
хипотеза;

•

У односу на другу хипотезу, поред генералног закључка о
делимичном изучавању СА и КА, уочавају се и одређене
специфичности: СА и КА се знатно више изучава у
ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ, него у СПОРТУ; часописи
Физичка култура, Годишњак и Зборници радова са ширим
тематским оквиром продукују шири обим истраживања у
погледу антропологије, тако да се у њима појављује знатно
више радова из простора СА, КА; специјализовани часописи
(„Facta universitatis – series: Physical Educationand Sport“,
Serbian journal of sports sciences),не продукују радове из СА
и КА;

•

Физичка
активност
човека
у
процесу
телесног
кретања/вежбања/тренирања у свим проучаваним изворима
се истраживала врло ретко кроз ФА и ТА;

•

У односу на трећу хипотезу, поред генералног закључка о
ретком изучавању ФА и ТА, уочавају се и одређене
специфичности: у ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ се појављују
радови из ових специфичних антрополошких дисциплина,
док у СПОРТУ таквих радова нема; сличну судбину деле
наведене стручне и научне области када су у питању
часописи и зборници радова са широм, или ужом
усмереношћу;

•

Из свега изнетог, може се констатовати да се област
физичке културе, или физичког васпитања, спорта, (и
рекреације) доминантно изучавају из угла билошке
антропологије. По тим налазима сви факултети у Србији
требали би у оквиру Универзитета да буду у групацији
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биомедицинских научних области, а не као што је то сада
ситуација у групацији друштвених, хуманистичких наука.
Или, ако и даље желимо да останемо у групацији
друштвених, хуманистичких наука, морамо изменити
истраживачку стуктуру ка радовима из СА, КА, ФА и
ТА.Но, без обзира у којој групацији наука се налазимо у
оквиру универзтетске организованости, човек је увек (па и
човек у процесу телесног вежбања/тренирања), и пре свега,
социјално и друштвено биће, па у складу с тим мора се
изучавати мултидисциплинарно, јер само тада може да буде
јединствено биће.
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ПРИЛОЗИ
Табела 1. Квантитативни показатељи чланака у часопису
„Физичка култура“из разних области Антропологије (БА, СА, КА,
ФА, ТА)
Година

БА

СА

КА

ФА

ТА

1947

48

23

2

0

0

1948

53

16

1

0

0

1949

47

14

1

0

0

1950

40

15

1

0

0

1951

40

13

0

0

0

1952

45

15

0

0

0

1953

52

17

0

0

0

1954

61

15

2

0

0

1955

38

15

0

0

0

1956

22

3

0

0

0

1957

50

31

1

0

0

1958

32

16

0

0

0

1959

141

71

3

0

0

1960

80

6

0

0

0

1961

97

37

3

0

0

1962

73

22

1

0

0

1963

76

35

2

0

0

1964

49

15

1

1

0

1965

56

16

1

0

0

1966

48

22

3

0

0

1967

49

22

2

0

0

1968

47

12

0

0

0

1969

41

13

1

0

0

1970

38

13

2

0

0

1971

36

6

2

1

0

1972

32

12

1

0

0

1973

34

10

0

0

0

1974

21

10

0

0

0

1975

54

17

3

0

0
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1976

65

22

3

1

0

1977

63

17

2

0

0

1978

70

27

6

0

0

1979

61

19

3

1

0

1980

73

31

3

0

0

1981

79

40

9

1

0

1982

61

33

13

2

0

1983

55

29

5

0

0

1984

34

36

8

0

0

1985

36

22

9

8

0

1986

34

26

16

0

0

1987

37

41

8

0

0

1988

35

22

8

0

0

1989

23

22

6

0

0

1990/1991

25

24

11

0

0

1992

24

15

11

0

0

1993

30

13

9

0

0

1994

18

21

11

0

0

1995

16

15

8

0

0

1996

15

13

12

0

0

1997

5

5

2

0

0

1998

11

9

7

0

0

1999

9

5

0

0

0

2000

0

3

3

0

0

2001

9

9

0

0

0

2002

8

4

1

0

0

2003/2004

9

3

1

1

0

2005

5

3

0

0

0

2006

12

5

0

4

0

2007

4

1

3

0

0

2008

3

1

4

0

0

2009

9

1

3

0

0

2010

8

2

4

0

0

2011

5

3

0

0

0

Укупно (%)

2451
(65,07%)

1074
(28,51%)

222
(5,89%)

20
(0,53%)

0
(0,00%)

Легенда:БА
(биолошка
антропологија),
СА
(социјална
антропологија), КА (културна антропологија), ФА (филозофска
антропологија), ТА (теолошка антропологија).
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Табела 2. Квантитативни показатељи чланака у часопису
„Годишњак“
из разних области Антропологије
Година

БА

СА

КА

ФА

ТА

1990

14

0

0

0

0

1991

23

4

7

3

0

1992

13

10

7

2

0

1992

19

12

7

0

0

1993

6

25

7

0

0

1994

6

8

10

0

0

1995

10

0

2

1

1

1996

42

3

6

1

0

1997

23

1

6

0

0

2002

14

4

2

3

0

2003

17

4

2

2

0

2004

12

6

4

1

0

2006

5

0

0

0

0

2007/2008

7

0

0

0

0

2009/2010

9

3

0

0

0

Укупно
(%)

220
(58,82%)

80
(21,39%)

60
(16,04%)

13
(3,48%)

1
(0,27%)

Табела 3. Квантитативни показатељи чланака у часопису „Facta
universitatis – series PhysicalEducation“ из разних области
Антропологије
Година

БА

СА

КА

ФА

ТА

1994

5

2

0

0

0

1995

5

2

1

0

1

1996

6

1

3

0

0

1997

4

1

3

1

0

1998

3

3

2

0

0

1999

4

3

0

0

0

Укупно
(%)

27
(54,00%)

12
(24,00%)

9
(18,00%)

1
(2,00%)

1
(2,00%)
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Табела 4. Квантитативни показатељи чланака у часопису „Facta
universitatis – series: Physical Education and Sport“ из разних
области Антропологије
Година

БА

СА

КА

ФА

ТА

2000

5

1

0

0

0

2001

4

0

1

0

0

2002

8

0

0

0

0

2003

5

0

0

0

0

2004

5

0

0

0

0

2005

9

0

0

0

0

2006

14

0

0

0

0

2007

14

1

0

0

0

2008

17

0

0

0

0

2009

19

0

0

0

0

2010

18

2

0

0

0

2011

10

0

0

0

0

Укупно

128
(96,24%)

4

1

0

0

(3,01%)

(0,75%)

(0,00%)

(0,00%)

(%)

Табела 5. Квантитативни показатељи чланака у часопису „Serbian
journal of sports sciences“ из разних области Антропологије
Година

БА

СА

КА

ФА

ТА

2008

10

0

0

0

0

2009

10

0

0

0

0

2010

10

0

0

0

0

Укупно

30

0

0

0

0

(%)

(100,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

Табела 6. Квантитативни показатељи чланака у Зборницима
радова са МеђународногКонгреса ФИЕП-а 2004. и 2009. у
Врњачкој Бањи и Нишу
из разних области Антропологије
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Година

БА

СА

КА

ФА

ТА

2004

31

14

6

5

2

2009

48

13

7

1

1

Укупно

79

27

13

6

3

(%)

(61,72%)

(21,09%)

(10,16%)

(4,69%)

(2,34%)
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Табела 7. Зборника радова са Међународног научног скупа
2008.године у Београду,посвећен проблематици ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА,
из разних области Антропологије
Година

БА

СА

КА

ФА

2008

39

12

3

2

ТА
1

%

68,42

21,05

5,26

3,51

1,75

Табела 8. Зборника радова са Међународног научног скупа
2009.године у Београду,посвећен проблематици СПОРТА, из
разних области Антропологије
Година

БА

СА

КА

ФА

ТА

2009

55

8

0

0

0

%

87,30

12,70

0,00

0,00

0,00

Табела 9. Квантитативни показатељи Мр и Др радова одбрањених
на
Факултету физичке културе у Београду (1964-1994),
из разних области Антропологије
Врста рада

БА

СА

КА

ФА

ТА

Мр радови

65

11

6

0

0

ДР радови

34

4

4

0

0

Укупно

99

15

10

0

0

(%)

(79,84%)

(12,10%)

(8,64%)

(0,00%)

(0,00%)
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ANTHROPOLOGICAL APPROACH IN RESEARCH OF PHYSICAL
ACTIVITY IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN SERBIA
ABSTRACT: First, Anthropology as science of man has been defined in the widest
sense in the first part of this work. Then, the term „human nature“, has been defined,
since anthropology could not have been constituted as science without it, and its
subject would have been reduced only to description of single cultures (Z. Golubovcić,
1997:34). In the system of sciences, anthropology means a bridge between natural and
social sciences, since it has been studying the nature of man as a whole, including both
biological and social components, understanding environment as an ecosystem that
connects nature and culture (Z. Golubovcić, 1997:32). Although anthropology is
usually divided into: physical, social, cultural, philosophical and theological
anthropology, these five anthropologies are not five separate sciences of man, but five
aspects of one complete interpretation of man and his world (Đ. Šušnjić, in: Č. Ćupić,
2002:296).
Starting from theoretical definitions of anthropology, in the second part of the work, it
has been tried, in the historical retrospective, to investigate professional and scientific
material about anthropological approach in research of man in the process of physical
activity in the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century
in Serbia. It has been started from the epistemological bases of sciences in/of physical
culture as multidisciplinary scientific field that means a bridge between biomedical and
social sciences. In the empiric part of research, it has been started from the hypothesis
that physical activity of man (as human physical movement – exercise) has dominantly
been studied in its biological layer, partly in its social and cultural layers and very
rarely in its philosophical and theological layers. Obtained results of empiric research
and theoretical knowledge in anthropology will serve as a basis for theoretical
paradigm in holistic research of man in the process of physical activity, especially its
neglected parts of social, cultural, philosophical and theological approaches.
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УДК: 347.765 ТЕКЕЛИЈА С.
Др Зоран Милошевић
Др Мирче Берар
Факултет спорта и физичког васпитања
Универзитет у Новом Саду
Зоран Милошевић, Мирче Берар

САВА ТЕКЕЛИЈА О ИГРАМА
САЖЕТАК: Сава Текелија (1761–1842), први српски доктор права, истакнути
културни и политички радник, полиглота и борац за уставна права Срба у
Хабзбуршкој монархији, дао је својом збирком игара и значајан допринос
историји школског физичког васпитања код Срба.
Од 23 игаре, колико броји поменута збирка, већина има групни или колективни
карактер, дакле, доприносе социјализацији детета овог узраста. Следећа, уочљива
карактеристика ових игара је тзв. основни циљ игара, најчешће, победник постаје
господар а побеђени слуга, снажнији, вештији и прецизнији кажњава слабијег,
невештог и непрецизног. Неке игре имају карактер скривалица, а најчешћа
формација у играма је врста или круг . Често се у описаним играма користи
јахање, а најчешћи реквизит у играма била је лопта и различите димензије
дрвцади и дашчица.
Неке игре задржале су свој основни карактер и до данашњих дана, као напр.
жмуре, прошца (труле кобиле), квочке (квочка и пилићи) итд.
Очигледно је да у збирци игара које је описао Текелија, има мало оних које имају
значајну улогу у биолошком развоју детета, међутим ако се има у виду да су оне
проистекле из народних игара, и то оног народа који је живео под туђинском
влашћу, онда је садржај већине игара етно-културолошки разумљив и
прихватљив за читаоца.

О САВИ . . .
Живот и дело племића и добротвора Саве Текелије21, инспирација је
бројних истраживача правних, политичких, историјских и других наука.

21

Сава Текелија (Арад, 17.08.1761. – 21.09.1842.), први је српски доктор права
(докторирао 1786. године у Будиму), истакнути културни и политички радник,
полиглота и борац за уставна права Срба у Хабзбуршкој монархији. Године 1790.
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Не мање значајно, за педагошку, а посебно за науку у физичкој култури,
важно је истаћи и његово писано сведочанство о игри као средству
васпитања и својеврсном културном обрасцу одрастања младих тог
времена
Описујући своје прве школске године, Сава Текелија у својој
аутобиографији, између осталога, истиче:
„От шест година бивши у србску школу хођаше до осме, между којим
временом до половине почти псалтира изучио, и тако у латинску пошао.
У то време учитељи магистери се називали који нису само децу учили
читати и писати, но и на поведеније њино мотрили; зато учитељи у дан
рекрације тако наречене нису пуштали да деца иду којекуда, но требало је
свакому доћи к школи и ту пред очима учитеља разне своје игре
проводити до пред вечера. Иногда учитељ водио децу у шуму, показивао
разна дрва и имена их, разно цвеће. Други пут водио и, купати (мала деца
по плиткој води, а већа по дубљој) и учио пливати.“22
Из овог текста намеће се снажан утисак да је прво школовање Саве
Текелије, бар када је реч о физичком васпитању, протекло у значајној
мери у духу „Orbis Pictusa“ Јан Амоса Коменског, односно по садржају
његове „scole ludus“ (школе игре) и ставовима Жан Жак Русоа о физичком
васпитању у делу „Емил или о васпитању“.
Како се ради о средини XVIII века, а овај податак је од значаја за
изучавање историје школског физичког васпитања војвођанских Срба, у
раду су представљене све игре које је Сава Текелија описао у својој

изабран је у Темишварски српски конгрес, a 1792. године изабран је за делегата
Чанадске жупаније у Пожунском сабору. Исте године постаје секретар угарске
дворске канцеларије. Све до 1802. године, када се повлачи из политичког
живота, био је на значајним друштвеним функцијама. Као велики добротвор и
донатор, 1838. године, својим и средствима стрица оснива у Будимпешти
Текелијанум, интернат за 12 студената из Србије. У почетку је овим заводом
управљала Матица српска, а од 1878. српска православна црквена општина у
Пешти. Важно је истаћи да се омладина у овом заводу, који је био богато
дониран, васпитавала по најсавременијим методама. Између осталога, питомци
овог завода имали су организавано телесно вежбање. У почетку је телесним
вежбањем руководио др Ђорђе Натошевић, а касније Јован Јовановић ‐ Змај.
22
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Текелија, С. (1966), Описаније живота, Просвета, Београд, стр. 45‐46
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аутобиографији, а за које сам каже: „ибо нигди(не) находу се те различне
игре као у србским децама.“23
О ИГРАМА . . .
Аутор је поделио игре према годишњем добу у којем се примењују, а
започео је са пролећем (Слика 1):

Слика 124

Чигра25
Како се које место после снега мало присуши, ту се игра чигра. У њој
се користи једно дрво, дебело око два или више прстију и исто толико
дугачко. Дрво је са једне стране зашиљено. После се узме један бич од

23

Текелија, С. (1989), Описаније живота мога, Нолит, Београд, стр. 12

24

Текелија, С., Грађа или материјал за описаније живота мога, рукопис
Аутобиографије, Рукописно одељење Матице српске М.5591, насловна страна и
страна 3.
25

Тумачење појединих речи манускрипта Саве Текелије, без правописних
корекција, обавио је професор Светозар Борак, Богословија „Свети Арсеније“,
Сремски Карловци.
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танког каиша, који се обмота око чигре постављене на земљу. Каиш се
жестоко тргне и чигра се окреће на свом врху. Дете непрестано шиба
бичем и чигра се окреће.
Дугмета
Још док има мало сувог места, играју се дугмета. Скупи се више деце,
па направе једну рупицу од два прста у промеру. После, од те рупе,
удаљено два или три корака, свако дете баца своје дугме ка рупици. Ако
погоди у рупу, сва дугмад која су бачена пре њега, бивају његова и узме
их. Ако први погоди у рупу, он узме своје дугме и чека свој ред, док сви
баце дугмад ка рупи, и тако он, напослетку, ако ко није убацио своје
дугме у рупу, а он убаци своје, сву бачену дугмад добије. Ако се сви
обреде и нико не погоди рупу, онај који је бацио први, средњим прстом
гура или баца дугме према рупи отискивањем, а не вучењем. Ако погоди
у рупу и колико погоди, толико добије. Ако промаши, наредно дете почне
бацати, и тако даље, док се сва дугмета у рупу не сатерају. И после опет,
свако своје дугме поново баци ка рупи по већ познатом поступку.
Рупице
Игра се састоји у томе да свако дете испред себе, у правој линији,
ископа малу округлу рупу и себи је означи. После један узме лопту и
лагано је упути дуж тих рупица. У чијој се рупици задржи лопта, тај
хитро узме лопту, а други беже куд који може. Он баци лопту, па ако
погоди неког, има право да упути лопту дуж рупица, а ако промаши,
лоптицу упућује онај кога је промашио
Лопте
Земља се, међутим, све више и више суши. Ако се нађе веће суво
место, деца се почну играти лоптом. Лопта се састоји од осам или више
комада сашивених од коже, три или више палца у просеку, напуњена
нечим еластичним, а најбоље је коњским длакама. Имајући лопту, деца се
играју из кола кучке (круг; прим. аутора). Ту деца стану у коло од
петнаест или више корака. Деце може бити и више, али једно стоји у колу.
Између дечијег круга деца добацују лопту једно другоме који су у кругу.
Тим, међутим, плаше онога који је у кругу да ће га ударити, но свагда
једно другоме добацује, док једно дете видевши да може онога у колу
погодити, баци на њега (који на сваки начин измиче да га не погоде) и
гледа да га удари. Ако га погоди, онај који је у колу и даље мора остати, и
друго дете гледа да га лоптом удари. Ако га промаши, онај који је био у
колу трчи за лоптом, а друга се деца настоје разбећи. И онај који је у колу
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када узме лопту, ако некога који беже погоди, то дете мора у коло доћи.
Ако промаши, оно мора поново да дође у коло. И тако се на пређашњи
начин и даље ради. Ако неко из круга не ухвати лопту која му се дода, он
гледа да дохвати лопту са земље и погоди некога који су се разбежали.
Са лепшим временом земља се суши и више је места, те деца
почну играти:
Кампоша
Ова игра се састоји у следећем. Деца се поделе у две једнаке групе.
Једни остају, како се каже, у кући, други део иде напоље, или се удаљи од
места, где ће се лопта ударати, на разним одстојањима. Потом се означе
мали и велики циљ. Мали циљ је удаљен од места званог кућа од шест до
десет корака, а велики циљ бива удаљен педесет и више корака. Једно
дете од вањских узме лопту, баци је, не високо, пред друго дете од
унутрашњих, које држи у руци један штап или батину, и удари лопту која
је у ваздуху. Они који су напољу труде се да ухвате лопту пре него што
падне на земљу. Ако неко ухвати лопту, они који су пре били у кући иду
напоље, а вањски добију право да уђу у кућу и ударају лопту штапом. Ако
дете три пута промаши лопту, изгуби право да удара и штап преда другу
до себе. То дете три пута махне, па погодило или не погодило лопту, иде
на мали циљ и друго од његових удара лопту. Међутим, онај који је на
малом циљу, труди се да уграби тренутак и трчи ка великом циљу. Онај
што добацује лопту ако то види, или се сам баци за дететом које трчи ка
великом циљу, или добаци свом другу који је у пољу. Ако који погоди
онога који бежи, а био је напољу, иде у кућу, а погођени иде напоље. Ако
не погоди онога који бежи, може се догодити да се онај који је дошао на
велики циљ врати и натраг, ако је неспособан, те он тамо чека да уграби
час и да се може вратити. Догоди се да га, пре доласка на велики циљ,
погоде лоптом, а ако је тако близу да може скочити до циља с места где га
је лопта ударила, а код неких је обичај, ако може пљунути на циљ, ништа
није изгубио. Уколико не може ни скочити ни пљунути, изгубили су и
други, и морају ићи напоље, а они који су били напољу иду у кућу, и тако
после они ударају лопту.
Виси кампош
Игра се на следећи начин. Ископа се рупа, дубока и широка педаљ.
На растојању од три прста ископа се још једна таква. Између рупа на
уској земљи стави се уска дашчица. После се унакрст стави друго дрво
чији један крај стоји изнад рупе, а на други се стави лопта. Други крај
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дрвета у односу на лопту стоји повисоко. Сада једно дете јако удари
штапом по надигнутом крају и што јаче удари, тим лопта више иде. Једна
деца се играју не делећи се у две групе, већ дете које ухвати лопту која
пада са висине, после удара лопту. Друга се пак разделе као у пређашњем
случају, па ухвативши лопту, ударају у оне који су у кући, или оне који
беже из ње. Друштво које погоди, иде у кућу, а друго напоље.
Коњица
Коњица се игра тако да стану у круг деца подељена у две групе. Један
део буде коњица, тј. савије леђа, а други јаше. Они који јашу, узму лопту
и бацају је један другоме. Ако онај који јаше не ухвати лопту, остали
скоче и беже, а један од коњаника који брже може ухватити лопту, трчи
на оне који беже; ако кога погоди, они који су били на коњу, постају
коњи, а они који су јахани, сада јашу. Ако не погоде оне који беже, опет
морају бити јахани, док се не испусти лопта.
Чик чорба
Деца стану у круг нешто ближе. Једно дете узме лопту, па удари у
земљу да лопта одскочи. Ако које дете пружи руку да је ухвати, а не
ухвати је, њега јаше онај који је лоптом ударио о земљу, па јашући га,
удара лопту о земљу и хвата је. Ако промаши, онај који је коњица, уграби
лопту и кога удари, тај буде коњ, а ако не удари, он је и даље коњица. Ако
се ниједно дете не маши за лопту, док онај који удара лопту о земљу не
наброји нпр. до десет, сви при десетом удару лопте о земљу се разбегну, а
дете које је бројало до десет баци се, и ако погоди, опет с коњице лопту
удара о земљу и броји до десет, па опет гледа да кога удари, и ако погоди,
он је на коњу, а ако не погоди, онај на кога је бацио па промашио, узјаши
га.
Стреје или дувара
Узме се лопта и баци на стреху или удари о зид да одскочи и тако
хватајући лопту броји се до десет, па они који су стајали нешто ближе од
десетак хвата беже. Ако онај који је бацио лопту погоди, он и даље баца
лопту на стреху или о зид док не изброји до десет. Ако промаши, онај на
кога је лопта бачена има право лопту набацивати. То исто, ако не би
ухватио лопту која пада са стрехе, чини најближе дете које хвата лопту и
баца је на онога који ју је испустио. Ако га не погоди, промашени опет
баца лопту.
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Шепе
Узму деца једноме капу, па је баце на земљу. Сви други гледају онда
да је шорају (шутирају; прим. аутора) ногом. Ако оно дете, чија је капа,
може да уграби своју капу, настоји да њом удари друго дете и онда капом
удареног шорају друга деца.
Баке
Једно дете узме штап, па се погрби и кашље као баба, друга деца иду
за њим и питају: „Куда ћеш, бако?“ Бака одговара: „У црквицу, синко.“
Дете: „А хоћеш и мене повести?” Бака: „Хоћу, синко, ако се поштено
владаш, те ме не осрамотиш.” Дете: „Нећу, бако.“ Бака: „Хајде, синко.“
Дете: „Прц, бако!“ Ту бака узме палицу и стане мотати и псовати другу
децу, и тако се опет почиње.
Лончића
Највише девојке играју. Узме свака по једно дете, помање, које седне
или чучне пред девојку и тако стану свака са својим лончићем пред собом
[...].
У рукопису следи мала празнина.
Квочке
Једна девојка или дете, учине се квочком, друга деца или девојке,
другом се ухвате за скут или каиш, а прва се ухвати за квочку. Једно дете
буде јастреб. Квочка иде напред говорећи „Пи, пи, пи“ – како се
приближи јастреб, она викне: „Кр, кр“, па иде према јастребу и рукама
брани децу која се за њу држе. Јастреб се затрчава на децу сад с једне, сад
с друге стране да би их ухватио. Ухваћено дете ставља на страну, па хвата
друго. Квочка све брани. Напослетку, квочка оставши сама, мора бити
јастреб, а бивши јастреб постаје квочка.
Сливати звона
Једно или два детета, једно покрај другог, главом насупрот клекну и
сагну се на руке. Друга два детета седну на њих окренувши се лицем
један другоме, ногама обухватајући један другога, држећи се за рамена,
или руке повише лаката. Држећи се тако љуљају се преко леђа оних који
леже. Ови добро мотре хоће ли неки од оних који седе додирнути ногом
земљу. Ко додирне, он изгуби и мора клекнути да би на њега сели.
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Прошца
Разделе се деца у две групе; једни буду колац (проштац), тј. једно се
дете наслони главом на зид, друго га хвата преко стражњице испод трбуха
и своју главу спусти покрај ноге првога. Тако се ухвате један иза другога.
Други део деце скаче на ове, тј. прво дете из трка мора скочити далеко
напред, тако да од његовог друштва имају и други где да скоче. Дакле, ако
сви буду на леђима, онда се броји до десет, па ако нико од оних који јашу
не додирне земљу, онда сви сиђу и опет се с нова затркују и скачу на
пређашње. Ако који ногом дотакне земљу, ови изгубе и морају они да
држе друге на леђима, а други их део јаше. Ове две игре су опасне, јер
деца могу један другога повредити.
Клиса или клипка
Игра се као и кампоша, с том разликом што се место лопте набацује
клип, тј. један комад дрвета, дебљине једног прста и педаљ дугачак.
Врапца или попка
Врабац се састоји од једног дрвета, палац дебелог и нешто више
дугачког, које је с једне стране лепо зарубљено. Ту се узме једна даска
пола стопе широка и две, или више, стопе дугачка. Један крај се метне на
циглу, дрво, да буде виши од другог. Деца се разделе у две групе и остало
се изводи као и код кампоша, с том разликом да овде свако дете има штап
или батину и врапца не удара из руке, него баци батину и удари врапца
који стоји на дасци, тако да и батина одлети напред. Друго, што онај који
с далеког циља или мете трчи унутра, тј. на место одакле се туче врабац,
мора батине својих другова и своју скупити колико може, да га врапцем
не достигне. Ако би га врапцем ударили или би све батине биле напољу,
изгуби игру и мора иће напоље, а други дођу и бацају врапца.
Виси кампош с врапцом
Ова игра се игра као и с лоптом.
Међутим, док се ове игре играју, настане пометња, па се играју:
Жмура
Једном детету завежу очи, или то учини само, или му друго дете
завеже очи и окрене га зиду, плоту, или куда год да не може видети куда
друга деца иду. Она се сакрију куд које може. Коме су очи везане, виче:
„Је ли зора?“ Ако су се друга деца већ сакрила, она, или дете које га је
чувало, викне: „Зора је!” Сада ово дете отвори очи и иде да тражи другу
58 |

Зборник радова

децу. Када их нађе, ова гледају да дотрче кући, ту где је стајао онај
завезаних очију, да могу да пљуну на то место. Ако ухвати кога, томе се
свежу очи, а ако не ухвати, опет себи веже очи, итд.
Јандеде
Деца се поделе у две групе. Једни остану у кући, а други се сакривају
по грмљу. Када се сакрију каткад подалеко, онда викне које дете: „Зора!“
Сад остали траже и вичу непрестано: „Јандеда, јанандеда, јандеда,
јанандеда!” Када се приближе сакривенима, а ови, ако су добро сакривени
ћуте докле не прођу, па после викну: „Човрг!”, и трче кући, а ови за
њима. Ако не ухвате ниједног, онда су изгубили и опет почиње игра. Тада
морају опет да траже, па ако ухвате, онда су добили, и тако се после ови
иду сакривати.
Када, међутим, дође јесен, земља омекша, појави се блато, па где
нађу мало тврђе место, деца се играју:
Коња
Када се кисели кудеља, деца праве бичеве па пуцају, или начине
врпце од којих праве као кајасе и свежу једно дрвце место жвала, па га
ставе у уста једном или више деце. Једно дете буде кочијаш, држи за
кајасе и тако тера све оне друге и трче заједно пуцајући бичем.
Коља
Свако дете направи себи по пет, шест и више коља. Оно је педаљ до
три дугачко, палац или нешто више дебело, с једне стране заоштрено.
Прво дете баци кочић и удари га о земљу колико јаче може. Друго дете
бацивши свој колац, удари по другом коцу. Ако га удари тако да га
избаци из земље, онда га је добио, па га узме себи. Ако га није могао
избацити, онда дође треће дете и брзо га удари по једном или оба, па ако
их свали, онда је добио и сваљеног узме себи. За њим иде и четврто дете,
итд. Ако се сви изређају, па ако првом још колац стоји, он извади свој
колац и удара по другима. Ако је његов колац избијен, тј. ако га је који
добио, онда онај чији је пре ударен а стоји, извади свој колац и почне
изнова, а потом редом и други за њим, а онај који је изгубио колац остаје
за крај. И тако се догоди да дете однесе по цело бреме коља својој кући.
Ту је нужна и вештина да се зна како ударити по другом коцу и ударити
свој да га други не може свалити. А потребна је и снага, те зато слаби с
јаким не може играти коља.
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Зими по леду деца се клизају, играју се на снегу правећи лопте,
ваљају снег у велике грудве, праве статуе (снешка; прим. аутора) од
снега, спуштају се с брега на саоницама. Увече у кући играју се:
Царице
Седну деца, или момци, око стола, узму једно дрвце дебљине један
прст и дужине три-четири прста. Расцепе га на два дела, па после узму
оба дела, саставе и ухвате са два прста за један крај и испусте на сто. Ако
дрвце тако падне да обе цепотине буду горе, тај који их је испустио буде
цар. Ако пак падну с кором горе, тај буде субаша. Ако ли једно парче
падне с кором горе, а друго с пукотином, тај буде крив човек. Сад субаша
пита цара колико ће удараца пресудити кривом човеку. Субаша потом
оплетеном марамом удари му по длану колико је досуђено. После опет
криви човек баца дрвца и ако би пало као и пре, он опет остаје крив и
буде бијен. Ако ли пак лицем или кором оба дела буду горе, онда се
надбацује с царом или субашом докле царице не падну једном за крива
човека или за субашу. Дакле, на пример, надмеће се с царем, а цару падну
царице за субашу, па се цар надмеће са субашом, тј. субаша мора царице
бацати и тако се надмеће сад с једним, сад с другим, докле једном царица
не падне за кривог човека. Али кад цару или субаши падну царице за
кривог човека, они не буду бијени, него тек збачени са достојанства и
тако чека док на њега не дође ред да баца царице. После како падну, тако
му је, те ако буде крив човек, буде и бијен. Ако се играју више од тројице,
онда после избијеног кривог човека, четврто дете (момак) пушта царице и
како му падну, тако се надмеће или с царом или субашом.

ЗАКЉУЧАК
Од 23 игарe, колико броји поменута збирка, већина има групни или
колективни карактер (дугмета, из кола кучке, кампоша, виси кампош, чик
чорбе, стреје или дувара, шепе, квочке, прошца, клиса или клипка, врапца
или попка, жмура, јандеде, коља), што значајно доприноси, пре свега,
социјализацији детета овог узраста. Само једна игра (чига) има
појединачни карактер, док две (коња и сливати звона) играју се у пару.
Следећа, уочљива карактеристика ових игара је тзв. основни циљ
игара; најчешће победник постаје господар а побеђени слуга, снажнији,
вештији и прецизнији кажњава слабијег, невештог и непрецизног.
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Неке игре (жмуре, јандеде) имају карактер скривалица, а најчешћа
формација у играма је врста (числа) или круг (из кола кучке нпр.).
Често се у описаним играма користи јахање (сливати звона, прошца и
коњица), а најчешћи реквизит у играма била је лопта, у седам игара, и
различите димензије дрвцади и дашчица, чак у осам игара. Поред
поменитих, користили су као реквизит дугмад, кајиш и капу у игри.
Игра лончића није у оригиналном рукопису довршена, а игра царице
свакако не припада било каквој моторичкој игри. Неке игре задржале су
свој основни карактер и до данашњих дана, као напр. жмуре, прошца
(труле кобиле), квочке (квочка и пилићи) итд.
У збирци игара, које је описао Текелија, има мало оних које имају
значајну улогу у биолошком развоју детета. Међутим, ако се има у виду
да су оне проистекле из игара народа који је живео под туђинском
влашћу, онда њихов садржај постаје етно-културолошки прихватљив и
разумљив за читаоца.
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SAVA TEKELIJA ABOUT THE GAMES
ABSTRACT: Sava Tekelija (1761-1842), the first Serbian holder of the PhD degree in
law, a renowned cultural and political worker, polyglot, and fighter for constitutional
rights of the Serbs in the Hapsburg monarchy, gave a significant contribution to the
history of the school physical education among the Serbs with his collection of games.
Out of 23 games that were included in the above-mentioned collection, most had a
group or collective character, namely they contributed to the so-called socialisation of
children of that age. The following notable characteristic of these games is the socalled main objective of the games; most frequently, the winner becomes the master
and the defeated party becomes the servant, i.e. the stronger, more skilful and precise
one punishes the weaker, unskilled, and imprecise one. Some games have the “hideand-seek” character and the most frequent formation in the games is the line or a circle.
Riding is often used in the games that were described while the most frequent tool was
the ball and pieces of wood and boards of different dimensions.
Same games have preserved their main character until today, such as, for example,
hide-and-seek, leapfrog, hen and chicken, etc.
It is obvious that a collection of games described by Tekelija contains only a few of
those with a significant role in biological development of a child. However, having in
mind that they originate from folk games of people who lived under the foreign rule,
the contents of most games are understandable in ethno-culturological sense and
acceptable to the readers.
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Факултет физичког васпитања и спорта
Универзитет у Бањој Луци
Петар Д. Павловић, Слободан Симовић, Кристина Пантелић

ОСНИВАЊЕ СРПСКОГ САВЕЗА КОШАРКЕ И
ЊЕГОВ РАД ДО 9. МАЈА 1945. ГОДИНЕ
САЖЕТАК: Може се помислити да становници Београда, за вријеме другог
свјетског рата, нису посвећивали довољно пажње спортским активностима. Но,
истраживање је показало да није било тако. Београђани су, и у тако тешким
временима, поред осталог, посвећивали пажњу и спортским активностима, међу
којима су се налазиле и кошаркашке. Поред оснивања спортских клубова и
одржавања бројних такмичења, оснивани су и спортски савези за разне спортове.
У јесен 1941. године у Београду је основан Српски савез кошарке и одбојке. За
првог предсједника изабран је Светислав Вуловић. Савез је тих година, поред
рада на ширењу кошарке не само у Београду, већ и у цијелој Србији,
организовања такмичења, оснивања нових клубова и секција, радио и на изради
својих правила, правила кошарке, побољшању и организацији судијског кадра
итд. У Савезу су, за нешто више од годину дана, била регистрована 23 клуба и
више од 300 играча и играчица. Сви су учествовали у такмичењу. Савез је у том
периоду организовао првенство Србије и прве репрезентативне утакмице.
Приликом писања рада коришћена је историјска метода (проналажење
примарних историјских извора, њихово анализирање, као и проналажење и
анализирање секундарних извора). Прегледани и консултовани су бројни извори
који су настали у то вријеме (часописи, новине, листови, записници, извјештаји,
преписке и др), као и извори који су настајали после тога периода.

УВОД
Кошарка се у Београду почела играти почетком октобра 1923. године,
послије боравка Williama Wailanda, изасланика Црвеног Крста. Он је
дошао у Београд ради организације дјечијих игара и игралишта. Течај о
дјечијим играма и игралиштима, за учитеље и учитељице основних
школа, наставнике гимнастике, соколске и скаутске вође, одржао је од 27.
септембра до 18. октобра 1923. године , на игралиштима основне школе
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на Савамали и код Саборне Цркве. Поред осталих игара он је
полазницима показао и нову америчку игру, кошарку. По завршетку
течаја почели су је играти ученици Друге мушке београдске гимназије, и
убрзо се почела играти и у београдским соколским друштвима. Крајем
1925. године, због доласка новог директора, који није имао разумјевања за
ту игру, она се у Другој гимназији престаје играти. Но, ђаци београдских
школа су је наставили играти у соколским друштвима, не стално, већ
повремено. Интензивније почиње да се игра током 1935. године. Играла
се у готово свиме београдским школама. У оквиру Деветих
средњошколских игара ученика београдских школа одржана су, 17. маја
1939. године, и кошаркашка такмичења. Такмичиле су се четири екипе:
Мушка гимназија Краља Александра Првог, Трећа мушка гимназија,
Школа за тјелесно васпитање и Четврта мушка реална гимназија.
Кошаркашке активности у Београду се настављају и током 1940. и 1941.
године.
О кошаркашким активностима у Београду, током другог свјетског
рата, дуго времена се ћутало и врло мало писало. Но, истраживања која су
извршили: Симовић, Павловић, Пантелић и Гргић (2010) су показала да:
„[...]за вријеме окупације у Београду се играла кошарка готово са истим
интензитетом као и прије рата. Играли су је не само предратни
кошаркаши, већ и остали спортисти и школска омладина“. (стр. 16)
Према Симовићу, Павловићу, Пантелић и Гргићу:
„Како је рад Сокола био забрањен од стране окупаторске власти, то
спортисти који су до тада вјежбали у соколским друштвима, прелазе у
друге спортске клубове, гдје настављсју вјежбање. У клубовима се, поред
осталих, формирају и кошаркашке секције. Међу првима је у СК
Југославија (касније СК 1913) формирана кошаркашка секција, и за
мушкарце и за жене, која је имала значајан утицај на развој кошарке у
Београду“. (Ибид.)
У то вријеме је у Београду постојало више спортских клубова (СК
Југославија, БАСК, БСК, БТК, Обилић, БОБ, САСК, клуб Владана
Митића, и др.) у којима се играла кошарка, у новоформираним
кошаркашким секцијама (екипама).
Прво кошаркашко првенство Београда, за вријеме рата, одржано је 27.
и 28. септембра 1941. године.
О кошаркашким активностима у Београду за вријеме другог свјетског
рата мало је писано, и тај период развоја кошарке није довољно истражен.
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С тога нам је намјера да путем овога рада, поред осталог, покушамо
утврдити када је основан Српски савез кошарке, ко је био иницијатор,
прво руководство, као и да расвјетлимо и отргнемо од заборава његов рад
од оснивања па до 9. Маја 1945 године. Надамо се да ћемо код историчара
спорта, као и код других читалаца овога рада које интересује историја
спорта, изазвати жељу за даљим истраживањима.

МЕТОДЕ
Приликом истраживања и писања рада коришћена је историјска
методологија (проналажење примарних историјских извора, критика и
њихово анализирање, као и проналажење и анализирање секундарних
извора). Прегледани су и консултовани бројни извори који су настајали у
вријеме када су се дешавале те спортске активности (часописи, новине,
листови, записници, извјештаји, преписке и др.) у: архивима,
институтима, библиотекама, музејима спорта, као и оне изворе који су
настајали после тог периода.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Поред оснивања бројних спортских клубова у Београду, током 1941.
године, а у оквиру њих и кошаркашких секција, одржавања такмичења,
почињу се оснивати и спортски савези за разне спортове. Задатак Савеза
је, прије свега, био да ради на организацији такмичења, унапређењу и
развоју појединих спортова, не само у Београду, већ и у цијелој тадашњој
Србији.
„Ново време” је 31. августа 1941. године објавило вијест да ће се
послије одржавања Првог првенства Београда у одбојци, које ће се
одржати прве седмице септембра мјесеца напред наведе године,
приступити формирању Савеза за кошарку и одбојку. Није наведено о ком
се Савезу ради, да ли савез града Београда или Србије. “Током идуће
недеље одржаће се прво београдско првенство у одбојци између клубова
и друштава који гаје ову игру. После овог првенства приступиће се
оснивању Савеза за одбојку и кошарку.” (цитирано у Паунић, 2007, стр.
178)
У првој половини септембра 1941. године основан је Српски савез
кошарке и одбојке. За првог предсједника изабран је Светислав Вуловић.
Технички референт је био Боро Јовановић. Савез је поред рада на ширењу
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кошарке не само у Београду већ и цијелој Србији, организовања
такмичења, оснивања нових клубова и секција, радио и на изради својих
правила, правила кошарке и на побољшању и организацији судијског
кадра. (Павловић, Симовић, Пантелић, & Гргић, 2011, стр. 86–87)
Савез је током 1942. године, поред осталих активности, организовао и
полагање за кошаркашке судије. Почетком јула 1942. године Савез је
путем новина обавијестио све заинтересоване да се могу пријавити за
полагање судијских испита из кошарке и одбојке, у просторијама клуба
БТК-а на Ташмајдану, сваког уторка од 19 до 20 часова, до 15. јула текуће
године. Дан прије истека рока за пријављивање, 14. јула 1942. године је у
Новом времену обајвљено саопштење из Савеза, путем кога обавјештавају
заинтересоване за полагање судијског испита, да је задњи дан за
предавање пријава.„Упозоравају се заинтерсовани да се молбе за
полагање судијског испита из кошарке и одбојке могу само још данас
предати у просторијама БТК-а на Ташмајадну од 19-20 часова.“ („Из
Савез кошарке и одбојке“, 1942, стр. 5)

Слика 1. Чланак под насловом „Из савеза кошарке и одбојке“ од 14 јула
1942. године (Извор: Ибид)

Савез је у сриједу, 22. јула 1942. године одржао сједницу, на којој се
расправљало о: грубостима, ометању одигравања утакмице и другим
неспортским дешавањима, на утакмици између екипа С.к. 1913 и
Обилића, која је одиграна у недељу, 19. јула 1942. године. Расправљало се
о неспортском понашању играча на утакмици, као и о ометању
одигравања исте од стране играча: Трајковића, Неферовића и
Аксентијевића.
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Слика 2. Чланак под насловом „Службене вести из Српског савеза
кошарке и одбојке“ од 23 јула 1942. године (Извор: („Службене
вести из Српског савеза кошарке и одбојке“, 1942, стр. 5)

Послије бурне расправе донешени су следећи закључци:
Кажњавају се играчи Трајковић, члан Обилића и Неферовић, члан
С.к. 1913 са три месеца забране играња, због покушаја физичког напада,
односно ометања правилног одигравања утакмице. Казна им истиче 22.
октобра 1942. Са два месеца забране играња кажњава се Аксентијевић
члан С.к. 1913 због ометања правилног одигравања утакмице. Казна му
истиче 22. септембта 1942. (Ибид)
Прва скупштина Српског савеза кошарке и одбојке одржана је 28. или
29. септембра 1942. године, на којој је изабрана нова управа Савеза. За
предсједника је поново изабран дотадашњи предсједник Светислав
Вуловић, а у управу су поново изабрани готово сви, чланови из претходне
управе.
За почасне предсенике изабрани су др. Ђорђе Пауноковић и Сава
Грујић, за председника др. Вуловић, за потпредседнике Р. Милојевић и Б.
Бакић, секретар Марјановић, благајник Предраг Митић, заменик В.
Ђорђевић, технички вођа С. Чоловић, чланови управе: Вукотић, Милић,
Зрнић, Сиротановић, Цветковић, Радовић, Дурман, Отрелецки и Бора
Бакић. Надзорни одбор сачињавају: Радовић Иван, Ледић Иван, М.
Драмнићанин и С. Петковић. („Нова управа Српског савеза кошарке и
одбојке“, 1942, стр. 5)
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Слика 3. Чланак под насловом "Нова управа Српског савеза кошарке и
одбојке" од 30. септембра 1942. године.(Извор: Ибид)

Ново време је најавило да ће се у недељу, 8. новебра 1942. године, на
терену БТК-а на Ташмајадану одиграти интересантна кошаркашка
утакмица између екипа састављених од чланова управе Српског савеза
кошарке и одбојке. Једна екипа ће носити назив ˝Управни одбор˝ и за њу
ће играти: Вуловић, Бакић И, Милојевић, Марјановић, Аксентијевић,
Митић, Сава Грујић, Ђорђевић и Зрнић. Друга екипа ће имати назив
˝Техничко-казнени одбор˝ у кој ће наступити: С. Вукановић, Боро
Јовановић, Чоловић, Бакић II, Сиротановић, Јурман, Цветковић, Дурман и
Марковић.
У недељу на игралишти БТК-а на Ташмајадану одвијаће се врло
занимљив и смешан програм. Наиме, поред остале две утакмице појавиће
се тимови чланова управе Српског савеза кошарке и одбојке, и одиграће
кошаркашку утакмицу [...] Ова утакмица обећава да буде врло
"узбудљива" и "напета", све дотле док се и последњи играч држи на
ногама. Она ће гледаоцима нетрати сузе на очи а одушевљење ће достићи
врхунац. („Чланови Савеза кошарке и одбојке играју утакмицу“, 1942,
стр. 5)
Напријед наведена имена "старих и 'опробаних' кошаркаша", ће
доказати "да ће ова игра бити на необично 'великој' висини." (Ибид)
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Слика 4. Чланак под насловом "Чланови Савеза кошарке и одбојке играју
утакмице" од 7. новембра 1942. године. (Извор: Ибид)

Нисмо пронашли податке да је та утакмица и одиграна. (Павловић,
Симовић, Пантелић, & Гргић, 2011)
Ненадовић у Новом времену од 2. марта 1943. године у текту под
насловом "Кошарка се поново буди" о раду Савеза пише:
После дуже паузе, која је почела доласком зимских дана и још траје,
кошарка и одбојка поново се буде. Српски савез кошарке и одбојке
искористио је прекид утакмица да изради своја правила, као и правила
кошарке и одбојке, те да ће се убудуће све нормално одмотавати.
Наступајуће утакмице биће вођене од више судија, јер Српски савез
кошарке и одбојке се побринуо да створи један, за сада, мањи кадар
судија, који ће се појављивати на утакмицама кошарке и одбојке, а у које
ће присутна публика и играчи имати поверења. (цитирано у Паунић, 2007,
стр. 181)
Савез је, за нешто више од годину дана, у свом раду постигао
запажени успјех: више од тристо регистрованих играча у Савезу, 23 клуба
регистрована, сви учествују у такмичењу, организовао првенства Србије,
| 69

Међународна научна конференција Ниш 2011

организовао прву репрезентативну утакмицу, израдио кошаркашка
правила, створи добар судијски кадар итд.
Током 1943. године Савез наставља своје активности. Савез је, поред
писменог позива упућеног свим регистрованим кошаркашким
клубовима,и путем позива објављеног у Новом времену, од 22. фебруара
1943. године, позвао све клубове који су већ чланови Српског савеза
кошарке да, најкасније до 10. марта текуће године, пошаљу слике својих
играча и играчица. Уколико клубови, до наведеног датума, не пошаљу
тражене податке, онда они неће моћи учествовати на такмичењу са
нерегистрованим играчима. Због не испуњавања тражених обавеза према
Савезу, од стране истог биће кажњени на одговарајући начин, а у складу
са Правилником савеза.
Текст позива гласи:
Позивају се сви клубови учлањнени у горе поменути савез да пошаљу
слике за своје играча ради верификације. Рок је до 10. марта о.г. Ко од
клубова ово не учини до горњег рока неће моћи наступити с
неверифицираним играчима, а за нехатност биће примерено кажњени.
Уједно се заказује седница Савеза за четвртак у просторијама БТК-а
на Ташмајдану у 19 часова. (“ИзСрпскогсавезакошарке и одбојке“, 1943а,
стр. 3)

Слика 5. Чланак под насловом "ИзСрпскогсавезакошарке и одбојке"
од 22. фебруара 1943. године. (Извор: Ибид)

О чему се расправљало на сједници Савеза, одржаној у четвртак 25.
фебруара 1943. године, у просторијам БТК-а, са почетком у 19 часова, и
какви су закључци донесени није нам познато, јер нисмо пронашли
одговарајуће изворе о томе.
70 |

Зборник радова

Предсједник Српског савеза кошарке и одбојке, др Светислав
Вуловић је крајем јуна 1943. године именован за члана Државног
спортског одбора као представник Српског савеза кошарке и одбојке.

Слика 6. Чланак у "Обнови" под насловом "Именовање чланова
Државниг спортског одбора" од 2. јула 1943. године.
(Извор:„Именовање чланова Државног спортског одбора“,
1943, стр. 5)

Рјешење о његовом постављању за члана, напријед наведеног одбора,
објављено је у листу "Обнова" у броју од 2 јула 1943. године. Рјешење
гласи:
На основу члана 3 (став 3) Уредбе о државној контроли спортских
организација М.С. Бр. 852 од 3 марта 1942. године решавам:
Да се за чланове Државног спортског одбора поставе следећа лица:
1) арх. Милорад Петронић, архитекта Управе државних монопола,
претставник Српског лоптачког савеза;
2) др. Светислав Вуловић, лекар, асистент Универзитетске клинике за
уши, нос и грло, претставник Српског савеза кошарке и одбојке. (Ибид)
Управни одбор Савеза на сједници, одржаној 15 јуна 1943. године, а у
складу са чл. 10 Савезних правила, донио је одлуку да се Друга редовна
скупштина Српског савеза кошарке и одбојке одржи 9. јула исте године, у
просторијама БТК-а у Битољској улици број 26, са почетком у 17 часова.
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На истој сједници, на основу чл. 14 Савезних правила одређен је
следећи дневни ред:
1) Избор верификационог одбора, 2) Избор записничара и оверача
записника, 3) Извештај упрваног одбора: а) Извештај секретара, б)
извештај благајника, в) извештај тех. вође за кошарку, г) извештај тех.
вође за одбојку, 4) Извештај надзорног одбора, 5) Давање разрешенице
старој управи, 6) Бирање нове управе, 7) Питања и предлози.
(„Скупштина Савеза кошарке и одбојке“, 1943, стр. 4)

Слика 7. Чланак у "Новом времену" под насловом "Скупштина
Савеза кошарке и одбојке" од 29. јула 1943. године. (Извор:
Ибид)

На основу чл.14 тач. ж. Савезних правила: "Сви предлози, молбе или
жалбе чланова Савеза за ову скупштину морају бити достављени Савезу
најдаље на седам дана пред скупштину." (Ибид)
На основу чл. 12, истих правила, на Скупштини: "[...] имају права
присуства по два претставника редовних чланова Савеза са уредним
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пуномоћјем. Делегати морају бити чланови друштва које заступају."
(Ибид)
У случају да 17 часова не дође довољан број делегата, Скупштина ће
свој рад почети пола сата касније, у 17,30 часова, без обзира на број
присутних делегата.
Више информација у наведеној Скупштини, у прегледаним изворима,
нисмо пронашли. (Павловић, Симовић, Пантелић, & Гргић, 2011)
Ненадовићев текст, објављен у Новом времену 6. јула 1943. године,
прије одржавања Скупштине, на најбољи начин одсликава рад Савеза до
тог периода. Наводимо дио текста:
Тај дан ће бити од историјског и неоспорно и најважнијег датума за
овај спорт. Кошарка и одбојка су за нешто више од годину дана
организованог пропагирања заинтересовали на првом месту многобројне
спортисте, јер их данас има преко 300 верифицираних играча у Савезу, и
целокупну спортску јавност. Рачуна се да је на свим утакмицама кошарке
и одбојке до сада присуствовало преко 15.000 гледалаца. Савез је успио да
организује своје првенство и избаци свог првака за 1942. г. као и да
организује једну веома лепу репрезенатитну утакмицу између
Репрезентације Београда и Националне службе. Само тако интензиван и
плодан рад могао је да привуче 23 клуба да се упишу у чланство Савеза и
активно учествују у његовим такмичењима. Ипак, Савез је имао и један
веома велики недосататак. Технички одбор, свакако услед
презапослености око одигравања многобројних утакмица, није био у
могућности да изради правила игра за Савез. Радило се и упућивало на
неколико правила, која су се међусобно донекле раликовала, а ниједа нису
била усвојена. Тако судије нису могле да доносе меродавне и
истомишљене одлуке. На срећу Савеза и свих играча тај посао су успјели
ових дана да изведу Аксентијевић, Поповић и Димић велики љубитељи и
играчи кошарке.
Вероватно дуга пракса и предан рад дали су могућности овим
младићима да сврше овај посао. Боро Јовановић, технички референт
Савеза за кошарку и први члан комисије за пријем правила, дао је врло
добар суд о њима и похвалио их. (цитирано у Паунић, 2007, стр. 181−182)
Правила су уједначили и написали Мирко (Бата) Аксентијевић,
Небојша Поповић и Иван Димић, а Комисија за пријем правила, чији је
први члан био Боро Јовановић, похвалила их је и дала позитивно
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мишљење о њима. О њима се у “Новом времену” број 52 у рубрицу Спорт
од 27. јула 1943. године на страни 9 каже:
Од коликог је значаја за развој наше кошарке стварање и
објављивање ових правила непотребно је наглашавати. Јер, треба имати у
виду да је кошарка код нас играна и пре оснивања савеза (тј. пре 1941.
год) и тада су се клубови ‘дивље’ развијали, и скоро сваки од њих имао је
нека своја правила. Сада ће се у овом спорту створити једнообразност,
која је у складу са игром кошарке у целом свету. Тим је Српски савез
кошарке и одбојке, заједно са три поменута играча – писца правила,
попунио једну велику празнину, која је много кочила напредак овог
младог спорта у нашој средини (цитрано у Паунић, 2007, стр. 182)
Савез је формирао и судијску екипу коју су сачињавали: Боро
Јовановић, Селимир (Селе) Радовановић, Звонимир Неферовић, Милета
Тешин, Мирко (Бата) Аксентијевић, Миодраг (Мија) Стефановић, Васо
Стојковић, Слободан Вукановић и др.
Уводи се пракса да утакмицу суде двојица судија (страији, искуснији
судија и почетник), која се показала изузетно добром, јер како каже
народна “Више очију, више виде”.
За судијски пар Боро Јовановић – Слободан Вукановић, послије
суђења једне утакмице се каже:
Ова четири ока видела су скоро све. Мислим да је пракса са две
судије често пута добра и да би Бора Јовановић требао исте да се
придржава приликом стварања судијског кадра. Судијски почетник у
друштву једног старијег судије продубљивао би на тај начин своје
практично знаје и све успешније улазио у живот. (цитирано у Паунић,
2007, стр. 187)
У циљу побољшања рада судијске екипе за кошарку и рјешавања
свих питања која су везана за кошаркашко суђење, 14. децембра 1943.
године основана је Скупштина Савеза судија кошарке и одбојке.
Оснивачка скупштина је одржана у просторијама С.К. "Митића", са
почетком у 18 часова. Одржавање Скупштине је најављено у Новом
времену: "У просторијама СК 'Митић' (улаз из Ускочке улице) одржаће се
данас тачно у 18 часова оснивачка скупштина Савеза судија кошарке и
одбојке." („Данас оснивачка скупштина Савеза судија“, 1943, стр. 5)
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Слика 8. Чланак у "Новом времену" под насловом "Данас оснивачка
скупштина Савеза судија кошарке и одбојке" од 14. децембра
1943. године. (Извор: Ибид)

У првој половини августа, вјероватно 13. или 14. 1943. године,
Српски савез кошарке и одбојке одржао је, у својим просторијама у
Раићевој број 15, сједницу, на којој је донешено неколико важних одлука.
Регистровани су, с правом да одмах могу наступати у такмичењу,
следећи играчи:
[...] За Ск. Хајдук, Ивановић А. Александар, Влак П. Невен, Милић В.
Љубомир, Перић П. Миленко, за Ск. Боб, Путник М. Ненад, за Ск.
Адмиру, Антонијевић В. Васа, Остојић В. Велимир, Будић К. Владимир,
Миловановић С. Милан, Лукић С. Вељко и Цвејић Б. Богдан. („Из
Српског савеза кошарке и одбојке“, 1943б, стр. 5)
Донешена је одлука да у будуће на утакмицама могу наступати само
регистровани играчи, који ће морати потврду о регистрацији показати
дежурном члану Савеза прије почетка такмичења.
У вези са непријед наведеним позвани су сви клубови, "[...] да одмах
подигну потврде о верификацији из секретаријата савеза." (Ибид)
Такође је донешена одлука да ће се у будуће утакмице моћи
одигравати, "[...] једино на игралиштима које буде савез претходно
верифицирао". (Ибид)
Због тога су позвани сви они клубови, "[...] који имају игралишта
било за кошарку било за одбојку да одмах поднесу савез молбу за
верификацију игралишта". (Ибид)
Одлучено је да ће се и убудуће примати пријаве за регистрацију "[...]
али само у том случају ако уз молбу за верификацију буде приложено по
дин. 10 у готову и по 2 фотографије за сваког играча". (Ибид)
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Суспендовани су играчи Ск. Обилића: Пандуров, Соколовић и
Трајковић, и М. Ђорђевић, играч Ск. Митића и позвани су да дођу на
саслушање, које ће се обавити 17. августа текуће године, у просторијама
Савеза, са почетком у 17,30 часова. (Ибид)
Сједница Казненог одбора је заказана за 17 август у 18,15 часова, а
Управног одбора у 18,30 часова.
Кошарка постаје све више популарнија, интересантнија за гледоце,
утакмице су посјећеније (на утакмици БСК-а и СК 1913 присуствовало је
око 1.500 гледалаца), а и други спортисти се укључују у њу.
Кошарка и одбојка освајају константно све боље позиције у нашем
спортском животу. Међу играчима и гледаоцима примјећује се све више
фудбалера. Кошарка и одбојка их привлаче не само својом лепотом и
динамиком, већ и својом практичном вреднишћу. Они знају да од ових
спортова нема бољег и целисходнијег кондиционг тренинга, јер су у игри
подједнако ангажовани сви делови тела. (Паунићи, 2007, стр. 172)
О раду Савеза током 1944. и почетком 1945. године, у нама
доступним и прегледаним изворима, нисмо пронашли довољно података
на основу којих би могли ваљано реконструисати његов рад у том
периоду.
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FOUNDING OF SERBIAN ASSOCIATION FOR BASKETBALL AND
ITS WORK UNTIL MAY 9TH 1945
ABSTRACT: Someone may think that people in Belgrade during WW II did not pay
much attention to sports activities. But, the research has shown that that was not the
case. People from Belgrade, even in those hard times, did pay attention to sports
activities and among them also to basketball. Besides founding clubs and having a lot
of competitions, sports associations for a number of sports were also founded. In the
fall of 1941 Serbian Association for Basketball and Volleyball was established.
Svetislav Vulović was elected for the first President. During those years, besides
spreading basketball in Belgrade and all Serbia, besides competitions, founding of new
clubs and sections, the Association also worked on publishing their own rules, rules of
basketball, improving and organizing of referees and so. For a little over a year, the
Association had 23 clubs and more than 300 players registered. They all participated in
the competition. In that period, the Association organized first Championship of Serbia
as also the first representative games. During writing historical method was used
(finding of primary historical sources, their analysis, as also finding and analysis of
secondary historical sources). A numerous sources made in that time were reviewed
and consulted (magazines, newspapers, papers, records, reports, overwrites, etc.), as
also the sources made afterword.
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НЕЗАДОВОЉСТВО ЖЕНА СОПСТВЕНИМ ТЕЛОМ
(СОЦИОЛОШКО-КУЛТУРНИ ПРИСТУП)
САЖЕТАК. Циљ овог рада била је анализа досадашњих емпиријских
истраживања о корелацији индекса телесне масе, држања дијете, свесности о
усвајању социолошко-културних ставова жена о узорном телесном склопу са
задовољством телесним изгледом и задовољством телесном масом. Такође,
разматрана су и ранија истраживања о варијаблама које су статистички значајни
предиктори различитих гледишта задовољства телесним склопом, као и
повезаност у складну целину задовољства конституцијом о различитим
димензијама психолошког фактора самопоштовања. Добијени налази указали су
на статистички значајан (негативан) међусобни однос индекса телесне масе,
држања дијете, свесности о усвајању социолошко-културних ставова о узорној
конституцији и задовољства грађом тела и задовољства телесном масом.
Добијени налази показали су да су индекс телесне масе и интернализација
социолошко-културних ставова статистички значајни предиктори задовољства
телесним склопом и задовољства телесном масом. Осим тога, досадашња
истраживања нагласила су да је држање дијете важан предиктор задовољства
телесном масом, а задовољство телесним изгледом и задовољство телесном
масом статистички значајно (позитивно) корелирано са психолошким факторима
самоприхватањем и самокомпетентношћу. Самим тим, узајамна зависност
задовољства грађом тела и телесном масом већа је са самоприхватањем него са
самокомпетентношћу.

УВОД
У литератури, према истраживању Подара и Алика (Podar & Allik,
2009), опажање властитог телесног изгледа и телесне масе уско се
повезује са поремећајима исхране, на које утичу бројни фактори као што
су: биолошки, психолошки, социолошки и културолошки.
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Претерано наглашавање виткости, уз негативан стереотип гојазних
особа, може резултовати израженим осећајем незадовољства властитим
телом и забринутошћу телесном масом, посебно код жена. У
адолесценцији, девојчице су често забринуте за свој телесни изглед,
изражавају незадовољство својим изгледом, телесном масом и желе да
изгубе на тежини, која представља предиктор незадовољства младих
својим телесним изгледом.
Пубертет је период у развоју који је код девојака повезан са порастом
масних наслага, чиме се посредно повећава разлика између њиховог тела
и културног идеала телесног изгледа жене. Такав несклад у поимању
властитог тела лош је за дјевојке, које су у пубертету врло осетљиве на
мишљење о себи. Насупрот томе, пораст телесне висине и развој мишићне
масе током пубертета приближава девојке културном идеалу мушкости.
Нормалне телесне промене до којих долази у адолесценцији, нпр. развој
секундарних полних обележја, могу изазвати забринутост телесним
изгледом, наглашава у свом истраживању Росен (Rosen, 1992). До тога
може доћи у случају негативних повратних информација из околине,
упућених младој особи у психо-физичком развоју.
Узрасни периоди (пубертет и рана адолесценција) представљају
критичне пердиоде јер је пубертет праћен нормативним развојним
променама. Код девојака долази до просечног повећања телесне масе, што
већину њих удаљава од преовлађујућег узора телесне масе. То је и доба
када се формирају односи са вршњацима, када се постиже осећај
сопственог скупа карактеристичних обележја, што представља битан скуп
неспецифичних реакција организма на штетне факторе из радног и
животног окружења, сматрају Хил и Палин (Hill & Pallin, 1998). Подаци
показују да је чак 40–70% адолесценткиња незадовољно неким аспектима
свога тела и да има наглашене негативне емоције према њима (нпр.
бокови, струк, седални предео), те стога желе да буду мршавије.
Једну од најзначајнијих тешкоћа у пубертету (развојном периоду у
којем долази до полног сазревања), представља општа конституција и
изглед појединих делова тела. Та тешкоћа повезана је са друштвеним
нормама и културним обрасцима о давању предности телесној грађи која
доприноси опажању сопственог тела. На основу разматраних друштвених
стандарда, адолесцентна особа обраћа пажњу на процењивање сопствене
и туђе привлачности. Према истраживањима Дејсија (Dacey, 1986),
недозрели младићи и девојке преовлађујуће процењују своју телесну
висину као средњу вредност у поређењу са нормама. У скупу
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адолесцената који верују да је њихова телесна висина нижа од просечне,
има више младића него девојака, док чак

1
девојака сматра да има
2

мање груди од просечних вредности својих вршњакиња. Важан утицај
представи о сопственом телу даје телесна маса. На узорку
адолесценткиња, О’Дија и Абрахам (O'Dea & Abraham, 1999) испитивали
су релације између пола и телесне масе и самопоимања. Ови аутори
утврдили су да је забринутост због претеране телесне масе већа код
адолесцената него адолесценткиња, али да оба пола процењују сувишну
телесну масу као неповољан предиктор њиховом друштвеном положају
међу вршњацима. Констатовано је и то да су општа телесна привлачност,
изглед лица и телесна маса веома битни за опште телесно самопоимање –
начин на који особа види себе и размишља о себи у пубертету, али и у
касној адолесценцији.

Сазнање о сопственом телу
Слика тела, представа тела или бодy имаге, представља скуп узајамно
зависних представа, идеја, осећања о властитом телу; то је ментална
репрезентација осећања сопствене телесности.
Свест о телу развија се веома рано. Истраживања Мирнена, Смолака,
Милса и Гуда (Murnen, Smolak, Mills & Good, 2003) показују да деца у
предшколском узрасту од само 6 година изражавају незадовољство
сопственим телом и забринутост телесном масом). То незадовољство
повећава се са узрастом. Чак је

1
предадолесценткиња у завршним
2

разредима основне школе незадовољна сопственом масом и
конституцијом. Идентични подаци добијени су и у истраживањима с
адолесценкињама и одраслим женским особама, што указује на то да се
неке компоненте одступајућих навика храњења могу усвојити у веома
раном узрасном периоду, те да незадовољство телом у раном детињству
може узроковати потешкоће с храњењем у адолесценцији, наводи Смолак
(Смолак, 2002).
Слика тела подразумева менталну слику особе о сопственом телесном
изгледу, процењивање изгледа, као и утицај опажања и ставова на
понашање, сматра Росен (Росен, 1992). Према дефиницији коју је у свом
истраживању поставио Сира (Сира, 2003), слика тела је

80 |

Зборник радова

вишедимензионалан конструкт који садржи унутрашње (биолошке и
психолошке) и спољашње (културне и социјалне) факторе.
Фишер (Фисхер, 1970) сматра да слика тела није статична већ да је
увек динамична. Осетљива је на промене околине, расположења и телесни
изглед. У својој суштини, она је субјективна, психолошка и није обавезно
потпуно једнака са стварним телом. У природи слике о себи налази се
доживљај сопственог тела. Најзначајније карактеристике конструката о
телу су: свест о телу, границе тела и различита осетљивост површине
делова тела. Појединци се међусобно диференцирају према осетљивости и
свести за збивања у телу, те оштрини опажања граница тела. Величина
тела опажа се у зависности од реалне величине, пола, димензија личности,
узраста, стања свести, развојних периода и развојних криза.
Према истраживањима Шавелсона, Хубнера и Стантона (Shavelson,
Hubner & Stanton), сазнање о сопственом телу један је од елемената слике
о себи или деловима себе, нпр. о властитом изгледу, особинама и
способностима. Она одражава способност да се опажаји чула претворе у
сазнање, мишљење и емоције личности о телу и телесним искуствима.
Свака личност располаже многим сазнањима и осећајима о сопственом
телу. То подразумева целокупан изглед, карактеристичне органе или
поједине делове тела, који су условљени узрасним периодом, етничком
припадношћу, култоролошким фактором, снагом, телесном функцијом,
сексуалношћу и сл. На нивоу опажања, формирају се сазнања о величини
и облику различитих делова сопственог тела. Когнитивна компонента
сазнања о телу подразумева усмереност пажње на тело, као и исказе и
мишљење о сопственом телу и телесним искуствима. Емотивна
компонента
представе подразумева искуства пријатности или
непријатности, задовољства или незадовољства, повезаних са телесним
склопом и различитим телесним искуствима.
Сазнање о сопственом телу, као лично искуство, указује на то да не
постоји неопходна корелираност између тог искуства и објективне
стварности, тј. појединачни субјективан утисак о телу није обавезно у
складу и са реалним особинама појединог тела. Такође, значајна
карактеристика сазнања личности о сопственом телу представља и њена
узајамна зависност са осећањима своје сопствене рефлексије свести о
себи (о селфу), што сигнализује да је начин на који личност опажа и
доживљава своје тело значајно повезан са начином на који она опажа
себе. Махлер и Макдевит (Mahler & McDevitt, 1982) сматрају да се
темељни осећај егзистенције заснива на телу, а произлази из искуства
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личности давања телесног лика нечему апстрактном и сазнања да се она
разликује од спољњег света и других.
Значајно је нагласити и чињеницу да је сазнање о сопственом телу
социјално дефинисано. Почев од тренутка рођења, при којем се
контролишу основне телесне карактеристике новорођенчета, тело постаје
предмет опажања и вредновања. Развој представе о сопственом телу
заснива се на међусобном утицају родитеља. Међутим, одрастањем, дете
шири круг свог узајамног деловања, и улога шире друштвене околине
постаје све видљивија.
Сазнање о сопственом телу динамичан је конструкт, склон
променама. Сладе (Slade, 1994) је покушао да дефинише латентне
димензије које доприносе сазнању о сопственом телу. Он их одређује као
лабилну менталну репрезентацију тела која зависи од најмање 7 следећих
фактора:
•

досадашња чулна искуства повезана са сопственим телом

•

досадашње промене у телесној маси

•

културне и социјалне норме

•

појединачни ставови који се односе на телесну масу и облик
тела

•

когнитивни и афективни фактори

•

појединачна психопатологија

•

биолошке варијабле.

О важности слике тела данас сведочи све већи број пластичних
операција, психичких поремећаја и поремећаја исхране, који представљају
испољавања негативне слике тела. Ова друштвена појава која се нагло
шири у интеракцији је са социјалним и културним притисцима да сви
следе један исти узор лепоте и да се оно што се разликује од тог
стереотипа оцењује као мање вредно. Отуд, телесна лепота има
доминантну улогу у друштвеним односима.
Нарушење нормалног стања свести и сазнања о сопственом телу
Телесно самопоимање младих има значајан удео у општем
самопоимању, односно општем самопоштовању.
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Гарнер и Гарфинкел (Garner & Garfinkel, 1981) верују да се
поремећаји представе о сопственом телу могу испољити на два различита
начина. Први је искривљена слика о грађи тела, а односи се на опажајну
сметњу због које личност није способна правилно да проценити величину
свог телесног склопа, док се други начин испољавања незадовољства
телом односи на став или емоције и мисаоне процесе о сопственом телу.
На основу претпоставке представе о мултидимензионалности сопственог
тела, Росен (Росен, 1992) издваја следеће компоненте: став о телесном
склопу и опажајно искуство конституције, и непрекидан преглед
сопственог телесног изгледа и избегавање ситуација које узрокују
стрепњу.
Незадовољство сопственим телом
Истраживања
незадовољства телом обично се спроводе на
адолесцентима који често исказују незадовољство телом, односно жељу
за променом телесног изгледа.
У својим истраживањима, Гарднер, Фридман, Старк и Џексон
(Gardner, Friedman, Stark & Jackson, 1999) наводе да се незадовољство
телом одређује као раскорак између опаженог и идеалног телесног
изгледа. Чињеница је да је незадовољство сопственим телом у
међусобном односу са телесном масом појединих делова тела, и оно је
присутно код оба пола и велик број испитаника незадовољан је бар због
једног аспекта свог изгледа.
Особе које су незадовољне телесним изгледом избегавају ситуације у
којима морају да показују сопствено тело: плаже, кафиће и изласке,
уколико би их на тим местима гледале особе супротног пола. Оне често
избегавају и интимне односе, а своје телесне недостатке покушавају да
прикрију ношењем примерене одеће тамних боја која добро покрива тело.
Уз то, појединци с поремећајем слике тела прибегавају различитим
понашањима као што су проверавање сопственог изгледа у огледалу, како
би се уверили да се телесни изглед није погоршао или запиткивање
окружења о томе изгледају ли добро.
Оптерећеност исхраном и телесном масом, као и страх од добијања на
тежини представљају интензивне индиректне варијабле које утичу на
корелацију негативне слике о сопственом телу и поремећаја храњења,
сматрају Видерман и Приор (Wiederman & Pryor, 1997). Према налазима
истих аутора, жене које су посебно незадовољне властитим телом, често
презиру сопствено тело и стиде га се, јер се (често погрешно)
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доживљавају гојазним и ружним. У свом истраживању, Хил и Франкин
(Hill & Frankin, 1998) констатују да се чак 65% испитаница „осећа
предебело“ и прижељкује да буде мршавије. И поред тога што девојке
скоро увек као идеалну телесну масу бирају нижу од тренутне, Кон,
Адлер, Ирвин, Милстајн, Кегелс и Стоун (Cohn, Adler, Irwin, Millstein,
Kegeles & Stone, 1987) сматрају да постоји оквир унутар којег је телесна
маса за њих прихватљива. Тако Гарднер, Фридман, Старк и Џексон
(Gardner, Friedman, Stark & Jackson 1999) у свом истраживању долазе до
закључка да су испитаници спремни да прихвате телесни облик који је
око 8% ужи или шири од њихова тренутног изгледа. Те прихватљиве
границе су (за виткији телесни изглед и нешто шири телесни облик)
чврсте за оба пола и у различитим узрасним периодима. За девојке је
узраст од 12 до 14 година нарочито осетљив период за развој
незадовољства телом, као и све већа жеља за витким телесним изгледом.
Ови аутори констатују да девојке у овом добу желе да имају идеалан
телесни изглед који је за 5% виткији од њиховог опаженог изгледа.
Гарнер и Гарфинкел (Garner i Garfinkel, 1981) сматрају да је
незадовољство сопственим телом последица поремећаја представе о телу,
која се креће од умереног незадовољства појединим деловима тела до
претераног незадовољства телесним склопом, при чему особе имају
утисак да је њихово тело одбојно и одвратно. Поред тога што се највеће
интересовање истраживача за незадовољство телом односи на његову
улогу у поремећајима храњења, те је обично и испитиван у односу на
клиничку претераност, незадовољство телом подразумева и битан део
неклиничког становништва. Минц и Бец (Минтз & Бетз, 1986) констатују
да 64% жена са средњим вредностима телесне масе опажа да су гојазне,
нису задовољне својим телом и намеравају да изгубе око 4,5 кг, док око
1
жена опажа себе као гојазне, те на Скали телесног самопоштовања
10

изражавају знатно незадовољство својим сопственим телом.
Према истраживању Атијеа и Брукс-Губа (Attie & Brooks-Gunn, 1989),
у западној култури, незадовољство телом и покушаји губитка у телесној
маси чести су у популацији адолесцената. Ови аутори утврдили су да су
забринутост телесним изгледом и покушаји држања дијете у младалачком
добу (од завршетка пубертета до 20–22. године живота) узнемирујуће
појаве пошто представљају опасне факторе за каснији развој скупа
симптома који се заједно и истовремено јављају код поремећаја храњења.
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Налази Родина, Силберстајна и Стригл-Мура (Rodin, Silberstein &
Striegle-Moore, 1985) указују на то да је незадовољство телом израженије
у нормалној популацији тако да оно представља „нормативно
незадовољство“. Према резултатима ових аутора, суштину незадовољства
телом чини измена опаженог телесног изгледа и идеалног телесног
изгледа, најчешће дефинисаног друштвеним нормама. Осим тога, они
претпостављају да социолошко-културни притисци, који подразумевају
узор мршавости код жене западних цивилизација, имају доминантну
улогу у развоју и одржавању незадовољства телом.
Истраживање Фалона и Розина (Fallon & Rozin, 1985) је показало да
је незадовољство грађом тела судената оба пола у највећој мери узајамно
зависно са женским делом становништва. Испитаници су имали задатак
да на силуетама телесног облика, које су се кретале од веома мршавих до
веома гојазних, обележе свој тренутни изглед, идеалан изглед и онај који
би био привлачан супротном полу. Разлика између фигуре која означава
актуелан изглед и оне која представља жељени изглед, показатељ је
незадовољства телом. Код мушкараца, дошло се до закључка да нису
постојале статистички значајне разлике у садашњем, идеалном и облику
за који сматрају да је привлачан женама, док су жене своју садашњу грађу
тела означиле значајно већом од оне која је привлачна мушкарцима, док
су за идеалан телесни изглед процениле форму која је мања од облика за
који мисле да је привлачан мушкарцима.
Еволуција незадовољства телом
У свом истраживању, Томпсон (Thompson, 1992) објашњава развој и
изражавање незадовољства телом кроз четири аспекта: друштвена
компарација, социолошко-културни прилаз, неповољно говорно
објашњење и развојно стање.
Друштвена компарација заснива се на хипотези да личност има
тенденцију честог поређења сопственог изгледа са грађом тела других,
нарочито оних особа које су веома привлачне, што повећава вероватноћу
за развијање незадовољства телом. Ова претпоставка подударна је са
истраживањем Хајнберга и Томпсона (Heinberga & Thompsona, 1995), које
је изведено на узорку жена у периоду од 18. до 48. година, при чему је за
меру незадовољства телом коришћена разлика између силуете телесног
облика за коју су испитанице означиле да представља њихов садашњи
телесни склоп и силуете телесног облика која за њих представља идеалну
конституцију. Добијени налази показали су да су жене нижег нивоа
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задовољства телом склоне процењивању сопственог тела упоређујући га
са популарним особама, нпр. манекенкама или глумицама, док жене које
су задовољније сопственим телом имају тенденцију компарације са
вршњакињама.
Однос младих према телесном изгледу мењао се под утицајем медија,
који имају значајну улогу у стварању пожељне слике о себи и који
виткост намећу као императив очекивања и успешности младе особе,
наводи Харгрејвс (Hargreaves, 2002). Резултати овог истраживања указују
на то да медији постављају стандарде лепоте који су нереални и тешко
остварљиви.
Социолошко-културни приступ заснива се на суду да социолошки
утицаји узроковани новинама, часописима, ревијама, магазинима и
електронским медијима, пружају интензивне поруке о прихватљивости
или неприхватљивости неких телесних особина, наводе Хајберг Томпсон
и Стормер (Heinberg, Thompson & Stormer, 1995) у свом истраживању.
Потпору овом становишту, дала су и сва досадашња истраживања која су
утврдила међусобни однос између поремећаја храњења, незадовољства
телом и медијских порука (дијета, мршавост и телесни идеали). Браун,
Кеш и Луис (Brown, Cash & Lewis, 1989) спровели су истраживање на
групи адолесценткиња са симптомима булимије и контролној групи
девојака идентичне телесне масе и телесне висине, у узрасту од 15 до 19
година. Резултати истраживања показали су да неповољна говорна
објашњења обухватају минималан проценат варијансе, односно њихово
дејство је у форми забринутих коментара корелирано са грађом тела или
телесном масом, те да је повезано са незадовољством телом,
поремећајима храњења и начелним психолошким функционисањем.
Према ауторима који подржавају развојни приступ, појава
менструације представља главни чинилац у развоју незадовољства телом.
Рани телесни развој у периоду пубертета у којем долази до полног
сазревања, пре вршњакиња у сопственој друштвеној групи или рана
менструација (11 година или раније), повезан је са значајним степеном
незадовољством телом, сматра Томпсон (Thompson, 1990), и она не утиче
на тумачење просечног квадратног одступања од средње вредности
испитиваног обележја.
На узорку жена у узрасном периоду од 17–30 година, Стормер и
Томпсон (Стормер & Thompson, 1995) испитивали су непосредно дејство
свих променљивих на предикторе незадовољства споственим телом и
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поремећаја храњења. Добијени налази показали су да, кад се неутралише
утицај самопоштовања и степен гојазности, друштвена компарација и
социјални фактори представљају статистички значајне индикаторе
незадовољства властитим телом и поремећаја храњења.
Социолошко-културни чиниоци и узор женске лепоте
У највећој мери, конституција је наследно одређена. За развој
представе о сопственом телу важно је како на телесни склоп реагује
окружење, односно какве су норме и како оне предвиђају грађу тела. У
свакој цивилизацији, утврђене су норме о идеалном телесном изгледу
типичног мушкарца и жене. При том, антропометријске мере (телесна
висина и телесна маса) представљају темељна обележја на којима се ти
стандарди заснивају.
Увидом у доступна антрополошка истраживања у различитим
културама која су се бавила значајем телесног склопа могу се
констатовати три следеће чињенице: 1) у већини цивилизација постоји
уобичајена фраза „лепо је добро“, 2) појединци који имају препоручљиву
конституцију добијају позитивна поткрепљења, односно позитивну
евалуацију телесног изгледа и 3) појединци који се својом грађом тела
разликују од стандарда добијају повратне информације о свом
неодговарајућем телесном изгледу, односно негативно су процењивани,
наводи
Лацковић-Гргин (Лацковић-Гргин, 1994).
Према истраживању Покрајац-Булијана (2000), све до XX века, узор
женске лепоте биле су високе жене, са великим грудима и бутинама,
дакле, заобљеном фигуром која је била симболом плодности. Виткост
долази у моду тек двадесетих година XX века, а жене које су намеравале
да постигну бољи положај на друштвеној скали прихватале су мршаво
тело. После II светског рата, поново се даје предност жени са
истакнутиим облинама и великим грудима. Међутим, почетком друге
половине XX века, мењају се критеријуми актуелног узора лепоте.
У свом истраживању, Видовић (1998) констатује да је у том периоду
идеал женске лепоте била позната манекенка и модел Твиг (Twiggy), која
је била висока 170 цм и тешка 44 кг. Тај узор задржао се све до данас и
одликује га мршавост која се не подудара са објективним вредностима
просечне телесне висине и телесне масе жена. Ове наметнуте стандарде
неухрањености и сувоњавости, већина жена не успева да оствари, наводе
у својим истраживањима Гарнер, Гарфинкел, Шварц и Томпсон (Garner,
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Garfinkel, Schwartz, & Thompson, 1980). Добијени налази ових аутора
наглашавају да жене западних култура које не желе да се супротстављају
узору мршавости суочене су са погрешним уверењем током целог живота.
Све је присутнији став да сви морају да имају узорну телесну масу и да је
то само питање воље. За крупну или гојазну жену верује се да је
искључиво она одговорна за своју грађу тела.
Социолошко-културни чиниоци у еволуцији
сопственим телом

незадовољства

Интересовања истраживача за друштвене и културне утицаје у
погледу мршавости жене, које је у западним заједницама изузетно
наглашено, у очигледном је порасту. Актуелни притисци доприносе
развоју и одржавању незадовољства телом, што усмерава жене на држање
дијете, односно њихово повећавање развоја поремећаја храњења. Данас
није конституисана теорија којом би се могла тумачити еволуција и
одржавање незадовољства сопственим телом, али постоје различити
социолошло-културни обрасци, који указују на то да душтвени притисци
имају доминантну функцију у развоју и одржавању незадовољства
сопственим телом. Ти снажни упливи подразумевају узор мршавости за
жене, руководећи телесни склоп у женској полној улози, као и значај
грађе тела за друштвени успех жене. Прва етапа ових образаца и
тумачења, присутна је у истраживањима аутора који заступају
феминистички став. Према њиховом схватању, сложена и противуречна
улога жене у модерном свету узрокује несигурност, која је потпора
тенденције за савршенством и самосталношћу и која је евидентна код
девојака са анорексијом, односно потпуним недостатком апетита и гађењу
према храни, наводи Селвини-Палацоли (Selvini-Palazzoli, 1974).
Према феминистичком обрасцу, присутан је значајан број
друштвених латентних димензија које доприносе развоју незадовољства
сопственим телом. Ти утицаји фактора крећу се од способности медија да
спретно смишљају подвалу наметнутом дефиницијом лепоте, до
интензивних утицаја на жене да буду пословно успешне.
Провером литературе, може се закључити да следећи друштвени
чиниоци посебно доприносе развоју незадовољства сопственим телом и
поремећају храњења:
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•
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•

измењени поремећаји храњења као критеријуми

•

сазнање према гојазнима

•

склоност друштвеног успоравања.

Велики број истраживања спроведен у последњих 30 година
потврђује пораст друштвене препоручљивости мршаве женске фигуре.
Гарнер и сар., (1980) испитивали су обележја Плејбојевих централних
фотографија и свечаности „Miss America“ у периоду од две деценије. Они
су закључили да постоји статистички значајан тренд у погледу
мршавости, односно да је социолошко-културни узор женског телесног
склопа постала ситна, танка девојка исподпросечне телесне масе. У свом
истраживању, Силверстон, Петерсон и Перду (Silverstein, Peterson &
Perdue, 1986), мерили су антропометријске карактеристике груди, струка
и бокова код манекенки које су се појављивале у америчким часописима у
периоду од 1901–1981. године. Установили су да постоје два историјска
периода која карактеришу смањивање пропорција груди–струк и смањење
обима бокова: I период је између 1909. и 1929. године, а II период између
1929. и 1948. године. Према истраживањима Вајсмана, Греја, Мосимана и
Ахренса (Wiseman, Gray, Mosimann & Ahrens, 1992), модеран узор лепоте
западних цивилизација који изједначује мршавост, привлачност и
повећано давање предности за веома неухраwене телесне силуете,
подударан је са повећаним незадовољством тела код жена, повећаном
жељом за губитком телесне масе и порастом поремећаја храњења.
Масовни медији, посебно телевизија и популарни часописи,
вероватно су за младе људе најмоћније средство преноса социолошкокултурних узора. Због своје популарности, телевизија и часописи веома
успешно пропагирају узор виткости. Лакоф и Шерз (Lakoff & Scherz,
1984) утврдили су да је утицај медија посебно неповољан зато што се
обрасци у тим средствима комуникације и изражавања схватају као
објективне представе маште људи, а не као вешто смишљена подвала и
накнадно створене слике. Информативна средства најпре промовишу
идеју да је тело бесконачно променљиво, те да се применом дијета и
претераног тренинга може остварити естетски телесни узор. Друга порука
усмерена је у правцу да када се узор једном оствари, добија се награда и
друштвена признања.
Налази Тигемана, Винефилда, Винефилда и Голднија (Tiggemann,
Wienefield, Wienefield & Goldney, 1994) показали су да је тренутна
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телесна маса, манифестована помоћу индекса телесне масе и опажања
сувишне телесне масе код младих жена, позитивно повезана са временом
проведеним у гледању телевизије. Поступком израде копије и
проширивањем ових резултата помоћу различитих начина гледања
телевизије, Тигеман и Пикеринг (Tiggemann & Pickering, 1996) закључују
да укупно време гледања ТВ-а није у међусобном односу са
незадовољством телом и тенденцијом за мршавошћу, али неке категорије
програма јесу. Испоставило се да је гледање ТВ серија и филмова
позитивно корелирано са незадовољством телом, гледање спорта
негативно, док је гледање музичких програма предиктор жеље за
мршавошћу.
Рекламна кампања различитих врста дијета у часописима за младе
један је од начина на који штампани медији утичу на жене. Више од

1
2

адолесцентних девојака изјављује да су држале дијету, а још већи
проценат казује да желе бити мршавије, показују истраживања Хуона
(Huon, 1994). Истраживања Амброси-Рандића (2001) показују да се свако
ограничење хране усмерено ка утицају на форму или телесну масу може
сматрати дијетом. У свом истраживању, Андерсен (1990) констатује да
социолошко-културни стандарди који промовишу мршавост утичу на
држање дијете.
Учинак држања дијете испољава се на телесном и психолошком
плану, а значајно психолошко дејство држања дијете манифестује се у
томе код особа која држи дијету, тако што она почиње још више да брине
због хране и исхране, која може да јој постане доминантна преокупација,
што може редуковати способност за извршавање свакодневних дужности.
Самопоштовање и незадовољство сопственим телом
Начелно, психолошки фактор самопоштовање се одређује као
резултат створеног појма о себи, тј. вредновање себе на позитиван или на
негативан начин. У зависности од теоријског полазишта, коришћених
мерних инструмената, метода истраживања, броја и полне структуре
испитаника и сл., самопоштовање и високо мишљење о себи и сопственој
вредности аутори различито дефинишу.
Розенберг (Rosenberg, 1965) је на унидимензионалној Скали
самопоштовања одредио самопоштовање као позитиван или негативан
став према себи, при чему аутор наглашава концепт општег
самопоштовања, односно онога што личност уопште мисли о себи.
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Личности високог самопоштовања поносе се собом, имају високо
мишљење о себи и задовољне су својим димензијама и ефикасношћу, док
особе ниског самопоштовања сматрају да су неуспешне, бескорисне и
незадовољне су собом.
Тафароди и Сван (Tafarodi & Swann, 1995) развили су идеју о
дводимензионалности Скале самопоштовања заснованој на семантичкој
анализи ајтема. Ови аутори разликују следеће 2 димензије
самопоштовања: 1) самоприхватање и 2) самокомпетентност.
Самоприхватање представља онај део самопоштовања који је
друштвено зависан и који се заснива на односима с другима. То је
специфичан доживљај себе као објекта друштвене евалуације, прво људи
из окружења, а потом и самих себе, чији је дефинитивни резултат
оцењивање себе као добре или лоше личности. Самоприхватање се
развија кроз однос са значајним другим особама и у почетку је последица
опажених вредности које други приписују. Са развојем особе, те
вредности се усвајају, и у складу са њима, личност процјењује себе.
Усвајање вредновања других, с једне стране умањује интензитет даљег
дејства других на самопоштовање особе, али не зауставља потпуно тај
утицај. С друге стране, самокомпетентност је последица успешно
смишљене подвале окружења и остваривања очекиваних циљева
понашања. Ако су жељени циљ понашања и остварени резултат
усаглашени, ефикасност деловања приписује се себи, чиме повећавамо
осећај самокомпетентности.
Знатан број аутора одређује појам самопоимања као описно гледиште
себе, а самопоштовање као процењивачко гледиште себе. Представа о
сопственом телу има битан удео у општем самопоимању, односно општем
самопоштовању. Важност грађе тела код изградње телесног самопоимања
и развоја општег самопоимања је велика, нарочито кад тело процењују
друге особе. Дакле, тело је очигледан део појединца, увек изложен
погледу других особа. Док неке своје личне особине особа успешно може
прикривати од других, тело је изложено погледима и проценама, без
обзира на то жели ли особа да се идентификује или не. Људи имају
тенденцију давања одређених психолошких особина особама различитог
телесног склопа, нпр. гојазним особама склони су да дају атрибуте
лењости, тромости и прождрљивости. Ако такве процене долазе од стране
значајних других особа, онда оне заиста доприносе развоју телесног
самопоимања и начелног самопоштовања.
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Стригел-Мур (Striegel-Moore, 1995) сматра да се у западној култури
идентитет адолесценткиње одређује на основу њене способности
успостављања одговарајућих међуљудских односа и постизања успеха у
сопственој групи. Услед таквог положаја, девојке постају нарочито
осетљиве на мишљење других особа. Имајући у виду то да конституција
често одређује ниво успеха у међуљудским односима, адолесценткиње
највећи значај у сопственом животу дају телесној маси и телесном склопу.
Чињеница да у западној култури отрцана фраза лепоте подразумева витко
и мршаво тело и употребу разних дијета, девојке које су несигурне у
сопствени скуп карактеристичних обележја посебно су забринуте туђом
проценом. За већину тих адолесценткиња, културни узор лепоте је
недостижан, и оне после неуспелих покушаја развијају ниско
самопоштовање.
Серија истраживања показала је да је општи осећај самопоштовања
високо повезан са задовољством властитим телом. У свом истраживању,
Покрајац-Булијан и Живчић-Бећиревић (2005) користиле су Упитник
општег незадовољства телесним изгледом (Body Shape Questionnaire) и
хрватску верзију Росенбергове Скале самопоштовања. Добијени налази
сигнализирају значајну негативну узајамну зависност незадовољства
телесним изгледом и самопоштовања, као статистички значајан утицај
незадовољства телесним склопом тумачењу варијансе самопоштовања.
У свом истраживању, Клацзински, Голд и Мудри (Klaczynski, Goold
& Mudry, 2004) применили су Упитник задовољства телесним изгледом и
Росенбергову Скалу самопоштовања и добили позитивну повезаност
задовољства телесним изгледом и самопоштовања.
Матићева (2008) је спровела истраживање на узорку адолесценткиња.
Добијени резултати скрећу пажњу на високу негативну повезаност
индекса телесне масе, држања дијете и свесности и усвајања социолошкокултурних ставова о узорној грађи тела са задовољством изгледом и
задовољством телесном масом. Држање дијете показало се као добар
предиктор задовољства телесном масом. Задовољство телесним изгледом
и задовољство телесном масом статистички су значајно позитивно
повезани са самоприхватањем и самокомпетентношћу. Корелација
задовољства телесним изгледом и телесном масом већа је са
самоприхватањем него са самокомпетношћу.
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ЗАКЉУЧАК
Налази анализираних ранијих истраживања показали су да су индекс
телесне масе, држање дијете, свесност и усвајање социолошко-културних
ставова о узорном телесном склопу статистички значајно и негативно
повезани са задовољством властитом конституцијом и телесном масом.
Жене са већом телесном масом, које више спроводе дијету, свесније
социјалних стандарда и узорне грађе тела, више су усвојиле испитиване
ставове, док су мање задовољне сопственим телесним изгледом и
телесном масом.
Добијени резултати у разматраним досадашњим истраживањима о
усвајању социјалних стандарда идеалног телесног склопа и индексу
телесне масе показали су се као статистички значајни предиктори
задовољства властитом конституцијом и телесном масом, с тим што је
социолошко-културних
ставова
важнији
индикатор
усвојеност
задовољства грађе тела, док је индекс телесне масе значајнији индикатор
задовољства телесном масом. Утврђено је и то да што је већа
интернализација друштвених норми узорног телесног изгледа и већа
релативна телесна маса, то се мање испољава задовољство сопственим
телесним склопом и телесном масом. Осим тога, дошло се и до закључка
да је држање дијете релевантан предиктор задовољства телесном масом,
али не и задовољства конституцијом.
На крају, констатована је статистички значајна и (позитивна) узајамна
зависност између задовољства телесним склопом и задовољства телесном
масом, са психолошким латентним димензијама самоприхватање и
самокомпетентност. Корелација задовољства конституцијом и
задовољства телесном масом интензивнија је са самоприхватањем него са
самокомпетентношћу.
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WOMEN DISSATISFACTION OF THEIR OWN BODY (SOCIOCULTURAL ASPECT)
ABSTRACT. Aim of this research was to analyze previous empirical researches
considering correlation index of body mass, being on a diet, socio-cultural
consciousness of women’s opinion adoption of standardized body built with body
appearance satisfaction and body mass satisfaction. Also, earlier researches – about
variables, which are statistically significant predictors of different body built
satisfaction opinion, as well as harmonious whole constitution satisfaction correlation
of different psychological factor dimensions of self-esteem – have been considered.
Achieved results have indicated to the statistically significant (negative) mutual
relation of body mass index, being on a diet, consciousness about socio-cultural women
opinion adoption of standardized body built with body appearance satisfaction and
body mass satisfaction. Achieved results proved that body mass index and sociocultural internalization of women’s opinion are statistically significant predictors of
body built satisfaction and body mass satisfaction. Apart from that, previous researches
have stressed the fact that being on a diet is significant predictor of body mass
satisfaction, and body appearance satisfaction and body mass satisfaction are
statistically and correlatory significant (positively) with psychological factors of selfacceptance and self-competence. Therefore, mutual dependence of body built and body
mass is greater with self-acceptance than with self-competence.
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ПРИМЕНА И РАЗВОЈ СТАТИСТИЧКИХ МЕТОДА И
СТАТИСТИЧКО-МАТЕМАТИЧКИХ МЕТОДА И
МОДЕЛА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У
СРБИЈИ
Абстракт Почеци организованог рада и формирања статистичке службе јављају
се у нашој држави крајем 19-тог века (1862) у циљу пописа становништва,
природних и економских ресурса. Из рада тих служби ничу потребе истраживања
стања у свим областима друштвеног живота и рада, па тиме и у области физичке
културе. Савремене научне методе, којима припада и статистика као научна
метода истраживања, представљају научну суштину проучавања ма ког феномена
у физичкој култури. Статистичке методе које се примењују у истраживањима
физичке културе присутне су и у низу научних дисциплина, примењиваних
непосредно или посредно, у разним облицима физичке културе - физичком
васпитању, спорту и рекреацији. У почецима примене статистичких метода и
поступака коришћена су углавном обележја масе која се истражује и чије
јединице се класификују, групишу у низове са апсолутним или релативним
изразима величина и приказују у облику табела и графикона. Након друге фазе
која се одликује дугим периодом примене статистичких метода за утврђивање
структуре, разлика, утицаја и релација унутар и између анализираних
антрополошких простора долази до садашње фазе примене неуронских мрежа из
простог разлога што се неуронским мрежама може емулирати било која метода за
анализу података. Таквих је мрежа до сада конструисано толико, да их је
практички немогуће пребројати. Међу њима има и известан, премда невелики
број таксономских неуронских мрежа. Међутим, нису све једнако доступне, нису
све једнако ефикасне, а нису ни све провераване на довољно строг начин.
Кључне речи: статистичке методе, статистички модели, историјски развој у
Србији
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Увод
Почеци организованог рада и формирања статистичке службе јављају
се у нашој држави крајем 19-тог века у циљу пописа становништва,
природних и економских ресурса. Из рада тих служби ничу потребе
истраживања стања у свим областима друштвеног живота и рада, па тиме
и у области физичке културе. Сва сазнања, па и сазнања у физичкој
култури се остварују научно-истраживачким радом. У том се раду
употребљавају одређене методе, примењују извесни поступци, иде
одређеним путевима. Методологија научно-истраживачког рада у
физичкој култури проучава и систематизује те путеве, методе, поступке
истраживања, како би могле дати одговор на битна питања која се
постављају пред истраживача у вези са његовим научно-истраживачким
радом. Методологија у физичкој култури се може дефинисати као онај
део физичке културе који се бави проучавањем путева којима се долази до
научних сазнања у тој области. Статистика је део интерне структуре
методологије која проучава моделе, методе и алгоритме за обраду
података и тестирање хипотеза. Статистичке методе које се примењују у
истраживањима физичке културе присутне су и у низу научних
дисциплина примењиваних непосредно или посредно у разним видовима
физичке културе, као што су физичко васпитање, спорт и рекреација или у
осталима антрополошким наукама. Сама примена и развој статистичких
метода у физичкој култури уско је повезан и са развојем кинезиометрије,
рачунарства и кибернетике.

Примена и развој статистичких метода и модела у физичкој
култури
Прва фаза
Статистичка истраживања 50-тих и 60-тих година у Србији углавном
се обављају у Заводу за физичку културу и медицину спорта и на
факултетима за физичку културу било као самосталне научне дисциплине
или као део других научних дисциплина. У почецима примене
статистичких метода и поступака коришћења су углавном обележја масе
која се истражује и чије јединице се класификују, групишу у низове са
апсолутним или релативним изразима величина и приказују у облику
табела и графикона. У даљој фази изводи се статистичка анализа у којој
се добија нумерички податак о обележју анализиране појаве и
интерпретација која доводи до могућности извлачења закључака.
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Генерално посматрано у првих 20-так година примене статистике у
физичкој култури у Србији, углавном је започињано и завршавано са
следећим статистичким поступцима: узимајући неки статистички скуп као
карактеристичну вредност означену као параметар тражена је његова
мера централне тенденције или средња вредност, као и његове варијације
од те средње вредности. Средње вредности су разлучитих врста и бирају
се према структури скупа: као модус (Mo), вредност која се најчешће
јавља – најфреквентнија је, медијана (Md) која се налази у средини
дистрибуције и израчунате средње вредности које укључују у себи
аритметичку средину (М), геометријску средину (G) и хармоничну
средину (H). Ове средње вредности само делимично карактеришу скуп јер
је од значаја већа или мања распршеност резултата од те средње
вредности. То распршење показује каква је хомогеност скупа и колико је
та средња вредност поуздана. Даљи поступак је налажење мера
дисперзије као што су распон резултата, варијанса, стандардна девијација,
коефицијент варијације. Након тога водило се рачуна о временском низу
као величини пораста или пада неке појаве или феномена у одређеном
временском периоду. Најчешће су појаве постојане развојне тенденције
која се обележава као тренд или као линија кретања у неком углавном
дужем временском периоду. Он може бити праволинијски узлазни или
силазни или криволинијски. Из овога логично произилази потреба да се
провере појединачни утицаји у кретању појаве и повезаности појединих
променљивих у кретању појаве. Степен повезаности израчунава се
коефицијентом корелације (r). Ако је степен повезаности између појава
потпун коефицијент корелације једнак је јединици (1) а ако повезаности
нема коефицијент корелације је једнак нули (0). У физичкој култури
углавном се појављују непотпуне (стохастичке) повезаности односно
појаве предзнака коефицијента корелације + или – тј. да ли пораст једне
варијабле прати пораст друге варијабле, или пораст једне варијабле прати
опадање друге варијабле. Од различитих коефицијената корелације
најчешће су коришћени Пеарсонов коефицијент корелације (rxy),
корелација ранга (ρ), бисеријски коефицијент (rbi), и коефицијент
контигенције (C). Након рада на претходним проблемима процене
прелази се на упоређивање карактеристика између скупова. На основу
упоређивања одлучује се да ли ће се нека унапред дата хипотеза
прихватити или одбацити, одн. приступа се тестирању хипотезе. Ово се
остваривало T-тестом, F-тестом и χ2-тестом. У првој фази развоја
статистике у физичкој култури углавном се завршавало са наведеним
статистичким поступцима.
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Друга фаза
Претходним статистичким поступцима могли би смо рећи да се
затвара прва фаза примене статистичких метода у физичкој култури у
Србији. Наиме, истраживачки поступци у статистици примењивани су у
научне сврхе углавном на таквим подацима који су квантификовани, тј.
бројчано изражени помоћу мерења, а мерење омогућава примену
статистичких па према томе и математичких метода. Постоји мишљење
да се стање неке науке може оценити тиме колико математички може да
објашњава њену суштину односно у коликој мери се она може користити
математиком, иако математичке методе нису једине које стоје на
коришћењу науци. Посматрајући развој науке видимо да су оне којима је
предмет истраживања такав да лакше допушта примену математичких
метода брже напредовале од оних у којима је математику било теже
примењивати. Примена математике зависи од могућности мерења. Наиме,
где се димензије неке појаве могу од њене целине лако апстраховати и где
су оне под релативно малим утицајем различитих фактора мерење је лако
и обратно. Крајем 20-тог века управо коришћењем статистичко
математичких метода и модела путем рачунара, отвориле су се готово
неограничене
могућности
у
дубљем
разумевању
природних
кинезиолошких процеса и трансформацијских процеса којима се
одликују, обликују, моделирају, програмирају, планирају и прате исти.
Познато је да је манифестни антрополошки простор ирелевантан за
утврђивање кинезиолошких законитости из неколико разлога:
•

његова димензионалност је виртуелно бесконачна,

•

манифестне варијабле садрже у себи специфичну варијансу
и варијансу грешке,

•

интерпретација манифестних феномена је или немогућа или
површна и стабилност резултата у циљу њихове примене
приликом предикције је знатно већа у латентном простору
него у манифестном (Момировић, 1975).

Реални кинезиолошки простор је из тих разлога само простор
латентних кинезиолошких димензија. Савремене научне методе, којима
припада и статистика као научна метода истраживања, представљају
научну суштину проучавања ма ког феномена у физичкој култури.

| 101

Међународна научна конференција Ниш 2011

У физичкој култури тада, као и сада, научни резултати морају
омогућити експликацију, предикцију и трансформацију изучаваних појава
и процеса у појединим научним дисциплинама који истовремено
представљају и научне законе. За њихову операционализацију постоје
многобројни модели, методе, алгоритми и програми за мултиваријантну
обраду података који су садржани у различитим статистичким пакетима и
готово их је немогуће набројати (Момировић и сар. 1999). Из тог разлога
њихова класификација је ограничена на четири групације метода које су
најкарактеристичније у кинезиолошко антрополошким истраживањима
(Малацко & Поповић, 1997):
Методе за утврђивање структуре и класификације:
•

факторска анализа и

•

таксономска анализа

Методе за утврђивање утицаја и релација:
•

регресиона анализа и

•

каноничка корелациона анализа

Методе за утврђивање разлика и ефеката:
•

мултиваријантна анализа варијансе и коваријансе и

•

каноничка дискриминативна анализа

Методе за утврђивање промена и развоја:
•

каноничка анализа промена и

•

анализа криве развоја.

Иако математичко статистичке методе и модели настају почетком и
средином 20 века (дијагонална метода екстракције фактора (Cholesky,
1915), центроидна метода описана је од Thurstonea (1935, 1947), метода
једноставне сумације описана од Burta (1949), каноничка факторска
анализа од Lawley (1940), varimax критеријум је предложио Kaiser (1958)
за примену у физичкој култури се није морало тако дуго чекати
(Станковић, 2000). Како наводи Шталец (2011), „правом статистиком смо
се почели бавити од 1965. кад је из Загреба у Љубљану дошао др
Константин Момировић са тада Високе школе за физичку културу и
молио да му се израчуна неколико корелацијских матрица за данас
невелик број варијабли и испитаника (према његовом сећању је било 30
варијабли и 150 испитаника). До тада су његови сарадници радили
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анализе на ручним калкулаторима“, делимично је обрада података рађена
у Љубљани под руководством професора Класа, а ниједан рачунски
центар из тадашње Југославије није могао (према његовим речима) то
обавити на рачунару. „Како смо прве захтеве успешно обавили професору
је порастао апетит и почео је пројектовати већа истраживања и
употребљавати разне методе мултиваријатне анализе података“.
Програмирали
су
регресијске
анализе,
факторску
анализу,
дискриминативну анализу те мултиваријатну вишефакторску анализу
варијанце. Тако припремљен програм је требало учитати у рачунар,
припремити у читаћу траку са подацима и покренути извођење одређеном
командом на пулту рачунала. Програм је изводио наредбу по наредбу,
није било потребно никакво превођење. На жалост није сачуван ниједан
примерак резултата. Свој укупни животни допринос др Константин
Момировић је настојао да што је могуће више приближи хрватске и
српске погледе и приступе, делујући као ретка спона међу њима.
Први рад из физичке културе са применом математичкo статистичкe
методе је рад др Константина Момировића (1966) под називом „Примјена
латентних антропометријских варијабли при селекцији врхунских
спорташа“ а након тога и његов други рад (1968) под називом „Факторска
структура антропометријских варијабли“ публиковани на Институту за
кинезиологију Факултета за физичку културу у Загребу, где је био у то
време запослен.
У Србији први рад из физичке културе са применом
мултиваријантних математичко статистичких метода (факторска и
регресиона анализа) је научни пројекат др Јулијана Малацка (1970) из
Новог Сада под називом "Валидација инструмената за испитивање
психосоматског стања и степена тренираности рвача.", који је рађен за
потребе Савеза за физичку културу Југославије на основу конкурса из
1968. године. У својој докторској дисертацији под називом "Структура
морфолошких, моторичких, когнитивних и конативних димензија у
дизача тегова" (1976), која је брањена на Факултету за физичко васпитање
у Београду, он је такође применио мултиваријантне статистичке методе
факторске и регресионе анализе. Отварањем Факултета физичке културе у
Новом Саду 1974. године у наставном плану био је формиран предмет под
називом Методологија истраживања са статистиком, а др Јулијан
Малацко је 1977. године био изабран за наставника тог предмета.
Приликом израде наставног програма, на његов предлог, усвојено је да
статистика на основном студију обухвата поред униваријантних
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(централни и дисперзиони параметри варијабли, разлике између
аритметичких средина, интеркорелација варијабли, линеарна регресина
једначина, једначина тренда, разлике између фреквенција)
и
мултиваријантне методе (векторска и матрична алгебра, факторска
анализа, таксономска анализа, каноничка корелациона анализа,
регресиона анализа, мултиваријантна анализа варијансе и коваријансе,
дискриминациона анализа, каноничка анализа промена и анализа криве
развоја). Овакав приступ изучавања статистике на основном студију
резултирао је припремањем студената за последипломске студије, када су
школске 1981/82. године отпочеле са радом на које су се уписивали
студенти не само из целе Србије, већ и из Хрватске, Босне и Херцеговине,
Црне Горе и Македоније. С обзиром на велико интересовање студената за
овако конципиране основне и последипломске студије, као и изучавање
методологије истраживања са униваријантном и мултиваријантном
статистиком, др Јулијан Малацко је 1990. godine из Нове Горице у
Словенији за потребе факултета набавио први персонални рачунар, а од
Високе шоле за телесно културо у Љубљани одговарајуће статистичке
пакете за обраду података, чиме су се стекли услови за формирање
Дијагностичко-прогностичког центра у оквиру Института физичке
културе у Новом Саду. Затим је преко СИЗ-а за образовање Војводине
следила набавка 10 рачунара који су били смештени у новоадаптираној
информатичкој учионици, где се изводила практична настава и вежбе из
Статистике. Након тога, 1994. године, др Јулијан Малацко публиковао је
приручник под називом Антрополошка статистичка методологија, а
публиковани уджбеник, заједно са др Драганом Поповићем, до сада је
доживео четири издања (1997, 2000, 2001 и 2005) и већег броја научних
цитата.
Године 1979. др Драган Поповић је у Нишу отпочео са радом на
примени и развоју програмског пакета DRSOFT за кућне и персоналне
рачунаре који раде под CP/M, PS-DOS, MS-DOS i XENIX оперативним
системима и који се баве квантитативном обрадом података. Сви
програми и потпрограми које је др Поповић написао у fortranu и basicu
тестирани су у неколико десетина магистарских теза и докторских
дисертација, а њихов опис експлицитно је дат у ужбенику „Програми и
потпрограми за анализу квантитативних промена“ (1993) издатог у
Центру за мултидисциплинарна истраживања Факултета за физичку
културу у Приштини формираног 1992. године, од чијег је оснивања др
Драган Поповић руководилац. Данас се може рећи да је то пионирски
подухват јер, колико је аутору рада познато, у то време нико није писао
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статистичке програме за ту врсту рачунара. Рачунски центри су до тада
адаптирали програмске пакете који су били написани за рачунаре IBM
1130 (познати пакет SSP) као и за друге до тада инсталиране рачунаре у
Југославији, PDP и највећи до тада инсталиран рачунар UNIVAC у центру
SRCE у Загребу. Први пионирски радови др Константина Момировића и
др Драгана Поповића су биле модификације алгоритмова и програма
написаних у FORTRANU 4 познатог уџбеника Cooley & Lohnes (1971)
Mutivariate data analysis.
Капитално дело наше науке под називом „Структура и развој
морфолошких и моторичких димензија омладине“ од аутора др Николе
Курелића и сарадника објављено је 1975. године у издању Института за
научна истраживања Факултета физичког васпитања у Београду.
Трећа фаза
У огромном броју истраживања истраживачки проблеми у физичкој
култури немају решење у затвореној алгебарској форми и да се стога
решење мора потражити неким нумеричким алгоритмом. Као што је
добро познато до сада је предложено више стотина таквих алгоритама
који су били довољно ефикасни тако да су се одржали у пракси и нашли
своје место у уџбеницима; неколико десетина таквих алгоритама
имплементирано је и у најчешће употребљаване статистичке програмске
системе или пакете, као што су SAS, GENSTAT, SPSS, Statistica, BMDP,
SYSTAT и други, не нужно битно лошији програмски производи.
Примена тих производа у различитим наукама или струкама изведеним из
тих наука показала је да њихова ефикасност знатно варира не само од
методе до методе, и од имплементације до имплементацје, већ и од
проблема до проблема, дефинисаних конфигурацијом вектора објеката у
простору варијабли. У таквој ситуацији природно је да се решење
проблема потражи у простору хеуристичких метода, па стога и у простору
неуронских мрежа, из простог разлога што се неуронским мрежама може
емулирати било која метода за анализу података. Таквих је мрежа до сада
конструисано толико, да их је практички немогуће пребројати. Међутим,
нису све једнако доступне, нису све једнако ефикасне, а нису ни све
провераване на довољно строг начин.
Са доласком др Константина Момировића у Београд (1991), Србија
постаје један од светских центара развоја неуронских мрежа које су
између осталих друштвених наука нашле своју примену и у
кинезиологији. Професор Момировић је развијао програмскe пакетe: SS,
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GENSTAT и SPSS и за њих је написао неколико стотина алгоритмова и
програма. Заједно, др Константин Момировић и др Драган Поповић 2003.
године пишу једно од капиталних дела наше струке, а које се односи на
неуронске мреже „Конструкција и примена таксономских неуронских
мрежа“. Они су развијали мреже које су могле да се имплементирају у
SPSS окружењу из једног једноставног разлога што је SPSS окружење, с
једне стране, једноставно за употребу и није потребно никакво познавање
програмирања, а с друге стране, је веома лако доступно свим
корисницима статистичких пакета. Управо због тога постоје и велика
ограничења и могућности озбиљне примене неуронских мрежа. Из тог
разлога др Поповић се одлучује за имплементацију неуронске мреже под
SAS окружењем и то из два битна разтлога. Први разлог је тај што je SAS
окружење урађено у далеко озбиљнијој форми и само по себи може да
пружи кориснику далеко више, а други и најважнији разлог, што је то
једино окружење које може у потпуности да задовољи све кориснике, а
нарочито оне који се разумеју у производњу алгоритмова и програма.

Закључак
Почеци организованог рада и формирања статистичке службе јављају
се у Србији крајем 19-тог века (1862) у циљу пописа становништва,
природних и економских ресурса. У почецима примене статистичких
метода и поступака коришћена је углавном дескриптивна статистика и
тестовна статистика. Након друге фазе која се одликује дугим периодом
примене статистичко-математичких метода за утврђивање структуре,
разлика, утицаја и релација унутар и између анализираних
антрополошких простора долази се до фазе примене неуронских мрежа
помоћу којих се може емулирати било која метода за анализу података.
Таквих је мрежа до сада конструисано толико, да их је практички
немогуће пребројати. Међутим, нису све једнако доступне, нису све
једнако ефикасне, а нису ни све провераване на довољно строг начин.
Даљи развој антрополошких наука (кинезиологије, психологије, генетике,
педагогије, социологије ...) нужно се може очекивати да ће бити
унапређен уколико напредује информатичка технологија, математичко и
кибернетско моделовање као и примена математичких, статистичких и
кибернетичких метода у апликацији и развоју неуронских мрежа.
У последње време настала је велика злоупотреба статистичких пакета
и готово прави терор у тзв. обради података. Не би смо цитирали
мишљења и наводили имена неких аутора који су измислили и назив
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„обрађивачи података“ а да у суштини не разумеју ни основну логику
неких мултиваријантних анализа, а не нпр. хипер и хопофакторизацију
код факторске анализе. Шта је потребно урадити: или ће садашњи млади
истраживачи научити основе програмирања и логику мултиваријантних
модела што је до сада експлицитно наведено у многим уџбеницима које
су написали и наши аутори како би могли користити неки од озбиљнијих
програмских пакета, нпр. SAS и неуронске мреже или je овај мукотрпни
рад пионира у овој области био узалудан.
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THE APPLICATION AND DEVELOPMENT OF STATISTICAL
METHODS AND STATISTICAL-MATHEMATICAL METHODS AND
MODELS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION IN SERBIA
ABSTRACT: The beginnings of an organized work effort and the formation of a
department for statistical analysis in our country date from the end of the 19th century
(1862), and were primarily used for obtaining a census of the population, and the
natural and economic resources. The work of these services led to the need for new
research in all the fields of social life and work, and thus in the field of physical

108 |

Зборник радова
education. Modern scientific methods, such as statistics as a scientific method of
research, represent the scientific basis of the study of any phenomenon in physical
education. The statistical methods which are used in physical education research can
also be used in a group of related scientific disciplines which were used directly or
indirectly in the various forms of physical education in general, physical education in
the curriculum, in sport and recreational activities. At the very beginning, the statistical
method and the procedures that were used were primarily those that evaluated the
features of a studied group, whose units were classified and grouped into sequences
with absolute or relative expressions of size, and which were presented in the form of
tables and graphs. After the second phase, which is characterized by longer periods of
the use of statistical-mathematical methods to determine the structure, differences,
influence and relations within and between the analyzed anthropological spaces, we
come to the current phase characterized by the use of neural networks for the simple
reason that neural networks can emulate any method of data analysis. Many of these
networks have been constructed up to date, so many in fact that their number
practically cannot be determined. Among them there is a certain, though not great,
number of taxonomic neural networks. Nevertheless, they are not all equally available,
not all equally effective, and have not all been evaluated in a rigorous manner.
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ТРАНСФОРМАЦИЈА НЕКИХ ТРАДИЦИОНАЛНИХ
НАРОДНИХ НАДМЕТАЊА У МОДЕРНЕ
СПОРТОВЕ У СРБИЈИ У 19. ВЕКУ
САЖЕТАК:
Увод Србија је стекла аутономију 1830, а независност 1878. године. Од тада
започиње убрзани економски, културни и политички развој по узору на европске
државе.
Како се модерни спорт у Европи убрзано развија у 19. веку, ове идеје стижу и у
Србију.
Поред модерних спортова (фудбал, бициклизам) који стижу у Србију из
европских земаља, традиционална народна надметања (коњичка, стрељачка) се
преображавају се у модерне спортове.
Метод У истраживању је примењен историјски метод.
Резултати и дискусија Модерни спорт се појавио у Енглеској. Као основа
послужиле су сеоске народне игре, сачуване као традиција тог народа. Поред тих
облика надметања јављале су се и нове форме такмичења, из којих су настале
модерне спортске дисциплине.
Стрељаштво и коњичка такмичења били су омиљени традиционални облици
надметања у Србији, јер је боља оспособљеност у овим вештинама одувек
значила спремније ратнике, неопходне у бурној политичкој историји Србије.
Стога су ове вештине, које су из Европе стизале као модерне такмичарске
дисциплине, лакше прихватане.
С друге стране, многа грађанска гимнастичка друштва почела су да прихватају и
друге модерне спортове, са којима их упознају млади људи школовани у
земљама Европе, где су упражњавали те спортске дисциплине. Они су доносили
прве спортске реквизите, који су у почетку били права сензација за ову средину,
али је временом све више грађана почело да се бави тим новим спортовима.
Закључак У Србију током XIX века стижу из Еевропе модерни спортови, али се
дотадашње коњичке и стрељачке вештине и надметања под тим утицајима
преображавају се у модерне спортове.
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Увод
После вишевековног ропства српски народ је почетком 19. века
започео борбу за национално ослобођење од Турака и државну
независност. Након борби током Првог и Другог устанка Србија је
коначно стекла аутономију, односно Турска је Хатишерифом султана
Махмуда донетим 1830. године, признала границе из 1813. године;
вратила српском народу право слободе вере; да има своју војску; да
отвара школе, болнице, штампарије. Милошу Обреновићу је признато
наследно кнежевско достојанство и поверена му је унутрашња управа
Србије.
Од тада у Србији започиње убрзани економски, културно- просветно
и политички развој по узору на европске државе. Србија отвара основне и
средње школе, оснива Лицеј, који прераста у Велику школу - претечу
универзитета, шаље стипендисте у многе европске земље где су се
образовали и стицали искуства из многих области, па и спорта.
Повратком у Србију они су постајали иницијатори увођења
различитих тековина културе европских земаља и њихови непосредни
извршиоци.

Метод
У истраживању је примењен Историјски метод.

Резултати и дискусија
Модерни (савремени) спорт, у данашњем облику, појавио се у
Енглеској и развијао у оквиру система васпитања. Као основа за његову
појаву послужиле су сеоске народне игре, сачуване и преношене као
традиција тог народа, у којима се становништво такмичило на селу, али и
преласком у градове. Поред тих облика надметања јављале су се и нове
форме такмичења, из којих су настале модерне спортске дисциплине.
Овакав развојни пут спорта у Енглеској довео је до тога да она
постане прва спортска нација, а идеје о примени спорта у васпитању
ученика као и начину забаве свих категорија грађана, веома брзо су се
проширивале и прихватале и у другим европским земљама.
Сазнања о модерним спортовима стижу у Србију захваљујући
стипендистима који су се школовали у европским земљама, где су те
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спортове упражњавали и као властита сазнања и искуства доносили у
Србију. Осим њих сазнања увид у модерне спортове имали су и богатији
трговци, који су доста путовали по европским земљама, као и образовани
људи који су из европских земаља стизали у Србију где су се
настањивали.
Они су најчешће доносили прве бицикле, фудбалске лопте и друге
спортске реквизите, који су у почетку били права сензација за ову
средину, али су временом све више грађана прихватали ове дисциплине,
односно почели да се баве тим новим спортовима.
На овај начин модерни спорт је стизао у Србију и њега су прихватале
све категорије грађана, негујући га прво у приватним школама и
грађанским гимнастичким друштвима, а касније и у посебним спортским
клубовима, који почињу да се оснивају крајем 19. века.
Поред модерних спортова, као што су фудбал и бициклизам, који су
на овај начин стигли у Србију, традиционална народна надметања, а пре
свега коњичка и стрељачка, се веома лако и брзо преображавају у
модерне спортове. Разлог томе је што су она била омиљени
традиционални облици надметања у Србији, јер је од увек боља
оспособљеност у овим вештинама значила спремније ратнике, неопходне
у бурној политичкој историји Србије.
Стога су стрељаштво и коњичка такмичења, који су из Европе стизале
као модерне такмичарске дисциплине, једноставније и лакше прихватане
и међу најширим друштвених слојева.
С т р е љ а ш т в о је као такмичарска дисциплина настало у оквиру
Првог стрељачког удружења основаног 1466. године у Луцерну у
Швајцарској, у коме се вежбало и такмичило из ватреног оружја. Може
се закључити да је то прва институција у свету у којој је почело да се
негује стрељаштво
Нешто под европским утицајима, а више као покрет заснован на
традицији српског народа да се бори и брани слободу оружјем, средином
19. века стрељаштво у Србији, као дотадашња народна традиционална
вештина, почиње брже да се развија када оснивањем стрељачких
друштава, доношењем правила и организовањем такмичења, добија
обележја савременог модерног спорта.
И мада је обучавање и руковање ватреним оружјем постојало и пре
оснивања Стрељачког друштва, настанак модерног стрељаштва у
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Србији везује се за 1851. годину, када су организована прва стрељачка
такмичења у Београду, на тек отвореном Стрелишту у Топчидеру.
Стрелиште је отворено уз велику свечаност, којој је присуствовао и
српски кнез Александар Карађорђевић, а приступ је био дозвољен свим
грађанима. Било је отворено сваке недеље да би се и на тај начин оружје,
као симбол слободе и независности, још више приближило народу.
Целокупну активност у вези са организацијом стрељачких такмичења
помагала је војска, чиме је показан интерес за што бољом
припремљеношћу грађана у руковању оружјем.
Прво стрељачко друштво
под именом Београдска стрељачка
дружина основано је 1865. године, а након тога слична друштва се
оснивају и у многим градовима Србије.
Убрзо је ова спортска дисциплина постала предмет посебног
интересовања српске војске, тако да је Министарство војно 1863. године
донело одлуку да се пушке и муниција могу издавати народу бесплатно,
чиме је стрељаштво поред спортског и забавног карактера задовољавало
и потребе народне одбране. И у наредном периоду Министарство војно је
водило бригу о развоју овог спорта, тако да је из тих разлога предложило
1878. године да се развој стрељаштва посебно подстиче. Убрзо након тога
широм Србије се оснивају нова стрељачка друштва.
Прво првенство Србије у стрељаштву под именом Земаљско гађање
одржано је 1886. године у Београду, а већ следеће 1887. године Друго
наградно првенство у Крагујевцу.
Веома брз развој стрељаштва у Србији довео је 1877. године до
оснивања Савеза стрељачких дружина Краљевине Србије, који је преузео
даљу бригу о развоју овог спорта.
Посебним Законом о помагању стрељачких и гимнастичких дружина
и пет Кола јахача у Краљевини Србији, донетим 1892. године, решени су
у многоме финансијски проблеми ових друштава, тако да се она у
наредној деценији оснивају и у селима. Овакав брз развој стрељаштва у
Србији допринео је да се Стрељачки савез Србије 1909. године учлани у
Међународни стрељачки савез, чиме је овај модерни спорт изашао изван
оквира тадашње Србије.
К о њ и ч к а т а к м и ч е њ а у европским земљама прерастају у
модеран спорт доношењем правила, формирањем клубова и одређених
система такмичења. Ова такмичења су постојала у Србији као омиљена
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традиционална народна такмичења доста рано. Тако је забележено да је
1822. године у Чачку одржано коњичко такмичење под именом "Кошије",
1829. године у Шапцу, а слична такмичења организована су и у Београду
1842. године.
Узгајање коња у Србији проистекло је из потребе за овом племенитом
животињом у свакодневној делатности српског сељака, као и у рату за
народну одбрану. То је и навело кнеза Милоша Обреновића да 1836.
године указом нареди да кметови, који су за то имали услове, морају да
гаје коње за којима је држава имала велике потребе. Опште је познато да
је добро увежбана коњица често односила победе у биткама, а у време
мира коњичка такмичења су била народна забава.
Прва државна ергела основана је 1849. године у Београду, а 1860.
године кнез Милош је поклонио имање "Морава" на коме је такође
основана државна ергела, која је касније добила име "Љубичево".
Доласком на власт кнеза Михаила Обреновића (1860), променио се
однос према узгоју коња. Уз подршку кнеза Михаила, као великог
љубитеља коња, почело се са пропагандом коњарства помоћу коњичких
такмичења. Тако је у Београду 1865. године организовано коњичко
такмичење на новоизграђеном Тркалишту. Иницијативом кнеза Михаила
1866. године набављено је из иностранства више расних грла, што је
допринело развоју коњичког спорта.
Прва правила, према европским узорима, написао је лично кнез
Михаило за трку одржану 1866. године. Прво коњичко друштво
основано је у Београду 1885. године, под именом Удружење официра за
дресуру коња и приређивање трка.
Прво коло јахача Дриносавско Коло "Кнез Михаило" основано је у
Шапцу 1888. године. Убрзо се оснивају и друга кола јахача у
Крагујевцу- Шумадијско; у Нишу- Моравско; у Зајечару- Тимочко; у
Београду- Дунавско. Следеће године за централу је узето Дунавско коло
у Београду, које је покренуло и свој ч а с о п и с: "Витез".
У знак пијетета према кнезу Михаилу, творцу првих европских трка у
Србији, 1890. године пет Кола јахача (у Шапцу, Крагујевцу, Нишу,
Зајечару и Београду), узело је заједничко име: Коло јахача "Кнез
Михаило", са циљем да утиче на побољшање и унапређење коњарства и
подизање и гајење витешког и јахачког духа у српском народу.
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Закон о потпомагању стрељачких и гимнастичких друштава и пет
Кола јахача (1892) створио је још боље услове за његов даљи и бржи
развој.
И поред тога што коњички спорт у Србији није био никаква новина,
формирањем коњичких друштава долази до наглог развоја ове коњичке
гране у свим крајевима, а увођењем правила, оснивање клубова и
друштава, савеза (кола), као и организацијом такмичења, традиционална
народна такмичења преображавају се у модерну спортску дисциплину.
У другој половини 19. века у Србији се појављују и други модерни
спортови као што су бициклизам, када је 1884. године основано Прво
српско велосипедско друштво, а убрзо и фудбал одигравањем прве
утакмице у Београду испод Калемегдана 1896. године између чланова
Гимнастичког друштва Соко. Прву фудбалску лопту, са којом су играли
у Београд је донео Хуго Були 1896. године из Берлина.

Закључак
У Србију током 19. века стижу из Европе модерни спортови, али се и
дотадашње коњичке и стрељачке вештине и надметања под тим утицајима
преображавају у модерне спортове, који су брже и лакше прихватани и
упражњавани, јер су као традиционалне народне вештине дуги низ година
неговане и развијане.
Оснивање друштава, клубова и савеза, доношење правила, система
такмичења, изградња објеката за такмичења потврдило је сва обележја
модерног спорта дотадашњим традиционалним народним надметањима.
Након тога настављен је њихов бржи развој, као модерних спортова,
који су се укључивали у међународни систем такмичења и
интернационалне спортске асоцијације.
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TRANSFORMATION OF SOME TRADITIONAL FOLK
COMPETITIONS INTO MODERN SPORTS IN SERBIA IN 19TH
CENTURY
ABSTRACT:
Introduction Serbia gained autonomy in 1830, and the independence of the 1878.
Since then an accelerated economic, cultural and political development began
following the pattern of European countries.
As the modern sport in Europe was developing rapidly in the 19th century, these ideas
also arrived to Serbia.
In addition to modern sports (football, cycling) which arrived in Serbia from European
countries other traditional competitions (riding, shooting) evolved into modern sports.
Method Historic method was applied in the research.
Results and discussion Modern sport has appeared in England. Village folk dances,
which were traditional for that nation, served as the basis. In addition to those forms of
competition, new competitive forms appeared, from which modern sporting events
emerged.
Shooting and equestrian events were popular traditional forms of competition in Serbia,
because better ability in these skills meant better prepared warriors, necessary in a
turbulent political history of Serbia. Therefore, these skills, which were coming from
Europe as a modern competitive events, were better received.
On the other hand, many civil gymnastic societies began to accept other modern sports,
introduced by young people educated in European countries, where they practiced
these disciplines. They brought the first sporting apparatus, which, at first were a
sensation in this environment, but over time more and more citizens began to get
involved in these new sports.
Conclusion In 19th-century Serbia modern sports arrived from Europe, but equestrian
and shooting skills and competitions of that time under these influences transformed
into modern sports.

116 |

Зборник радова
УДК: 796:2+141.338
Др Виолета Шиљак
Факултет за менаџмент у спорту, Београд
др Георгиос Фрагкиадакис
Војна Академија Грчке, Атина
Виолета Шиљак, Георгиос Фрагкиадакис

СИНКРЕТИЗАМ РЕЛИГИЈЕ И СПОРТА ОД
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС
САЖЕТАК: Предмет овог истраживања историјског карактера, односи се на
синкретизам религије и спорта од Константина Великог до данас. Појавом
хришћанства као нове религије, дошло је до забране бављења свим спортским
активностима као и до укидања свих Игара, што је имало велики утицај на наглу
стагнацију физичке културе и спорта. Доба хуманизма и ренесансе вратило је
антички приступ целовитој личности човека који је захтевао складан развој тела
и духа. У Спрингфилду, Масачусетс, 1891. године у YМCA (Young Men’s
Christian Association) млади учитељ Џејмс Нејсмит измислио је нову спортску
игру - кошарку. Олимпијско гесло “Важно је учествовати, а не победити!”, први
пут је изговорио пенсилванијски бискуп на миси у Катедрали Светог Павла у
Лондону 19. јула током одржавања IV Олимпијских игара у Лондону. А пример
повезаности религије и спорта на нашим просторима присутан је код оснивања
СВИБОР Савеза Србије који је добио велики благослов Српске Православне
Цркве. Чланови СВИБОР-а такмиче се у борилачким и спортским
средњевековним вештинама по правилима из средњег века.

Увод
Од давнина је повезаност између религије и спорта присутна у
људској цивилизацији. У првобитној људској заједници и у периоду
старог века разни облици физичких/телесних активности су били у
функцији религије. У родовској заједници су магијско - ритуалне
свечаности биле праћене плесом или надметањем. У древним
цивилизацијама Далеког истока (Индија, Кина, Јапан) сви облици
телесног вежбања су били везани за религију. Јога, ритуални плесови,
здравствена гимнастика и ратнички плесови су кроз свакодневни живот
били неодвојиви део тадашње религије. Појавом будизма појачао се
утицај религије на спорт јер су будистички манастири били својеврсне
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школе борилачких вештина: песничења, рвања, борбе штаповима,
26
мачевима .
У античкој Грчкој развој првих полиса је узроковао и развој спорта.
Бројна локална такмичења су одржавана у оквиру светковина религиозног
карактера. Било је природно да полис има вежбалиште којим су се стално
служили људи свих година, не само за телесне већ и за духовне вежбе:
бавили су се трчањем, рвањем, лоптали су се и бацали диск или копље,
гњурали у хладној води базена и др. Ту се, такође, обављало и обавезно
школовање свих младих. Дечаци су се обучавали за рат и за такмичења у
локалним и Панхеленским играма.
Телесно васпитање је сматрано важним делом васпитања, и заједно с
духовним је образовало целовитог човека. Све појаве хеленског живота су
се развијале у сфери агонистике (надметања), а она у пуном јединству
целога човека, у јединству тела, душе и духа. Агонистика и гимнастика су
донеле идеал калокагатије, тј. хармонију лепо изграђеног тела и духовног
богатства, па је остваривањем тог идеала био створен телесно јак и крепак
народ здравог духа. Грци су на такмичењима постали свесни свог
духовног јединства упркос неким међусобним разликама. Они су Игре
сматрали делом своје религије. Такмичење је било средство за
27
подстицање и испољавање људске арете . Како су у античко доба
спортска такмичења била повезана са религијом, никада нису одржавана
самостално, већ увек у склопу религиозних светковина организованих у
част неког бога или хероја, унутар светилишта, које је поред храма и
жртвеника било опремљено и грађевинама као што су гимназија,
палестра, позориште, стадион и хиподром. Ова светилишта, а већином су
то била и пророчишта у која су одлазили сви Грци, су служила као
28
симбол националног јединства . Најзначајније свечане игре Грчке биле
су тзв. Панхеленске (свегрчке) игре: Питијске игре посвећене Богу
Аполону, Истмијске игре посвећене Богу Посејдону, Немејске игре и

26

С. Илић (1994): стр. 57.

27

"Арете одликује сваког човека; та грчка реч најчешће се преводи као
врлина, мада означава сваку изврсност, различиту у различитих људи. Арете се
не испољава само у једном подухвату или једном подвигу. Она се стиче,
васпитава и негује; посебни случајеви само је потврђују." (А. Ћирић, 1996, стр.23)
28
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најпознатије међу свим Играма - Свечане игре у Олимпији биле су
29
посвећене Богу Зевсу .

Религија и спорт од Константина Великог до данас
Константин Велики, који је живео крајем III и почетком IV века, је
био први римски владар који је прихватио Хришћанство - до тада веру
прогоњене мањине. Иако је хришћанство у почетку било забрањивано оно
је свој легалитет стекло Миланским едиктом 313. године. Цар Константин
је покренуо христијанизацију Царства и уздигао Хришћанство у
доминантну веру тадашњег цивилизованог друштва. Као први
хришћански цар био је велики добротвор и ктитор Хришћанске цркве и
након смрти је канонизован.
Појава Хришћанства као нове религије је имала велики утицај на
каснију стагнацију физичке културе и спорта. Црква је сматрала да је
јерес бавити се физичким вежбањем и на тај начин посвећивати пажњу
лепоти свога тела јер је пропагирала аскетизам и скромност у сваком
погледу. Све Игре и такмичења је нарочито осуђивала јер је паганство
(многобоштво) било у супротности са проповедањем о вери у једног Бога.
Тако су Свечане игре у Олимпији укинуте 394. године указом Теодосија
И, а гладијаторске игре су забрањене 404. године. Сви спортски објекти
(стадиони, циркуси и др.) осим византијских хиподрома су затворени 529.
30
године за време владавине Јустинијана II .

***
Хришћанство је као религија имало велики утицај на живот људи у
средњем веку. Поред племства, црква је такође постала феудална сила
стичући богатство, власт и моћ, иако је проповедала једнакост свих и
аскетизам. Укинула је скоро све облике физичког вежбања и надметања,
уз тврдњу да би требало бринути о души а не о телу. Како је свештенство
преузело бригу о образовању дошло је до његове једностраности. Једино
у манастирима, где није било физичког вежбања се могла стећи
писменост. И поред великог броја забрана разних облика физичке културе

29

Г. Цхристопоулос & Ј. Бастиас (1982): п. 82.

30

В.Шиљак (2007): стр. 58.

| 119

Међународна научна конференција Ниш 2011

од стране цркве, неке његове облике су упражњавала деца племића и
витезова. Црква је дозвољавала физичко вежбање које је било неопходно
за што бољу припрему ратника. Вођење ратова и лов, којим су се
феудалци бавили у слободно време, захтевали су вештину јахања, доброг
руковођења оружјем и одличну физичку припремљеност, што се стицало
редовним и систематичним физичким вежбањем. Познати су нам
Крсташки ратови који су се одиграли у периоду од XI до XIII века уз
подршку Папе за ослобођење Христовог гроба. У време када се није
ратовало организовали су се витешки турнири, где су се они огледали у
разним вештинама. Народне облике надметања (трчање, рвање, бацања и
потезања мотке) су упражњавали кметови и њихова деца. У току ових
такмичења, поштовала су се правила која су усмено преношена са
генерације на генерацију. Такмичило се на свечаностима приликом
31
разних црквених празника , што указује на чињеницу да су таква
надметања одржавана са прећутним Благословом цркве.

***
Доба хуманизма и ренесансе вратило је антички приступ целовитој
личности човека који је захтевао складан развој тела и духа. У овом
периоду физичко/телесно васпитање добија значајно место у систему
васпитања, захваљујући многим мислиоцима, педагозима, писцима и
лекарима. Они су у својим делима и практичном раду истакли потребу и
неопходност телесног вежбања, васпитања и такмичења. Појављују се
прве идеје, предлози и покушаји увођења наставе телесног васпитања у
32
школе. У Немачкој се оснивају филантропинуми , школе које су имале
значајну улогу у стварању основе за појаву и развој нових савремених
грађански гимнастичких система. Јохан Бернард Базедов и Јохан
Христофер Гутс Мутс по завршетку студија теологије су почели да се
баве педагошким радом и били су међу првим оснивачима
филантропинума.
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***
У савременом добу спорт доживљава наглу експанзију. Примери
прожимања религије и спорта су многобројни:
У Спрингфилду, Масачусетс, 1891. године у YMCA (Young Men’s
Christian Association) млади учитељ Џејмс Нејсмит измислио је нову
спортску игру - кошарку.
Олимпијско гесло “Важно је учествовати, а не победити!”, први пут
је изговорио пенсилванијски бискуп на миси у Катедрали Светог Павла у
Лондону 19. јула током одржавања IV Олимпијских игара у Лондону.
Средином 60-их година XX века, МОК је објавио писмо Папа Павла
VI "Црква људско тело сматра ремек-делом стваралаштва. Шта би
онда висе могло бити у сагласности са циљевима Ствараоца, и са
црквеним учењем, од физичког везбања. Али, у спорту је садржано много
више од физичког. Каква школа верности! Какав противотров
млитавости и лењости. Какав строг учитељ. Какву чврсту дисциплину
захтева. Братство, узајамно поштовање , разумевање тимског духа, то
је права част за вас. Где смо, него у хришћанском откровењу, нашли
моралне врлине које тако снажно доприносе употпуњавању људске
личности."33
Пример повезаности религије и спорта на нашим просторима
присутан је код оснивања СВИБОР Савеза Србије који је добио велики
благослов Српске Православне Цркве. Чланови СВИБОРа такмиче се у
борилачким и спортским средњевековним вештинама по правилима из
средњег века.
Видаковић М. (2007) интервјуишући наше познате спортисте, Матеју
Кежмана и Драгутина Топића, изложио је у свом истраживању њихову
повезаност и позитиван став према вери у Бога34.
Данас се могу видети бројни спортисти како се моле Богу за победу
пред почетак неког надметања (трке, утакмице).

33

www.olympic.org

34

Видаковић, М (2007): стр. 221‐225.
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Закључак
У овом истраживању је утврђено да су религија и спорт међусобно
повезани од најдавнијих дана па до данас. Узајамни утицај је имао значај,
како на развој спорта, тако и на развој религије. Од појаве Хришћанства
па до данас, могу се уочити различити ставови цркве према спорту. У
почетку се бављење спортом сматрало јереси, затим су теолози били
зачетници увођења наставе телесног васпитања у школе, да би данас
могло да се потврди постојање веома јаке интеракцијске везе између
спорта и религије. Данас спортисти поред напорног тренажног процеса
који је усмерен на њихове физичке предиспозиције све више схватају да
им је неопходна и духовна равнотежа коју проналазе у вери.
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SYNCRETISM OF RELIGION AND SPORTS SYNCE CONSTANTINE
THE GREAT TO THE PRESENT TIMES
ABSTRACT. The subject of this historical research is relating to the syncretism of
religion and sports since Constantine the Great to the present times. With the advent of
Christianity as a new religion comes to the banning of any sport activities and to repeal
all of the Games. Christianity has had a major impact the subsequent stagnation of
physical culture and sports. The age of Humanism and Renaissance has returned an
ancient approach to wholesome personality of a man who is required harmonious
development of body and spirit. In Springfield, Massachusetts, 1891. in the YMCA
(Young Men's Christian Association), young teacher James Naismith invented a new
sport game - basketball. The Olympic motto "It is important to participate, not to win!"
for the first time Pennsylvania bishop spoke at the Mass at the Cathedral of St. Paul in
London on 19th July during maintenance of IV Olympic Games in London. Example
connection between religion and sport from our region is present in the establishment
SVIBOR Association of Serbia, who received the great blessing of the Serbian
Orthodox Church. Members of SVIBOR are competing in medieval martial arts and
sports skills for the rules of the Middle Ages.
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СОКОЛСКИ СЛЕТОВИ МОРАВСКЕ СОКОЛСКЕ
ЖУПЕ НИШ ОД 1920. ДО 1941. ГОДИНЕ КАО
ОБЛИЦИ ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
САЖЕТАК: Соколи су највише пажње у свом јавном раду посвећивали
слетовима. Жупски слетови су по правилу одржавали сваке године у другом
граду. Покрајински слетови су оджавани нешто ређе, а свесоколски са најдужим
временским размаком. Соколски слетови представљали су манифестације
заједништва, слоге, јуословенства и свеславенства. Они су били једна врста
смотре достигнућа у области физичког вежбања деце, омладине и одраслих
грађана. У Соколској организацији у Краљевини Срба Хрвата Словенаца и
Краљевине Југославије одржавали су се слетови, а с обзиром на то ко их је
организовао и како, делили су се на нивое: друштвени, жупски, окружни,
покрајински, савезни (југословенски) и свесоколски (свеславенски) који су
организовани и реализовани ван државних оквира (Праг-Чехословачка). У раду је
обрађено једанаест соколских слетова које одржала Моравска жупа Ниш у
периоду од 1920. до 1941. године.

Увод
Соколски слетови, такмичења и јавни наступи представљали су
манифестације соколског теловежбовног рада и експонирања соколске
снаге. Преко ових манифестација могло се у краћем и дужем временском
периоду пратити развој соколске вежбе. Такође, ове манифестације су
представљале могућност да се уоче одређени недостаци у раду појединих
савеза, жупа и друштава. Уједно су ове манифестације имале и
пропагандно -мобилизациони карактер у смислу интересовања за
соколски рад и ширење соколске идеје. Соколски слетови, такмичења и
јавни наступи били су обавезан вид соколског друштвеног, жупског и
савезног рада. Исте манифестације биле су прилика да се соколи
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међусобно упознају, друже и размене искуства. Познато нам је да су на
појединим манифестацијама учествовали припадници војске и школе.
У надлежности Југословенског Соколског савеза било је да
организује и води сваку јавну приредбу у којој учествује више жупа. Иста
организација важила је и за жупске и друштвене јавне наступе.
Друштвене јавне наступе водио је старешина уз помоћ збора предњака.
Друштва су била у обавези да приређују јавне наступе најмање једанпут
годишње. Исте обавезе имале су и жупе, али су оне имале и обавезу да
приреде и један слет или такмичење за друштва која су у њој учлањена.
Југословенски Соколски савез имао је обавезу да приређује јавне вежбе,
такмичења и слетове у држави и ван ње уз обавезу жупа да учествују у
35
савезним јавним наступима.
Сви соколски јавни наступи одвијали су се по прописима „Реду
јавних наступа“, који су донети на соколским саборима, а мењани на
главним скупштинама ЈСС. У зависности од манифестације (да ли је у
питању излет, утакмица или поворка), соколи су били у обавези да обуку
и адекватну одећу: свечана одора, вежбаће одело или грађанско одело са
соколским знаком. У јавним вежбама, слетовима и такмичењима
наступали су у вежбаћем оделу. Треба напоменути да су соколи одбијали
да наступају у поворкама заједно са организацијама и друштвима који су
класно или верски опредељени.
Соколски слетови трајали су по неколико дана. За сваки слет
неопходно е било добро се припремити. На њима се нису вежбале само
слетске вежбе, већ је то била смотра целокупног рада соколске
организације (обавезне слетске вежбе, приказ облика рада појединих
друштава, методика рада, и специфичности у раду друштава, али су се
одржавала и такмичења у спортским играма и стрељаштву).

1. Слетови ЈСС
Први статистички извештаји о раду друштава и жупа показују да су
неки од њих успели да организују врло успешне слетове. У периоду од
1919. до 1929. године ЈСС (Југословенски соколски савез) био је изузетно
организован и реализовао је седам покрајинских, један Свесоколски
савезни слет, једну међуслетску утакмицу и одлазак својих вежбаћих

35

Организација, ЈСС, 1925., 187.
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врста на два свесоколска слета у Прагу, на међународне утакмице у
Лиону и Олимпијске игре у Паризу 1924. године. Покрајински слетови
ЈСС одржани су: 29 и 30. јуна 1920. у Марибору, 30. јуна 1921. у Осијеку,
29. октобра 1922. у Загребу, од 27 до 30. јуна 1924. у Сарајеву, од 13.
до18. Августа исте године поново у Загребу, од 27. до 29. јуна 1927. у
Љубљани 5. и 6. Септембра 1928. у Скопљу.
Године 1920. и 1926. Југословенско Соколство масовно је
учествовало на 7. и 8. Свесоколском слету у Прагу. Од 26 од 29. јуна 1926.
године триста југословенских нараштајаца наступило је на Нараштајском
слету у Прагу, а 2 и 3. јуна 1928. године школска омладина јужне Србије
масовно је учествовала на предслетским данима у Скопљу.
Најимпресивнија манифестација Југословенског соколства био је Први
свесоколски слет 1922. године у Љубљани. од 27. до 28. маја 1926. године
на међународним утакмицама у Лиону југословенска такмичарска врста у
саставу П. Шуми, С. Дерганц, Л. Штукељ, Ј. Приможић и Ј. Порента
доживела је пуну сатисфакцију освојивши друго место. Своју
такмичарску врсту Југословенско соколство упутило је 1924. године на
Олимпијске игре у Париз, где је њен члан Леон Штукељ освојио наступ
36
олимпијског победника у вишебоју на вратилу.
Док су се такмичењима и јавним наступима једни одушевљавали,
други су били њихови огорчени противници, тврдећи, да је актуелна
пракса, нарочито у спорту, учинила да се такмичења извргну у своју
супротност, односно, да су у спорту она постала сама себи сврха. У њима
владају нежељене тенденције једностраности уз исцрпљивање и
искоришћавање појединаца, са штетним последицама за њихово телесно и
морално здравље. Преовладао је ипак став, да је такмичење значајно
васпитно средство у сваком телесном вежбању, па и соколском, јер како
је то истицано, без такмичења нема правог вежбања, а без правог
вежбања нема правог соколства. Тек се кроз такмичења и борбу сматра
се, много боље развија снага, окретност, одважност, одлучност,
37
пожртвованост и истрајност појединаца.
У првој години свога рада Соко Краљевине Југославије, организовао
је најзначајнију јавну манифестацију, Први свесоколски слет, који је био
одржан од 8. до 28. јуна 1920. године у Београду. На овом као и на свим
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ранијим и будућим жупским, покрајинским и друштвеним слетовима,
главни садржај чиниле су просте вежбе. Одлуком збора жупских
начелника и начелница на седници од 7. децембра 1930. године, први пут
се уводи у праксу могућност организовања самосталних такмичења у
такозваним слободним гранама: лакој атлетици, пливању, одбојци, које
су се до тада организовале у форми дисциплина у склопу обавезног
38
програма соколског такмичења.
Из такмичарског реда (програма) за 1932. годину који је усвојен не
седници савезног начелништва одржаној 10. јуна 1931. године, види се да
су општа соколска такмичења укључивала неку врсту вишебоја.

Слетови Моравске соколске Жупе Ниш
У наредном делу износе се најзначајније активности Моравске
соколске жупе Ниш (МСЖН) на соколским слетовима, академијама39,
јавним часовима и другим соколским манифестацијама (општа
такмичења, одржавана су сваке године).
Године 1923. Жупа је одржала свој I слет у Зајечару на игралишту
код болнице. Први жупски слет организован је на игралишту код
болнице, и том приликом су соколске чете из Великог Извора, Рготине и
Љубичева одржале, између осталог, велику коњичку трку.40 Аутор је
дошао и до података да је исти слет одржан у Зајечару 1922. године на
игралишту код болнице. 41
Године 1926. 10. јуна (Спасовдан) организован II жупски слет у
Прокупљу. 42 Скупштина СД у Прокупљу одлучила је да се у Прокупљу
одржи слет Моравске соколске жупе Ниш. Слет је одржан 10. јуна 1926.

38

В. Мурник, н. д., 1930, 47.

39

Академије су биле приредбе које су биле извођене у салама али и на
отвореним вежбалиштима. На њима су биле извођене разне слетске, римичке и
друге вежбе, „пирамиде“ или скупине и вежбе на справама (прескоци и вежбе на
тлу). Број вежбача није био велики али је био бољи квалитет вежбања (М. Илић,
н. д., 1998, 49).
40

Ј. Илић, Соколи у Зајечару, Развитак, бр. 233–234, Зајечар, 2009, 73.

41

Извештај Гиназије у Зајечару, 1922, 45.

42

Д. Мирчетић, н. д., 1998, 173.
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године, на фудбалском игралишту „Југ Богдан”. Поред Моравске
учествовали су вежбачи из Скопске, Тимочке, Крагујевачке и Београдске
Жупе.43
Године 1927. организован III жупски слет у Нишу. После редовене
VII седнице старешинства ЈСС, која је била одржана 17. маја 1927.
године, Моравска жупа Ниш је послала позиве за свој слет у Нишу и
свечано отварање Соколског дома.44
Године 1928. 3. јуна одржан је IV жупски слет у Пироту. 45
Године 1929. 2. јуна у Зајечару је одржан V жупски слет. Слет је
одржан на локацији дворишта касарне 20. пешадијског пука
„Престолонаследник Петар II“, испод Краљевице. На слету је била
изведена и вежба десетине соколаца под називом „Бучи, бучи, море
Адријанско“.46 У току програмских свечаности соколи су присуствовали
откривању и освећењу споменика Тимочанима палим у ратовима од 1912.
до 1918. године. По подне истог дана одржане су слетске вежбе у касарни
20. пешадијског пука у Зајечару. Увече после слета приређена је свечана
академија са бакљадом.47
Године 1930. 24. и 25. маја одржан VI жупски слет у Лесковцу.
Соколско друштво Лесковац је на својој седници 16. априла донело
коначну одлуку да се слет одржи у Лесковцу 24. и 25. маја ове године.48
Слет је одржан поводом отварања и освећења Соколског дома, чији је
дародавац био Живко Стојиљковић, индустијалац из Лесковца и прославе
35 година свог постојања. О овом догађајау тада највише је писано у
„Лесковачком гласнику“. Преко истих новина грађани су позивани на
гостопримство и срдачност код пријема гостију.

43

Ј. Златановић, н. д., 1997, 37.

44

Sokolski glasnik, IX godište, JSS, Ljubljana, 1927.

45

М. Милошевић, н. д., 1933, 21.

46

Рукопис „Под крилом сокола“ пружио аутор Срђан М. Томић из Зајечара,
2011. године.
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Године 1931. одржан је VII жупски слет у Неготину од 31. маја до
2. јуна 49 За овај слет су цела Неготинска крајина и сам град Неготин,
организовали опсежне припреме, јер се требала манифествовати соколска
снага Моравске жупе, снага Крајине и самог града Неготина. Истицало се
такође, тада да је Соколство једна неопходна потреба за Крајину. „СД
Неготин“ је било носилац соколства у Крајини па је Жупа из тог разлога и
одлучила да слет организује у Неготину.
Године 1932. одржан је VIII жупски слет поново у Зајечару. Слет
је био одржан на дан ослобођења од Турака, у дворишту Зајечарске
гимназије. Учествовала су друштва из: Ниша, Пирота, Прокупља,
Параћина, Књажевца, Бора, Неготина и Прахова и других градова јужне
Србије.50 Поред масовних наступа у слетским вежбама, приказане су и
коњичке вештине, које су извели чланови сеоских чета из Рготине и
Великог Извора, као и гимнастичке вежбе на справама и трке бициклиста.
51

Године 1933. 4. и 5. јуна одржан је IX жупски слет у Нишу.52 По
девети пут соколи Жупе Ниш, сврставају се у све бројније редове да
искажу снагу покрета који служи општем добру и моћ Соколства које се
залаже за јачање снаге југословенства и васкрс словенства.
Године 1933. 2, 3, 4. и 5. августа у Књажевцу Моравска жупа је
одржала слет под именом „Тимочки соколски слет“, уз учешће свих
сокола и сеоскоих чета из Тимочке крајине. За време слета Њ. В. Краљ
Александра I подарио је заставу соколима из Књажевца. Слет је обиловао
програмима изложби и фудбалских утакмица, као и јавним часом који је
одржан у 16.00 часова поподне. У вежбању су се посебно истицала сеоска
соколска друштва.
Године 1936. 30, 31. маја и 1. јуна Жупа je организовала X
јубиларни Жупски слет у Нишу. Учествовала су СД из Ниша, Лесковца,
Цариброда, Неготина и Куршумлије.53 О овом догађају писала је и
„Политика“. У Нишу се првог и другог дана Духова одржао слет
49

Лесковачки гласник,1931. и Неготин и крајина, 1986.

50

Документ, Стотридесет година Зајечарске гимназије, Зајечар, 1967. године.

51

Ј. Илић, Соколи у Зајечару, Развитак, бр. 233‐234, Зајечар, 2009, 76.

52

Нишке новине, недеља 4. јун, 1933.

53

Историја Ниша II, Ниш, 1984, 538.
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Моравске жупе у славу 21-годишњице Нишке резолуције.54 Свечаности су
отворене штафетом и дочеком тркача, који су са четири стране из
Цариброда, Куршумлије, Неготина и Врања донели у бочицама земљу тих
крајева за споменик слободе у Нишу.
Године 1939. одржан последњи XI жупски слет у Крушевцу 28. и
29. маја. Поводом прославе 550 – годишњице Косовске битке одржан је
међужупски слет. Слет је одржан под високом покровитељством бана
Моравске бановине Јанићија Красојевића. Припреме и највећи део посла
око организације слета спровело је „СД Крушевац“. Учествовало је 70
друштава и чета соколских жупа Крагујевац и Ниш. На игралишту „Цар
Лазар“ у Крушевцу 28. маја одржан је слет на коме је учествовало у
слетским вежбама, атлетици и гимнастици 5.000 учесника.

Закључак
Свеобухватном анализом наведених активности на слетовима и
осталим манифестацијама Моравске соколске жупе Ниш, недвосмослено
се увађа да је Жупа у наведеном периоду била једна од активнијих у
Савезу. Истини за вољу, поједине њене активности нису имале одређени
хронолошки редослед, али су свакако биле подстрек за даљи успешнији
рад и развој соколства. Због оскудног архивског фонда о соколским
активностима Моравске жупе у периоду 1920–1941. година, веома је
тешко било доћи до других историјских података. До појединих података
долазило се споралдично, због оскудно сачуване соколске литературе која
је у појединим периодима излазила веома кратко. Ипак, аутор мисли да су
овом делу исправљене могуће историјске нејасноће, које се тичу
одржавања слетова по годинама, местима и ономе шта се и како вежбало
на њима и осталим манифестацијама.
Соколски слетови као облик јавне манифестације у соколском
покрету, имали су различите садржаје и облике рада у виду: јавних
часова, свечаних поворка и дефилеа улицама градова где су слетови
одржавани, приказа соколских вежби и дисциплина, изложба, фудбаских
утакмица, гимнастичких вежби на справама, бакљаде, соколских
академија и вишебоја,
свечаности поводом освећења Соколана и
историјских споменика у градовима организаторима.

54
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Све ово говори наму прилог добро оранизованим манифестација на
којима може да позавиде и данашњи организатори спортских
манифестација.
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SOKOL MASS GAMES OF MORAVIAN PARISH NIŠ FROM 1920 TO
1941 AS FORMS OF PUBLIC EVENTS
ABSTRACT. The members of Sokol organization were devoted the most of attention
to the mass games or mass gymnastic. Mass games of parish lands were usually held
every year in another city. Province was held less frequently, and pan-sokol’s games in
the longest time intervals. Mass games of sokols were events of unity, harmony, and
idea of yugoslavistic and panslavistic. They were a kind of festival of achievements in
the field of physical activity of children, youth and adult citizens. In Sokol organization
in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Kingdom of Yugoslavia were
held sokol mass games, and with regard to who and how they were organized they
were distributed to the following levels: social, parish, district, provincial, federal
(Yugoslav) and pan-sokol (panslavistic) which are organized and implemented outside
the framework of state (Prague-Czechoslovakia). The paper deals with eleven Sokol
mass games held by Moravian parish Niš in the period from 1920 to 1941.
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Републички педагошки завод, Бањалука
Душан Сп. Илић

О НЕУСПЈЕХУ И ПОРАЗУ, ПОСЕБНО
САЖЕТАК: Ово је опште присутна тема у свакодневном животу човјека, а
посебно у физичком васпитању, спорту и рекреацији.
Ово је покушај, а вриједи покушаја, да се укаже посебно дјеци и омладини, како
је све у животу пролазно, а поготово неуспјеси и порази. То су стања у која често
упадамо, која нас дубоко окупирају (заокупе). Људи, а посебно млади нису
рационални у свом понашању и често желе што није главни циљ човјекових
активности.
Из неуспјеха и пораза у животу човјека може се слободно рећи и могуће је
извући више поука, искустава и информација него из оних често нереално
прижељкиваних. Зато треба имати и градити високу свијест о процјени
реалности и много више познавати и радити на себи и вриједностима за себе. То
је порука извлачења вриједности за човјека током његовог младалачког и
зрелијег живота, његовог проласка кроз сва искушења без обзира колико
значајна, мање или више болна или горка била.

Опште позната ствар је да човјек (дјеца и омладина) треба градити
свој живот и општи принцип живљења, комуникације, васпитања и
образовања без обзира на ситуације, разлоге и поводе. Животу не треба
окретати леђа. Наш колега, Александар Керковић дивно је то исказао
1998. године баш на скупу посвећеном ''ФИС комуникацијама'' у Нишу:
''Док комуницирам дотле и постојим''.
Наш живот је врло кратак и прелазимо га својим пропутовањем за
неких мање или више 70-так година. Школско доба је кратко, спортско
доба још краће, а старост најкраћа.
Да ли смо у стању да откријемо и утврдимо наш идентитет и смисао
(по)стајања у току свог живота? Да ли треба увијек да се потврђујемо и да
побјеђујемо? Да се потврђујемо, али не и побјеђујемо, јер је сваки човјек
по својој људској природи, спортиста као што је и грађанин. То значи
потврђује се и као такав остаје. Он постаје, потврђује се и остаје као
човјек, грађанин, дјелатно биће.
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Намјера и порука овог чланка јесте неосвртање за неуспјесима и
поразима када не успијемо у својој игри, надметању, намјери или понеком
''важном'' циљу. Овај живот који можемо да живимо и искористимо је у
радости стварања, напрезања, (ис)пробавања, (у)познавања и животног
ангажовања и истрајавања. Поткрепићу овај увод врло разумном изјавом
јапанског гимнастичара Оноа које би могло бити животно гесло свих
људи без обзира на узраст. Он каже: ''Када побиједим, а нисам дао све од
себе, нисам задовољан, али кад не побиједим, а знам да сам дао све од
себе ја сам задовољан.''
Није риједак случај да је живот скопчан и са искреним плакањем,
страховањем и дрхтањем. Баш у тренуцима психичког и физичког развоја
и умора, бојажљивости, потиштености и поражености највише нам годи
(само)охрабрење али да нам је баш тада најтеже и недовољно ослонити се
на оно што нам је остало – преостале расположиве снаге.
Божанско је и рођењем стечено право изразити своју мисаонокретну
експресију и то као здрава, безбрижна, срећна и мање или више успјешна
особа. Може нам се учинити несхватљивим властито ''ја'' све док се
прибојавате и док се осјећате скрушеним умјесто одважним. Истинска
одважност и храброст потиче од Божијег ума и дара. Када их
прижељкујете истинском душом и свим срцем својим, када вјерујете у
њих и трагате за њима док не постану живи дио наше природе, стичемо
моћ и спремност суочавања са тешким и наизглед безизлазним
ситуацијама (сличним какву доживљава Аска у Андрићевој приповјетци
Аска и вук). Стичемо способност за различитим истрајавањима у
вјечитом животу или нашем пропутовању.
Док је пронашао електричну сијалицу Т.А. Едисон имао је иза себе
хиљаде покушаја. Покушаји га нису обесхрабрили. Није одустајао.
Одговорио је: ''Били су то успутни кораци на путу. Открио сам пут којим
се не долази до електричне сијалице. У сваком тренутку сам осјећао
велику жељу за учењем, чак и на сопственим грешкама.'' Наш Никола
Тесла био је рационалнији, а академик Р. П. Ного каже: ''Није све пропало
кад пропало све је.'' Ово би могао бити користан пандан супротан пандану
феномена побједе (''Од свих побједа најдража ми је она сљедећа''), јер ће
увијек бити више оних који не успијевају или чезну за побједом. Сви се
могу промијенити, побољшати (ал' не према другом него побједом над
самим собом) без обзира на развојне димензије (когнитивне, афективне и
физичке) без обзира на ситуацију, околину, амбијент и фазе у животу.
Веома је важно да човјек у себи (раз)ријеши, (по)каже и (до)каже да вам
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унутрашње мисли, понаша-ње, кретње, поступци и гесте пружају или
одражавају постигнуће које у себи (од)лучите. Страх, уздржаност и
оклијевање често паралишу менталну намјеру и не само њу него и
емоционалну и физичку активност. Тако се може ослабити и ум и тијело и
дух које су неиспитани, а у дубини нашој негдје скривене...
Духовна снага свемира не познаје поразе и неуспјехе!
Колико сам пута..., или колико сте пута били на ''самом дну'' , не дај
Боже очају, а спонтане, смирене и благотворне ријечи подршке нама
упућене биле су сламка спаса које нам је неко близу саосјећајући и
пријатељски изговорио. Те ријечи су нам се вјечито урезале (било од
родитеља, наставника, незваног госта). Оне су својеврсни ''енграм'' нашег
живота које ћемо памтити, цитирати и повјерити другима. Млади то
спомињу док су живи, послије првих искушења, ситуација како у
физичком васпитању, посебно у првим корацима и (при)укључењима у
спорт, а касније и у рекреацији. Такви саучеснички савјети су јачи и
важнији од сваког мача. Они су вас (уз)дигли и дали вам осјећај спаса,
достојанства па и величанства. Они су вам пружили осјећај величанства
човјека (боголикости). Тако сте можда наставили даље, јер су у вас
вјеровали, подстицали вас и тако нашли сопствене снаге, на осврћући се,
а вјерујући у себе. На крају то је један од најбољих разлога за наставак
живљења живота, рада, вјежбања, тренирања, надметања и рекреирања.
Као што у сваком покушају, а поготово почетку, многи нису
доживљавали успјех тако је и Едисон, окусио пораз много пута, али се
није предавао до успјеха.
Кључна разлика постоји између тога кад дијете, спортиста или
рекреативац каже: ''Нисам успио.'' и ''Ја сам неуспјешан.'' Правимо често
грешку у медијима, школама и у свакодневном животу и то велику у
спорту, рекреацији (физичким вјежбањем) и у настави физичког
васпитања када пред дјецом, омладином људима истичемо ту нехуману
подјелу на ''побједници'' и ''побјеђени''. Свако од нас, посебно у школама,
затим као писац, истраживач зрео човјек прави грешке овог типа и то
сваким даном. У овом или оном облику свако је доживљавао критике,
оптуживање и неуспјех. Показало се да су они, критиковани, оптуживани,
не мали број пута, постали чувени у многим својим опредјељењима,
ставовима и дјеловањима. Они нису оптуживали ни друге ни себе. Оно
што им је указивано као грешка послужило је као мотив и лекција како да
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се превазиђу претходни неуспјешни кораци, путеви и начини битисања и
потврђивања.
Како постићи одређени ефекат или пожељни исход

учења и

рада?.
Срећом сви знамо да је неуспјех пролазан и да то не значи пораз. Не
признавати неуспјех, поготово пораз свако би требао наставити поновном
борбом, вјежбањем и сарадњом да дође до жељеног циља. Иако пораз и
успјех нису исто постављамо питање шта је пораз? Само ријетки би
прихватили да је то облик учења, тек први искорак до нечег нама
прихватљивијег и бољег. Пораз је чест у нашим (посебно младим)
животима гдје једна страна чини све да га ''приреди'' неки губитак оној
другој у било којој свери људског живљења. Али то може бити само једна
епизода, ефемерна ствар, ако чврсто и постојано стојимо и дјелујемо да из
таквог искуства понешто (на)учимо. Ако се из њега учи, а да се при томе
не прибојавамо или бојимо, да смо огорчени (а дешава се и падање у очај)
горка преживљавања могу нам помоћи да још више трагамо и стварамо
уљепшавајући нашу игру, активност и живот, идући ка човјеку, уздизању
ка њему, улазимо у права искуства и осјећај мјере и искуство укуса.
Народна пословица: ''У побједи се не понеси, а у поразу не понизи'' може
се примијенити у животу и у свим видовима физичког васпитања, спорта
и рекреације. Неуспјех у физичком васпитању, спорту и рекреацији
присутан је јер нема довољно исправних покушаја(подражаја), а знамо да
је то могуће постићи само уз ријеку зноја и хиљаде и хиљаде покушаја....
Човјеково понашање се проучавало још у давним временима. Стари
Грци су стално постављали питања о развојној и човјековој мотивацији55.
Грчки филозоф Аристотел је свакако један од претеча у развоју људског
понашања и мотивације. То је било чак пет вијекова прије Христа. Своја
запажања градио је на основу учења Платона и Сократа. Постоје тврдње
да је Сократ рекао ''Упознај себе.'' Он у то доба позива Атињане да живе
достојанствено, самокритички уз непрекидну радозналост људског
живљења и понашања. Из ових погледа је могла проникнути чувена
библијска мисао ''Упознај истину и она ћете ослободити.'' Ови Грчки

55

Моћни начини мотивације дјеце, спортиста и људи су: развијање јаке воље,
миротворство, навијање, помагање и одлучност с добрим опредјељењем и
намјерама. Познати су и из њих произилазећи начини мотивације дјеце које се
могу наћи у књизи Gary Smalley: The Key to Your Child’s Heart, Proven Word, Word
Publishing, Dallas‐London‐Vancouver‐Melbourne. 1984. p.133‐155.
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филозофи тврдили су да зло има коријене у незнању, предрасудама,
чулима, ранијим покољењима и чудним необјашњивим разлозима, због
чега се данас људи тако понашају. Кулминација ових виђења била је
сентенца која нам и данас пуно значи: ''Неистражени живот није достојан
живљења.'' Познат је Сократов идеал ''самонадзора'' или како то још
можемо чути у изразу ''психофизичка равнотежа''. Када упознамо
сопствене коријене у друштву, више нећемо осјећати потребу за
сагледавањем, процјењивањем, а поготово суђењем о другима. Такве
(пр)оцјене и суђења могу само донијети отуђивање људи једних од
других.
Што човјек себе сматра вишим тим је слабији, а што више мисли о
себи, тим је јачи од самог себе, јачи је пред људима. Ако хоћеш да
побиједиш, буди њежан, мек и попустљив. Буди опуштен, а не напет.
Мораш доживљавати честе неуспјехе и поразе. То су на неки начин и
патње које ће научити човјека посебно младу особу да се разумно односи
према животу, Колико је она способна да тај разумски дио прихвати и
остварује, тиме ће омогућити да развија све чешће у њему и његовом
будућем животу духовни живот.
Људи живе, жале се и јадају на неуспјех и пораз, али ипак живе и
даље. Једно је објашњење те чудне и незгодне ситуације,
противурјечности па и фруста-рционе толеранције. Мањи дио на овоме
свијету у дубини душе зна да живот човјека није у тијелу него у духу. Сви
неуспјеси и порази, разна трвења и јади пот-ребни су за добро духовног
живота. Они нас уче да разумно приступамо животу. Дјеца и омладина
имају мало искуства или га немају уопште. Они и не знају да све што им
постаје непријатно или им тешко пада, све што је остало без резултата и
несрећно завршено да је све то истинско добро. То је својеврсна
(пр)овјера да ли смо стабилни (у некој врсти равнотеже, у свом миру), у
оном што знамо, показу-јемо или исповједамо. Оно што сматрамо
неуспјехом(поразом) често сматрамо злом по себе, већином је добро које
још не схватамо. Смисао је да од тјелесног ств-арамо све више духовно
биће. А за то је потребно оно што називамо пораз, неус-пјех, искушење
или чак наговјештај мисли. Ми се жалимо када треба издржати.
Постоје приче о томе да је човјек кажњен на тај начин да не може да
поднесе неуспјех и пораз (тога смо свједоци у раном дјечијем добу, код
неке наше дјеце то непосредно и дирљиво доживљавамо). Треба тражити
у неуспјеху и поразу значај за своју душу и њен развој, па ће неуспјех и
пораз изгубити свој негативан утицај. Не треба никад клонути, већ
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(из)градити самопоуздање, храброст па и пркос. За квалитет, рад школе па
и за живот веома су значајна погледи и пракса на ''предмет'' васпитање
воље коме је у Француској дата посебна важност (Жил Пајо).
Ако се сусрећеш с противницима и знаш да се њима ''позабавиш'' и
проучиш како да их заволиш као своје противнике, онда ће управо оно
што сматраш и замишљаш злим код њих постати за тебе велико добро.
Када се осјећаш, пораженим неуспјешним, несрећним, сјети се
искустава других у твом окружењу или шире, и поразмисли да би могло
да буде и теже. Оно што ти је послано у виду неуспјеха, пораза,
понижења, несреће као искушења, да то послушно, понизно и прихватиш
као несрећу коју ћеш удјенути у себе и постати бољим. Један мој колега
када силно критикује он то чини изреком: ''Да Богда ти бољи био''. Ми
често поистовјећујемо неуспјех и пораз с патњом, а управо Бог шаље
патњу ономе кога воли. За онога који вјерује, неуспјех и пораз нису
ништа лоше или зло него добро. Мисли добро и добро ће бити. Само реци
себи да је у свему што се дешава воља Божја. Вјеруј да је воља Божја
увијек да буде добро, па се нећеш ничега прибојавати, и живот ће ти бити
добро.
Овај свијет није шала, није долина искушења и преласка у неки бољи
живот, вјечни живот, него је овај свијет у којем сада живимо један од
вјечних свјетова, он је лијеп и радостан. Ми не само да можемо, него и
требамо својим напорима, посебно напором: мисли, наде, вјере и љубави
да га учинимо још љепшим и радоснијим за оне који са нама тек почињу
да живе (или живе) и за све који ће живјети послије нас у њему.
На крају, цијели наш живот од рођења до краја живота није ништа
више од покушаја. Што је у њему више покушаја то је више сазнања о
себи и другима. То је смисао живота, то је смисао и вјежбања, тренирања
и на(д)метања од колијевке па до гроба. Акценат се овдје ставља на
развоју сталних самопром(ц)јена које могу помоћи садржајнијем и
богатијем сопственом животу и животу других.
Зато не треба очекивати да се догађаји одвијају онако како желимо
него их прихватати онаквим какви они заиста јесу. Истина је да мало
знамо, али да је истина присутна ту око нас и не треба имати дилему. Она
негдје ''чучи'' у неком грму, вису, долини, на дну ријеке, у небесима или
пак у космосу. Само треба да знамо да смо само једном млади, а да се
цијели живот и најчешће сјећамо младости поготово у њеним
(не)успјесима, поразима па и подвизима.
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Бањалука, Видовдан 2011. године

ON FAILURE AND ESPECIALLY ON DEFEAT
ABSTRACT. This is generally present topic in a man’s everdaylife, especially in
physical education, sport and recreation. This is an attempt, and it is worth attempting,
to draw children’s and youth’s attention to the fact that everything in life is temporary,
and especially failures and downfalls. These are the states of mind we often fall into
deeply preoccupying our minds. People, but especially the young, are not rational in
their behaviour and they want something that is not the main aim of the man’s
activities. It could be doubtedly said that out of our failures and downfalls it is possible
to draw more lessons, experiences and information than from those unrealistically
desired experiences. That is the lesson which gets the best values from the man during
his young and mature period of life, his going through all the temptations regardless of
their significance, regradless of the fact if they are more or less painful or bitter.
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ТРАГОМ ТЕРМИНА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САЖЕТАК: Јеромонах фрушкогорског манастира Гргетег, Георгије Бечкеречки,
преводећи познато дело Хуфеланда „Макробиотик одер Кунст дас менсцхлицхе
Лебен зу верлäнгерн“, 1807. године први је код јужнословенских народа
употребио термин физичко васпитање. Применом историјског метода, у овом
истраживању, ослоњеном на примарне изворе, поред наведене публикације у
први план се истиче и превод из 1826. године којим је Јован Стеић, на још
целовитији начин (уз коментаре), обухватио ово дело. Указујући на чињеницу да
је руски превод Хуфеландовог дела од стране Пјотра Озерова, објављен тек
неколико година пре - 1803. године, „рађање“ термина физичко васпитање, иако
тада није имао данашњу методичко-дидактичку одредницу, са вредносног
аспекта представља значајано упориште за развој националне историје физичке
културе код Срба.

УВОД
До недавна само предпоставка, данас је у круговима историчара
физичке културе постала сасвим извесна чињеница да је јеромонах
фрушкогорског манастира Гргетег Георгије Бечкеречки, преводећи
познато дело Хуфеланда Мakrobiotik oder Kunst das menschliche Leben zu
verlängern56, 1807. године први у словенских народа употребио термин
физичко васпитање.

56

Hufeland, Christoph Wilhelm (Langensalza, Thüringen, 1762. ‐ Berlin, 1836.), као
и отац и деда, био је дворски лекар, a крајем XVIII и почетком XIX века, важио је
за једног од највећих европских ауторитета у области медицине. Ослањајући се
чврсто на клиничка искуства, значајно је унапредио медицину, а између
осталога, посебно дијатетику и хидротерапију. Био је професор специјалне
патологије и терапије на универзитету у Берлину. Написао је преко 400 радова, а
неке публикације, као „Макробиотика“, наишле су на велики одјек и
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Истина, тај назив није тада имао данашњу методичко-дидактичку
одредницу, али је са историјског аспекта свакако значајан за нашу
историју физичке културе.

Слика 157

ОД ГЕОРГИЈА . . .
Хуфеландова „Макробиотика“ било је врло популарно дело из
природних наука и на смени XVIII и XIX века било је преводено у
многим европским земљама, па и у словенским.
Прво је преведено 1803. године у Русији, а већ 1807. године у Србији.
Док је овај превод јеромонаха Бечкеречког са немачког био у доста
скраћеној верзији, други српски превод, који је извршио 1826. године
Јован Стеић, обухватио је у целости ово дело, па чак је имао и извесне
популарност; према: Медицинска енциклопедија (1968), 3 Гљ‐Ком, Југославенски
лексикографски завод, Загреб, стр.359)
57

Hufeland, Ch. W., Makrobiotik, насловна и прва страна немачког издања
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додатне коментаре. Скоро 40 година касније, тачније 1864. године изашао
је и на словеначком превод поменутог дела.

Слика 258

У своме преводу „Макробиотике“, Георгије Бечкеречки је под
називом „Художество к продуженију живота челавечаскаго“ објавио у
Будиму 1807. године. Једно кратко поглавље, иначе скраћеног превода
(укупно 83 страна), на стр. 59-62, насловио је са „Разумно физическоје
воспитаније“.59
У поменутом поглављу, иако се претежно говори о исхрани и нези
одојчета и малог детета, овај јерoмонах препоручује: “Дозволити треба

58

Бечкеречки, Г. (1807), Художество к продуженију живота челавечаскаго,
Будим, насловна и прва страна издања
59

Енциклопедија физичке културе (1975), 1 А‐О, Загреб,
лексикографски завод, стр. 343
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детету и младићу дотичноме нека терчу, нека скачу и сл.“60 Ова реченица
је практично једина веза, ако се тако може рећи, са физичким васпитањем.
Иако се у Хуфеландовом оригиналу „Умјеће продужења људског
живота“, како гласи превод Ј. Улаге, знатно више говори о телесном
јачању, боравку на свежем ваздуху, о пешачењу, јахању и о другим
психо-физичким активностима, Бечкерчки се врло површно дотакао овог
питања.
Због тога је истраживачка знатижеља захтевала и сазнање о неким
елементима биографије јеромонаха Георгија Бечкеречког, а тиме
посредно, ако не директно, сазнати шта га је мотивисало да се послужи
термином физичко васпитање.

Слика 361

У томе се само делимично успело. Наиме, једно од сазнања је и да је
грађанско, или мирно, речником православног свештенства, име
јеромонаха Георгија Бечкеречког – Григорије Кирћански и да је рођен 18.
новембра 1775. године у Великом Бечкереку (данашњи Зрењанин). Отац
Јован био је учитељ у Сентандреји. Григорије Кирћански замонашио се

60

Бечкеречки, Г. (1807), Художество к продуженију живота челавечаскаго,
Будим, страна 62.
61

Матична књига рођених у Великом Бечкереку за 1772‐1779. годину,
Историјски архив Зрењанина.
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1799. године у манастиру Гергетек,62 где је узео монашко име Георгије а
презиме Бечкеречки, по месту рођења.
Поред Хуфеландове Макробиотике, јеромонах Бечкеречки је превео,
1809. године, са немачког језика и једно познато филозовско дело под
насловом „Философска наука“, а 1824. године издао је своју публикацију
под насловом „Рожданик“.63
Међутим, јеромонах Бечкеречки, један од наших првих преводилаца
са страних језика, није имао потребну подршку својих старешина,
поготово од оног најутицајнијег – Стефана Стратимировића,64
карловачког митрополита, који је у историји запамћен по чврстој
аутократској власти и изразито националистичком ставу. Тешко
прихватајући реформске промене (нпр. језичке реформске промене
Доситеја и Вука), потврђено је и његовим отпором проевропском,
посебно германском утицају на српску културу. Осуђујући Бечкеречког,
највероватније због германизације, митрополит Стратимировић поручује
јеромонаху: „да се строго држи свога манастира и да се не скита које куда
и води не приличан живот.“65
Дакле, неспорно је да је Бечкеречки потекао у образованој породици,
да је одлично познавао немачки језик и да је показао посебно
интересовање према природним наукама и филозофији што не објашњава
шта га је навело да у преводу Макробиотике употреби термин физичко
васпитање. Вероватно је тај термин употребљен у контексту физичке и
здравствене неге малог детета.

62

Молба епископа Стефана Авакумовића митрополиту Стратимировићу да
Георгија Бечкеречког произведе у ђакона (1799), АСАНУК, Фонд Митрополијско‐
патријаршијски, Б, 13.
63

Српски биографски речник (2004), Нови Сад, 1 А‐Б, стр.518

64

Енциклопедија лексикографског завода (1964), Загреб, стр. 206

65

Упозорење митрополита Стратимировића јеромонаху Герасиму (1828),
АСАНУК, Фонд Митрополијско‐патријаршијски, Б, 37.

144 |

Зборник радова

ПРЕКО СТЕИЋА . . . .
За разлику од Бечкеречког, Јован Стеић је 20-так година касније,
односно 1826. године, у целости превео на српски језик Хуфеландову
Макробиотику под насловом „Макробиотика или наука о продуженију
живота човеческог“. На скоро 400 страна он је у овом преводу, у који је
унео и нека своја запажања, више и одређеније истакао позитиван утицај
физичког кретања, о чему илустративно сведочи и следећи одломак из
текста:
„Сваки дан треба по едан сат пре и после подне у слободном и чистом
ваздуху ходити, а особито се лагано и умерено успенати на какво
узвишено место и с њега доле силазити; јоште често мало гласно и
читати.“66

Слика 467

66

Стеић Ј. (1826), Макровиотика или наука о продуженІю живота човеческог,
Беч, страна 321.
67

Ибидем, насловна и 321. страна
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И ОЗЕРОВА . . . .
На крају, да би на неки начин био заокружен историографски осврт
на словенске преводе Хуфеландове „Макробиотике“, укратко је потребно
осврнути се и на најстарији, руски превод. У слободном преводу „Наука,
која говори о путевима дуговечности“, аутор Пјотр Озеров је 1803. године
започео превод Гетеовом изреком: „Сластан је доживљај живота! Прелепо
је живети и стварати! – али морам ли се растати од тебе, животе?“68

Слика 569

Из овог руског превода посебно се издваја оцена људског живота, не
само са медицинске него и са моралне стране. Физичка природа човека
68

Озеров, П. (1803), Наука, показующая
долговременной жизни, Москва, насловна страна.
69
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створена је ради вишег, моралног циља, што га суштински разликује од
животиња, а без моралног образовања човек би био у непрестаној борби
са својом природом.
Најзад, констатација да се једно без другог не могу достићи,
утемељена је у тесној повезаности физичког и моралног здравља, као што
је повезана душа и тело - извориште им је једно, сливају се у једно, и тако
спојени чине савршену човекову природу.
У овом делу посебно су „означени“ млади људи, за које се сматра да у
тим годинама постављају темеље здравља, те би била неопростива грешка
испољити немарност у васпитању омладине када је у питању физичко
здравље, што је и тада била честа појава.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Преко два века од првог писаног трага термина „физичко васпитање“
на српском језику, данас је више од пуког историјског наслеђа једне
професије, више од чињенице којом се делови српског етничког простора
„вреднују“ као мање или више „културни“.
Физичко васпитање у појмовном „зачећу“ одражава „негу“ одојчета и
малог детета, њихову потребу да „терчу“ и „скачу“ (Бечкеречки, Г.),
свакодневно ходање по чистом ваздуху (Стеић, Ј.), морално и физичко
здравље (Озеров, П.) као вредност о којима ће убрзо научна и стручнопедагошка пракса кроз стваралаштво др Димитрија Радуловића, др Ђорђа
Натошевића и других, дати пун смисао.
Снага таквих смерница, још с почетка 19. века, и данас је
инспирација у процесима којима меримо наше потенцијале у
„проближавању“ новим
вредносним перспективама. Нажалост,
селективно сећање, често и заборав да смо у националној историји имали
одговорне правнике, монахе, лекаре, а касније и педагоге физичке
културе, појачава критичку „гласност“ стручне јавности о питању домета
данашњег физичког васпитања, као вековног добра језичког и педагошког
културног наслеђа.
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TRACING THE TERM PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: Translating the work by Hufeland titled “Makrobiotik oder Kunst das
menschliche Leben zu verlängern“, Georgije of Beckerek, the Hieromonk of the Fruska
Gora monastery of Grgeteg, was the first among the South Slav people who used the
term “physical education” in 1807. Applying the historical model in this research that
relies on primary sources, the translation of Jovan Stejic from 1826, which included
this work in even more comprehensive way (with comments), is put to the forefront
along with the above-mentioned publication. Pointing to the fact that the Russian
translation of Hufeland’s work by Piotr Ozerov was published only a few years earlier,
namely in 1803, the “birth” of the term physical education, although it did not have the
current methodological-didactical determination at that time, represents a significant
foundation from the value aspect for the development of national history of physical
culture among the Serbs.
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ДИЈАХРОНИ ПРИСТУП ТЕРМИНОЛОГИЈИ
ИНВАЛИДНОСТИ
Увод
Након усвајања Стандардних правила УН за изједначавање
могућности које се пружају особама са инвалидитетом децембра 1993. у
нашој се средини почело интензивније говорити о људским правима
особа са инвалидитетом и радити на промени свести и начина на који се о
њима говори у јавности. Инвалидност је везивана за бoлeст, немоћ,
сиромаштво. Отуда и употреба придева: беспомоћан, бoлeстан, немоћан,
ненормалан, непокретан, везан или прикован за инвалидска колица,
кревет/постељу
и
термина:
богаљ/
богаљуша,
богаљница,
бoлeсник/бoлeсница, људи за поправку и слично.
Промена свести о улози друштва у дефинисању положаја овог дела
становништва у енглеском и латинским језицима и ширење социјалној
приступа инвалидности довела је до употребе термина хендикепиране
особе, хендикепирани којим се сугерише ограничена могућност
функционисања и термина особе са посебним потребама. Ове
конструкције прихватају и стручњаци и особе са инвалидитетом.
Термин инвалид, доведен у везу са значењем латинског корена и
његовом употребом у романским језицима “беспомоћан, немоћан, мање
вредан”, извесно време бива анатемисан и потискиван из употребе. У
средишту пажње је особа.
У енглеском језику употребљавају се конструкције: handicapped
person, disabled person, person njith special needs i prema njima people njith
handicap i people njith disabilities. У тексту Стандардних правила доследно
| 149

Међународна научна конференција Ниш 2011

се употребљава термин особа са инвалидитетом (persons njith disabilities) у
намери да се покаже да је инвалидитет/ (disabilities) једна од
карактеристика и да се не односи на (целу) особу.
У нашем језику ова конструкција преводи конструкцијама особа са
инвалидитетом и особа са хендикепом, евентуално особа са
онеспособљеношћу. У кругу дефектолога преведен је термином особа са
ометеношћу. У складу са приступом примењеним у тексту Стандардних
правила предлажу се термини: особа/човек/жена/дете са инвалидитетом, и
уколико је познат узрок или последицу стања у коме се особа налази
термини: особа/човек/жена/дете са физич ким/телесним (моторним и
сензорним) инвалидитетом, са смањеном физичком психичком,
интелектуалном способношћу, са смањеним моторним способностима, са
смањеном способношћу слуха, вида, говора, кретања уместо непокретна и
сл., слепа , слабовида, глува, наглува, слепоглува особа, особа са
тешкоћама у кретању и термини особа са оштећењем, повредом ока,
кичме, руке, ноге и сл, особа са ампутираним делом тела, поремећајем
кичме, говорним поремећајем, сметњама у развоју, особа са аутизмом,
Дауновим синдромом, дистрофијом мишића, мишићном дистрофијом,
мултиплом
склерозом,
церебралном
дечјом
парализом,
ди/хеми/пара/квадриплегијом и сл, као термини инвалид, инвалиткиња са
општим неутралним значењем.
Термини хендикепирани, хендикепирана особа, особа с хендикепом,
особа с посебним потребама; ометена особа, нагрђена, осакаћена особа,
нису у овом контексту адекватни јер су одраз субјективне оцене,
друштвених или личних ставова и квалификовања.
Појмови хендикепераност и хендикеп везују се за људе у различитим
контекстима указујући на неједнаке могућности, ограничење или на
неуспех (спортски хендикеп). Термин особа у ситуацији хендикепа, који
је дошао из француског језика, може се употребити у овом и у другим
контекстима када се говори о људима, али уз навођење конкретног узрока
који је до те ситуације довео (нпр. особа у ситуацији хендикепа улед
смањене способности кретања, недостатка помагала, асистенције и сл.,
непознавања језика и др.) Термин особа са ометеношћу сементички је
празан и захтева одређење: особа са сметњама у физичком,
психичком/душевном/менталном развоју и сл.
Термини
ампутирац,
аутистичар,
дауновац,
дистрофичар/дистрофичарка, хеми, квадри, квадић, МС-овац и слично,
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или поистовећивање особе са дијагнозом која јој стоји у здравственом
картону, одлика су стручног жаргона или жаргона групе и не препоручују
се у формалним ситуацијама, док су речи слепац, глуваћ идиот, кретен,
болид, ретардиран, ретард, менталац, ментол и сл. са новим погрдним
значењима и употрбном вредношћу део општег жаргона и не припадају
овом терминолошком систему.

Како доћи до правих термина
Језик има врло важну улогу у смислу утицања на наше размишљање и
дефинисања нашег система вредности. Променом речи које
употребљавамо можемо умногоме утицати на начин на који су особе са
инвалидитетом приказане у јавности и можемо помоћи да се промени
начин на који друштво размишља о инвалидности. У табели која следи
приказан је списак израза које би требало избегавати и сугестије како
заменити увредљиву терминологију. Ова листа има за циљ да помогне
новинарима да напусте коришћење пасивних израза којима се осликавају
особе са инвалидитетом као жртве и понуди речи којима се исказује
поштовање према особама са инвалидитетом. Листа израза потиче од
заједнице особа са инвалидитетом у Великој Британији, као део студије о
медијима и инвалидности под називом “Стоп штампи! Како штампа
приказује особе са инвалидитетом” коју јеспровео Scope, једна
национална организација особа са инвалидитетом.

Избегавајте…

Користите уместо тога…

хендикепирани

особе са инвалидитетом

погођен, пати од, жртва …

има… (стање или оштећење)

ментално хендикепиран, ментално
ретардиран, ментално недовољно
развијен

особа са тешкоћама у учењу или особа
са интелектуалним инвалидитетом

богаљ, инвалидан

особа са инвалидитетом

инвалид

особа са инвалидитетом

спастичар

особа која има церебралну парализу

слепи, глуви, наглуви

слепе особе, глуве особе, особе са
оштећеним видом, особе са оштећењем
слуха
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Мрежа особа са инвалидитетом за област радио-телевизијског
емитовања и креативних послова (Broadcasting and Creative Industries
Disability Netnjork) (BCIDN) из Велике Британије креирала је практично
упутство о медијима и инвалидности намењено стручњацима у области
медија у њиховом свакодневном послу. Упутство је првенствено
намењено за телевизијско и филмско емитовање али такође може бити од
користи новинарима и другим службеницима у разним областима медија,
укључујући и штампане медије.

Ко је саставио ово упутство?
Ово упутство је саставила Мрежа BCIDN (Broadcasting and Creative
Industries Disability Netnjork) са седиштем у Лондону, у Уједињеном
Краљевству. Настало је из кoleктивног искуства саме Мреже и њених
чланова који су заједно у сарадњи покушали да побољшају стање ствари
за особе са инвалидитетом у електронским медијима, филму и у
адвертајзингу у протеклих десет година. Мрежу су основали водећи
електронски медији, филмски и телевизијски продуценти и организације у
области аудиовизуелне индустрије у Великој Британији, с циљем
повећања инклузије особа са инвалидитетом у овој области пословања.
Премда су такмаци на тржишту када је реч о публици, ове организације су
здружено финансирале Мрежу како би им се олакшало да размењују
најбоље праксе у овој пословној делатности, али и да сарађују са особама
са инвалидитетом као са својим кoleгама емитерима, ауторима програма,
потенцијалним запосленима, гледаоцима и кључним актерима. У
Манифесту објављеном 2002. године, чланице Мреже (BBC, ITV, C4,
Five, BSkyB, Discovery Netnjorks Europe, Turner Broadcasting System, the
UK Film Council, Producers’ Alliance for Cinema and Television (PACT),
Central Office of Information (COI)) су се обавезале да ће:
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•

Повећати присуство особа са инвалидитетом у етру и на
екрану.

•

Повећати број особа са инвалидитетом у свим областима у
смислу радне снаге.

•

Повећати приступ услугама директно кроз емисије али и
после тога.

•

Осигурати приступ свим зградама

Зборник радова

•

Направити и објавити акциони план који ће бити одобрен на
нивоу Одбора и који ће детаљно образложити како ће се
преузете обавезе имплементирати.

•

Мрежа је специјализована мрежа форума послодаваца на
тему инвалидности: (www.employers-forum.co.uk).

Зашто је потребно да користите ово упутство?
Упутство је осмишљено тако да вам помогне да размислите како
бисте могли бити инклузивнији у процесу креирања програма. Неке од
информација се такође односе на то како да ваша организација постане
поуздана у области инвалидности. Особе са инвалидитетом представљају
значајан део наше публике - било да су слушаоци, гледаоци или
корисници Интернета. Упркос томе они су скоро невидљиви у
програмима и значајно су незаступљени у смислу радне снаге у овој
пословној делатности. Побољшавање оваквог стања је првенствено изазов
за старије менаџере као и за све продуценте. Начин на који се
представљају особе са инвалидитетом и како се о њима извештава
утицаће на ставове друштва према инвалидитету. А што је још важније,
најбољи начин да се
осигура присутност особа са инвалидитетом на платну и у етру јесте
да они буду адекватно заступљени међу запосленима који учествују у
креирању програма. Упутство је пуно позитивних, реалистичних,
практичних и примењивих савета који ће вам помоћи да дате сопствени
допринос осигуравајући да ваш програм одражава важност особа са
инвалидитетом како у аудио-визуелној индустрији тако и у друштву.
Особе са инвалидитетом су појединци са сопственим причама које треба
испричати и сопственим виђењем живота које ће вам обогатити емисије и
програме.
Како користити ово упутство?
Информације у упутству су подељене на шест главних одељака:
•

Увод - укључујући закон

•

Особе са инвалидитетом учествују у програмима

•

Запошљавање особа са инвалидитетом на месту аутора
програма

•

Онемогућен приступ радио-дифузним сервисима
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•

Прилагођавања и помагала за људе са посебним потребама

•

Комуницирање са особама са инвалидитетом

Закон о инвалидности
Све европске земље сада имају своје законе о инвалидности. Премда
су ови закони засновани на законодавству Европске комисије, могу се
донекле разликовати у областима које покривају. У Великој Британији на
пример, Декрет о дискриминацији у области инвалидности обухвата
запошљавање, физичку приступачност, робу и услуге, обуку и
образовање. Међутим, постоји и додатно законодавство, Декрет о
комуникацији из 2003, који се односи на област радио-дифузног
емитовања. Ово обухвата захтеве/услове да се сервиси учине
приступачним за особе са инвалидитетом (на пример, гарантује се да ће
одређени проценат емитованих програма бити титлован или имати звучни
опис). О примењивању ова два декрета брину две одвојене организације
•

Комисија за инвалидска права - Disability Rights Commission
(DRC) и Државна канцеларија за комуникације

•

Government Office of Communications (Ofcom). Очигледно је
да законодавство које се не примењује има ограничени
учинак

Приказивање особа са инвалидитетом, стереотипови и
исправљање грешака
Да ли се сећате када сте последњи пут видели или чули особу са
инвалидитетом на телевизији или на радију? Тешко је тачно израчунати
колико се особа са инвалидитетом појављује у нашим мејнстрим
програмима, нарочито када инвалидност није видљива, т.ј. када је
невидљива. Међутим, многи прудуценти ће признати да никада нису ни
размотрили могућност додељивања улоге глумцу са инвалидитетом, нити
да су тражили “експерта” или сарадника са инвалидитетом, снимили
интервју на улици са неким пролазником који има инвалидитет или
промишљено и намерно проширили састав публике у студију.
Емитери су сада врло свесни важности мешања полова и раса у
радијској емисији или на телевизијском снимању. Па зашто онда не бисте
осигурали да ваш програм адекватно одражава друштво као целину? Лако
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је класификовати људе да бисте уштедели време и објашњења у својим
програмима. Али овим повећавате ризик да ћете појачати постојеће
стереотипове, тако да када се особе са инвалидитетом уопште и појаве у
програму, наставиће да буду приказиване или као изузетни и јунаци, или
као зависне жртве.
Раних 1990-их, један истраживач је испитивао како се особе са
инвалидитетом приказују на телевизији и закључио да се оне убрајају у
једну од 11 различитих категорија, од којих је 10 негативних. Особе са
инвалидитетом су се убрајале у ове категорије као “јадне и патетичне”,
као “неспособне”, као “терет”. Мушкарци између 25 и 40 година који
имају инвалидитет су чешће бивали представљени него други људи са
инвалидитетом, упркос чињеници да су жене са инвалидитетом значајно
бројније него мушкарци. Неке инвалидности су у јавности изузетно лоше
представљане. Менталне бoleсти су у програмима исувише често (и
несразмерно) повезиване са насилним злочинима, упркос томе што нема
никаквих доказа којима би се подржало овако лоше представљање.
Аустралијско радио-дифузно предузеће тражи од својих продуцената
да себи поставе четири питања о приказивању особа са инвалидитетом на
екрану:
•

Да ли је приказивање особе са инвалидитетом заштитничко?

•

Да ли је особа са инвалидитетом приказана као жртва?

•

Да ли приказивање демонизује особу са инвалидитетом?

Или, уместо тога,
• Да ли приказивање нормализује особу са инвалидитетом, то јест, да
ли особу са инвалидитетом посматра као било коју другу особу?
У многим серијама у којима се говори о животном стилу и емисијама
које се емитују у дневном термину појављују се и гостују чланови
публике као сарадници. Размотрите укључивање већег броја особа са
инвалидитетом како би ваш програм одражавао добар пресек друштва.
Међутим, како би се ово постигло често је потребно активно тражити
особе са инвалидитетом. Имајте на уму да ће међу мушкарцима и женама,
људима различитих раса, религија, старосне доби и сексуалне
оријентације такође бити и особа са инвалидитетом.
• Немојте бити исувише племенити или исувише политички коректни
- ако сте супер-осетљиви на исправан или погрешан језик, описивање
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особе са инвалидитетом ће вас спречити да урадите било шта друго. Све
слике могу имати важну улогу при поспешивању видљивости - чак и оне
тзв. негативне.
• Размотрите могућност укључивања особе са инвалидитетом у
сценаријо који је уобичајен за особу без инвалидитета. На пример,
приказати особу са инвалидитетом која добија отказ због немарности или
нестручности на послу заправо би представљало позитивно осликавање,
управо стога што преиспитује, из другог угла, често навођене разлоге
послодавца зашто не запошљава особе са инвалидитетом - а то је
претпоставка да не можете отпустити особу са инвалидитетом а да не
упаднете у проблем са законом због дискриминације.
• Посматрајте личност особе са инвалидитетом као заокружену
индивидуу, са добрим и лошим особинама. Приказати особу са
инвалидитетом као злобну или непријатну може бити изазов, али колико
има особа без инвалидитета које су увек “љубазне”? И особа са
инвалидитетом може да се наљути, да буде огорчена, понекад депресивна
али исто тако духовита, секси и покретач забаве. Можда ће се мајка која
има инвалидитет наљутити на своје дете зато што одбија да опере зубе,
али то је у вези са материнством а не инвалидитетом. Јасно уоквирен
контекст омогућиће вам да ово урадите. Често се дешава да су особе без
инвалидитета много осетљивије по оваквим питањима него особе са
инвалидитетом.
• Улоге статиста нуде велике могућности за појављивање особа са
инвалидитетом у бољим улогама. Можда ће вам се чинити да је
неприкладно да главну улогу доделите особи са инвалидитетом, али
немојте аутоматски искључивати особу са инвалидитетом у споредној
улози где се појављује као пролазни лик или као статиста. Ово би било
много боље него једна “нарочита” улога и може пружити прилику да се
особа са инвалидитетом прикаже у ситуацији или улози која нема никакве
везе са инвалидношћу. Приказивање особа са инвалидитетом у улогама
статиста где се појављују као компетентне кoleге менаџери и сарадници
на послу, примера ради, указивало би на стварну инклузију.
• Када размишљате о инвалидности немојте само мислити на
кориснике инвалидских колица. Јесте да је згодно, јер је то позната и
видљива инвалидност, али то постаје клише. Мање од 8% особа са
инвалидитетом користи инвалидска колица, па је можда добро
размислити о некој другој инвалидности.
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• Будите обазриви када особе са инвалидитетом приказујете као
обесправљене или у улози “жртве”. Мада је истина да су неки људи у
ситуацији инвалидности због несреће, рата или терористичког чина,
много је више особа са инвалидитетом који себе уопште не сматрају
жртвама. Они желе исто поштовање које уживају други људи, а не
сажаљење.
• Слично томе, избегавајте другу крајност - “хероја” - т.ј. константно
показивање високих достигнућа особа са инвалидитетом. Атлетичар са
инвалидитетом који је освајач златне медаље није ништа више
репрезентативан за особе са инвалидитетом него што је то фудбалер
Дејвид Бекам за људе без инвалидитета. Изузетни људи постоје у сваком
занимању, али херојска достигнућа могу да прикрију свакодневну
реалност особа са инвалидитетом, дозвољавајући гледаоцу да достигнуће
види као компензацију за инвалидност. Призива се идеја да је особа
“победила” оштећење и да нема потребе да се даље узима у разматрање.
• Такође је претерано сматрати особе са инвалидитетом за хероје само
зато јер имају инвалидитет, па покушајте да избегнете алузије где су
особе са инвалидитетом “храбре” у борби са својим недостатком.
• Размислите о томе да покажете свакодневне ситуације које укључују
особе са инвалидитетом, радије него ситуације повезане са
инвалидношћу. Тиме се даје позитивнија слика интеграције која показује
интеракцију особа са инвалидитетом са људима који немају инвалидитет.
Приказивањем особа са инвалидитетом где су сами или изоловани може
наговештавати како су одвојени од остатка друштва.
• Нема потребе да страхујете од приказивања особа са инвалидитетом
како раде ствари другачије од особа без инвалидитета, али их покажите
као једнаке. Нека говоре саме у своје име, нагласите добре изјаве и
допустите им да покажу своју оснаженост.

Закључак
Када тражите сараднике за програме на тему инвалидности могли
бисте да консултујете специјализовану организацију особа са
инвалидитетом и да код њих потражите помоћ. Консултовање је важно, и
увек је препоручљиво разговарати са више организација, ако је то могуће,
како бисте стекли ширу слику. Велики број организација особа са
инвалидитетом се појавио током протеклих година. Оне су
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специјализоване за одређено оштећење и старају се за различита
гледишта. Могу имати различите циљеве. Ове организације могу
обухватати оне које пружају добротворну помоћ, савете и информације, и
оне које су политички активне и које активно лобирају да се промени
„статус љуо“. Такође је вредно запажања да неким организацијама које
представљају особе са инвалидитетом руководе особе које немају
инвалидитет, те можда не одражавају увек најтачније ставове самих особа
са инвалидитетом.
Приликом консултовања са различитим групама можда ћете морати
да докучите неке од конфликтних порука или информација као и екстерну
и интерну политику. Пропустићете корисне људе, занимљиве приче и
изненађујућа становишта ако будете само радили са највећим и
најпознатијим организацијама и ако се ограничите искључиво на рад кроз
такве агенције. Неке групе могу бити више заинтересоване за
промовисање свог циља него за уклапање у уредничке критеријуме вашег
програма. Од самог почетка јасно им ставите до знања шта покушавате да
постигнете. Покушајте да укључите организације у раној фази, сарађујте
током развоја програма и немојте их заборавити када завршите програм.
Постарајте се да сигурно знају датуме емитовања дате емисије и
подстичите повратну информацију од њихових чланова или корисника
након приказивања програма.
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АТРИБУЦИЈА И НАДИМЦИ ЉУДИ МОТИВИСАНИ
ТЕЛЕСНИМ ОЗНАКАМА70
САЖЕТАК: У раду се региструје и објашњава лексика којом се означавају
негативне особине и надимци људи мотивисане телесним ознакама. Грађа је
ексцерпирана из необјављеног Антрополошког речника призренско-тимочког
говора професора Недељка Богдановића.71

У овом раду бавили смо се испитивањем лексике у вези са
атрибуцијом и надимцима људи, који су мотивисани телесним ознакама.
Овом приликом анализирали смо само оне одреднице које имају
негативну конотацију. Дакле, ради се о настајању атрибута,
имена/надимака и презимена према телесним манама.
Грађа је ексцерпирана из необјављеног Антрополошког речника
призренско-тимочког говора, али се за тумачења понекад кренуло и даље,
тачније, у појединим случајевима ослањали смо се и на праксу коју
налазимо у говорима сврљишког краја који су нам изворно познати.
До једног броја надимака „по негативним телесним особинама”
дошли смо и теренским истраживањем. Надимци су прикупљани
најчешће од самих носилаца надимка, али се за тумачења понекад
кренуло и даље од носилаца, нарочито кад они нису били вољни да свој
70

Овај рад настао је по пројекту „Дијалектолошка истраживања српског
језичког простора“ (ЕДБ 178020), који се у Институту за српски језик САНУ
реализује под руководством академика Слободана Реметића и уз материјалну
подршку Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
71

За потребе овог рада користила сам необјављен Антрополошки речник
призренско‐тимочког говора професора Недељка Богдановића. Захваљујем
професору што ми је омогућио да тај материјал употребим.
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надимак објашњавају,
задовољавало.

или

пак

кад

нас

дато

објашњење

није

Срећна је околност и да овом тексту претходи рад професора
Недељка Богдановића „Именовање по телесним карактеристикама у
лесковачком говору” па смо ми своју пажњу углавном свели на
упоређивање стања које је он изнео и оног које налазимо у речнику.
Претварање света представа у свет језичких чињеница је
цивилизацијски чин поверен човеку као свесном бићу. Човек уочава
појаве, ствара појмове, уочава њихове особине и приписује их појмовима,
уочава њихове манифестације и формира информације о томе.
Природно је да ће стога најпре уочити себе и свет око себе, а онда та
сазнања претворена у језичка средства искористити и за ознаку људскога
света, па и појединачна именовања особа тога света.
Такође је природно да се најпре и најлакше уочава оно што одступа
од уобичајеног, што штрчи изван навика, и што се у идеалу јединства и
целовитости природног лика доживљава као одступање. На плану
телесности у стварању људи то се сматра манама, без обзира на то колико
то смета нормалном функционисању организма.
Полазимо, најпре, од општих назива којима се означава и именује
особа са физичким, а најчешће и психичким, недостатком. Мушка особа
са физичком маном означена је придевима алтав/антав (антиван), док се
у коришћеном речнику за именовање женске особе са истом основом
користи именица алтавица. У употреби је и пејоратив алтавштина којим
се додатно изражава негативан став дијалекатског говорника према
телесном недостатку, тј. особама са таквим недостатком. Именицом мана
мотивисани су придеви манит, манљив, као и изведена именица манлија.
У употреби су још и придеви слутан, фаличан. Именица чуруклија јесте
балкански турцизам (са значењем „гњио“) и типична је за говоре на
Косову и Метохији.
Велики је број речи којима се именује недостатак лепоте код особе,
тј. ружна, неугледна особа: калакотра, караконџула, лапша, чудило.
Мотивације за њихово настајање су многе. Међу бројним именицама у
ексцерпираној грађи нашао се и придев мрждав.
Поред општих назива постоји и велики број речи које се односе на
посебне делове човековог тела. За представљање ове грађе искористили
смо систематузацију коју је извршио професор Недељко Богдановић у
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раду „Именовање по телесним карактеристикама у лесковачком говору”.
У вези са главом постоје следећи примери: потутен, тј. потутлуја, тулча
јесте човек погнуте главе; за човека/жену велике (али празне) главе каже
се да је тикван/тиквана, али и чутурес, чутуран, чутурача. Особа
високог чела је челан/челана и пејоративно чељотина.
Придевом црепњес детерминише се особа широких образа. За човека
тамне пути каже се да је тмолав, црнголеја, црнчуга, карча, док је блед
човек болесног изгледа побелелњак исцибрил, исциврил. Примери
црвењак, црвењас, црвењуша односе се на особу црвених образа, док су за
особу са пегама на лицу забележени примери: именица абраш,
мотивисана називом за коња са црним и белим ногама, кочав,
кочко/кочка, луњав. Пршав је човек испуцале коже по лицу, огореља
човек са белегом од опекотине, а огуљенко човек са огреботинама на
лицу.
Слеп човек јесте слепьц, али и пузав, тј. пузља. За особу оштећеног
вида каже се да је ћорав, ћора, ћорча, ћорша, ћоравко, ћорла, ћорна, као и
мижав, миџав, мижља. Коколат/коколес је онај који има буљаве очи;
таква особа ће често понети надимак коколан/коколана. Надимак
компирџија мотивисан је изгледом кромпира и односи се на особу која
има крупне буљаве очи. Разрокост се детерминише придевима разокав
(разокља), чакарес/чакарлијес (чакарлија), чекрлијес (чекрлија).
Човек великог носа најчешће носи надимак носоња, али постоје и
бројни други атрибути и надимци којима се детерминише и именује особа
израженог носа. Надимци кљунѕа и прнџа припадају особама дугачког
носа. Прћаш, прћко јесте човек прћаста носа, док је особа затупасата носа
крнча, чмрљавко, чмрљивица; тулунџа има широке носнице, а придевом
рњћав детерминише се онај ко има расцепљене ноздрве. Ако неко говори
кроз нос, каже се да је уњкав, уњкавац, уњкавица, уњкало.
Клапоушес јесте онај који има клемпаве уши. Особа великих ушију
јесте ушља/ушла, а малих чуља, чуљко, чуљавица. Такође, и за човека без
увета каже се да је чуљ.
У коришћеној грађи пронашли смо само два придева којима се
означава неки деформитет на устима: ћипрес (човек са напућеним уснама)
и цепус (човек са засеченом усном). Преапњак јесте човек који
неправилно једе па се угриза за усне.
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Изненадило нас је колико има примера за именовање особе која се
стално смеје показујући зубе: кезало, кезозубоња, лезоња, лезотина,
церозубоња, цероња, церозубла, церуша. Једини атрибут јесте церозубес.
Човек без косе јесте келча, ћелоња, док се за особу која има неуредну,
запуштену косу каже да је котруваљ, котравац, котравка, котруљача,
котравче, а пронашли смо и надимак руслан. Бројни су примери којима се
означава и именује особа неочешљане, рашчупане косе: оскобуља; скубав,
скубља, скубла, скубуља, скубољина, скубличе; чорљав; чумљав; чупес,
чупавко, чупавица. Ошишан јесте омуљан.
Пошто бркови јесу негативна телесна ознака једино код жена, у вези
са тим смо регистровали само надимке мустакеља, мустаћка који се
односе на бркату жену. С друге стране, мушкарац без бркова, тј. са
ретком и слабом брадом јесте ћосав, ћос, ћоса, ћосавац, ћосак. Рутав
човек је са много маља на телу.
Примере гушоња, гушла, кривошија које професор Богдановић
региструје у лесковачком говору, у овом речнику нисмо пронашли. У вези
са леђима пронашли смо само трпни придев погрбен.
У зависности од тога да ли особа има неки деформитет на ногама или
има упадљиво кратке или дуге ноге издвојили смо велики број атрибута и
надимака. Хром човек је ћопав, ћопа, ћопавко, ћопша; крив,
кривча/кривка, кривла; шепав. Такође, човек који храмље је патроња, а
уколико та мана није много изражена, онда је само патравшьк. Човек
кривих удова јесте кечав. Примери патрав, патравица, патравче,
патравштина односе се на особу кривих, одузетих удова, без неког
прста. Велики је и број примера који се односе на особу дугих ногу:
кракат, кракљат, кракљав, погрдни надимак кракљавштина,
кондилат/кондилата, кондилана, кондилача, кондирача. Ту су и примери
џангалес, пикљав (особа дугих и танких удова) и рагља (кракат и висок
човек). С друге стране, надимак кукендер односи се на кратконогу особу.
За човека великих стопала каже се да је ногат, али и чалапас, чалапат,
џалапан, џалапат, џапалат. Уколико неко има ноге у облику слова о,
каже се да је крошњарес. Физички ограничена особа, одузетих удова јесте
сакатоња, погрдно и сакатура, као и сапетљив, сапетљивко,
сьпетљивко, ујет, улав, улогав, улогавен, улавица, улавка, улка, улогавица,
улавче, улавштина, улогавштина.

162 |

Зборник радова

Један број примера односи се и на човека кривих, сакатих руку,
оштећених прстију или шака: кьљав, чољав, чољ, чоља, чолак, чољак,
ормљак.
И велики стомак је мотивација за разне атрибуте и надимке. Неки од
придева којима се детерминише човек великог стомака су: мешинат,
пашњакат, пупав (ситан, великог стомака), трбушан. Забележени
надимци су: межгур, мешко, мевоња, мевла (жена великог трбуха),
пупавац, чкембоња, трбоња, шкембар.
Придевом тешкодупав детерминише се човек велике задњице.
Преврскотина јесте особа која вриска приликом говора.
За особу са особинама језичке сметње, тј. са изразитом маном у
говору каже се да је пакљав, односно пакља. Особа која муца јесте
јецкоња, а онај који је нем, носи надимке немча, немьц, немша.
У Антрополошком речнику призренско-тимочког говора професора
Недељка Богдановића постоји и велики број атрибута и надимака који се
односе на раст и стас човека. Ситан човек, малог раста јесте ћепец, пьцко,
пьцкољ, прцкољ, прцкољак, чеперко, као и крдав (закржљао), мајцкан,
маљуган, оземчес. За оног који је физички недорастао каже се да је
црцољак, црцољче. На ситног, али заједљивог и кочоперног човека односе
се надимци петленко, петличко, пицигој, прчуљак. Насупрот ситном расту
мушкарца, жена ситног раста није често негативно детерминисана.
Међутим, ситна, неугледна и лоше обучена жена јесте кљасна.
С друге стране, крупна жена високог раста у дијалекатској средини
обележена је великим бројем придева и надимака са негативном
конотацијом. Неки од њих су: карајта (висока жена), коњача (крупна и
кошчата жена), трунтољача (снажна, крупна жена), цомпа (крупна жена);
надимак карапанџа (крупна и незграпна особа) односи се и на мушку и на
женску особу. Крупан, незграпан мушкарац јесте цомпав, цонтав, а
штркљаст је детерминисан придевом чангалас.
У ексцерпираној грађи пронашли смо велики број примера који се
односе на мршаву особу. Надимак акреп додељује се мршавој и ружној
особи. Мршав и згрчен човек детерминисам је придевом кљештав, а
кљештавица јесте мршава и згрчена жена. Забележени су и примери
мотивисани именицом кожа: кождер, кождеруља, кождерче; кожља,
кожла. Придев мршав је у основи надимака: мршавко, мршојла, мршљак
(погрдно), а придев мршуљав односи се на онога који је промршавео,
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омршавео. Ситан, закржљао, мршав јесте пижав, пижљав, пижа, пижља,
пикља. Ту су и примери: мргледан (слаботелесан), платичес (пљоснат,
мршав, гладан), преклез (врло мршав и физички слаб човек), циброња
(измршавео, убледео, пропао у лицу), цигљав, цигуљав (мршав, кржљав),
цмигља, цмиљав (ситан, мали), црцаљка (висок, мршав), чкобав (мршав,
џгољав), чкобла (мршава жена), сувачьк (сувоњав), скапља, скапча,
скапотина, скапошљак (пропао), оплзал (ослабео).
Из приложеног се види да је много придева и надимака везано за
мршаву особу. С друге стране тек неколико њих односи се на дебелу
особу: алосан, алосија, алесија, трупељас, трупуљес, трупуњес, тупанас,
обдуван. Урсула је дебела жена, а улупак дебело дете.
Бројни су и примери за болешљивост, немоћ, слабост. Они имају
различите мотивације: ишчамрел (ископнео, телесно ослабио, исхлапио);
кабав (болешљив, слабе телесне грађе); кљекав (клецав, слаб и
изнемогао), кљечка клечкоња, кљакавштина; липав (оронуо); липцоња,
липцоптина, липцотинче; накажљив (слабуњав, болешљив); недьгав,
недьгавац, недьгавица, недьгавко, недьгавштина, недьгља; некадьр;
преклешче; ћишкав.
У овом раду нисмо се бавили физичким изгледом који је резултат
неуредности (намерне или случајне), али и таквих примера има много и
могу бити повод за нека даља истраживања: алав, алавица, алавче, аљав,
аљавица, аљавштина, аљкав, аљкавац, аљкавица, аљкавка, аљкавко,
аљкавче, аљтов, аљћав, аљча; каљав, каљавштина; кастрав, катраница;
масленица; мрљан, мрљна, мрљча; мршкав; мршкољ; мьшкав; намит;
неперчина; смрдља, смрадља, смрдла, смрадла, смрадна, смрдљуга,
смрдна.
Као што се види, мане могу бити урођене или накнадно стечене, могу
се тицати сваког дела људскога тела, и оне значајно маркирају особу, због
чега се лако од детерминације претварају у надимке. То се, ипак, више
тиче видљивих делова тела, него оних мање видљивих, или невидљивих −
унутрашњих. На пример:
ћорав човек: ћора, ћоро, ћорћа, ћорча → Ћоро;
левак: шуј → Шујица, Шубак, Шуваковић, Шувар;
глув човек: глув, глуви, глувча, глувша, глуваћ → Глуви, Шурда,
Шурдиловић;
грбав човек: грбав, грбља → Грбан, Грбо, Грбић; итд.
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Уочени атрибути којима се именује неки телесни недостатак могу
бити нестални, кад саговорник жели да их саопшти, али могу прерасти и у
надимак, по принципу: белокоса особа → Бели, Белча, Беља, Бељша, ако
је мушко, или: Бела, Бека, Белка... ако је женско.
Будући да је реч о телесним недостацима, или манама, овакве
ономастичке јединице не дају се као крштено име, чак ни као
профилактичка (заштитна) имена, али зато надимци лако постају
презимена и тиме стичу службени карактер. Навешћемо само нека, која
припадају и неким спортистима: Главовић, Главинић, Ћорић, Зубовић,
Кривошија, Брадић, Шурда, Шурдиловић (наглув), Грбић, Ребрача, Чолак,
Чолаковић, Кљако, Крстајић, Кривокућа, Куколеча, Шаповић, Шапоњић,
Тртица, Гузина.
И док се у комуникацији овакви изрази односе на саговорника, или на
живу особу из окружења, они могу бити и увредљиви, али кад прерасту у
породични надимак или презиме, губе тај карактер и прихватају се као
неутралне ономастичке чињенице, изричу без емотивног набоја и
прихватају без повреде осећања сопствене телесне вредности.
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ХИПЕРБОЛА У ОПИСУ АКТИВНОСТИ НЕКИХ
ЛИКОВА СРПСКИХ ЈУНАЧКИХ ПЕСАМА
САЖЕТАК: Предмет овога рада биће издвајање и анализа примера хиперболе
као стилске фигуре у активностима појединих ликова српских јуначких песмама.
У раду ћемо посебну пажњу обратити на хиперболисане описе јунака у
мегданима, као и на хиперболу у њиховом физичком портрету и у опису њихове
снаге. Употреба хиперболе биће груписана према јунацима, начину описивања
њихових активности, врстама активности и сл.

У овоме раду обратићемо посебну пажњу на употребу хиперболе у
српским јуначким песмама, односно у описима активности јунака за које
се везује преувеличавање њихове снаге и последица њихових активности.
Хипербола се, заправо, односи на „појачавање израза до крајности“
(Бугарски 1995: 153), односно, дефинише се као „преувеличавање
особине предмета или интензитета радње у циљу јачег емотивног
деловања“ (Живковић 1968: 92). Иво Тартаља за ову стилску фигуру пише
да је „фигура претеривања“ и да се употребљава када неко „више или
мање претерује, али то чини да би се снажније изразио“ (Тартаља 2003:
136).
Карактеристике јунака у песмама које смо посматрали заснивају се на
преувеличавању снаге, које је постигнуто предимензионирањем њихових
покрета.
Хиперболисана снага покрета ликова присутна је у опису физичких
активности великих јунака српске епске поезије попут Милоша
Војиновића. Његов један „лаган“ ударац има тешке последице по
противника, односно онога који му се супротстави (маханџија у овом
случају):
„Погледа га Милош попријеко,
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Удари га руком уз образе,
Колико га је лако ударио,
72

Три му зуба у грло сасуо“ („Женидба Душанова“, 259) .

Поред изузетне снаге, и преувеличана физичка спретност је
карактеристика Милоша Војиновића у поменутој песми. Огледа се у
активностима попут прескакања три коња и на њима три пламена мача, и
то у кабаници, дочекујући се притом на свог коња:
„Заигра се преко поља равна,
И прескочи три коња витеза
И на њима три пламена мача,
Устави се на својем кулашу“ („Женидба Душанова“, 260).

У вези са овим јунаком издвојићемо и његову преувеличану
прецизност при активности гађања јабуке стрелом кроз прстен:
„Запе стр`јелу за златну тетиву,
Устријели кроз прстен јабуку“ („Женидба Душанова“, 260–
261).

Јунаштво Милоша Обилића у епским народним песмама такође је и
хиперболисано, као, на пример, у песми „Милош у Латинима“, у којој
Милошева активност бацања буздована има за последицу достизање
хиперболисаних висина – достизање облака:
„Пак потеже перним буздованом,
Буздован се замче у облаке“ („Милош у Латинима“, 277).

72

Сви стихови су цитирани према: Вук Стефановић Караџић, Српске народне
песме, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006. Број након наслова
песме означава страну у наведеној збирци песама.
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Од свих јунака српске епске јуначке поезије, посебно се издваја
Марко Краљевић, коме је посвећен и цео циклус песама. Његова снага,
често хиперболисана, у складу је и са његовим физичким изгледом, а само
један ударац буздованом има за последицу смрт противника. Тако је и у
песми „Марко Краљевић укида свадбарину“:

„Трже Марко буздована свога,
Пак удари у Арапина црна,
Како га је лако ударио,
Искиде му из рамена главу“ („Марко Краљевић укида
свадбарину“, 331).

С друге стране, када је пре тога од Арапина примио три-четири
ударца буздованом, Марко се насмејао и упитао: „О јуначе, Арапине
црни! / Ил` се шалиш, ил` од збиље бијеш?“.
Ударање буздованом карактеристично је за више јунака, а последица
ове активности у већини случајева је хиперболисана, док је опште место
стих „колико је лако ударио“. Тако је и у песми „Невјера љубе Груичине“,
у којој, када Груица потеже буздован на противника,

„Не погоди менека на коњу,
Већ удари у ту виту јелу,
Колико је лако ударио,
Виту јелу из корена крену,
И гране јој на земљу падоше“ („Невјера љубе Груичине“,
398).
Физичка активност јунака не мора само да се огледа у мегданима и
надметањима већ и у другим активностима. На пример, изузетна снага
Марка Краљевића приказана је хиперболом употребљеном у следећим
стиховима:

„Донесоше дреновину Марку;
Кад је стеже у десницу руку,
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Прште пуста на двоје на троје,
И дв`је капље воде искочише“ („Марко Краљевић и Муса
Кесеџија“, 326).

У песми „Марко Краљевић и Муса Кесеџија“ хиперболисан је и
изглед овог јунака након три године боравка у тамници: „Коса му је до
земљице црне, / Полу стере, полом се покрива; / Нокти су му орати би
мог`о“ (стр. 325). Међутим, као и сви јунаци, брзо се опоравио и повратио
своју изузетну снагу, хиперболисану до те мере да из суве дреновине
стиском руке може да испусти две капи воде, као што смо већ
илустровали стиховима.
Циљ овога рада био је да на одабраним песмама српске јуначке
поезије покаже како су различите активности њених јунака врло често
хиперболисане и да то прикаже примерима из стихова одговарајућих
песама. Хипербола физичких активности јунака посебно је долазила до
изражаја у описима мегдана и различитих надметања.
Овај рад је, заправо, само почетак истраживања на ову тему, јер смо
само на изабраним јунацима, у изабраним песмама и у одабраним
стиховима из њих показали велику учесталост јављања хиперболе у
описима активности неких ликова српске јуначке поезије.
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ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА МОТИВИСАНА
НАЗИВИМА ЗА ДЕЛОВЕ ЉУДСКОГ ТЕЛА
САЖЕТАК: У раду се саопштава о пракси настајања назива за именовање људи
(у српском народу) у облику личног имена или неког друге антропонимске
ознаке, насталих од назива за људско телo
и глагола у вези с њим
(Гулишија, Ћулибрк).

Именослов једнога народа (односно језика) искоришћава многе
појмове који чине његову духовну и материјалну традицију. У српском
језику називима за материју мотивисана су имена: Златко, Златоје,
Сребрн, Гвозден и сл., називима биља: Босиљка, Јагода, Јасмина,
Јоргованка, Љубичица, Смиља и сл.; називима животиња и птица: Вук,
Вукоје, Јелен, Лане, Голуб, Грлица, Соко, Срна; називима дана у недељи:
Недеља, Недељко, Петкана, Петко, Средоје, Субота/ић; називима
небеских тела: Звездан, Сунчица; у основи многих имена стоји реч бог:
Богдан, Богоје, Богомир, Богољуб, Богосав, Божидар, Божа, Божин (с
облицима за женски род: Богдана, Божица и сл.), или други теонимски
појмови: Ангелина, Анђела, Анђелко, Перуника, итд.
Природно је да се и делови људског теле укључују у антопонимски
лексикон да се од њих праве лична имена и надимци, који касније могу
прерасти у презимена, породична имена и надимке. Међутим, следећи
законитости именске творбе, ови антропоними (схватајући за ову прилику
антропнимима у ширем смислу, дакле, све оне језичке јединице којима се
именује човек73: лично име, друго име, лични надимак или хипокористик

73

Што би у нашем писном језику било препознатљиво (и што носи своју
логику) тиме што почиње великим словом. Ако је, рецимо, неко препознатљив
по великим или карактеристичним брковима, зваће се у обичном говору; брко,
брка, бркајлија, бркоња, али ако му то постане надимак, он је бити Брко, Бркић...,
макар и обријао бркове. Апелатив, дакле, прераста у име и то је предмет наше
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као секундарна имена, а онда презиме као службену ознаку порекла, и
секундарне ознаке: породично (племенско) име, породични надимак)
нема примера да је назив за део људског тела директно, без преоблике,
претворен у антропним. Увек ће уследити неко извођење (суфиксима:
Шакота), слагање од назуива људског тела и неке друге антропонимске
базе, или пак сложенице од глаголског дела у облику императива и назива
за људско тело (у основном или изведеном облику: Палибрк,
Пециглава).74
Будући да је тежиште Скупа на физичким активностима75, овај
прилог темељи се на грађи коју доноси дело Велимира Михајловића Име
по заповести (види Библиографију). Та имена, другачије названа
императивна, подразумевају глагол у заповедном облику, што управо
полази од активности која детерминише настанак имена, те нама
омогућава посебан осврт.
Наш извор доноси следећа
имена: Брко,76 Вратоња, Гузоња, Коленика, Коса, Косин, Куроња,
Мудо и Муде над., Цревар над., Шако, Шакоје, или
презимена: Босоного, Бркан, Бркановић, Брковић, Вељебрк,
Вратоњић, Гладобрк, Гњатић, Гњатовић, Голенић, Голенко, Голоножић,
Голошија, Голошић, Гузоњић, Занога, Кожић, Кожовић, Коленић,
Коленко, Коленовић, Коленшић, Косановић, Кривошија, Кривошић,
Куроња, Куроњић, Лелекур, Ного, Ноговић, Ножица, Патковић, Трокур,
Трокуровић, Тресоглавић, Цријевић, Црноградић, Црнокрак, Црнокур,
Црнобрад, Чулибрк, Шакановић, Шакић, Шакојевић, Шкоњић, Шакотић.
У основи су дакле апелативи: брада, брк, врат, глава, гњат, голен,
гуз, кожа, колено, коса, крак, кур(ац), мудо, нога, патка, црево, шака,
шија.

пажње у овом раду, а не апелатив (општа форма речи које означавају делове
људског тела и активности у вези с њима).
74

Настајању имена са елементима којима се означавају телесне недостаци
(или мане), посвећен је посебан рад Ане Савић Грујић (у овом зборнику).
75

Реч је о скупу ,,Антрополошки и теоантрополошки поглед на физилчке
активности од Константина Великог до данас” (Ниш, август−септембар 2011), на
коме се ово излагање подноси.
76

Апелативи, називи за делове људског тела, биће побројани у даљем тексту.
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У ономастикону који спада у антропониме (људска имена) постоји
једна категорија тзв. имена по заповести. То су императивне сложенице
где се у првом делу јавља (обично) друго лице иператива неког глагола а
у другом објекат на којем се остварује радња глагола (Паликућа), или
особа којој се приписује његов садржај (онај који пали кућу).
Проблемом фонда имена о заповести српског ономастикона бавио се
др Велимир Михајловић77. Његова књига доноси 547 примера, са
потврдама и коментарима. Ту се наводи да се следећи глаголи јављају у
највећем броју појављивања: ,,палити се јавља 18 пута, драти – 15 пута,
пећи − 11 пута, гулити – пута, вући – 9 пута, вртети – 8 пута, кршити –
7 пута, гладити – 6 пута, висити – 5 пута, јебати – 4 пута”78.
Због занимљивости, и (скоро) недоступности ове књиге, доносимо све
глаголе, са именима: болети (Болизуб), бучити (Бучицрево); вижлати
(Вижливрат), висити (Висигуз), влачити (Влачискут), вржити
(Вржипалац), врзати (Врзиглава), вртети (Вртибрад, Вртиглаве, Вртигуз),
врцати (Врцибрадић), вући (Вуцигуз); гладити (Гладибрадић, Гладиглава,
Гладикосић, Гладикур), горети (Горигузица), грмети (Грмикоже), губити
(Губишија), гулути (Гулибрада, Гуливрата, Гулиглавић, Гулишија);
дерати (Дерикожа, Деримуда), дизати (Дижиноге), забити (Забинога),
замазати (Замажиглава), извирити (Извирибрада), капити (Капикур),
коврљати (Говрљгуз), клати (Кољиврат), косити (Косинога), курити
(Курибрадић); лизати (Лизгуз), мазати (Мажибрада), маснити
(Масникоса), махати (Машибрада), метати (Метиглава), минути
(Минигузиновић), мицати (Мицибрк, Мичголен, Мичеуснић, Мичиног),
мунути (Мунигуз), мучити (Мучиглава, Мучикожа); набити (Набигуз,
Набидупе), наступити (Наступипатка), палити (Палибрк, Паликурка),
парити (Паригуз, Парикожа, Паринога), пећи (Пециглава, Пецигуз),
плакати (Плачигуз), плести (Плетикос(а)), подбити (Подбигуз), појити
(Појкурић), прдети (Прдишака), пржити (Пржикожа), пртити (Пртимуд),
пучити (Пучигуз), пушити (Пушибрк, Пушкур); разбити (Разбиглав,
Разбидупе), смудети (Смудиглав, Смудиноге), стати (Станиглав), стрчати
(Стрчикрак, Стрчинога), сукати (Сучибрада); табати (Табакуре), трти
(Тарнога), тући (Тлчиколено), трести (Тресиглава), трчати (Трчикрак,
Трчинога), стрчати (Тршиглава), ћулити (Чулибрк); фрчати (Фрчибрада);
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Михајловић 1992.

78

Михајловић 1992, стр.219.
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чешати (Чешигуз), чинити (Чиниглавци), шишати (Шишабркин,
Шишибрк), штетити (Штетибрадић), штрчати (Штрчикрак).
Називи неког дела људског тела садржани су у више презимена:
брада (13), брк (7), врат (5), глава (14), гњат (2), голен (2), гуз (13), гузица
(2), дупе (3), зуб (1), кика (2), кожа (5), колено (1), коса (3), крак (3), кур
(4), куре (1), мошнице (1), муда (2), нога (9), палац (1), патка (1), пест (1),
скут (1), тур (1), усна (1), црево (1), шака (1), шија (2). То је 103 имена,
или око 20%.
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ПОРЕКЛО АГРЕСИЈЕ И НАСИЉА У СПОРТУ
САЖЕТАК: Историја нам сведочи о томе да је агресивност човека социјално
условљена и увек је била одређена карактеристикама моралних парадигми
одређене епохе и природом одређеног друштва. Током историје у култури
многих народа имала су место и различита крвава такмичења која су врло често
имала карактер игре. У ранијим периодима није било законских правила која би
то спречавала и људи су се према таквим друштвеним догађањима односили
толерантно јер је реални свакодневни живот био много жешћи и агресивнији. У
свакој култури понашање човека је мотивисано одређеним инстинктима и
традицијама које су изграђене у процесу културно-историјског развоја друштва.
У неким културама се више цени агресивност и ратнички дух, у другим
смиреност, благост, толерантност. По питању савременог спорта, ослањајући се
на историјске чињенице о присуству агресије и насиља на сличним
манифестацијама, можемо рећи да агресивност и насиље у спортској култури
многих народа има одређене законитости и посебности које су условљене
социјално-економским, историјским и културним посебностима развоја тог
друштва током историје.

Увод
Агресивност и насиље у спорту су постали веома раширена појава.
Њихово испољавање се свакодневно виђа на трибинама стадиона, на
клупама за резервне играче и на спортским теренима. Разматрања у овом
раду су посвећена управо овом проблему савременог друштва.
Под спортском агресијом и насиљем подразумевамо релативну
опредељеност ка испољавању грубости од стране играча и гледалаца.
Размотрићемо играчко и спортско насиље кроз културно-историјску
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ретроспективу и кроз призму традиције различитих култура. У раду се
указује да је агресивност људи у значајној мери резултат сложеног
деловања усвојених реакција у процесу културне еволуције. Питања
везана за људску агресивност налазе се у многобројним психолошкосоциолошким истраживањима. Постојање високе концентрације агресије
у друштву и одсуство једнозначне и адекватне дефиниције овог сложеног
феномена чине проблем истраживања агресивности једним од
најактуелнијих проблема савременог друштва, важним теоријским и
практичним задатком.
Проблем међусобне везе између спорта као друштвене активности и
агресивности је део овог сложеног проблема.
У току културне еволуције у различитим друштвима људи су
израдили различите начине контроле својих емоција и жеља, а директан
облик агресије је замењен између осталог и различитим облицима
спортских такмичења или њиховим пасивним посматрањем. Међутим, у
периодима социјално-психолошких трансфорамација и повећања
фрустрације у друштву долази до израженијег испољавања агресије и
насиља, како у друштву тако и у спорту.
Спорт је у савременом друштву постао доста утицајан и способан
како да повеже тако и да разједини велике групе људи. Позната теза
Олдоса Хакслија изречена још пре пола века, да спорт може да има како
конструктивне, тако и деструктивне функције у друштву у условима
данашње актуелизације културне идентичности у мултиполарном и
поликонфесионалном свету све чешће добија потврду у пракси (Huxley,
1937).

Примери испољавања насиља кроз историју у
манифестацијама игровно-спортског карактера
Почевши од праисторије до епохе средњег века крвава такмичења или
смртоносни двобоји прихватани су као ритуални обреди или уобичајене
појаве. У разним такмичењима није било писаних правила, и људи су се
доста толерантно односили према крвавим сценама на такмичарским
теренима, пошто је сам живот био много грубљи и агресивнији.
Обреди иницијације као и различити празници од давнина су праћени
крвавим такмичењима са људским жртвама у ритуалним циљевима. Неки
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од примера који су имали своје место у историји, али и у данашњем
друштву се следећи:
Гладијаторске борбе (3. век п.н.е)
Гладијаторске борбе воде порекло од етрурских погребних игара које
су биле саставни део етрурског погребног обреда познатијих људи при
којима су били жртвовани робови и заробљеници. Римљани су од
Етрураца позајмили тај обичај и увели игре у првој половини 3. века п. н.
е.. У првој забележеној борби 264. п. н. е. борила су се само три пара.
Крајем 2. века гладијаторске борбе су постале веома популарне представе
које су римски цареви поклањали свом народу. Првобитно су се изводиле
у Форуму, а касније у амфитеатрима широм Римског царства.
Ацтечка игра с лоптом (1. век п.н.е)
Из извора који су доспели до нас је познато да је још код древних
ацтека постојала екипна ритуална игра са лоптом која је подсећала на
кошарку. Ова игра се звала тлачтли (tlachtli) и била је ацтечка варијанта
средњеамеричке игре «улама». Ову игру су играли са гуменом лоптом
величине људске главе. Лопта се називала «оли». По неким подацима
лопта је била камена тако да је био велики проблем да се она убаци у
прстен који је био постављен доста високо, а да се при томе избегне
физичка повреда. Такође се претпоставља на основу неких података да су
чланови поражене екипе били жртвовани. Ова игра је и данас присутна
под именом «хип улама». (ru.wikipedia.org)
Моб фудбал (7. век)
Фудбал и насиље су повезани од давних времена.
У Енглеској између 7. и 9. века су почеле да се појављују различите
игре с лоптом. Највећу популарност је стекао тзв. „моб фудбал“ (Mob
football). Овај тзв. «масовни фудбал» је увек био значајан догађај у
животу заједнице и својеврсни ритуал који је извођен за време
празничних дана и очекиван је са нестрпљењем да би се «вратили дугови
противнику» (Elias & Dunning, 1972). Није искључено да је «масовни
фудбал» у даљој прошлости имао култни карактер и да је касније
еволуирао у такмичење две супротстављене групе, а још касније – у
обичну представу. Ова игра је била веома жестока и груба, одвијала се
између насеља за време празника и фестивала. Употреба лопте у овим
играма је у одређеној мери била случајност јер је главни циљ учесника
био да изравнају старе рачуне, земљишне спорове и друге несагласности.
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Циљ игре је био да се лопта допреми на централни део суседног насеља, а
акције су се могле одвијати у било ком делу насеља. У најранијим
верзијама једино правило је било забрана убиства. По подацима игра је
била толико агресивна и груба да су мештани барикадирали врата и
прозоре. По легендама града Дербија игра је настала у 3. веку, као
празновање победе над римљанима. Прво надметање је одиграно по тој
легенди одсеченом главом данског принца. (expertfootball.com)
Русија – песничење (10. век)
Настало је у десетом веку у Русији. Осим забаве песничење је било и
својеврсна ратна школа која је код народа развијала навике и способности
неопходне за заштиту државе. И данас се одржава сваке године у осмој
недељи пре Васкрсења и представља део празничних свечаности које
трају недељу дана. (ru.wikipedia.org)
Фирентински фудбал – Италија (15. век)
Настао је 1530. године. Прва правила била су донета 1580. године.
Традиција ове игре је очувана и у данашње време. У наше време турнири
се одржавају сваке године јуна месеца. 2006. и 2007. године турнири нису
одржани због великог ризика повређивања учесника. 2008. године
измењена су правила са циљем смањења повреда учесника. Екипе
сачињава по 27 играча. (Marsh, Fox, Carnibella, McCann, & Marsh, 1996)
Таканакуи (Takanakuy) – Перу
На језику дијалекта кечуа значи “када крв прокључа”. Одржава се
сваке године на Божић. Циљ борбе није примарно да се добије победник
у надметању или повреди противник, већ и да омогући борцима да реше
неке спорове и смање повећање агресије. Ритуално ове борбе служе и као
јавни фестивал за приказ мушкости и храбрости. На дан фестивала
сукобљавају се и мушкарци и жене и деца међусобно, под контролом
локалних власти које наступају као судије. (Bolin, 2006)

Агресија и насиље у спорту
Случајеви немотивисане грубости на спортским теренима сваке
године постају редовна појава и све их је више. Агресија и насиље у
данашњем спорту су врло присутни у највећем броју спортова, али су
најприсутнији у спортским играма а посебно у фудбалу.
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Стиче се утисак да данас гледаоци и навијачи иду на утакмице не
ради уживања у спортској манифестацији, већ ради туча и сукоба. Облик
агресије и насиља који је данас најактуелнији је хулиганизам који се
везује за навијаче, али агресије и насиља има и међу спортистима.
У чему је узрок таквог интересовања гледалаца ка насиљу у спорту.
Због чега спорт постаје из године у годину све грубљи и агресивнији? Да
ли је то појава савремене епохе или је историјски условљено социјалном
или културном, а могуће, и биолошком потребом човека за агресијом?
Да бисмо одговорили на нека од ових питања морамо најпре да
кренемо од дефиниција појмова агресије и насиља и њихове могуће
класификације.
Суштина појмова агресија и насиље
Појмови агресија и насиље спадају у групу сложених, комплексних
појмова који немају материјални, чулни карактер, већ пре свега,
апстрактан, и стога за њих као и за већину других сложених појмова не
постоји једнозначна дефиниција већ много различитих, од којих се ни за
једну не може рећи да је општеупотребна и потпуна.
Не постоји јединствени приступ тумачењу појма агресије. Термин
“агресија” латинског је порекла. Потиче од корена латинске речи aggredi
или ad gradi где ad значи “према” или “ка” а реч gradus значи “корак”.
Агресивност у свом изворном значењу „агресирања“ се може дефинисати
као кретање напред према циљу без претераног колебања, сумње или
страха. (Fromm, 1989). На основу овога изведена је реч agressio која значи
приступити некоме, навалити, нападати, тј. усмереност ка одређеном
циљу. Према томе, примарно одређење агресије нема негативно значење,
што се обично подразумева у свакодневном говору. Према овом значењу
речи агресија, агресивно може да буде и дете које тражи храну или нешто
друго, као и научник који се бори с неким проблемом, приморавајући себе
на изузетне напоре, исцрпљујући себе или своје сараднике у настојању да
пронађе решење, али и алпиниста који „напада“ неки врх настојећи да
оствари тај циљ по сваку цену и користећи сва расположива средства. Сви
они испољавају одређени ниво агресивности ако се узима у обзир
етимологија речи агресија.
Постоји велики број дефиниција агресије а једна од њих која
сагледава већи број различитих фактора који могу да је изазову је следећа
дефиниција агресије: «агресија је системско социјално-психолошко
својство које се формира у процесу социјализације човека и које се
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описује помоћу три групе фактора: субјективним (унутарличносним, који
карактеришу психолошку активност агресора), објективним (који
карактеришу степен деструкције објекта и наношења му штете) и
социјално-нормативним, вредносним факторима (као што су моралноетичке норме или одређени кодекси понашања)» (Осорина, 1999).
Појмови насиља и агресије се врло често мешају. Насиље
подразумева агресивне поступке учињене са намером. Насиље укључује
коришћење велике физичке силе или њеног великог интензитета и, мада
најчешће насиље има агресивну мотивацију, она ипак не мора да буде
присутна да би се извршавало насиље (Siann, 1985). Ратна дејства се често
тумаче као демонстрација агресивних испољавања од стране човека.
Међутим, питање је да ли могуће заиста увек утврдити постојање
агресивних осећаја код пилота који бацају бомбе са велике висине,
извршавајући ратни задатак (Montagu, 1976). Овде се може говорити о
насиљу али не обавезно и о испољавању агресивности. Штавише, агресија
као осећање и као облик понашања се више испољавају од стране објеката
насиља према, нпр. пилотима који су заробљени и који се доживљавају
као одговорни за сво насиље које једна непријатељска страна примењује
према другој. Рат је пре свега социјална а не психолошка чињеница.
Агресија је пре наношење физичке и било које друге патње са циљем
подчињавања или доминирања над противником (Marsh, Fox, Carnibella,
McCann, & Marsh, 1996) (Eibi-Eibesfeldt, 1979). Томас Гибсон сматра да су
«они који сматрају постајање агресије чак и пожељним, чешће
заинтересовани за то да би могли да говоре о члановима једног друштва
као «више агресивним» у поређењу са другима по одређеној мерној
скали» (Gibson, 1989). Ово се у истој мери односи и на коришћење појма
насиље.
Постоји више теорија које покушавају да дају тумачење постојања
агресивности и насиља али се њихови карактеристични елементи могу да
сведу у две основне категорије:
•

оне које постојање агресивности и насиља објашњавају
биологијом и физиологијом човека – његовом природом
(инстинкт, страх фрустрације) и

•

оне које сматрају да су они последица социјалног учења и
опонашања.
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Данас је врло присутан став који покушава да присутност агресије и
насиља у друштву па и у спорту објасни урођеном потребом човека да
каналише нагомилану негативну енергију и да је агресивност својствена
свим људима током историје постојања људског рода.
Међутим, ако се пажљивије сагледају чињенице и различита
разматрања питања насиља и агресије, више је него исправно разматрати
ове феномене као категорије или појаве чије присуство или одсуство
представља питање емпиријског истраживања. Другим речима,
исправнији је прилаз испољаваљу насиља као резултату оних вредности
које постоје у датом друштву, где насиље има своје место. Да би се
разумело и објаснило постојање насиља, неопходна је не толико глобална
дефиниција и метатеорија, колико анализа сличних или различитих
културних (социјалних) услова који рађају оно што се у датом друштву у
датом моменту сматра насилничким понашањем. Само у том контексту се
може одговорити на питање зашто је на неким манифестацијама
такмичарског (данас спортског) карактера (кроз целокупну историју)
долазило до испољавања насиља а на другим сличним није, и зашто их је
било на неким просторима (у одређеним друштвеним заједницама), а на
другим није. Главно је изучавање у различитим социјалним срединама
људских акција и реакција као одговор на опште егзистенцијалне
проблеме. У коликој мери су агресивност и насиље друштвено условљени
речито показују примери неких истраживања одређених људских
заједница који показују да агресивност и насиље не морају да буду
саставни део живота неке заједнице и да то, вероватно у великој, ако не и
највећој мери зависи од друштвених норми и вредности који су присутни
у том друштву. (Fromm, 1989)
Игровна агресија у традицији различитих култура
У свакој култури понашање човека је мотивисано одређеним
инстинктима и традицијама изграђеним у процесу културно-историјског
развоја друштва. У неким културама може више да буде на цени
агресивност и ратништво, а у другим – кроткост, дружељубље и
толерантност. «Стандард агресивности – запажао је Норберт Елиас, - по
својим карактеристикама и по снази и дан-данас није једнак код
различитих народа и нација Запада. Међутим, ове на први поглед
значајне разлике се губе и изгледају безначајно ако се упореди
агресивност «цивилизованих» народа са друштвима која имају другачије
критеријуме контроле емоционалних стања. У поређењу са ратним бесом
абесинског ратника или са темпераментом различитих племена епохе
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велике сеобе народа, агресивност чак и најборбенијих
цивилизованог света се чини млаком» (Elias, 1939)

нација

Поједини видови такмичарских активности по степену и начину
испољавања агресивности у различитим културним групама и народима
могу да буду схваћени на различите начине. Тако, на пример, неке
традиционалне коњичке игре популарне код народа Централне Азије и
Авганистана, могу да изазову негативне реакције код представника
других култура који први пут виде сличну представу. Исто тако,
традиционална игра «рагби» својом агресивношћу може да шокира било
ког неупућеног гледаоца, а шпанска корида у представама многих се
разматра као жестока варварска забава, док савремени бокс многи шпанци
сматрају крајње бруталним видом спорта који понижава људско
достојанство (Honour, 1986).У неким источњачким школама борилачких
вештина, на пример, пуни контакт и бруталност бораца у арени је у
складу са њиховом културном традицијом и филозофијом. Било какав
покушај да се оваква пракса преведе у оквир савремених спортских
такмичења са другачијим правилима и заштитном опремом изазива
углавном негативне реакције од стране већине мајстора и самих бораца.
По њиховом мишљењу то уништава духовну основу њихових стилова и
претвара традиционалну уметност у обичан шоу што не одговара
њиховим традиционалним представама мушкости и части.
Код неких народа учествовање младих мушкараца у различитим
такмичењима увек је било једна од могућности испољавања њихове
мушке одважности, а победе у њима служиле су као убедљива потврда
части и достојанства победника, што је учвршћивало њихов ауторитет и
уважавање у друштву. Код неких народа Кавказа спортска такмичења су
прихватана као прави сукоби: спортско мајсторство у мирно време, као и
за време рата, подједнако су се високо ценили у друштву (Мандзяк, 2002).
У античкој Грчкој ратни сукоби међу елинима су понекад имали
такмичарски карактер – раније су утврђивана правила вођења сукоба,
врсте оружја, време и место битке (Huizinga, 1992).
Интересантна запажања наводи у својој књизи «Установљавање
мушкости: културни концепти маскулиности» амерички антрополог
Дејвид Гилмор (Гилмор, 2005). Сагласно овим запажањима, у неким
примитивним друштвима један од начина исказивања мушког идентитета
јесу такмичарске игре и двобоји, у току којих мушкарци потврђују свој
социјални статус. Тако, на пример, код индијанаца меинаку у централном
Бразилу
сви мушкарци из племена су обавезни да учествују у
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свакодневним такмичењима у рвању. При томе се агресивност прихвата
као мушко начело, а кукавичлук или слабост мушкарца на борачком
«подијуму» се доживљава као његова неспособност. У исто време у неким
културама неговање начела агресивности се у почетку сматрало
аморалним. Тако, на пример, у представама Полинезијског племена семаи
било која агресивност представља грех и због тога је строго табуисана.
Делимично управо због тог разлога у култури семаи нису присутна
спортска такмичења која демонстрирају пораз, па према томе и увреду
побеђених (Гилмор, 2005). У источњачким борилачким вештинама у
Кини и Јапану, сагласно будистичкој филозофији, мирољубивост увек
превладава над агресијом, комбинације захвата започињу не од
нападачких, већ од одбрамбених дејстава, чији је циљ вештина одбијања
удараца и зла које долази од противника. На тај начин, агресивност људи
у великој мери је резултат сложеног утицаја између урођених инстиката и
усвојених реакција у процесу културне еволуције. Спортска култура
различитих народа служи као одраз ових сложених социјално-културних
процеса.
Агресија и насиље у савременом спорту
У условима актуелизоване етничке свести у друштву спорт може не
само да појачава културну дистанцију међу етничким групама, већ и да
ствара етноцентристичко расположење међу гледаоцима и навијачима. По
тврђењу психолога, у критичним ситуацијама, повезаним са променом
карактера међуетничких односа, долази до нарушавања компензаторне
везе међу колективним несвесним и групном свести. Представе несвесног
почињу да се актуелизују на нивоу свести и да шире своје границе
захватајући поједине индивидуе и целе групе људи (Солдатова 1998: 52).
За многе навијаче у процесу игре као страни елементи јављају се екипе
противника и сви они који за њих навијају, а спортска агресија се све
чешће преноси са стадиона на улице и тргове великих градова. Често на
таласу спортског патриотизма могу стихијски да се појављују различити
расистички и ксенофобични иступи ултрадесних снага, међу којима има
велики број навијача. Најагресивнији део фанатика фудбалских клубова
подједнако и свуда могу да изазивају конфликтне ситуације и озбиљно
узнемирење друштва. Неки фудбалски клубови навијача у европским
државама постају места окупљања незапослене и социјално
неприлагођене омладине и служе као својеврсна база на којој се
формирају ултрадесне снаге са отворено профашистичким паролама.
1920-1930. управо је спортски национализам постао израз националног
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духа у фашистичкој Италији и нацистичкој Немачкој. Италијанска
штампа, у великим тиражима је рекламирала атлетску фигуру
италијанског дучеа Бенита Мусолинија
и тиме је упоредо са
популаризацијом атлетизма доприносила учвршћивању политичког
имиџа и ауторитета фашиста у Италији. Култ снаге и здравља које су
активно пропагирали немачки национал-социјалисти је на крају одиграо
не малу улогу у обједињавању немачке нације и доласку Хитлера на
власт. Слични примери постоје и у историји Шпаније, Јапана, Грчке,
Аргентине и других држава у периоду владања војних ауторитарних
режима.
Теорија социјалног учења објашњава агресивност као понашање које
је усвојено као резултат посматрања и запажања других модела понашања
и накнадног добијања подршке за испољавање сличних акција.
Психолог Алберт Бандура (Bandura, 1973) је објаснио да деца која
запажају акте насиља од стране одраслих људи чешће понављају сличне
акције у односу на децу која нису била упозната са таквим моделима
агресивности. Утицај је био нарочито јак када су деца добијала подстрек
за копирање понашања одраслих.
Спортски психологи и социолози за пример овакве појаве у спорту
истичу хокеј који обилује испољавањем агресивних и насилних
активности која правилима нису дозвољена. Смит (Smith, 1988) је открио
да се насиље које преовладава у игри професионалаца се моделује већ код
младих хокејаша – непрофесионалаца. Агресивност је у хокеју на цени, и
играчи врло брзо усвајају, да испољавајући агресивност могу да стекну
лично признање. Многи тренери, родитељи и саиграчи прихватају и
подстичу такво агресивно понашање. Теорија социјалног учења убедљиво
показује суштинску улогу коју ауторитети и друштво имају у контроли и
развоју агресивности.

ЗАКЉУЧАК
Култура као социјални институт је увек служила као сигуран
одржавајући механизам крупнијег насиља у друштву. Обуздавање људске
суровости се одвијало посредством „вансоматског наслеђа традиција –
њених вредности, норми, правила понашања, правних ограничења
агресивности у међуперсоналним и социјалним односима“ (Минюшев,
2004). Агресивност у спортској култури многих народа има како одређене
законитости, тако и својеврсне карактеристике које су условљене
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социјално-економским, историјским и културним особеностима развоја
друштва у одређеној епохи. У процесу дуготрајног културно-историјског
развоја људи су научили да контролишу своје емоције и жеље. Ови
резултати су били достигнути превасходно на рачун унутрашњег
самоограничавања. Како показује историја, у стабилним периодима
социјалног развоја, агресивност у друштву (па и спорту) у целини се
минимизује. И, супротно, у критичним периодима, у периодима
социјално-психолошких трансформација и појачавања фрустрација у
друштву долази до повећаног испољавања агресивности које се данас
врло приметно испољава на спортским такмичењима.
Све досад наведено показује да су агресивност и насиље у спорту
(односно у разним играчким и такмичарским активностима као његовој
претечи), практично одувек били присутни и да су у великој мери
друштвено условљени. Друштвене норме и вредности које одређују
васпитање и развој личности у највећој мери делују усмеравајуће и
одређују да ли ће појединац током живота да показује агресивне и
насилничке карактеристике или ће у њему преовладавати алтруизам и дух
сарадништва. Спорт као друштвена делатност, али и као јак емотивни
доживљај увек ће представљати рефлексију ових елемената.
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единоборства:

THE ORIGINS OF AGGRESSION AND VIOLENCE IN SPORT
ABSTRACT. History teaches us that human aggressive behavior is socially
conditioned, and that it has always been determined by the characteristics of the moral
paradigms of a certain epoch and the nature of a particular society. During the course
of history, the cultures of various nations made room for different bloody competitions,
which often had the characteristics of a game. In ancient times there were no legal
regulations which could prevent this, and people in such societies tolerated these events
because their real, everyday lives were much more violent and aggressive. In each
culture the behavior of man is motivated by certain instincts and traditions which were
built during the process of the cultural-historic development society. In some cultures,
aggression and a warrior spirit are valued the most, in others it is peace, a gentle nature,
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tolerance. When it comes to modern sport, relying on historical facts regarding the
presence of aggression and violence in similar manifestations, we can say that
aggression and violence in the sports culture of many nations adheres to certain
regularities and idiosyncrasies which are conditioned by the socio-economic, historical
and cultural specificities of the development of that society during history.
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МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА УРБАНЕ
И РУРАЛНЕ СРЕДИНЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ
УЗРАСТА
САЖЕТАК: Моторичке способности ученика основношколског узраста биле су
предмет већег броја истраживања дужи низ година, међутим, чињеница је да
постоји веома мали број истраживања која су се бавила утицајима
резиденцијалног статуса испитаника на моторичке способности. Теоријскоемпиријско истраживање спроведено је на узорку од 210 ученика (урбана
средина = 104 ученика; рурална средина = 106 ученика) шестог и седмог разреда
основне школе. Резултати каноничке дискриминативне анализе моторичких
способности ученика показали су да постоје значајне разлике у моторичким
способностима испитаника различитог резиденцијалног статуса. Дечаци из
урбане средине имају боље резултате у већини тестова, али та већина није
апсолутна. На основу добијених резултата реално се може претпоставити да
управо средински фактори различитих животних средина доприносе разлици у
моторичким способностима испитаника.

УВОД
Mоторичке способности су свакако један од најчешћих предмета
проучавања у области физичке културе. Од степена развијености
моторичких способности деце основношколског узраста, у доброј мери,
зависи њихов даљи правилан раст и развој.
Када се говори о моторичким способностима ученика, потребно је
поменути да је евидентна тенденција смањења физичке активности деце
која директно утиче на степен развоја моторичких способности, што се
дешава не само код нас већ и у земљама окружења (Шиљег, Зечић, Мрган
и Кевић, 2008; Стрел, Бизјак, Старц и Ковач, 2009), као и у земљама
развијеног света (Jаnz, Dаwѕоn & Mahoney, 2000; Тomkinson, Olds &
Gulbin, 2003; Wedderkopp, Froberg, Hansen & Andersen, 2004).
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Вероватно постоји више разлога за овакво стање, али у суштини
могло би се рећи да неке од разлога можемо потражити и у све чешћој
одсутности жеље да се физичка вежба користи као благодатна храна бићу
човековом, што је опет резултат потпуног непознавања вредности овакве
врсте хране, неодговорности према сопственом телу и занемаривању
његових потреба и (чудне?) чињенице да едукацијом, примерене Новом
добу, човека везујемо за технолошке иновације које му говоре да је
потреба за сваком врстом кретања-вежбања, замарајуће губљење времена
и да је као такво – непотребно (Живановић, 2009).
Основна претпоставка истраживања је да ученици различитог
животног окружења имају различит степен развијености моторичких
способности. Индикативно је да у нашој земљи нису спровођена
истраживања моторичких способности ученика са аспекта различитог
резиденцијалног статуса, док се у задњих неколико година више страних
аутора бавило том проблематиком (Loucaides, Chedzoy, & Bennett, 2004;
Eiben, Barabás, & Németh, 2005; Бадрић и Петрачић, 2007; Bathrellou et al.,
2007; Петрић, 2009; Tinazci & Emiroğlu, 2010).
Обзиром да систем образовања и васпитања у Србији мора да
обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: једнако правo и доступност
образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола,
социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту
боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања,
тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама
(Закон о основама система образовања и васпитања, Министарство
просвете Републике Србије, 2009), испитивање нивоа моторичких
способности ученика урбане и руралне средине, представља прави
стручни изазов.

МЕТОД
Обзиром
на
временску
одређеност,
теоријско-емпиријско
истраживање
моторичких
способности
ученика
различитог
резиденцијалног статуса, има трансферзални карактер. Применом
адекватних математичко-статистичких метода: дескриптивне статистике,
и каноничке дискриминативне анализе утврђена је величина
истраживаних појава, њихови међусобни односи и остали нумерички
показатељи.
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Узорак
Узорак од 210 испитаника у овом истраживању може се дефинисати
као популација ученика шестог и седмог разреда основне школе, узраста
од 12 до 14 година ± шест месеци. Испитаници су подељени на два
субузорка: субузорак ученика урбане средине и субузорак ученика
руралне средине са подручја општине Краљево.

Табела 1. Основне телесне карактеристике ученика урбане и руралне
средине
Телесне
карактеристике
Телесна висина
Телесна тежина
Укупно испитаника

Ученици урбане средине

Ученици руралне
средине

163,75 (±8.48)
56,00 (±11.63)
104

161,07 (±8.58)
53,22 (±11.03)
106

Просечне вредности телесне тежине и телесне висине испитаника
урбане средине се крећу у очекиваним границама и вредностима за
испитивани узраст и нешто су веће код ученика урбане средине.

Узорак мeрних инструмената
Meрни инструменти за процену моторичких способности су
издвојени из батерије састављене од 110 тестова (Гредељ, Метикош,
Хошек и Момировић, 1975; Курелић и сарадници, 1975):
а) прецизност:

пикадо – ГПИК
гађање хоризонталног циља руком - ГХЦР и
гађање вертикалног циља ногом - ГВЦН

б) равнотежа:

стајање на једној нози уздужно на клупици за
равнотежу - С1УК
стајање на једној нози са затвореним очима - СЗО1
и
стајање на обрнутој клупици за равнотежу - СОК2
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ц) координација:

координација са палицом – КОПА,
осмица са сагибањем - 8САС и
бубњање рукама и ногама – БУРН

д) брзина:

тапинг руком – ТАПР,
тапинг ногом – ТАПН и
тапинг ногама о зид – ТАПЗ

е) гипкост:

искрет са палицом – ИСКП,
дубоки претклон на клупици – ДПКЛ и
претклон раскорачно – ПРАС

ф) снага:

скок удаљ из места – СУДМ,
подизање трупа лежећи на леђима - ПТ30
и вис у згибу – ВИСЗ

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Дистрибуција резултата у већини процењених варијабли не одступа
значајно од нормалне дистрибуције (табела 2). Изузетак чине варијабле за
процену равнотеже (С1УК и СОК2), где вредности коефицијената
закривљености значајно прелазе 1.00 што представља асиметричну
дистрибуцију позитивног смера и указује да је већина испитаника имала
слабији резултат. Код поменуте две варијабле вредности коефицијената
заобљености су највеће (С1УК = 16.33 и СОК2 = 19.00) и указују на
лептокуртичну дистрибуцију што се може приписати постојању неколико
екстремних резултата који значајно одступају од просека.
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Табела 2. Основни статистички показатељи моторичких варијабли
ученика урбане средине
Варијабла

N

Range

Min.

Max.

Mean

Std.
Err.

Std.
Dev.

Skew.

Kurt.

ГПИК

104

21.00

14.00

35.00

25.17

0.53

5.35

0.02

-0.78

ГХЦР

104

26.00

6.00

32.00

18.21

0.50

5.08

0.51

0.03

ГВЦН

104

20.00

3.00

23.00

12.21

0.39

3.97

0.12

-0.25

С1УК

104

38.80

3.30

42.10

9.18

0.51

5.17

3.28

16.33

СЗО1

104

51.90

3.80

55.70

20.50

1.24

12.61

0.91

0.11

СОК2

104

36.10

2.60

38.70

7.63

0.48

4.93

3.67

19.00

КОПА

104

12.60

8.80

21.40

13.37

0.26

2.62

0.65

0.45

8САС

104

19.30

48.10

67.40

57.24

0.42

4.26

0.08

-0.32

БУРН

104

16.00

0.00

16.00

7.36

0.29

2.92

0.34

0.22

ТАПР

104

22.00

30.00

52.00

38.37

0.35

3.60

0.58

1.78

ТАПН

104

21.00

18.00

39.00

30.62

0.33

3.40

-0.63

2.08

ТАПЗ

104

16.00

10.00

26.00

20.28

0.24

2.40

-1.03

3.12

ИСКП

104

78.00

47.00

125.00

88.06

1.45

14.76

-0.04

-0.12

ДПКЛ

104

35.00

12.00

47.00

33.51

0.72

7.34

-0.35

-0.26

ПРАС

104

46.00

12.00

57.00

34.97

0.88

8.98

-0.06

-0.11

СУДМ

104

104.00

126.00

231.00

175.08

2.46

25.04

0.25

-0.69

ПТ30

104

29.00

3.00

32.00

23.42

0.48

4.86

-0.97

2.40

ВИСЗ

104

92.00

1.10

93.10

28.79

1.81

18.42

0.76

0.95

Вредности стандардне девијације и распона резултата показују да је
највећа хетерогеност присутна код варијабли скок удаљ из места (СУДМ)
и вис у згибу (ВИСЗ), што указује на велике индивидуалне разлике у
експлозивној и статичкој снази испитаника. То је донекле очекивано
обзиром да се испитаници налазе у предпубертетско-пубертетској фази
раста и развоја које карактеришу веће индивидуалне разлике моторичких
способности. Наиме, познато је да биолошки развој ученика средњег
школског узраста тече интензивно, неравномерно и хетерохроно што се
одражава и на моторичке способности. (Радовановић и сарадници, 2009).
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Табела 3. Основни статистички показатељи моторичких варијабли
ученика руралне средине
Варијабла

N

Range

Min.

Max.

Mean

Std.
Err.

Std.
Dev.

Skew.

Kurt.

ГПИК

106

27.00

11.00

38.00

24.04

0.47

4.88

0.15

0.13

ГХЦР

106

31.00

5.00

36.00

17.58

0.52

5.30

0.53

0.56

ГВЦН

106

18.00

3.00

21.00

11.75

0.35

3.62

0.27

-0.11

С1УК

106

31.20

3.10

34.30

9.24

0.46

4.71

2.12

7.30

СЗО1

106

56.10

5.10

61.20

19.44

1.15

11.88

1.30

1.23

СОК2

106

20.50

2.80

23.30

7.27

0.40

4.09

2.13

5.05

КОПА

106

14.30

8.90

23.20

13.46

0.24

2.49

0.99

1.98

8САС

106

24.10

47.10

71.20

58.18

0.43

4.44

0.34

0.41

БУРН

106

16.00

0.00

16.00

6.92

0.29

2.94

0.64

0.53

ТАПР

106

23.00

25.00

48.00

37.14

0.44

4.56

-0.23

0.08

ТАПН

106

17.00

22.00

39.00

30.25

0.34

3.51

0.10

-0.19

ТАПЗ

106

13.00

13.00

26.00

19.64

0.23

2.36

-0.61

1.13

ИСКП

106

78.00

46.00

125.00

85.38

1.59

16.32

0.05

-0.38

ДПКЛ

106

32.00

17.00

49.00

35.64

0.66

6.79

-0.52

-0.05

ПРАС

106

34.00

20.00

54.00

37.44

0.69

7.13

-0.02

-0.10

СУДМ

106

127.00

94.00

221.00

171.19

2.42

24.87

-0.60

0.49

ПТ30

106

32.00

2.00

34.00

21.49

0.58

5.93

-1.06

2.19

ВИСЗ

106

84.80

1.10

85.90

30.52

1.82

18.77

0.37

-0.26

Резултати из табеле 3 показују да већина процењених варијабли не
одступа значајно од нормалне дистрибуције. Изузетак чине варијабле за
процену равнотеже (С1УК и СОК2) где вредности скјуниса указују на
асиметричну дистрибуцију позитивног смера и слабије резултате
испитаника, док вредности куртозиса истих варијабли показују да се ради
о лептокуртичној дистрибуцији резултата. Вредности стандардне
девијације и распона резултата указују да је највећа хетерогеност
испитаника присутна код варијабли скок удаљ из места (СУДМ), вис у
згибу (ВИСЗ) и искрет са палицом (ИСКП). То донекле умањује
дискриминативност тестова и поново указује на раније поменуте
специфичности развоја појединих моторичких способности у
испитиваном узрасту.
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Разлике у моторичким способностима испитаника урбане и
руралне средине
Да би се утврдиле разлике у испитиваним способностима, између
испитаника урбане и руралне средине, примењена је каноничка
дискриминативна анализа.

Табела 4. Значајност изоловане дискриминативне функције
Function

Eigenvalue

Wilks'
lambda

Chisquare

Canonical
Corr.

df

Sig.

1

.17

.86

30.70

.38

18

.03

Резултати из табеле 4, показују да је изолована једна значајна
(Sig.=.03) дискриминативна функција која раздваја резултате група.
Вредност коефицијента каноничке корелације је умереног интензитета
(CR=.38), а дискриминативна јачина износи .86, што указује на високу
разлику у резултатима што потврђује и величина Хи квадрат теста (Chisquare=30.696). Добијене карактеристичне вредности, каноничке
корелације и ниво статистичке значајности указују да моторичке
способности значајно доприносе дикриминацији с обзиром на
резиденцијални статус испитаника.

Табела

5.

Структура изоловане дискриминативне
моторичких способности

ГПИК

Function
1
.25

ГХЦР

.01

ГВЦН

.02

С1УК

-.08

СЗО1

.14

СОК2

.06

КОПА

.05

8САС

-.28

Варијабла
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БУРН

-.04

ТАПР

.24

ТАПН

-.19

ТАПЗ

.17

ИСКП

.23

ДПКЛ

-.35

ПРАС

-.34

СУДМ

.03

ПТ30

.79

ВИСЗ

-.55

На основу добијених резултата евидентно је да највећи допринос
дискриминативној функцији дају тестови: подизање трупа лежећи на
леђима (ПТ30=.79) и вис у згибу (ВИСЗ=-.55), а најмањи гађање
хоризонталног циља руком (ГХЦР=.01).

Табела 6. Центроиди група

Урбанa средина

Function
1
.41

Рурална средина

-.40

РЕЗ. СТАТУС

Резултати центроида група (табела 9) указују на значајну удаљеност
између ученика урбане и руралне средине. Удаљеност група на
дискриминативној димензији од средине је уједначенa (од .41 до -.40), а
обзиром да је предзнак дијаметрално супротан, то указује да се групе
налазе у различитим дискриминативним просторима.
Имајући у виду положај центроида група и коефицијенте
дискриминативне функције моторичких способности може се рећи да су
ученици урбане средине били успешнији у већем броју моторичких
тестова: прецизности (ГПИК, ГХЦР, ГВЦН), равнотеже (СЗО1, СОК2),
експлозивне (СУДМ) и репетитивне снаге (ПТ30), сегментарне брзине
(ТАПР, ТАПЗ), флексибилности раменог појаса (ИСКП) и теста
координације (КОПА). Ученици руралне средине су имали боље
резултате на тестовима: статичке снаге (ВИСЗ), флексибилности (ДПКЛ,
| 195

Међународна научна конференција Ниш 2011

ПРАС), координације (8САС, БУРН), сегментарне брзине (ТАПН) и
равнотеже (С1УК).

Табела 7. Перцентили група
Ученици урбане с.

Ученици руралне с.

Укупно

Ученици урбане с.

70

34

104

Ученици руралне с.

31

75

106

Ученици урбане с.

67,3%

32,7%

100%

Ученици руралне с.

29,2%

70,8%

100%

Успешност раздвајања резултата мерења моторичких способности
ученика урбане и руралне средине приказана је у табели 7. Резултати
показују да 70 ученика урбане средине има карактеристике своје групе, а
34 немају. На другој страни 75 ученика руралне средине има
карактеристике своје групе, а 31 нема. На основу ових резултата може се
рећи да је хомогеност субузорка ученика урбане средине 67,3%, а ученика
руралне средине 70,8%.

ЗАКЉУЧАК
Резултати каноничке дискриминативне анализе у простору
моторичких способности ученика показали су да дечаци из урбане
средине имају боље резултате у већини тестова, али да та већина није
апсолутна. Наиме, једино резултати на сва три теста прецизности иду у
прилог ученицима урбане средине, док су резултати осталих тестова у
доброј мери хетерогени. Резултати неких ранијих истраживања показали
су да социо-економски статус испитаника утиче на ниво њихових
моторичких способности, а што аутори доводе у везу са бољим
могућностима за бављење спортским активностима испитаника у већим
срединама (Микалачки, Хошек-Момировић и Бала, 2006; Матић, Јакшић,
2007). Одређене сличности постоје и са резултатима истраживања Eiben,
Barabás, & Németh (2005), који су на репрезентативном узорку (39,035
испитаника) узраста од 3 до 18 година у Мађарској, извршили поређење
физичког развоја и физичких способности деце и омладине из урбаних и
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руралних средина. Резултати истраживања показали су да деца урбане
средине имају већу телесну висину и масу, али и боље резултате у већини
одабраних тестова физичких способности.
Обзиром на чињеницу да је ово истраживање спроведено на
релативно малом узорку испитаника и ужем географском подручју
добијени резултати тешко могу бити генерализовани. Из тих разлога
будућа истраживања требало би провести на већем географском подручју
и са већим узорком, уз примену већег броја варијабли које се односе на
стил живота испитаника (са аспекта физичке активности: активан –
неактиван, врста и ниво активности и сл.), чиме би се вероватно додатно
појасниле разлике у моторичком простору.
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MOTOR ABILITIES OF THE ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN IN
THE URBANE AND RURAL AREAS
ABSTRACT: Primary school students’ motor abilities were subject of numerous studies
over the years, however, the fact is that up to date there were a few considering
influence of examinees’ residential status on motor abilities. Theoretical and empirical
study was conducted on sample of 398 students (urban residence = 202 students; rural
residence = 196 students) from sixth and seventh grade of primary school. Results of
canonical discriminative analysis of motor abilities have shown statistically significant
differences among students of different residential status for both genders. Male
students from urban environment have better results in majority of tests, but that
majority is not absolute, while female students’ results indicate that students from rural
environment have somewhat better results than their urban peers. These findings
provide ground for realistic assumption that different living environments are those
factors that contribute to dissimilarities of exаminees’ motor abilities.
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КУЛТ(УРА) ТЕЛА И ДУХА ОД ПЛАТОНА, ПРЕКО
СПАРТЕ И СТАРОГ РИМА, ДО „САВРЕМЕНОГ
ДРУШТВА“
САЖЕТАК: Култ људског тела се наметнуо као једна од највиших вредности
античког света. Античком свету је најпримамљивија и најближа Платонова
култура тела где се подједнака пажња посвећивала васпитању и духа и тела. У
Академији се четири сата вежбао дух, четири сата тело у Гимназијуму. Тек из
хармоније тела и духа, сматрао је Платон, добија се човек, грађанин; задовољан и
користан и за себе и за државу.

Култура тела имала је своје кривуље и екстреме још у античком
свету. Спартанска држава оличавала је максималну посвећеност култу
тела чија је сврха била спремност за максималне ратничке напоре. Стари
Рим је свом грађанину понудио, уместо платоновске културе тела,
културу „хлеба и игара“, предочавајући му управо спартански поглед на
свет из чега су створене елитне освајачке римске легије, а гладијаторство
као замена за олимпијске игре.
Данас, у XXI веку, савремени спортиста постаје модерни гладијатор и
садашњи спартански ратник. Вежба са јединим циљем, да „преживи“
борбу, трку, меч, победи свог противника и стигне на врх стрме планине
где га чека главна новчана награда великих спонзора. Савремени
гледалац, на трибинама, а чешће уз телевизор, ужива у зноју, болу, често
и крви тих савремених спортиста, својих јунака и идола, идентификује се
са њима, задовољава свој его, а тело најчешће препушта снази природе и
зубу времена. Савремено друштво, са својом „седећом културом“ и
професионалним спортом, полако али сигурно се одриче културе тела и
духа, далеко од Платонове хармоније истих.
Сама реч тело указује у свом значењу, на важност онога што се тиме
именује. Дакле, ништа се не може ни именовати док се не ОТЕЛОТВОРИ.
Било да је реч о телету или детету, машини или уметничком делу. Зато и
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грчка реч ЕНТЕЛЕХИЈА значи и СВРХА, што ће рећи, сврха свег
постојања како, рецимо, ту реч употребљава Аристотел.
Култ људског тела се наметнуо као једна од највиших вредности
античког света, то јест, на самом почетку тзв. западноевропске
цивилизације. И то не само у уметности која врхуни у делима вајара
Фидија, већ и у самом спартанском државном устројству. Најзад, античке
олимпијске игре су сасвим јасан одговор ономе што бисмо данас назвали
масовном физичком културом, али и врхунским спортом. Зна се, наиме,
да је сваки слободни грађанин античког света имао право да учествује на
олимпијским играма и да освајањем победничког ловоровог венца,
малтене, задобија статус полубожанског бића. Тако, на пример,
Платонова слава прво је била олимпијска, а тек потом филозофска.
Платон, иначе, није био само Сократов достојан ученик већ и двоструки
олимпијски победник; и то у панкратиону, комбинацији бокса и рвања,
једној од најопаснијих дисциплина античких олимпијских игара. И, баш,
то ће га, у античком схватању духовних вредности, уздићи и изнад
божанственог Питагоре, па и Аристотела. Узгред буди речено, Платон је
данас најинспиративнији филозоф антике, између осталог, и темељних
дилема савременог потрошачког друштва које је, коначно, изгубило
платоновску равнотежу између духовних и материјалних вредности, па
самим тим и између физичке и духовне културе, то јест, КУЛТУРЕ ТЕЛА
И ДУХА.
Право име једног од највећих филозофа уопште, Платона, било је
уствари Аристокле, а Платон је његов надимак који је добио од
наставника гимнастике Агривца Аристона, иначе рвача. Наиме,
првобитно име Аристокле било је према његовом деди, а каснији
историчари, аутори многих дела о истакнутим филозофима, укључујући и
Диогена Лаертија, који је Платону посветио читаво једно поглавље од
укупно десет у својим „Животима и учењима чувених филозофа“, кажу да
је надимак Платон добио због тога што је имао широка плећа. Чак Диоген
Лаертије сведочи да надимак Платон потиче из рвачких кругова. Иначе,
на грчком платон значи широки, плећати. У физичком вежбању је толико
напредовао да се као рвач могао упустити у надметање на истмијским
играма. Све је резултирало двоструком олимпијском победом у
панкратиону.
Гносеолошко-метафизички темељ платоновске филозофије огледао
би се у следећем: треба разликовати два света, свет оног што увек јесте и
што се не мења, и свет оног што се увек мења а никад није: један свет је
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свет умног мишљења, а други свет је свет чулног сазнања. Као што
постоје два различита начина сазнања, тако постоје и две различите
области предмета сазнања: с једне стране су тела која се чулно опажају, а
с друге идеје, бестелесне форме, које се не могу наћи у простору или у
телесном свету; идеје постоје саме по себи и до њих се не доспева чулима
већ мишљењем; оне чине само умом докучив свет. Све ово има за
последицу да се рационалистичко учење о сазнању може тематизовати
унутар иматеријалистичке метафизике; иматеријализам је новина коју
уводи Платон. У свим ранијим системима, укључујући и Анаксагорин где
се говорило о духовном, увек се говорило о духовном као делу
материјалног света, тако да тек Платон открива духовни свет.
Платоново мишљење о души и телу изнето у његовом познијем раду,
у тзв. списима Платонове старости, у делу Тимеј, сматра да тело и душа
треба да буду у складу: „Јер за здравље и болест, као и за врлину и порок,
ниједна симетрија и аметрија није важнија од оне која постоји између
душе и самог тела... Постоји само једно спасење за душу и тело: душа се
не сме кретати без тела као ни тело без душе, да обоје, задржавајући своја
права, дођу у равнотежу и до здравља. Ко се дакле бави науком или иначе
има позив који захтева јако духовно напрезање, тај мора да води рачуна и
о кретању свог тела ревносним неговањем гимнастике; а ко главну бригу
посвећује одржавању тела, тај, с друге стране, мора да покреће и душевне
снаге, ако жели да с правом носи име и лепа и добра човека“ (Платон,
1982, 224).
Др Милош Ђурић, који је преводио Платонова дела на српски језик и
додавао уз превод многа објашњења и напомене, из Платонових списа,
објашњавајући један део у делу Федон или О души, закључује:
„Гимнастика је служила јачању здравог, а лекарска вештина лечењу
болесног ума“ (Платон, 1937, 139). Такође, др Милош Ђурић
објашњавајући део Платонове Гозбе или О Љубави предочава став
Платона о нераскидивој вези духовног и телесног образовања и
васпитања: „Музичко образовање – то је један део општега образовања, у
које спада гимнастика, која се односи на тело, и музика, која се односи на
душу. Музика обухвата читање, писање, књижевност, музику, игру, све
оно што зовемо духовно образовање“ (Платон, 1970, 202).
Наравно да је култура тела и духа имала своје кривуље и екстреме
још у античком свету. С једне стране, спартанска држава оличавала је
максималну посвећеност култу тела чија је сврха била спремност за
максималне ратничке напоре. Спартански дрил почињао је са раним
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детињством сваког мушкарца и завршавао се са позним годинама мада су
Спартанци умирали чешће на бојишту, у пуној снази него ли у старачкој
постељи, а што, на неки начин, и није било достојно Спартанца. Ове
ригидне спартанске вредности нису, баш, биле прихватљиве остатку
античког света. Као што античком свету није била прихватљива ни
„псећа“ животна филозофија једног Диогена који је цео живот провео у
бурету или испред њега размишљајући о бесмислу живота, самим тим, и
култури тела. Тај диогеновски презир према људском животу те и
људском телу биће, на неки начин, и инспирација за касније
ранохришћанске мислиоце.
Античком свету је, дакле, најпримамљивија и најближа Платонова
култура тела и духа. Зна се да је у његовој Академији подједнака пажња
посвећивана и васпитању духа и јачању тела. У Академији се четири сата
вежбао дух, четири сата тело у Гимназијуму. Тек из хармоније тела и
духа, сматрао је Платон, добија се човек, грађанин; задовољан и користан
за себе и државу.

ПЛАТОН – ХАРМОНИЈА ТЕЛА И ДУХА

Урушавањем античког света, урушиле су се и ове платоновске идеје о
јединственој култури тела и духа. Тако је Стари Рим свом грађанину
понудио, уместо платоновске културе тела и духа, културу „хлеба и
игара“, предочавајући му управо спартански поглед на свет из чега су
створене елитне освајачке римске легије, док је гладијаторство постало
замена за олимпијске игре. У римском Колосеуму дешавали су се
спектакли који су привлачили пажњу хиљадама људи. У крвавој арени,
борци, углавном робови или осуђеници чинили су спектакл који је постао
омиљена забава широким народним масама, а победници су постајали
омиљени људи у Царству. Дешавало се да поједини гладијатори, велики
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победници, народу буду дражи и од самог римског цара. Циљ мукотрпног
вежбања гладијатора био је продужење сопственог живота, а тек након
тог оствареног, следиле су разне привилегије и почасти.
Као одговор и револт овим вредностима империјалног Рима јавља се
хришћанство које убрзо осваја не само ниже већ и више слојеве римског
друштва. Ранохришћански поглед на свет је радикална критика римске
културе површног уживања у баханалијама, проституцији, педофилији и
осталим почастима које су подривале темеље моћне римске државе.
Шта радити са телом? Пред тим искушењем нашао се свет који је
надолазио, а нашли смо се и ми, „савремено друштво“.
Да ли је данашњи професионални спортиста, заправо модерни
гладијатор у својој арени, на свом спортском терену? Да ли је данашњи
гледалац, реципијент спортских „борби“, онај исти гледалац из
гладијаторске арене, коме су сада мисли усредсређене на окруту борбу за
јачим ударцем у противника, голом више, сантиметром даље, секундом
брже?
Говорећи о томе, докле је све спреман људски ум да иде зарад
спектакла, популарности, новца, у XXI веку, у савременом друштву,
крваве игре попут оних из римског Колосеума, борбе на живот и смрт,
једноставно делују незамисливо. Можда су у новијем добу негде и
организоване борбе где је крв и бол била пресудна зарад остварења
спектакла, али просто је незамисливо данас неког убити на такав начин.
Такав спектакл би био сигурно оштро осуђен од стране суда и државе, а
идејни творци и менаџери склоњени заувек из модерног спорта. Међутим,
ако данас пажљиво погледамо човека и средину која га окружује, можемо
видети да савремени човек сигурно живи у друштву спектакла и опште
забаве, с разликом у односу на Античку Грчку и Стари Рим, што је данас
избор много већи, а правила игара су мање суровија, па на крају крајева,
можемо рећи и мање бизарнија од некадашњих. Али опет, у служби
привлачења на десетине хиљада људи жељних забаве и разоноде, а самим
тим и мноштва спонзора, савремено друштво добило је гомилу догађаја
који се воде као спортски, а могу да парирају својом агресијом, па и
бруталношћу, појединим борбама гладијатора у арени.
Данашњи NFL, NBA, NHL играчи, топ 10 тенисери, атлетичари –
рекордери у својим дисциплинама, фудбалери, борци ММА (Mixed
Martial Arts), односно Ultimate fight-а типични су представници
некадашњих гладијатора. Они најбољи опстају и уживају све лагодности
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овога света. Њихови менаџери трљају руке, публика је задовољна, плаћа
карту да их види, купује пакете тв програма да би гледала њихове мечеве
и сви су задовољни. Само је тело оних што гледају слабашно, а оних
што играју не ретко преморено. Душа професионалних спортиста је
чешће празна него ли пуна услед хиљада и хиљада напорних сати
тренинга усмерених искључиво ка једном циљу – победи, која ће донети
доста новца као награду том спортисти. На врху те стрме планине успеха
може стајати само један - победник, што опет ствара невероватан
ментални притисак на професионалне спортисте.
Наравно да су примарни циљеви самих такмичара у принципу
различити; док је код гладијатора то била борба за сопствени живот, код
професионалних (савремених) спортиста је гол више, стотинка брже,
ударац више. Међутим, општи циљ је исти, бити победник, зарадити
новац, стећи славу и једноставно „преживети“ у данашњем суровом свету
капитализма.
Са друге стране, данашња публика – навијачи идентификују се са
својим херојима спортских терена, својатају њихове победе својима, а све
на уштрб развоја свога тела и духа. Не ретко се дешава да на ватерполо и
пливачким такмичењима у публици седи више од половине гледалаца
који не знају да пливају, на атлетским митинзима на трибинама седе људи
који нису истрчали ни 100 метара у свом животу, па им је највећа корист
сам долазак на стадион (колима) где се крећу бетонским степеницама до
свог нумерисаног седишта. Оно што се дешава испред телевизора је већ
тотално скрнављење културе тела и духа и скретање мисли људи са
животних проблема на терен – „борилиште“ и са физичког вежбања на
идентификацију са главним јунацима тв екрана.
Данас је један од највећих проблема савременог друштва гојазност из
које произилази већина савремених болести данашњег човека. И управо је
ту проблем некултуре тела.
А и чести нагони за победом, не ретко ирационални, скрнаве
такмичара што се преноси и на гледаоца, на онај духовни део у њему, па
смо сведоци честог насиља на терену и од стране такмичара и од стране
верне и острашћене публике.
У Спарти и Старом Риму на цени су били ратници и гладијатори, у
савременом друштву на цени су модерни ратници, борци у ринговима и
кавезима, Месијевци, Беками, Роналдовци; у Спарти и нарочито Риму
губе се филозофи, данас све мање ценимо научне и духовне раднике.
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Пренео се смисао потрошачког Рима и агресивне Спарте, да је тело само у
функцији остварења резултата и ништа више, и на данашњег човека.
Куда даље? Вратити култ телу, развијати дух. Баланс и само баланс
тела и духа може човеку вратити његово основно право да буде испуњен,
срећан, да овом свету као равноправно биће подари из себе само оно
најбоље.
Колико сличности можемо наћи између једне борбе гладијатора у
арени и нпр. најпопуларнијег спорта на свету, фудбала, то јест једне
фудбалске утакмице?
Гладијатори су били међу најпопуларнијим личностима римског
царства, данас су фудбалери међу најпопуларнијим грађанима на свету.
Римски владари волели су уз себе да имају победнике из окрутне арене,
данас бити у друштву славних фудбалера је ствар престижа, неретко и
самих политичара и државника. Зараде су, и једних и других, готово
немерљиве у нормалном поимању вредности. Код гладијатора се то
мерило од саме слободе која је вероватно тада била и најскупља ствар
ондашњег друштва, до невероватних почасти и материјалних награда, па
и могућности да победници римских арена буду бирани као представници
власти. Код фудбалера су у питању вишемилионски уговори, некад и
више милиона евра за само једну годину уговора, а да не говорима о
спонзорствима разних фирми, углавном произвођача робе широке
потрошње, чиме ти популарни фудбалери шире свој лични утицај на
многе, првенствено младе људе широм планете.
Што се публике тиче, ту је готово идентична ситуација. Приближно
исти број гледалаца – навијача, који је некад пунио римску арену, данас
посећује фудбалске утакмице. Тај број је неколико десетина хиљада људи
који жестоко бодре и навијају за своје фаворите на терену. Верна публика
се идентификује са својим спортским јунацима; њихове победе присваја
као своје, али и поразе. Истовремено та верна и острашћена публика
заборавља на свакодневне проблеме, али и на своју физичку активност,
што је доводи до тзв. „седеће културе“. Играма на живот и смрт у Старом
Риму присуствовали су цареви, данас фудбалским утакмицама не ретко
присуствују и најелитнији чланови савременог друштва, од председника
државе, премијера, министра, па до водећих људи из света привреде,
односно бизниса.
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↓
уживање
заборављање на свакодневне проблеме
идентификација са својим идолима
седећа култура
На крају још једна, помало застрашујућа чињеница: у Старом Риму
гладијатори су се међусобно убијали, а данас се навијачи противничких
тимова међусобно нападају, неретко и убијају на фудбалским теренима и
око њега. Дакле, смрт се преселила са терена на трибине, мада их је било
и на самом терену услед, углавном физиолошких проблема, најчешће
инфаркта срца, а било је и случајева да су играчи умирали и због
последица ударца противника у главу и тело, било ненамерно или
намерно учињеног. И онда и сада људи се боре за свој живот, тада на
прашњавом терену Колосеума, данас све чешће на бетонским трибинама
и са пластичним седиштима, а понекад и на самом травнатом терену.
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Да ли се људска природа и оно што је дубоко у њој заривено за ових
пар хиљада година уопште нешто и променила? Природа човека је
очигледно остала нетакнута, иако је технологија толико напредовала
да је променила и изглед самог човека. Али оно што је у њему, вековима
записано, та жеља за крвљу, за спектаклом где је људски живот угрожен,
за туђом боли, за смрти на терену пред препуном ареном, очигледно
никад није престала. Просто, што је више крви, насиља, бруталности на
терену, тај догађај је атрактивнији, самим тим популарнији и код
данашње публике. А такав „савремени спорт“ тражи тренирање до
максималних физиолошких граница организма и сам долазак на циљ
успеха често не бира средства.
Антропоцентризам и јачање и развој тела предњаче у античком
периоду, све до појаве усвајања хришћанства, када почиње духовно да
преовладава. Данас, професионални спортисти свакодневно имају
напорне, тешке тренинге, који су усмерени ка циљу званом победа, која
пак са собом носи огроман новац. Овде се сигурно јача тело, понекад
можда и преко физиолошких граница организма, али душа после таквих
силних напора се испразни и тешко пуни.
Теоантропоцентризам, као нови правац у деловању на спортисту и
физичко вежбање, поред тела човека негује и пуни душу вежбача.
Антониос Зикас, председник Фондације олимпијског и спортског
образовања, на 100-годишњицу обнављања олимпијских игара, позвао је
цео олимпијски покрет да следећих 100 година олимпизма посвети деци,
односно њиховом образовању и васпитању. Његова Фондација је издала и
један Приручник који је, уствари, водич за наставнике са активностима за
правилан одгој деце, како у физичком, тако и у духовном делу њихових
личности. Крајни резултат био би надахнута деца и млади људи који
учествују у физичким активностима и спорту, и као такви стварају
мирнији и бољи свет.
Дакле, Платоновој хармонији тела и духа била би једнака игра у
којој ће човек да развија и јача тело, а притом да буде срећан и да зна
зашто то ради. То је данас изгледа, једино могуће, а и најпожељније у
раду са децом, и то кроз школски спорт. Наставници, светилници, како
их назива професор Ненад Живановић, требају кроз разговоре са својим
ученицима, својом речју и својим примером да их упућују у тајне и
лепоту вежбања, објашњавајући им КАКО и ЗАШТО (према Живановић,
2000, 166).
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Изгледа да данас, једино кроз ШКОЛСКИ СПОРТ, где је РЕЗУЛТАТ
искључиво СРЕДСТВО којим ће ученик да се уздигне и моторички и
духовно, а никако основни циљ, можемо добити ЗДРАВО ДРУШТВО, И
ТЕЛЕСНО И ДУХОВНО.
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CULT(URE) OF THE BODY AND SPIRIT FROM PLATO, SPARTUS
AND THE ANCIENT ROME UP TO "CONTEMPORARY SOCIETY"
ABSTRACT: The cult of human body has imposed itself as one of the highest values
of the ancient world. The most attractive and closest to the ancient world is Plato's
culture of the body where equal attention was dedicated to education both of the spirit
and the body. The spirit was practiced for four hours on the Academy, the body was
practiced for four hours in the Gymnasium. Only from the harmony of body and spirit,
according to Plato, you get the man, citizen, satisfied and useful to himself and to the
state.
Culture of the body had its curves and extremes even in the ancient world. Spartan state
embodied the maximum commitment to the cult of the body whose purpose was the
warrior's readiness for maximum effort. Ancient Rome offered to its citizen the culture
of "bread and games" rather than Platonic body culture, presenting him spartan
prospect of the world from which hard-core, conquering Roman legions were
established, and gladiatorial games were established as a replacement for the Olympic
Games.
Today, in the twenty-first century, a modern athlete becomes a modern gladiator and
current Spartan warrior. Exercise with the sole aim, to "survive" the fight, race, match,
defeat his opponent, and get to the top of a steep mountain where a big prize money
from great sponsors is waiting for him. A modern spectator on the stands, and more
often in front of the TV, enjoys the sweat, the pain, and very often the blood of modern
athletes, of his heroes and idols, he identifies himself with them, he satisfies his ego,
and usually gives his body up to the force of nature and the ravage of time. Modern
society, with its "sitting culture" and professional sports, slowly but surely disclaims
the culture of body and spirit, far from Platonic harmony of these two things.
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ВЕЖБЕ ЗА ЈАЧАЊЕ СКОЧНОГ ЗГЛОБА И
СМАЊЕЊА ПОВРЕДА ,,ШАХОВСКА ТАБЛА"
САЖЕТАК: Циљ истраживања било је постављање теоретске и практичне
научне основе за примену вежби тзв.,,Шаховска табла'', са циљем ојачања
скочног зглоба код спортиста. Савремена кошарка са тако много скокова у току
игре не може да се замисли без одговарајућег тренинга, развијања експлозивне
снаге мишића, чврстине и еластичности лигаментарног апарата скочног зглоба.
Овим истраживањем било је обухваћено 80 кошаркашица Ж.К.К.,,Струга 2009''Струга, свих категорија ( пионирке, кадеткиње, јуниорке и сениорке), у трајању
од једне такмичарске године (2010), које активно се такмиче у првој кошаркашкој
лиги Македоније у свим категоријама. Експериментална група је била сачињена
од 20 играча (по 5 из свих категорија, који имају већу минутажу у игри), са
којима се радило 2 пута недељно по 5 - 7 минута на вежбама,,Шаховска табла'',
после доброг загревања. Контролна група је радила по плану и програму тренера
екипе. Добијени резултати и закључци упућују на то да потпуно стручно и
квалитетно је концепиран поступак вежби ,,Шаховска табла'', зато што у
експерименталној групи нисмо имали ни једну повреду скочног зглоба, док смо у
контролној групи имали 11 повређених спортиста у такмичарској сезони.

1. УВОД
Спортске игре као што су кошарка,фудбал,рукемет,одбојка су
динамичне игре и каратеришу се померањем тела или појединих делова
тела у простору са променљивим темпом. То померање у простору
најчешће се изводи трчањем, ходањем, скакањем, окретањем и
заустављањем. То су елементи који сачињавају основну базу свих
изведених кретњи.Од посебне важности у кошаркашкој игри је скочност
као моторно и базично својство спортске активности. Извођење скока
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захтева изванредну технику,експлозивну снагу,еластичност и висок
степен развијене координације и проприорецепције у свим фазама
одвијања скока.Најоптерећенији сегмент локомоторног апарата при
извођењу скакачке активности је скочни зглоб. Одатле и највећи број
повреда које се дешавају у кошарци су повреде различитог степена
скочног зглоба односно његове лигаментарне структуре. Ове повреде у
зависности од њиховог степена воде ка привременој или трајној
неспособности за спортску активност а имају и тенденцију понављања.
Полазећи од овог факта видимо колико је важно континуирано да се раде
вежбе за лигаменте скочног зглоба у погледу њиховог јачања, повећања
еластичности и издржљивости.

2. МЕТОД РАДА
Циљ истраживања било је постављање теоретске и практичне научне
основе за примену вежви тзв.,,ШАХОВСКА ТАБЛА'', са циљем јачања
скочног зглоба код спортиста.При овим теоретски и практично
конципираним вежбама изводе се добро контролисани скакачки покрети
на једној нози (наизменично десна-лева). По правилима кретања
шаховских фигура по означеном пољу (рекет кошаркашког терена).
Истраживање је спроведено са женским кошаркашким клубом
,,СТРУГА2009'' чланом прве кошаркашке лиге Р.Македоније.Од укупно
80 кошаркашица свих категорија (пионирке,кадеткиње,јуниорке и
сениорке) у експерименту су биле укључене укупно 20 (по 5 играчица из
свих категорија)које су имале већу минутажу у току такмичарске
сезоне.Са експерименталном групом се вежбало 2 пута недељно по 5 мин.
вежбе за јачање скочног зглоба ,,ШАХОВСКА ТАБЛА''.Ове вежбе су
биле извођене после доброг загревања у току тренинга. Констатовали смо
да у експерименталној групи повреду скочног зглоба доживела 1(једна)
кошаркашица и то у контакту са противничким играчем, док у контролној
групи која је тренирала нормално по програму тренера повреду скочног
зглоба доживело је 10(десет) кошаркашица.

3. ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ РАДА
•

Основа вежби ,,ШАХОВСКА ТАБЛА'' су 4 типа вежби
приказаних на сликовитом приказу.Слике 1,2,3 и 4.
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•

Редослед вежби направљен је у односу на анатомскофизиолошких карактеристика скочног зглоба,односно
градуираног
оптерећења
и
задавања
физиолошко
адаптационог стреса на лигаментарне зглобне структуре.

•

Сва 4 типа вежби прво се изводе на две ноге па затим на
једну ногу (десна-лева) или обратно.Разлог овквог поступка
је постепено адаптирање на дејство физиолошке стрес силе
од инверзионог и еверзионог карактера која се лакше прима
и прилагођава при скоку на две ноге.

•

Овакве вежбе увек треба да се изводе после доброг
загревања (трчање 5-10 минута).

•

Укупан број скокова при једној вежби је 2 серије са по 8-10
скокова.

•

Укупно време извођења вежби износило је 5-7 минута.

•

При извођењу ових вежби посебну пажњу посвећујемо
квалитету извођења вежби,при чему брзина не представља
мерну величину.Квалитет вежби подразумева извођење што
прецизније са пуном контролом и разумевањем њихових
вредности у погледу бољег сналажења и орјентације у
простору и времену – координација,орјентација,кинестезија.

Слика 1. Праволиниско скакање по линији
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При овој вежби постоји равномерно оптерећење и јачање латералних и
медијалних лигементарних структура скочног зглоба.Овом вежбом се
омогућује тренинг експлозивне снаге мускулатуре потколенице са извођењем
динамичко изотоничке контракције скока.Зато ова вежба увек мора да буде
прва.

Слика 2. Комбинован праволиниски и странични скок

При овој вежби поред равномерног оптерећења(праволиниски скок)
почиње се са постепеним,комбинованим и самосталним оптерећењем
медијалних и латералних лигаментарних структура.Са овом вежбом поред
тренинга експлозивне снаге на мускулатуру потколенице преко динамичке
контракције скока изводи се и тренинг одржавања равнотеже(доскок) са
развијањем статичне мишићне контракције.
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Слика 3. Цик-цак скокови
Са овом вежбом се започиње са краткотрајним и наизменичним
оптерећењем медијалних и латералних лигаментарних структура.Овом
вежбом изводи се комбиновано јачање мускулатуре са статичком и
динамичком мишићном контракцијом.

Слика 4. Дијагонални скокови
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Ова вежба обухвата континуирано оптерећење медијалних
лигаментарних структура.Јачање мускулатуре је на исти начин као и код
предходне вежбе.

4. ЗАКЉУЧАК
Задатак сваког клуба је да кроз свестрану практичну активност
побољша моторику и усавршава функцију апарата за кретање и да на тај
начин пређе од сложеније техничке манипулације до тешких физичких
кретања.Према томе,сви тренери,да би били и добри стручњаци,морају
умети да ускладе и прилагоде програм,односно градиво ѕа вежбање,као и
методику обучавања,да не би дошло до честик повреда скочног
зглоба.Тренери два пута недељно треба да раде вежбе,,ШАХОВСКА
ТАБЛА''(за скочни зглоб) која ће бити од користи за постизање већих
резултата у спорту и смањења повреда.
Преко ових вежби се омогућује заштита локомоторних структура
скочног зглоба од дисторзионе и луксационе силе повреде преко
повећања зглобно-лигаментарне чврстине и еластичности.По принципу
адаптационог стреса пропремамо скочни зглоб да издржи дејство
динамичке силе при скакачкој активности и побољшавамо опсег зглобног
кретања.Са овим вежбама се повећава снага,експлозивност и
издржљивост мишићно-тетивног система овог локомоторног сегмента ,са
побољшањем скочности као базичног физичког елемента кошаркашке
спортске игре.Такође и координација,проприорецепција и кинестезија
имају огроман бенефит од ових вежби.
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EXERCISES TO STRENGTHEN THE ANKLE AND REDUCE
INJURIES “CHESS TABLE”
ABSTRACT. The purpose of this research was the placement of the theoretical and
practical scientific basis for exercises that are called “Chess Table” in order to reinforce
the jumping node to athletes. Modern basketball with so many jumps during the game
cannot do without proper training, development of explosive muscular force, hardness
and elasticity of the ligament apparatus of the jumping node. The research had included
80 female basketball players from the FBC “Struga 2009” from all categories
(pioneers, cadets, juniors, seniors) with duration of one year competition (2010), who
compete actively in the first basketball league in all categories in Macedonia.
The experimental group was composed of 20 players (from 5 of all categories that had
more playing time), with who was worked 2 times a week for 5-7 minutes the “Chess
Table” and after that a good warm-up. The control group has worked according to plan
and program of coaching the team.
The results and conclusions at this point that the very professional and quality is
conceptualized procedure of the exercise “Chess Table” because of the experimental
group we didn’t have any injury of the jumping node while the control group had 11
athletes injured during the competition season.
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ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРИПАДАЈУ
ЈУНАШТВУ У СРПСКИМ ЕПСКИМ ПЕСМАМА
САЖЕТАК: Преглед српских јуначких песама показује да епске јунаке није
красила само физичка снага и храброст на мегданима, већ су испољавали
најразличитије вештине и показивали изузетну спретност у витешким
надметањима. У раду ћемо дати преглед физичких активности које припадају
јунаштву од преткосовског до хајдучког и ускочког циклуса (јахање, скакање,
прескакање, верање, руковање сабљама и буздованима, мачевање, гађање
копљем, голоруко борење, итд.), као и преглед дисциплина које су карактерисале
средњовековне турнире: пешачки трк, маџарско коло, бацање камена с рамена,
гађање јабуке кроз прстен, бацање копља, надстрељивање.

Већина јунака наше народне епске поезије познате су историјске
личности. То су, најчешће, представници српске средњовековне властеле
и владари српске средњовековне државе. Племићки сталеж и истакнути
његови појединци преобликовани у народној свести и транспоновани у
десетерачки стих осликавају вишевековну српску историју. Део те
историје су борбе за очување српске земље и битке за одбрану
хришћанске вере. Од немањићког периода до ослобођења Србије од
Турака у Србији су стасавали јунаци, који у контексту народне песме
добијају све карактеристике средњовековних витезова. Још на
Немињином двору млади племићи су се одмалена учили јахању, борењу,
односно мачевању79 и стрељању. Александрида (Роман о Александру
Великом) била је најчитанија лектира српске властеле, а македонски
војсковођа модел владара и витешки узор. Ако је антички јунак, обрађен
више пута у српској редакцији и редигован у духу хришћанске
антропологије, био оличење старогрчког идеала, а то је спој телесне и
79

Лексема борење, поред основног значења – битка, бој, борба; такмичење,
надметање, семантички је категоризовала и један вид борења – мачевање. Б.
Рeчник САНУ, књ. 2, стр. 67.
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духовне лепоте, колективни дух, такође, инсистира на принципу
телесности, тако да све наше епске јунаке, поред моралних врлина, краси
изузетна лепота и натприродна физичка снага. Епски ликови грађени су
углавном поступком хиперболизације и стилским средствима која
синтетишу телесно и духовно, при чему истицање физичке лепоте и снаге
не заостаје за моралном карактеризацијом лика. Физички атрибути који
красе наше епске јунаке најчешће су витак и висок стас, тесан струк,
широка прса, крепки ход, мрки бркови, оштар поглед. Раскошна физичка
снага праћена је особинама које су неопходне да би се на мегданима
побеђивало: храброст, смелост, спремност, спретност, издржљивост,
окретност, брзина, умешност, прецизност, али су је пратиле и пожељне
карактерне и духовне особине, како би се противник надмудрио и
надиграо: мудрост, бистрина ума, досетљивост, духовитост, праведност,
стабилност, стрпљивост.
У преткосовском циклусу, у песми Женидба Душанова, појављује се
Милош Војиновић, који поседује све типичне особине епских ликова из
песама старијих времена. Једини се он међу сватовима осмелио да
осветли образ српском цару и да савлада препреке и испуни задатке које
лукави Латини намећу: излази на мегдан и без муке пребија копље
противника својим шестоперцем; прескаче три коња витеза и на њима три
пламена мача; стреља кроз прстен јабуку; препознаје Роксанду девојку;
савладава троглаво створење убојитим копљем. Народни певач
градацијски обликује Милошев витешки лик: он јунаштвом, вештинама
(прецизност), сналажљивошћу надјуначује све противнике и савладава
све препреке. У функцији дочаравања Милоша Војиновића као јунака
који превазилази реалне оквире је борба са фантастичним бићем, којег он
лако побеђује.
Јахање је још једна од физичких активности у којој су наши епски
јунаци непревазиђени. Свако од њих има коња од мегдана, сваки мегдан
започиње заигравањем коња, коњи су им главни помагачи у невољи.
Једно од епских понављања и чест мотив је спасавање уз помоћ коња:
ђого Бановић Страхиње пада на колена и спасава га Влах-Алијиног
копља, исто чини и дорат Болани Дојчина који се „добро боју научио“.
Милош на кулашу прескаче три коња и три пламена мача, а Марков
Шарац је антропоморфизован и са господарем дели и добро и зло.
Вештина борења је битан сегмент српске традиционалне културе и
оне су део старословенског наслеђа. Предраг Милошевић у својој књизи
Свибор пише о различитим облицима физичких активности којима су
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Стари Словени припремали за борбу: рвање, песничење, трчање у
отежаним условима (мочварама, блату, кроз шибљак и шуму, узбрдо и
низбрдо), пливање, гњурање, руковање, батином, мотком, копљем, луком
и стрелом, мачем. Као аутентично словенске вежбе, које се код других
народа не срећу, Милошевић наводи: рвање у снегу, борење на залеђеној
реци или језеру, хватање риба голим рукама, гњурање у даљ и у дубину,
борење у води и под водом, такмичење у пењању уз бор, борбе у покрету
са скоковима у нападу, скакање из места у свим правцима и преко
препрека. Наши преци били су вешти у баратању хладним оружјем, а за
одбрану су користили штитове округлог облика направљене од тврдог
дрвета опшивеног кожом и ојачаног гвозденим оковима, који је познат
као „словенски штит“. Борба се најпре водила стрелама, затим бацањем
кратког коља како би се противник оборио из седла, потом се борило
мачевима, а битка се завршавала ножевима. Ови принципи борбе одржали
су се и касније, и многи од елемената словенске борилачке традиције
ушли су у народну епику. У народној песми описи борбе су типизирани, а
етапе борења и редослед борбених активности мање-више устаљени.
Навешћемо пример борбе Бановић Страхиње и Влах-Алије, у којој су
препознатљиви неки од ових облика борења: најпре се боре копљима
(бојно копље пушти; како копље на планину звизну), па пошто сатру бојна
копља потегжу перне буздоване (кад удари силан Влах-Алија, кад удара
Страхињићу бане), а кад поломе буздоване ваде бритке сабље (Турчин
ману, а дочека бане, на сабљу му сабљу дочекао, пополи му сабљу
пресекао) док их до балчака не посеку, да би борбу завршили голим
рукама (од хитријех коња одскочише, за била се грла доватише, те се
двије але понијеше).
Сличан поступак детерминисања борбених активности налазимо у
песми Марко Краљевић и Муса Кесеџијa. Народни певач је створио врло
комплексан лик Марка Краљевића. Дао му је натприродну физичку јачину
и надљудску телесну масу, учинио га неустрашивим и неуништивим на
бојном пољу, вештим у руковању оружјем, али
и правичним и
осетљивим. Марко жали што је погубио јунака бољега од себе, и у таквим
поступцима Марко разоткрива свој витешки дух. Мегдан између два
силовита јунака, Марка Краљевића и Мусе Кесеџије, не искаче из оквира
традиционалних борилачких поступака при љутим окршајима, и прати
све етапе средњовековне борбе карактеристичне за нашу народну поезију:
гађање копљима (Марко „пушћа“ своје бојно копље, које Муса дочекује
на топуз, затим Муса потеже копље које Марко топузом пребија на три
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половине); борба сабљама (Потегоше сабље оковане/ Један другом јуриш
учинише), затим буздованима (Потегоше перне буздоване / стадоше се
њима ударати), голорука борба (Од добријех коња одскочише / шчепаше
се у кости јуначке / и погнаше по зеленој трави). Наког дугог
обрачунавања физичке снаге (Намјери се јунак на јунака / нити може да
обори Марка / нит се Муса даде оборити), Марко завршава борбу
ритуалним потезом ножем (маче Марко ноже из потаје / те распори
Мусу Кесеџију / од учкура до бијела грла). На исти начин, витешким
ударцем ножем – уздуж, Милош Обилић је убио турског цара Мурата.
Овакав потез хладним оружјем захтева изузетну вештину и брзину, коју
наши јунаци показују у најделикатнијим ситуацијама.
Не побеђује Марко Турке само на мегданима, већ и у надметањима. У
песми Марко Краљевић и Алил-ага налазимо пример надметања у бацању
стрела између Марка и Турчина. Алил-ага позива Марка да се надстрљују,
што Марко невољно прихвата, али у сва три бацања премашује Турчина,
да би се у последњем одстрелу стрела татаранка распршила небу под
облаке.
И потоњи јунаци, хајдуци и ускоци, показују физичку спремност и
спретност на копну и у води. Старина Новак носи будак за раменима и
лаким потезима обара Турке, кадар је стећи и утећи и на страшном месту
постојати; а Мали Радојица, након претрпљених мука и невероватне
издржљивости показује изванредно пливачко умеће (Ал је Раде чудан
пливач био / далеко је Раде отпливао, / пак изиће на бријегу мора). „На
белег“ аги од Рибника неустрашиво стаје млади Иво Сенковић, који
сабљом вешто и спретно пресеца агино копље, који потом потеже пушку,
али се Иво упорно брани и напада сабљом.
Основно оружје у борбама и надметањима српских епских јунака су:
копље, топуз, буздован и сабља. Називи за оружје од метала за борбе
изблиза топуз (тур. topuz) и буздован (тур. bozdoğan) преузети су из
турске војне терминологије, па је у њиховој семантици кодирано турско
војништво. Реч буздован је сложеница, а њено дословно значење је „оно
што ствара пустош“ (Скок, 1: 246). Лексема сабља у словенске језике
дошла је за време монголских провала у XII и XIII веку, па се одатле
раширила по читавој Европи (Скок, 3: 181). Прасловенсог порекла је реч
копље (*kopьje), изведен од основе глагола копати и означава „оружје
којим се удара“ (Скок, 2: 148). То је једно од најстаријих, примитивних
оружја, које се састоји од подуже мотке са шиљком на једном крају, а
служи да се њиме боде из руке или гађа на даљину (Речник САНУ, 10:
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215). Оружје епских јунака праћено је сталним епитетима: копље је
убојито, буздовани су перни, шестопери златни, сабље бритке, оковане
или означене пореклом – димискије. Пушка се као оружје јавља тек код
хајдука и ускока, али се њоме обично у борбама користе Турци.
Наведени примери из епске поезије илуструју физичке активности
јунака које припадају јунаштву и које се у јуначким подвизима
испољавају. Наши средњовековни племићи нису били само ратници, већ
су уживали у витешким надметањима и такмичењима која су се често
одржавала на српским дворовима. У време деспотовине витешке игре су
биле саставни део племићког живота, а Стефан Лазаревић познат као
љубитељ и учесник витешких надметања на европским дворовима.
Трагове таквих игара налазимо и у народној књижевности, а један од
лепих примера је песма покосовског циклуса Смрт војводе Кајице. У
народној песми Сибињанин Јанко позива краља Ђурђа, који се уморио од
лова, код вршачког бана да се „поиграју“. На надметање са Мађарима
одлазе српске војводе Кајица Радоња и Облачић Раде, који се истичу
лепотом и рухом. Такмиче се у четири игре: прва игра – пешачки трк (кад
потрча Облачићу Раде, / он натрча три стотин Маџара / и шездесет
деце Каравлаа, / Mаџар-Јанка од Ердељ планине); друга игра – маџарско
коло (кад заигра Кајица Радоња, / он надигра три стотин Маџара / и
шездесет деце Каравлаа, / Маџар-Јанка од Ердељ планине); трећа игра –
јуначки скок (а кад скочи Облачићу Раде, / он надскочи три стотин
Маџара / и шездесет деце Каравлаа, / Маџар-Јанка од Ердељ планине);
четврта игра – бацање камена с рамена (кад се баци Кајица војвода, / он
надбаци три стотин Маџара / и шездесет деце Каравлаа, / Маџар-Јанка
од Ердељ планине), а по правилу баца и други пут да „белегу своју
посведочи“. Војвода Кајица и Облачић Раде ненадмашни су у свим
играма, што народни певач истиче стилским поступком понављања и
хиперболизације. Ту се надметање не завршава, већ војвода сибињски
Јанко изазива Кајицу да „бију нишан за облаком“, односно, позива га да
се надстрељују:
Гди је Маџар оком погледао,
ту Кајица стрелом ударио.
Гледајући у нишан за облаком, а не у стреле у Маџара, страда у својој
наивности: мађарска стрела му се забија под груди. Оплакујући најбољег
војводу којег губи, краљ Ђурађ портретише лик српског средњовековног
витеза, којег красе физичке, моралне и духовне врлине:
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Мој пернати од сунашца штите!
Дико моја свагда на дивану!
Бритка сабљо свагда на мејдану!
А крепости међу војводама!
Идеал витештва, храбрости, оданости, држања задате речи и свесне
жртве за светосавске вредности крст часни и слободу златну основни су
закони моралног кодекса наших епских јунака. Да се буде чврст у вери,
постојан у муци, праведан у борби принципи су на којима почива етика
српских витезова. Старословенски морал, а потом православно
хришћанство које тежи „царству небеском“ ујединили су се у свести
народног певача који гради високо моралне епске јунаке. Одбрана
хришћанске вере по цену живота у примеру кнеза Лазара; држање дате
речи у примеру Милоша Обилића; хуман однос према заробљеницима у
примеру Бановић Страхиње; борба за правду у примеру Марка
Краљевића; оданост у примеру Старог Вујадина, светли су примери
највиших теоантрополошких вредности, које је српски народ неговао и
њима красио своје јунаке.
Детерминација јунаштва у српској поезији већ се користи у спортској
комуникацији и спортском животу. Пример за то је Српски витешки ред
Свибор, који негује традиоционалне борилачке вештине, као што су:
јахање, пливање, верање, вежбање голоруке борбе и борбе
средњовековним оружјем. Свибор ради под покровитељством
Православне српске цркве и учествује на витешким турнирима у Србији
и иностранству. Витешко борење одвија се у дванаест дисциплина, а
свака од њих добила је назив према неком јунаку из српских епских
песама: Рељино летење (скакање увис преко мачева, по Рељи Крилатици),
Новаково пењање (по Старини Новаку), Милошево камење (бацање
камена с рамена, по Милошу Обилићу), Марково топузање (по Марку
Краљевићу), Облачићево трчање (по Облачићу Раду), Радоичино пливање
(по Малом Радојици), Страхињино шчепање (по Бановић Страхињи) и
Шипчићево верање (по Владимиру Шипчићу). Циљ ове организације је
очување традиционалних српских спортских и културних вредности, као
и највиших етичких и моралних принципа, кроз јачање духа, воље и
карактера.
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ТЕХНИКА, СТИЛОВИ И СПОРТСКИ МОДЕЛИ
ГОЛМАНА У ФУДБАЛУ НЕКАД И САД
САЖЕТАК: Од тренутка када је 1863. године почео званично да се игра па до
данас, фудбал се као спортска дисциплина стално развијао и напредовао. Његов
историјски развој и напредак може се посматрати у свим његовим сегментима:
физичкој, техничкој и тактичкој припреми који су кроз историју остварили
међусобно интегралан однос међузависности и утицаја. Развој једног сегмента
као по правилу је утицао на развој осталих и обрнуто. У таквом спортском миљеу
још од његовог почетка па до данас и поред свих промена која је фудбал
претрпео, голман још увек опстаје на радном месту број један као вечити
фудбалски специјалиста. Међутим, многобројне историјске преомене правила,
технике, тактике, физичке припреме, као и напредак спортских наука довели су и
до промена у његовом такмичарском наступу на утакмици који се може
посматрати кроз различите стилове и начине одбране гола у појединим
историјским раздобљима, кроз развој и напредак његове технике, тактике и
физичке припреме, као и кроз развој спортског модела голмана који је прошао
развојну метаморфозу од голмана који је бранио само на линији до савременог
модела голмана који се може назвати: голман који игра или играч који брани.

Увод
Када је 1863.године фудбал почео да се игра, по правилима преузетим
из рагбија, на терену је било по 11 играча из сваког тима. Рагби порекло је
утицало на то да је у почетку фудбал био прилично монотона игра са
сиромашном техником, тактиком и физичком припремом без већих
захтева. Међутим, фудбал се веома брзо развијао и већ пар година по
његовом оснивању променом правила он постаје занимљивија и бржа
игра. Промена правила пре свих – прва промена офсајд правила учинила
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је први велики корак ка даљем развоју фудбала, његовом одвајању од
матичног рагбија и отварање сопственог развојног пута. За релативно
кратко, у историјским размерама време, постаје спортска игра са
епитетом „најважније споредне ствари на свету“. Данас се игра на свим
континентима и организован је кроз светку организацију ФИФА.
У време када је почео да се игра, сходно рагби правилима, голови су
били слични данашњим рагби головима, без попречне греде, пречке.
Голманом је називан последњи играч одбране који осим тога што је био
последњи играч и што је могао да лопту дотакне руком готово да се и није
разликовао од осталих играча. Тако се већ на смом почетку егзистенције
фудбала као спортске дисциплине голман издвојио као својеврсна
посебност у фудбалском тиму, која је у почетку иницирана простим
правилом да лопту може дотакне руком, а што је касније током година
довело до развоја посебне фудбалске специјалности која траје до
данашњих дана.

Фактори који су утицали на развој технике, стилова и
спортског модела голмана
На развој технике, стилова, односно глобалних начина одбране гола и
спортског модела голмана утицали су следећи фактори:
1. Развој и промене фудбалских правила
2. Развој тактике фудбала
3. Развој физичке припреме

2.1.1 Развој и промене фудбалских правила
Развој и промене фудбалских правила значајно су у појединим
историјским тренуцима утицали пре свега на промене и усложњавање
захтева који су се постављали пред голманом. Одговор на те нове захтеве
голмани су давали кроз развој технике и увођењем нових техничких
елемената, уз истовремено формирање другачијег, ефикаснијег општег
начина, стила одбране гола. Све те промене резултирале су и променама у
схватању улоге и функције голмана у игри и на крају променама у
спортском моделу голмана који ће моћи да одговори све већим и
сложенијим задацима. Правило да може да игра руком одређује га од
почетка као посебног и као специјалисту у фудбалу. Промена офсајд
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правила 1864. године, била је само увод у читав низ промена првобитних
фудбалских правила која су се састојала од тринаест тачака, донешених
1848. године на сатанку у Кембриџу позната под именом „Правила из
Кембриџа“ (Р. Радосав и сар. 2003.). Нека од њих значајно су мењала
начин игре голмана; доносила су нове захтеве који су директно утицали
како на технику, тако и на стил одбране гола а свеукупно посматрано и на
спортски модел голмана. Постављање пречке 1867. године прво канапом а
затим од дрвета, донело је задатак да се брани простор од 17 квадрата, на
који су голмани одговорили новим техничким елементом: техником
падања. Обележавање шеснаестерца 1891. године, ограничило је игру
голман на дужи период у одређеном простору. Правило 9 па 6 секунди
натерало га је да се брже ослобађа лопте. Правило по коме несме несме да
ухвати лопту враћену од саиграча га је промовисало и у играча и натерало
да поред своје технике голмана савлада и технику играча.

2.1.2 Развој тактике фудбала
Развој тактике фудбала такође је имао изузетног утицаја на развој
технике, стилова одбране гола и спортског модела голмана. Првобитна
тактика и системи као што су „Т“ систем, „6 у навали“ и „5 у истој
линији“(В.Алексић 1990.) нису захтевали неке посебне голманске
перформансе. Међутим прелазак на „WW” и „WM” систем значили су и
усложњавање задатака голмана који је сада био испред саме гол линије и
морао је да изванредно влада техником падања. Такав стил задржан је
готово пола века за које време се прошло кроз низ дефанзивних:“ бункер“,
„брава“, „катанечо“, „бетон“ (В.Алексић 1990.). За време нападачких
система „4:2:4“, „4:3:3“, „4:4:2“ мења се и стил и техника и спортски
модел голмана, да би у савременим системима био промовисан и у играча
и постао спортски модел голмана који игра или играча који брани.

2.1.3 Развој физичке припреме
У почетку егзистенције фудбала физичка припрема голмана је била
на ниском нивоу и без значаја с обзиром на захтеве, систем и тадашња
правила. Међутим, развојем свих поменутих сегмената фудбала, пред
голмана су се постављали све већи и сложенији спортски задаци којима се
могло одговорити између осталог и повећањем нивоа физичке припреме.
Данас место голмана у фудбалу захтева изузетно физички спремног
спортисту, високих перформанси, обједињених у једном свестрано
228 |

Зборник радова

посебном или посебно свестраном спортском моделу који ће моћи и да
игра и да брани; да буде модел голмана који игра или играча који
брани.

Историјски развој технике, стилова и спортског модела
голмана у фудбалу
Традиција и историјска нит трајања голмана као вечитог фудбалског
специјалисте обележена је сталним променама, експериментисањима и
иновацијама. Поменуте промене фудбалских правила, тактике, физичке
припреме као и у последње време напредак спортске науке стално су
доносиле нове спортске захтеве пред голмана на које је он морао да даје
одговоре и које је у ходу морао да решава. Што су захтеви били већи и
задаци голмана су постајали сложенији и све је већи био акценат на
његовој свеукупној физичкој припреми која је захтевала и промене у
поимању идеалног спортског модела голмана, које се мењало кроз
историју. У прво време када гол није ограничен пречком јасно је да
голман као последњи играч одбране није имао никакав утицај на висину
лопте која је у гол могла да уђе по висини далеко ван његовог домашаја. С
друге стране тадашња тактика и системи као што су: „Т“ систем, „ 6 у
нападу“ и „5 у истој линији“ су значајно опредељивали како потребну
техника, тако и стил и спортски модел голмана који је могао да одговори
захтевима који су пред њим постављени. У то време голманов основни
задатак је био пресецање лопти које су биле упућене иза леђа халфовима.
У обављању тог задатка он је могао да користи руке да лопту ухвати и с
њом потрчи. Остаје нејасно докле је то могао да ради јер у то време нису
постојала теренска(необележен шеснаестерац) и временска ограничења
(данас може да задржи лопту у наручју у трајању од 6 секунди). Јасно је
да је тадашњи голман био веома сличан осталим играчима, разлика је
била у томе што је могао лопту да дотакне руком. Његова техника
подразумевала је исто што и технику играча: технику без лопте (трчање,
ходање...) технику ударца по лопти и технику хватања лопте с обзиром на
већ поменуто право. Што се тиче стила и начина његове игре може се
рећи да је у то време голман последњи играч који своје задатке обавља
негде у простору испред гол линије. Техника падања још није била
позната а повремени падови су били више израз пожртвовања и
инстиктивне реакције на поједине ситуације, него што биле су плод
трениране и још мање аутоматизоване моторичке форме. Спортски модел
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голмана у то време не разликује се много од спортског модела играча што
је и разумљиво собзиром да су им и задаци били слични.
Међутим увођењем правила којим је обележен шеснаестерац 1891.
године је ограничен простор деловања голмана (у смислу дозвољеног
играња руком) и то је остало до данашњих дана. Ово ограничавање
простора је практично „приковало“ голмана за шеснаестерац, ограничило
његову улогу скоро искључиво у тактичком смислу на игру у том
простору и то је трајало све до недавно, јер савремени голман се никако
не ограничава на дејство само унутар шеснаестерца, већ му је задатак да
делује и до дубоко у својој половини, што је до пре пар година била права
реткост. Још пре свега двадесетак година, готово да је било незамисливо
да голман изађе из свог простора, да започиње акцију, да дрибла итд, чак
је трпео и критике када би то покушао. Данас се управо то тражи од
голмана, за разлику од ранијих система игре у којима је био неоправдано
запостављен и неискоришћен. Постављањем пречке 1867. године и
обележавањем шеснаестерца 1891. године добијамо амбијент у коме се
фудбал и данас игра. Ово је друга промена правила која је значајно
утицала на промену доташњег начина одбране гола. Наиме, пречка је
ограничила гол по висини и тог тренутка голман добија задатак да брани
дводимензионалан простор величине 17,86 м², односно ширине7,32 и
висине 2,44м. За тај генерални задатак више му нису били довољни само
до тада позната техника играча и хватање лопте као претеча будуће
технике голмана која је већ надолазила из будућности. Да би одговорио
овом новом задатку и одбранио поменути простор морао је да употреби
неку нову моторичку форму и она се појавила у виду падова. Прво
стидљиво и као израз индивидуалног талента а касније све више намерно
тренирана моторичка форма сконцентрисана ка решавању конкретног
моторичког задатка који се звао „не добити гол“. То је истовремено
утицало и на почетак формирања тактике голмана а утицало је и на развој
једног новог стила. Голман је сада био испред саме гол линије, изузетно
ретко се дешавало да напусти шеснаестерац, а његова техника морала је
да подразумева и добро савладану технику падања. Ови захтеви одредили
су и генерални стил одбране гола у једном дужем временском периоду.
Овако формирано опште схватање функционисања голмана у тиму је дуго
трајало, а захтевало је посебне морфолошке и моторичке способности
голмана, као и посебан стил, који је називан: „ линијашким“,
„парадерским“. Тадашњи голмани су се готово утркивали ко ће бољу
„параду“ да направи, за шта су морали да поседују одређене способности
које су подразумевале: брзину, еластичност, експлозивност, као и
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одлично владање партерном гимнастиком, која била услов за савладавање
технике падања ( парада-парадери) а бранили су само условно речено на
линији. Овај спортски модел се знатно разликовао од претходног
спортског модела голмана, који је био близак моделу играча, а могао би
се назвати гимнастичким моделом, кога су карактерисали голмани
просечне висине од око 180 -185цм, витки и еластични. Тако се у једном
делу историје фудбала развио и доста дуго трајао овај специфичан стил
одбране гола, кога су развијали и усавршавали сви голмани тог времена.
Потребно је напоменути да су тадашњи захтеви игре ( системи, тактика) у
ствари приморавали голмана на такав начин одбране гола, поготово
одбрамбени системи као што су : „бункер“ , „брава“, „ катанечо“ и
„бетон“, у којима је одбрана играла зонски, пред својим голом, што је
голмана постављало на гол линију и што је диктирало такав стил одбране
гола. У историји фудбала многи голмани су стекли светску славу овим
начином одбране гола, који су овај стил довели готово до савршенства,
међу којима је један од најбољих био Владимир Беара а после њега
сличним стилом одбране гола су се прославили и Милутин Шошкић,
Слободан Јануш, Енвер Марић итд.
Развој тактике у фудбалу се најбоље може пратити кроз развој
тактичких система. У почетном периоду егзистенције фудбала, системи
игре су били такви да су се за поједина места у тиму кроз тренажни
процес циљано стварали специјалисти. Голман је то био од самог почетка
и то је остао и до данас, али с обзиром на тактичке задатке који су се
током историје и развоја фудбала мењали, у фудбалу су се обучавали и
егзистирали специјалисти на свим местима у тиму( бекови,
центархалфови, полутке, крила, центарфорови...) У једном периоду
развоја фудбала, играчи су били распоређивани по местима и линијама
тима; свако је имао свој простор и задатке везане за тај простор, тако да
су деловали само у оквиру њега, не одлазећи у простор другог играча, сем
изузетно.Чак се и у тренажном процесу инсистирало на стварању
специјалиста, за поједина места у тиму. Међутим, како је фудбал
напредовао и развијао се, развијали су се и: техника, физичка припрема и
тактика, па се све више указивала потреба за универзалним играчима,
који су могли да играју на више места у тиму, а све мање је било
специјалиста. Тако данас имамо сасвим обрнуту ситуацију, где бекови
више нису играчи, који сачекују крила у свом простору, већ су спољни
играчи, који у току утакмице играју и на месту халфа, полутке и крила, а
не ретко и постижу голове. Везни играчи су и одбрамбени и нападачи, већ
зависно од ситуације на терену, затварају бекове итд. Слична ситуација је
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и са осталим играчима.У зависности од ситуације на терену, а у складу са
тактичким захтевима савременог фудбала, у смислу тимске одбране и
напада сви играју све. Данас је сан сваког тренера да има десет
универзалаца у тиму. Као специјалисти најдуже су се одржали последњи
играч одбране такозвани либеро и голман. Међутим, нешто пре краја 20.
века почели су да се примењују системи са два последња играча који
играју у линији, односно четири одбрамбена играча у линији, што
представља крај либера, коректора, као специјалисте у фудбалу, док
голман и даље остаје као последњи специјалиста у фудбалу.
Улога голмана у фудбалској игри се мењала током историје и развоја
фудбала, као што су се мањали и техника, тактика, правила итд. Основни
задатак голмана је био и остао :“да било којим делом тела на начин који у
датом тренутку сам изабере, спречи улазак лопте у гол“( С. Јоксимовић,
1986.) Тај свој основни задатак, голман је у почетку обављао негде испред
саме гол-линије, ограничавајући се само на одбрану директних шутева на
гол.
Развојем фудбала, проналажењем нових система и тактичких
варијанти, дошло се до схватања да је голман недовољно искоришћен, ако
је везан само за линију гола, па је у новим системима почео да добија и
нове улоге.То је почело већ са појавом „WW” система( Х.Чепмен, 1925.),
када голман поред основне улоге добија и задатак да у сарадњи са
играчима уже одбране пресеца акције противника, излази на
центаршутеве, дакле да делује и у простору, а не само испред гол линије.
Ови задаци учинили су голмана активнијим и тражили су један нови тип
голмана: високог, корпулентног, брзог и експлозивног а просторна
интервенција и излазак на центаршут је постао обавезан технички
елемент. Гимнастички тип голмана замењен је корпулентним атлетом. На
нашим просторима заслуге за емпирију и експериментисање са новим
стилом припадају Срђану Мркушићу, који је упорним радом успео да
изгради специфичан стил одбране гола, који је касније назван: „трећи
бек“, јер је голман овим стилом заиста играо трећег бека у многим
ситуацијама током утакмице. Касније овај стил су прихватили готово сви
голмани једног доба: Оља Петровић, Ризах Мешковић, Ратко Свилар,
Илија Пантелић, итд.
У то време сви тимови су играли са класичним либером, коректором,
који се кретао иза последње линије одбране са задатком корекције
грешака. Управо та чињеница је онемогућавала максимални развој и
ангажовање свих могућности голмана. Либеро је обављао многе задатке
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које практично могао и голман да обави, чиме је на неки начин гушио,
ограничавао голмана да максимално искористи своје могућности.
Првенствено искључиво одбрамбена улога либера, после извесног
времена се знатно променила, са тенденцијом већег учешћа либера у
организацији напада, у самом нападу, што је утицало на то да се неки
његови задаци пренесу на голмана( пресецање дубинских лопти иза леђа
одбране, корекција грешака итд). У почетку је либеро играо дубље иза
последње линије одбране, па је код Х.Чепмена био и лутајући центархалф
који је често завршавао у противничком шеснаестерцу. На крају развојног
пута некадашњег либера су савремени системи у којима штопери играју у
линији са бековима, чиме се добија играч више у фази организације
напада, прави чвршћи бедем навалној линији противника, али се
истовремено поставља захтев веома активног учешћа голмана , како у
фази одбране, тако и у фази напада.
На даљи развој начина одбране гола, утицали су развој физичке,
техничке и тактичке припреме голмана, који су постајали све суптилнији,
рационалнији, захтевнији...Велики допринос су дали како голмани, тако и
њихови тренери најразноврснијим експериментима на тренинзима и
утакмицама, па су се појављивали нови технички елементи, нови
тактички поступци, савременији начини физичке припреме голмана.
Главна историјска прекретница у поимању функционисања голмана у
фудбалској игри догодила се у новије време, када су као израз тежње да
се убрза фудбалска игра, уведена су нека нова правила. Донета са циљем
убрзања фудбалске игре, ова правила су изазвала историјски значајне
промене у игри голмана у савременом фудбалу. Пре свих то је правило по
коме голман несме да ухвати лопту упућену од саиграча и правило 6
секунди по коме кад ухвати лопту голман може да је задржи 6 секунди.
Ова правила су донешена, да би се спречило одуговлачење времена, од
стране голмана и одбрамбених играча, који су до тада могли небројено
пута, да одигравају пасове у близини шеснаестерца, а голман је сваку
враћену лопту могао да ухвати. Донето је ради убрзања игре, а узроковало
је историјски помак у развоју игре голмана, који до тада није био
оптимално искоришћен. Сви претходни системи игре пре доношења овог
правила подразумевали су игру у одбрани са коректором, либером, као
последњим играчем одбране. Коректор је не ретко био кључни играч
одбране, играти без њега је било незамисливо; али кад је голману
забрањено хватање повратне лопте од саиграча, чиме се голман
промовише у играча, јер он сада мора да зна да ту лопту прими и
изврши квалитетну предају, дакле мора да зна да игра фудбал, у пракси се
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врло брзо показало да голман може да обави много више од пуке одбране
гола. Првенствено се то односило на прерасподелу задатака између
голмана и коректора, који је у новим условима у класичном смислу
постао непотребан. Коректор је практично током дотадашње историје
развоја фудбала гушио голмана, самом својом позицијом иза последње
линије одбране, што је голмана постављало дубље у шеснаестерац. Тако
су последње промене фудбалских правила директно утицале на промену
схватања функције голмана у фудбалској игри. Нова правила довела су до
развоја нових система и тактичких варијанти и направила историјску
прекретницу ка развој једног сасвим новог стила и новог начина игре
голмана. Увођење ових правила унела су многе иновације у начину игре
голмана и прошириле његове функције у тиму.
1. Забрана хватања лопте упућене од саиграча, пред голмана
поставља неке нове задатке, као што су примање те лопте( до тад
искључиво техника играча, која голману није била потребна),
али и предају лопте свом саиграчу. Тако је пред голмане
постављен захтев да поред своје специфичне, голманске технике,
савладају и основе фудбалске технике играча. Данас голман мора
одлично да влада примањима ( свим деловима стопала,
натколеницом, грудима ...), као и основним ударцима по лопти (
унутрашњим и спољним делом стопала и хрпта стопала,
средином хрпта стопала итд). Ударци по лопти морају да буду
прецизни, а врло често и упућени на веће даљине. Искусним,
старијим голманима, увођење ових правила је несумњиво теже
пало, јер су сада морали да уче нову технику, међутим сада
после неких петнаестак година у светском фудбалу већ имамо
голмане који одлично играју фудбал.
2. Увођење нових правила и овладавање поменутом техником,
начинили су голмана веома активним играчем одбране, нарочито
у ситуацијама када је лопта код његових одбрамбених играча,
који немају решења, па му врате лопту, чиме он постаје играч
који започиње напад, што значи да он одлично мора да познаје
и технику али и тактику.
3. Голман је данас на линији само кад мора, а то је при одбрани
једанаестераца, мада и ту има промена јер му је увођењем
правила од пре десетак година дозвољено да се креће по линији.
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4. Правило 6 секунди му је омогућило да кад год ухвати лопту, са
њом може да истрчи до линије шеснаестерца, носећи је у
наручју, што даје разне тактичке могућности: да лопту испуца,
да је једноставно спусти на тло и сњом крене даље као играч итд.
5. У многим ситуацијама голман делује као либеро, затвара
простор, у сарадњи са играчима уже одбране, пресеца акције
противника, врши корекције грешака...
Све у свему, ако се упореди данашњи начин, стил одбране гола, са
стилом од само пре десетак година, може се закључити да је дошло до
великих промена у начинима деловања голмана, у сложености његовог
наступа, а у односу на почетак развоја фудбала и тадашњим стилом,
готово и да нема додирних тачака. Овакав савремени стил, захтева нови
функционално-моторички тип голмана, који поред одређених
психофизичких квалитета и голманске технике, мора да има и савладане
основне елементе технике играча у пољу. Данашњи голман је: голман
који игра, или играч који брани.
Захтеви савременог фудбала, постављају пред голмана изузетно
сложене задатке, који су нарочито потенцирани увођењем нових правила
и стављањем голмана у много активнију, сложенију и још одговорнију
функцију у оквиру једног тима. Ови захтеви претпостављају изузетно
физички припремљеног голмана, технички обученог ( техника голмана и
техника играча), психолошки стабилног, тактички обученог. Зато ће
савремени модел голмана да се знатно разликује од првобитно
морфолошко-функционалног спортског
модела, па ће у селекцији
голмана одлучујући фактори да буду атлетска грађа, висина, брзина, снага
и покретљивост, уз обавезне црте стабилне личности. Савремени стил
голмана који игра може се последњих година препознати код свих
познатијих светскох голмана који бране у већим клубовима: Бартез, Ван
Дер Сар, Цезар, Чех...

3.1 Савремена техника голмана
Сама реч «техника», води порекло из грчког језика (тéцхнê). По
Вујаклији њоме се означава:»вештина, механична спретност, вичност,
умешност». У покушају да се ближе одреди суштина и значење овог
термина наилази се на низ најразличитијих употреба ове речи у већем
дијапазону значења. Употреба овог термина одомаћена је у многобројним
аспектима људског битисања: науци, привреди, култури, спорту...Термин
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је ознака за неки појам, али његово право значење, је његова опште
прихваћена употреба у језику. У спорту, реч техника се употребљава у
њеном најширем, изворном значењу: умешност, спретност, вештина,
начин, извођења одређених моторичких форми у оквиру спортске
активности.
Суштина свих спортова је кретање (промена места целог тела у
простору); активност у свим спортовима, остварује се кроз покрет
(промена положаја делова тела у простору) (М. Матић 1992.). Међутим,
под термином: «моторичка техника», не подразумева се било које
кретање, већ само оно , које је довољно добро и ефикасно, да би се
остварила одређена моторичка форма, односно успешно решио одређени
моторички задатак. Дакле, под термином техника, који се користи у
спортском смислу, подразумевамо: моторичку технику: «покрет, скуп
покрета и сложена кретања, организованих у моторичким формама,
којима се решавају моторички задаци у одређеној спортској
грани»(М.Матић
1992). Само сврсисходно, целисходно, рационално и
ефикасно кретање обезбеђује успешно решавање моторичких задатака,
односно добар резултат и повољан исход на спортском такмичењу.
Фудбал захтева решавање великог броја моторичких задатака. Зато се
пред фудбалере и голмане поставља превасходни задатак усвајања, учења,
до степена аутоматизма, великог броја моторичких форми, којима ће
решавати моторичке задатке, које пред њих поставља фудбалска игра.У
складу са својим функционалним способностима, морфолошким и
психолошким карактеристикама које заједничким именом називамо:
предиспозиције, а које су израз њихове индивидуалности, спортисти
изводе покрете, скупове покрета и сложена кретања, на различите начине
и са различитом ефикасношћу.
Спортиста, фудбалер, голман практично кроз цео живот ради на
некој техници. За голмана то су у самом почетку технике природних
кретања: ходање, трчање, скакање, окретање, заустављање... Ове
природне, основне, моторичке форме, представљају базу за специфичне
моторичке форме, голманску технику. Неправилно усвојена природна
кретања, пре свега ходања, трчања, скакања, поред негативних утицаја на
сам здравствени хабитус голмана, представљају веома ограничавајући
фактор за његов врхунски развој. Зато је моторичка, спортска техника, у
тесној повезаности са основном техником извођења природних покрета.
На лошу технику природних покрета, не може се надовезати добра
спортска техника, која представља надоградњу, усавршавање основних,
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природних кретања и стварање сложенијих моторичких форми. Те
сложене моторичке форме се у суштини састоје од основних, природних
моторичких форми, али које се изводе у специфичним условима и према
специфичним захтевима, које диктирају моторички захтеви одређене
спортске гране. Добра спортска техника пре свега подразумева добру
основну, природну моторичку технику.
Наведени разлози нас упућују да свеукупну технику голмана можемо
посматрати као скуп моторичких форми, умења и навика који обухватају
моторичке форме играча у пољу и моторичке форме голмана. Из тога
логички произилази подела целокупне технике голмана - опште технике
голмана на две групе, по својим карактеристикама и специфичностима
различитих техника на:
1. Технику играча у пољу; и
2. Технику голмана.
Подела и класификација голманске технике дата је у табели број 1.

Сл.бр.1 Однос: природна кретања- моторичка техника
Природна кретања чине базу и за технику голмана и за технику
играча. То је «језгро», основа на којој се граде, надограђују и из кога
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настају: моторичке форме, навике умења и вештине за све спортске
дисциплине...
Даљу поделу специфичне технике голмана природно условљавају
две могуће ситуације у самој фудбалској игри: кад је голман у поседу
лопте и кад није; односно сви покрети, кретања - моторичке форме, које
голман изводи кад лопта није код њега, а који имају форму припреме и
усмерени су управо ка будућем контакту с лоптом; и сви покрети,
кретања и моторичке форме које голман чини, када тај контакт оствари.
Зато се специфична техника голмана може поделити на:
1. Технику голмана без лопте и
2. Технику голмана с лоптом.
Техника играча у пољу је веома разноврсна, па голман не мора да
буде обучен у свим елементима као играчи, али мора да овлада основним
техничким елементима играча. Ту спадају: примања, вођења, ударци по
лопти ,дриблинг и одузимање лопте.
У групу техника голмана без лопте, спадају готово сви природни
покрети, кретања и моторичке форме, као што су: ходање, трчање,
скокови, окретање, промене правца, заустављање. То су природни
покрети, од чијег правилног извођења ће у великој мери да зависи како
напредак голмана, тако и његова успешност у фудбалу, па је сасвим
оправдано овој техничкој групи дати одговарајући значај. Природни
покрети, тј добра техника извођења природних покрета је основни
предуслов успешног извођења како технике играча, тако и технике
голмана; зато је у табели бр.1 наглашена и представљена
интерактивно.Техника природних кретања, се у методици прва учи и
усавршава, па ће практично да представља основни услов, али и везу
између технике играча и специфичне технике голмана; она је почетак из
кога треба да израсту остале групе техника, које су израз њене
надоградње и усавршавања.
У групу специфичне технике голмана без лопте, спада и један
типичан елемент голманске технике, који се остварује без контакта с
лоптом, а то је: основни голмански став (у даљем тексту ОГС), као и
специфична кретања које он спроводи у том ставу. Група специфичне
голманске технике са лоптом обухвата: хватање, обарање, одбијање,
боксовање и пребацивање лопте, технику падања, која се због сложености
може посматрати као посебна група техника и просторне интервенције.
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Техника играча у пољу обухвата многобројне покрете и кретања
играча без и са лоптом. У теорији фудбала ова техника је такође подељена
према томе да ли је играч у поседу лопте или не. Пошто су технике
кретања играча у пољу без лопте, веома сличне техници голмана, није их
потребно на овом месту посебно анализирати, а неке технике играча у
пољу са лоптом су битне и за голмана па ће се њима поклонити заслужена
пажња.
У теорији фудбала(В.Алексић 1990.) техника играча с лоптом
обухвата следеће групе техника: ударци, примања, вођења, дриблинзи,
одузимања лопте и бацање аута.У оквиру сваке од набројаних група
техника налазе се различите моторичке форме, које представљају
варијанте извођења техничке групе којој припадају.Тако, на пример,
техничка група ударци се дели на две подгрупе: ударци ногом и ударци
главом, у зависности од тога којим од ових дела тела се изводи ударац.
Даља подела је у оквиру подгрупа; ударци ногом деле се према
површинама и деловима стопала којима се изводе на ударце: унутрашњом
страном стопала, унутрашњом страном хрпта стопала, спољном страном
стопала, спољном страном хрпта стопала, средином хрпта стопала. Другу
групу удараца чине волеј ударци, под којима се подразумевају сви ударци
по лопти која долази, пада из ваздуха, дакле када није на земљи а у трећу
групу спадају да се тако назове неспецифични ударци, који се повремено
могу видети, као што су ударци потколеницом, коленом, натколеницом
петом, шпицом, «маказице», дроп-кик удараци итд. Међутим, потребно је
нагласити које техничке елементе играча у пољу голмани морају да знају
исто, па чак у неким фазама игре и боље од играча. У табели бр.1
наведене су групе елемената које голман мора да савлада.
Специфична техника голмана обухвата две групе техника: групу
техника која се остварује без контакта с лоптом, у коју се убрајају све
моторичке форме, које за циљ имају управо најефикаснију и
најцелисходнију припрему за остварење будућег контакта с лоптом, а у
коју спадају: 1. Природна кретања, 2. Основни голмански став ( ОГС)и 3.
Кретања у ОГС.
Друга група техника обухвата све моторичке форме које голман
остварује у контакту с лоптом, које су усмерене на: хватање, обарање
одбијање,боксовање и пребацивање лопте у ОГС или у комбинацији са
неком од техника падања.
Технички елементи специфичне технике голмана:
| 239

Међународна научна конференција Ниш 2011

1. Основни голмански став - ОГС
2. Кретања у ОГС: докорак и укрштени корак
3. Хватање лопти:
А)

из ОГС
•

Ниских, техником опружених ногу, техником искорака

•

Полувисоких, техника «гнездо»

•

Високих

Б) после претходног кретања:
•

Ниских, полувисоких - купљењем, са истрчавањем у напред,
бочно, докораком или укрштеним кораком

В) хватање и изношење лопти
•

Високих у скоку,

•

одразом једном и обема ногама, фронтално, бочно.

•

хватање високе лопте у простору

Г) Хватање лопти које падају пред ноге:
•

у ОГС и

•

после кретања у напред и у страну.

4. Одбијање лопте:
•

Једном и обема рукама

•

Из ОГС- лопте свих висина и свих долазећих праваца

•

После кретања и скока бочно

•

У комбинацији са неком од техника падања.

•

Одбијање лопте ногом

5. Обарање лопте
6. Пребацивање високих лопти
7. Боксовање лопте, једном и обема рукама
8. Техника падања:
А) Упијач пад (бочни)на:
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•

ниске, полувисоке и високе лопте из ОГС, са хватањем и
одбијањем лопте

•

ниске, полувисоке и високе лопте после искорака и скока са
искорачне ноге, одразом у даљ, са хватањем и одбијањем
лопте;

•

ниске, полувисоке и високе лопте после искорака и скока са
искорачне ноге, одразом у вис, у даљ и у вис, са хватањем и
одбијањем лопте.

Б) Предњи упијач на ниске и полувисоке лопте
Ц) пад ротационом техником:
•

на полувисоке лопте из ОГС уз одбијање лопте

•

пад на полувисоке и високе лопте после залета и одраза уз
одбијање лопте

Д) пад на полувисоке и високе лопте скоком преко искорачне ноге,
техником контролисане флексије у зглобу лакта (пад одразом у даљ и
у вис), одбијањем и хватањем лопте
Е) Пад на ниске и полувисоке лопте „брзом техником“
просторна интервенција: истрчавање и хватање, боксовање фронталних и
бочних центаршутева
9. Просторна интервенција: истрчавање на фронталне и бочне
центаршутеве у комбинацијама елемената: хватања, боксовања,
одбијања и пребацивања лопти са или без падова у некој од
наведених техника.

3.2 Савремени, будући модел голмана
Модел било ког типа спортисте одређен је захтевима спорта којим се
бави. Узимајући у обзир те захтеве, одреде се и формулишу задаци, које
спортиста-голман треба у току такмичења да изврши, да би био успешан,
па на основу тога доносимо закључке о конституционом моделу,
антропомоторичким, морфолошким и психолошким способностима, које
голман мора да поседује за извршење тих задатака.
Задаци голмана
Основни, генерални задатак голмана у фудбалу је: "да било којим
делом тела, на начин који у датом тренутку сам изабере спречи улазак
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лопте у гол," (С. Јоксимовић 1986.) другим речима, да одбрани гол. Из
овог основног задатка голмана произилази низ тактичких задатака, пре
свега начини на који ће он тај свој основни задатак обавити. Начини
обављања задатка: не примити гол су многобројни, а да би овај свој
задатак ефикасно обавио голман мора да буде обучен за извршавање
читавог низа
индивидуалних:
•

постављање себе у односу на играче

•

одбрана директних удараца на гол

•

пресецање лопти упућених у шеснаестерац које су у
његовом домету

•

одбрана једанаестераца

•

тактичко деловање у простој ситуацији

•

праћење игре и активно учешће у њој

•

одузимање лопте

•

извођење
слободних
удараца
(индивидуални афинитети)

•

финтирање

и

једанаестераца

групних:
•

командовање

•

сарадња са играчима уже одбране и целог тима

•

постављање у простору (преузимање задатака коректора)

•

постављање играча

•

постављање живог зида

•

заједничко прављење офсајд замки

•

тактичко деловање у сложеним ситуацијама

•

пресецање напада

•

тактичко деловање у улози играча (враћена лопта од
саиграча)

и тимских
тактичких задатака: 242 |
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•

организација контранапада

•

тактичко деловање у смислу смиривања ситуације, када је
тим под притиском

•

акције у противничком шеснаестерцу
способности, неспецифичне ситуације)

(индивидуалне

За успешно и ефикасно обављање свих ових задатака или генерално
гледано оног његовог основног- не примити гол задатка, голман мора да
буде спреман да одговори свим захтевима, а да би то био у стању, мора да
буде изванредно и на специфичан начин: физички, технички, тактички и
психолошки обучен и припремљен. Само целовитост и хармонично
јединство свих ових облика припреме, фактора спортске форме,
обезбеђују успешан и ефикасан наступ голмана на такмичењу.
С обзиром на све постављене задатке и чињеницу да у њиховом
обављању мора готово пођеднако да користи горње (технички елементи
голмана) и доње (технички елементи играча) екстремитете, голмана
можемо посматрати као свестраног спортисту, који у себи на један
посебан начин обједињава читав низ техничких елемената који се осим у
његовој дисциплини, фудбалу срећу у: атлетици, гимнастици, одбојци,
кошарци... Голман је свестрано посебан, односно посебно свестран,
изузетно специфичан спортски модел. Јасно је да овако сложеним
спортским захтевима, могу да одговоре само посебне особе. У тражењу и
дефинисању потребног "материјала" за савремени модел голмана прво се
мора кренути од генетике. Наслеђе много тога условљава, па ће будући
голман да буде биран у оном делу популације која са собом носи
позитивне наследне предиспозиције за посао који треба да обавља.
Досадашња истраживања и сазнања, довела су до закључака да будући
модел голмана мора да поседује веома специфичне конституционалне и
морфолошке карактеристике; антропомоторичке, когнитивне и конативне
способности... Зато је неопходно одредити бар основне специфичности
спољне и унутрашње "грађе" савременог и будућег модела голмана.
•

Конституција. Пракса је показала да одређене категорије
спортиста имају одређену конституционалну грађу, која је
један од фактора успеха у датој дисциплини. Голман треба
да припада мезоморфном (по Шелдону),односно атлетском
(по Кречмару) конституционалном типу. Атлетски грађен,
са добром генетском предиспозицијом лонгитудиналне и
трансверзалне димензионалности, јаке мускулатуре. Висина:
185-190 цм (+ -2-лична истраживања, што опредељује стил).
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•

Морфологија. Минимална количина поткожног масног
ткива. Преовладавање брзореагујућих (белих) мишићних
влакана. Присуство фактора од којих зависи брзина
(генетска
условљеност):
реактибилност
примарних
моторних центара у кори великог мозга, велика густина
мотонеурона по цм2 мишића, брзо преношење импулса кроз
мишиће, брзо ширење импулса са периферне на централне
нерве, структура субкортикалних ганглија итд.

•

Функционалне способности:
• Брзина у свим облицима: брзина темпоралног
реаговања (латентне реакције) боље од 0,003 сек, брзина
појединачног покрета, брзина фреквентног покрета,
• Снага. Општа и специјална, апсолутна и релативна:
статичка, репетативна и нарочито експлозивна (као
компоненте брзине - стартна снага и убрзавајућа снага
су основни опредељујући и селективни фактор за
будуће голмане), мада се у стручној литератури често
појављује скочност, као посебна способност, она се
ипак треба посматрати као функција снаге(опружача
ногу уз помоћ рективног преношења замаха руку) и
брзине ( пре свега компоненте експлозивне снагестартне снаге) .
• Издржљивост.Општа и посебна. Издржљивост у снази.
Брзинска издржљивост - специфична, голманска,
никако брзинска издржљивост у трчању (што је по
принципу аналогије у раду с фудбалерима погрешно
преношено у раду с голманима).
• Флексибилност. Голмани морају да буду изузетно
флексибилни, способни да изводе покрете максималних
амплитуда.
• Спретност, окретност, као способност сналажења у
изненадним ситуацијама, којима обилује свака
утакмица, у себи обједињава много искуственог,
интелектуалног и генетичког, а што голман мора да
поседује.
• Координација. Вероватно најбитнија антропомоторичка
способност, која представља да се тако изразимо-везни
елемент, битан фактор за све претходно наведене
способности.
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•

Психолошки модел. Поред своје улоге и многобројних
задатака, које треба да обави на утакмици, додатна
отежавајућа околност за голмана је психолошки притисак
услед одговорности, које је изузетно велика на радном месту
бр.1 и страха од могуће грешке. С обзиром да "несме да
погреши", јасно је да овом изазову могу да одоле само
изузетно јаке личности. Савремени голман мора да буде
интелигентан, миран, сталожен, рационалан, храбар,
способан да у тренутку експлодира. Стална напетост из
утакмице у утакмицу, иницира одбрамбени механизам, који
се пошто су му дуже изложени, код добрих голмана
експонира у стилу:"ја сам најбољи". Ово се преноси и на
понашање и опхођење према људима у свакодневном
животу, па се препознаје преко лаке препотентности, која
обично прати голмане, а од стране шире популације се
(погрешно)тумачи као сујета. Добар голман, никако није луд
(ставља главу тамо где неко неби ни ногу, што је израз
његове пожртвованости и прихватања одговорности), што је
уобичајено схватање „психолошког модела голмана“ на
нашим просторима, а који је одраз тоталног непознавања
теме голман; али посебан јесте и мора да буде. Фудбал, као
посао и забава за публику има за циљ постизање голова. Сто
хиљада гледалаца дође на утакмицу да види гол(ове), играчи
оба тима тренирају годинама да би постигли те очекиване
голове, а на препуном стадиону, само голман је тај који
настоји да то задовољство свима поквари, тако што неће
дозволити лопти да уђе у гол. Зато он мора да буде посебан.

Савремени, будући модел голмана у антропомоторичком смислу је:
атлетски грађен, висок, са минималном количином масног ткива, снажне
мускулатуре, брз, експлозиван, снажан, издржљив, флексибилан, окретан,
изузетне координације, јака личност интелигентан, миран, сталожен,
рационалан, способан да у тренутку експлодира, посебан. Поред свог
основног задатка: не примити гол, мора да зна и да игра фудбал. Јасно је
да овакав тип спортисте има предиспозиције за бављење широким
дијапазоном спортова, па је један од одлучујућих фактора за његов
успешан наступ и то да он мора да жели да буде голман, да жели да буде
трениран. Голман који поседује наведене карактеристике је врхунски;
сваки тренинг и утакмица су за њега изазов у коме се надмеће, доказује и
побеђује. Добар голман је увек победник, такмичар у души; то је његов
стил и начин понашања. Узимајући у обзир све наведено, тај савремени,
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будући модел голмана могао би се назвати: голман који игра или играч
који брани.

Закључак
Савремени голман у фудбалу је посебан спортски модел који се у
својој посебности може посматрати као својеврсан свестрани спортски
модел, с обзиром да се у његовој техници могу препознати елементи
разних спортских дисциплина: гимнастике, атлетике, одбојке, кошарке,
рукомета и наравно фудбала. Овакав спортски модел производ је
традиције, многобројних експериментисања и напредовања у готово
једном и по веку егзистенције фудбала. На почетку свог развојног пута
голман готово да се није разликовао од играча, да би после толико година
егзистенције као вечитог специјалисте, многих промена у његовој
техници, стилу и спортском моделу у савременом фудбалу поново вратио
на почетак кроз спортски модел голмана који игра, али сада као
савремени модел голмана који има читаву лепезу техничких елемената и
стил у коме може да бира да ли ће да буде голман који ће да игра или
играч који ће да брани, што ће да зависи од тога на чему ће бити тежиште
методике његове обуке: техници играча у пољу или техници голмана.
Наравно, права мера и свестраност тј подједнако добра обученост и
савладаност обе поменуте технике, и њихова правовремена и сврсисходна
примена на утакмици су садашњи задаци за голмане будућности. Тако је
развојни пут голмана од првобитног модела који се мало разликовао од
играча преко низ прелазних форми: гимнастичког модела, линијаша и
парадера преко трећег бека поново дошао до приближавања почетном
моделу играча који узима веће учешће у самој игри. Ипак и поред свих
промена он је био и остао вечити специјалиста у фудбалу.
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THEN AND NOW: TECHNIQUE, STYLE AND SPORTS MODELS
FOR GOALKEEPERS IN SOCCER
ABSTRACT. From the moment it officially started being played in 1863 until today,
soccer has always developed and advanced as a sports discipline. Its historic
development and progress can be viewed in all of its aspects: physical, technical and
tactical preparation, which through history have achieved a mutually integral
relationship of interdependence and influence. As a rule of thumb, developing one
aspect influenced the development of the others and vice versa. Despite all of the
changes that such a sporting milieu like soccer has sustained since its inception up to
this day, the goalkeeper has survived as the number one perennial soccer specialist.
However, many historical changes in rules, techniques, tactics, physical training and
advances in sport sciences have led to changes in its competitive performance in a
match. Which can be viewed through: different styles and ways of defending against
goals in certain historical periods, through the development and progress of
goalkeeping techniques, tactics and physical fitness and through the development of the
goalkeeping sports model; which has passed through the developmental metamorphosis
from a goalkeeper who only defends on the goal line to the modern goalie model which
can be called: the goalkeeper who is also a soccer player or the player who is also the
goalkeeper.
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ЦАРСКИ СЈАЈ МЕДИЈАНЕ, КОЛЕВКЕ ФИЗИЧКЕ
АКТИВНОСТИ У СРБИЈИ У ДОБА КОНСТАНТИНА
ВЕЛИКОГ
САЖЕТАК: Наисус (Ниш), на раскрсници балканских и европских путева, који
повезује Европу са Блиским Истоком важи од давнина за капију Истока и Запада.
Медијана (предграђе на око пет километара од Ниша), и раскош откривених
објеката указују на то да је то било омиљено одмаралиште највиших слојева где
су, уживајући у луксузу боравили многи римски императори полазећи или се
враћајући са војних похода. Медијана која је била летњиковац Константина
Великога, данас је Мека за археологе. Према претпоставкама, на Медијани је
било педесетак луксузних вила. До сада су откривене само три, од којих је свега
једна истражена док су две уништене изградњом пута Ниш - Пирот. Тражећи
материјализовано време у виду остатака архитектуре, оруђа и оружја, култних и
магијских предмета, српски археолози су у Медијани"ухватили" време у коме је
на овим просторима било интензивне физичке активности, арене за борилачке
вештине, тркачких стаза, термалних купатила, и луксузних вила са мозаицима
који и дан данас говоре о периоду владавине Константина Великог.

УВОД
Србија је Пијемонт Балкана у територијалном и културном смислу.
То је најплодоносније тле за људско стваралаштво, и без сазнања о томе
шта се дешавало на овом простору - нема балканске археологије. Тражећи
материјализовано време у виду остатака архитектуре, оруђа и оружја,
култних и магијских предмета, српски археолози су открили да је на овим
просторима рођено неколико римских императора - међу њима и два цара
који су имали највећи утицај на векове који ће после њих доћи: цар
Константин Велики (306-337) и цар Јустинијан (527-565). Али, много је
већи број римских владара који су идући у ратне походе боравили на тлу
Србије, градили, умирали. Године 313. Миланским едиктом Константина
Великог признато је хришћанство као државна религија у Римском
248 |

Зборник радова

царству (en.wikipedia.org/wiki/Constantine_the_Great). Као први
римски владар који је званично прихватио хришћанство, дотад веру
прогоњене мањине, Константин је покренуо христијанизацију царства и
узрастање хришћанства у доминатну веру тадашњег цивилизованог света.
Када се говори о победи хришћанства, не сме се изгубити из вида једна
чињеница. У плими безнађа, која је настала због велике економске кризе
III века, поколебани су неки дотадашњи верски системи и дошло је до
процвата мистицизма и сујеверја. У таквој атмосфери неспокоја и сасвим
неизвесне сутрашњице, хришћанство је нудило један чврст систем о
новом и једином путу до спасења. Јер, не треба заборавити да су пут
спасења нудила и нека друга верска учења - гностицизам, неоплатонизам
или поједини пагански мистични култови - али ни изблиза тако убедљиво
као хришћанство, које је позивало на саосећајност, заједништво,
равноправност, помоћ слабијима и беспомоћнима (Зборник радова, 2007,
стр. 28). Константин се појавио као посредник Истока и Запада, на
раскршћу светова, и сазвао је Први васељенски сабор у Никеји. Сабор је
почео рад 20. маја 325. године. На почетку заседања Константин се
обратио сабору апелујући на слогу. Већ у IV веку Евсевије из Цезареје је
изнео мишљење да су ,,хришћанство и Римско царство били као створени
једно за друго“. Величајући Константина Великог, који је по његовом
мишљењу ,,остварио намере божјег Провиђења“, он је истицао ,,да је
Август, с једне стране, ујединио свет под римском влашћу, а да је Исус
Христос, с друге стране, то исто урадио под божјом влашћу (Ракоција,
1997),. Онда их је Константин спојио у оквирима хришћанског друштва
које је постало свеопште (Радић, 2010). При том су Црква и Царство
постали једно, па је овоземаљско царство представљало одраз небеског
царства“. Као први римски владар који је прихватио хришћанство,
Константин Велики је био ,,хришћански Херодот“ и остао парадигма за
хришћанске владаре у свим потоњим хришћанским државама (Зборник
бр. 10, 2001, стр. 36). Царски сјај Константина Великог, у времену
експанзије хришћанске религије, бацио је светлост на будућу историју
човечанства, осветљавајући и део балканске судбине. Ниш, седиште
балканске судбине, налазећи се на крстопутини векова, остаће обасјан
Константиновим сјајем до данашњих дана.
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МЕДИЈАН НА РАСКРШЋУ СВЕТОВА, И ЊЕН ЦАРСКИ
СЈАЈ
Бројна археолошка налазишта сведоче да су Келти у III веку п.н.е.
основали град и дали му име Наиссос (Вилинград) по реци на чијим
обалама је израстао, а којој су наденули име Вилинрека. Наиссос, или
Наиссус (Наисус, данас-Ниш), који повезује Европу са Блиским Истоком
важи од давнина за капију Истока и Запада. Античко насеље Медијана
највеће је по површини у околини Наисуса. Подигнуто је на узвишеној
лесној заравни, на левој обали Нишаве, уз трасу античког пута ка Софији.
Удаљено је три римске миље (око 4,5км) од античког града и опредељено
као његово предграђе. У историјским изворима се помиње у два наврата.
Први помен забележен је код Амијана Марцелина који Медијану наводи
као место у коме су се краће задржали браћа-цареви Валентинијан и
Валенс 364. године (Петровић, 2005). Том приликом извршили су поделу
пратње-војних заповедника, чета, и царског двора (дворјана). Други
помен Медијане обележен је код Прокофија који набрајајући
новоизграђена војна утврђења у околини Наисуса, наводи да је једно
такво утврђење подигнуто и у Медијани. Прецизнији подаци о
пространству насеља утврђени су 1961. године систематским сондирањем
терена под руководством М. Грбића. Том приликом константовано је да
се насеље са вилама и објектима простире на око 40 хектара. Раскош
откривених објеката, терме, мозаици указују на то да је то било омиљено
одмаралиште највиших слојева где су, уживајући у луксузу боравили
многи римски императори полазећи или се враћајући са војних похода.
Константин је често боравио и ту завршавао државничке послове.
Историјски списи сведоче о законима из 315., 319., 324. и 334.
потписаним у Наисусу. На локалитету Медијана-откривена је централна
вила која је захватала површину од 6000 m2, укључивала је и терме на
западној страни. Западно од виле налазила се житница док је јужно, на
оближњем узвишењу, био саграђен систем водоснабдевања (акведукт и
водоторањ) (en.wikipedia.org/wiki/Mediana). Луксузне грађевине од
чврстог материјала са стубовима, декорисане su мозаицима и фрескама.
На оближњем узвишењу у кругу Електронске индустрије налазе се зидови
утврђења чији војници су се бринули да они који овде бораве безбрижно
уживају у свом комфору. Унутар комплекса Електронске индустрије
налазе се утврђењe и арена за борилачке вештине, војни објекти
(Петровић, 2005). На југозападној периферији Медијане било је мање
сеоско насеље са уређеним комуникацијама. Највећи део времена
Римљани су проводили опуштајући своје мисли и мишиће у термалним
250 |

Зборник радова

купатилима, где су после напорних вежби или битака најчешће трошили
своје време, уживајући у лагодном животу који је пружала Медијана. У III
веку Римско царство је запало у једну од највећих криза које познаје
светска историја. Реч је о "раздобљу војничких царева" од 235. до 284.
које се означава као "време велике анархије", када се сменило тридесет
седам
царева
и
велики
број
узурпатора
(www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:314629-Teror-caraDioklecijana"). Одржавање велике војске која је бројала тридесет легија,
као и ратовање на Истоку, изискивали су огромна материјална средства.
Пешадија је обично била наоружана копљима, луковима, праћкама,
бодежима, мачевима, буздованима и ратним секирама, а као заштита
служили су им разноврсни штитови. Унутар пешадије посебну су групу
чинили стрелци. Сваки је од њих био опремљен властитим тоболцем са
стрелицама, и луком чија је дужина била отприлике једнака висини
човека. Стрелци су деловали у групама од три борца. Уз самога
стреличара, ту је био и копљоноша који га је требао штитити, и
штитоноша који је требао штитити сву тројицу. Лагане кочије с коњском
вучом врло брзо су постале саставним део војске. У 9. веку п.н.е. на свакој
је кочији био кочијаш и стрелац, а касније им је придодат један или
двојица штитоноша. Лук стрелца на кочији био је знатно мањи од онога
код стрелца у пешадији. Коњица је војсци битно стратегијски помагала
што се покретљивости тиче. Коњица је, заједно с кочијама, представљала
елитни део војске. Сваки је коњаник био опремљен малим луком и
кратким мачем. У 9. века п.н.е. обично је истога коња узјахивао и
штитоноша, ради одбране коњаника и држања узда док је коњаник циљао.
Након 9. века п.н.е. овај штитоноша поновно нестаје. У биткама се водила
борба прса у прса међу пешадијама које су покривали стрелци, кочије и
коњица. Посебна тактика, што ју је Римска војска повремено користила,
били су ноћни напади. Вегетиус, касно римски писац описивао је
мачевања искуснијих војника који нису желели да направе рез, већ
убод и тако директно оштете виталне органе противника. Рез је био
ослабљен постојањем оклопа и костију. Подизањем руке која не држи мач
смањивали су откривену површину тела. Ова доктрина је експлоатисана
од стране италијанских мајстора мачевања 16. века и постала примарна
карактеристика и италијанске и француске школе мачевања. Римљани су
уживали да тркама кочија, прославе своје победе на бојном пољу.
Одржавале су се и биле врло омиљене трке двоколица са двопрегом (лат.
biga) и четверопрегом (лат. qvadriga). Сирмијум (Сремскa Митровицa) у
годинама победе и успеха Римских освајања добија у јужном делу царску
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палату са хиподромом која по структури наликује Галеријевој палати у
Солуну. У Сирмијиму постојала је стаза која се искључиво користила за
трке кочија. Тркалишна стаза била покривена 30 центиметара дебелом
смесом речног шљунка и песка испод чега је била мрежа канала за
дренажу - што, рецимо, нема ни данашњи београдски хиподром
(www.carskapalata.rs/carskapalata.html.) Двоколице за трку су биле доста
једноставнијег облика и мање тежине у односу на борбене верзије. Мала
полуотворена платформа на точковима, везана крутом везом са коњима
којима је `возач` управљао бичем и амовима. Према неким легендама,
управо су трке двоколица биле такмичење које је довело до организовања
Олимпијских игара. Са друге стране, историјски признати извори указују
да трке двоколица нису иницијално биле део Олимпијских игара (од
оснивања 776 г.п.н.е.) него да су на Oлимпијским играма у Грчкој 680
г.п.н.е. одржане први пут трке борних двоколица са четвртопрегом, а 648
г.п.н.е. трке јашућих коња. Возачи су код Римљана били везани за кола и
у случају пада би морали брзо да секу врпцу која их је држала да би
спасли свој живот док су се у Грчкој возачи рукама држали за врпцу.
Најчешћа су била кола са четири коња иако је било и екстремних
случајева са по 10 коња којима су могли управљати само најспретнији
возачи. Лук и стрела је историјски коришћено не само у ратовању, већ и
за лов владара вештих у гађању циља јашући, дакле као зачетак
савременог рекреативног вежбања или професионалног бављења спортом.
Лов помоћу соколова и сродних птица грабљивица (јастреб, кобац, орао)
и дресирање птица за лов био је стар и распрострањен у то време међу
владарима у целом свету. Познавали су га Трачани, Римљани, Јапанци,
Кинези, Киргизи, Монголи, Индуси и други народи. У Европи
соколарство је уз лов са гепардима, нарочито било омиљено међу
виђенијим богаташима. Божанстава и хероји у неколико митологијама су
описани као стрелци Дијана и Купидон изузетно вешти у стрељаштву
јашући коња. ). У Felix Romuliana палати (археолошко налазиште близу
Зајечара) oткривен је мозаик са мачем и штитовима, призори лова помоћу
соколова,
призори
лова
Диониса
и
пантера
(en.wikipedia.org/wiki/Felix_Romuliana.) На локалитету Медијана, у
једној просторији откривена је 1972. године група оштећених статуа. На
њима су представљени Аскелепије, Хигија, Дионис, Херкул и Сатир.2011
год. oткривена је мермерна скулптура богиње лова Артемиде
(www.politika.rs/rubrike/Srbija/Artemida-iz-Medijane.sr.html.) У Медијани
су до сада пронађени многи римски предмети, од керамике и метала, као
и декоративних од мермера. Рвање је један од најстаријих облика борбе са
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референцама да су му корени у Илијади , у којој прича Хомер о
Тројанском рату 13. или 12. века п н е. Рвање се може пратити уназад
15.000 година на пећинским цртежима у Француској. Вавилонски и
Египатски цртежи показују рвача који користи већину захвата познатих у
данашњем рвању. У античкој Грчкој, рвање заузима истакнуто место у
легендама из књижевности; и било је спорт број један на Олимпијским
играма (hr.wikipedia.org/wiki/rvanje). Римљани су ,,позајмили“ рвање од
Грка, али га упражњавали са мање борбености и залагања у самој борби о
чему сведоче и мозаици из царских резиденција. У старом Риму су биле
популарније гладијаторске борбе (гладијарора међусобно, или
гладијатора са животињама). Гладијаторске борбе су укинуте са јачањем
хришћанства, на темељу закона цара Константина Великог из 325. године,
али су се и даље спорадично одржавале до око 450. године. Последње
гладијаторске борбе у самом граду Риму одржане су 1.јануара 404. године
(hr.wikipedia.org/wiki/Gladijatori). У Медијаниној околини откривен је
статуета ,, Гладијатор“- у борбеном ставу, леве ноге повијене у колену.
Груди су заштићени кожним оклопом а глава шлемом са перјаницом и
спуштеним везиром преко лица. Кратке панталоне, масивни опасач, на
десној руци кожна рукавица, у левој повијеној руци дршка мача или
секире чије сечиво недостаје (Зборник бр. 10, 2001, str.36). Балканска
Помпеја на Виминацијуму (у близини Старог Костоца, 12 километара од
Пожаревца) био је један од најзначајнијих римских градова и војних
логора у периоду од првог до четвртог века. Унутар и око града, који се
протезао на 450 хектара, откривени су амфитеатар, монументалне зграде,
тргови, улице, купатила, хиподром.археолози су открили и бронзаног
орла с позлатом (вероватно је био постављен на борним колима и отпао је
током
неке
представе
са
двоколицама)
(www.viminacium.org.rs/ELibrary/?language=srpski). Пронађене су терме,
које су биле главно састајалиште Римљана. Ископано је шест базена,
понегде се назиру и осликани зидови са цветним и животињским
мотивима. У средишту терми биле су просторије за масажу. Купатило је
било парно: топао ваздух је циркулисао између стубића и загревао опеку
испод подница. Вода је стизала са извора, у слободном паду, акведуктом
истраженим у дужини од десет километара. Пронађене су и светиљке које
су служиле за ноћно купање. Постоји, међутим, много значајног и
вредног што је гурнуто у заборав, или боље речено затрпано – велике
царске палате у ширем центру Ниша, на ободима древне тврђаве у
Градском пољу. Познати нишки археолог Тони Чершков за „Политику“
каже: Палата лежи у смеру исток–запад. Ближе је познат западни крај
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објекта, док је његов источни, већи део, само делом регистрован сондама.
Источни део, који је потпуно истражен, чини централна просторија
осмоугаоне основе из које се улази у бочне одаје. Објекат је имао подно и
зидно грејање, а трагови фресака пронађених у једној од ниша у октогону
указују да су зидови објекта били осликани (Зборник радова br. 6-7, 1991,
стр. 24) Настанак овако луксузног објекта је везан за средину IV века, што
је потврђено налазом новчића императора Максимина Даје у једном од
зидова октогона. Према речима Чершкова, који је учествовао на
археолошким ископавањима, претпоставља се да је централно постављена
просторија са октогоном била дворана за аудијенције, а да је западни део
објекта чинило перистилно двориште са просторијама за становање. У
питању је, нема много сумњи, царска палата јер су такве или сличне
поседовале само истакнуте личности на врло високом државном положају
или највишим јавним функцијама. Антички Наисус се простирао на том
простору и ко зна шта би се све могло наћи. Нарочито је интересантан
Мартиријум (код самог Јагодин-малског моста) који представља остатак
импозантне ранохришћанске базилике. Иначе, статус ''Мартирополиса''
(ходачаснички центар) је у Римској позној царевини имало само неколико
градова, међу њима и Наисус (www.politika.rs/rubrike/Srbija/Carska-palatapronadjena-pa-zatrpana.sr.html). На Медијани je oткривена ,,Бронзана
ограда“-раритет који као део митологије о рајској огради говори о улазу у
рај. Пронађена је и бронзана лампа- лађа, њена светлост симболизује
светлост божанске речи, а присуство у гробу представља симбол
светлости и блаженства које се за умрлог молитвом услишавало (Зборник
радова бр.1, 1985, стр. 497). На Via militaris-80. пронађени су углавном
гвоздени клинови за потковице, потковице и различити предмети од
гвожђа, оплате од кола, врхови стрела, антички новац, два сафира
(Мирослав Лазић, археолог сарадник у Заводу за заштиту споменика).
Пред крај IV века Медијана је тешко страдала у пожару, а потпуно је
уништена у време Хунске најезде 441. ,, Кад смо стигли до Ниша (грч. ές
Ναϊσσον), нађосмо град сасвим опустео пошто је до темеља био порушен
од непријатеља (Хуна). У рушевинама храмова били су неки људи који су

80

путна деоница коју је највероватније градио римски император Филип I
Арабљанин који је потпуно обновио путну мрежу на подручју провинције Мезије
и Тракије, а извесно је да је прошао овуда када је склапао мир са Арабљанима.
Ширина римског пута износила је 7,5 метара, укључујући спољне ивичњаке са
одводним каналима, што је ван стандарда за тај период, и подељен је у две
коловозне траке.
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се ту задржавали због болести. Преноћисмо на чистини, мало подаље од
реке, пошто је сав обалски простор био покривен костима оних што су у
борби погинули( Приск о Наису 448. године) (sr.wikipedia.org/wiki)
Почетком VIII века, у време продора Словена и Авара, царски град и
летњиковац за сва времена су опустели. Према претпоставкама, на
Медијани је било педесетак луксузних вила. До сада су откривене само
три, од којих је свега једна истражена док су две уништене изградњом
пута Ниш - Пирот. Портрет цара Константина Великог (280-337)
пронађен на овом локалитету није само још један од доказа његове везе са
родним крајем, већ се убраја у најбоље данас познате Константинове
портрете
(www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:278545-Carskisjaj-Medijane)

ЗАКЉУЧАК
На локалитету Медијана постојала је арена за борилачке вештине,
тркачка стаза, и војни објекти у којима су били смештени војници царске
гарде. Иако војници нису интензивно вежбали као Стари Грци, већ су
више били подложни уживањима у термалним купатилима, тадашња
Медијана пружала је могућности за вежбање и тела и духа, јер је
хришћанство својим сјајем осветљавало и ове просторе. Задовољство
владара тога доба, које би пут случајно нанео описује слуковито биограф
и животописац Константина Великог који каже:,, Константин Велики је
поштован, уважаван хришћанин, од самог Бога призван као такав,
пример и узор доброга владаоца. Кротки цар према поданицима, добар и
милостив, а према учењу наше вере веома расположен. Константин
Велики није прогонио хришћане већ их је склањао и чувао од насиља, није
рушио храмове, наклоност војника и љубав царева стекао је прикладним и
лепим држањем тела, војном делатношћу, поштењем, и јединственом
дружељубивошћу...“ (Мирковић M., 2003, стр.173). Царски сјај
Константина Великог, у времену експанзије хришћанске религије, бацио
је светлост на будућу историју човечанства, осветљавајући и део
балканске судбине. Ниш, седиште балканске судбине, налазећи се на
крстопутини векова, остаће обасјан Константиновим сјајем до наших
дана. Медијана ће остати позорница значајних догађаја на којој представа
непрекидно траје. Своју сцену она и даље љубоморно чува, испод наслага
земље, песка, стена и камења, међу којима је закључана Медијанина, кроз
векове променљива судбина, и непокретне слике прошлости. Пронађени
остаци из прошлости не говоре само о богатству и раскошу изграђених
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објеката, или физичкој активности на овим просторима тога периода.
Данас нам ти остаци прошлости говоре о значају познавања прошлости
народа коме се припада и вредности познавања коренова својих предака.
Требамо се борити да сачувамо оваква вредна наслеђа која нам историја
оставља а археологија покушава да демистификује. Покушати да
оживимо сенке прошлости и откријемо што више на локалитету Медијани
треба бити наша потрага за богатством. При том не мислим на злато и
драго камење као богатство,, јер вредна открића имају своју сопствену
тежину, сјај им није потребан“ (Татић-Ђурић, 1960, стр. 238). Мислим,
пре свега на археолошки вредне и значајне предмете којима сазнајемо о
прошлости и животу људи тога времена на просторима данашње Србије.
Видите, Медијана и данас живи-ако узмемо да је живот знак: постојања,
вредности, вере, љубави. Медијанин живот је идентичан борби
гладијатора у арени, који не одустаје иако испред себе има непобедивог
противника; или хришћанина који каже ,,... не чините зло никоме, увек
помислите на Бога уочи битке, радите оно што је добро, а изнад свега
треба да буде правда“ и нема одустајања ,,...јер се борбом задобија и
царство небеско...“ (Јаковљевић, 2004, стр.3). У случају Медијане зуб
времена ремети наш поглед на сјај и богатсво летњиковца Константина
Великог. Наше откривање остатака прошлости Медијане требало би
помоћи у откривању величанствености, и како материјалног, тако и
духовног сјаја и богатства прошлих времена на овим просторима. Нека
оно што чинимо за живота одјекује у вечности. Шта то човека чини
човеком? Да ли је то његово порекло? Право по рођењу? Мислим да није,
то су одлуке које доноси, не како започиње ствари, већ како одлучи да их
заврши!!!
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THE IMPERIAL SPLENDOR OF MEDIANA, THE CRADLE OF
PHYSICAL ACTIVITY IN SERBIA AT THE TIME OF CONSTANTINE
THE GREAT
ABSTRACT: Naissus (Niš), at the crossroads of Balkan and European roads, which
connects Europe with the Middle East for centuries have stood as the gateway between
the East and West. Mediana (a suburb about five kilometers from Niš), and the
pageantry of discovered objects indicates that it was a favorite resort of the highest
social classes, where many Roman emperors stayed enjoying the luxury, before
beginning the military campaigns or after returning from them. Mediana, which was a
summer home of Constantine the Great, is now a Mecca for archeologists. It’s assumed
that there were about fifty luxurious villas in Mediana. So far only three have been
discovered, of which only one was explored while two were destroyed during
construction of road Nis - Pirot. Searching for materialized time in the form of
architectural remains, tools and weapons, cult and magic objects, in Mediana Serbian
archaeologists "captured" the time in which there were intense physical activities in this
area, martial arts arenas, race track, thermal baths, and luxurious villas with mosaics
that still talk about the period of the reign of Constantine the Great.
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РЕЛИГИОЗНА ДИМЕНЗИЈА ИГАРА У АНТИЧКОМ
РИМУ И УТИЦАЈ ПОЈАВЕ ХРИШЋАНСТВА НА
ЊИХОВ ДАЉИ РАЗВОЈ
САЖЕТАК: Када је цар Хонорије својим указом 404. године после Христа
забранио гладијаторске игре, значило је то крај једне традиције која је вековима
била важан део римског начина живота. Борбе гладијатора у амфитеатру
представљају нешто што човек наше цивилизације тешко може схватити. Реч је о
једној великој организацији и уложеној енергији праћеној одговарајућим
новчаним средствима, како би се организовали спектакли какви никада пре ни
после у историји нису виђени. У основи ових крвавих приредби стоји заправо
игра или игре, ludi како су их Римљани називали, које прате човека од рођења до
смрти. У почетку су то биле игре везане за посмртне почасти преминулом. Такве
игре постојале су и код других старих народа, Грка, Скита и Етрураца. Каже се да
су управо ови последњи, Етрурци, оставили у наслеђе Римљанима многе своје
религиозне обичаје и обреде. Временом се један од таквих старих, а могло би се
рећи и прастарих религиозних, погребних обичаја изродио у обичну крваву
забаву. Са тим је почело у трећем веку пре Христа, а процес се нарочито убрзао у
првом веку пре Христа, да би доживео врхунац у првом и другом веку после
Христа. Историја ових игара, чудна и изузетно занимљива, својеврсна је историја
и римског живота, навика и обичаја. Са појавом хришћанства ове игре постају
позорница на којој ће страдати велики број Христових следбеника. Међутим,
након потписивања Миланског едикта 313. године и званичног прихватања
хришћанства на просторима Римског царства управо ће оно (хришћанство) бити
највећи противник традиционалним играма и спектаклима, а на крају и разлог
њиховог укидања.

Увод
Велике игре античког медитерана, где пре свега подразумевамо Грчку
и Рим, израсле су из религијских празника и постале спектакуларна
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прослава божанског пантеона. Ово нису биле само игре којима ће бити
призвана подршка божанстава којом би се обезбедио просперитет државе
већ је реч о догађају који је нудио детаљно разрађену, формалну серију
активности које су подстицале, па чак и захтевале, учешће већег броја
људи у публици. У овим спектаклима углавном се настојало да се испрати
стандардна процедура односно редослед ритуала, која је подразумевала
поворку (процесију), жртвовање и игре. Процесија је као први део
фестивала представљала кретање обожавалаца и званичника и њихову
имплементацију у процес богослужења на месту жртвовања испред
олтара или храма. Како би се унапредио ритуални аспект овог обреда
процесија се морала кретати нарочитим, са религијског аспекта значајним
путем, док су учесници поворке били распоређени према одређеном
редоследу. Учесници процесије су на себи носили нарочиту одећу и
корачајући изговарали или певали ритуалне речи. Понекад би се у овим
поворкама налазиле и животиње које ће бити жртвоване. Како би се
разликовале од „обичних“ животиња на њих би се постављали венци и
траке. На тај начин се такође настојало да се створи слика да су оне вољне
да приступе олтару где ће бити жртвоване. Сам чин жртвовања био је
један од основних поступака грчко-римске религије којим се успостављао
позитиван однос између божанства и обожавалаца. Тај чин жртвовања
подразумевао је даривање божанства поклонима, па се том приликом
могла жртвовати нека животиња, могло се пролити вино или уље или
донети колачи и цвеће до олтара божанства како би се оно умилостивило.
То божанство би заузврат пружило успех и просперитет мањем или већем
кругу његових поштовалаца. Жртвовање је било праћено молитвом која је
готово увек карактерисала специфичан однос између божанства и човека.
Игре су биле трећи, али вероватно најбоље организовани и најразвијенији
део фестивала. У почетку је то био најједноставнији облик спортског
такмичења или такмичења у некој музичкој вештини. Ове игре могле би
да буду схваћене као поклањање најбољег људског достигнућа у част
неког божанства. Како је политички систем постајао софистициранији
држава је почела да спонзорише фестивале који су били уврштени у
званични религијски календар чиме се ствара могућност да се славе не
само богови, већ и да се представи богаство и организациона способност
државе и њених владара. Игре су полако постајале све доминатнија
одлика религијских фестивала. Оне почињу да трају дуже како би се
могао окупити већи број такмичара који би се такмичио у већем броју
спортских дисциплина. Такмичења су се организовала на посебним
теренима и објектима како би се огромном броју гледалаца пружио што
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већи ужитак. Сваки гледалац био је потенцијални прималац
најразличитијих и веома моћних политичких порука које су далеко
превазилазиле побожну захвалност некој духовној сили.
Представљање спектакала од стране државног апарата је у Риму
почело рано, још у периоду републике. Први спектакл овог типа
представљале су Ludi magni (велике игре) или Ludi romani (римске игре)
како су се још називале. Ове игре одржаване су у част Јупитера Оптимуса
Максимуса, врховног бога римског пантеона. На самом почетку ове игре
су биле заветног карактера, обећане на бојном пољу као нарочит поклон
Јупитеру, како би овај бог римску војску наградио победом.
Придодавањем игара (ludi) уобичајеним религијским ритуалима римски
владари су подигли ниво поклона намењених божанству. Повезаност са
победом је такође била битна. Успеси римске војске били су главни извор
за покривање финансијских захтева римских спектакла. Војсковође
римских легија су каналишући плен заплењен непријатељу, ка играма
(ludi) били у стању да се представе као представници побожне обавезе
према римској држави и као несебични дародавци према својим
суграђанима који би били задовољени овим играма. Трке коњских
запрега, ludi circenses, биле су јоше једна врста спектакла повезана са
раним периодом Римских игара (Ludi Romani). До средине 4. века,
сценске игре (ludi scaenici) или представе у театру биле су придодате
репертоару римских спектакала. До тог периода, Римске игре (Ludi
Romani) су заиста биле нешто посебно. Оне се нису одржавале редовно
као део обичног религиозног календара. Године 366. пре Христа оне су
постале прве игре које су добиле годишње спонзорство од стране римске
државе и биле организоване од стране представника градске управе. Ове
игре су се одржавале редовно сваке године као део обавезе која је имала
за циљ да заштити благостање Рима. Организацију игара водио је
курулски едил. Едил је био виши чиновник градске управе у Римском
царству. Сваке године су се бирала 2 плебејска (од 494. пре Христа) и 2
курулска едила (од 367. пре Христа). Били су помоћници народних
трибуна и бринули за приређивање јавних игара, прехрану становништва,
за одржавање јавних зграда и путева. надгледали јавни ред и морал,
управљали државним архивима итд.
Јасно је да су игре под организацијом едила биле права прилика да
један млад и амбициозан човек напредује у каријери. Спектакуларни
наступи на играма били су веома упечатљиви и остављали снажан утисак
на публику дајући едилу репутацију вештог управитеља, мудрог и
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паметног режисера, али и великодушног добротвора који би из
сопствених извора финансирао било какав недостатак који би се јавио у
финансирању од стране државе. Организација игара би понекад
представљала велики трошак за едила, који ипак није одустајао од
организације јер је игре користио као друштвено прихватљив начин за
добијање привржености и гласова народа. Едил се надао да ће на овај
начин, обезбеђујући победу на изборима, бити постављен на вишу
позицију. Скипио Африканус (Scipio Africanus), који је поразио Ханибала,
сматра се првим уредником, а можда га можемо назвати и редитељем,
импресивних римских игара (Ludi Romani) 213. године пре Христа. Пред
крај трећег и почетком другог века пре Христа долази до помаме и
додавања много нових игара у ритуални календар. У том периоду
придодате су игре посвећене Јупитеру (Ludi Plebeii), Аполонове игре
(Ludi Apollinares), игре посвећене Великој Госпојини (Ludi Megalenses) и
игре у част богиње Флоре (Ludi Florales). Бројни утицаји који су се
међусобно преклапали одредили су форму и утицали на значај који ће ови
спектакли добити у Риму. Ово је био период интензивног укључивања
територија са друге стране мора на живот Рима. Огроман прилив богаства
долазио је пре свега у руке римске елите која је давала највећи број
војсковођа под чијом контролом се налазио ратни плен. Како је Сенат
контролисао управљање и координацију римских прекоморских интереса,
његова политичка моћ је рапидно повећана заједно са порастом
економске моћи. Како је улог бивао све већи, интензивирало се и
надметање међу лидерима политичке елите за приступ империјалним
бенефицијама. Унапређени су и контакти са другим народима, нарочито
са Грцима, и са њиховим престижним и веома допадљивим културним
достигнућима. Нови погледи на живот и нови начини изражавања
културних вредности инфилтрирали су се у римски начин размишљања,
мада ипак не без генерисања извесне тензије. Амбициозни римски лидери
били су заинтересовани за приступ иновативним јавним представама,
какви су били спектакли које су спонзорисали хеленски краљеви и државе
источног Медитерана. Међутим, код њих је постојала забринутост како да
Рим задржи свој карактеристичан идентитет и да римски лидери не буду
виђени као неко ко ће жртвовати традиционалну римску моралност зарад
сјајних и луксузних начина организовања спектакала. Трошење
новостеченог богатства на организацију игара било је много сигурније
него ли трошење личних средстава. Ово је такође наилазило на веома
позитивне реакције од стране публике. Обичне игре су, као што је већ
малопре напоменуто, контролисали едили, управитељи средњег реда. За
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разлику од њих они који су се налазили на врху друштвене и владајуће
лествице у Риму били су опредељени за представљање изузетних и
неуобичајених игара које су најчешће биле повезане са прослављањем
њихове победе у рату. Они су такође били посвећени и организовању
приватних игара какве су гладијаторске борбе, које су између осталог
имале за циљ и да се потисну злураде критике ривала.
Један од таквих примера спонзорисања игара био је и Марко Фулвије
Нобилиор који је свој тријумф над Етолијом 187. године пре Христа
прославио екстравагантним, тријумфалним спектаклом, трајним
спомеником његовог успеха, десетодневним играма које су биле веома
импресивне и које су по први пут садржале у свом програму и лов на
дивље животиње (лавове и пантере). Марко Фулвије је још на бојном
пољу обећао да ће организовати игре ако изађе као победник из рата са
Етолијом. Он је морао да се избори да то заиста и буде тако јер је Марко
Емилије Лепид предводио један број Нобилиорових супарника у
покушају да заташка његову победу, изазивајући пре свега војне
старешине које су извојевале ову победу. Изузетно успешна организација
игара чији је повод била Нобилиарова победа осујетила је намере његових
противника и оставила траг у историји Рима.

Порекло гладијаторских борби
Гладијаторске борбе почињу да се организују као пратећа
манифестација сахрана у старом Риму са циљем да се улепша јавна
сахрана припадника највише класе у Риму. Ове борбе спонзорисане су из
личних извора онога ко би сахрањивао покојника. Иако је привидно ово
био незванични спектакл, мунуера су организоване са намером да буду
јавне демонстрације престижа и важности римских великодостојника који
су заслужили да њихова сахрана буде јавни спектакл. Као што је то био
случај и са многим другим симболима римских ауторитета, као што су
тога, секира и сноп прућа, религиозна опрема и ритуали, ови се приписују
Етрурцима и представљају њихово наслеђе. Николај из Дамаска је
пишући о историји игара за време владавине Аугуста истицао њихову
повезаност са Етрурцима.
Слике са гробова етрурских племића указују на обичај обележавања
њихове смрти великим погребним играма, које су обухватале различите
врсте такмичења, укључујући и борбе. Поједини истраживачи античких
обичаја Рима сумњају да су се мунера развиле услед јаког утицаја јужне
регије, Кампаније, где су се у периоду од 343. до 290. године пре Христа
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Римљани три пута сукобили са Самнитима ширећи римски утицај али и
попримајући утицаје локалних обичаја. Постоје извесне индиције да су
гладијаторске борбе биле карактеристичне за банкете који су се
организовали у овој регији. Касније су поједини римски хроничари
настојали да овај вид обреда тумаче као неумерени луксуз, пре него ли
као демонстрацију вештине и контроле.
У готово седам векова дугој историји гладијаторске игре су прошле
веома богат и разноврстан развојни пут. Прве гладијаторске борбе у
самом Риму организоване су 264. године пре Христа. Ове игре је у част
свог преминулог оца организовао Децим Јуније Брут. На овим играма
учествовала су три пара робова, познатих под називом бустуари (bustuarii
од речи bustum што значи гроб или ломача). Ово надметање се звало
мунус (munus) или „дужност“ коју према покојнику имају његови
потомци и који овим играма настоје да сачувају успомену на претка.
Највероватније да је мунус организован деветог дана након погреба што
је био и последњи дан оплакивања преминулог (Бејкер, 2009).
После ових игара све чешће почињу да се организују сличне игре у
част смрти истакнутих Римљана. Ове игре би се понављале на сваких пет
година после смрти дотичне особе, а у појединим случајевима оне су се
понављале сваке године. У то време сматрало се да гладијаторска борба
није толико окрутна као када се на жртву принесе човек што је раније био
обичај. Оваквим жртвама сврха је била да умрлог нахране крвљу живих,
што је обичај који се поштовао у многим древним културама. Данашњи
научници су истог мишљења истичући да гладијаторске борбе
представљају известан напредак у односу на древно приношење људске
жртве, пошто би из борбе макар победник излазио жив, а у појединим
случајевима би и поражени сачувао свој живот (Бејкер, 2009). Временом
је веза се религиозним обредима бледела све док се на гладијаторске
борбе није почело долазити ради самих борби. Ако би смо их упоредили
са циркуским играма (ludi) које су обухватале игре и надметања са много
мање суровости и проливања крви као што су трке двоколица
популарност Мунера које су се много ређе организовале је била далеко
већа. Трке бојних кочија и остале спортске дисциплине постепено
замењују гладијатрске борбе. Циркус Максимус постаје поприште
крвавих спортова, чија се вредност огледала у количини проливене крви и
броју мртвих – људи и животиња (Живановић, 2000).

264 |

Зборник радова

Утицај хришћанства на игре у старом Риму
Анализа утицаја хришћанства на игре у старом Риму нужно мора
почети утврђивањем односа између римске државе и ранохришћанства,
почевши од напада на хришћане приликом великог пожара који је 64.
године наше ере изазвао Нерон. Овај начин опхођења према првим
хришћанима постао је модел римске иницијативе који би подразумевао
предузимање акције само у кризним ситуацијама, тражећи разлог за
ерупцију нереда и проналазећи решење у ремећењу које су представљали
хришћани.
У периоду непосредно после Христовог распећа римске власти
званично се нису противиле хришћанству. Спорадични проблеми који су
документовани пре свега у делима апостолским и на које се алудирало у
писмима апостола Павла изгледа да су били локални спорови који су се
јављали углавном унутар јеврејске заједнице у дијаспори. Разлике праксе
и доктрине коју су заступали претходни јеврејско хришћански
прозелитисти, какав је био апостол Павле, провоцирали су већину
традиционалних Јевреја који су затражили званично обештећење од
римске администрације, оптужујући прозелитисте да се ругају Цезаровим
едиктима и да богослуже на начин који је противан закону. Чак је и
депортација апостола Павла у Рим око 60. године наше ере била резултат
екскалације тензије у Јудеји и која је била последица оптужби против
апостола Павла за подстрекивање побуне. Павле је искористио своје
право, да се као римски грађанин, жали на локалну пресуду самом цару.
Четири године касније, сагласно хришћанској традицији, Павле се
успешно одбранио и наставио своје мисионарске напоре. Ништа се
поуздано не зна о самом крају Павлова живота. Свети апостол Лука,
међутим, истиче да је Апостолова последња животна станица била баш у
Риму где је највероватније страдао. Па ипак, ни ти Лукини списи, као
уосталом ни Павлова писма, не потврђују да је Апостол доиста и страдао
у Риму. Упркос бројним покушајима да се ваљано реконструише Павлов
животни и мисионарски пут, овај проблем остао је, на жалост, још увек
неразјашњен (Вукомановић, 1996).
У периоду империје кажњавање робова од стране господара је било
под строгом контролом државе и то не због тога што је држава и њен
управљачки апарат био човекољубив већ због тога да држава не би моћ
одузимања живота препустила грађанима него да би је задржала за себе.
Ове мере нису заштитиле робове и спречиле њихово убијање, већ су
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учиниле да се несрећни чин егзекуције робова обави јавно на посебним
приликама какве су биле игре (ludi) са одобрењем јавног суда. Наравно,
најчувеније жртве римских егзекуција били су хришћани. Они нису
страдали због тога што су починили некакав злоћин, већ само због тога
што су следили Господа Исуса Христа и религију која у то време није
била званично прихваћена. У својој посланици Римљанима свети
Игњатије Антиохијски даје нам страховит опис:
„Већ сам се сукобљавао са зверима и на копну и на мору, и ноћу и
дању, читавим путем од Сирије до Рима: оковало ме је десет
немилосрдних леопарда (мисли на чету војника) који су све гори што им
се више чини... Колико се само радујем правим лавовима које су за мене
спремили! Молим се само да буду брзи. Ја ћу се њима понудити, па ће
мене за разлику од неких несрећника према којима су били равнодушни,
свом брзином прождрати. А ако се буду опирали, мораћу према њима
применити силу... Ватра, крст, борба са зверима, сеча и черечење, цепање
костију и комадање удова, чак и мрвљење читавог мога тела – нека ме
снађе свака страшна и зла мука, само да стигнем до Исуса Христа!“
Хришћански епископ Поликарп из Смирне спаљен је у Циркусу у
Смирни око 155. године после Христа, а остали из његове заједнице
бачени су зверима. Изјаве очевидаца нуде језиве појединости онога што
се морало истрпети пре но што им се смрт смиловала. Поликарпа су
извели пред гувернера Смирне и дали му прилику да се одрекне
хришћанства и принесе жртву цару. Детаљан опис прогона хришћана у
смирни налази се у Еусебијевој Историји цркве. Еусебије се у свом
извештају углавном ослањао на оригиналне писане изворе, укључујући ту
Дела мученика, као и циркуларна писма која су кружила у појединим
хришћанским заједницама из Аурелијева времена (Eusebius, 1953). На
основу једног од тих писама дознајемо како је Поликарп јавно спаљен у
арени након што је више пута одбио да се одрекне Христа:
„Намесник тада рече: Овде имам дивље звери. Уколико се не
предомислиш, бацићу те њима! –
Па позови их онда – узврати Поликарп, - јер не долази у обзир да
уместо праве прихватимо лошу веру. Мада, било би вредно поштовања из
погрешне прећи на праву. –
Онај други опет рече: - Ако се не одрекнеш, наредићу да те спале
пошто овако омаловажаваш дивље звери. –
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Поликарп одговори: - Ватра којом ми претиш не може дуго горети.
После неког времена ће се угасити. Али оно што не знаш јесте да пламен
будућег суда и вечне муке очекује безбожнике. Зашто траћиш време?
Уради оно што си мислио. – “
Гледаоци окупљени у Циркусу захтевали су да Поликарп буде
изведен пред лава. Међутим, годишње игре су биле већ проглашене
затвореним па није било, са аспекта римског закона, прихватљиво
Поликарпа бацити лавовима. Када је ово било објављено, окупљена
светина је захтевала да се Поликарп жив спали:
„Стајао је у средишту, не као људско биће у пламеновима, већ као
векна хлеба што се пече у пећници, или златна или сребрна полуга кад се
претапа у пећи. И осетисмо пријатан мирис, налик миомирису тамјана
или неке друге скупоцене смоле.“
Мирис који се осетио није био ни налик на гадан смрад који се
обично повезује са спаљеним људским месом. По свему судећи
Поликарпово тело није могло бити уништено ватром. Нажалост, то није
одвратило његове мучитеље који су га изболи на смрт.
Свирепост римских егзекуција није познавала границе. Међу
најпознатијима је Неронов поступак према хришћанима које је окривио за
почетак великог пожара у Риму 64. године после Христа. У свом делу,
Анали, Тацит, један од најславнијих староримских историчара, се осврће
на догађаје који су пратили избијање великог пожара у Риму у периоду
Неронове владавине. Непосредан увид у политички живот Рима пружио је
Тациту обиље информација које је он зналачки користио у писању својих
дела. Он, овим својим делом расветљава једно недовољно познато
раздобље у историји хришћанске Цркве када су, како се верује, у
прогонима хришћана страдали и апостоли Петар и Павле. Тацит бележи:
„Али ни људски напори, ни царева штедрост, ни обреди шчишћења
нису избрисали срамоту, нису прекинули приче да је пожар запаљен по
наређењу. Да стане на пут гласинама, пронађе Нерон кривце и стане их
кажњавати пробраним мукама. То су били људи омражени због злодела
каја су чинили, а које народ називаше хришћанима. Име су добили по
Христу који је за Тиберијеве владе погубљен по пресуди прокуратора
Понтија Пилата; потиснуто само замало, ово гнусно празноверје избило је
и раширило се поново, не само по Јудеји, где се то зло и родило, већ и по
Риму, где се стичу и негују све могуће срамне и гадне вере са свих страна
света. Најпре су похватани људи који су исповедали ту веру, а затим су
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они проказали читаво мноштво других. Њима није доказана толико
кривица за подметање пожара, колико мржња на људски род. Погубљење
хришћана служило је осталима за забаву: облачили су их у коже дивљих
звери, пуштали псе да их растржу, распињали су их на крстове и палили,
попут буктиња кад се спусти ноћ. Нерон је дао своје вртове за те
представе, приређивао циркуске игре и, одевен у кочијашко одело,
умешао би се међу светину, или би са својим колим и сам учествовао у
тркама. И мада су хришћани иначе били криви и заслуживали најтежу
казну, рађала се у народу самилост према њима јер су падали као жртве
свирепости једног човека, а не за опште добро.“ (Тацит, 1970).
Укидање гладијаторских игара није ишло лако. Ово се није могло
учинити ни за један дан нити за једну годину. Како се оштрим резом и
укидањем игара и спектакла на који се римска светина и те како навикла
могао само изазвати нови талас незадовољства римски цареви почевши од
Константина Великог су повременим едиктима спутавали организацију
гладијаторских и циркуских игара све до њиховог потпуног укидања и
забране даљег организовања 404. године после Христа.
Паганска Римска империја трансформисала се постепено у
хришћанску државу током четвртог века нове ере. Највећа заслуга за тај
преокрет у религијском и политичком животу Империје припада, свакако,
цару Константину и његовим црквеним саветницима, међу којима су два
Еусебија – Еусебије Никомедијски и Еусебије Цезарејски – играли веома
важну улогу. Константин је проглашен за цара 306. године после Христа,
а његово интересовање за хришћанство било је, изгледа, подстакнуто
победом над директним ривалом Максентијем на Мивијском мосту покрај
Рима. Та кратка битка водила се 312. године, а догађаји који су јој
непосредно претходили имали су, према тврђењу очевидаца, пресудну
улогу у Константиновом будућем опхођењу према присталицама
хришћанства. Данас није лако поуздано утврдити шта се то, заиста,
десило уочи саме битке. Према извештају који је сачуван у Еусебијевом
спису Живот Константинов будући император је, јашући са својом
армијом кроз Француску, на небу изненада угледао светлећи крст испод
кога су биле исписане грчке речи Touto nika или „У овом (знаку) победи“.
Након тога, он је врло лако победио Максентија на Милвијском мосту. Од
тада он са много више респекта и толеранције гледа на хришћанство.
(Вукомановић, 1996)
Константин Велики издвојио се од осталих римских императора и
остао заувек упамћен не само у хришћанском свету доношењем
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Миланског едикта (313. године после Христа) чиме је прекинут прогон
хришћана и дозвољено исповедање хришћанске религије у Римској
империји. Занимљиво је, и помало иронично, да је отац Константина
Великог, император Константије, био велики прогонитељ хришћана.
Константин је донео и први едикт о гладијаторима. То је учинио у
Бејруту 325. године. У едикту, упућеном преторијанском префекту
Максиму, намеснику Истока (Египта и азијских провинција), каже се: „У
време јавног мира и домаћег спокоја, представе које приказују проливање
крви нису нам пријатне. Стога у целости забрањујемо постојање
гладијатора; постарај се да лица која су због својих злочина осуђивана да
постану гладијатори, сада буду осуђена на рад у рудницима како би казну
за своје злочиначко понашање издржали не морајући да пролију своју
крв.“
Игре, као што је већ напоменуто, нису одмах биле укинуте. Чак је и
сам Константин дозвољавао општинским свештеницима у Умбрији да и
даље приређују гладијаторске приредбе и наложио да се одржавају у
етрурском религиозном центру Волсино (Орвијето).
И поред чињенице да је Црква објавила да се гладијатори, власници
гладијаторских дружина и организатори гладијаторских представа са
дивљим зверима не могу крстити, квестори су у Риму ипак приређивали
Децембарске игре све до 354. године после Христа. (Бејкер, 2009)
Постепено се доносило све више правних уредби којима су забрањиване
гладијаторске борбе. Године 357. Констанције Други је донео едикт којим
се римским званичницима забрањује учешће у гладијаторским борбама.
Валентијан Први је 365. и 367. године забранио да се хришћанима изриче
пресуда по којој би се борили као гладијатори. Последње гладијаторско
надметање о некој источној провинцији вероватно је одржано у
Антиохији око 392. године. Осам година касније цар Хонорије је затворио
последње гладијаторске школе у Риму.
Прво противљење гладијаторским надметањима није у почетку било
засновано на одвратности према помисли да један човек убија другога,
или да дивље звери комадају човека. Да би смо се упознали са овим
погледаћемо шта бележи Тертулијан, један од првих значајнијих
хришћанских писаца на латинском језику. Тертулијаново најпознатије
дело јесте Одбрана написана око 197. године после Христа. У овом делу
он брани хришћанство од оптужби за политичку субверзију, неморал и
економску безвредност, за шта су оптуживани. Он такође пориче јерес
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тврдећи да само Црква има моћ да одлучи шта јесте, а шта није
правоверно хришћанство. Такође је опомињао хришћане да не
присуствују гладијаторским и осталим јавним представама. Приредбе је
нападао делећи их на три категорије: трке двоколица, гладијаторска
надметања и позоришне представе. Прве је описивао као „лудачке“, друге
као „дивљачке“, а треће као „голицаве“. Међутим, кад гладијаторска
надметања напада као „дивљачка“, он не мисли на насилну и крваву
природу самих борби, већ пре на осећања која побуђују код самих
гледалаца. Касније ће, Минуције Феликс, средином трећег века игре
поделити на исти начин као и Тертулијан, међутим, он гладијаторска
надметања не види као „дивљачка“ већ као „убиство“ и тако критику са
осећања гледалаца преноси на сам чин. Штета коју хришћанској души
може нанети гледање гладијаторских борби озбиљно је забринула
хришћанску Цркву. О овоме је писао римски писац, беседник и
свештеник, Августин који је живео крајем четвртог и почетком петог века
наше ере. У једном од својих најпознатијих дела, аутобиографког
карактера, насловљеном Исповести (око 400. године после Христа)
описује морално изопачење које је видео код једног школског друга у
Картагини, након присуствовања гладијаторској приредби: „Кад је
угледао крв, као да је отпио велики гутљај дивљачке страсти. Уместо да
се окрене, нетремице је посматрао призор и упијао га у заносу, несвестан
шта ради. Уживао је у грешности борбе и био опијен привлачношћу
крвопролића“. За Августина гладијаторске борбе су представљале сасвим
бескорисну и опасну забаву која је одвраћала пажњу од озбиљних
животних питања, како материјалних тако и духовних. Оштро је
критиковао однос Римљана према гладијаторима. Сматрао је апсурдним и
бесмисленим да гладијатори као група која се толико тесно поистовећује
са робовима и блудницама буде предмет пажње иоле озбиљне особе.
Хришћани нису сматрали да су гладијаторске игре свирепе и
немилосрдне само зато што су их често посматрали из визуре осуђеника
или гладијатора који их преживљава, већ су исти став градили и као
грађани који су повремено само посматрали овакве спектакле.
Један догађај који се одиграо 404. године после Христа имао је
пресудан значај за даљи ток развоја гладијаторских борби и циркуских
игара. Главни актер овог догађаја је монах из Мале Азије, Телемах, који је
утрчао у римску арену не би ли спречио борбу двојице гладијатора. Његов
поступак је до те мере разбеснео гледаоце да су сместа шчепали „сиротог
Телемаха“ и дословце га раскомадали. Као реакција на овај догађај
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уследила је званична забрана гладијаторских игара од стране цара
Хонорија 404. године (Wiedemann, 1996). Ова забрана се није
примењивала у целом римском царству и вероватно је имала привремени
карактер. Све до тридесетих и четрдесетих година петог века плакете у
спомен лицима која су обављала конзулску дужност описују гладијаторе
у борби (Wiedemann, 1996). Овим се можда може довести у питање теза
да су се након 404. године гладијаторске борбе организовале илегално
само повремено. Након овога нема више докумената, како званичних тако
и незваничних, у којим се спомињу гладијаторске борбе. Спомињу се
позоришне представе, трке двоколице и лов животиња у арени (venation),
али о гладијаторској приредби нема ни помена. У очима римског
паганина, гладијатор као припадник најниже друштвене класе је
захваљујући природи своје професије имао прилику да стекне своју
слободу и да се попне до виших друштвених класа показујући смелост,
вештину и умеће у арени. Овакав спас који је нудила гладијаторска борба
био је неприхватљив са аспекта хришћанства, јер није долазио од Бога већ
од римског народа. Из овог разлога, као и због принципа хришћанске
братске љубави, гладијаторске борбе нису се могле наставити.

Закључак
Када је цар Хонорије својим указом 404. године наше ере забранио
гладијаторске игре, значило је то крај једне традиције која је вековима
била важан део римског начина живота. Борбе гладијатора у амфитеатру
представљају нешто што човек наше цивилизације тешко може схватити.
Реч је о једној великој организацији и уложеној енергији праћеној
одговарајућим новчаним средствима, како би се организовали спектакли
какви никада пре ни после у историји нису виђени.
У основи ових крвавих приредби стоји заправо игра или игре, ludi
како су их Римљани називали, које прате човека од рођења до смрти. У
почетку су то биле игре везане за посмртне почасти преминулом. Такве
игре постојале су и код других старих народа, Грка, Скита и Етрураца.
Каже се да су управо ови последњи, Етрурци, оставили у наслеђе
Римљанима многе своје религиозне обичаје и обреде. Култ покојника био
је код Етрураца изванредно развијен, а они су својим покојницима
градили читаве подземне куће. На зидовима тих гробница насликане су
погребне гозбе и плесови, али и крваве борбе и такмичења. С друге стране
познато је да су Самнити, јужни суседи Римљана, приносили људске
жртве на гробовима својих великодостојника. Како се Рим налазио на
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раскршћу између Етрураца и Самнита потпуно је разумљиво да су и
његови становници попримили ове обичаје. Временом се један од таквих
старих, а могло би се рећи и прастарих религиозних, погребних обичаја
изродио у обичну крваву забаву. Са тим је почело у трећем веку пре
Христа, а процес се нарочито убрзао у првом веку пре Христа, да би
доживео врхунац у првом и другом веку наше ере. Историја ових игара,
чудна и изузетно занимљива, својеврсна је историја и римског живота,
навика и обичаја. Ове игре су израз схватања живота, једног у основи
сировог, сељачког народа, какав су изворно били стари Римљани. С једне
стране virtus – врлина, мужевност, презир смрти, а са друге gladius – мач,
јуннаштво, рат као посао у пољу који треба с успехом довршити. Ово је
било схватање и приступ који је створио римску империју. Смрт је била
нешто што је прави Римљанин презирао , а гладијаторске борбе биле су,
према речима великог римског говорника и писца Цицерона,
најизразитији пример презирања смрти. На песку амфитеатра, сам, очи у
очи с противником, који ће му задати последњи ударац, ако он то не
учини њему, борац – гладијатор доживљавао је свој „тренутак истине“.
Оно што је посебно занимљиво у свему овоме је чињеница да су се ти
људи с тиме мирили и здушно учествовали у томе. Гладијатори нису били
само робови, већ и слободни људи, који су се и након што би због своје
храбрости и вештине борења били ослобођени гладијаторских обавеза
опет враћали у арену да наставе свој тешки и крвави занат. Мало је оних
који су доживели старост. У неколико наврата су у римској држави
избили крвави устанци од којих је најпознатији Спартаков устанак у коме
је Спартак својом храброшћу и вештином са својим одредима, током три
године од 73-71. године пре Христа угрожавао и сам опстанак римске
републике. Немилосрдни, неустрашиви, вешти и веома добро утренирани
гладијатори су своју храброст, у време империје односно царства, у
изопаченом облику, на песку амфитеатра, а све у циљу забаве гледалаца.
Ове приредбе су биле тако битан део римског начина живота да су га
пратиле где год да се нашао. Где год да су стигли Римљани они су ту
градили амфитеатре, велелпну грађевину старога света, споменик једном
заносу и потреби за спектаклима који су подилазили нижим страстима
људским.
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RELIGIOUS DIMENSIONS OF GAMES IN ANCIENT ROME AND
THE INFLUENCE OF THE OCCURRENCE OF CHRISTIANITY IN
THEIR FURTHER DEVELOPMENT
ABSTRACT. When the emperor Honorius by his decree from 404 AD prohibited the
gladiatorial games, it was meant the end of a tradition that has for centuries been an
important part of the Roman way of life. Gladiators in the amphitheater are something
that anyone of our civilization can hardly comprehend. It is about a large organization
and invested energy followed by appropriate funds in order to organize such spectacles
never before or since been seen in history. Basically these bloody events, is actually a
game or games, ludis as they were called by the Romans, followed by a man from birth
to death. In the beginning, they were game-related mortal honors the deceased. These
games have existed in other ancient peoples, Greeks, Scythians and Etruscans. It is said
that it was the latter, Etruscans, Romans left a legacy of many of their customs and
religious rites. Over time, one of those old, and it could be said of ancient religious,
funerary customs degenerated into a bloody plain fun. With that began in the third
century BC, and the process is speeded up especially in the first century BC, that
culminated in the first and second century AD. The history of these games, strange and
extremely interesting is a kind of history of Roman life, habits and customs. With the
advent of Christianity, the games become a stage on which to suffer a large number of
followers of Christ. However, after the signing of the Edict of Milan in 313 and the
official acceptance of Christianity on the territory of the Roman Empire just will it
(Christianity) to be the biggest opponent of traditional games and spectacles, and
finally the reason for their removal.
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„КОЛО - ПАГАНСКО НАСЛЕЂЕ У
ХРИШЋАНСКОМ И ДАНАШЊЕМ РУХУ”
САЖЕТАК: Упркос мишљењу да je кружна игра својствена човеку и да се може
јавити у разним појавним облицима код многих народа, коло je према појединим
тумачењима словенско наслеђе. Кружна игра ланчано повезаних играча
несумњиво је постојала у античкој Грчкој и код племена која су насељавала
Балкан пре IV и V века нове ере, али појам играња у колу на ове просторе је
стигао са Словенима. Ипак, на основу досадашњих сазнања не може се тврдити
да је играње у колу словенско, старобалканско или старогрчко наслеђе. Порекло
овог феномена не треба посматрати са аспекта географског и етничког
распростирања, већ искључиво из угла цивилизацијског развитка. Стари источни
народи су веровали да играњем кола могу од богова измолити: животну снагу,
благостање, здравље, родне године и напредак у кући. Све специфичне особине
једног народа и краја, као што су људска психа, поднебље, природни феномени,
говор, ритам, песме и плесови, синтетизовани су у фолклору. Писани трагови и
документа o играчким појавама припадају новијој историји, те је груписање
играчког материјала могуће извести само анализом и поређењем са историјским,
културним и уметничким догађајима, пратећи живот нашег народа у различитим
историјским епохама. Смотре фолклора у садашњости, али и у будућности, треба
да подстакну чување многих обичаја националне културне баштине. Обредне
игре носе у себи значење некадашњих представа о религији, свету, историји и
моралу. Оне су облици старе вере, паганске духовности и касније накалемљеног
хришћанства. Реконструкцијом обредног контекста дошло би се и до тзв.
играчких песама. Ове игре и песме садрже контаминацију паганских и
хришћанских представа, синкретичност, колективност и низ архаичних обележја
својствених целокупној традицији. Обредна пракса у оквирима овога рада биће
третирана као врста религијског понашања и мишљења заједнице током
годишњег и животног циклуса обичаја. Овим прилогом биће само назначена нека
размишљања o могућем приступу анализи која je неопходна у савременим
проучавањима друштва у целини.
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У већини речника јужнословенских језика још од XVII века постоји
термин коло. Објашњења у њима су мање или више прецизна и опширна,
a у појединима се констатује да се ради o прасловенској речи, јер се она у
истом облику налази у свим словенским језицима. У српској народној
играчкој пракси има више могућих значења термина коло, a Оливера
Младеновић у књизи Коло у Јужних Словена (Београд, 1973) издваја пет:
1. у основном значењу реч коло се односи на облик игре која се изводи у
круг или полукруг, 2. може да се односи на групу људи која учествује у
игри, 3. игранку саму, 4. врсту (тип) игре која осим кружног облика има и
посебну мелодију (она наводи пример славонског кола које се „не може
помешати са другим славонским колима која имају своје називе: дере,
календара и сл.”) и 5. кружну игру коју мелодија, типичност и стилске
одлике одређују као особит израз етничке групе (нпр. српско, бугарско
или хрватско коло). Реч коло у употреби je код Срба, Хрвата и Словенаца,
док се код Македонаца, Бугара и Срба у јужној Србији употребљавају
термини оро и хоро. Они долазе од грчке речи horos, која значи: скуп
људи, игранка, игра.81
Р. Кајоа (Игре и људи, Beograd, 1965) игру дефинише као активност
која je: слободна ‒ на коју се играч не приморава, a уједно тиме игра не
губи своју природу привлачне и веселе разоноде; издвојена ‒ ограничена
прецизним временским и просторним, унапред утврђеним границама;
неизвесна ‒ њен се ток и исход не могу унапред предвидети, пошто се
иницијативи играча обавезно даје извесна слобода из потребе за
измишљањем; непродуктивна ‒ пошто не ствара ни добра, ни богатства,
нити било какву врсту нових елемената, изузев преношења власништва
унутар круга играча, и чији je исход и ситуација идентична оној на
почетку партије; прописана ‒ подвргнута одредбама које укидају обичне
законе и за тренутак уводе нову, једино важећу законитост; фиктивна ‒
праћена специфичном свешћу o некој врсти другоразредне реалности или
o потпуној нереалности у односу на текући живот. Дакле, следећи Кајоину
дефиницију игре, према постављеном проблему, издвојени могући
обредни елементи ће се само нагласити да су према својој структури
некада припадали свету реалности и одговарајућим обредима, a потом су
прешли у безазлену, ванвременску игру. Има и таквих препознатљивих
81
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елемената за које сигурно знамо да су још увек део обредног понашања.
Гледано из данашњег угла, тешко je могуће замислити значај игара и
празника у прошлости ‒ посебно данас, када човеку у граду или на селу
остаје веома сужен простор између професионалне, радне, ограничене
активности. Могло би се приметити да су начин живота, веровања, обреди
напуштени у тренутку када нису више имали одговарајући значај за
друштво или заједницу. С. Зечевић (Елементи наше митологије у
народним обредима уз игру, Зеница, 1973. и Српске народне игре, Београд,
1981), у анализи српских народних игара, каже да све игре започињу у
круг, те да je коло опште цивилизацијска творевина па су временом игре у
колу стекле магијско значење. Д. Антонијевић („Contribution a l’etude de la
symbolqe du cercle magique et de la marche en rond autour de defunt”,
Balcanica, Annuaire de l’instituitut des etudes Balkaniques, III, Beograd,
1972) у анализи симболике магијског круга и кретања у круг, наводи
велику старост симбола круга у коме се препознаје његово амбивалентно
значење: космичко поимање времена и вечита цикличност живота, смрти
и поновног рођења, и заштићен простор од нечастивог, злих демона и
духова. Заокруживањем простора кругом обележавају се границе преко
којих духови и демони не могу прелазити (Kulišić, Š., Petrović, P. Ž.,
Pantelić, N., Srpski mitološki rečnik, Beograd 1998). Познато je нпр. да су у
старом Риму забрањивали деци терање обруча и игре са обручима са
првим смирајем дана. Обруч, круг је третиран сунчевим двојником који
скупља снагу и мирује ноћу.82
Магија или чаролија, враџбина, јесте способност човека (мага, жреца,
врача) да својом вољом делује на силе природе, као и на духове, демоне и
друге натприродне силе (паганске богове) за које верује да постоје.
Сматра се да је веровање у магију стигло до нас из источне Арабије и из
Вавилона, преко Персије, Египта и Грчке. Према палеопсихолошким и
психоаналитичким тумачењима веровање у магију је фаза развоја
људског духа (осећања и мишљења) и јавља се код свих народа и сваког
појединца (у раној фази развоја). То је наивно веровање у свемоћ наших
жеља, тј. да се свеколики свет потчињава тим жељама. У овој фази жеље
се покушавају реализовати посредно - преко особа, бића или ствари које
имају чудотворну моћ. У даљем развоју људског духа и магијске
компоненте су се модификовале и уклопиле у религијске обреде, обичаје
и сл. Веровања у моћ наших жеља никада се нису губила, данас се говори

82
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о магичној моћи игре, речи, симбола, неких уметничких дела итд. Жеље и
страхови, према палеопсихолошким тумачењима, претходили су магичној
моћи и лепоти, а магични предмет уметничком предмету. Прва уметничка
дела нису имала естетску већ магијску функцију, временом су постајала
естетска, али не губећи везу са својим магијским пореклом.83 Тако су и
обредне (календарске) игре и песме у почетку биле важан део магијског
деловања, које је требало да осигура човеков и природни бољитак и да та
два доведе у сагласје које је одисало плодношћу.
Ако се пође од добро познате чињенице да је свако даривање (самим
тим и у јелу и пићу) један вид приношења жртве, а да је обред жртвовања
универзални облик магијског саобраћања човека са вишим силама по
принципу do ut des, односно do ut facies, онда се циљеви жртвене
комуникације између људи и оностраних бића одмах поларизују на
демонске и божанске као на међусобно супротне. Боговима се приносе
жртве да би узвратили благодетима за које су надлежни, док се демони
дарују како би се умилостивили и одустали од своје уобичајене
активности.84 Претпоставка је да су словенски демони само порасли у
богове, али било као било, обредне игре и песме су пратиле и то
одрастање и пазиле да и оно не измакне контроли. Хришћанство је
померило и демоне и богове и променило текстове, понекад и кулисе, али
су жеље остале непромењене.
Обреди аграрног карактера су били везани за неко доба године;
извођени током пролећа, везани за прелом (половину) лета, жетвени
обреди чисто аграрног карактера, божићни (византијске календе), везани
за астрономска и метеоролошка посматрања године. Иза обреда стоји
веровање у силу, која се налази преко граница човекових моћи. Обреди су
заједнички читавој Европи, од Португалије и Грчке па све до Естоније.
Лирска обредна игра и песма део су народне магије и представљају
симболички инструмент чији је циљ да изазове промену у жељеном
правцу или да сачува постојеће стање од нежељених промена. Највећи
број магијских поступака израђен је с циљем да се врати нарушени
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поредак, што је основна карактеристика лирских обредних игара и
песама, као општих и колективних појава.
Народна магија је била човеков одовор на све што није у складу са
његовим очекивањем и на све што нарушава његову слику складног
развитка. Независно од тога с којим циљем су примењивани магијски
поступци, они су грађени једном логиком која је произашла, пре свега, из
човековог виђења света. У магијском понашању Срба и других
словенских народа уочљиво је примитивно виђење света. Таква понашања
су одовор културе на кризну ситуацију у којој се налазе њени носиоци, а
не произвољни чин појединца. А пошто се култура увек заснива на
системности, она има и устаљени механизам како да на што једноставнији
начин ту системност одржи.
Живот и свакодневица били су укомпоновани са светковинама које су
их пратиле и увеличавале. У сагласју са природним променама знали су
се час, место, садржај и облик управљања тим променама. Обред је чувао
податке митолошке свести и паганских схватања, са каснијим примесама
изворне или измењене хришћанске религије, али се након сопственог
гашења или непрактиковања раслојио или разасуо у безброј обичаја, који
се и данас спроводе, као остаци старе вере, која се јаче или слабије
стапала са елементима хришћанске религије. Ти обичаји су данас сплет
многобожачких веровања, календарских знања и додате христијанизације.
Знало се кад ваља неки посао започети, кад окончати, кад се окупити у
шуми, кад крај реке, кад кренути у опход, и данас се о томе понекад
нешто чује.
Човек се путем ових обреда односио према променама у природи,
чему су додаване и промене на личном плану, па је ова уметност понекад
и на граници врста (подврсте се приближавају међусобно, граниче са
митолошким и посленичким песмама, а пошто се берићетност и плодност
често пребацује мотивски на лични план, претварале су се и у обичајне и
љубавне песме). Свеједно, могуће је издвојити пет етапа годишњег
природног развитка. То је почетак обнове природе, потом терање сваке
нечисти и остављање само чистоте око тек рођене природе. Трећа фаза
обухвата потпуни процват свега, у обрту се тежи ка враћању нарушеног
склада, да би пети круг чиниле песме чувари успостављеног реда. Пет
преломних тачака у годишњем соларном циклусу личи на пет фаза развоја
драмске радње, а обреди сами заправо су зачеци драме. Наслојавање и
прожимање паганских и хришћанских елемената само је пратило развој
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врсте, данас је приметно у текстовима песама, али и у бројним обичајима
који се још увек практикују.
Представа света примитивног човека је једноставно лепа и он са тим
светом једноставно живи и разговара. Човек се огледа у природи, природа
у стиховима и тако настаје магични, зачарани круг. По принципу да лепа
реч и гвоздена врата отвара, поставља се ова игра и поезија која замењује
неартикулисане крике, галаму и повике, али и не може без њих. Пред
лепотом и вишом силом се ћути, а овде та виша сила у обличју опходних
поворки лепо пева и игра и смешта обредну лирику у основу песничког
језика.
Обреди изражавају заједничко осећање дубоке узајамности између
човека и природе и уклапају се у старе религије обожавања сунца, земље,
тотемизма, култа предака и временом примају и извесна схватања
хришћанства. У овим играма и песмама присутне су нијансе паганске
духовности, тј. поред старе вере постоје и нови облици старе вере.
Колективно поимање живота и индивидуална слика природе најбоље се
преламају и остварују у лирским обредним играма и песмама.
Народна драма је опстала и преживела смену паганског и
хришћанског. Како су поништавани стари идоли тако да нема од њих
трага, види се већ по једном наводу Новгородске хронике: „Године 6497.
(989) Владимир се покрсти. Свештеник Аким дође у Новгород и разори
места жртвеника и учини да се обори Перун, и заповеди да га баце
Волхову, вукући га по блату и шибајући га. Један демон уђе у Перуна и
стаде да виче: - О, тешко мени, падох у ове немилосрдне руке! - И он
плакаше испод великога моста, а један са обале из Пидбе оде ујутро на
обалу речице у тренутку кад је Перун пристајао уз ивицу, и онде га
отисну мотком: - Перушице мој, досад си доста пио и јео. Сад продужи да
пловиш далеко одавде!85 Словенско двојеверје је трајало више од два
века, а после њега је изникло само похришћањено незнабоштво.
Уништити веру и култ Перуна, Световида и Сварога било је скоро
немогуће; оденути та иста божанства у хришћанске одоре и дати им
имена хришћанских светитеља и скоро све остало оставити по страни,
било је већ много лакше. Хришћанство је само накалемљено на стару веру
словенску. Народ се површно покрстио и на први традиционални празник

85

Петровић, Р., Есеји и чланци, Београд, 1974, стр. 289.
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се вратио паганизму задржавши све његове радње, променивши само име
патрона.
Древни човек има изванредно поверење у моћ својих жеља.86
Народни уметник је творац поруке која извире из физичке и психичке
потребе да се појединцу и друштвеној заједници осигура извесна моћ над
околним светом, да се оствари укључивање човека у променљиво и
несигурно збивање које га окружује.87 Ова уметност није стварана као
поезија нити да би била поезија,88 већ се налазила у служби тежњи које су
већим делом данас изгубљене. Хипотеза је да су те тежње имале и
магичне смернице.89 Опходне поворке као да се играју ради сваког
благостања у склопу обредне радње и са сталним припевима који су
уређивали поворку, апострофирали божанства и изражавали жељу.
Поворке су изводиле симболичне сцене у којима је обред имитирао свој
циљ. Речи и радње тог обреда нису могле бити сачуване у облику
фосила.90 До данас се сусрећемо са преживелим ритуалним поступцима у
оквирима народног стваралаштва.

Удео тих старих словенских ритуала и мистерија у стварању
одлика националне културе је велики, некад много јачи од каснијих
хришћанских утицаја, који су, често, прекидали спонтани развој
старих паганских институција.91 Тек што су Словени примили
хришћанство, византијски елементи помешали су се са народном
магијом и старим схватањима. Дух хришћанства је прво само бојио
оно што је народ доселио из старе постојбине, а потом је открио
читаву ризницу нових мотива.92 То је поезија обреда који није
стигао до култа,93 јер му је хришћанство изменило развојни пут.
86

Фројд, С., Тотем и табу, Београд, 1969, стр. 206.

87

Leroi – Gourhan, А., Religije prethistorije, Zagreb, 1968, стр. 80.

88

Крњевић Хатиџа, Лирски источници, из историје и поетике лирске
народне поезије, Београд, 1986, стр. 5.
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Фројд, С., нав. дело, стр. 213.
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Leroi – Gourhan, А., нав. дело, стр. 132.
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Матић, В., Заборављена божанства, Београд, 1972, стр. 164.

92

Петровић, Р., нав. дело, стр. 289. и 388.
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Веселовски, А. Н., Историјска поетика, Београд, 2005, стр. 515.
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Према мишљењу Д. Бандића94 природни развој наше народне
религије добрим делом је прекинут доласком Јужних Словена на
Балканско полуострво и снажним процесом христијанизације. Нова
званична религија није могла да уништи стара веровања и обичаје,
али им је увелико ударила свој печат. Сажимањем старог и новог у
оквирима система табуа уз пољопривредну производњу створене су
бројне паганско-хришћанске, синкретичке творевине. Један од
главних циљева различитих обредних поворки био је сакупљање
дарова и заузврат магијско изазивање плодности и сваког напретка
у домаћинству, док су учесници сматрани недодирљивим бићима.
И за В. Чајкановића95 хришћанство је нагло прекинуло природни
развој словенског паганизма. Хришћанска догматика и морал били су
савременији и зато неодољивији, организација Христове цркве јача и
процес похришћањивања словенског народа извршен је релативно брзо и
без великих потреса. Неким старинским култним обичајима црква је дала
своју ауторизацију и благослов, тако да ни „мили Божић” није празник
хришћански, него старински словенски. Стихови из којих се види
очекивање епифаније (epiphania domini), доласка божанства, редовно се
јављају или на почетку песама или као рефрен, што доказује да имају
ритуални карактер. Паганизам је имао свој развој, од териоморфних
богова ка антропоморфним, од страха у односима према тим боговима ка
поверењу.96
Магија је натурализација људских акција, а религија хуманизација
природних закона у време када је свет још био млад. Свака игра
дефинише се скупом правила која омогућавају практично неограничен
број партија; ритуал који се такође игра личи на повлаштену партију,
одабрану међу свим могућностима, јер једино она доводи до
успостављања равнотеже између људи и природе.97 Те пророчке игре или
обреди колективне су болести и социјалне хистерије.98 Свака година
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Бандић, Д., Табу у традиционалној култури Срба, Београд, 1980.

95

Чајкановић, В., Мит и религија у Срба, Београд, 1973.
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Исто, стр. 191, 220, 228.

97

Леви‐Строс, К., Дивља мисао, Београд, 1978, стр. 72.

98

Петровић, Р., нав. дело, стр. 309.
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доноси низ сложених, архаичних свечаности које су одблесци неке врсте
пасторалних драма по зеленим ливадама, крај потока и жбунова, где
старословенска божанства играју своје улоге, лирске и трепераве од
весеља. Мистичне игре додола, лазарица, краљица, попут Аристофанових
драма, обнављају велику симболику биљног и животињског царства,99
прерушени и маскирани глумци играју и певају.
Обредне игре и песме немају естетску намену. Оне су сурвивали и то
деформисани.100 Све имају и своје христијанизоване двојнице.
Нехришћанска обредна пракса контаминирана је праксом хришћанских
празника, али се често јавља и контаминација два нехришћанска
празника. Важан је био кодекс знања колектива, мимо ког се није ишло.
Лични ставови и осећања су поклопљени са колективним схватањима.
Утврђени су идеали једне заједнице, општи идеали лепоте. Имитативна
магија дуго је задржала архаичке облике са каснијим христијанизованим
допунама. Песме су комплексне и синкретички повезане са другим
уметностима: игра, музика, драма; певачи су истовремено и играчи и
глумци. Забележени текст је изолован или истргнут из аутентичног
контекста садржаног у игри - плесу, колу, мелодији, ритуалној радњи,
врсти послова итд. Није занемарљива ни категорија извођача - певача,
активних и пасивних учесника у обреду. Зато је и највернији запис, у
ствари, огољена или непотпуна структура.101
Све ове најстарије усмене творевине представљају, мање или више,
магију подражавања (имитативну магију), оне су молитве или магичне
формуле, које обредним језиком описују цео ток обредних обавеза.102 Све
оне чине сећања на вегетацијско божанство које сваке године умире и
васкрсава; оне прате пут сунца и развој вегетације, а обредна кола
сугеришу сунце у пуном облику и сјају и богатство вегетације.
Књижевноуметничка лепота и вредност је у колективном поимању
живота (кодекс знања – живот заједнице – молитвено певање) и у
индивидуалној слици природе (годишње промене). У песме су
пресликани и пренесени елементи из непосредне обредне праксе, као што
су ритам кретања, радње, сцене, костими, улоге, маске. Присутни

99
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Ковачевић, И., Семиологија ритуала, Београд, 1985.
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Самарџија Снежана, Увод у усмену књижевност, Београд, 2007, стр. 98.
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Бенедикт Рут, Обрасци културе, Београд, 1976, стр. 88.
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синкретизам (јединственост, нерашчлањеност, која карактерише
првобитно неразвијено стање - првобитну уметност) жанровски је
разлучен у циклусе ових песама којима се лирски индиректно изражавају
жеље. Етнографско језгро и обредна правила сугерисани су језиком
постојаних симбола, а формуле и обрасци су се наслеђивали. Песме
одсликавају начин мишљења и живљења колектива. Евидентна је
најстарија историја човековог свакодневног живота у анимистичкој
заједници, слојеви древне религије и веровања, уз митске наслаге.
Константе су обред, играње, музика, певање са елементима првобитног
текста. Имале су особину мање променљивости приликом преношења
због обредног карактера и нису обнављане, временом су се губиле,
међусобно преплитале или приближавале другим лирским врстама
(посебно љубавним и обичајним - свадбеним лирским песмама).
Постојало је памћење обреда, које је било слојевито и обухватало је и
најдубљу архаику обредних радњи и касније њихове трансформације
настале услед прилагођавања древних ритуала новијим, вишим облицима
културе. Најбољи чувар свих тих елемената била је песма која је пратила
обред.103 Стварни догађаји нису у тексту него изван њега, у обредним
радњама које песме прате, у магичној моћи речи да изазову жељене
догађаје. Обредно, митско и магично јесу основне функције ових
текстова, од којих свака функција служи утврђивању и осмишљавању
жељеног поретка.104 Предуслов егзистенције фолклорног дела јесте
постојање групе која то дело прима и одобрава. Обред без прихватања
заједнице не може постојати, то је contradictio in adjecto, те иако је у
саставу овог или оног обреда постојало индивидуално изражавање, ипак
је пут од њега до обреда подједнако далек, као и пут од индивидуалне
деформације говора до граматичке језичке мутације. Фолклор је близак
„производњи по наруџби”.105 Код неке врсте обредних игара и песама
готово цела заједница је истовремено произвођач и потрошач.106 Лични
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Исто, стр. 324‐326.

104

Исто, стр. 284.

105

Јакобсон, Р., Богатирјов, П., „Фолклор као нарочит облик стваралаштва”, у:
Бошковић‐Стули Маја, Усмена књижевност, избор студија и огледа, Загреб,
1971, стр. 20‐22.
106

Исто, стр. 28.
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ставови и осећања се морају поклопити са колективним схватањима,
идеали лепоте су општи и утврђени у одређеној заједници.
Драмски елементи се распознају код неких обредних ликова. Маске
указују на тајанственост тих ликова, некима су забрањене речи (табу), не
оглашавају се да им не би нашкодиле зле силе; поједини у обреду
преузимају улогу активног лица, диктирају осталима шта им је чинити.
Фолклорно позориште се наставља тамо где је култ престао. Из драмских
садржаја могу се реконструисати основни елементи душевне
преокупације примитивног човека: брига да осигура себи живот и
потомство, љубав и хлеб.107 Земљорадничка магија је неизбежно
периодична, нужна, вршена са циљем по тачно утврђеном сценарију, где
се учесници подвргавају одређеном начину понашања, облачења,
својеврсном маскирању, прерушавању, како би у улози нових, моћних
бића били у стању да успешно дејствују у магијском ритуалу као други
људи.108 Магијске радње се врше накрај села и поља, на кућним
праговима, огњиштима, крововима, средишњим гредама куће, на
улицама, путевима, траговима стопа, капијама, ђубриштима, гробљима,
обалама река, на раскрсницама, где у ствари пребивају сабласни
демони.109 Унутар људског или освојеног простора постоје гранична
места која раздвајају затворени од отвореног, чист од нечистог, повезан
простор од разједињеног. Она могу симболизовати и границу између
људског и нељудског или неосвојеног и зато су потребни медијатори у
магијским обредима или извођачи, тј. читаве поворке у лирским обредним
песмама. У додиру с митолошким бићима, која поворке глуме, човек је
обавезан да ћути, у противном комуникација с њима је немогућа или ће
пак бити кажњен с њихове стране одузимањем гласа. Неки модели
магијске комуникације откривају да глас и сузе служе за изградњу
симболичке осе којом се човек повезује са божанским заштитником.110
Једна од основних карактеристика обредне праксе у традицијској
култури Срба је синкретизам настао контаминацијом. Природа те
контаминације
је
двострука:
нехришћанска
обредна
пракса

107

Бонифачић, Н. Р., „О народној драми”, у: Бошковић‐Стули Маја, Усмена
књижевност, избор студија и огледа, Загреб, 1971, стр. 308‐309.
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Раденковић, Љ., Симболика света у бајањима Јужних Словена, Ниш, 1996.
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контаминирана је праксом хришћанских празника, али се често јавља и
контаминација
два
нехришћанска
празника.
Контаминација
нехришћанско ‒ хришћанско је честа појава и лако уочљива, док
контаминација нехришћанско ‒ нехришћанско подразумева врло сложено
откривање, најчешће данас неизводљиво због немогућности
реконструкције опходних обреда, који су се вршили уз помоћ и магијских
и религијских практика. Деконтаминација контаминираног ритуала
подразумева раздвајање несродних елемената обредне праксе. Циљ
истраживача обредне праксе је чиста форма111, до које је понекад, дакле,
немогуће доћи.
Сложеност народног календара словенских народа на Балкану
укључује низ веровања и представа које потичу из различитих митскомагијских традиција. Усмеравање пажње на однос земљорадничког
календара (одређеног временом послова на узгајању житарица, воћа и
поврћа) и хришћанског календара указује на њихово прожимање.
Заједничке елементе, везе и разлике ових календара у народној култури
словенских народа могуће је уочити праћењем стилизације етнографске
подлоге у лирским обредним (календарским) играма и песмама.
Како су празници у хришћанском календару везани, поред догађаја из
Христовог и Богородичиног живота, и за свеце, отвара се питање
мотивације везивања ових празника у народном хришћанству са
особинама светаца, њиховим именима, предањима, веровањима и
обичајима. Веза свеца са земљорадничким радовима огледа се у атрибуту
уз његово име. Хришћански свеци се повезују са сфером земљорадничког
циклуса путем народне етимологије. У обредној култури балканских
Словена могу се препознати елементи специјализације светаца у односу
на пољопривредне културе, светац може преузети својства свог паганског
претходника. Празници су дани када се празнује (не ради), али се управо
празници одређују као међаши за одређене послове, њима се одрђује
почетак и крај неке радње. Прописи о почетку послова, о уздржавању од
пољских радова, везе земљорадничких обреда са другим народним
обредима и веровањима, као и везе секундарне ритуализације и
ритуализованих поступака могу се објаснити тек реконструкцијом старих
слојева народне културе, преплитањем елемената из паганског доба и
касније формираним представама. Једна те иста радња може имати
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Ковачевић, И., Семиологија ритуала, Београд, 1985, стр. 177.
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функцију симболичког представљања најаве стварне радње, обележавања
почетка и краја те радње. Веза аграрног и хришћанског календара је
утврђена, али лабава и помична. Човек народне културе, који је своје
разноврсне календаре прилагодио народном хришћанском календару, тек
у неким случајевима успоставља чврсте везе између логике хришћанског
система обележавања времена и других сегмената културе. Потреба да се
време потчини циклусима произилази из понашања природних појава, али
и човекове жеље да те појаве уреди. У напоредном постојању,
преплитању и сударању различитих врста календара одржава се
прожимање различитих културних слојева.112
Годишњи космогонијски циклус се одвија према соларном принципу;
бројне
светковине
претхришћанског
времена
су
од
епохе
христијанизације постале део новог сценарија. Преко старих обичаја
пребачени су рамови нове догматике, иако су у простонародној свести
остале да егзистирају древне обличке структуре. Десио се феномен
усаглашавања различитих и разноликих религијских светова.113 Ривалству
између Цариграда и Рима треба захвалити што су се сачували толики
обреди, обичаји и култови. Византија је попуштала пред незнабоштвом,
насупрот римским мисионарима који су га искорењивали. Стари обреди,
обичаји, па чак и поједина божанства, задржала су се непромењена у
суштини својој, само у новом руху и са новим именом хришћанским.
Процес покрштавања је био дуг, отуд велики број задржаних обреда или
боље речено обичаја. Постоји теза (Л. Нидерле) да се религија старих
Словена састојала у обожавању демона и да су се тек накнадно поједини
демони уздигли до култа богова. Занимљиво је напоменути да Словени
поред пансловенских божанстава имају и локална божанства појединог
племена или града, која дотично племе или град изнад свега обожава114
(заветине и литије) и то постаје универзална и стална карактеристика.
Китњасти ритуали имају елемената естетског и представљају прелаз
ка уметничком изражавању. У несвесном код људи постоји успостављена
веза између ритуала и жељеног циља. Ако та веза ослаби, ритуал се мења,
постаје баналан церемонијал или сасвим ишчезава. Везе између ритуала и

112

Ајдачић, Д., „Земљораднички и хришћански календар балканских
Словена”, Кодови словенских култура, 2, Београд, 1997, стр. 127‐130.
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Васиљев, С., Митологија древних Словена, Београд, 1990, стр. 13‐18, 34.
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циља најчешће су случајно успостављене, по принципу случајног успеха
или су аналошког карактера. Анимизам или веровање примитивних
народа у деловање душе и духовних сила у природи итекако је присутан у
овим стиховима. Према палеопсихолошким истраживањима први
уметнички радови у историји уметности имали су анимистички карактер.
Као натприродна сила, требало је да произведу неко жељено дејство, које
није имало естетски карактер.115
Паганска нова година је почињала у марту. Термин паганизам везан је
за село, пошто су се обреди и обичаји из пререлигијских времена најдуже
задржавали у њему. Пагански обичаји су се увлачили и у религиозне
обреде, разне културне обичаје и церемонијале, а још увек се могу наћи у
оригиналним извођењима. Пантеизам богове схвата као безличне силе
присутне и активне у васцелој природи. У политеистичким религијама
верује се у више божанстава, од којих је један, обично главни, врховни
бог, а нижа божанства делују само у одређеним деловима и областима
света и живота. Са стварањем уједињених и целовитих племена, настајала
је и представа о божанству које штити племе. Опште карактеристике
развоја идеје божанства иду од култа предмета или животиње до
апстрактног бога, од више божанстава до једног бога, од бога који је
страшан, који брани и кажњава до бога који све разуме, прашта и штити,
који човека третира као свога сина премилог. Дошло се чак дотле да
појединац схвата бога као биће које испуњава све његове жеље и да иза
сваке његове жеље или дела стоји бог.116 Хришћанство је усвојило многе
елементе паганског погледа на свет и ритуала, подесивши их обредном
циклусу уобичајеном за пагане. Ритуалне песме су до нас дошле у
хришћанској љусци, тј. у облику духовних религиозних песама. Лакше је
судити о суштини садржаја религиозних песама пагана него о њиховој
форми, стилу и саставу.117
Контакт живих и мртвих по старопаганском веровању дешавао се у
време некрштених дана, од Божића до Богојављења, а повезан је и са још
неким хришћанским празницима, Ђурђевдан, Васкрс, Тројице.118 Зимско
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Панић, В., нав. дело, стр. 20.
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Исто, стр. 41‐42.
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Велецкаја Наталија Николајевна, Многобожачка симболика словенских
архајских ритуала, Ниш, 1996, стр. 127. и 136.
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Виноградова Људмила Н., нав. дело, стр. 82. и 85.
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бешњење нечисте силе требало је умолити и умилостивити у време
божићног поста, некрштених дана, па до првих поклада. Пролећно-летња
сезона демонске активности владала је од момента отварања земље и
буђења биљног и животињског света све до јесењег замирања природе.119
Певане су и песме на Цветну недељу и на Биљани петак и сл., али пошто
се у различитим приликама често певала иста песма, обредни контекст
ових песама се у време записивања већ увелико изгубио. Сваки облик
традиције, па и календарске игре и песме, јавља се као својеврстан
културни палимпсест, чије читање зависи од тумачеве имагинације да
успостави и реконструише актуелни и претходни текстуални слој.
Обредне игре и песме нису пуки одраз стварности нити препричан
обред,120 већ магија покрета и речи који су преживели и надживели. Неки
од њих су:
Коледари (момци; место: кућа; време: од Бадњег дана до Нове године;
уобичајене улоге: дедица, коњоводац, млада, два певача, гајдаш, три
алосника; реквизита: дрвени коњ, коњска опрема, зооморфне маске,
мачеви, штапови, клепетуше). Мушка поворка је обавезно имала
реквизиту богова који се везују за сунце (коњ и коњска опрема).
Представљали су богатство шуме и носили зооморфне маске (козја кожа
са роговима). Један од младића био је снашка у женским хаљинама, један
је био коњоводац (често са дрвеним коњем). Мачеви, штапови, клепетуше
били су незаобилазни као средство стварања буке којом се истерују
караконџуле. Коледари први најављују сунчеву нову годину, почетак
узлазне путање у доба зимског солистиција (у децембру), чему одговара и
буђење природних енергија које се испољавају у свему што живи. Они су
бића вишег реда у људском облику, а поворке ноћни опходи за време
зимске краткодневице, неожењени младићи, негде и ожењени, неки
маскирани, неки без маски. Пре извођења песама коледари играју коло,
што је видљиво и у стиховима: „Колеђани коло граде, / Коледо, коледо!”
(Зоја Карановић, АЛНП, бр. 31) и глуме истеривање злих сила. Домаћини
се укључују у игру задиркивањем невесте, коју остали бране.121
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Исто, стр. 100.

Јовановић, Б., „Поговор”, у: Велецкаја Николајевна
Многобожачка симболика словенских архајских ритуала, Ниш, 1996.
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Лазарице (девојчице; место: кућа, двориште; време: Лазарева субота
и Цвети, седам дана уочи Васкрса; уобичајене улоге: две шеталице (Лазар
и Лазарка), четири певачице, старија девојка, остатак поворке). Искићене
девојке имају предводницу. Лазар је девојка преобучена у мушко одело,
која у руци има мач, јатаган, штап или мараму, а на глави калпак или
окићени шешир. Лазарица је обучена у свечано бело одело, док јој је
глава покривена белом марамом или танким велом који крије лице, и она
је окићена цвећем. Певачице су у белом са звонцима и прапорцима, белим
луком и цвећем. Њихов број је морао бити непаран. Текстови лазаричких
песама могу садржати елементе култа змије, могу бити посвећени
радњама против змија, постоје текстови који се односе на саме учеснице,
као и они којима се жели добробит појединим члановима домаћинства
или кући у целини. Оне су незадовољне поклонима знале и да „распоју”
жељено, а игром сугеришу култ плодности.122
Краљице (девојке; место: кућа, двориште; време: Тројице, педесети
дан после Васкрса; уобичајене улоге: краљ, краљица, барјактар,
дворкиња, играч, певачица). Краљичке песме извођене су хорски у оквиру
динамичне обредне игре у славу култа плодности. У текстовима су
присутни описи ритма кретања и радњи, сцене и костима с мушким
обележјима (мач, барјак на копљу), строго су одређене сталне улоге
учесника (краљ, краљица, барјактар итд.). Цело једно ведро обредно
позориште, зависно од календара, ушло је у песме брзог шестерачког
ритма. Сачувао се колективни начин извођења, вера у митску улогу
краљица, персонификованих духова вегетације који долазе из земље у
којој по два сунца греју, по два ветра веју. Синкретичност је, такође,
очигледна: јунакиње песама су истовремено и играчице и певачице, тј.
извођачи обреда. Колективни монолог је глас множине, сви учесници су
један лирски јунак. Композициона форма је обликована на заједничком
монологу - обраћању, извире из непосредне стварности обреда краљица,
који изражава заједничко осећање дубоке узајамности између човека и
природе.123
Додоле (девојчице; место: двориште; време: четвртак (дан бога
Перуна), оказионалне, могу да се изводе крајем јуна или почетком јула
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Ковачевић, И., Семиологија ритуала, Београд, 1985, стр. 29‐30.
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Крњевић Хатиџа, Различне женске пјесме, руковети народне лирике,
Београд, 1987, стр. 14‐25.
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или кад је велика суша; уобичајене улоге: додола, четири додолице).
Обред представља утркивање облака и сеоске поворке, које је обавезно, а
глумице су дословно прерушене у природне костиме. Тиме се оне
идентификују с природом и годишњим добом, преузимајући на себе улогу
древних свештеница посвећених у тајне тзв. имитативне магије. Оне се, у
одећи од цвећа и певајући, утркују са облацима, домаћини их поливају
водом, а тај низ стопљених симболичких ознака и радњи има за циљ
изазивање кише, пошто је први услов, јединство с природом, испуњен.
Веровало се да ће опонашање ритма природног процеса „отворити” облак
и благословити усеве кишом.124 Негде су у овом обреду учествовали и
мушкарци (прпоруше).125 Додолске песме као молбе за кишу или
молепствија из старих времена остатак су паганства. Главна додола не
пева, она је жртва божанству (Богу Перуну, који је код Бугара сматран и
богом кише), које дарује кишу и често је она посмрче, сироче или
последње дете у мајке. Додолице су у улози мага у ритуалу. Маскирана
поворка младих девојака у улози каквог женског кишног божанства, које
девојке магијски призивају, док је главна додола епифанија самог
божанства.126
Под утицајем цркве древне светковине су замењене новим
светковинама са библијским подтекстом, али функција је остала иста,
нови празници су наставили да потенцирају симболику стваралачке
божанске снаге, отварања земље и бујања вегетације. Остао је исти и
обредни хронотоп, затим учесници ритуала, па и радње које се врше ‒
коло, игра, песма и сл.127 Све заједно је наставило да сугерише богато
ново лето и жељу за богатим новим летом.
Словенски богови су радо гледали енергично кретање, љуљање и
окретање у ритму, па су зато Словени играли у свечане дане. Све
специфичне особине неког народа и краја, као што су људска психа,
поднебље, природни феномени, говор, ритам, песме и плесови скупљени
су у фолклору. Народна мелодија која се чује носи и део атмосфере
крајолика с којим непосредно живи и од којег je аутентично изречена.
Фолклор не намеће никакве догме и прописе, он омогућава потпуну
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слободу уметнику у стварању и интерпретирању. Момци или ожењени
људи отпочињали су шетњом играње на играчким скуповима, и то често
уз вокално-инструменталну пратњу, дајући посебан значај како почетку
играња тако и самој игри. Након што се она изведе, следиле су друге игре
по жељи коловође. Основни играчки образац се украшава: поскоцима
одоздо или одозго, преплетима, заплетима, треперењем, поцупкивањем,
застајкивањем, варалицама, ударима (ноге у ногу), променом ритма у
једном такту, усложњавањем корака (повећањем броја изведених корака у
једном такту). Играње у круг је идентично и човековом поимању
простора, у архитектури прве човекове куће ‒ склоништа имале су
кружну основу. Затворен круг представља једноставан, крајње строг, али
истовремено савршен облик, јер сви играчи изводе исте кораке и покрете,
држе се на исти начин.128 Коло и данас далеко од обредне праксе симбол
је сунца и сваког благостања, ма где и ма како се играло. Представља
важно наслеђе које је само кроз векове мењало рухо, а у својој суштини
остајало једнако.
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”KOLO - A PAGAN LEGACY IN THE CHRISTIAN AND
CONTEMPORARY FORM”
ABSTRACT: In spite of the common belief that the circle dance is specific for man
and that it appears in various forms in numerous peoples, according to certain
interpretations, it is a Slavic legacy. The circle dance of chain linked dancers
doubtlessly existed in ancient Greece and among the tribes which inhabited the Balkans
in the period before the 4th and 5th century BC, but the notion of dancing in kolo
appeared in this area with the arrival of Slavs. However, according to former
discoveries, it cannot be claimed that dancing in kolo is a Slavic, Proto-Balkan legacy.
The origins of this phenomenon should not be considered from the geographical and
ethnical aspect, but exclusively from the aspect of civilization development. Ancient
Eastern peoples held the belief that by dancing in kolo, as a form of a prayer, they
could gain certain benefits from gods: vitality, prosperity, health, good harvest and
prosperity in the house. All the specific characteristics of a nation and area, such as the
human psyche, climate, natural phenomena, speech, rhythm, songs and dances, are
synthesized in the folklore. The written records and documents about the dancing forms
belong to the recent history, which leads us to the conclusion that these data could be
grouped only by analyzing and comparing them to the historical, cultural and artistic
development and by tracing the life of our people in different historical epochs. Both
the contemporary and future festivals of folklore should aim at preserving the
numerous customs of the national cultural heritage. Ritual dances contain ancient views
of religion, the world, history and moral. They represent forms of the ancient faith,
pagan spirituality and the later superimposed Christianity. The reconstruction of the
ritual context leads towards the so-called dance songs. These dances and songs contain
the contamination of the pagan and Christian standpoints, syncretism, collectivity and a
series of archaic traits common for the overall tradition. The ritual practice in this paper
will be treated as a form of religious behavior and the common belief of the community
during the year and life cycle of customs. This work indicates certain beliefs about a
possible approach to the analysis of this issue which is necessary in the modern
investigation of the whole of society.

| 293

Међународна научна конференција Ниш 2011
УДК: 796:331.101.3
Јасмин Грачанин
Докторанд Факултета спорта и физичког васпитања
Универзитет у Нишу
Јасмин Грачанин

МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У ФИЗИЧКОМ
ВАСПИТАЊУ
САЖЕТАК: Данас је физичко васпитање саставни део институционализованог
васпитања и образовања, васпитања у породици, али и напора појединца да се у
складу са важећим нормама и вредностима усавршава и напредује сопственом
активношћу, сходно сопственим и друштвеним потребама. Физичко васпитање је
сложен педагошки процес у коме не сме бити грешака. Мора правилно да се
изводи због резултата који сви желимо, а то је правилан раст и развој ученика. Да
би се то остварило ученик мора бити субјект наставе. У реализацији овог циља
важну улогу има професор физичког васпитања који треба да буде стручно
оспособљен да на савремен начин планира и реализује наставу, да сву своју
креативност стави у службу квалитетнијег и организованијег рада на часовима
физичког васпитања. Проблемом истраживања узорка људске активности бави се
психологија мотивације. Сама реч мотивације представља општи појам којим
означавамо све оне психолошке факторе који управљају понашањем људи. Овим
радом је обухваћено 10 студија објављених последњих 10-година које су се
бавиле мотивацијом ученика у физичком васпитању.

1. Увод
Физичко васпитање је део (вид) општег васпитања, што значи да је то
планска и системака активност која телесном кретњом/вежбом као
специфичном храном развија људску личност. То је педагошки процес
који је усмерен на остваривање посебног и општег васпитног циља.
(Живановић, Станковић, Ранђеловић и Павловић, 2010). Данас је физичко
васпитање саставни део институционализованог васпитања и образовања,
васпитања у породици, али и напора појединца да се у складу са важећим
нормама и вредностима усавршава и напредује сопственом активношћу,
сходно сопственим и друштвеним потребама (Вишњић, Јовановић и
Милетић, 2004). Физичко васпитање је сложен педагошки процес у коме
не сме бити грешака. Мора правилно да се изводи због резултата који сви
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желимо, а то је правилан раст и развој ученика. Путем телесних вежби се
плнски и систематски развијају физичке способности, јача здравље,
развијају моралне особине, једном речју изграђшује се комплетна
личност. Да би се то остварило ученик мора бити субјект наставе. Зато
програм физичког васпитања треба да буде прецизан, да се тачно зна
циљ, да свака компонента антрополошког простораима своје место и да се
предвиди до ког нивоа треба да се развије. Циљ наставе физичког
васпитања је подмиривање основних биопсихосоцијалних потрба ученика
за физичким активностима, формирање правилног схватања и односа
према њима и трајно подстицање ученика да физичке активности уграде у
свакодневни живот и у културу живљења уопште (Матић и сар., 1992,
64). У реализацији овог циља важну улогу има професор физичког
васпитања који треба да буде стручно оспособљен да на савремен начин
планира и реализује наставу, да сву своју креативност стави у службу
квалитетнијег и организованијег рада на часовима физичког васпитања.
Професори треба да буду свесни свог звања и улоге и да својим личним
примером утичу на ученике у развијању одговорности, тиме што ће их
активно укључити у процес планирања, програмирања и контроле рада.
Оваквим приступом ученици ће бити важан фактор у извођењу наставе и
много ће одговорније приступити раду, схватајући да раде за себе и своје
добро. Процес физичког вежбања итекако утиче на промене људских
способности и особина у оквиру антрополошког простора. Из тога следи
да треба максимално да буде прилагођен интересима и потребама
ученика. Садржаји наставног процеса у области физичког васпитања су
веома атрактивни, па стална потреба деце за кретањем олакшава њихово
извођење. С друге стране, савремени приступ у образовању деце, у оквиру
кога је и физичко образовање, захтева оптималне материјалне и кадровске
услове. Ту настају потешкоће због тренутног недостатка тих услова,
посебно спортских хала, игралишта, реквиѕита, итд. То доводи до
отежаног извођења наставе, смањења интересовања, па чак и до
избегавања наставе код старијих ученика (Крсмановић, 2006). По
наставном плану и програму физичко васпитање се у школма реализује са
два часа недељно. Међутим, свакако да то није довољно да би се водило
рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика, тј. да се у пракси
изврши ефикасна индивидуализација рада. Када се томе дода већ
поменути недостатак материјалних услова, долази се до тренутка у коме
се озбиљно мора разматрати да у недељном фонду часова буде још један.
Да би се успешно извела тзв. демократизација наставе, односно
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омогућавање сваком ученику да у оквиру својих могућности постигне
максималне резултате, потребно је више времена за њено спровођење.
1.1 Мотивација
Оптимални ниво мотивације представља најприкладнији ниво
спремности организма за извршење неке моторне радње, а детерминисан
је захтевом одређеног задатка и ситуације у којој се задатак изводи, те
особинама личности. (Живановић, Станковић, Ранђеловић и Павловић,
2010). Проблемом истраживања узорка људске активности бави се
психологија мотивације. Сама реч мотивације представља општи појам
којим означавамо све оне психолошке факторе који управљају
понашањем људи (Радомировић, 2003).
Шта мотивише људе да се упусте у редовну физичку активност? Да
ли је то потреба да изгледају боље или да се осећају боље или да поправе
и одрже свој здраствени статус? Мање од половине Американаца
придржава се здраствених препорука Центра за контролу и превенцију
болести и америчког Колежа за спортску медицину. Једна од тих
препорука јесте да свака одрасла особа треба да има 30 минута или више
редовне физичке активности сваки дан или скоро сваки дан. Малобројни
се придржавају препорука Медицинског института који сугерише да се
активност упражњава 60 минута сваки дан. Међу онима који вежбају 30
минута дневно, мање од 20% то ради на начин који може утицати на
побољшање физичке кондиције. Осталима недостаје интересовање или
мотивација, која је потребна да би се придржавали ритма и учесталости
активности. Размотримо психолошке факторе мотивације да бисмо
открили како да мотивишемо сами себе, чланове своје породице и
пријатеље. Мотивација се односи на започињање физичког вежбања и
усмеравање и истрајавање у свим позитивним облицима понашања.
Унутрашњи циљеви су ефикаснији за дуготрајну мотивацију и
привржености вежбања. Спољни извори мотивације могу нас покренути
да усмеримо напоре у освајању награде, медаље, трофеја, школске
стипендије или да будемо друштвено прихваћени, али мотивација која је
неопходна да се истраје и која обезбеђује доживотно учешће у активном
животу мора да дође изнутра, с виших нивоа наших потреба
(самопоштовање, самоактиулизација) – од принципа задовољства.
Размислите о бившим атлетичарима који када им слава избледи и медаље
зарђају, у потпуности изгубе интересовање за спорт којим су се бавили.
Затим погледајте своје пријатеље који воде активан живот, шетаче,
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тркаче, тенисере и скијаше. Шта нјих покреће? Да ли трагају за здрављем,
трофејима, или такмичењима? Они вежбају сваки дан зато што су зависни
од физичке активности и зати што им активан живот буди осећање
задовољства. Они вежбају да би били оно што јесу и у томе се
приближавају остварењу својих могућности. (Схаркеј & Гаскилл, 2008).
Проблем овог истраживања је преглед студија објављених у периоду
последњих 10-так година које су се бавиле мотивацијом ученика у
физичком васпитању. Циљ истраживања је да се прикупе, изврши анализа
радова (резултата и закључака до којих су дошли аутори) на тему
мотивација ученика у физичком васпитању.
1.2 Методе рада
Метода обраде је дескриптивна. Прикупљање литературе извршено је
помоћу интернет претраживача, доступних радова у бази „Кобсон“,
„Гоогле сцхолар-а“ и доступних часописа из области спортских наука,
помоћу кључних речи: мотивација, физчко васпитање, ученици.
Селекција студија је извршена на основу неколико захтева. Први захтев је
за узимање студије био је да се студија бави мотивацијом ученика у
физичком васпитању. Други захтев је био да је студија објављена од 2000.
до 2010. године.

2. Теоријско разматрање проблема
Ntoumanis (2002) је имао циљ да се разоткрију различити
мотивационих профила у физичком образовању на темељу препорука из
недавног прегледа теорије самоодређења. Било је за очекивати да ће се
најмање два мотивациона профила појавити: самоодређујући профил и
профил контролне мотивације / амотиватион профил. Унакрсно –
секционо истраживање. Упитници су давани британским студентима,
било их је 428 у доби између 14 и 16 година, из две школе у
северозападној Енглеској. Кластер анализом
произведена су три
мотивациона профила у првој школи, који су реплицирани и у другој
школи. Први је назван ' самоодређујући профил ' јер су студенти
приказали високу само-одређујућу мотивацију, труд, уживање, и
корпоративно учење, ниску контролну мотивацију, амотивацију досаде,
и неједнаког признања. Други профил је 'умерени мотивациони профил'
с умереним резултатима на свим мереним варијаблама. Трећи је назван
'контролисана мотивација / амотивациони профил јер су студенти
показали високу контролну мотивацију, амотивацију, досаду, и неједнако
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признање, а низак ниво самоодређујуће мотивације, труда, и уживања.
Резултати показују важност развоја самоодређења у физичком
образовању, уколико је оно повезано с пожељним понашањем и
афективним исходом.
Ntoumanis (2002) Широко је признато да физичко васпитање (ПЕ)
може играти потенцијално важну улогу у јачању јавног здравља кроз
стварање позитивних ставова према вежбању и промовисању
здравствених фитнес програма. Међутим, ове иницијативе имат ће
ограничен успех, ако студенти нису мотивисани за активно учествовање
у својим физичко образовним лекцијама. Редослед мотивационог процеса,
који предлаже Валлеранд (1997), тестиран је у овој студији. Редослес има
следећу форму социолошки фактори --> психлошки посредници --> врсте
мотивације --> последице'. Учесници у студији су 424 британска ученика
у доби од 14 ± 16 година са северозапада Енглеске. Упитници су
коришћени за мерење корпоративног учења, самопобољшања, и код
избора задатака (друштвени фактори), перципиране компетенције,
аутономије и сродности (психолошки фактори), унутрашње мотивације,
идентификације, и спољне регулације, и амотивације (врсте мотивације),
и досаду, напора и будуће намере за вежбање (последице). СЕМ анализа
је показала да је перципирана компетенција главни
психолошки
посредник. Унутрашња
мотивација је повезана са позитивним
последицама, док су спољна регулације и амотивација били предиктори
негативних последица. Мултисампле анализа је показала да је модел био
у великој мери инваријантан што се пола тиче. Резултати наглашавају
важност перципиране стручности и унутрашње мотивације у обвезном
физичком васпитању.
Wang at all. (2002). Физичка активност је велики јавно-здравствени
проблем како трендови показују неадекватни нивои физичке активности
утичу на здравље и на растући ниво гојазности. Разумевање мотивације за
физичку активност код младих приступајући њиховом мотивационом
профилу повезаним са школом физичког васпитања, могли би утицати
на будуће интервенције. Да се истражи циљна оријентација и
перципиране компетентности профила код млађих адолесцената и
тестирати природне разлике између кластера на мотивацијске и мере
физичке активности. Дечаци (Н = 427) и девојчице (Н = 391), у доби од
11-14 година, из две свеобухватне школе у Енглеској. Метода. Унакрсно –
секционо истраживање помоћу кластер анализе. Кластери рефлектују
'високо', 'умерено" и "ниско" мотивисану омладину. Физичка активност,
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инкрементални уверења у спортску способност , и самоодређујућа
мотивација били су наизраженији у високо мотивисаном кластеру.
Девојке су биле недовољно заступљене у овом кластеру. Висока
мотивација према физичкој активности окарактерисана је високим
задацима
и високим
егом, као
и високом
перципираном
компетенцијом. Девојке су чиниле 38% ове групе, интервенције које
захтевају повећање мотивције за девојке се односе на постављању циља и
приступу самоодређења.
Digelidis аt аll. (2002) Проценити утицај дугогодишње интервенције у
Грчкој средњој школи физичког васпитања на мотивациону климу,
циљну оријентацију, ставове вежбања и здраву исхрану. Једногодишње
пре-пост експериментални испитивање. Осамдесет и осам сати дневних
лекција с циљем како би се олакшало задатак – укључена су 262 ученика
у интервенцијској групи и 521 који делују као контролна. Сви су на првој
години средње школе (7. разред). Интервенцијска група је оцењена путем
упитника на почетку и на крају школске године и 10 мјесеци након
завршетка интервенције. Учесници су изавршили мерење мотивацијске
клима, циљне оријентације и ставова. Потврдна факторска анализа,
поузданост и корелација, уз подршку психометријске карактеристике
упитника. Анализа коваријансе је показала да резултати, након
кориговања за почетне разлике, студенти који су учествовали у
интервенцији, у поређењу са контролном групом: (1) су имали више
позитивних ставова према вежбању и здравој исхрани, (2) имали су нижи
его и већу оријентисаност на испуњење задатака, и (3) сматрају да је
њихов учитељ дао већи нагласак на ангажованост у задацима и мањи
нагласак на его-укљученост. Наставници физичког васпитања могу
створити позитивну мотивацијску климу која олакшава ученицима
оријентацију на испуњавање задатака и позитивне ставове према
вежбању.
Hassandra at all. (2003). Да обезбеди додатне информације у вези са
факторима повезаним унутрашњом мотивацијом ученика у физичком
васпитању користећи квантитативан приступ. Дизајн и методе. Шеснаест
дубинских интервјуа
са средњошколским студентима физичког
васпитања који су одабрани из групе од 254 ученика на темељу њихових
резултата на основу релевантнних упитника. Анализа транскрипата
интервјуа показала је да унутрашњи фактори повезани са мотивацијом за
учествовање у физичком васпитању су се односила и на социјалноеколошке и на
индивидуалне разлике. Појединачне разлике у
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перципираним компетенцијама, аутономији, физичком изгледу, а циљна
оријентација утиче на унутрашњу мотивацију студената. Социјална
еколошки фактори укључују садржај лекција , наставника физичког
васпитања, школске другове, и школске спортске објекте, као и физичка
активност понашања у породици и подршка породице, учешће у ван
школским спортским активностима, медије, културне вредности и
друштвене предрасуде. Широк избор друштвених фактора утичу на
унутрашњу мотивацију ученика у физичком васпитању. То треба узети у
обзир приликом дизајнирања наставе физичког васпитања.
Koka & Hein (2003) Испитати да ли су перцепције различитих домена
окружење за учење у физичком васпитању, као што су опажене повратне
информације наставника, перципираног
изазова, перципиране
конкурентности и перципиране претње да осећај о себи, и како се оне
односе на унутрашњу мотивацију. Школска деца (Н = 783, н = 375
дечака, н = 408 девојчица) у доби од 12-15 година су комплетирала три
упитника. Скала за мерење утицаја окружења за учење и утицај на
физичко васпитање (Пелеш) коришћена је за испитивање перципиране
претње за осјећај о себи, перципираног изазова и перципиране
конкурентности. На основу перцепције наставничке повратне
информације (ПТФ) развијен је упитник за ово истраживање. Ваљаност
факторске структуре тог инструмента је потврђена и конфирматорном
факторском анализом (ЦФА). Унутрашња мотивација студената је
оцењена од стране инвентара унутрашње мотивације (ИМИ). За ученике
средње школе, најважнији предиктори унутрашње мотивације су биле
перципиране претње за осећај о себи, перципирани изазов и перципиране
позитиван феедбацк. Истраживања факторском анализом (ЕФА) и ЦФА
докази о ваљаност одговарајући за ПТФ су потврдили и ваљаност за
Пелеш. Наставници требају створити окружење за учење које доводи
студенте у ситуацију да га доживљавају на необавезан и изазован. Они би
требали настојати пружити позитивну општу повратну информацију за
стварање више потстицајно окружење за учење.
Standage at all. (2003). Оцењујући мотивацијске одговоре од 328
ученика средњих школа, циљ овог истраживања је испитати модел
мотивације ученика у физичком васпитању у које су уклопљена
конструкција од остварењa циља и теорије самоодређења. Фокус је био
на предвиђање намере студената у суделовању у физичкој активности
изван физичког васпитања. Анализа структуралне једначине модела
подржава модел у којем самостално подржана клима, те у мањој мери
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перцепција климе мајсторства, позитивно утичу на претпостављене
посредничке варијабле (тј., аутономија, компетентност, сродности) за
подстицање само-одређујуће мотивације. Самоодређујућа мотивација
позитивно предвиђа, док амотивација је негативан за предвиђање намере
физичке активности у слободном времену.
Standage at all. (2003) Савремена истраживања у контексту школског
физичког васпитања (ПЕ), је прихватила више различитих принципа
теорије самоодређења (Одлуци & Рyан, 1985, 1991). Упркос овом
повећању истраживачке пажње, неке оквирне постулате и даље је
потребно истражити. Као таквом, овом истраживању настојали су дати
свеобухватнији тест теорије самоодређења. У овом раду је такође
испитана поставка Одлуција и Рyана који тврде да је мотивацијски
редослед у великој мери инваријантан што се пола тиче. (1) да се испита
да ли се модел мотивације темељи на начелима теорије самоопређељења,
и 2) истражити инваријантност модела у односу на пол. Узорак: 950
британских ученика средњих школа (443 мушкараца, 490 жена, 17
испитаника нису навели пол). Учесници су попунили упитник који је
укључивао мерење потребе за подршком,
задовољења потреба,
мотивације, позитивног и негативног ефекта , изазова, и концентрације.
Структурне једначине моделске (СЕМ) анализе је показала да ученици
који су добили потребну подршку окружења су искусили већи ниво
задовољавања потреба. Задовољавања потреба утиче на унутрашњу
мотивацију, која је пак повезана с адаптивним ПЕ, који опет са своје
стране утиче на крајњи резултат. Насупрот томе, треба предвидети
негативно задовољство амотивацију, који је пак позитивно предвиђао
осећај незадовољства. Мултисампле СЕМ испитивања инваријантности је
открио модел који је у великој мери инваријантан за мушкарце и жене.
Резултати истраживања пружају подршку за самоодређење потврђују
теорију и примену оквира за контекст школе ПЕ. Надаље, у великој мери
су нашли потпору за непромењивост мотивацијског процеса унутар
теорије самоодређење у односу на пол.
Wallhead & Ntoumanis (2004). Ова студија се бави испитивањем
утицаја програма интервенције спортског образовања на мотивационе
одговоре студената у средњој школи физичког васпитања. Двема
групама су додељени наставни план и програм: група спортског
образовања (н = 25), која је добила осам 60-минутних лекција, и
контролна група (н = 26), која је добила традиционални наставни приступ
спортско базираних
активности. Мерења
студентских уживања,
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уложеног труда, компетентности, циљне оријентације, мотивацијска
клима, а знајући аутономију су добијени за обе групе пре и после
изведених активности. Поновљена мерења АНОВА-ина су показала
значајно повећање у студентском уживању и доживљају напора само у
групи Спортског Образовање. Хијерархијска регресиона анализа је
показала раст у задацима који укључују климе и перципирану
аутономију објашњава значајну количину варијанце у јединственој групи
Спортског Образовања у после интервентним мерењима у постигнутом
уживању, уложеном труду, и способности одговора. Резултати упућују
на то да наставни план и програм образовања Спорт може повећати
перцепцију задатка и перципирану аутономију, те на тај начин,
побољшати мотивацију средњошколаца према физичком васпитању.
Cox at all. (2008). Да се испита медиатионал модела односа између
мотивацију везане за варијабле у средњој школи физичког васпитања и
понашања у слободном времену што се тиче физичке активности. Шести
и седми разред ученика физичког васпитања из пет средњих школа у
Сједињеним Америчким Државама извршило је анкетирање мерењем
студијских варијабли у два наврата, после 1 године паузе. Мотивационо
повезана конструкција позитивно планира слободно време и понашање
физичке активности. Уживање у активностима физичког васпитања и
физичке активности током часа посредују однос између самоодређене
мотивације у физичком васпитању и слободног времена физичке
активности. Уочене компетенције, самосталност, и сродности су биле
важне претходне варијабле у моделу, с аутономијом и сродности
приказује мање стабилност током времена и позитивно предвиђа
самоодређену мотивацију. Слободно време физичке активности
студената је повезано с мотивационим искуством физичком васпитању.
Перцепција компетенција, аутономија и повезаност, самоодређујућа
мотивација уживање, и телесна активност у физичком васпитању су
постављене директно или индиректно предвиђеном слободном времену
физичке активности. Удружења указују на то да више адаптивна
мотивација кореспондира за пренос понашања у контексту. Такође,
резултати упућују на то да ефективност школе-на темељу интервенција
физичке активности, унутар и изван школе, је повезана са степеном
подршке за студенте самоодређујуће мотивације.
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3. Закључак
У прегледном раду сам имао 10 студија које су се бавиле
мотивацијом ученика на часовима физичког васпитања. Опште је
познато да физичка активност има позитивне ефекте на здравље и на
све већи ниво гојазности. Веома је важно мотивисати ученике на
часовима физичког васпитања јер вежбање има изузетно важну улогу у
правилном држању тела, правилном расту и развоју ученика. Изузетно
важну улогу у свему томе имају професори физичког васпитања, који
требају створити позитивну мотивацијску климу која олакшава
ученицима орјентацију за испуњавање задатака и позитивним
ставовима према вежбању. Увек требају да нађу начина да што боље и
ефектније мотивишу и припреме ученике за час физичког васпитања,
јер физичко васпитање игра веома важну улогу у јачању јавног здравља
кроз стварање позитивних ставова према вежбању и промовисању
здравствених фитнес програма. Такође, наставници физичког
васпитања требају створити окружење за учење које доводи ученике у
ситуацију да час физичког васпитања доживљавају на необавезан и
изазован начин. Највећи број деце од свих предмета у школи највише
воле час физичког васпитања јер се на тим часовима највише играју и
забављају. Тако да приликом дизајнирања натаве физичког васпитања
треба узети у обзир широк избор друштвених фактора који утичу на
унутрашњу мотивацију ученика. Било би пожељно да професори
физичког васпитања буду расположени, насмејани и спремни да својим
часовима, својом креативношћу на адекватан начин мотивишу ученике
да вежбају и омугуће им што квалитетнију и разноврснију наставу.
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MOTIVATION OF THE PUPILS IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT. Physical education nowadays represent main component of institutional
education and upbringing, family education, and effort of every individual to specialize
and improve its activities, in accordance with existing standards and values, based on
its individual and society needs. Physical education is complexed pedagogic process,
within which there should be no place for mistakes. It should be performed correctly in
order to achieve the main result we all want – aright growth and development of
students. To achieve this goal, student must be the subject of education. During the
realization of this objective, important role belongs to physical education professor,
which should be qualified to contemporaneously plan and perform its teaching, and to
submit all its expertise for the aim of quality and organized education during the
physical education teaching. Motivation psychology analyzes the problem of causes of
human activities. The word motivation itself represents the general term for all the
psychological factors which influence the human behavior. This paper analyzes 10
studies published during the previous 10 years period, which analyzed student’s
motivation during the physical education.
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ЕФЕКТИ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
НА ГОЈАЗНОСТ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
САЖЕТАК: Проблем гојазности је у двострукој вези са физичком активношћу.
Са једне стране, недостатак физичке активности је најчешћи узрок прекомерног
повећања тежине, а са друге, бављење физичком активношћу најбоља је
превенција гојазности и најефикаснији начин за њено лечење. Зато је деци
потребно управо квалитетно физичко васпитање, јер оно пружа јединствену
могућност ученицима да развију способности и вештине и добију адекватна
знања потребна за успостављање и одржавање физички активног начина живота
током детињства, адолесценције и у одраслом добу. Циљ овог истраживања је да
се сумирањем и прегледом претходних студија утврде ефекти програма физичког
васпитања на гојазност ученика основних школа. Првобитно је пронађено 20
радова, али је искључено 10 студија, јер не испуњавају све постављене услове. У
коначну ревизију укључено је 10 радова, који највише одговарају постављеним
критеријумима, чије резултате ћемо представити и размотрити.

1. УВОД
Гојазност настаје када је калоријски унос већи од енергетских
потреба у дужем временском периоду баз адекватног утрошка енергије.
То је најстарији и још увек најчешћи метаболички поремећај код човека,
али је у различитим периодима историјског развоја људског друштва
гојазност имала и занимљива, чак и важна симболичка значења и повољан
друштвени третман. У неким културама је представљала идеал лепоте или
знак припадности друштвеној елити. О томе сведоче разне скулптуре
древних цивилизација – грчке каријатиде, египатске сфинге, као и многе
уметничке слике. У другој половини 20. века гојазност се првенствено
сматрала естетским проблемом, али епидемиолошке размере те појаве
крајем прошлог и почетком овог миленијума дефинишу је као један од
основних здравствених проблема савременог човека. Дијабетес, срчана
обољења, артритис, депресија, мождани удар, рак дебелог црева, висок
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крвни притисак, оштећења костију и зглобова и друге болести све више су
резултат прекомерне тежине.
Епидемија гојазности расте брзо и константно и погађа све
друштвено-економске нивое и националности. Забрињавајуће је да се та
болест савременог друштва све чешће јавља код најмлађих генерација –
деце школског узраста.3 Према подацима Међународне радне групе за
борбу против гојазности (International Obesity Task Force - IOTF) свако
десето дете школског узраста је прекомерно ухрањено или гојазно, што је
око 3 % дечје популације узраста од 5 до 17 година у свету. У
Сједињеним Америчким Државама проценат гојазне деце узраста 6 – 11
година је са 4% у периоду од 1971 - 1974 године повећан на 18,8% у 2004.
години.4 Подаци за Европу показују да је годишњи пораст броја
прекомерно ухрањене и гојазне деце већи од 400.000, што значи да је
свако четврто дете на старом континенту гојазно. У Холандији најновији
подаци показују да стопа гојазности код деце узраста 4 – 16 година расте
брже него раније. Проценат гојазних достигао је у 2003. 14,5 % за дечаке
и 17,5 % за девојчице у поређењу са 9,7 % и 13 % 1997. године и 3,9 % и
6,9 % 1980. године. Највеће повећање преваленције гојазности у
Холандији забележено је међу ученицима основне школе, који живе у
градовима.Године 2002, преваленца гојазности код швајцарске деце
узраста 6 – 12 година је 16,6% код дечака и 19,9% код девојчица.
Према подацима из истраживања здравља становништва Србије,
2000. године је било 12,6 % гојазне деце, док су подаци из 2006. године
показали да је око 20 % деце гојазно. Међу београским малишанима од 7
до 11 година 32 % припада групи предгојазних, док је 5 % дечака и 4 %
девојчица у групи изузетно гојазних.
Гојазна деца, нарочито у школском узрасту, у великом проценту
постају гојазне одрасле особе, што зависи од степена гојазности, узраста и
пола. Проценат гојазне деце која су остала гојазна и касније износи од 45
– 85 %, односно сматра се да 20 % гојазне деце у 4. години живота и 80 %
гојазних адолесцената остаје гојазно.
Проблем гојазности је у двострукој вези са физичком активношћу. Са
једне стране, недостатак физичке активности је најчешћи узрок
прекомерног повећања тежине, а са друге, бављење физичком
активношћу најбоља је превенција гојазности и најефикаснији начин за
њено лечење. Зато је деци потребно управо квалитетно физичко
васпитање, јер оно пружа јединствену могућност ученицима да развију
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способности и вештине и добију адекватна знања потребна за
успостављање и одржавање физички активног начина живота током
детињства, адолесценције и у одраслом добу.

2. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Предмет овог истраживања је програм физичког васпитања усмерен
на превенцију и смањивање гојазности ученика основне школе.
Циљ овог истраживања је да се сумирањем и прегледом претходних
студија утврде ефекти програма физичког васпитања на гојазност ученика
основних школа.

3. МЕТОДЕ РАДА
У овом истраживању примењене су следеће методе истраживања:
дескриптивни метод, метод систематизације, метод анализе и метод
компарације.

4. ТЕОРИЈСКО РАЗМАТРАЊЕ ПРОБЛЕМА
4.1. Претраживање литературе
За претраживање литературе коришћени су Medline i Google Scholar,
претраживани су радови објављени у периоду од 1997 до 2010 године.
Претрага литературе је извршена на основу комбинације следећих
кључних речи: physical education program, school-based physical activity,
effects, preventing obesity.
4.2. Селекција литературе
Да би пронађене студије биле укључене у ово прегледно истраживање
морале су да испуне следеће критеријуме:
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•

експериментални програм
најмање 6 месеци;

•

испитаници су млађег и средњег школског узраста (ученици
1 – 8 разреда основне школе);

физичког

васпитања

траје
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•

испитаници су искључиво третирани физичким вежбама и
предавањима о физичким активностима и активном начину
живота;

•

испитаници су подељени у експерименталну и контролну
групу.

4.3. Преглед селектованих радова
Првобитно је пронађено 20 радова, али је искључено 10 студија јер не
испуњавају све постављене услове, па је у коначну ревизију укључено 10
радова који највише одговарају постављеним критеријумима.
Студија
Аутор

Узорак
Година

Број испитаника

Разред

Укупно

Експериментална
група

Контролна
група

Kriemler8

2010

502

297

205

50 % I и
50 % V

Jansen6

2008

2778

/

/

III – VIII

2007

360

228

132

55 % IV
– VII и
44 % III

14

Stock

Christodoulos2

2006

78

29

49

VI

Zahner15

2006

502

298

204

50 % I и
50 % V

Reilly12

2006

504

245

259

I

7

2004

3577

2375

1202

I – VIII

Caballero1

2003

1409

727

682

III

Kain

10

Manios

1998

962

538

424

I

Sallis13

1997

955

595

360

III

Табела 1. Карактеристике узорка укључених студија

У табели 1. приказан је број испитаника укључених студија, њихов
распоред по групама и разред који похађају. Кроз свих десет студија,
програмом физичког васпитања обухваћено је укупно 11 627 ученика.
Овај податак показује да су програми физичког васпитања изузетно
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применљиви, јер укључују велики број просечне деце, без обзира на
њихове ставове према физичком васпитању и социјално – економску
ситуацију, па би и евентуални ефекти ових програма били далекосежнији.

8

Аутор

2006

2006

2006

2007

2008

2010

Година

6 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

10 мес.

24 мес.

9 мес.

Трајање

Spark

CALC

/

Kiss

/

Healthy
Buddies

Lekker Fit

/

Тип

Експериментални третман

Zahner

2004

36 мес.

Know Your
Body

Студија

12

2003

36 мес.

Spark

Reilly

7

14

6

10

15

Manios

1

Christodoulos

Stock

Jansen

Kriemler

Kain

1998

24 мес.

13

2

Caballero

1997

Sallis
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Опис програма

2 флајера о

5 x 45 мин. нед, 3-5 актив. пауза дневно, домаћи задатак
свакодневно, адаптирано игралиште, флајери

2 x 45 мин. нед. 3 мин.сваког часа разговор, 45 мин.нед
предавање о физ.акт., дом.задаци и укључивање пород.

2 x 45 мин. нед. упаривани ученици 4-7 и 3 разр., 45 мин.нед.
предавање,30 мин.нед.презентација старијих

3 x 45 мин. нед., спорт ван школе 3-5 x, сарадња са спортским
клубовима, 4 предавања о физ.акт.

5 x 45 мин. нед., 3-5 актив. пауза дневно, домаћи задаци трајања
10 минута – свакодневно, упитник

2 x 30 мин. недељно

3 x 45 мин. недељно

2 x 45 мин. недељно

2 x 30 мин. недељно

2 x 45 мин. недељно

3 x 45 мин. недељно

Контролна

3 x 30 мин. нед, програм код куће свакодневно,
физ.активностима и акт.стилу живота

2 x 45 мин. недељно

Експериментална

2 x 45 мин. нед, предавања, свакодневне 15 мин.паузе уз музику,
екстра програм (пром. спортова), родитељи

2 x 45 мин. недељно

2 x 30 мин. недељно

2 x 45 мин. нед., 4-6 h годишње, домаћи задатак 3 x 30 мин. нед.

2 x 30 мин. недељно

3 x 30 мин. нед, 2 x 45 мин. предавања, свакодневна пауза 2-10
минута, укључивање пород (9 састанака)

3 x 30 мин. нед., 45 мин. предавања нед., свакодневна пауза 2-10
минута, домаћи задатак.

Табела 2. Карактеристике експерименталног третмана

У табели 2. приказани су карактеристике експерименталног третмана.
Програми физичког васпитања у студијама које су спровели Kriemler,
Christodoulos и Reilly немају званичан назив, али су као у осталим
студијама одобрени од стране надлежног Министарства земље у којој се
спроводе. У свим студијама испитаници су били подељени у
експерименталну и контролну групу. Испитаници контролне групе у свим
истраживањима били су подвргнути настави физичког васпитања по
уобичајеном наставном плану и програму. Експериментална група
спроводила је мултикомпонентни програм физичког васпитања, који је
подразумевао редовне часове физичког васпитања (усмерене на развој
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аеробних способности ученика кроз спортске игре, аеробик и вежбе са
оптерећењем), свакодневне активне паузе између одређених часова са
активностима пријатног карактера уз музику у трајању од 5 – 10 минута ,
едукативна предавања о значају физичког вежбања и активном начину
живота, домаће задатке у виду активности за побољшање моторичких
вештина, и сарадњу са родитељима. Ови програми су фокусирани на
повећању времена у којем су ученици укључени у физичке активности у
току школског дана, као и обезбеђивање веће потрошње енергије током
часа физичког васпитања. Zahner је за потребе свог истраживања, у свим
школама у којима је спроводио мултикомпонентни програм физичког
васпитања, адаптирао школско двориште на начин који би могао да
подстакне децу да се баве физичким активностима за време школских
пауза, као и пре и после школе. Stock је у свом програму физичког
васпитања под називом Healthy Buddies примењивала једну иновативну
методу. Наиме, ученици 4 – 7 разреда су упаривани са ученицима 3
разреда. Сваке недеље старији ученици слушају предавање од 45 минута о
утицају физичких активности на здравље и научено требају презентовати
ученицима 3. разреда кроз различите игре и цртеже у једној 30 минутној
сесији недељно. Такође, они заједно похађају два редовна часа физичког
васпитања недељно. Применом овог програма постигнути су изванредни
резултати. Kain је поред редовних часова физичког васпитања, увео и
екстра програм, који је подразумевао презентацију различитих спортова
деци, зависно од њиховог интересовања.
Сарадња са родитељима је била важна компонента примењиваних
програма, и остваривана је кроз групна саветовања и састанке, са циљем
да се ученицима пружи подршка и подстицај за бављење физичким
активностима ван школе. Домаћи задаци су били обавезни у свим
судијама, и фокусирани су на побољшање моторичких вештина кроз
различите вежбе и игре, али и модофиковане свакодневне активности
(нпр. прање зуба на једној нози, итд.).
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Студија
Аутор

Резулати

Година

Варијабле

Вредност p

БМИ

КН

МС

НФА

УП

Kriemler8

2010

14 %
мањи

2 мм
мањи

Еурофит: 5 %
бољи ШРТ 60
м
већа
дистанца

АКЦ:
13
минута
више по
дану;
укупно 18
% више

90 % је
желело да
настави
са
програмо
м

P < 0,01

Jansen6

2008

16,2 %
мањи

/

Еурофит: 4 %
бољи ШРТ

/

/

P < 0,05

Stock14

2007

0,3 кг/м
мањи

2

/

Тест трчање 9
мин: 26,5 %
бољи III, 7,4 %
IV – VII

/

III-3,5 бод.
више
више, IV –
VII 2,4

P < 0,01

Christodoul
os2

2006

Нема
разлика

/

Еурофит:
иницијално
мерење,
финално не

Навели
више
активности
уз
све
податке о њима и
одобрење род. и проф.,
F=3,52

P < 0,01

Zahner15

2006

10 %
мањи

3 мм
мањи

Еурофит: 8 %
бољи
ШРТ,
спринт
20м
бољи 4 %.

АКЦ:
повећање
укупних
активност
и 16 %

Повећање
квалитета
живота
експер.гру
пе

P < 0.05

Reilly12

2006

10 %
мањи

/

Тест МС 0-15
поена: 5,3 %
бољи
(0,8
поена више)

Нема
разлика

/

P < 0.05

Kain7

2004

0,3 кг/м
мањи

2

Нема
разлик
а

Еурофит: 35 %
бољи ШРТ тест
флекс.бољи 10
%

/

Позитивне
промене
83 % род.

P < 0.05

Caballero1

2003

0,2 кг/м
мањи

2

Нема
разлик
а

/

АКЦ:
укупно
повећање
7,2 %

Више
акт.навел
и 24 h,
веће
знање

P < 0,01

Manios10

1998

0,7 кг/м
мањи

2

Нема
разлик
а

Еурофит: ШРТ
2 x бољи, стис.
шаке 77%, скок
34%

/

13
пит.
садржи,
14,5
%
више одг.

P < 0.05

Sallis13

1997

/

Нема
разлик
а

Еурофит: 32 %
бољи ШРТ
31 % бољи
чучњ.за 30 с

АКЦ: 13 h
више
активност
и укупно

Више
акт.навел
и 24 h (20)

P < 0.05

Табела 3. Резултати укључених студија
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БМИ – боди мас индекс; КН – кожни набор; МС – моторичке
способности; НФА – ниво физичких активности; УП – упитник; ШТЛ –
шатл-ран тест; АКЦ - акцелометар
Резултати прикупљених истраживања су приказани у табели 3.
Тестиране су следеће варијабле: БМИ – боди мас индекс; КН – кожни
набор; МС – моторичке способности; НФА – ниво физичких активности;
УП – упитник. Извршена су иницијална и финална мерења. Аутори свих
студија пријавили су да није било статистички значајних разлика у
варијаблама између испитаника експерименталне и контролне групе на
иницијалном мерењу.
У свим истраживањима боди-мас индекс је код ученика
експерименталне групе значајно мањи у односу на ученике контролне
групе, сем у истраживању које је спровео Christodoulos где је утврђено да
нема разлика.
Kriemler и Zahner су у својим истраживањима показали смањење
кожног набора за 2, односно 3 мм код ученика експерименталне групе у
односу на контролну групу, док у преосталим студија нема разлике у овој
варијабли.
Моторичке способности су тестиране батеријом тестова Еурофит,
само је Reilly у свом истраживању примењивао тест, облика полигона, са
поенима од 0 – 15. У свим студијама се издваја шатл-ран тест, као
показатељ аеробних способности, у којем су ученици експерименталне
групе остварили значајно боље резултате у односу на ученике контролне
групе. У Reilly-јевом тесту 0 – 15 поена, експериментална група је имала
просечно 0,8 више поена од контролне. Sallis, Manios и Kain су утврдили
да је код ученика који су спроводили мултикомпонентни програм
физичког васпитања између осталог дошло и до повећања моторичких
способности експлозивне и статичке снаге, флексибилности, снаге доњих
екстремитета.
Количина физичких активности умереног до енергичног интензитета
мерена је акцелометром, који су ученици носили око кукова. У свим
студијама у којима је ова варијабла тестирана дошло је до знатно бољих
резултата експерименталне групе у односу на контролну. Примера ради,
Sallis је у свом истраживању утврдио да су испитаници експерименталне
групе укупно имали 13 часова више активности умереног до енергичног
интензитета у односу на контролну групу. Christodoulos је помоћу
одговарајућег упитника који су ученици попуњавали мерио ниво
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умерених до енергичних активности. Наиме, они су наводили све
активности којима су се бавили у протекла 24 часа, уз одговарајући опис
(интензитет и трајање) и потпис родитеља и наставника. Знатно више
активности навели су испитаници експерименталне групе ( F=3,52 ; P <
0,01).
Варијабла упитник је подразумевала одговоре на питања о физичким
активностима и активном начину живота. Боље резултате су показали
ученици експерименталне групе 8 (P < 0.05). У истраживању Susi
Kriemler, ученици експерименталне групе попуњавали су упитник о
њиховим осећањима приликом спровођења мултикомпонентног програма
физичког васпитања и да ли би наставили са даљим учествовањем у овим
програмима. Резултати су показали да је 90 % ученика желело да настави
са програмом. Затим, у истраживању Kain-а упитнике су попуњавали
родитељи, и њих 83 % је приметило позитивне промене код своје деце, и
професори физичког васпитања, од којих 80 % сматра да екстра програми
треба да се уврсте у наставни план и програм физичког васпитања.

5. ЗАКЉУЧАК
Школе имају централну улогу у пружању физичких активности деци.
Оне би требало да буду централни елемент образовног система који
обезбеђује ученицима довољан ниво физичких активности и развој
здравог стила живота.11 Многи светски стручњаци сугеришу да школа
треба да буде идеално окружење за подстицање промена које доводе до
повећања физичких активности и до смањења седентарног понашања код
деце. Програми физичког васпитања који се спроводе у школама су
погодни јер се ради са великом групом просечне деце, без обзира на
њихове ставове према физичким активностима и без обзира на њихову
социо-економску ситуацију.
Квалитетно физичко васпитање пружа јединствену могућност
ученицима да добију знања и вештине потребне за успостављање и
одржавање физички ктивног начина живота током детињства,
адолесценције и у одраслом добу. Имплементација програма физичког
вежбања у школама има важну улогу у промовисању доживотног
бављења физичким активностима. Нагласак ових програма вежбања је и
на развоју знања, ставова и вештина потребних за успостављање и
одржавање активног начина живота.
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Физичка активност не само да позитивно утиче на физиолошке, већ и
на психолошке факторе. Више од 50 % ученика основних школа је
пријавило да су стресирани или исцрпљени и да нису у стању да се добро
наспавају. Редовна физичка активност може повећати њихову способност
да се носе са стресом и побољшати квалитет њиховог живота. Гојазна
деца су изложена дискриминацији и имају низак ниво самопоштовања,
зато им је потребна редовна физичка активност, јер она повећава њихово
самопоуздање и помаже им да створе позитивну слику о себи.
Физичко васпитање у основним школама се може побољшати
мултикомпонентним програмима који су реално изводљиви. Показано је
да мултикомпонентни програм физичког васпитања, који укључује
свакодневно физичко васпитање које се спроводи по структурисаном
плану и програму, уз неколико кратких пауза током школског дана за
одређене активности и одговарајуће свакодневне домаће задатке, може да
побољша аеробне способности ученика, смањи телесне масти и повећа
ниво физичких потенцијала.
Студија показује да старији ученици могу ефикасно промовисати
физичке активности и њихов утицај на здравље међу млађим ученицима.
То потврђује и чињеница да су позитивне промене у ставовима и
понашању забележене управо код ученика који су корисна знања добили
од старијих другара. Предност оваквог програма је његова економичност
и то што се ученицима даје прилика да буду позитиван узор. Осим тога,
упаривањем старијих и млађих разреда укључује се велики број ученика.
Овај програм, такође, доприноси смањењу насиља у школи.
Уз ефикасно обучене наставнике и подршку родитеља, ови програми
имају потенцијале да деци обезбеде више физичких активности него што
добијају на уобичајеним часовима физичког васпитања.
Потенцијални негативан ефекат спровођења организованих физичких
активности јесте да се ученици приморавају да се укључе у ригорозне
активности које не желе. Уместо стварања позитивног односа према
вежбању, могао би да се произведе супротан ефекат, односно да се још
више смањи ниво активности ученика.
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Nenad Zivanovic

THE LIGHTS OF ANATOLY- DAWN AND SUNRISE
ABSTRACT: Years as specific records of one time, strung in a chain, expressively
picture people and their deeds. Some of these years like landmarks talk about time
turning points when the new visions of the world and the people living in it are created
and developed. Year 313 and the emperor Constantine’s Edict represents one of these
landmarks that has divided one time from the other, one type of people from the other
type of people, one ethics from the other. Eight decades later Theodosius, also a roman
emperor, sets out second landmark and divides the Roman Empire into two parts – East
and West.
Overtaking the light of the Constantine’s landmark he transfers that light to his
landmark thus prioritizing the East. This has actually proven true centuries afterwards.
The East has shone up and together they have irradiated the world’s civilization by the
new Theo-anthropological values. Fortunately for us and our line of business that was
felt also in the attitude towards the physical exercise and physical education. Natural
forms of bodily movements have remained the basis of the physical exercise and
improvement. The West on the other hand has taken different direction. These two
different approaches to Man and his values have completely diverged and their
reflections we can feel even nowadays.

Time – a piece of eternity
Fantasizing and designing his letter in order to make immortal his thoughts
in time and space Man has built his culture and civilization. Firmly grounded
he looked upon the Heavens and longed for Life of the the Future. By leaving
his records and material traces on his time he actually left traces of his earthly
life and time and space he occupied.
And years as specific records of specific time strung as pearls give a
picturesque record of men and their deeds. Some of them like milestones depict
breakthroughs when new visions of people and the world were created and
developed. Year of 313 and Constantine the Emperor Edict represent one such
milestone that distinguished one time from the other , one type of people from
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the other; one ethics from the other. Eight decades later Theodosius, also the
Roman Emperor, laid foundation of the second milestone, dividing Roman
Empire into two parts – East and West. Overtaking the light of the
Constantine’s milestone he used his milestone to show the primacy of the East.
This was confirmed centuries afterwards.
This very Anatoly, built of their milestones, is the fountain spring that can
quench the thirst of all. It is given to all and all can see it. It contains values that
can embellish Man regardless of his profession. They can make him shine,
enlighten him and lift to such heights that one can perceive all things created.
That very horizon of the Anatoly spread upon man is a sure dam defending him
from the temptations of the hedonistic life. This is not the invention of our time
but the characteristics of all times and all people. That is why we talk about the
Anatoly that divides all into: earthly and heavenly, moral and immoral, into
roads narrow and sloppy, that leads to the stream and roads wide and flat that
lead to muddy and weary plane rivers. In a word, it divides people into –
people and non-people.
Anatoly talks about love that is good and can suffer a lot, that does not
envy anybody and does not brag, does not contemplate evil and does not
cherish injustice, it believes, hopes and bears up everything. That is why this
love never stops. (1) It is because of this love that man’s freedom springs. This
gift was bestowed to man so he can use it freely and he does this. But this man
very often does not hear the message: „ all is allowed to us, but all is not to our
benefit “. (2)
Man does everything to get farther and farther from Love, from God, and
to turn his back on God. In his pride he is self-sufficient and mighty so as not to
notice his vanity and fragility. In his pride he does not notice that he is alone,
and that without Love everything is in vain; it is in vain his talents, languages,
and all the knowledge of this world – if there is no Love.
Therefore, those two milestones built the Anatoly so as to stand there to
remind all people in all times where and how to go. Even in our modern times
the Anatoly is a signpost for all of us, a lighthouse for all people that can use
their eyes – to see. (3) Anatoly is torch-bearer that enlightens the path of man’s
soul so as to easier find its way equally in peaceful and turbulent times. It
helps him not to plunge, not to let go to whims of the time, detrimental to his
soul and body as well.
Anatoly as the poet would put, helps man to ‘string with wish for eternity’
(I. Negrisorac). And all his deeds to direct to it.
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Urbi et Orbi
The East has enlightened the world’s civilization by these new theoanthropological values. Fortunately, this has reflected to our field of expertise
and to our relation to the physical exercising and physical work-out. Natural
forms of bodily movements present the foundation of physical exercising and
improvement and thus have turned into our goods that we obtained from our
Creator. Goods that we are to adopt multiply and preserve for all of us. Because
if once there was movement (as a way of transfer into space), it will surely
remain to us as exercise (in time that is ahead of us).
This statement – that movement will stay on as an exercise is not an
overstatement. It is enough to watch through our eyes and to see every day
events leading to ever growing technological advancement. This progress is
accelerating by the incredible speed because of (so it is called) man’s needs. As
if man needs just technology and bodyness. Because of this forgetting all is
done to deny man a chance to move and make as few moves as he can in his
daily exercising timetable. One makes tremendous efforts for man to make
insufficient moving and lack of physical engagements as enticing as possible so
in the end it becomes his aim and lifestyle. This state of hypokinesis is
willingly embraced by people and becomes the aim of modern living standards
(4).
In the “new world “which is actually the world without a soul abounding
in every possible thing offered to man to meet his basic urges a mass of lost
souls is born. That is a mass of consumers built and formed by superb
precision. In this so precisely conceived action the leading motto is: all for
profit, profit governs all. But even the mass of the lost souls is composed of
people who basically have their personalities. Their personalities are unique
and indispensable and they deserve to be taken care of. This springs from the
given freedom but it also underlies a certain degree of responsibility.
Therefore theo-anthropocentrism as one of the latest theories of the
physical education development represents a significant and influential
approach. (5). It is important because of its theoretical basis built on the
freedom given to us and a derived responsibility to do everything exclusively to
the benefit of Man. This theory observes Man as a personality- one and only
and unique. This personality is to be approached very tentatively. Most
carefully and with great care like the pigeon caring for his pigeon mate,
physical exercise and physical exercising is offered to man as the most
nutritious food. One has to take into account duration of exercise (volume) and
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the load put by exercising (intensity). Knowing that food (physical exercise) is
varied and useful only if taken in optimal quantity (volume and intensity of
exercising) it is offered to man with love. And to the question on how and
foremost, why to exercise the answer is to be found in the foundation of the
being itself and his need for such food (6).
Bodily movements – exercising is thus recognized as the essential man’s
need. This should be discussed always and insisted on and constantly offered to
man in different forms. To all and each (Urbi et Orbi) is Latin saying but also
our obligation towards all people and each individual. It is our duty to help
each and everyone to satisfy their needs for that nutritious food – physical
exercising.
How is this to be done and how is one to bring physical exercising to man?
That is the question that similar to Shakespearian question is hovering in our
field of expertise. But essentially, the answer is so simple and is to be found in
the center of the theory of theo-anthropocentrism – to all and each, physical
exercise and always tender and with lots of love to talk about the usefulness of
the exercising, its benefits and necessity.
If one takes that course, one should use a role model to testify how and
why to exercise. One should also point out to the extremities that can happen.
On the one hand these are the cults that are cultivated up to nonsense through
physical exercising аnd on the other hand there is utter rejection of any thought
of possible physical exercising (7). Thus physical exercising is primarily
abused in order to develop cults and in the other sense, one denies man any
physical exercise and thus deprives him of this nutritious food. In both cases
man and his personality are the losing party which is to be stopped.

Anatoly
Although man has in the “new world” lost his soul, indulging in all kinds
of his senses deep down within his ancient soul and roots (8), man sifts his
knowledge about the unity of the body and the soul and that he is to take care
of them equally.
Man knows that neither Plato nor his followers are right, but neither are
Gnostics and Sophists. This is so because man is not made just of body or just
soul but there is more to man and his personality which is unique and
unrepeatable.
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Man knows that God-Man like community is his basis and hope. And only
in such a community one can become a personality worthy of self-respect.
Man is aware that bodily exercise is necessary and that physical exercising
is his most nutritious food. And as each food is important this food in the form
of physical exercising is equally important for man’s survival in the world he
lives in right now.
Therefore, man finds it difficult to see this gifted freedom primarily as just
a possibility to satisfy his senses and to find the best place for him in the world
dominated by hedonistic-Darwin principles. In the given freedom he cannot
perceive the responsibility towards himself and towards the others. It is as if he
were building the principle – all for oneself, oneself for nothing. In such an
aspiration man does not see anything else but the mentioned principle, thinking
that he himself has invented it.
That is why this “new world “of the lost souls is dangerous not just for
man but also for the modern civilizations and their prospective development.
These very possibilities of the Anatoly to glow and enlighten the road to
take make it invaluable. By its light it will point towards the value of the
Christian Orthodox anthropology and the Christian Orthodox ethics.
In the first, in the Christian Orthodox anthropology, man is depicted as
Almighty Creator created him (9), so that all his values and vices are visible, so
that his fragility and complexity can be recognized. The poet was right to say
that “man is to man the utmost secret” (Njegos). We are secrets to ourselves, let
alone to others. Therefore we must approach each and everyone with lots of
love and tenderness.
In the second, in the Christian Orthodox ethics one can find mirrored
values dated back not only in the tradition based on the evangelistic values, but
also in the depth of each human being. Thus messaged conveyed by parents to
their children are so important:
„Strive always to be the best, and excellent among the others, /
So not to disgrace the descendents who were the best“(10).
„You had better lose your head,
Than to sin and err“(11).
These messages are important because they remind us of the man’s roots
and his ancient heritage that as the poet puts it “shines persistently” (М.Теsic).
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Тhis remembrance of future represents a hope that in the world of lost souls
one can find a way out. Relying on ethics man can find his way in this new
world. The physical exercising and physical exercise will help him avoid the
state of lethal lack of activity or inertion. By remembering his roots man can
remember the road to take.
In this remembrance of future and relying on the Christian Orthodox ethics
and Christian Orthodox anthropology Man will recognize the values of the
freedom and ensuing responsibilities. This responsibility makes clearer
Christian Orthodox concept of freedom mirrored in a motto self constricting for
others (Solzhenitsyn). In his aspiration to see others next to him man realizes
himself as a personality. This of course is not easy at all to understand or to do
but one should take this course.
This task to be humans even in this time is not of this era. This task was
always posed to humans only in different times, towards different people. But
fortunately for man there were always those, even in our line of business, who
could discern their own responsibility in the gifted freedom. Therefore they
could help the man next to them and help him. Those are the anatolies that
enlightened the roads to take to others and themselves as well.
On that road physical exercise, as the most nutritious food helped man to
erect and regain his lost soul. All this is done to regain his personality and walk
in pride in his time. This is not an easy task in any time. Therefore physical
exercising has been and still is very important for man.
The light and the bells of the Anatoly are seen and heard. Therefore, “those
who have eyes should see, and those who have ears should hear “(12).

NOTES:
1. If I speak in the tongues of men or of angels,
but do not have love,
I am only a resounding gong
or a clanging cymbal.
If I have the gift of prophecy
and can fathom all mysteries and all knowledge,
and if I have a faith that can move mountains,
but do not have love,
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I am nothing.
If I give all I possess to the poor
and give over my body to hardship that I may boast,
but do not have love,
I gain nothing.
Love is patient,
love is kind.
It does not envy,
it does not boast,
it is not proud.
It does not dishonor others,
it is not self-seeking,
it is not easily angered,
it keeps no record of wrongs.
Love does not delight in evil
but rejoices with the truth.
It always protects,
always trusts, always hopes,
always perseveres.

(1 Corinthians 13:1-8I
2. "Everything is permissible"--but not everything is beneficial;
Everything is permissible, but I will not be enslaved by anything. (1
Corinthians, 16, 12)
3. Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not;
and hearing they hear not, neither do they understand. (Matthew,
13,13)
4. Rapid technological development means development of animal
farms. These farms are not Orwell’s farms of animals, but they harm
man immensely. They breed domestic animals meant for human
nutrition. New technology of monstrous dimensions with plenty of
GM food has banned any type of motion for such animals. This is so
due to the speed of their breed which is in direct proportion to gaining
the profit.
5. Theories of the physical education development are: ethnocentrism,
biocentrism, egocentrism and theo-anthropocentrism.
| 351

International scientific conference Nis 2011

6. If we consider physical exercise as man’s movement, determined
by its form and character, performed with some purpose – to
develop and perfect some, foremost, physical abilities, it is
inevitable to raise several questions.

а) Does this movement enable man to express himself as
human being?
b) Does this movement as a nutritious food help us learn
something about bodily part of human being?
c) Is this movement worth the time spent on it?
d) Does such movement harmonize and enhance man’s
physical and intelectual and some other abilities?
In a word: why do it at all?
More on these topics in: Zivanovic et al, Theory of physical
education, Panopticum, Nis, 2010.
7. Cults that were discussed can be defined as: cult of body, cult of
sports results and cult of profit. In all these cases establishment of
cults is based on the intensive physical exercising with different
objectives. On the other hand, the same reality fosters denial of any
form of physical activities. It is based on nihilistic hedonism which is
the ultimate end. More on this in: Zivanovic, N. Apology on physical
exercising, Panopticum, Nis, 2011.
8. When Serbian Patriarch Paul died for hours and days the endless
procession of people was passing by his coffin. Although these
people did not live like him they sensed at that moment their lost
souls and they showed them the righteous road to take.
9. “So God created mankind in his own image,
in the image of God he created them; “ (Book of Genesis, 1,27)
10. Homer, Iliad, VII 208 – 210.
11. Taken from the folk epic poem Uros and Mrnjavcevics when mother
Jevrosima advises her son as how to bestow the emperorship to
quarreled feuds.

" Though greatly Marko loved the truth, she conjured him the more:
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“Let not my rearing be accurst in thee, the son I bore,
For thy father or his brethren speak not false, whate’er the stress,
But according to the living God speak out his righteousness.
Hurl not the spirit, Marko; save thou the soul, my son.
Rather lose life than that the soul should have a stain thereon.”
12. But when I speak to you, I will open your mouth and you shall say to
them, 'This is what the Sovereign LORD says.' Whoever will listen
let him listen, and whoever will refuse let him refuse; for they are a
rebellious house, (Ezekiel 3:27)
13. Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not;
and hearing they hear not, neither do they understand. (Matthew,
13,13)

СВЕТЛОСТ ИСТОЧНИКА
САЖЕТАК: Године као специфични записи једног времена, нанизане једна за
другом, сликовито говоре о људима и њиховим делима. Нека од њих, попут
међаша, говоре о временским преломницама, када се ствара и развија нова визија
света и људи у том свету. Година 313. и едикт цара Константина, један је од
међаша који је разделио једно време од другог; једне људе од других; једну етику
од друге. Осам деценија касније, Теодосије, такође римски император, поставља
други међаш, и дели Римску империју на два дела – Иточну и Западну.
Преузимајући светлост Комстантиновог међаша својим међашем показује примат
Истока. И то се потврдило у вековима после тога. Исток је засветлео и заједно су
обасјали светску цивилизацију новим теоантрополошким вредностима. Срећом
по нас и нашу струку то се осетило и у односу према физичкој вежби и физичком
вежбању. Природни облици телесног кретања остали су темељ физичког вежбања
и усавршавања. Запад је кренуо другим путем. Та два различита приступа човеку
и његовим вредностима су се потпуно разишла, а његове одсјаје данас можемо да
осетимо.
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ANTHROPOLOGICAL AND
THEOANTHROPOLOGICAL VIEWS TOWARD
PHYSICAL ACTIVITIES AT THE SECOND HALF OF
THE 20TH CENTURY
For the purpose of telling the story about the humanistic culture of the 20th
century we need to take into account the revolutionary anthropological views
of the famous Viennese medic Sigmund Freud. Those views are to be regarded
as a reaction or a response to the real cultural conditions at the civilization of
the former Western world, therefore to a religious-philosophical narrative that
pointed to the difference between the animal (infernal, non-articulated, raw)
nature of men and the rational power of the cultivated and socialized human
being129. Freud himself was inevitably attracted to the idea of the two opposite
instincts or the two opposed powers in the human nature, where the one of
them was related to the physical dimension and activities of men.
At the end of the XIX century the Europeans believed in reason, science,
possibilities of controlling nature, but they were also slaves of the Victorian
morality, obsessed by the issue of sexuality. The score of that belief was a huge
sexual poverty and a total physical inhibition, followed by entire mythology,
allusions and quips related to human body130. The realistic grotesques from the
art history of that time were famous by its acute hostility to all that was
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Marjan Tošić, Kultura osećajnosti i psihološka pomoć. Pronađen septembra
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physical131, quite opposite to the cheerful tone of Rabelais or the paintings of
Italian masters from the Rennaisance era. The 20th century set in fear of the
Western world for its own culture: it was regarded that there was a great danger
in the liberation of human bodily instincts and their backtrack to the primal
designational purpose.
Freud erotized the theory of the causes of human neurosis. That was the
most powerful and the most influential stance of the 20th century Western
civilization. The bodily instincts gratification has allegedly been the basic
human motive, and it has been socially repelled so that the culture might be
saved. As for Freud, the Western society has been expressively oriented against
the physical human nature, and that goes contrary to the human health and
dignity at all. All the great intellectuals from the first decades of the 20th
century engaged in solving that problem. Freud used the idea of chanelling
impulses, while Skinner suggested the monitoring of the human behaviour.
Both of the concepts were the part of the social functionalism.
The next stage of the Western evolution used to happen during the
historical, economical, social, cultural and scientific processes of the founding
and developing the USA, the most significant victor out of the Second world
war. Then were exposed some dark sides of the Western culture features:
scientific and technological progress of the mankind, nationalism, a strict
obedience to authorities and blind trust to leaders, hatred to the different ones,
insensitiveness to the minorities, diseaesed, women and children. One of the
giants of the new mind, Stanley Hall, talks about physical culture in a quite
different way: instead of obscurity and neurosis, human body is now associated
with connecting and bliss, hedonistic narcosis and the sense of inebriation.
Discovery of the normal in bodily expressiveness suggested the forms that
were immoral and bizarre for the previous generations. Morality has been
changed for normality, and the various bans for detailed descriptions132. People
more easily approached their own breaking parental rules, their youth
trespasses, small customary deviations in fashion and allegedly unnatural
physical relaxation.
The stress on human needs, potentials, experience and body throws a new
light on physical activities of men. The people who ask for the psychiatric help
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Mihail Bahtin: Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i
renesanse, Nolit, Beograd 1978, str. 47.
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seem to primarily confront difficulties of identity and these are difficulties of
the contact with their own body, needs, feelings and sygnals of their body, with
the quest for purpose, goal and meaning of their life and awakening of their
needs133. During the process of that awakening it is detected that they are
connected to a physical human being more that Western thought ever
recognized before. Nevertheless, the people of the new times tend to believe in
man’s sensitivity, real suffering interpreted as tightness, free and more physical
expression of feelings.
The Christian theoanthropology is regarded as one of the many
conceptions from the domain of religious mythology, that the pagan deity
Mithra also has three characters and that Ozyris also died and ressurected as
Jesus Christ did. But it is not the matter of dying and rising. Neither Mithra and
Ozyris nor any other mythical figure ever became man, accepted human body
and passed throgh the tragedy and the glory of human physical being. Christian
theoanthropology is the faith in God who became body: powerless, weak,
vulnerable, unprotected, mocked, defeated, risen, glorified and ascended into
heaven human flesh. The Christian God became man and withstood it all,
uniting his own destiny with man and all his bodily needs134.
Of course, Christianity took part in the current religious-philosophical
narrative from the beginning of the 20th century that dictated the sexual
inhibition and led to neglecting man’s physical activities and expressions. In
the same way today many of Christian theologists understand the new
reverence of human physical, that was the contribution of the humanistic
psychology from the second half of the 20th century. What is it about? Are
Christians so divided from inside that they can come along any possible
ideological conception? Is it not hypocrisy that tries to win the disciples no
matter the occasions?
We live in an age that could be no more called a Christian civilization.
There were, and there still are, such believers that adopt the dictations of ruling
ideologies with no rest, or sacrifice their lives advocating for the principles of
some old, overcome mind systems, or become visionaries of the new trends on
earth. Even the erudite theologists, striving to get closer and to give the
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Митрополит Антоније Блум: Данашњи човек пред Богом, Верско‐
добротворно старатељство Архиепископије београдско‐карловачке, Београд
2008, стр. 163.
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message of salvation to the contemporary world and the people that they meet,
may become victims of the ideological mind, unconsciously taking side in the
extraneous battle among confronted stances, justifying and sanctioning some of
them, providing them some kind of divine legitimacy135.
However, the Christian tradition contains more than anything that a single
theory can ever offer. The various attitudes and anthropological views that go
one after another can be the final truth for a land, a people, one of their
generations, but that is not the final truth in God. The Christian anthropology
should tend to be the God’s truth. It is important to introduce the
anthropological view on physical activities of man in the light of the God’s
truth. It is not revealed neither in the social functionalism nor at authoritarian
orders that opened the 20th century, nor in the values of the radical humanistic
psychology that finished it. It is not witnessed neither by hypocrisy of the
physical posture from the beginning nor by the irruption of the fashion
exhibitionism from the end of the century, by the popularization and investing
in physical education from its first nor by business scandals of the top sports
from its last decades.
The issues related to the physical culture of man have not yet been
synthetically processed in the Christian theoanthropology of our time. This is
not just a problem of theology but of the entire spiritual experience of the last
generations. The great domains of life, as the physical training, sport, fashion
and the cult of body seem to have become a taboo for the modern-day Christian
spirituality136. There are no extensive studies about that, the attitudes are
conveyed showing restraint and uncertainty, and the solutions for daily life do
not exist.
This should not mean that the Christian view toward physical activities
does not exist, should not exist, may not exist, is not important or is not capable
to be modestly analyzed. Centuries lasting treasury of the Christian ascetical
tradition, the message of Christian ascetics and Christian agon, with all the
anthropological consequences and the practical content, is still awaiting to be
updated for our generation. We think that the appearance and encounter
between the Christian theologists who would not succumb to the traps of the
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misleading ideological trends and the theorists of physical culture who give
enough importance to the spiritual issues will help this goal to be achieved.

АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА
ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА
Рад треба да покаже на који начин су се промене у култури XX века
рефлектовале на хуманистичке ставове о телесној експресивности и телесним
активностима људског бића. Хуманистичка психологија друге половине XX века
наговестила је откриће ширих потенцијала људске личности путем освешћивања
човекових осећања. Појава ове психологије поклопила се са настанком нове
историјске етапе односа према индивидуи, која уместо некадашње
социјализације поставља нове стандарде помоћи човеку као појединцу. У први
план истанкута су права човека на своје тело, потребе и аутономију.
Хришћанска богочовечанска антропологија нуди довољно основа за потпуно и
аутентично богословско тумачење новог хуманистичког погледа на тело и
телесне активности. Потребно је најпре превазићи везаност хришћанске мисли за
некадашње постулате викторијанског морала и социјалног функционализма, који
су табуизовали телесне потребе и активности човека западне цивилизације.
Такође, неопходно је утврдити хришћанске ставове према демонстрирању тамне
стране ауторитета у режимима пре и за време Другог светског рата, који су
настојали да одреде доминантан став према појединцу, његовим душевним и
телесним потенцијалима.
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ANTHROPOLOGICAL APPROACH IN THE STUDY
OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE SECOND HALF OF
20TH AND AT THE BEGINNING OF 21ST CENTURY
IN SERBIA137

ABSTRACT: First, Anthropology as science of man has been defined in the widest
sense in the first part of this work. Then, the term „human nature“, has been defined,
since anthropology could not have been constituted as science without it, and its
subject would have been reduced only to description of single cultures (Z. Golubovcić,
1997:34). In the system of sciences, anthropology means a bridge between natural and
social sciences, since it has been studying the nature of man as a whole, including both
biological and social components, understanding environment as an ecosystem that
connects nature and culture (Z. Golubovcić, 1997:32). Although anthropology is
usually divided into: physical, social, cultural, philosophical and theological
anthropology, these five anthropologies are not five separate sciences of man, but five
aspects of one complete interpretation of man and his world (Đ. Šušnjić, in: Č. Ćupić,
2002:296).
Starting from theoretical definitions of anthropology, in the second part of the work, it
has been tried, in the historical retrospective, to investigate professional and scientific
material about anthropological approach in research of man in the process of physical
activity in the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century
in Serbia. It has been started from the epistemological bases of sciences in/of physical
culture as multidisciplinary scientific field that means a bridge between biomedical and
social sciences. In the empiric part of research, it has been started from the hypothesis
that physical activity of man (as human physical movement – exercise) has dominantly

137

The paper resulted from the activity in the project: "The effects of physical
activity on locomotor, metabolic, psychosocial and educational status of the
population of the Republic of Serbia "‐ no. 47015 (2011‐2014), funded by the Ministry
of Education and Science of the Republic of Serbia.
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been studied in its biological layer, partly in its social and cultural layers and very
rarely in its philosophical and theological layers. Obtained results of empiric research
and theoretical knowledge in anthropology will serve as a basis for theoretical
paradigm in holistic research of man in the process of physical activity, especially its
neglected parts of social, cultural, philosophical and theological approaches.

THEORETICAL DEFINITION OF ANTHROPOLOGY
The word Anthropology is of Greek origin. It derived from two ancient
Greek words: ánthrōpos – a man and logia – learning, science. Therefore, the
term of the word anthropology is designated in its meaning (etymology) – it is
a study or a science of a human in its broadest and most comprehensive
definition and meaning.138
It is believed that the word anthropology was first used by Aristotle (384322 BC), and then the other Greek philosophers after him. Aristotle, first of all,
used this term to mark the study of man's spiritual nature, and following the
model, the term was later transferred to interest in biological component of
human development.139
At the beginning of 16th century, the scientists of the natural sciences took
concept of anthropology, and used it to define the science concerned with the
biological components of a man and his development. According to current
knowledge, the name was first used as a general designation for the study of
human physical characteristics in the title of a work by Magnus Hundt, printed
in Latin in Leipzig in 1501, which in translation reads: “Anthropology of the
human dignity, nature and properties, elements, parts and members of the
human body“.140
Exploring human nature, David Hume first used the term The Science of
Man in 1739, regarding it as the basis of all science.141
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Since 19th century, when anthropology was established as a special
science, to our time, in Europe and America, this term has implied the study of
man’s physical characteristics and, at the same time, the study of human
culture, life, and customs, both in the past in various communities, tribes and
nations, and in modern conditions.
Unlike previous one-sided views, anthropology is, in the contemporary
meaning, increasingly treated as a complex study and research of a man as a
complete and unique being. This term includes not only the human body, but
also soul and spirit, that is, both human natures – a biological, and a culturalspiritual one.142
According to all revealed so far, anthropology can be defined as the
science of a man and the society as a whole, in light of various factors, all
specific and general elements that make it a part of nature and society. The
largest number of theorists of anthropology agrees that anthropology is – the
most comprehensive, most complete, and most concise determinant for the
science of a man and human society. Alternatively, as the anthropologist Skerlj
Božo once seemingly simply, but in a very comprehensive and meaningful way
defined: “Anthropology is the study of man in space and time“.143
Anthropology has its roots in both the natural and social sciences, that is,
all these sciences in which a man is the subject of research. An important
specificity of anthropology is that it examines all aspects of human existence in
all historical periods. Given the fact that a man is also a part of nature and his
biological properties affect the determination of the parameters of his
possibilities and limitations, anthropology is not only a social science, but also
a natural science.
Since in various one-sided approaches the scientists treated anthropology
differently, depending on the pertaining to either natural or social sciences, our
well-known anthropologist Zagorka Golubović stated an attitude aimed at
overcoming this concept: “Anthropology represents a bridge between natural
and social sciences, as it studies the human nature comprehensively, including
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both biological and social components, while the environment is understood as
an eco-system that connects nature and culture”.144
Seeing that anthropology strives to examine all aspects of people’s
lifestyle to discover what is human, Zagorka Golubović cites an opinion of the
anthropologist Robert Redfield who states that its subject is: “Personality as a
manifestation of human in individuals, culture as a human manifestation in
social groups and human nature as a manifestation of human in all socialized
members of the human community”.145
For further consideration of anthropology and particularly its specialized
scientific disciplines that have evolved in 19th and 20th century, it will be
important to mention world famous anthropologists and their understanding of
systematization of anthropology as a science.
Paul Brock, a distinguished French anatomist, founder of the first
scientific Anthropological Society (in Paris, 1859), who is generally considered
as a founder of anthropology as a science in the modern sense of the word,
thought that the science of a man was divided into three major sections:
zoological, descriptive, and general anthropology.
Rudolf Martin (1864-1925), the Swiss anthropologist, founder of
contemporary anthropometry, divided anthropology into general, particular
(special) anthropology, and anthropography.
Viktor V. Bunak, a Russian anthropologist, divided anthropology into two
main parts in 1941: general anthropology and methods in anthropology.
General Anthropology was divided into five units: anthropogenesis, merology,
somatology, anthropogenetics, the science of races.
A typical representative of the Anglo-Saxon anthropological school is T.
K. Penemen who completed the division of anthropology into physical
anthropology and cultural anthropology (material and social culture) in 1935.
The representatives of the Russian anthropological school, and J. J.
Rogozin and M. G. Levin, since the second half of 20th century have divided
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anthropology into three major areas: morphology, anthropogenesis, and the
science of races (ethnic anthropology).
The representatives of the Yugoslav anthropological school were
distinguished anthropologists Niko Zupanić, Božo Škerlj and Branimir Maleš.
Božo Škerlj was an eminent supporter of the complex anthropology, which
studied a man and all similar beings in space and time, from both the biological
and the cultural, historical, and social aspect. He divided anthropology into
three parts: physical (somatic) anthropology, socio-cultural anthropology
(ethnology), and archaeology.
For our empirical research it is of great importance the understanding of
anthropology by our distinguished sociologist, philosopher and theologist
Djuro Šušnić, who believes that anthropology is a very complex science, not
only with respect to its subject of study, but also with regard to methods, and
therefore he divides anthropology into physical anthropology, social
anthropology, cultural anthropology, philosophical anthropology and
theological anthropology. This classification should be completed with a
special attitude of Djuro Šušnić: “These five anthropologies are not five
separate sciences of man, but five aspects of a comprehensive interpretation of
the man and his world “.146

THE TERM “HUMAN NATURE”
According to many anthropologists’ opinion, anthropology as a science of
a man could not be constituted without the definition of the term “human
nature”, because then its subject would be reduced to the description of
individual cultures rather than searching for what is a native (generic) concept
of man and society as a whole.
Starting from the historical aspects in the development of anthropology as
a science, it can be noted that it initially emerged and evolved as a biological,
physical (somatic) anthropology (American anthropologists), in which essential
determination of the human nature belongs to the physical (somatic) layer of
man. Unlike them, socio-cultural beliefs in the definition of “human nature” are
based upon socio-cultural primacy as an important, native (generic)
characteristic of a man and the society (German and French anthropologists).
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That is why our leading anthropologist Z. Golubović points out the
following attitude which is essential for defining the term “human nature”:
“Therefore it should be pointed out right from the start that the term ‘human
nature’ is not taken in naturalistic terms (such as physical and biological
givenness) here, but it indicates the essence of a lifestyle that is created
(acquired) in the process of socio-cultural evolution, that is, as a construct for
the study of this essence. Thus, ‘human nature’ represents a concept related to
the historically accumulated legacy in the development of certain human
powers and abilities and new produced potencies based on them“.147
In contemporary anthropology, “human nature” is not determined solely
and only by its biological basis as a kind of invariable givenness, but social and
cultural dimensions are an integral component of human nature, thus defining
his native essence, which separates him significantly from other living beings.
Therefore Z. Golubović in her first publication devoted to anthropological
problems emphasized: “But the very biological basis does not form the
mankind; social and cultural dimensions represent integral components of
human nature (in anthropology there is an adopted view that the emergence of
language and tools for work are treated as a decisive moment in determining
the beginning of human history; thus, the socio-cultural and not biological
criteria are taken)“.148
The previous view can be found with other scientists engaged in
anthropological issues. Therefore, Duro Šušnjić believes that there is
something in a man that transcends or goes beyond the natural conditionality,
which generally cannot be found in nature, something super-natural, and that is
culture, and in searching for the definition of anthropology, he points out:
“Anthropology has been trying from all its forces to reveal the point in the
development of a human being when he is separated from the nature and when
he becomes culture: the point where the spirit and body touch, but do not
understand each other!“149
Bearing in mind all that has been said so far, it can be stated that human
nature is complex and multidimensional, but it also raises a new question:
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whether such a human nature can be defined at all and whether the definition
can express the dynamism and all contradictions and complexity that the
human nature implies. Zagorka Golubović believes that the problem was
solved by the definition of K. Marx that “generic life is a productive life,”
where “productive life” means a qualitatively new relationship of a man to his
environment, i.e., meaningful and universal human practice, and further leads
to the core meaning of the problem of practice: “Having found that a man lives
through the practice, Marx defined the way in which human life is possible, in
other words, a man has to live by means of the practice and cannot choose
another way of existence “.150
Mentioning the attitude that individual listing of characteristics that
distinguish humans from animals cannot define the possibilities of man – his
existence, and confirming it with the opinion of Gajo Petrović, that “a man is
not only what he, in fact, is, but also what he can and should be“151, Z.
Golubović believes that the historical perspective in man’s development is
provided only by a term of human practice, opposed to a man conceived as a
unit of finished and final features and concludes: “Therefore, a man developed
in a completely different way than animal species: his development path has
not led to a uniformity of homo sapiens species, but to the development of
numerous varieties within a single species, although not in the bio-physical,
but in the socio-cultural sense“.152
The attempt to define human nature was necessary for understanding of
anthropology as a science of a man, but it certainly does not mean accepting
the attitude that human history is uniform, and one-dimensional. Therefore, Z.
Golubović questions whether human nature as a complex phenomenon can be
empirically verified and states three crucial moments that must be taken into
account while studying this phenomenon:
“1. That ‘empirical facts’ in the human world and the natural world do not
have the same meaning, i.e., that the 'facts' of human life are always loaded
with some meaning, sense;
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2. That scientific structures, categories and concepts can never be reduced
to empirical material without the residue, especially when it comes to man or
human history; and
3. That human history has three dimensions, and the future as the third
dimension is not presented as a fact, but it is often decisive for the human life,
and therefore must be included in the concept of human nature “.153

TOWARDS THE ANTHROPOLOGY OF PHYSICAL CULTURE
For a long time, there has been a need for constituting a special branch of
anthropology that deals with the study of a man in the process of its physical
manifestation or physical activity in general. Such a branch of anthropology
has not been constituted yet, but the subjects and syllabus material that is
taught at faculties of physical culture or faculties of physical education and
sport in the world and in our country, continuously suggest the possibility of
the birth of such a new discipline.
Why has such a special branch of anthropology not been formed yet?
The reasons are numerous. The main precondition for the emergence of a
new scientific discipline is a critical mass of information, or theoretical and
empirical facts from which such a scientific discipline “is being born”. The
Faculties of Physical Education in the world and in our country, most widely
observed, developed part of the material through their subjects, either from
natural, or social and humanistic sciences. A synthetic, deductive knowledge of
the relationship between natural and social sciences which would link
information about the man in the process of his physical activities was missing.
Another important, limiting factor that has prevented the development of
such a scientific discipline is the lack of knowledge about anthropology as a
complex and holistic oriented scientific discipline. In fact, most of papers and
written material from this area are mainly related to biological (physical,
somatic) anthropology, which has observed the man only from the point of
view of this layer of his.
The third important reason is that the interdisciplinary fields of science that
build, make, or participate in the study of man in the process of body
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movement – exercises, did not have a strong motivation to contribute to the
development of such a discipline. Biomedical sciences have even given enough
material for the development of such a scientific discipline with the very fact
that, a priori, a man has been studied as a natural, biological being according to
the nature of their subject. Social sciences (psychology, pedagogy, sociology,
history, methodology) have significantly been late in finding connections
between a man as natural being, and his social, cultural, pedagogical, historical
and methodological links that actually make him a social and cultural being.
Philosophy and theology were almost expelled from the field of physical
culture because it was probably considered that the layer of contemplation and
metaphysical aspects of a man in the process of movement should not be
studied, or they simply thought it was sufficient that some issues were taught
within classical sciences at philosophical and theological faculties.

EMPIRICAL RESEARCH
Starting from the theoretical determinants of anthropology, the Subject of
the research is determined in order to explore, in the historical retrospective,
the professional and scientific material on the anthropological approach to the
study of man in the process of physical activity in the second half of 20th and at
the beginning of 21st century. In doing so it is started from the epistemological
basis of science in/about physical education as a multidisciplinary field of
science that is as a bridge between the biomedical and social sciences.
This research is aimed, through the objective insight into the leading
professional and scientific journals and collections of works, at determining,
comparing and analyzing the number and type of works that by their contents
belong to some of the special disciplines of anthropology: biological
anthropology (BA), social anthropology (SA), cultural anthropology (CA),
philosophical anthropology (PA) and theological anthropology (TA).
The research methods in this paper will be the comparative, descriptive,
and theoretical analysis methods, while the techniques that shall be applied
are the basic descriptive statistical indicators and the analysis of the contents of
all the works indicated in the last 60 years.
The research sample in this study are the leading journals and
proceedings, i.e., individual papers published in these journals in Serbia in the
second half of 20th century and at the beginning of 21st century. The sample
comprises the following journals and proceedings:
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1. Physical education in master and doctoral theses (1964-1994);
2. Journal “Physical Culture” (1947-2011);
3. Proceedings: Theoretical, methodological and methodical aspects of
physical education (2008);
4. Proceedings, Theoretical, methodological and methodical aspects of
competition and athletes’’ training (2009);
5. Proceedings, the Second European FIEP Congress and the First
Serbian Congress of physical education pedagogues/ teachers
(2004);
6. Proceedings, the Fifth European Congress FIEP Congress and the
Second Serbian Congress of physical education pedagogues/ teachers
(2009);
7. Journal “The Almanach of the Faculty of Sport and Physical
Education” (1990-2010);
8. Journal “Serbian Journal of Sports Sciences” (2008-2010);
9. Journal “Facta Universitatis – Series: Physical Education” (19941999).
10. Journal “Facta Universitatis – Series: Physical Education and
Sport"” (2000-2011);

Special anthropological disciplines comprise the sample of variables,
according to conditional classification made by Djuro Šušnjic (2002) in his
work, as follows: biological anthropology (BA), social anthropology (SA),
cultural anthropology (CA), philosophical anthropology (PA) and theological
anthropology (TA).
After the theoretical approach, determining the term “human nature”,
defining the object and aim of the research, as well as the sample and variables
of the research, the following research hypotheses have been set:
H1 – Physical activity of a man in the relevant professional and
scientific journals in the observed period has predominantly been
researched in its biological layer – as biological anthropology (BA);
H2 – Physical activity of a man in the relevant professional and
scientific journals in the observed period has partially been
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researched in its social layer – as a social anthropology (SA) and in
the cultural layer – as a cultural anthropology (CA);
H3 – Physical activity of a man in the relevant professional and
scientific journals in the observed period has very rarely been
researched in its philosophical layer – as the philosophical
anthropology (PA), and theological layer – as its theological
anthropology (TA).

RESULTS OF THE RESEARCH AND DISCUSSION
The research results will be displayed in comparison to the observed
survey sample according to the affinity of the sources from which the analysis
was performed: journals, proceedings, master and doctoral theses. All results
will be presented in tables (frequency and percent calculation), in which the
works from five separate anthropologies will be observed partially, by year of
publication, and collectively: biological anthropology (BA), social
anthropology (SA), cultural anthropology (CA), philosophical anthropology
(PA) and theological anthropology (TA).
Journal “Physical Culture” (1947-2011)
Journal “Physical Culture” is the oldest professional and scientific
journal in Serbia, which has continuously been published for 65 years. From
1947-1949 the journal was named “PHYSICAL EDUCATION, Journal of
Theory and Practice”, from 1950-1960 the name was “PHYSICAL CULTURE,
Journal of Theory and Practice”, and from 1961-1996, the name was
“PHYSICAL CULTURE” and until 2005 in the impressum it was emphasized
that “it publishes papers from the field of physical culture (physical
education, sports recreation, sports and common biological, humanistic, social
and natural sciences), with the unpublished results of scientific research and
new empirical experience.” Since 2006, the impressum of the journal in the
magazine has stated that “PHYSICAL CULTURE is a scientific journal,
publishing scientific articles from the fields of physical education and sport,
as well as from related bio-medical, humanistic, social and natural sciences,
with the unpublished results of scientific research and with new empirical
experiences.” Since 2010 the impressum has been changed and the goal of
publishing the journal is “PHYSICAL CULTURE is a scientific journal,
publishing scientific articles from the fields of sports science and physical
education, as well as from related bio-medical, humanistic, social and natural
sciences, with the unpublished results of scientific research and with new
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empirical experiences.” The change of determinants “professional and
scientific” journal into the “scientific” journal, as well as the definition of the
name of the professional discipline “physical culture” over “from the field of
physical education and sport”, to the latest “from the field of sport science
and physical education”, has significantly influenced the structure of papers in
the journal.
For 65 years of publication, 237 individual numbers (volumes) have been
published, and a total of 3767 papers that were grouped into the following
categories: original scientific paper; preliminary reports; review article; a paper
presented at scientific/professional meeting, invited lecture, announcement, and
professional paper. All articles published under Indok heading in this paper
have not been analyzed, unless they were original translations from foreign
literature, or were original contributions in any of the named categories.
The obtained results show that the largest number of papers is from the
category of biological anthropology (BA) = 2451 (65.07%), followed by social
anthropology works (SA) = 1074 (28.51%), then works from cultural
anthropology (CA) = 222 (5.89%), and eventually works from philosophical
anthropology (PA) = 20 (0.53%). In the observed period, there were no papers
from the category of theological anthropology (TA), and since the number of
PA works is small, it can be concluded that the set hypotheses have been
confirmed.
From the obtained data, it can be concluded that through the oldest journal
“Physical Culture” the professional and scientific thought on the anthropology
of man in the process of physical exercises developed predominantly as BA,
and that this is an ongoing process. One of the main reasons is that in the first
decades of the constitution of physical education as a professional and
scientific discipline, it was strongly influenced by the biomedical scientific
disciplines, and therefore the practical activity itself considered and acted as
biological anthropology. Another reason is of the ontological nature, because
all the professional disciplines in their emergence appear primarily in
biological anthropological layer, and in time, they develop the social layer first
while the cultural layer is formed later.
The presented results (Table 1), show the following main tendencies, when
it comes to professional and scientific works and their impact on anthropology
and its separate disciplines:
•
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biological anthropology (BA) in the process of physical exercise,
and the most influential period being 1959 (when the Yugoslav
congress of physical culture was held), as well as two years after
that, 1960 and 1961, when the conclusions of the Congress were
implemented intensely;
•

Since 1959, together with the publication of works from BA,
there has been an increasing number of papers in social
anthropology (SA) – up to 1987, as a result of certain state
policies implementation and professional organizations in
physical education, which had reflected in the increased number
of papers in SA;

•

From 1981 to 1995 an increased number of works from cultural
anthropology (CA) was noted;

•

Studies in the area of philosophical anthropology have not
appeared until 1964 (1 paper), 1971 (1), 1976 (1) 1979 (1), 1981
(1), 1982 (2), 1985 (8), 2003/2004 (1) and 2006 (4). A typical
year was 1985, when the Conference with the title: “Ethics of
physical education pedagogues” was held, and all papers from
that meeting were published in FC, thus giving a significant
incentive to the development of ethical issues in physical
education. The year 2006 was also a characteristic one, when a
number of domestic and foreign publications dedicated to PA
appeared, resulting in reviews of those books in the journal;

•

In the overall 65-year period observed, not a single work in the
field of theological anthropology has been published in the
journal FC. One of the reasons is that in the second half of 20th
century, the dominant model in Serbia was a socialist model of
social order that publicly did not allow the development of
theological issues in various spheres of social life. Another
reason is that the theological and metaphysical questions were
unknown to practical spirit of physical activity.

•

With the change of the name of the profession and scientific
discipline, from the broader scientific field of “physical culture”
to narrower “physical education and sport”, to “sports science
and physical education,” the retrograde influence and renewed
comeback to human research in the process of physical exercise /
training predominantly in the area of biological anthropology
(BA) have occurred.
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With regard to the theoretical approach in anthropology in which “human
nature” of a man as the most developed living being is viewed as a sociocultural being, thus finding his native (generic) essence not only in its
biological layer, but, above all, in its social layer, the question is why physical
education does not observe its native being in other anthropological layers,
beyond the purely biological layer?
“Almanach of the Faculty of Sport and Physical Education” (19902010)
Almanach originated in 1990 as a professional information herald of the
Faculty of Physical Education, and it has remained as such up to present,
except now it is the herald of the Faculty of Sport and Physical Education, and
the structure of papers published in it has been changed.
It originated as an annual professional and informative publication of the
Faculty of Physical Education, as a permanent, annual, and autonomous
university publication, in which (selected) statements of professors and staff of
the Faculty prepared on a particular topic in the professional field of physical
culture are presented. Since 2006 the publishing structure of papers has been
changed, and the papers from the scientific meeting of the Faculty Anniversary
(December 11th) are not presented in it, they have been transferred to a new
form of Proceedings from the scientific conference, while abstracts of master
an doctoral theses approved on the Faculty of Sport and Physical Education
(FSPE) in Belgrade, together with the current Chronicle of the Faculty are
presented in the Almanach. Whether it is a good decision, time will tell, and
some tendencies of the analyzed areas of the papers from anthropology, show
certain weaknesses, which will be marked in this paper.
In the observed period from 1990-2010 (Table 2), a predominant number
of papers in BA (220, 58.82%) was noted, followed by papers from SA (80,
21.39%), and papers from CA (60, 16.04%), while the smallest number of
papers was from PA (13, 3.48%) and TA (1, 0.27%). By 2004, articles from all
fields of anthropology appeared in the Almanach, followed by two years of
break, when the Almanach was not published (2004-2006), which were a sign
of crisis; and then only abstracts from master and doctoral theses were
published, which returned the majority of research works in the exclusive area
of BA, and therefore the scientific issues are unjustly reduced to a
methodological orientation that belongs to the area of so-called HARD
SCIENCE, in which there is no place for social, cultural, philosophical and
theological issues of a man in the process of physical exercises.
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Such an approach to science was unilateral, confined into its shell of
biological anthropology, which ultimately proved to be retrograde and harmful
to the entire activity and science in the field of physical culture (physical
education and sport). It shall not be possible to publish the papers from the area
of PA and TA that used to appear in the Almanach prior to 2004 due to the
changed Almanach conception. Future development and understanding of a
man who, in the process of exercise, has his own social, cultural, philosophical
and theological dimension, shall be influenced by the works published in that
period: “General determinants of philosophy of sport,” “Ontological aspects
of youth sports,” “The meaning of expressions Youth sport,” “Competition –
ontological category of sport,” “ Exploring the impact and implementation of
asceticism in sport”, “On movement – physical exercise as a man's welfare”, “
Aesthetic education in school sport”, “What does an athlete create?”,
“Synthesis of sport and art”, etc.
Journal "Facta Universitatis - Series: Physical Education" (1994-1999)
and "Facta Universitatis - Series: Physical Education and Sport" (20002011)
Journal “Facta Universitatis - Series: Physical Education” has been
published since 1994 and it represents “the scientific journal of the University
of Nis, which aims to publish papers related to school practice in the field of
theoretical and experimental knowledge fundamental for physical education,
sport and recreation.” Since 2000 with the change of the journal’s title, its goal
has been changed as well, and from the impressum of the journal it can be
found out that now it is “The official scientific publication which publishes
original scientific papers and review papers relating to: physical education,
recreation, sports, sport games, sport medicine, sport physiology, sport
sociology, sport philosophy, sport history, biomechanics, kinezitherapy, dance,
health and exercise”. With the change of name, the goal of the journal is being
changed, and it now gets a complete sports orientation, and therefore papers
about sport as an only segment in the structure of physical education will
(probably) be dominant.
In the journal “Facta Universitatis – Series: Physical Education”, in the
period 1994-1999, a total of 50 papers were published (Table 3), of which 27
(54.00%) were from BA, 12 (24.00%) from SA, 9 (18.00%) from CA, a (2.00
%) from PA, and 1 (2.00%) from TA. Here it can also be concluded that the
dominant number of papers is from BA, but that there is a decent number of
papers from the SA and CA, while there was only one work from PA and one
from TA.
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With the change of name into journal “Facta Universitatis – Series:
Physical Education and Sport”, in the period from 2000-2011, a total number
of 133 papers were published (Table 4), of which: 128 (96.24%) were from
BA, 4 (3.01%) from SA, 1 (0.75%) from CA, and none from PA and TA. Here
it is more than obvious that with the change of the name, the journal has
completely changed direction towards papers about sport, and in such an
approach it has almost completely transferred (96.24%) into BA, transforming
itself into one-dimensional area of physical (somatic) anthropology, thus
withdrawing from native, social and cultural foundation in the study of a man
in the process of physical activity.
Journal “Serbian Journal of Sports Sciences” (2008-2010)
Journal “Serbian Journal of Sports Sciences” was published from 20082010 and since its appearance it has had a very clear orientation to papers about
sport. When it comes to structural studying of a man in sport activities, it
proved to be a complete commitment to papers from the area of BA (30 papers,
or 100.00%), while there was not any work from other anthropological
disciplines (Table 5).
Proceedings from Vrnjacka Banja (2004) and Niš (2009)
In this paper two Proceedings have been analyzed: from Vrnjacka Banja
(2004) where the second European FIEP Congress and the First Serbian
Congress of physical education pedagogues were held, and from Niš (2009),
where the Fifth European FIEP Congress and the Second Serbian Congress of
physical education pedagogues were held. These two Proceedings entered the
sample because of their prestigiousness, because both the leading experts in
physical education from a larger number of European countries, and the experts
from Serbia participated.
Papers from these two Proceedings have been analyzed together because
they belong to the same type of sample of congress organizers (European and
Serbian pedagogues of physical education), and they processed the same
subject matter (the area of physical education). From a total of 128 papers in
both scientific congresses (Table 6), the dominant number of papers was from
BA (79, 61.72%), but papers from other disciplines of anthropology were
presented at the conference as well: SA (27, 21.09%), CA (13, 10.16%), PA (6,
4.69%) and TA (3, 2.34%).
This indicator shows that scientific congresses of this profile bring greater
diversity in general, particularly in the area of anthropology where papers from
PA and TA appear, which was not the case in specialized journals.
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Proceedings from international conferences in Belgrade in 2008 and
2009
Two Proceedings entered the survey sample, from conferences held in
2008 and 2009 on the occasion of the Anniversary of the Faculty of Sport and
Physical Education of the University of Belgrade (December 11th). Papers from
these two conferences were analyzed separately, although they were organized
by the same institution (Faculty of Sport and Physical Education), but the
topics were different: in 2008 the issue was related to PROFESSIONAL AND
SCIENTIFIC FIELD OF PHYSICAL EDUCATION, while in 2009 it was
PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC FIELD OF SPORT. The aim of a
separate analysis was in the assessment of anthropological approach to
studying common ontological PHYSICAL ACTIVITIES in different
professional and scientific activities: PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT.
From the scientific meeting in 2008 (Table 7), a total of 57 papers were
published, of which various fields of anthropology were represented as follows:
BA (39, 68.42%), SA (12, 21.05%), CA (3, 5.26%), PA (2, 3.51%) and TA (1,
1.75%).
From the scientific meeting in 2009 (Table 8), a total of 63 papers were
published, of which various fields of anthropology were represented as follows:
BA (55, 87.30%), SA (8, 12.70%), CA (0, 0.00%), PA (0, 0.00%) and TA (0,
0.00%).
The obtained results confirm:
•

The topics of the scientific meeting devoted to PHYSICAL
EDUCATION and SPORTS predominantly study a man in the
process of physical exercise / training in his physical (somatic)
layer, with a difference that the area of studying BA is much
larger in SPORTS (87.30%) than in PHYSICAL EDUCATION
(68 , 42%);

•

The study of SA is much larger in PHYSICAL EDUCATION
(21.05%) than in SPORTS (12.70%);

•

In PHYSICAL EDUCATION, although in small numbers,
research in CA (5.26%), PA (3.51%), TA (1.75%) are present,
while in SPORTS anthropological research in these areas are not
present at all.

•

The implications are unambiguous; PHYSICAL EDUCATION
explores a man in the process of physical exercise IN ALL
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ANTHROPOLOGICAL AREAS, while SPORT explores the
dominant biological structure of a man in the process of training
and competition.
Physical education in master and doctoral theses (1964-1994)
Master and doctoral theses were analyzed together because they belong to
the same professional-scientific field and are created in the same educational
and scientific organization (Faculty of Physical Education in Belgrade), and a
similar theoretical and methodological procedures.
Of the total number of 124 papers, of which 82 are master and 42 doctoral
theses (Table 9), according to particular anthropological disciplines, physical
activity has been studied as follows: BA (99, 79.84%), SA (11; 12.10 %), CA
(10, 8.64%), PA (0, 0.00%) and TA (0, 0.00%).
Even in this sample of the research, the research interest in BA proved to
be dominant, in SA and CA partial, and there was a complete lack of interest in
PA and TA.

CONCLUSION
Anthropology is a study or science of a man in the broadest and most
comprehensive definition and meaning. Unlike previous one-sided views, in
the contemporary meaning, anthropology is increasingly treated as a more
complex study and research of a man as a complete and unique being. This
term includes the human body, but also both soul and spirit, that is, both human
natures – biological and cultural-spiritual.
In contemporary anthropology, “human nature” is not determined solely
and only by its biological basis as a kind of unchangeable givenness, but social
and cultural dimensions are integral components of human nature, determining
thus its native (generic) substance that significantly separates him from other
living beings.
By checking the theoretical definitions of anthropology and its division
into: biological, social, cultural, philosophical and theological anthropology,
using a sample of representative scientific journals, conference proceedings,
and master and doctoral theses in the field of physical activity of a man in the
second half of 20th century and at the beginning of 21st century in Serbia, we
have reached the following findings:
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•

Physical activity of a man in the process of body movement /
exercise / training in all the studied sources is predominantly
studied through biological anthropology (BA), as its physical
(somatic) givenness and a leading variable in multi-structural
being, by studying one-dimensionality of a man in the process of
physical activity, by which the first hypothesis was confirmed;

•

Compared to the first hypothesis, in addition to general
conclusion on BA fundamentality, however, significant
differences were observed in the following: BA is studied in
SPORTS more dominantly than in PHYSICAL EDUCATION;
Journal Physical culture, Almanach and Proceedings with a
broader thematic framework produce a wider scope of research
in terms of anthropology, so there are much more papers in them
in the areas of SA, CA, PA and TA; specialized magazines
(“Facta Universitatis – series: Physical Education and Sport”,
Serbian Journal of Sports Sciences), in terms of anthropology,
beyond BA, do not produce papers from other anthropological
areas of SA, CA, PA and TA;

•

Physical activity of a man in the process of body movement /
exercise / training in all the studied sources is partly studied
through social anthropology (SA) and cultural anthropology
(CA), thus confirming the second hypothesis;

•

Regarding the second hypothesis, in addition to the general
conclusion of a partial study of SA and CA, the following
specifics are observed: SA and CA are considerably more
studied in PHYSICAL EDUCATION than in SPORT; journals
Physical culture, Almanach and Proceedings with a broader
thematic framework produce a wider scope of research in terms
of anthropology, so there are much more papers in them in the
areas of SA, CA; specialized journals (“Facta Universitatis –
series: Physical Education and Sport”, Serbian Journal of
Sports Sciences), do not produce works in SA and CA;

•

Physical activity of a man in the process of body movement /
exercise / training in all the studied sources is very rarely studied
through PA and TA;

•

Regarding the third hypothesis, in addition to the general
conclusion on rare study of PA and TA, certain specificities are
also observed: these specific disciplines of anthropology appear
in PHYSICAL EDUCATION papers, while in SPORT there are
no such papers; similar fate is shared by the mentioned expert
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and scientific areas when it comes to journals and proceedings
with broader or narrower orientation;
•

From all the above mentioned, it can be concluded that the area
of physical culture, or physical education, sport, (and recreation)
are predominantly studied from the perspective of biological
anthropology. According to these findings, all faculties in Serbia
should belong to the group of biomedical scientific field within
the University, and not as it currently the situation is, in the
group of social and humanistic sciences. Alternatively, if we still
want to stay in a group of social, humanistic sciences, we have to
change the research structure towards papers from SA, CA, PA
and TA. However, no matter which group of sciences we belong
to within the university organization, a man is always (even a
man in process of physical exercise / training), and above all, a
social and a society being, and must be studied multidisciplinary
accordingly, because only then he can be a unique being.
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APPENDIX
Table 1 Quantitative indicators of articles in the journal “Physical
Culture” from different areas of Anthropology (BА, SА, CА, PА, ТА)
Year

BA

SА

CА

PА

ТА

1947

48

23

2

0

0

1948

53

16

1

0

0

1949

47

14

1

0

0

1950

40

15

1

0

0

1951

40

13

0

0

0

1952

45

15

0

0

0

1953

52

17

0

0

0

1954

61

15

2

0

0

1955

38

15

0

0

0

1956

22

3

0

0

0

1957

50

31

1

0

0

1958

32

16

0

0

0

1959

141

71

3

0

0

1960

80

6

0

0

0

1961

97

37

3

0

0

1962

73

22

1

0

0

1963

76

35

2

0

0

1964

49

15

1

1

0

1965

56

16

1

0

0

1966

48

22

3

0

0

1967

49

22

2

0

0

1968

47

12

0

0

0

1969

41

13

1

0

0

1970

38

13

2

0

0

1971

36

6

2

1

0

1972

32

12

1

0

0

1973

34

10

0

0

0

1974

21

10

0

0

0

1975

54

17

3

0

0

1976

65

22

3

1

0

1977

63

17

2

0

0

1978

70

27

6

0

0

1979

61

19

3

1

0

1980

73

31

3

0

0

1981

79

40

9

1

0

1982

61

33

13

2

0

1983

55

29

5

0

0
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1984

34

36

8

0

1985

36

22

9

8

0
0

1986

34

26

16

0

0

1987

37

41

8

0

0

1988

35

22

8

0

0

1989

23

22

6

0

0

1990/1991

25

24

11

0

0

1992

24

15

11

0

0

1993

30

13

9

0

0

1994

18

21

11

0

0

1995

16

15

8

0

0

1996

15

13

12

0

0

1997

5

5

2

0

0

1998

11

9

7

0

0

1999

9

5

0

0

0

2000

0

3

3

0

0

2001

9

9

0

0

0

2002

8

4

1

0

0

2003/2004

9

3

1

1

0

2005

5

3

0

0

0

2006

12

5

0

4

0

2007

4

1

3

0

0

2008

3

1

4

0

0

2009

9

1

3

0

0

2010

8

2

4

0

0

2011

5

3

0

0

0

Total (%)

2451
(65,07%)

1074
(28,51%)

222
(5,89%)

20
(0,53%)

0
(0,00%)

Abbreviations:
BА (biological anthropology), SА (social
anthropology), CА (cultural anthropology), PА (philosophical
anthropology), ТА (theological anthropology)
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Table 2 Quantitative indicators of articles in the journal “Almanach” from
different areas of Anthropology
Year

BA

SА

CА

PА

ТА

1990

14

0

0

0

0

1991

23

4

7

3

0

1992

13

10

7

2

0

1992

19

12

7

0

0

1993

6

25

7

0

0

1994

6

8

10

0

0

1995

10

0

2

1

1

1996

42

3

6

1

0

1997

23

1

6

0

0

2002

14

4

2

3

0

2003

17

4

2

2

0

2004

12

6

4

1

0

2006

5

0

0

0

0

2007/2008

7

0

0

0

0

2009/2010

9

3

0

0

0

Total (%)

220
(58,82%)

80
(21,39%)

60
(16,04%)

13
(3,48%)

1
(0,27%)

Table 3 Quantitative indicators of articles in the journal „Facta universitatis –
series Physical Education from different areas of Anthropology
Year

BA

SА

CА

PА

ТА

1994

5

2

0

0

0

1995

5

2

1

0

1

1996

6

1

3

0

0

1997

4

1

3

1

0

1998

3

3

2

0

0

1999

4

3

0

0

0

Total (%)

27
(54,00%)

12
(24,00%)

9
(18,00%)

1
(2,00%)

1
(2,00%)
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Table 4 Quantitative indicators of articles in the journal “Facta universitatis –
series: Physical Education and Sport“ from different areas of Anthropology
Year

BA

SА

CА

PА

ТА

2000

5

1

0

0

0

2001

4

0

1

0

0

2002

8

0

0

0

0

2003

5

0

0

0

0

2004

5

0

0

0

0

2005

9

0

0

0

0

2006

14

0

0

0

0

2007

14

1

0

0

0

2008

17

0

0

0

0

2009

19

0

0

0

0

2010

18

2

0

0

0

2011

10

0

0

0

0

Total (%)

128
(96,24%)

4

1

0

0

(3,01%)

(0,75%)

(0,00%)

(0,00%)

Table 5 Quantitative indicators of articles in the journal “Serbian journal of
sports sciences“ from different areas of Anthropology
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Year

BA

SА

CА

PА

ТА

2008

10

0

0

0

0

2009

10

0

0

0

0

2010

10

0

0

0

0

Total

30

0

0

0

0

(%)

(100,00
%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

Conference proceedings

Table 6 Quantitative indicators of articles in the journal Proceedings from the
International FIEP Congress in 2004 and 2009 in Vrnjacka Banja and Nis
from different areas of Anthropology
Year

BA

SА

CА

PА

ТА

2004

31

14

6

5

2

2009

48

13

7

1

1

Total

79

27

13

6

3

(%)

(61,72%)

(21,09%)

(10,16%)

(4,69%)

(2,34%)

Table 7 Proceedings from the International scientific conference in Belgrade, in
2008
dedicated to the field of PHYSICAL EDUCATION,
from different areas of Anthropology
Year

BA

SА

CА

PА

2008

39

12

3

2

ТА
1

%

68,42

21,05

5,26

3,51

1,75

Table 8 Proceedings from the International scientific conference in Belgrade, in
2009 dedicated to the field of SPORT from different areas of Anthropology
Year

BA

SА

CА

PА

2009

55

8

0

0

ТА
0

%

87,30

12,70

0,00

0,00

0,00

Table 9 Quantitative indicators of master and doctoral thesis approved at the
Faculty of Physical Culture in Belgrade (1964-1994),
from different areas of Anthropology
Type of
paper

БА

СА

КА

ФА

ТА

Master
thesis

65

11

6

0

0

Doctoral
thesis

34

4

4

0

0

Total

99

15

10

0

0

(%)

(79,84%)

(12,10%)

(8,64%)

(0,00%)

(0,00%)
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АНТРОПОЛОШКИ ПРИСТУП У ИЗУЧАВАЊУ ФИЗИЧКЕ
АКТИВНОСТИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20-ог И ПОЧЕТКОМ 21-ог
ВЕКА У СРБИЈИ154
САЖЕТАК: У првом делу рада се најпре дефинише антропологија као наука о
човеку у најширем смислу. Затим се одређује појам „људска природа“без које
антропологија не би могла да се конституише као наука, и њен би се предмет
свео на описивање појединачних култура (З.Голубовић, 1997:34). У систему
наука, антропологија представља мост између природних и друштвених наука,
будући да проучава природу човека целовито обухватајући и биолошке и
социјалне компоненте, при чему околину схвата као екосистем који повезује
природу и културу (З.Голубовић, 1997:32). Иако се антропологија најчешће дели
на: физичку, социјалну, културну, филозофску и теолошку антропологију, ових
пет антропологија нису пет посебних наука о чевеку него пет видова једног
целовитог тумачења човека и његовог света (Ђ.Шушњић, у: Ч.Ћупић, 2002:296).
Полазећи од теоријских одредница антроплологије, у другом делу рада покушава
се у историјској ретроспективи истражити стручна и научна грађа о
антрополошком приступу изучавању човека у процесу физичке активности у
другој половини XX и почетком XXI века. При томе се полази од
епистемолошких основа наука у/о физичкој култури као мултидисциплинарној
научној области која се налази као мост између биомедицинских и друштвених
наука. У емпиријском делу истраживања се полази од хипотезе, да се физичка
активност човека (као хумано телесно кретање – вежбање) доминантно изучавала
у њеном биолошком слоју, делимично у социјалном и културном слоју, и врло
ретко у филозофском и теолошком слоју.Добијени резултати емпиријског
истраживања и теоријска сазнања из антропологије, послужиће као основа за
теоријску парадигму о холистичком изучавању човека у процесу физичке
активности, поготово њени занемарени делови социјалног, културног,
филозофског и теолошког приступа.

154

Рад је настао као резултат рада на пројекту: “Ефекти примене физичке
активности на локомоторни, метаболички, психо‐социјални и васпитни статус
популације Републике Србије“‐ бр. 47015 (2011‐2014),
који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Zoran Milosevic. Micurin – Mirce Berar

SAVA TEKELIJA ABOUT THE GAMES
ABSTRACT: Sava Tekelija (1761-1842), the first Serbian holder of the PhD degree in
law, a renowned cultural and political worker, polyglot, and fighter for constitutional
rights of the Serbs in the Hapsburg monarchy, gave a significant contribution to the
history of the school physical education among the Serbs with his collection of games.
Out of 23 games that were included in the above-mentioned collection, most had a
group or collective character, namely they contributed to the so-called socialisation of
children of that age. The following notable characteristic of these games is the socalled main objective of the games; most frequently, the winner becomes the master
and the defeated party becomes the servant, i.e. the stronger, more skilful and precise
one punishes the weaker, unskilled, and imprecise one. Some games have the “hideand-seek” character and the most frequent formation in the games is the line or a circle.
Riding is often used in the games that were described while the most frequent tool was
the ball and pieces of wood and boards of different dimensions.
Same games have preserved their main character until today, such as, for example,
hide-and-seek, leapfrog, hen and chicken, etc.
It is obvious that a collection of games described by Tekelija contains only a few of
those with a significant role in biological development of a child. However, having in
mind that they originate from folk games of people who lived under the foreign rule,
the contents of most games are understandable in ethno-culturological sense and
acceptable to the readers.

ABOUT SAVA
The life and work of the nobleman and benefactor Sava Tekelija155 are the
inspiration of many researchers of legal, political, historical, and other sciences.

155

Sava Tekelija (Аrad, 17.08.1761 – 21.09.1842), the first Serbian holder of the
PhD degree in law (he was awarded his PhD degree in Buda, in 1786), a renowned
cultural and political worker, polyglot, and fighter for constitutional rights of the Serbs
in the Hapsburg monarchy. In 1790, he was elected to the Timissoara Serbian
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Not less important for pedagogical, and in particular for the science in physical
culture we should single out his written testimony about the game as the means
in education and unique cultural pattern of growing up of young people from
that time.
Describing his first school days, Sava Tekelija emphasised in particular the
following in his autobiography:
“The former went to the Serbian school from his age of six to eight, and
during that time he studies half of the Psalters before he entered the Latin
school. At that time, the teachers were called magisters since they did not only
teach children how to read and write, but they also took care of their
upbringing; therefore, during the days designated to recreation they did not let
children wander around - they rather summoned at school where they spent the
whole day, all until the evening, playing different games in front of their
teachers. Once the teacher would take children into the woods and showed
them different trees and their names, as well as different flowers. On some
other occasion he took them to bathe (small children in shallow waters and
bigger ones in deeper) and taught them how to swim. “156
This text leaves us with a strong impression that SavaTekelija spent his
initial school days, at least when it comes to physical education, largely in the
spirit of “Orbis Pictus” of Jan Amos Komensky, namely in compliance with the
contents of his “scole ludus” (“school of games”) and attitudes of Jean Jacques
Rousseau on physical education presented in the book “Emile, or On
Education”.

Congress, and in 1792, he was elected delegate of the Csanad County to the Assembly
in Pozun. That same year he became the Secretary of the Hungarian Chamber Office.
All until 1802, when he retired from political life, he was holding important social
functions. As a great benefactor and donor, he founded in Budapest in 1838 with his
own funds, and funds of his uncle the Tekelijanum, the boarding house with 12
students from Serbia. In the beginning, this institute was managed by Matica Srpska,
and since 1878 Serbian Orthodox Municipality in Pest. It is important to point out that
young people accommodated in this institute, which was richly provided with
donations, were educated according to the latest methods. Among other things, the
students had organised physical exercises. In the beginning, the physical exercises
were organised by Dr Djordje Natosevic, and later by Dr Jovan Jovanovic – Zmaj.
156

Тekelija, S. (1966), Описаније живота (Auto‐biography), Prosveta, Belgrade,
pp. 45‐46
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Since it is the matter of the middle of the 18th century, this date is of
relevance for the study of history of the school physical education of the Serbs
from Vojvodina, in this paper we presented all the games that Sava Tekelija
described in his auto-biography, for which he himself said: “and nowhere else
are these games played as among the Serbian children.”157

ABOUT THE GAMES . . .
The author divided games according to the season they could be played in,
starting from spring (Figure 1):

Figure 1158

157

Tekelija, S. (1989), Описаније живота мога (Autobiography), Nolit, Belgrade,
pg. 12.
158

Тekelija, S., Грађа или материјал за описаније живота мога (Material for
the descrpition of the life of mine), manuscript of his autobiography, Manuscripts
Section of Matica Srpska М.5591, front pg. and pg. 3.
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“Cigra“ (“Whirligig”)159
As soon as a spot gets dry after the snow it becomes the spot for whirligig
playing. The participants use a piece of wood that is two or more fingers thick,
and equally that much long. A piece of wood is acuminated on one end. After
that, one takes whipcord made of thin belt, which is wound around the
whirligig set in a ground. The whipcord is to be pulled fiercely and the
whirligig would turn around its peak. A child is supposed to whip the wooden
stick constantly so that the whirligig keeps turning.
“Dugmeta“ (“Buttons“)
The “Buttons“ are played while there are dry spots on the ground. Several
children gather and they make a hole that has around two fingers in diameter.
After that, they stand at the distance of two to three steps from that hole and
start tossing buttons towards it. If a child hits the hole, all the buttons that were
tossed before that became his and a child would take them. If a child hits the
hole, first he takes his button and waits for his turn, until all other children toss
their buttons towards the hole, so that in the end, if no one managed to toss the
button into the hole, and he tosses his, a child would win all the buttons tossed
before that. If all the children toss their buttons and no one hits the hole, a child
that was tossing first uses his middle finger to push or toss a button towards the
hole by pushing, not dragging it. If and as much as he hits that, much he wins.
If he misses, the next child starts tossing, and so on, all until all the buttons are
pushed into the hole. After that, each child tosses a button again according to
the already known procedure.
“Rupice“ (“Small holes“)
In the beginning, each child digs a small hole straight ahead of it, and
marks it. After that, one child takes a ball and tosses it gently along those small
holes. A child in whose hole the ball stops takes it swiftly and other children
run in all directions. A child throws the ball and if it hits someone, he/she takes
the ball to toss it gently along the holes. If a child misses, he/she takes the ball
and tosses it gently along the holes.

159

Certain words from Sava Tekelija’s manuscript, without spelling and language
editing correction, were interpreted by Professor Svetozar Borak, Seminary “St.
Arsenije”, Sremski Karlovci

390 |

Conference proceedings

“Lopte“ (“Ball“)
The ground is getting drier and drier. If there is a larger dry piece of
ground, the children start playing ball. The ball is made of eight or more pieces
of leather sown together, with three or more inches in diameter on the average,
filled with something elastic, preferably horsehair. The children play “iz kola
kucke“ (“Out of the circle, you dogs!“) standing in a circle. They stand in a
“kolo“ (circle) that is fifteen or more steps in diameter. There can be several
children, but one needs to stand in the middle of the circle. Children standing in
a circle start handing the ball to one another. This is how they „threaten“ the
child standing in the middle that they will hit him/her. They keep handing the
ball to one another until one of them throws a ball onto a child standing in the
middle of the circle (which keeps avoiding the ball and tries not to be hit)
believing he/she can hit him. If a child standing in the circle hits the one
standing in the middle, the game continues and someone else tries to hit a child
standing in the middle. If a child standing in the circle misses the one standing
in the middle, he/she starts chasing the ball and others run all around trying to
escape. If a child that was standing in the middle of the circle gets the ball and
hits, someone that child has to come and stand in the middle of the circle. If a
child that was standing in the middle of the circle misses, he/she has to stand in
the middle of the circle again and the game continues in the same way. If
someone standing in the circle fails to catch the ball, he/she will try to grab the
ball from the ground and hit some of those who have been running around
trying to escape.
As the weather gets better, the ground gets dry and children start
playing:
“Kampos”
This game is played as follows. The children divide in two groups. One
group remains, as they say, in the house, and others go outside of it, or they go
further from the place where the ball is going to be hit, at different distances.
After that, they mark a small and big target. Small target is at the distance of
six to ten paces from the place called „house“ and a big target is at the distance
of fifty or more paces. One child from the group standing outside the house
takes the ball, tosses it, not too high, in front of another child among those who
are standing in the house who is holding a stick or club and who hits the ball
while it is still in the air. Those who are standing outside the house try to catch
the ball before it falls onto the ground. If someone catches the ball those who
were inside the house get out of it and those who were standing outside can get
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in and hit the ball with a stick. If a child misses the ball, three times it loses the
right to hit and hands over the stick to a friend from his group. That child can
swing three times as well and, no matter if it hits or misses the ball, it goes to
the small target and lets someone else from his group to hit the ball. However,
the one standing at the small target tries to grab a moment and runs towards the
big target. If the one tossing the ball sees, either it should run after a child
running towards the big target himself/herself or he/she should toss the ball to a
friend standing in the field. If anyone among those standing outside hits a child
running towards the big target he/she goes inside the souse and a child that was
hit goes out. If no one hits a child that was running towards the big target and
that child gets to the target it may happen that such child goes back, or if it is
not capable of doing so, it will wait for a moment to return. It happens that a
child is hit with a ball before reaching the big target, and if a child is as close to
the target that it can jump to it from the spot where the ball hit him/her, and
sometimes, or if it can spit to the target, such child does not lose anything. If a
child cannot either jump or spit, all others have lost as well, they have to go
outside, and those who used to be outside go into the house so that they hit the
ball afterwards.
“Visi kampos“ (“Kampos Hangs“)
It is played in the following way. A hole is dug that is one foot deep and
wide. At the distance of three fingers, another hole is dug. A thin wooden board
is placed between two holes. After that, another piece of wood is placed crosswise so that one of its ends stand above the hole and a ball is placed on the
other end. The other end of a piece of wood stands higher in relation to the ball.
One child hits hard with a stick the elevated end, meaning that as hard it hits as
higher the ball goes. Some children play without being divided in groups, but a
child who catches the ball as it descends takes the stick and hits afterwards.
Other children divide in two groups, as it was the case with the previous game,
so that those who catch the ball hit those who are standing in the house, or
those who are running out of it. The group that hits goes inside and the other
one goes outside.
“Konjica“ (“Cavalry“)
Cavalry is played so that children divided in two groups stand in a circle.
One group is cavalry, i.e. they bend their backs, and the other groups are the
riders. Those who ride take the ball and toss it onto another. If the one who is
riding fails to catch the ball other jump down and run and one of the riders who
is the fastest in catching the ball runs towards those who are running away; if
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he/she hits anyone those who were on horses become horses and those who
were ridden become riders. If he/she fails to hit those who are running away,
they will be horses again all until the ball is dropped.
“Cik corba“
Children stand in a circle being a little closer to each other. One child takes
the ball and tosses it on the ground so that it bounces. If a child reaches out to
catch the ball but fails to do so, the one who tossed the ball on the ground will
ride it while tossing the ball on the ground and catching it. If he/she misses, the
one that is cavalry snatches the ball and hits around – a child he/she hits
becomes a horse. If he/she does not hit anyone, he/she continues being cavalry.
If no one reaches out to catch the ball until the child tossing the ball on the
ground counts to e.g., ten, all have to run away as he/she counts ten and a child
that was counting throws the ball – if he/she hits anyone he/she tosses the ball
again from a “horse“ while counting to ten and tries to hit someone since if
he/she hits anyone he/she remains on the horse and if he/she misses he/she will
be ridden by a child whom he/she missed.
“Streje ili duvara“ (“Eaves“)
A ball is taken and tossed onto eaves or against a wall so that it bounces. A
child counts to ten while catching the ball so that all those standing somewhat
closer than ten paces try to run away. If a child who was tossing a ball hit
someone, he/she continues tossing the ball on the eaves or against the wall until
he/she counts to ten. If he/she misses, the one he/she was trying to hit gets the
right to toss the ball. If he/she fails to catch the ball falling from the eaves or
bouncing against the wall, a child standing closest to it catches the ball and
tosses it onto the one who failed to catch it. If he/she fails to hit him/her, the
missed one continues tossing the ball.
“Sepe“ (“Kicking“)
The children take someone’s hat and toss it on the ground. All the others
who are watching start kicking it with their feet. If a child whose hat it is grabs
his hat it tries to hit another child with it and if it manages to do so other
children start kicking the one he managed to hit with his hat.
“Bake“ (“Granny“)
A child takes a stick, bends his back and start coughing as a grandma while
other children start following him and asking: “Where are you going.
Grandma?“. The “granny“ replies: “To the church, my son“. A child would
say: “Will you take me with you?“. The “granny“: “Yes, I will my son if you
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behave and not embarrass me.“ A child: “No, I won’t granny.“ Granny: “Come
along, son.“ A child: “Fooled you, granny!“. After that, the “granny“ takes the
stick and starts swinging it around and cursing other children, and the game
starts all over again.
“Loncica“ (“Small Pots“)
It is played mostly by girls. The girls take one smaller child each, which
sits or squats in front of the girl and so they stand each holding her pot [...].
There is an empty space in the manuscript
“Kvocke“ (“Hen and Chicken“)
A girl or a child pretend to be an egg laying hen, while other children or
girls hang onto each other’s dress or a belt (the first one holding onto a “hen“.
One child should be a hawk. A “hen“ comes up saying “Pi, pi, pi...“ and as the
“hawk“ approaches, she cries: “Krr, krr...“ and continues towards it defending
the children who hold onto her. The “hawk“ aims the children running towards
them from different sides trying to catch them. The “hawk“ places children it
catches aside and continues catching others. The “hen“ defends everyone. In
the end, the “hen“ that is left alone has to become the “hawk“ and former
“hawk“ become the “hen“.
“Slivati zvona“ (“Forging Bells“)
One child or two children stand one opposite another, kneel down faced
backwards and bend onto their hands. Two other children sit on them looking
each other face to face, and encircling each other with their legs holding onto
their shoulders or arms above the elbows. Holding each other like that, they
swing across the backs of those who are down on the ground. They watch
carefully if those who are sitting are going to touch the ground. The one who
touches it loses and has to kneel down so that others can sit on him.
“Prosca“ (“Johhny Rides a Ponny“)
Children divide in two groups; one pretend to be a stick, namely a child
leans its head onto a wall, the other one grabs him across his behind, below the
belly and lowers its head beside the first one’s leg. That is how the whole group
holds one onto another. Other children jump on them, namely the first child has
to run and jump far ahead so that others from his group have enough space to
jump on. Thus, if they are all on their backs it is counted to ten so that no one
among those who are riding touches the ground. After that, they all come down
and start running and jumping again. If anyone touches the ground with a foot,
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they lose and they have to hold onto each other so that children from the other
group can jump onto them. These games are dangerous because children can
hurt each other.
“Klisa ili klipka“ (“Piston or Cob“)
The game is played in the same way as “Kampos“ although a piece of
wood (piston) that is one finger thick and one inch long is tossed instead of a
ball.
“Vrapca ili popka“ (“Sparrow or a Cricket“)
A sparrow consists of a piece of wood, one inch thick and somewhat more
long, which is nicely flattened at one end. A board that is half an inch wide and
two or more inches long is then taken. One end is placed onto a brick or wood
so that it stands higher than the other one. Children divide in two groups and
the game continues following the same rules as in “Kampos“. However, no one
has a stick or bat and a sparrow is not hit from a hand but the bat is tossed to hit
the sparrow that stands on a wooden board so that the bat flies ahead as well.
The second difference is that the one who runs inside from the distant target to
the place from which the sparrow is to be hit has to collect his bat along with
the bats of his friends from the group in order to avoid being caught by the
sparrow. If he gets hit with a sparrow or if all the bats remain outside they lose
the game and have to get out of the house while other come to hit the sparrow.
“Visi kampos s vrapcem“ (“Kampos Hangs With A Sparrow“)
This game is played with a ball.
However, playing these games causes commotion so that the following
games are played instead:
“Zmura“ (“Hide-and-seek“)
The eyes of a child are covered with something - either a child does it itself
or another child does it and turns it to face the wall, fence or anywhere it
cannot see where other children will go. They hide wherever they can. The one
with covered eyes cries: “Is it dawn?“ if other children have already found
where to hide, they or a child keeping an eye on it cries: “It is dawn!“ A child
opens his/her eyes and starts looking for other children. When he/she finds
them, they try to run to the house, i.e. the place where a child with covered eyes
used to stand and spit. If a child whose eyes were covered caught someone it
will be the next to cover the eyes, and if it didn’t catch anyone he/she will
cover the eyes again, etc.
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“Јаndede“
Children divide in two groups. One group remains in the house and others
hide in the bushes. When they hide far enough a child cries: “Dawn!“. All
others start the search crying constantly “Jandeda, jandeda, jandeda, jandeda!“.
When they come closer to those who are hidden, they remain silent waiting for
them to pass so that they can cry afterwards: “Covrg!“ and start running
towards the house being chased by the first ones. If they fail to catch anyone,
they lose the game and it starts again. This means that they have to search again
all until they catch someone and win the game, which means that they will be
hiding in the next game.
When the autumn comes, the ground gets soft and the mud appears so
that the children try to find a somewhat harder place to play:
“Konja“ (“Horse”)
When hemp is soured children make whips and they snap with them, or
they make bands, which they use to make saddle belts onto which they tie a
small piece of wood and put them in the mouth of one or more children. One
child become a teamster, another one holds saddle belts and chases all others
who run together snapping with their whips.
“Kolja“ (“Piles”)
Each child makes five, six, or more piles. They are one to three inches
long, an inch, or more thick and sharpened on one side. The first child tosses a
pile and hits it on the ground as hard as it can. Another child tosses its pile
hitting another pile. If it hits the pile so that it bounces from the ground, it wins
the game and takes the pile. If the pile could not be bounced away, the third
child comes and hits swiftly one or both piles it wins the game getting the piles
it managed to bounce away. It is followed by the fourth child, etc. When they
all finish and if the first pile still stands, a child to whom it belongs will take it
out and start hitting other piles. If a child’s pile was bounced away, i.e. if
someone got a child’s pile, the one whose pile was hit earlier but it is still
standing takes the pile and starts the game again, followed by other children,
while the one who lost its pile is left last. Therefore, it happens that a child
takes the whole bunch of piles home. This requires the skill of hitting other
piles and hitting one’s own pile so that others cannot move it. It also requires
strength and therefore the weak ones cannot play this game.

396 |

Conference proceedings

In winter children skate on ice, they play in the snow making balls,
rolling snow into big snowballs, making statues (Snowman), descending
from hills etc. They come home in the evening and they play:
“Carice“ (“Empresses”)
Children, or young man sit around the table, take a small piece of wood
that is one finger thick and three to four fingers long. They split it in two parts,
take both parts afterwards, put them together, grab one end with two fingers,
and drop it on the table. If a piece of wood falls so that both split parts remain
above, the one who dropped them become an emperor. If they fall with their
skin upwards the person, who dropped them becomes sub-pasha. If one piece
falls with its skin upwards and the other with its split upwards the person
dropping it becomes a guilty man. The sub-pasha asks the emperor how many
whips he will punish the guilty man with. The sub-pasha then takes a scarf and
hits a guilty man on a palm of his hand that many times. Later on, the guilty
man tosses pieces of wood again and if they fall as before, he remains the
guilty man and is punished again. If both pieces fall face upwards or skin
upwards the emperor or sub-pasha has to toss the pieces again all until the
pieces (“empresses”) fall once for a guilty man or for sub-pasha. Thus, for
example, if he competes with an emperor the pieces should fall for sub-pasha in
order to make the emperor compete with sub-pasha. This means that he
competes first with one and then with another one all until the pieces fall for a
guilty man. However, if the pieces of an emperor or sub-pasha fall for a guilty
man they do not get whipped but overthrown from their dignity and they wait
for their turn to toss the pieces. Then it does not matter how they fall, meaning
if they fall for a guilty man they will be whipped. If more than three children
play this game, once the guilty man is whipped the fourth child (young man),
tosses the pieces and depending on how they fall, he competes either with the
emperor or with sub-pasha.

CONCLUSION
Out of 23 games that are included in the above-mentioned collection, most
have a group or collective character (“Dugmeta“, “Iz kola kucke“, “Kampos“,
“Visi kampos“, “Cik corba“, “Streje ili duvara“, “Sepe“, “Kvocke“, “Prosca“,
“Klisa ili klipka“, “Vrapca ili popka“, “Zmura“, “Jandede“, “Kolja“), which
contributes significantly, primarily to socialisation of a child of that age. Only
one game (“Cigra“) has individual character, while two (“Konja“, and “Slivati
zvona“) are played in pairs.
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The following, obvious characteristics of these games is the so-called main
goal of games; most often the winner becomes the master and the defeated one
becomes the servant, the one that is stronger, more skilful and precise punishes
the weaker, less skilled and less precise one.
Some games (e.g. “Zmure“, “Jandede“) have the hide-and-seek character
and the most frequent formation in the games is the line (“cisla“) or circle (e.g.
“Iz kola kucke“).
Riding is often used in the games described above (“Slivati zvona“,
“Prosca“, and “Konjica“) and the most frequent tool in games was a ball (in
seven games) and pieces of wood and small boards of different dimensions (in
eight games). In addition to the above-mentioned, they also used buttons, belts,
and hats.
The game “Loncica“ was not completed in the original manuscript, and the
game “Carice“ certainly does not belong to any kind of motoric games. Some
games have preserved their original character until today, such as “Zmure“,
“Prosca“, “Kvocke“ (hen and chicken), etc.
The collection of games described by Tekelija contains a few of those that
have an important role in child’s biological development. However, taking into
account that they originate from the games of people who lived under the
foreign rule their contents becomes ethnically-culturologically acceptable and
understandable for a reader.
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САВА ТЕКЕЛИЈА О ИГРАМА
САЖЕТАК: Сава Текелија (1761–1842), први српски доктор права, истакнути
културни и политички радник, полиглота и борац за уставна права Срба у
Хабзбуршкој монархији, дао је својом збирком игара и значајан допринос
историји школског физичког васпитања код Срба.
Од 23 игаре, колико броји поменута збирка, већина има групни или колективни
карактер, дакле, доприносе социјализацији детета овог узраста. Следећа, уочљива
карактеристика ових игара је тзв. основни циљ игара, најчешће, победник постаје
господар а побеђени слуга, снажнији, вештији и прецизнији кажњава слабијег,
невештог и непрецизног. Неке игре имају карактер скривалица, а најчешћа
формација у играма је врста или круг . Често се у описаним играма користи
јахање, а најчешћи реквизит у играма била је лопта и различите димензије
дрвцади и дашчица.
Неке игре задржале су свој основни карактер и до данашњих дана, као напр.
жмуре, прошца (труле кобиле), квочке (квочка и пилићи) итд.
Очигледно је да у збирци игара које је описао Текелија, има мало оних које имају
значајну улогу у биолошком развоју детета, међутим ако се има у виду да су оне
проистекле из народних игара, и то оног народа који је живео под туђинском
влашћу, онда је садржај већине игара етно-културолошки разумљив и
прихватљив за читаоца.
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THE APPARITION AND THE DEVELOPMENT OF
THE TABLE TENNIS UP TO THE HALF OF THE
XVIII CENTURY
ABSTRACT: The Romanian tennis table is a game that had great performances on
international level. It’s had many great champions who won through the years many
international titles.
Our theory and methodology of table tennis teaching is not in accordance with the
results obtained by our players on international level and this is a paradox. Without any
fear of mistaking we can state that the Romanian table tennis practice is much
advanced that the theory. This statement is enhanced by the lack of scientific papers
and research on the field. That’s why we considered important (without any pretention
of solving all the involved problems that will always be to improve) to approach the
theme of the game evolution, the study and understanding of this game’s monography.

The Egyptian figures (reproductions) from 3000 B.C. show in an
overwhelming manner people who were playing with the ball, and among the
oldest historical evidence proving the existence of the ball we can mention the
ball found in the tomb of an Egyptian pharaoh (Ababei C, 2003, p.45) as well
as the Chinese, the Japanese and the Persian documents dating from about the
same period of time. This game was known as the “episciro”, in which a ball
had to be thrown by hand behind the opponent’s baseline. Galen wrote a small
treaty in which he praisez the benefits of the ball game, which brings “health to
the body, symmetry for the limbs and virtue for the soul”. In those times, there
was a game in which a curved stick (or bat) named keretizonte played an
important part. Plutarch states in his writings that Alexander the Great was a
good ball player.
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It is also known the episode
from the Odyssey in which
Ulysses, thrown by the storm on
the island of the Phaeacians,
watched with great pleasure as
Nausicaa, daughter of King
Alcinous, played ball with her
companions. The game was
played in the palestra and it was
named
sphaeristica
(Cf,
Kiritescu C., 1964, p183).
The Romans took over the
Greeks’ games and perfected
Photo 1. Ancient game involving the rethem. Horatius advises us: “if
sending of the ball – mosaic from a villa in
you are bored with the Roman
Piazza Armerina in Sicily (http://www.italysports, use the ball, as the Greeks
pictures.net/ancient-roman-mosaic-fromused to”. Even Cicero reminds
piazza-armerina).
us repeatedly in his writings
about the ball games and about the positive effects they had on the physical and
mental health. In Rome, the games took place in the streets, in the open
squares, in the public baths or in
palaces, where even coaches were
available. The ball game had an echo
even in the Roman literature. “For a
good player, there is no going back”,
wrote Seneca (4 B.C – 65 A.D.), who
was obviously an ardent supporter of
the offensive game.
Last but not least, even from the
roman times there is a difference
between the ball sending and the ball
re-sending games. They are the roots
that gave birth (centuries later) to
modern games such as: tennis, table
tennis, badminton and squash.
Even in the Roman time, the ball
games were a pleasant way of
spending the free time (Photo 1).

Photo 2. Inhabitant of the ancient
America from the tribe Monnitari with
the equipment similar to the tennis
rackets (Ababei, C., 2003, p.14).
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“Pila panica” is attributed to tennis and even to table tennis. This is a game
loved by the Romans and practiced inside the thermes/Roman baths (the places
reserved for this game were given the Greek name sphaeristerium) in which 2
players sent to each other a ball filled with feathers (pila) using their hands,
their arms or a racket. Pagaenica was the name given to a rustic ball of great
size, the game played using it being really tiring (Cf. Kiritescu C., p.49).
The ball games were also known to the ancient inhabitants of America, but
they had a religious aspect, the ball symbolizing the sun. The explorer Max de
Wied studied the tribe Monnitari, in the upper basin of the river Mississippi,
who had a game played using quite a complex technique. It was played using
some equipment similar to the tennis rackets we use nowadays (Photo 2)
(Ababei, C., 2003, p.14).
Even during the Middle Ages ball games were practiced eagerly, in Asia as
well as in Europe or in Arabia where, in the palace of Harun-al Raschid ball
games were played using horses – a sort of tennis-polo. The Arabs, through the
wars they fought in Europe, contributed to spreading the ball games. In the
Iberian Peninsula there are many sources from the 12th to the 14th century
which prove the existence of ball games. Thus, King Alphonso issued an order
in 1255 according to which, if someone deliberately killed his game partner or
any other person during a violent ball game played in the street, he was
condemned to death and could not expect any extenuating circumstances.
During the Merovingians and the Carolingians, the ball games were also
played at the princes’ courts and in monasteries during the 12th and the 13th
century.
Galileo Galilei is known not only in astrology, but also due to his
knowledge in the ball games or in the ball rotation. In his treaty “Dialogue on
the 2 great world systems” he wrote: “the effect is similar to the one most of
the good players experience when they hit the ball with the racket. It gets a
rotation movement which evolves into a trajectory. The result is that the ball,
when it touches the surface, does not bounce in the direction of the flight, as
the opponent might expect, but it is changed by the recoil…” (Schmicker J.,
2000, p11).
The origins of the name “tennis” are associated by many philologists to the
Arab word “Tinnis”, a city situated at the mouth of the river Nile.
According to other sources, the term “tennis” comes from the latin word
“teneo” (= I take) which, up to our times has developed about 18 different
forms such as tenetz, tynes, tenyse, tenes and tennice. Even the term racket
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which is internationally used has Arab or Latin origins. “Rahat” (Arab)
designates the face of the hand and “reticulum” (Latin) designates the net. The
term “tennis” is mentioned for the first time in writings dating from 1548.
(Schmicker J., 2000, p.12).
The Middle Ages inherited the love for the ball game. All occidental
peoples practiced it with great pleasure but, among all of them, at the French
people it became so popular that it was considered the national game. The balls
varied in size as well as from the point of view of the material they were made
of, and they had names such as: paume, eteuf, balle, pelote, bonde, boule etc.
The types of games were also varied. The most popular was jeu de paume,
named this way because the ball was hit with the palm. This game was
exclusively a rural one in the beginning. It was played in open air, in the square
of villages and towns, on fields, in the moats of ruined castles. The ball was hit
with the palm and sent as far as possible. The popularity of this game was due
greatly to the fact that it could be practiced by everyone, since it did not require
any expensive equipment and accessories and its rules were not complicated. In
this primitive form, the game was violent. The ball was heavy, made of thick
leather, filled with hard materials:
pebbles, sand, sawdust and even iron
filings. In orderto throw such a ball at
great distance and height, most players
had to make great effort, which often led
to accidents, joint contortions and the
violence of the throw led to great trauma
of the muscles and bones. (Cf. Ababei C.,
2000, p.45).
Paume, the predecessor of the
modern tennis, flourished in France for a
while, in the 16th and the 17th centuries.
Only in Paris there were in those times a
few hundred places (a source mentions
1800 places) where this sport was
practiced. One of the most famous places
was the Louvre.
It was played in the open air – longue
paume (the equivalent of the Romanian
game of rounders), as well as in halls or
indoor places – courte paume. The ball

Photo 3. Vincennes. Game hall for
paumme in Paris. Wood sculpture
by Crebick, 1632.
(http://travelwithterry.blogspot.com/
2008/05/jeu-de-paume-mania.html)
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was this time hit with a racket, invented at the beginning of the 16th century,
during the reign of King Charles VIII. The racket was at first square, then it
became round, with a long handle (Photo 3). The hitting surface was made of a
network of rope or of hard parchment (Cf. Ababei C., 2003, p.45).
The famous players were: Charles von Orleans, who filled his time during
his detention in England writing poems about paumme, and Louis X, who died
because of a lung infection (pneumonia) after he caught a cold during a game
played in the forest.
The game hall appeared when the noblemen wanted to play without being
seen by the people. At the beginning, this shelter was just an enclosure made of
boards of wood, which limited the playing area to a rectangular yard. Later on,
a roof was built, thus allowing people to play even in bad weather (Cf. Ababei
C., 2003, p.45).
Outside France, the ball game was
played with the same enthusiasm in the
other occidental countries (Photo 4).
In
1555, an important textbook by Antonio
Scino appeared in Italy with the title
“Tratatto del gioco della palla” (treaty about
the ball game), which described in detail the
ball games, as well as the places where they
were held. The ball game most beloved by
the Italians was the one with the big ball,
“the balloon”, game which derived from the
Greek and Roman games. The ball had a
Photo 4. Images from the legend
diameter of 36 cm, weighed about 1 kilo, it
of Lancelot, the 14th century, with
had three leather covers and it was filled
players, referees and audience –
with air. The arm of a player was wrapped
the original is in the British
in a board sleeve with a leather glove at one
Museum, London (Schmicker J.,
end, but considering the weight of the ball it
2000, p.13).
required a great energy from the player.
Guts Muths describes this game as the national game of the Italians. It was
played in squares and on the town streets, between teams made up of 4-6
players (Cf. Ababei C., 2003, p.45).

404 |

Conference proceedings

Between 1559 and 1603, many books were published in Spain about the
juego de pelota which, in the 16th and the 17th centuries was played only by the
local noblemen. One of the first written
documents attesting the existence of table
tennis which survived until now is the book
written by Sambucus in 1576, published in
Antwerp (Photo 5).
Even in Germany, the game of paumme
was played with enthusiasm. There were
lots of places to play the game in the towns
and at court. A document from 1633 is still
kept, document which mentions the fact that
a certain Jakob Pointell is named master
(coach) by the Duke Wilhelm of Weimar.
His annual payment was of 30 thalers
(coins) and about 8 meters of wood.
The first international game of tennis
Photo 5. Book written by Sambucus
was probably played in 1505 at Windsor –
and published in Antwerp in 1576,
England when Phillip, archduke of Austria
in which the beginnings of tennis
and new king of Castile met the marquis of
are presented.
Dorset. “This country is very rich and the
businessmen earn in one week more than their German or Spanish colleagues
earn in a month. As a consequence, the craftsmen such as the hatters and the
carpenters play tennis even on working days, and bet for a as much as a
crown”; that’s how the French master Estienne Perlin, traveler through
England, wondered at the English people’s passion for competition and at the
excitement for sports of this small insular people. Tennis raised a certain
interest at the court of the English kings. Among the enthusiastic players were
the kings Henry II, Henry VII and Henry VIII. In those times, the noblemen
were the ones who practiced tennis with great enthusiasm and, as a
consequence, England became a Mecca for tennis and later it was the place
where the table tennis was born (Cf. Schmicker J., 2000, p.12).
The fall of the feudal society caused gradually the fall and then the
disappearance of the game. This fall started to manifest itself during the reign
of Louis XIV who, also he frequented the games, he never did so with real
pleasure. The game halls started to be less and less frequented, the public’s
interest turning towards the accessories of these halls – the ball dance and the
card games. In 1657 there were still 114 places in Paris, but around the French
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Revolution there were only 10 left. They disappeared gradually, the last one
being closed in 1839.
As for the game itself, it was still practiced in the common circles in
different forms. In the south of France, the Basque pelota is still played, a
regional game of force and eurithmia. (Cf Ababei C., 2003, p.46).

Bibliography
1. Ababei, C., 2003, Isoria educatiei fizice si sportului, curs CID, FEFS,
Bacau;
2. Kiritescu, C., 1964, Palestrica. Istorie a educatiei fizice din toate
timpurile si la toate popoarele, casa Scoalelor, 1943, ed. a-II-a, edit.
UCFS, Bucuresti;
3. Messinis, E.D., 2000, Table Tennis from A-Z, Athens;
4. Schmicker, J., 2000, Das grobe buch vom tischtennis, Deutschen
Bibliothek erhaltlich;
5. http://www.olympic.org
6. http://www.ittf.com
7. www.ettu.org
8. http://www.attu.org
9. http://www.fftt.org
10. http://www.trymysport.co.uk
11. http://www.ottf.org.au
12. http://www.stty.ch
13. http://www.italy-pictures.net
14. http://travelwithterry.blogspot.com

406 |

Conference proceedings

ПОЈАВА И РАЗВОЈ СТОНОГ ТЕНИСА ДО СРЕДИНЕ XVIII ВЕКА
Румунски стони тенис је спорт који има значајне перформансе на међународном
нивоу. Тај је спорт дао много великих шампиона који су током историје освајали
многе међународно значајне медаље.

Теорија и методологија наставе стоног тениса није у складу са
резултатима који се постижу на међународним нивоима такмичења и то је
својеврстан парадокс. Без икакве грешке можемо рећи да је пракса,
односно резултати који се постижу, јесу много бољи него ли теорија.
Овакву тврдњу потврђује мали број научних радова и студија на ову тему.
Зато сматрамо да је врло важно (без икакве намере да решимо проблем у
потпуности), да овој теми приђемо са становишта истраживања еволуције
овог спорта као и његовог даљег развоја.
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FOUNDING OF SERBIAN ASSOCIATION FOR
BASKETBALL AND ITS WORK UNTIL MAY 9TH 1945
ABSTRACT: Someone may think that people in Belgrade during WW II did not pay
much attention to sports activities. But, the research has shown that that was not the
case. People from Belgrade, even in those hard times, did pay attention to sports
activities and among them also to basketball. Besides founding clubs and having a lot
of competitions, sports associations for a number of sports were also founded. In the
fall of 1941 Serbian Association for Basketball and Volleyball was established.
Svetislav Vulović was elected for the first President. During those years, besides
spreading basketball in Belgrade and all Serbia, besides competitions, founding of new
clubs and sections, the Association also worked on publishing their own rules, rules of
basketball, improving and organizing of referees and so. For a little over a year, the
Association had 23 clubs and more than 300 players registered. They all participated in
the competition. In that period, the Association organized first Championship of Serbia
as also the first representative games. During writing historical method was used
(finding of primary historical sources, their analysis, as also finding and analysis of
secondary historical sources). A numerous sources made in that time were reviewed
and consulted (magazines, newspapers, papers, records, reports, overwrites, etc.), as
also the sources made afterword.

INTRODUCTION
Basketball in Belgrade starts in the beginning of October 1923, after the
visit of Mr. William Wailland, deputy of the Red Cross. He came to Belgrade
because of the organization of children games and playgrounds. Course about
children games, for male and female teachers of primary schools, teachers of
gymnastics, Sokol and Scout leaders, was held from September 27 to October
18, 1923 at the playgrounds of elementary school Savamala and the Cathedral
Church. Among other games, the course participants were shown the new
American game, basketball. Upon completion of the course, male students of
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Second Belgrade High School started to play it, and very fast it started to play
in other schools as well. By the end of 1925, because of the new director who
had no understanding for that new game, it stops in Second gymnasium. But
pupils of Belgrade schools continue to play it in Sokol societies, not all the
times, but occasionally. It starts with more intensity during 1935. It was played
in almost all Belgrade schools. As a part of 9th High school Games of Belgrade
Schools on May 17, 1939 basketball competitions were held as well. Four
teams participated: Men Gymnasium of King Aleksandar I, Third men
gymnasium, School for physical education and Fourth men real gymnasium.
Basketball activities continue in Belgrade during 1940 and 1941.
About basketball activities in Belgrade during WW II, a long time people
were silent and wrote very little about it. But research made by: Simović,
Pavlović, Pantelić and Grgić (2010) showed that: “[…] during the occupation
of Belgrade basketball existed with almost the same intensity as before the
War. It was played not only by pre-war players, but also by other sportsmen
and school youth”. (p. 16)
According to Simović, Pavlović, Pantelić and Grgić:
“As the work of Sokol was forbidden by the occupation authority,
sportsmen who used to practice in Sokol societies go to other sport clubs where
they continue with their workout. In clubs, among other things, basketball
sections are being formed. One of the first ones was SK Jugoslavija (later SK
1913), for both men and women, that had a significant influence on basketball
development in Belgrade.” (Ibid.)
In that time several sport clubs existed in Belgrade (SK Jugoslavija,
BASK, BSK, BTK, Obilic, BOB, SASK, Vladan Matics’ club and others) who
cherished basketball in new-formed sections (teams).
First basketball championship of Belgrade during the War was held on
September 27 and 28, 1941.
Basketball activities in Belgrade during the WW II remained quite unresearched. That is why our intention throughout this paper, among other
things, is to try to find out when the Serbian association for basketball was
formed, who was the initiator, the first Executive Board, as also to highlight
and obtain from oblivion its work from founding to May 9, 1945. We hope to
stir up the sports historians, and also other readers interested in history of sports
for further research.
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METHOD
During writing historical method was used (finding of primary historical
sources, their critics and analysis, as also finding and analysis of secondary
historical sources). A numerous sources made in the time of those sports
activities were reviewed and consulted (magazines, newspapers, papers,
records, reports, overwrites, etc.) in: archives, libraries, institutes, private
archives and museums of sports, as also the sources made afterword.

RESULTS AND DISCUSSION
Besides founding clubs during 1941 in Belgrade, as a part of basketball
sections and competitions, several sports associations also started. The goal of
Association was to work on the organization of competitions, improvement and
development of certain sports, and not only in Belgrade, but in whole Serbia.
“Novo vreme” on August 31, 1941 published news that after First
volleyball championship of Belgrade, which is to be held in the first week of
September of the same year, will be formed Association for basketball and
volleyball. It was not mentioned what kind of association they are talking
about, association of Belgrade or Serbia. “During next week first Belgrade
championship in volleyball among societies that cherish this game will take
place. After this will start the founding of Association for volleyball and
basketball.” (cited in Paunić, 2007, p. 178)
In the first half of September 1941 Serbian Basketball and Volleyball
Association was founded. Svetislav Vulović was elected for the first President.
Technician was Boro Jovanović. Beside spreading basketball in Belgrade and
all Serbia, beside competitions, new clubs and sections, association also
worked on their own rules, rules of basketball, as also on the improvement and
organisation of referees. (Pavlović, Simović, Pantelić, & Grgić, 2011, pp. 86–
87)
During 1942 Association, among other activities, organized an
examination for referees. In the beginning of July 1942, throughout newspaper,
Association informed all interested that they can apply for basketball and
volleyball referee exams in BTK club in Tašmajdan every Tuesday from 7 p.m.
to 8 p.m. until July 15 of the mentioned year. One day before the deadline for
applying, July 14, 1942 an announcement form the Association was published
in Novo vreme, which informs all interested for taking this exam, that this is
the last day for application. “We remind all interested that the applications for
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taking a basketball and volleyball referee exam can be submitted today for the
last time in BTK premises in Tašmajdan from 7 to 8 p.m.” (“From the
Basketball and Volleyball Association”, 1942, p. 5)

FIGURE 1. Article entitled “From the Basketball and Volleyball
Association” from July 14, 1942 (Source: Ibid)
On Saturday July 22, 1942 Association had session that discussed about:
rough play, interferences of the game and other unsportsmanlike happenings
that took place on the match between S.k. 1913 and Obilić on Sunday, July 19,
1942. The discussion was about unsportsmanlike behaviour of players, as also
about interference by: Trajković, Neferović and Aksentijević.

FIGURE 2. Article entitled “Official news from Serbian Association for
Basketball and Volleyball” from July 23, 1942 (Source:
(“Official news from Serbian Association for Basketball and
Volleyball”, 1942, p. 5)
After a hard discussion following conclusions were made:
Players Trajković, member of Obilić, and Neferović, member of S.k. 1913,
are penalized by three months of playing restriction because of the attempt of
physical attack, or better said interference of normal play. Their penalty will
expire on October 22, 1942. With two months of playing restriction is
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penalized player Aksentijević, member of S.k. 1913, for interference of normal
play. His penalty will expire on September 22, 1942. (Ibid)
First Assembly of Serbian Association for Basketball and Volleyball was
held on 28th or 29th September, 1942, when the new Executive Board of
Association was elected. For President was re-elected former President
Svetislav Vulović, and in the Executive Board were again almost all former
members.
For Honorary Presidents were elected dr. Đorđe Paunoković and Sava
Grujić, for President dr. Vulović, for Vice Presidents R. Milojević and B.
Bakić, Secretary Marjanović, treasurer Predrag Mitić, deputy V. Đorđević,
technical leader S. Čolović, members: Vukotić, Milić, Zrnić, Sirotanović,
Cvetković, Radović, Durman, Otrelecki and Bora Bakić. Supervising Board
included: Radović Ivan, Ledić Ivan, M. Dramnićanin and S. Petković. (“New
Executive Board of Serbian Association for Basketball and Volleyball”, 1942,
p. 5)

FIGURE 3. Article entitled “New Executive Board of Serbian Association for
Basketball and Volleyball” from September 30, 1942. (Source:
Ibid)

Novo vreme announced that on Sunday, November 8, 1942 on BTK
playground in Tašmajdan an interesting basketball game will happen between
teams of Executive Board of Serbian Association for Basketball and
Volleyball. One of the teams will be named “Directing Board” and its players
will be: Vulović, Bakić I, Milojević, Marjanović, Aksentijević, Mitić, Sava
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Grujić, Đorđević and Zrnić. Other team will be called “Technical-Legal
Commission” where following players will play: S. Vukanović, Boro
Jovanović, Čolović, Bakić II, Sirotanović, Jurman, Cvetković, Durman and
Marković.
On Sunday in BTK playground in Tašmajdan very interesting and funny
programme will take place. Namely, among other games, members of Serbian
Association for Basketball and Volleyball Executive Board will also play a
match […] This match is going to be very “exciting” and “tensed” until the last
player is on his feet. It will make the spectators cry and the excitement will
reach its peak. (“Members of Serbian Association for Basketball and
Volleyball play a match”, 1942, p. 5)
These mentioned names of “old and ‘tested’ players” will prove “that this
match will be on one unusually ‘high’ level”. (Ibid)

FIGURE 4. Article entitled “Members of Serbian Association for
Basketball and Volleyball play a match” from November 7,
1942 (Source: Ibid)
We did not find any data implying that this match really happened.
(Pavlović, Simović, Pantelić, & Grgić, 2011)
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Nenadović in Novo vreme from March 2, 1943 in text entitled “Basketball
is re-woken” writes about the work of Association:
After a longer break that started with winter days and still lasts, basketball
and volleyball are being re-woken again. Serbian Association for Basketball
and Volleyball used that break to make they own rules, as also the rules of
basketball and volleyball, so in the future everything should develop normally.
Following games will be led by several referees because Serbian Association
for Basketball and Volleyball gave their best to create one, for now, small
referee crew that will appear in basketball and volleyball games, and gain the
confidence of the audience. (cited in Paunić, 2007, p. 181)
Association in a little over a year, has achieved notable success: more than
three hundred registered players in Association, 23 registered clubs, all
participate in the competition, they organized the Championship of Serbia, the
first national team game, and created basketball rules, a good referee staff and
so on.
During 1943 Association continues with their activities. Besides written
call addressed to all registered basketball clubs, association has also called all
member clubs of the Serbian Association for Basketball throughout call
published in Novo vreme from February 22, 1943 to, at latest until the 10th of
March of the current year, send the photos of their male and female players. If
the clubs do not send the required data, they will not be able to participate in
the competition with unregistered players. Because of not fulfilling the required
obligations towards the Association, they will be sanctioned in appropriate
way, in accordance with the Rule-book of the Association.
The text of the call says:
We call all member clubs of the above mentioned Association to send the
photos of their players because of their registration. The deadline is March 10 t.
y. The clubs that do not do as written will not be able to play with unverified
players, and will also be sanctioned in appropriate way.
At the same time we appoint the Association session for Thursday in BTK
premises in Tašmajdan at 7 p.m. (“From Serbian Association for Basketball
and Volleyball”, 1943a, p. 3)
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FIGURE 5. Article entitled “From Serbian Association for Basketball and
Volleyball” from February 22, 1943. (Source: Ibid)
What was the discussion in the session held on Thursday, February 25,
1943 in BTK, starting at 7 p.m., and what were the conclusions, we do not
know, because we did not find the appropriate sources.
President of the Serbian Association for Basketball and Volleyball, dr.
Svetislav Vulović, in the end of June 1943 was named for the member of the
State Sports Board as a representative of Serbian Association for Basketball
and Volleyball.

FIGURE 6. Article in “Obnova” entitled “Designation of members of National
Sports Board” from July 2, 1943 (Source: “Designation of members
of National Sports Board”, 1943, p. 5)
The written decision about appointing him for the member of the above
mentioned board was published in journal “Obnova”, no. 2 from July 2, 1943.
The decision says:
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In accordance with article 3 (verse 3), Act of state control of sports
organizations M.S.
No. 852 from March 3, 1942, I decide:
Members of National Sports Board will be:
1. Arc. Milorad Petronić, architect of the States Monopoly Government,
representative of the Serbian Ball Association;
2. Dr. Svetislav Vulović, physician, assistant in University ORL clinic,
representative of Serbian Association for Basketball and Volleyball.
(Ibid)
Administrative Board of the Association in session held on June 15, 1943
in accordance with art. 10 of Rules, made a decision that the Second regular
Assembly of Serbian Association for Basketball and Volleyball will be held on
July 9 of the same year in BTK premises, in Bitoljska 26, starting at 5 p.m.
At the same Assembly, in accordance with article 14 of the Rules, was
determined following agenda:

1. Founding of Verification Board, 2. Selection of the scorer and
scorer’s verifier, 3. Report of Administrative Board: a. Report of
Secretary, b. Report of treasurer, v. Report of tech. leader for
basketball, g. Report of tech. leader for volleyball, 4. Report of the
Supervising Board, 5. Un-designation of the former Executive Board,
6. Selection of the new Executive Board, 7. Questions and
suggestions. (“Assembly of the Association for Basketball and
Volleyball”, 1943, p. 4)
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FIGURE 7. Article in “Novo vreme” entitled “Assembly of the Association
for Basketball and Volleyball” from July 29, 1943 (Source:
Ibid)
Based on the article 14, act ž of the Rules: “All suggestions, plea or
appeals of the members of Association for this Assembly, must be delivered to
Association at latest seven days before the Assembly”. (Ibid)
Based on the article 12 of the same Rules the Assembly: “[…] are able to
attend only two representatives from every member of Association with a valid
authorization. Delegates must be members of the represented society”. (Ibid)
In case that in 5 p.m. there is no sufficient number of delegates, Assembly
will start with a half hour delay, at 5:30 p.m. with no regard to the number of
attendees.
We didn’t find more information about the mentioned Assembly in
reviewed sources. (Pavlović, Simović, Pantelić, & Grgić, 2011)
Nenadović’s text published in “Novo vreme” on July 6, 1943 before the
Assembly, is the best way to describe the work of the Association in that
period. We quote one part of that text:
That day will be historically and undeniably the most important date for
this sport. Basketball and volleyball for little over a year of organized
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promotion have interested a lot of athletes, in the first place, because today
there are over 300 verified players in the Association, as also the whole sports
public. It is considered that a total of over 15.000 viewers attended a so – far
basketball and volleyball games. Association managed to organize its first
championship and gain its first champion for 1942, as also to organize one very
beautiful game between representations of Belgrade and National Guard. Only
that kind of addicted work could attract 23 clubs to sign and actively participate
in the championships of the Association. Yet, the Association had one big lack.
Because of the preoccupation about the many games going on, Technical Board
had no time to make the rules. They worked by the combination of several
rules, which had their differences, and none of them were accepted as official
ones. That is why referees could not be synchronized. Fortunately for the
Association and all players, Aksentijević, Popović and Dimić, great fans of this
game, managed to do that. It was probably a great practice and a dedicated
work that gave these young men the opportunity to end this work. Boro
Jovanović, a technical referent of the Association for basketball and the first
member of the Commission for the acceptance of the rules, gave his opinion
and a good word for them. (cited in Paunić, 2007, pp. 181 - 182)
Mirko (Bata) Aksentijević, Nebojša Popović and Ivan Dimić even out and
wrote the rules, and a Commission for the acceptance of the rules, whose first
member was Boro Jovanović, commanded them and gave their positive
opinion. About them “Novo vreme” no. 52 in its Sports department from July
27, 1943 says:
It is unnecessary to emphasise the meaning of the creation and the
publication of these rules for the development of our basketball. Because it
should be considered that even before the foundation of the Association,
basketball already existed here (before 1941), and clubs had their “wild”
development even then, and every one of them had their own rules. Now this
sport will gain its uniformity which is cooperated with the basketball around
the globe. By doing that, Serbian Association for Basketball and Volleyball,
along with the three mentioned players – the writers of the rules, filled a huge
emptiness which has stemmed the progress of this young sport in our
environment. (cited in Paunić, 2007, p. 182)
Association formed a referee team with: Boro Jovanović, Selimir (Sele)
Radovanović, Zvonimir Neferović, Mileta Tešin, Mirko (Bata) Aksentijević,
Miodrag (Mija) Stefanović, Vaso Stojković, Slobodan Vukanović and others.
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It starts with two – referees – per – game practise (one older, more
experienced referee, and the beginner), what seemed to be very good. It was
just like the old saying says “More eyes see well.”
For the referee couple Boro Jovanović – Slobodan Vukanović, after one
whistled game, they say:
These four eyes saw almost everything. I think that the two – referees – per
– game practise is often very good, and that Bora Jovanović should stick to the
same when making a referee staff. A referee beginner along with the older one
would deepen his practical knowledge and entered the life much more
successful. (cited in Paunić, 2007, 187)
To improve the work of the referee crew for basketball, as also to answer
to all other questions that involve refereeing, on the 14th December 1943 was
formed Assembly of the basketball and volleyball referee association.
Constituent Assembly was held in the premises of the Sk. Mitić, starting at 6
p.m. The Assembly was announced in Novo Vreme: “In the premises of the SK
‘Mitić’ (entrance from the st. Uskočka) today, 6 p.m. sharp, will be held a
Constituent Assembly of Basketball and Volleyball Referee Association”.
(“Constituent Assembly of Basketball and Volleyball Referee Association
today”, 1943, p. 5)

FIGURE 8. Article in “Novo vreme” entitled “Constituent Assembly of
Basketball and Volleyball Referee Association today”, from
December 14, 1943 (Source: Ibid)
In the first half of August, probably 13th or 14th August 1943, Serbian
Association for Basketball and Volleyball in their premises in Raićeva 15, held
a session where several important decisions were made.
Some players were registered along with the right to participate in the
competition:
[...] For Sk. Hajduk, Ivanović A. Aleksandar, Vlak P. Neven, Milić V.
Ljubomir, Perić P. Milenko, for Sk. Bob, Putnik M. Nenad, for Sk. Admiru,
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Antonijević V. Vasa, Ostojić V. Velimir, Budić K. Vladimir, Milovanović S.
Milan, Lukić S. Veljko and Cvejić B. Bogdan. („From Serbian Association for
Basketball and Volleyball“, 1943b, p. 5)
A decision was made that only registered players can participate in the
following games, and that they will have to show the certificate to the member
of the Association before the competition.
In accordance with the earlier mentioned all clubs were called "[...] to pick
up their verification certificates from the secretary”. (Ibid)
They also made a decision that future games will be played “[...] only in
playgrounds verified by the Association”. (Ibid)
That is why they called all clubs “[...] that own either basketball or
volleyball playground to submit the plea for playground’s verification”. (Ibid)
It was decided that they will also accept registration applications in the
future “[...] but only if, beside the plea, they submit also 10 dinars cash and two
photos for each player”. (Ibid)
Some players of Sk. Obilić were suspended: Pandurov, Sokolović and
Trajković, as also M. Đorđević, player of Sk. Mitić, and they were called to
come to the hearing on august 17 of that year in the Association offices,
starting at 5.30 a.m. (Ibid)
The session of the Legal Commission was appointed for August 17, at 6.15
a.m., and of the Executive Board at 6.30 a.m.
Basketball becomes more and more popular, more interesting for the
viewers, the matches are more visited (at one BSK’s and SK 1913’s game
attended around 1.500 viewers), and other athletes go in for it.
“Basketball and volleyball constantly embrace better positions in our sport
lives. There are more and more football players among competitors and
viewers. Basketball and volleyball attract them, by not only their beauty and
dynamics, but also by its practical value. They know that there is no better and
more complete training than these sports, because in the game all parts of the
body are equally active.” (Paunić, 2007, p. 172)
About the work of Association in the period of 1944 and at the beginning
of 1945, in available and reviewed sources we couldn’t find enough data for
appropriate historical reconstruction.
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ОСНИВАЊЕ СРПСКОГ САВЕЗА КОШАРКЕ И ЊЕГОВ РАД ДО 9.
МАЈА 1945. ГОДИНЕ
САЖЕТАК: Може се помислити да становници Београда, за вријеме другог
свјетског рата, нису посвећивали довољно пажње спортским активностима. Но,
истраживање је показало да није било тако. Београђани су, и у тако тешким
временима, поред осталог, посвећивали пажњу и спортским активностима, међу
којима су се налазиле и кошаркашке. Поред оснивања спортских клубова и
одржавања бројних такмичења, оснивани су и спортски савези за разне спортове.
У јесен 1941. године у Београду је основан Српски савез кошарке и одбојке. За
првог предсједника изабран је Светислав Вуловић. Савез је тих година, поред
рада на ширењу кошарке не само у Београду, већ и у цијелој Србији,
организовања такмичења, оснивања нових клубова и секција, радио и на изради
својих правила, правила кошарке, побољшању и организацији судијског кадра
итд. У Савезу су, за нешто више од годину дана, била регистрована 23 клуба и
више од 300 играча и играчица. Сви су учествовали у такмичењу. Савез је у том
периоду организовао првенство Србије и прве репрезентативне утакмице.
Приликом писања рада коришћена је историјска метода (проналажење
примарних историјских извора, њихово анализирање, као и проналажење и
анализирање секундарних извора). Прегледани и консултовани су бројни извори
који су настали у то вријеме (часописи, новине, листови, записници, извјештаји,
преписке и др), као и извори који су настајали после тога периода.
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STUDY REGARDING THE FIRST FORMS OF
ORGANIZATION OF FOOTBALL ACTIVITY IN THE
CITY OF BACAU
ABSTRACT: This paper represents a modest start for an approach of the Bacau sports
history, and bringing back into the light.
The research consisted in studying the local newspapers archive, city hall, prefect's
office and Bacau County archives that I consulted trying to follow the data referring to
the football phenomenon, writing index cards, and when possible, making photocopies,
with the permission of the State Archives, the Bacau chapter.

Introduction:
The history of a football team looks sometimes like the history of a city.
The people who studied the sports archives cannot ignore the living reality,
because "the history of Physical Education and Sports is a part of the history of
culture and civilization". The sociologists all around the world speak also, from
different points of view, about the relation between sports and society.
This paper represents a modest start for an approach of the Bacau sports
history, and bringing back into the light.

Hypotheses:
1. The first hypothesis refers to the fact that our field (Physical
Education) must be well grounded in theory, which must start with
knowing the history of sportive manifestations in a certain region, in
our case the current setting of Bacau.
2. The second hypothesis takes football into consideration as a social
phenomenon, reflected as such in the media, thus the information
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found in the newspapers of the time represents the best way to see
how football was perceived by the people at certain point in time.

Research methods:
I used the historical method, through the study of the existent materials.
First, I studied the materials found in the Bacau County public libraries; after
seeing that the information is poor, I had to turn my research towards
institutions that are specialized in preserving information.
Thus, I have studied the local newspapers archive, city hall, prefect's office
and Bacau County archives that I consulted trying to follow the data referring
to the football phenomenon, writing index cards, and when possible, making
photocopies, with the permission of the State Archives, the Bacau chapter.

The first forms of organization of football activity in the city of
Bacau
Around 1930, Bacau had approximately 30 000 inhabitants, about 5000
buildings, and over 100 industrial and commercial enterprises. Regarding
sports, we have very few certain data, but the beginning of the modernization
and development of the city created nevertheless the premise for "the first
worker sports groups tied to the activity of the professional and political
organizations (workers' clubs, socialist circles)" (N. Postolache, "Din istoria
mişcării sportive muncitoreşti şi de masă", p.13).
According to author N. Postolache, in 1922, in Bacau there were two
groups named C.S. Triumf and Val-Vârtej, in the same year in which at
Petrosani was being founded the team named today "Jiul", and the CS Chinezul
Timisoara was winning the national football championship by crushing in the
finals with 5-1 the Victoria Cluj (Nicolae Postolache „Istoria Sportului
românesc în date”, p. 128).
In the book "Bacăul din trecut şi de astăzi", pages 96-99, Gr. Grigorovici
writes that: "In January 1928, at the initiative of a railroad men group, the CFR
Cultural Sportive Association, the Bacau chapter is founded, aiming to
spread the physical and intellectual culture, and in the summer the group was
affiliated to the general Cultural Sportive Association, managing to participate
in competitions under the name of the CFR Excelsior Bacău Society.
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The athletes were meeting in the afternoons in the sportive park near the
Oituz barrier, to train in several disciplines: gymnastics, boxing, tennis, and
ball games; in 1931 the football sports section is founded, lead by the stationmaster himself, and around it began to gather a large crowd of enthusiasts.
But the most important Bacau sports group in the interbellum was founded
on April 15, 1931, and it was called the "Stadiul Băcăuan" Sportive
Association, inside which a football team emerged that in a short time would
become the most valuable football team in the Bacau-Roman-Piatra NeamtFocsani area.
A first success for the Bacau football movement! The locals gained
courage, challenging even "Victoria", the champion of Iasi, a city with an older
athletic tradition, during the Moldova derby.
On August 14, 1932 there is another derby, with the champion of
Bucovine: The "Stadiul Bacăuan" loses after a great battle to the superior
technique of the "Macaby Cernauti" players, who were influenced by the
Central Europe football, and had a more vigorous training.
This match is described in the newspaper "Bacaul", on August 15, 1932
(see fig. 1) as follows:

Fig.1. The newspaper "Bacăul" – 15th of August, 1932
"The Cernauti players dominated the game from the start. The
ball is constantly pushed towards the 'Stadiul Bacauan' goal.
| 425

Interrnational scientifi
fic conference Niss 2011

After a feew minutes, Pfefer,
Pf
after a pass from Ek
kcstein,
manages to
o score. The ga
ame moves on rapidly.
r
The 'M
Macaby'
shows its su
uperiority."
On October 1, 1932, as comm
mendation for its sportive work, the Romanian
ociation Football, with its headquarters in Buccharest, allows
Federation of Asso
I this part of th
he country is no
ow formed the
Bacau to organize a chapter here. In
CAU DISTRICT, with Bacau city as its capittal, comprising back then the
BAC
areaas of Bacau, Neeamt, and Romaan, and it was part
p of the "Eaastern League"
(seee fig. 2).

Fig.2. RFA
AF Official Letteer Eastern Leag
gue - March 15, 1933
Lieutenant Corneliu
C
Gherrmănescu wass appointed the General
Secrretary of the district; on March 15, 1933, with the help
p of Professor
Gheeorghiu, the Pressident of Bacau
u District, he req
quests in a letterr to the Mayor
of Bacau
B
(file 73/1933, Bacau City
y Hall) the "lea
asing" of a lan
nd "to be used
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exclusively forr athletic purposses", the solicitted leasing term
m being of 9 (niine)
years.
This requeest was analyzeed by the head
d of the Techniical Service at the
Mayor's Officee, who on Marrch 17, 1933, in
i the Official Letter no. 2455 is
addressing thee Mayor, attach
hing "the portio
on of the city plan,
p
in which the
requested land
d was marked with
w red". (see fiig. 3)

Fig.3. Official
Of
letter 245 of March 17, 1933
3
The Bacaau high-schools also organizzed football co
ompetitions durring
which the stud
dents fought forr City supremaccy. Such a mom
ment is very livvely
commented on
n May 25, 1933, in the newspap
per "Bacaul" (fiig. 4).
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At that date th
here was an en
ncounter betweeen the team of the "Normal
gh-school" team
m. Here is how
w of the sports
School" and the "Ferdinand Hig
umn writer, who
o signed with thee initial C., desccribed it:
colu
"Sunday, Mayy 11, on the beeautiful arena of the local Normal
N
School
therre was an intereesting football match
m
between the Ferdinand I high-school
team
m, and the Norm
mal school team
m."

Fig.4. Sports column, the new
wspaper "Bacău
ul" – 25th of Ma
ay, 1932
Because of finaancial difficultiees, on Septemb
ber 7, 1933 the football team
"Sta
adiul Băcăuan"
" is forced to fu
use with the "R
Royal Sportive Association",
a much
m
richer group
g
seeking athletic talentts, a fact desccribed by the
"Bacaul", in its "Sp
ports Column", on
o September 5,, 1933. (see fig. 5).
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Fig.5. "The Sports Column"", September 5, 1933
Although from the articlee in the newspap
per we can und
derstand that a nnew
stadium is to be
b built, I found
d nevertheless in
i the Bacau Ciity Hall archivees a
request from the
t president of
o the sports socciety "Stadiul Principele
P
Mihai"
- Colonel Constantinescu to the
t Mayor (seee fig. 6).
In this req
quest, recorded
d as no. 17 of February
F
23, 1935,
1
we can reead
this:
m, completing the
"The buillding and the maintenance of the stadium
installations, and
a procuring the
t materials th
hat are necessarry for the activitties
of the sportivee sections, all neeed large expen
nses, and as ou
ur Society does n
not
possess any in
ncomes, we wo
ould like to ask
k you to generrously agree too a
subvention forr the year of 193
35-1936, of 60 000
0 lei."
And thus "an admirab
ble stadium is built on Vicctoria Boulevaard,
possessing all the modern sports equipmeent". Today wee can only wonnder
um of the "Stad
diul Bacauan" team
t
looked like, being "the m
most
how that stadiu
complete stadiu
um in Moldaviaa", as described by
b a chronicler of the time.
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But a long, paainful break wiill come: soon the war will sttart, and there
n't be any time leeft for sports.
won

Fig.6. The letteer of Col. Constantinescu

Con
nclusions
After analyzin
ng the materials presented in
n this paper, the
t
following
concclusions can be drawn:
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•

the first forms of organization of football activity in the city of
Bacau are initiated by bourgeois groups, generally lead by
military men;

•

we can say that the mayor's office supported with funds or with
land the organization of football activities, being stimulated by
the prefect's office, from where the royal orders were generally
transmitted;

•

I would like to say that people such as lt. Ghermănescu and col.
Constantinescu, who were top representatives for the
organization of Bacau football activity, are being forgotten
today, a fact that I believe to be unjust;

•

many of the Bacau sportive clubs they created and were
"dismembered" by others should bear the names of their founders,
and not the names of the people who worked within the communist
sports, or have spent an insignificant amount of time in sports.
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ИСТРАЖИВАЊЕ ПРВИХ ОБЛИКА РАДА ФУДБАЛСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА У БАКАУ
Историјски гледано фудбал дели судбину историје једног града. Они који
изучавају спортске архиве не могу избећи реалност а то је да „историја физичког
васпитања и спорта јесте део историје културе и цивилизације“. И социолози
широм света различито гледају на везу између спорта и друштва.
Овај рад је скромни допринос и почетак отварања нових путева изучавања
историје спорта града Бакау. Конкретно, наше истраживање се фокусирало на
архивску грађу локалне штампе, документације из префектуре и општине града
Бакау, али и ширег региона, где се истраживао феномен фудбала, сакупљања
грађе тамо где је било могуће, прављења фотокопија нађеног материјала.
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF THEORY OF
PHYSICAL EDUCATION AS A PART OF
PEDAGOGICAL KNOWLEDGE
ABSTRACT: The emergence and development of the theory of physical education
were examined as an integral part of pedagogical knowledge and follow its logic.
Physical education was approved as key component of the educational systems in
Ancient Greece (Athens and Spartan). In the theories of philosophers from the
Renaissance and the Enlightenment physical education was interpreted as a part of the
whole education of man. Development and creation of the first physical education
systems in different European countries were a result of rationalization and
generalization of the pedagogical theory and practice. The report focuses on the reasons
for the emergence and development of the various concepts and systems of physical
education in historical perspective. The contemporary status of the theory of physical
education in the context of the pedagogical science is considered.

Thesis
The theory of physical education goes a long and a complex process of
development. From nowadays point of view it is an independent scientific
discipline with its own subject, tasks and methods of scientific research.
However, in the specialized pedagogical literature is established the notion that
the theory of physical education is a pedagogical discipline and in this context,
it logically follows the development of pedagogical knowledge [1, 8, 9]. The
overall historical development of the theory of physical education proves its
permanent pedagogical status.
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Method and Discussion
In order to prove a thesis about the pedagogical character of the theory of
physical education is required to examine many different concepts of physical
education as a part of the overall education and human development - from the
Antiquity to the Present. In this paper the attention will be focused only on
some of the concepts because of depth and complexity of the problem.
One good example in this relation is associated with the systems of
education in Ancient Greece - Spartan and Athenian. In both educational
systems the physical education occupies a significant place, but it has
fundamentally different goals, objectives and content [2, 6]. For example, in
the Spartan system of education the accent was given on the physical and the
military training [2, 4, 6]. From 7 years old children lived in schools which
resembled barracks. From age 17 years old young people continued their
physical and military training in special youth squads as solders. From 21 to 30
years old male participated compulsory in military service.
The education in Athens was directed to more comprehensive and
harmonious development of man and its aims were directed to improve the
human-being in physical, moral and intellectual attitude [2, 6]. In this regard, a
first attempt to integrate physical education with the intellectual, moral and
aesthetic education was known as kalokagatiya - a combination of physical and
moral beauty in a harmonious whole.
The idea of combining the spirit and the body reflected in the system of
education in Ancient Rome. Very popular at that time is the ancient Roman
sentence of Juvenal "Mens sana in corpore sana". The Romans tried to revive
the Greek educational system which is largely based on the military and
physical education [6].
A typical example of the place and the importance of physical education as
a part of the overall preparation of man for the life is the education and training
of the knights during the Middle Ages. A comprehensive and elaborate system
of knight education was found [4, 6]. Main content of knight education
consisted of absorbing the seven knight virtues: riding, swimming, fencing,
hunting, chess and composing poems. The first four of them were directly
related to military training of knights. They were required by the specific
military equipment and methods of warfare.
A new stage in development of the theory and the practice of physical
education was shown in the views and the concepts of the philosophers and the
pedagogues of the Renaissance and the Enlightenment. The physical education
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is seen as a part of the overall education and human development and its
importance to the harmonious formation of the adolescents is emphasized.
It is known that in the works of humanists a central place occupied the
man and the care for his comprehensive development and training. In the ideas
of the Italian humanist Vittorino da Feltre (1378-1446) physical education is
in the foreground [4, 6]. In his "House of Joy" children play outdoor motor
games, different sports activities, swim, toughen up. The whole atmosphere in
the nature creates favorable conditions for their health and physical
development.
The French humanist François Rabelais (1494-1553) worked out in his
book “Gargantua and Pantagruel” the ideas about a new kind of education and
training which opposed the widespread scholasticism [4]. The author
recommended combining of intellectual with physical education through
release of the air, performance of gymnastic exercises and various motor
activities [6]. Rabelais showed not only the means of physical education, which
recommended, but also provided important information on the methods of their
conduct and hygiene regime.
The theories of physical education received a new development in the
Enlightenment. Ideas and theories of philosophers and educators of the
Enlightenment were theoretical and methodological basis for development and
elaboration of integrated systems for physical education in different European
countries. It must be stressed that the creation and the development of the first
theories of physical education at the European level was result of
generalization and systematization of the overall pedagogical theory and
practice. In this direction concrete examples will be given.
The Czech Gymnastic System is worked out under the influence of the
ideas of education and upbringing of the founder of pedagogical science - Jan
Amos Comenius (1592-1670). In his great work "The Great Didactic" the
author classified all basic problems of pedagogical knowledge [3]. In this
relation the pedagogy as a science differentiated its own scientific status.
However, as all humanists, Comenius paid a great attention to physical
education. For Comenius main goal of physical exercises is the protection of
the human health and continuation of the human life [3, 6]. The creators of the
Czech Gymnastic Movement significantly expanded the objectives of
Comenius as they worked out a whole comprehensive system of physical
education with its necessary components.
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Valuable contribution to development of the English system of physical
education had the original ideas of the English philosopher John Locke (16321704). They are developed in his book "Some Thoughts on Education" [4]. In it
he presents a comprehensive theory of education aimed at building a
"gentleman" as an ideal of that epoch. The main task of education is the
formation of personal qualities for social work practice. Locke focused on three
main types of education - physical, intellectual and moral. Physical education
had an important place in the common system of education and training. The
English humanist sets the task for developing of the motor culture of pupils [6].
He justified the importance of the natural factors for hardening of the child.
Locke linked the organization of the child's life with the proper rotation of the
main activities - eating, sleeping and waking. Locke contributed to creation of
one of the first theories of physical education, which later was developed and
enriched by many pedagogues. At the same time the author points that without
link between the physical, mental and moral education no harmonious
development is available.
Contribution to the ideas and theories of physical education has the French
philosopher and pedagogue Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). In the
context of his philosophical ideas Rousseau develops original educational
views, which are based on the principle of the natural upbringing of the child
[7]. According to the author most correct is education that considers the age
peculiarities of pupils, and is realized in nature and away from society. Ideas of
Rousseau concern to a great extent physical education too and show its great
importance for the physical development of children. The Rousseau's theory of
education has a considerable influence for the creation of the French
Gymnastic System.
Contribution to the development of the theoretical thought in the field of
physical education has also the famous Swiss pedagogue Johann Pestalozzi
(1746-1827). His ideas are basis for the development of the Swiss Gymnastic
System [6].
Pestalozzi considers physical education as an important component of
general education. It aims to ensure a harmony in the human body. In his book
"Elementary gymnastic" Pestalozzi wrote that "Nature creates a child as an
indivisible whole, essential organic unity ... of heart, mind and body. The
development of one of them is associated not only with the development of the
others, but also each part is developed through the other parts” [6].
Under the term “gymnastic” Pestalozzi understands four subjects: drawing,
singing, gymnastics and handwork. In this way the author directs the attention
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to the link between the physical exercises and the other parts of general
education, to the elements of aesthetic and labour education. From the aims and
the objectives of physical education Pestalozzi formulated specific guidelines
for the practical work of the child which are relevant to its activities and daily
requirements.
From the position of the previous century should be mentioned that the
theory of corporal education or physical education and sport in Germany is
spread in the 30s years of the 20th century. It should be underlined that the ideas
and the principles of the Reform Pedagogy from the middle of the 20th century
and especially after the Second World War influenced the development of the
new theory of physical education in Germany. In this relation serious influence
had “the general didactics” of Wolfgang Klafki. These processes directed
attention to physical education of authors as B. Schmitz, O. Grupe and J.
Mester. They gave the pedagogical structure of physical education. The old
didactics of corporal education was transformed in sport pedagogy or general
pedagogy of sport [9, 10, 11]. The sport pedagogy is shown as a general
pedagogy of physical activity and sport.
O. Grupe underlined that the term Sport Pedagogy continued a tradition of
the 19th century of physical education or “theory of physical education” in
different countries and especially in Germany [10, 11]. According to Grupe the
term Physical Education was a term of pedagogy. The term Sport Pedagogy in
comparison with the term Physical Education introduced additional meanings
and concepts. It explained two perspectives – one of the practical educational
actions in sport and other of the theoretical reflection of sport education
practice.
O. Grupe applied the anthropological approach of sport pedagogy. He
wrote that the sport pedagogy was not restricted to concrete instructions and
recommendations. It must contribute to understanding of human being in
general. In this relation the anthropological approach in sport pedagogy was
specific and fundamental and could differ according to the cultural traditions
and social systems. From contemporary point of view Grupe has worked out
the main spheres of sport pedagogy. Physical education in schools was one of
them.
From the theories put forward is clear that the theory of physical education
has always been seen in the context of the overall education of man. However,
in modern term, it is relatively separate scientific discipline in the system of the
pedagogical science. Both in theoretic and in practical terms, however, there is
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an integral relationship of the physical education with the all other dimensions
of education - morally, willed, intellectual, aesthetic, labour, etc. [5].
Educational opportunities of physical education should be considered complex.
Development of certain personal qualities are integrated with the general
personal development of pupils in the unique sports activity. The man is a
complete person and in the process of physical education by the means of
physical exercises and sports activities he is influenced on various other areas
of education. Therefore, the historical development of physical education and
its modern scientific status is seen as an integral part of the pedagogical
knowledge. The undervalue of its pedagogical status is not directed in the right
direction on the interpretation of the phenomenon, but rather is liable to
misinterpretation of the impact of physical education and the methods of its
application on pupils and adolescents.
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ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА КАО
ДЕЛА ПЕДАГОШКИХ ЗНАЊА
Сажетак. Појава и развој теорије физичког васпитања се разматра
као интегрални део педагошког знања и следи његову логику. Физичко
васпитање и тренрање су биле кључне компоненте образовног система у
древној Грчкој (у Атини и Спарти). Теорије филозофа из доба Ренесансе и
Просветљења третирају физичко васпитање као део општег образовања
човека. Настанак и развој првог ситема физичког васпитања у европским
земљама био је резултат рационализације и генерализације педагошке
теорије и праксе. Овај се рад фокусира на разлоге појаве и развоја
различитих концепата и система физичког васпитања из историјске
перспективе. Такође разматрамо тренутни статус теорије физичког
васпитања у контексту педагошке науке.
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THE 20TH CENTURY
The Romanian Physical Education obtains in 1923 an official state
recognition, the National Physical Education Office and the National Physical
Education Institute being founded, with two sections:
a) the academic university section - the National Physical Education
Institute;
b) the military section
A scholar, sociologist, and teacher, Spiru Haret reserves an important place
for the problems of Physical Education and Sports in the training of the
younger generations: "Gymnastics, movement, aims to change the closed,
stuffing atmosphere in schools. The children must be allowed to manifest their
personality and to assert their point of view; they must learn to handle
themselves sometimes in difficult situations. This education can be achieved
through movement, game, and group work." Haret condemns the purely
intellectualist methods present in the education of those times. He daringly
unravels the situation of the pupils who "did not know anything else than the
books, and were enemies of physical exercise." Indignant against the upper
class people, Haret mentioned that: "For them, money, sloth, and lust were the
essence of their lives." Haret, wanting the revival of the national gymnastics
tradition, suggested that the Romanian game of "Oina" to be introduced in the
national curriculum. In 1897, at his initiative, the game of Oina becomes
mandatory.
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Similar to the models in the entire western world, the "cult" of physical
exercises appeared in the urban environment of the Old Kingdom through
sportive societies formed of pupils or students, but also through teams formed
in different military units. In the case of pupils, the encouragement came
through legislation, at the end of the 19th century, by introducing gymnastics
classes in the middle-school and high-school curricula.
The athletic competitions with spectators became a mainstream event in
Bacău only in the period between the two world wars, once the number of
sportive associations and clubs has grown. Among them, the Sports Club
"Tinerimea" ("The Youth") distinguishes itself as being one of the first
associations founded in Bacău, lead by Dionisie Ionescu.
Among the most dynamic athletic associations in Bacău was "Principele
Mihaiu" ("Prince Michael"), founded in May 1925, bearing the name of the
future King Mihai (Michael) I.
Track and field athletics appeared late in an organized form in Bacau, in
1930. The first record of athletic competitions for this year is found in the
weekly newspaper "Bacaul", on September 1. In one of its four pages, in the
column "Culture... research... sports", we found:
"The 'Mihai Eminescu' cultural society, with its sports section 'Unirea'
organizes for the date of August 31, this year, 2 P.M., a great celebration in
Bistrita Park. Among others ... there are scheduled races over short distances,
and endurance races...".
Used in military training, but also outside it, athletic competitions are
enjoying high praise within the Bacau military circles, being present in most of
the military celebrations in Bacau, and in the other cities of the county.
The throwing exercises are present in the training of young pre-military
men and soldiers, throwing and launching different explosive devices at a
distance, while the races and jumps of different types are part of their training,
the soldiers being made to outrun certain obstacles, to quickly go across battle
surfaces, and to march over long distances, which requires a specific
endurance.
A very important event for the Bacau sports, with important connotations
for athletics was the "Sportive Celebration in the CFR Park". Organized and
conducted on August 16, 1932, it enjoyed great attention from the local sports
public, and also from the Bacau's select circles. Together with the
demonstrations offered by the practitioners of various local sports, back then
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organized within the component "sections" of different clubs and societies,
military, cultural, or athletic, we find also a demonstration of six track and field
events, conducted "in the spirit of emulation".
The presence of town officials and the bourgeois representatives of that
time (most of them Jewish) did not have a direct influence on the future
development of the Bacau sports.
Athletics, as the other sports, did not benefit from a serious organization,
and a well deserved attention for the spectacle it offers. It remained still the
interest of certain exercise enthusiasts, many of them practicing different
sports. Perhaps the only institution protecting it remains the military through its
structures, represented by officers such as: lt. Ghermanescu, lt. Buby Andrei,
Cpt. Bianchi, slt. Profiriu, col. Constantinescu.
Another event that marked the evolution of local athletics was the fusion
between the "Prince Mihaiu/Michael Society" and the "Stadiul Bacauan"
Sportive Association, an event that resulted in the construction of a modern
sportive base, "the most complete of all there are in Moldavia, Bucovina, and
Bassarabia". From the local newspaper "Bacaul" (September 7, 1933) we find
out that the newly formed society "had 6-8 well organized sections", and that
"the athletics section will be lead by Professor Gheorghiu".
In 1936, the town of Bacau was enjoying the presence of the great
marching champion Roze Rădulescu. He organized for the first time in the
Moldavian province a 100 km marching event. The event was a great
celebration, a large part of the local population assisting on the side of the road
crossed by Rădulescu.
In Bacau, boxing was included in the sports events performed in the CFR
Park, together with other sports that raised the interest of the select and
numerous audiences, as mentioned in the well-known Bacau newspaper.
The most important moment for the Bacau pugilism was its first form of
organization, on the 7th of August 1933, when, at the initiative of colonel
Constantinescu, lt. Ghermănescu, and Mayor Văgăunescu, the "Principele
Mihaiu" (Prince Michael) sports club is born, by fusing the two great societies,
"Principele Mihaiu" and "Stadiul Băcăuan".
In the newspaper "Bacaul" we can find at this date the information that
among the founded sections is a boxing section, which will be equipped with a
special training room.
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Cycling has gained the Romanians' attention since the 19th century, at the
end of which several names of true champions were being mentioned having
performed beautifully. However, the people practicing the "bi-cycle" sport
were mostly Bucharest residents.
Whereas in the capital, in 1930, this activity was organized as a cyclists'
club, founded in 1907, which had many race tracks where various national and
international competitions took place, in Bacau there was no data regarding a
high profile cycling movement.
In 1932, this sport is represented at the CFR Park Celebration, where this
event (performed on an unmentioned distance) is won by Mr. Bujor.
A very important event for the people of Bacau happened on the 31st of
August, 1936, when the newspaper "Bacaul" reported the passing through town
of the cycling caravan from the Third Edition of the Tour of Romania.
Regretfully, back then our town was not a "stage place in the Focsani-Iasi
trajectory".
Here is what the journalists were writing:
"As we all know, the third edition of the Tour of Romania is currently
developing... This fabulous competition surpasses in its greatness the meaning
of the expression "sports event"... Among the competitors we can find one of
our local representatives (Aurel User); and among the announced rewards,
there are two Bacau awards, thanks to the great athlete Princess Marina
Stirbei... our representative is a specialist in "faces", and if he won't be again...
"just a face", he'll make a nice impression, hopefully."
Gymnastics was among the first forms of exercise on which the
organization of Physical Education and Sports was based in Romania. It was
introduced early on in the school curriculum by an order of the minister Spiru
Haret, and its use spread widely throughout the country.
In 1936, the Normal School of that time increased its capacity by a
building designed especially for gymnastics. From several verbal accounts, we
found that in 1941, in the gymnasium of the Ferdinand high-school there were:
wooden parallel bars, a latter, a rope, poles, etc., and the gymnastics class was
lead by professor Vasilescu.
The school drills were transformed in true outdoor spectacles by
performing them inside the gymnastics ensembles that were organized in parks
and on stadiums.
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Horse racing developed under two forms. The oldest, the most widely
known and liked because of its spectacular nature, is the horse track race,
organized as encouragement, with state subventions, of the horse breeders, for
using the race horse breeds. This became in Romania a lucrative occupation for
a small number of very rich people who could afford the luxury to own several
stables.
The second form appeared and developed after World War One, and it was
less spectacular, cultivating the horse riding as a sport. It was organized in
equestrian societies and horse riders clubs, which were composed mainly of
military men.
The town of Bacau does not have a horse riding tradition, but it doesn't
lack initiative.
In 1932, on November 21, in the weekly newspaper "Bacaul", in a second
page article, there was announced: "we will have horse races in Bacau", and
more, "we have information that on the initiative of colonel Madancovivi, the
distinguished commanding officer of the 10th Cavalry Regiment, a horse race
track will be build."
Swimming.
In the two decades between the two world wars there were a few local
initiatives manifested as sportive associations that would propagate and
stimulate the interest for this sport, which is a very important sport for
developing the physiological qualities and the moral ones.
In the county of Bacau there is no known document that would certify its
organization. It was practiced independently.
There are sources that say there were swimming competitions in the
"Bistrita" Park ("Bacaul", September 1, 1930, the column "Cultural...
Scouting... Sport"), under the patronage of the athletic section of the "Mihai
Eminescu" Cultural Society, or organized by the pre-military camps (file no.
75/1934 "Correspondence regarding the pre-military training of the youth", the
Bacau city archives).
The Letea sports club ensured the practice of swimming through its pool
more as a form of leisure activity.
Rugby was introduced in Romania by the young upper class men who
studied in Paris, where they played in the French teams. It was brought here at
the same time with football/soccer, but it does not have the same popularity as
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the latter, being played for a good period of time only in the capital and its
surrounding towns.
It arrives late in Bacau, in 1935 to be more precise, this event being the
subject of an almost comical article, because the meeting of the locals with the
new sport was very out of the ordinary. In the July 29 issue, in the same year,
in the weekly news column of the newspaper "Bacaul", the journalist, writing
under the name of Voledi reported that:
"Last Sunday there was the first rugby demonstration on our town's
stadium. Two Bucharest teams came especially to teach us this sport. For a
profane mind, rugby is a synonym for... fighting on a court, refereed according
to... some regulations, without the intervention of the spectators... our athletic
hosts, in order to show the Bucharest people that they fully understood the
lesson, they have shown what they know, getting into a full grown brawl... this
to the great amusement of the Bucharest men, who were surprised by the Bacau
men's precociousness... - most likely our Bacau natives were playing rugby just
like M. Jourdain was making prose... without knowing it."
Tennis. Just like horse racing that also needed costly investments, tennis
developed in Romania as a form of entertainment for the upper class, taking
after the English model. The first organizations, the Romanian Tennis Club,
and the Doherty appeared in Bucharest, the capital having a monopoly on this
sport for a long period of time at the beginning of the century. The intense
activity of these two clubs made the game to be popular also in our town.
Just like in the capital, it was practiced by a small number of people with a
certain financial status. They were a part of the town's industrialists, officials,
and military circles.
Back then, the tennis courts were the property of the CFR sportive
associations (where we can find today the CFR greenhouses), the Letea
sportive association, and the Army House (the back yard, a court that still
exists today, on OItus street).
In 1932, when the sportive base of the "Principele Mihaiu" Society was
founded, there was also created a tennis section, with two courts ("Bacaul",
August 7, 1933).
Competitive Shooting. Firing rifles, marksmanship, or competitive
shooting, as it was later called, this sport has its origins in professional military
training, and hunting, which helped maintain its popularity. In the beginning, it
has its own form of organization (mostly local) through the Romanian
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Marksmanship Society founded by D. Racovita, then it appears in a
combination with gymnastics in the "Romanian Arms, Gymnastics, and
Marksmanship Society", which had an ample activity throughout the country, a
lot of shooting ranges being created under its patronage, where members of
different associations with shooting sections could compete.
The first shooting masters to compete were trained in the army. Under the
same patronage of the state, the well-known institutions founded at the order of
Carol performed their activity.
The king was permanently concerned with the young people's training,
believing that the practice of sports represents the main way to have a healthy
nation. We found proof of this in the Bacau town hall file 75/1934, where a
royal decree mentioned the roles of the mayors and prefects regarding the
young men's pre-military training.
Another clue that competitive shooting was practiced in Bacau by the
young people we found also in this file, where in one of the documents, the
local pre-military center asks, through the Mayor's Office, the Bacau vocational
school to: "make 120 shooting devices", and the newspaper "Universul" to
print the shooting targets. This was on the 8th of December, 1934, when the
pre-military regulations were not issued yet.

Conclusions
In the interbellum, the physical education and sports in Bacău experienced
a high upstart, the period of maximum development being between the years
1934 - 1939, a time unmarked by crisis or war preparations.
The athletic activity in Bacău was always lead by institutions or passionate
groups, as follows:
1. the military institution can be considered to be the most prominent
promoter of physical education and sports, this being due to the specifics of
combat training, and to the education the officers received during military
school. It is important to remember that in those times, the main physical
education and sports educational institution was lead by a military man, general
Bădulescu.
2. The bourgeois circles, dominated by the population of Jewish origin,
were the promoter of sportive games in Bacău.
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3. Although, we can say that sporadically, the mayor's office supported
with funds the organization of athletic activities, being stimulated by the
prefect's office, from where the royal orders were generally transmitted.
As a general observation, we can say that the institutions created by Carol
(Charles) the Second, the Scouting, the Guarding, and the Pre-military formed
a base for the development of Physical Education and Sports in Romania.
We would also like to say that people such as lt. Ghermănescu and col.
Constantinescu were top representatives for an extraordinary sportive
movement, but whose names were forgotten by the people of today, a fact that
we believe to be unjust. Perhaps many of the Bacau sportive clubs they created
and were "dismembered" by others should bear their names, as recognition for
their actual contribution to the development of sports, and not the names of
other people who dealt with the communist sports, or have worked for an
insignificant amount of time for the Bacau sports.
A final conclusion would be referring to the fact that the newspapers of
that time have always considered being their duty to promote the local sportive
activity, and many of the articles written then can be considered examples
worthy to be emulated by the modern journalists.

Bibliography
1. Ababei, C.,Ababei, R., (2003) Repere istorice în evoluţia exerciţiului
fizic, Ed. Alma mater, Bacău
2. Ababei, C., (2000) Istoria educaţiei fizice, curs -zi Universitatea din
Bacău
3. Anuarul statistic al României (1923), Ed. Imprimeriile statului
Bucureşti
4. Popa, A., (2010) Fizionomii urbane şi structuri etno-sociale din
Moldova, Bacăul în tranziţia de la târg la oraş, Ed. Pim Iaşi,
5. Zaharia, D., Chiriacescu Emilia, (1979) Îndrumător în Arhivele
statului, Judeţul Bacău, Intreprinderea Poligrafică, Bucureşti

| 447

International scientific conference Nis 2011

ИСТРАЖИВАЊЕ ДРУШТВЕНО-ИСТОРИЈСКИХ УСЛОВА КОЈИ
СУ ПРАТИЛИ РАЗВОЈ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА У
ЖУПАНИЈИ БАКАУ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА
Слично моделима који су заступљени у западној цивилизацији „култ“ физичког
вежбања настао је у урбаној средини Старог Краљевства у спортским друштвима
које су формирали ученици или студенти, али и тимови формирани у различитим
војним јединицама. Када се ради о ученичкој популацији највећи подстицај је
потекао из законске регулативе на крају XIX века, увођењем часова гимнастике у
наставне планове средњих школа и факултета.
Спортска такмичења са публиком постала су сасвим нормална појава у Бакау тек
у периоду између два светска рата, чим је број спортских друштава и клубова
нарастао. Међу њима се издваја спортски клуб „Tinerimea“ („Млади“) као
првоосновани клуб у Бакау, а предводио га је Dionisie Ionescu.
Међу најдинамичнија спортска друштва у Бакау спада и „Principele Mihaiu“
(„Princ Michael“), основано у мају 1925, а носило је име будућег краља Михаи
(Mihaela) I.
На почетку XX века у Бакау су били заступљени следећи спортови: рагби, тенис,
одбојка, кошарка, гимнастика, фудбал и бициклизам, и слободно можемо додати
у случају боље стојеће популације, мотористика.
У међуратном периоду, физичко васпитање и спорт у Бакау су доживели свој
процват а максимални развој забележен је у периоду између 1934 – 1939. године,
када није била изражена криза нити су обављане припреме за рат.
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THE APPLICATION AND DEVELOPMENT OF
STATISTICAL METHODS AND STATISTICALMATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE
FIELD OF PHYSICAL EDUCATION IN SERBIA
Abstract The beginnings of an organized work effort and the formation of a
department for statistical analysis in our country date from the end of the 19th century
(1862), and were primarily used for obtaining a census of the population, and the
natural and economic resources. The work of these services led to the need for new
research in all the fields of social life and work, and thus in the field of physical
education. Modern scientific methods, such as statistics as a scientific method of
research, represent the scientific basis of the study of any phenomenon in physical
education. The statistical methods which are used in physical education research can
also be used in a group of related scientific disciplines which were used directly or
indirectly in the various forms of physical education in general, physical education in
the curriculum, in sport and recreational activities. At the very beginning, the statistical
method and the procedures that were used were primarily those that evaluated the
features of a studied group, whose units were classified and grouped into sequences
with absolute or relative expressions of size, and which were presented in the form of
tables and graphs. After the second phase, which is characterized by extended periods
of the use of statistical methods to determine the structure, differences, influence and
relations within and between the analyzed anthropological spaces, we come to the
current phase characterized by the use of neural networks for the simple reason that
neural networks can emulate any method of data analysis. Many of these networks
have been constructed up to date, so many in fact that their number practically cannot
be determined. Among them there is a certain, though not great, number of taxonomic
neural networks. Nevertheless, they are not all equally available, not all equally
effective, and have not all been evaluated in a rigorous manner.
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INTRODUCTION
The beginnings of an organized work effort and the formation of a
statistical service in our country date from the end of the 19th century (1862),
and were primarily used for obtaining a census of the population, and the
natural and economic resources. The work of these services led to the need for
new research in all the fields of social life and work, and thus in the field of
physical education. All types of knowledge, including the knowledge obtained
in the field of physical education, are obtained by means of the scientificresearch method. Certain methods are used in this type of work, and researcher
resort to certain courses. The methodology of scientific-research work in
physical education studies and systematizes these courses, methods, and
research procedures, so as to be able to answer the important questions the
researcher has to answer regarding his scientific-research work. Methodology
in physical education can be defined as that part of physical education which
deals with the evaluation of the means by which scientific knowledge is
obtained in this field. Statistics is a part of the internal structure of the
methodology which evaluates the models, methods and the algorithms for the
evaluation of data processing and hypothesis testing. The statistical methods
which are used in physical education research can be found in the group of
scientific disciplines which are directly or indirectly used in various forms of
physical education, such as physical education classes, sport and recreational
activities or in other anthropological sciences. The very application and
development of statistical methods in physical education is also closely related
to the development of kinesiometrics, computer science and cybernetics.

THE APPLICATION AND DEVELOPMENT OF STATISTICAL
METHODS AND MODELS IN PHYSICAL EDUCATION
PHASE I
Statistical research during the 50s and 60s in Serbia primarily took place in
the Institute for Physical Education and Sports Medicine and also at the various
faculties for physical education, either as an independent scientific discipline or
as part of other scientific disciplines. At the very beginning of the use of
statistical methods and procedures it was primarily the features of a mass of
participants which was being studied and whose units were classified, grouped
into sequences with an absolute or relative expressions of size and were shown
in the form of tables and graphs. In the following phase we perform statistical
analysis in which numerical data is obtained regarding the features of the
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analyzed occurrence and interpretation which leads to the possibility of
drawing a conclusion. Generally speaking, during the first 20 years or so, the
application of statistics in physical education in Serbia mainly began and ended
with the following statistical procedures: taking a certain statistical group as a
characteristic value marked as the parameter, its measure of central tendency or
means was calculated, as well as its deviations from this means. The means are
of different types and are selected according to group type: as the modus (Mo),
the value which occurs most often – is the most frequent, the median (Md)
which is in the middle of the distribution and the calculated means which
include the arithmetic means (М), geometric means (G) and harmonic means
(H). These means only partially characterize the group, since the significance
of the greater or smaller dispersion is greater than the means. This dispersion
indicates the homogeneity of the group and the extent of the confidence
interval of the means. The following step includes the determination of the
dispersion measures such as the range of results, the variance, standard
deviation, and the coefficient of variance. After that we take into consideration
the chronological sequence as the extent of the growth or the decline of a
certain occurrence of phenomenon over a certain period of time. The most
frequent occurrences are the continuous developmental tendencies which are
marked as a trend or as a line of movement during what is usually a longer
period of time. It can either be linear increasing or decreasing, or curvilinear.
The logical conclusion of this is the need to check all the individual influences
in the movement of the occurrence and the connection between certain
variables in the movement of the occurrence. The extent of the connection is
calculated through the correlation coefficient (r). If the degree of the
connection between the occurrences is a complete correlation coefficient, it
equals (1) and if the connection does not have a correlation coefficient, it
equals (0). In physical education, we mostly come across incomplete
(stochastic) connections, that is, the occurrence of a value of + or – for the
correlation coefficient, or whether the increase in one variable follows the
decrease in the other variable. Of the different correlation coefficients the one
most often used is Pearson's correlation coefficient (rxy), rank correlation (ρ),
the biserial coefficient (rbi), and the contingency coefficient (C). After working
on the previous problems of evaluation we move on to the comparison of the
characteristics between the groups. On the basis of the comparison we
determine whether any of the previously proposed hypotheses will be accepted
or rejected, or in other words, we begin the hypothesis testing. This was carried
out by means of the T-test, F-test and χ2-test. During the first phase of the
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development of statistical research in physical education, every procedure
usually ended with the aforementioned statistical procedures.

PHASE II
We could say that the previous statistical procedures close off the first
phase of the application of statistical methods in physical education in Serbia.
Namely, research procedures in statistics were used for scientific purposes
mostly regarding data which are quantified, that is, numerically expressed
through measurement, while the measuring enables the use of statistical and
thus mathematical methods. There is an opinion that the condition of a
particular science can be evaluated by the extent to which its essence can be
accounted for mathematically, that is, to which extent it could use math, even
though mathematical methods are not the only ones which can be used in
science. By observing the development of science we can see that the sciences
whose subject matter is such that it facilitates the use of mathematical methods
developed more quickly than those sciences in which it was difficult to use
mathematics. The application of mathematics depends on the possibility of
carrying out a measuring. Namely, where the dimensions of a particular
occurrence can easily be abstracted from its whole and where they are under
the relatively small influence of various factors, the measuring is easy and vice
versa. Towards the end of the 20th century, it was the use of statistical
mathematical methods and models on the computer that opened an almost
limitless field of possibility for the deeper understanding of natural
kinesiological processes and transformational processes which are used to
form, shape, model, program, plan and follow them.
It is well known that the manifest anthropological space is irrelevant for
the determination of the kinesiological laws for several reasons:
•

Its dimensionality is virtually limitless,

•

The manifested variables contain within themselves a specific
variance and variance of error,

•

The interpretation of the manifested phenomena is either
impossible or superficial and the stability of the results with the
aim of their application during the prediction is significantly
greater in the latent than the manifest space (Momirović, 1975).

The real kinesiological area is for these reasons only the space of latent
kinesiological dimensions. Modern scientific methods, which include statistics
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as a method of scientific research, represent the scientific essence of the study
of any phenomenon in physical education.
In physical education then, as well as now, scientific results have to enable
the explication, prediction and transformation of the studied phenomena and
processes in certain scientific disciplines which at the same time represent
scientific laws as well. Numerous models exist for their operationalization, as
well as methods, algorithms, and programs for the multivariate processing of
data which are contained within various statistical packages, and are almost
impossible to enumerate (Momirović et al. 1999). For the same reason their
classification is limited to three classic scientific laws, or four different groups
of methods which are most characteristic of kinesiological anthropological
research (Malacko & Popović, 1997):
The methods for the determination of structure and classification:
•

factor analysis, and

•

taxonomic analysis;

For determining influence and relations:
•

regression analysis, and

•

canonical correlation analysis;

For determining differences and effects:
•

a multivariate analysis of variance and covariance, and

•

the canonical discriminant analysis;

To determine changes and development:
•

the canonical analysis of change, and

•

the analysis of the development curve. (Popović, 1990, Malacko
& Popović, 2001)

Even though the statistical-mathematical methods and models originate
from the beginning and middle of the 20th century (the diagonal method of the
factor extraction (Cholesky, 1915), the centroid method described by Thurstone
(1935, 1947), the simple summation method described by Burt (1949), the
canonical factor analysis by Lawley (1940), the varimax criterion suggested by
Kaiser (1958) we did not need to wait long for their use in physical education
(Stanković, 2000). To quote Štalec (2011), “real statistics only came into use
since 1965 when professor Konstantin Momirović travelled from the Physical
Education College in Zagreb to Ljubljana, and asked for a few correlational
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matrices to be calculated for what today is considered a small number of
variables and participants (he remembers that there were 30 variables and 150
participants). Until then his associates had carried out analyses on hand-held
calculators“, data processing was partially done in Ljubljana under the
guidance of professor Klas, and no computing center to be found in Yugoslavia
in that day could (according to him) carry out those analyses on a computer.
„Considering the fact that we successfully carried out these demands, the
professor increased his appetite and he started designing more extensive studies
and using various methods of multivariate data analysis“. They programmed
regression analyses, factor analyses, discriminant analyses and the multivariate
multi-factor analysis of variance. This kind of prepared program was supposed
to be fed into a computer, prepared in the form of a reading tape with the data
on and it was supposed to start the performance by means of a certain
command on the computer stand. The program carried out command after
command, no translation was necessary. Unfortunately not a single copy of the
results can be found today.
In his overall life’s work, dr Konstantin Momirović attempted to bring
together Croatian and Serbian views and approaches as much as possible,
acting as a fine connection between the two. The first paper written on physical
education with the use of the statistical-mathematical method was written by dr
Konstantin Momirović (1966) and it was entitled “Primjena latentnih
antropometrijskih varijabli pri selekciji vrhunskih sportaša“(The use of latent
anthropometric variables in the selection process of elite athletes). Immediately
afterwards he published his second article (1968) entitled “Faktorska struktura
antropometrijskih varijabli“(The factor structure of anthropometric variables)
published by the Kinesiology institute of the Faculty of Physical Education in
Zagreb, where he had been working at the time.
In Serbia, the first paper written on the subject of physical education and
the application of multivariate mathematical-statistical methods (factor and
regression analyses) was the scientific project of dr Julijan Malacko (1970)
from Novi Sad, entitled "Validacija instrumenata za ispitivanje psihosomatskog
stanja i stepena treniranosti rvača" (The validation of instruments for the study
of psychosomatic states and the degree of the fitness of wrestlers), which was
written at the behest of the Physical Education Association of Yugoslavia, as a
result of an open contest dating from 1968. In his PhD thesis entitled
"Struktura morfoloških, motoričkih, kognitivnih i konativnih dimenzija u
dizača tegova" (The structure of the morphological, motor, cognitive and
conative dimensions among weight lifters, 1976), which was defended at the
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Faculty of Physical Education in Belgrade, he also applied a multivariate
statistical method including factor and regression analyses. Once the Faculty of
Physical Education was founded in Novi Sad in 1974, a curriculum was
designed to included a course entitled the Methodology of research with an
introduction to statistics and dr Julijan Malacko was selected to teach this
course in 1977. While completing the course outline, at his suggestion, it was
agreed that statistics as part of the undergraduate program should include, in
addition to the univariate method (central and dispersion parameters of
variables, the differences between means, the intercorrelation of variables, the
linear regression equation, the trend equation, the differences between
frequencies), the multivariate method (vector and matrix algebra, factor
analysis, taxonomic analysis, regression analysis, multivariate analysis of
variance and covariance, disriminant analysis, canonical analysis of the
development curve) as well. This approach to studying statistics at the
undergraduate level resulted in the preparation of the students for postgraduate
studies, which began during the 1981/82 school year and enrolled students not
only from Serbia, but also from Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro
and Macedonia. Considering the great interest that the students had for both
undergraduate and postgraduate studies that were organized in such a way, as
well as for studying the research methodology involving univariate and
multivariate statistics, dr Julijan Malacko procured the first personal computer
for the faculty to use, bringing it over from Nove Gorice in Slovenia in 1990,
and from the Community College for Physical Education in Ljubljana the
appropriate statistical packages for data processing, which created the
conditions for forming the Diagnostic-prognostic Center within the Institute of
Physical Education in Novi Sad. Then using the SIZ for education in
Vojvodina, he acquired 10 computers which were placed within the newly
adapted computer room, as a location where practical courses took place as part
of the Statistics course. Following that, in 1994, dr Julijan Malacko published a
handbook
entitled
Антрополошка
статистичка
методологија
(Anthropological statistical methodology), a published coursebook, coauthored
with dr Dragan Popović, which has had four editions to date (1997, 2000, 2001
and 2005) and which has been quoted significantly.
In 1979 dr Dragan Popović started working, in Niš, on the application and
development of the DRSOFT program package for home and personal
computers which work with CP/M, PS-DOS, MS-DOS and XENIX operative
systems, and which deal with quantitative data processing. All the programs
and sub-programs that the professor wrote in Fortran and Basic were tested
over several dozen MSc theses and PhD theses and their descriptions were
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explicitly stated in the handbook “Programi i potprogrami za analizu
kvantitativnih promena“ (The programs and sub-programs for the analysis of
quantitative changes) (1993) at the Center for Multidisciplinary research of the
Faculty of Physical Education in Priština established in 1992, whose head
professor Popović has been ever since it was established. Today we can say
that it was a pioneer endeavor since, as far as the author was able to determine,
at the time no one was writing statistical programs for these types of
computers. Computing centers up till then were engaged in adapting program
packages which were written for the IBM 1130 computers (the well known
SSP package) as well as for other computers which were installed throughout
Yugoslavia at the time (PDP and the greatest computer installed up till then, the
UNIVAC computer at the SRCE center in Zagreb. The first pioneer papers by
professor Momirović and professor Popović were a modification of the
algorithms and programs written in FORTRANU 4 of the well-known
handbook by Cooley & Lohnes (1971) Multivariate data analysis.
PHASE III
In a great number of research projects, the solution to the research issue in
physical education could not be found in the closed algebraic form and because
of that the solution had to be sought out in some numerical algorithms. As it is
well known, up to now several hundred of these algorithms which were
efficient enough to be retained in practice were proposed, and thus found their
place in textbooks; several dozens of these algorithms were implement in the
most frequently used statistical program systems or packages such as SAS,
GENSTAT, SPSS, Statistica, BMDP, SYSTAT and others, and were not
necessarily worse program products. The use of these products in different
sciences or fields derived from these sciences have shown that their
effectiveness varies significantly not only from method to method, and from
implementation to implementation, but also from problem to problem, defined
by the configuration of the vectors of the objects in the variable space. In such
situations it is natural that the solution to the problem could be found in the
space of heuristic methods and thus in the space of neural networks, for the
simple reason that neural networks can be used to emulate any method of data
analysis. So many of these networks have been constructed up to date that it is
virtually impossible to count them. Nevertheless, they are not all equally
accessible, nor equally effective, and have not been checked in a rigorous
enough fashion. With the arrival of professor Momirović to Belgrade (1991),
Serbia became one of the world’s centers for the development of neural
networks, which in addition to the other social sciences found their use in
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kinesiology. Professor Momirović developed the following program packages:
SS, GENSTAT and SPSS and wrote several hundred algorithms and programs
for them. In collaboration, Momirović & Popović 2003, wrote one of the
seminal works of our field which refers to neural networks “Konstrukcija i
primena taksonomskih neuronskih mreža“(The construction and application of
taxonomic neural networks). Professor Momirović and professor Popović
developed networks which were implemented in the SPSS environment until
2003, and for a very simple reason, the fact that the SPSS environment is on
the one hand easy to use and it requires no knowledge of programming and on
the other hand is available to all the users of statistical packages. It is precisely
for this reason that there are such great limitations and possibilities for the
serious use of neural networks. It is for this reason that professor Popović
decided on the implementation of the neural network under the SAS
environment, and for two important reasons. The first reason is that the SAS
environment has been designed in a much more serious form and in and of
itself can offer the user far more, while the second reason is that it is the only
environment which can fully satisfy all users and especially those who are
knowledgeable regarding the production of algorithms and programs.

CONCLUSION
The beginnings of the organized work effort and the formation of a
department for statistical analysis in Serbia date from the end of the 19th
century (1862), which had the aim of completing a population census, and a
census of natural and economic resources. At the very beginning when these
statistical methods and procedures were being used for the first time, they were
mostly descriptive statistics and tests statistics. After the second phase which is
characterized by a long period of the use of statistical-mathematical methods
for determining the structure, differences, the influence and relations within
and between the analyzed anthropological spaces, we come to the phase of the
application of neural networks by means of which we can emulate any method
of data analysis. So many of these networks have been constructed to date that
it is practically impossible to count them all. Nevertheless, they are not all
equally accessible, are not equally effective and they have not all been
evaluated in a rigorous enough fashion. The further development of
anthropological sciences (kinesiology, psychology, genetics, pedagogy,
sociology ...) can necessarily be expected to be promoted if information
technology improves, including the use of mathematic and cybernetic methods
in the application and development of neural networks.
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Lately there has been much abuse of the statistical packages and even
terror in the so-called field of data processing. Having worked all these years
with professor Popović, who is the only true follower of professor Momirović
and his heir, first as an assistant and now as a professor myself, and having
spent most of my time with him in the field of scientific-research work, I have
learned that it is impossible to accept the widespread belief as a given that it is
enough to come into possession of computer equipment, to obtain the cheapest
statistical package and with a little good will carry out any serious scientific
research. We would not be quoting and citing the names of certain authors who
designed the name “data processors” if they did not in fact understand the basic
logic of some of the multivariate analyses, and not, for instance, hyper and
hypofactorization in factor analysis. What are we to do: either the modern
young researchers of today will learn the basics of programming and the logic
of multivariate models which have explicitly been covered in the numerous
textbooks to date of our many fellow authors, so that they could use some of
the more serious program packages, for instance SAS and neural networks, or
this hard work will all be in vain.
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ПРИМЕНА И РАЗВОЈ СТАТИСТИЧКИХ МЕТОДА И
СТАТИСТИЧКО-МАТЕМАТИЧКИХ МЕТОДА И МОДЕЛА У
ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У СРБИЈИ
САЖЕТАК: Почеци организованог рада и формирања статистичке службе
јављају се у нашој држави крајем 19-тог века (1862) у циљу пописа
становништва, природних и економских ресурса. Из рада тих служби ничу
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потребе истраживања стања у свим областима друштвеног живота и рада, па
тиме и у области физичке културе. Савремене научне методе, којима припада и
статистика као научна метода истраживања, представљају научну суштину
проучавања ма ког феномена у физичкој култури. Статистичке методе које се
примењују у истраживањима физичке културе присутне су и у низу научних
дисциплина, примењиваних непосредно или посредно, у разним облицима
физичке културе, физичком васпитању, спорту и рекреацији. У почецима
примене статистичких метода и поступака коришћена су углавном обележја масе
која се истражује и чије јединице се класификују, групишу у низове са
апсолутним или релативним изразима величина и приказују у облику табела и
графикона. Након друге фазе која се одликује дугим периодом примене
статистичко-математичких метода за утврђивање структуре, разлика, утицаја и
релација унутар и између анализираних антрополошких простора долази до
садашње фазе примене неуронских мрежа из простог разлога што се неуронским
мрежама може емулирати било која метода за анализу података. Таквих је мрежа
до сада конструисано толико, да их је практички немогуће пребројати. Међу
њима има и известан, премда невелики број таксономских неуронских мрежа.
Међутим, нису све једнако доступне, нису све једнако ефикасне, а нису ни све
провераване на довољно строг начин.
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TRANSFORMATION OF SOME TRADITIONAL FOLK
COMPETITIONS INTO MODERN SPORTS IN SERBIA
IN 19TH CENTURY
Introduction
After centuries of oppression, in the early 19th century the Serbian people
began the struggle for national liberation from the Turks and state
independence. After the fighting during the First and the Second Serbian
Uprising, Serbia finally gained autonomy, i.e., by the Sultan Mahmud’s edict
passed in 1830, Turkey recognized the borders from 1813, returned the
freedom of religion right to the Serbian people, the right to have its own army,
to open schools, hospitals, printing industry. Milos Obrenovic was recognized
the dignity of a hereditary prince and was given internal administration of
Serbia.
Since then, Serbia began an accelerated economic, cultural, educational,
and political development following the pattern of European countries. Serbia
opened primary and secondary schools, founded the Lyceum, which became
Great school – the precursor of the university, sent scholars to many European
countries where they gained experience and became educated in many fields,
including sports.
Returning to Serbia, they became initiators of the introduction of different
cultural traditions of European countries and their immediate executors.

Method
Historic method was applied in the research.
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Results and discussion
Modern (contemporary) sport, in its present form, appeared in England and
developed within the education system. As a basis for its appearance rural folk
dances served, preserved and transmitted as a tradition of this nation, in which
people competed in villages, but also after moving to cities. In addition to these
forms of competition, new forms of competition have appeared as well, from
which modern sporting disciplines emerged.
Such a development of sport in England has resulted in it becoming the
first sports nation; while the ideas on the implementation of sport in education
of students and a way of entertainment for all categories of citizens, quickly
expanded, and were accepted in other European countries.
Knowledge of modern sports came to Serbia, thanks to scholars who were
educated in European countries, where they practiced these sports, and brought
to Serbia as their own knowledge and experience. Besides them, rich
merchants, who traveled to European countries a lot, also had the insight into
the knowledge of modern sports, as well as educated people who arrived from
European countries and settled in Serbia.
They most often brought first bicycles, footballs and other sporting
apparatus, which at first were a real sensation in this environment, but over
time, more and more people accepted these disciplines, i.e. began to get
involved in these new sports.
In this way, modern sport arrived in Serbia and was accepted by all
categories of citizens, cherishing it first in private schools and civil gymnastic
societies, and later in special sports clubs, which began to be established in the
late 19th century.
In addition to modern sports such as football and cycling, which arrived in
Serbia in this way, traditional folk competitions, primarily equestrian and
shooting, were easily and rapidly transformed into modern sports. This is
because they were popular traditional forms of competition in Serbia, because
better ability in these skills meant better-prepared warriors, necessary in a
turbulent political history of Serbia.
Therefore, shooting and equestrian competitions, which were coming from
Europe as modern competitive disciplines, simpler and easier to be accepted by
the widest social classes.
Shooting originated as a competitive discipline in the First Shooting
Association, founded in Lucerne in Switzerland in 1466, where it was practiced
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and competed using firearms. It can be concluded that this is the first institution
in the world in which shooting began to be practiced.
Partly under European influences, and more like a movement based on the
tradition of the Serbian people to fight and defend freedom with arms, shooting
began to develop faster in Serbia in the middle of 19th century, when it got the
features of contemporary, modern sport by founding shooting societies,
adopting the rules and organizing competitions.
Although the training and handling firearms existed before the founding of
the Shooting Society, the origin of modern shooting in Serbia is connected to
1851, the year when the first shooting competitions were organized in
Belgrade, at the newly opened shooting range in Topcider.
The shooting range was open with great ceremony, attended by Serbian
Prince Aleksandar Karadjordjevic, and access was granted to all citizens. It was
open each week so that weapons, as a symbol of freedom and independence,
became even closer to the people. All activities related to the organization of
shooting competition were supported by the army, which showed interest for
better preparedness of citizens in handling firearms.
The first shooting society called Belgrade Shooting Club was founded in
1865, after which similar societies were established in many cities in Serbia.
Soon this sports discipline became the subject of special interest of the
Serbian army, so that in 1863 the Ministry of Military decided that the guns
and ammunition may be issued to the people free, by which shooting, in
addition to sport and entertainment character, satisfied the requirements of
national defense. In the following period, the Ministry of Military took care of
the development of this sport, so for these reasons, it proposed to encourage the
development of shooting in particular in 1878. Soon after this, new shooting
societies were founded all over Serbia.
The First Championship of Serbia in shooting under the name State
shooting took place in Belgrade in 1886, and in the following year, 1887, the
Second Championship with prizes was held in Kragujevac.
Very fast development of shooting in Serbia led to founding the Society of
shooting groups of the Kingdom of Serbia in 1877, which took care of the
further development of this sport.
The Special Law on helping the shooting and gymnastic societies and five
Riders’ Societies in the Kingdom of Serbia adopted in 1892, largely solved
the financial problems of these societies, so that they were founded in villages
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as well. Such fast development of shooting in Serbia contributed to the fact that
in 1909 the Shooting Federation of Serbia joined the International Shooting
Federation, by which this modern sport emerged outside the borders of Serbia
of that time.
Equestrian competitions in European countries grew into a modern sport
by making rules, establishing clubs and certain systems of competitions. These
competitions had existed in Serbia as favorite traditional folk competitions
quite early. Thus, it was recorded that in 1822 an equestrian competition was
held under the name “Kosije” in Cacak, then in Sabac in 1829, while similar
events were organized in Belgrade in 1842.
Breeding horses in Serbia emerged from the need for this noble animal in
everyday activities of Serbian farmers, as well as in the war for national
defense. That led Prince Milos Obrenovic, by his decree in 1836, to order the
serfs, who had the necessary conditions, to foster horses for which the State
had a great need. It is generally known that a well-trained cavalry often won
victories in battles, while in the time of peace the equestrian competitions were
fun for the people.
The First National stud farm was founded in Belgrade in 1849, while in
1860 Prince Milos donated his estate “Morava” in which the state stud farm
was also founded, which was later named “Ljubičevo”.
With the arrival of Prince Mihailo Obrenovic to the throne (1860), the
attitude toward breeding horses changed. With the support of Prince Mihailo,
who was a great admirer of horses, began propaganda for horse breeding
through equestrian competitions. Thus, an equestrian competition was
organized at the newly built racetrack in Belgrade in 1865. With the initiative
of Prince Mihailo in 1866, more studs were purchased from abroad, which
contributed to the development of equestrian sport.
Prince Mihailo himself wrote the first rules, according to European
models, for the race held in 1866. The first equestrian society was founded in
Belgrade in 1885 under the name the Association of officers for training horses
and organizing races.
The First society of riders Drinosavsko Society “Prince Mihailo” was
founded in Sabac in 1888. Soon, other societies of riders were formed in
Kragujevac – Sumadijsko; in Nis – Moravsko; in Zajecar – Timočko; in
Belgrade – Dunavsko. The following year the central society became
Dunavsko society in Belgrade, which established its own magazine: “The
Knight”.
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In a sign of piety to Prince Mihailo, the creator of the first European races
in Serbia, in 1890 five societies of riders (in Sabac, Kragujevac, Nis, Zajecar
and Belgrade), took the common name: The society of riders “Prince Mihailo”;
in order to influence the improvement and promotion of horse breeding and
raising and cherishing chivalrous and riding spirit of the Serbian people.
The Law on helping shooting and gymnastic societies and five Societies of
riders (1892) created better conditions for its continued and faster development.
Although the equestrian sport in Serbia was not new, the formation of
cavalry societies led to the rapid development of this equestrian branch in all
regions, while the introduction of rules, the establishment of clubs and
associations, societies (“kolo”), as well as the organization of competitions,
transformed the traditional folk contests into modern sports discipline.
In the second half of the 19th century, other modern sports appeared in
Serbia, such as cycling in 1884, when the First Serbian velocipede society was
established, and soon football, by organizing the first football match in
Kalemegdan, Belgrade, in 1896 between the members of the Soko Gymnastics
Society. The first football, with which the match was played, was brought to
Belgrade from Berlin by Hugo Buli in 1896.

Conclusion
In 19th-century Serbia modern sports arrived from Europe, but the
equestrian and shooting skills and competitions of that time transformed into
modern sports under these influences, which were accepted and practiced faster
and easier, because they had been cultivated and developed as traditional folk
skills for many years.
The establishment of societies, clubs, and associations, making rules,
competition systems, and construction of facilities for events confirmed all the
hallmarks of modern sport in contemporary traditional national competitions.
After that, their rapid development continued, as well as modern sports,
which were included into the international system of competition and
international sports associations.
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ТРАНСФОРМАЦИЈА НЕКИХ ТРАДИЦИОНАЛНИХ НАРОДНИХ
НАДМЕТАЊА У МОДЕРНЕ СПОРТОВЕ У СРБИЈИ У 19. ВЕКУ
САЖЕТАК:
Увод
Србија је стекла аутономију 1830, а независност 1878. године. Од тада започиње
убрзани економски, културни и политички развој по узору на европске државе.
Како се модерни спорт у Европи убрзано развија у 19. веку, ове идеје стижу и у
Србију.
Поред модерних спортова (фудбал, бициклизам) који стижу у Србију из
европских земаља, традиционална народна надметања (коњичка, стрељачка) се
преображавају се у модерне спортове.
Метод
У истраживању је примењен историјски метод.
Резултати и дискусија
Модерни спорт се појавио у Енглеској. Као основа послужиле су сеоске народне
игре, сачуване као традиција тог народа. Поред тих облика надметања јављале су
се и нове форме такмичења, из којих су настале модерне спортске дисциплине.
Стрељаштво и коњичка такмичења били су омиљени традиционални облици
надметања у Србији, јер је боља оспособљеност у овим вештинама одувек
значила спремније ратнике, неопходне у бурној политичкој историји Србије.
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Стога су ове вештине, које су из Европе стизале као модерне такмичарске
дисциплине, лакше прихватане.
С друге стране, многа грађанска гимнастичка друштва почела су да прихватају и
друге модерне спортове, са којима их упознају млади људи школовани у
земљама Европе, где су упражњавали те спортске дисциплине. Они су доносили
прве спортске реквизите, који су у почетку били права сензација за ову средину,
али је временом све више грађана почело да се бави тим новим спортовима.
Закључак
У Србију током XIX века стижу из Еевропе модерни спортови, али се дотадашње
коњичке и стрељачке вештине и надметања под тим утицајима преображавају се
у модерне спортове.
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SYNCRETISM OF RELIGION AND SPORT SINCE
CONSTANTINE THE GREAT TO THE PRESENT
TIMES
ABSTRACT: The subject of this historical research refers to the syncretism of religion
and sport since the times of Constantine the Great to the present ones. The aim of the
research was to establish a possible connection between religion and sport. The
historical and method analyses were used in the research. The results of the research
showed that during the seventeen centuries long period different levels of their
reciprocal relationship were present.

Introduction
The connection between religion and sport has existed in the human
civilization for a very long time. At the time of the primeval human community
as well as during the ancient times, various forms of physical activities were
incorporated in religion. Within the clan system, magic related ritual festivities
were accompanied by dancing and various competitions. In the ancient Far East
civilizations (India, China, Japan) all the forms of physical exercises were
connected to the religion. Yoga, ritual dances, health gymnastics and war
dances were, through every day routines, the inseparable part of the religion of
the time. The advent of Buddhism brought even stronger religious impact on
sport because the Buddhist monasteries were the martial arts schools as well:
160
pugilism, wrestling, stick fights, sword fights .
Development of the first city states (POLIS) in the ancient Greece caused
development of sport, too. Numerous local competitions took place as a part of
religious festivals. It was common for a city state to have exercise area, which
was at the disposal of its citizens of all ages, all the time, not only for physical
but for spiritual exercises as well: they were engaged in running, wrestling,

160
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throwing balls, discus or javelin, diving in the cold swimming pool water etc.
Those areas were also the places of education, compulsory to all young men.
The boys were trained for war as well as for the participation at local and
Panhellenic Games.
The physical education was considered to be a very important part of
education which together with its spiritual part contributed to the formation of a
complete individual. All the areas of the Hellenic life were developed in the
sphere of agonistics (competition), while that particular idea was developed
through the wholeness of an individual man, through the unity of a body, soul
and spirit. Agonistics and gymnastics brought together the ideal of kalokagatis,
i.e. the harmony of handsomely shaped body and spiritual sophistication, and
creating such an ideal enabled the creation of the vigorous people strong in
body and spirit. Despite some differences among themselves, the ancient
Greeks became aware of their spiritual unity exactly through different
competitions. They considered the Games as a part of their religion. A
competition was the means of encouragement and expression of the human
161
arete . Since the sport events were attached to religion in the ancient times,
they were never organized separately but incorporated within religious
festivities prepared to honour a god or a hero, in the area of a sanctuary, where
apart from a temple and an altar there were also other buildings such as
gymnasium, palestra, theatre, stadium and the horse-racing ring. These
sanctuaries, which were in majority of cases the oracles too, frequented by all
162
the Greeks, were at the same time the symbols of the national unity . The
most important festivity games of the ancient Greece were so called the
Panhellenic (All Greek) Games: Pythian games devoted to the god Apollo,
Isthmian games devoted to the god Poseidon, Nemean games and the most
well-known among all the games – the festivities at Olympia in the honour of
163
the god Zeus .

161

„Arete is a feature of every man; that Greek word is usually translated as virtue,
though it signifies every excellence which is different in different people. Arete does
not emerge only from one enterprise or one accomplishment. It is aquired, gained by
upbringing and cherished; individual cases only confirm it.” A. Ćirić, 1996, p.23)
162

V. Šiljak, (2007): p.42

163

G. Christopoulos & J. Bastias (1982): p.82
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The Religion and Sport Since Constantine the Great till the Present
Times
Constantine the Great, who lived by the end of the 3rd and the beginning
of the 4th century, was the first Roman emperor who embraced Christianity, the
religion of the persecuted minority before his time. Although at first the
Christianity was forbidden, it was proclaimed the legal religion by Milan Edict
of 313 A.D. Constantine the emperor started spreading the Christianity
throughout the Empire and made the Christianity dominant religion of then
civilized society. As the first Christian emperor he was a great benefactor (and
founder) of the Christian church and he was canonised after his death.
The advent of Christianity as a new religion had a great impact on later
stagnation of physical culture and sport. The physical exercises, therefore the
given attention regarding the beauty of one’s body were considered heretic by
the Church which promoted asceticism and humility in every aspect. The
church specially condemned all the Games and competitions because paganism
was opposed to lecturing about faith of one and only God. Therefore the
Festivities at Olympia were cancelled in 394 A.D. by the decree of Theodossius
I and the gladiator fights were banned in 404 A.D. All the venues of the sport
events (stadiums, circuses etc.) apart from the Byzantine hippodromes were
164
closed down in 529 A.D. during the reign of Justinian II .

***
As a religion, Christianity had a tremendous influence on the life of
medieval people. Besides nobility, the church itself became a major feudal
force by gaining riches, authority and power, though it lectured the equality of
all and asceticism. It cancelled all the forms of physical exercise and
competitions claiming that it was the soul and not the body people were to take
care about. Since the clergy overtook the care regarding education, it became
partial. The monasteries, where there was no physical exercise, were the only
places where literacy existed. Even though all sorts of physical activities were
banned by the Church, some forms of exercises were done by noblemen’s
children and knights. The Church allowed physical exercise when it was
necessary to make warriors well prepared for a battle. The warfare and hunting,
which were the noblemen’s spare time activities, required a person to be

164
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skillful rider and able to use different arms, as well as excellent physical
fitness, that could be acquired only through regular and thorough and consistent
physical exercising. We are familiar with the Crusades organised to liberate
Christ’s tomb, taking place from the 11th till the 13th century approved and
supported by the Pope. At the times when there were no wars, knights’
tournaments were organised enabling them to compete showing different skills.
Serfs and their children took part in folk competitions (running, wrestling,
throwing and pulling a bar). During these events, rules transferred orally from
one generation to another, were followed. The competitions were held during
165
the festivities on the occasion of various religious holidays , actually
pointing out that those competitions were organised with the silent approval of
the Church.

***
The time of Humanism and Renaissance brought back the ancient concept
of the wholeness of a personality requiring harmonious development of body
and spirit. In this period, physical education regains the significant role in the
upbringing, thanks to numerous thinkers, pedagogues, writers and doctors.
They pointed out in their works and practical actions the need and necessity of
physical exercise, training as a part of upbringing and competition. At the time,
the first ideas, suggestions and attempts to introduce physical education into
166
schools appeared. Philantropium - the schools that had important role in
appearance and development of new, modern civic gymnastics systems started to be founded in Germany. Johann Bernard Bazedov and Johann
Christofer Guts Muts, having finished their theology studies, started their
pedagogical activity and were one of the first Philantropium founders.

***
Sport has been undergoing tremendous expansion during the modern
times. The examples of permeation between religion and sport are numerous.
In 1891 in Springfield, Massachusetts, a young teacher, James Neighsmith
at YMCA, invented a new sport game – basketball.

165

V. Šiljak, (2007): p.79

166

school, educational institution
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The Olympic motto “It is important to participate, not to win” was
expressed for the first time by a Pennsylvanian bishop at the mass in St. Paul’s
in London, on July 19, during the fourth Olympic Games in London.
By the middle of 60s of the 20th century, the IOC published the letter by
Pope Paul VI “The Church considers the human body to be a master piece.
What else could accord more with the Creator’s goals and the teaching of the
Church, but physical exercise. But sport includes much more than a physical
aspect. Such a school of loyalty! What an antidote to inertness and laziness!
What a strict teacher! What a strict discipline it requires! Brotherhood and
mutual respect, understanding of team spirit that is real honour for you! Where
can we find, but within the Christian revelation, moral virtues that in such a
167
powerful way contribute fulfillment of a human personality .”
The examples of connection between the religion and sport in our region
are the instance of the establishment of SVIBOR, Serbian Alliance which was
blessed by the Serbian Orthodox Church. The members of SVIBOR compete in
martial arts and sport medieval skills according the rules of medieval times.
Vidaković M. (2007) having interviewed our well-known athletes, Mateja
Kežman and Dragutin Topić, in his research, expressed their devotion to and
168
affirmative attitude towards faith and God .
Today it is possible to see a lot of athletes praying to God to win before a
competition (race, match).

Conclusion
This research establishes that religion and sport has been integrated since
the days of yore till the present day. The mutual influence was significant for
development of sport as well as for development of religion. Since the
beginning of Christianity till today, different attitudes of the church regarding
sport could have been observed. At first, practicing sport was considered as a
heretic act. Then, theologians were those who introduced physical education
into schools. Today, we can confirm existence of a strong interaction between
sport and religion. Nowadays, athletes, along the demanding training process
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aimed at their physical predisposition, realize more and more, that they need
spiritual balance as well, which they find in religion.

References:
1. Bojanin, S (2005) Entertainment and festivities of medieval Serbia ,
Belgrade: The Institute for History.
2. Christopoulos, G & Bastias, J. (1982) The Olympic Games in Ancient
Greece, Athens: Ekdotike Athenon S.A.
3. Ćirić, A. (1996) The Games in Olympia, Belgrade: FFK (???)
4. Savić, Z.; Stojiljković, N. (2010) Types of physical exercise in
Medieval Serbia (XII – XIV centry), Belgrade: SJSS Nr 4, The
Academy of Sport (Sportska Akademija). Pp. 91-98.
5. Stefanović, Dj. (2006) Practicum of Sport Theory, Mladenovac:
FSFV.
6. Šiljak, V. (2007), The History of Sport, Belgrade: FMS
7. Vidaković, V. Miloš (2007). The Christian Ethics and Sport,
Pančevo: Hadži Budiša Višnjić
www.fhw.gr/projects/olympics
www.olympic.org
www.olympics.tufts.edu/
www.manastir-lepavina.org
www.stadiummouse.com/religion
www.googlescholar.com

СИНКРЕТИЗАМ РЕЛИГИЈЕ И СПОРТА ОД КОНСТАНТИНА
ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС
САЖЕТАК: Предмет овог истраживања историјског карактера, односи се на
синкретизам религије и спорта од Константина Великог до данас. Појавом
хришћанства као нове религије, дошло је до забране бављења свим спортским
активностима као и до укидања свих Игара, што је имало велики утицај на наглу
стагнацију физичке културе и спорта. Доба хуманизма и ренесансе вратило је
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антички приступ целовитој личности човека који је захтевао складан развој тела
и духа. У Спрингфилду, Масачусетс, 1891. године у YМCA (Young Men’s
Christian Association) млади учитељ Џејмс Нејсмит измислио је нову спортску
игру - кошарку. Олимпијско гесло “Важно је учествовати, а не победити!”, први
пут је изговорио пенсилванијски бискуп на миси у Катедрали Светог Павла у
Лондону 19. јула током одржавања IV Олимпијских игара у Лондону. А пример
повезаности религије и спорта на нашим просторима присутан је код оснивања
СВИБОР Савеза Србије који је добио велики благослов Српске Православне
Цркве. Чланови СВИБОР-а такмиче се у борилачким и спортским
средњевековним вештинама по правилима из средњег века.
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ON FAILURE AND DEFEAT
The common fact is that a man, a child, a youth must build his/her life and
general life principles, communication and education, regardless of the
situations, reasons, and motives. Life is not to be ignored. Speaking at the FIS
Communication Meeting in Nis,1998. our colleague Alexender Kerkovic
wonderfully stated: “ I exist as long as I communicate “
Human life is very short . We travel through it for about 70 years. School
period is short, a period of going in for sports is even shorter. The old age is
the shortest period of our lives.
Are we able to detect and to determine our own identity and sense of
being during our lifetime? Do we always need to confirm ourselves and to win
all the time? Yes, for self- confirmation, but no, for winning at all costs.
Every man, in his human nature, is a sportsman and a citizen as well. He
becomes a man, confirms himself as a man and remains like that.
The purpose and the message of this article is to focus on necessity to
neglect failure and defeat, when we are not successful in a game, a contest , a
goal or in an important aim. The sense of life is to live life in the joy of
creation, in making efforts and trials, in recognition, engagement and
persistence. Japanese gymnasts Ono`s statement, which could be the motto of
life for all people regardless of their age, documents the introduction. He says:”
When I win I am not satisfied if I haven`t done my best . I am satisfied when I
do not win if I know I have done my best. “
Sincere crying, fear and trembling are not uncommon life incidents. In the
moments of mental and physical development and fatigue, fear, depression and
defeat , (self)encouragement is most gratifying. When we go through
hardships, it is not enough to rely on what is left for us: the remaining
available capacity.
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A divine and a birth gained right of a man is to express and activate his
reflexions and thoughts as a healthy, carefree, happy and more or less
successful person. Even your own self may seem incomprehensible, when you
feel afraid and humble rather than bold. True boldness and courage comes from
God`s mind and talent. When you yearn for them with true soul and all your
heart, when you believe in them and look for them until they become a living
part of your Nature, then you acquire power and willingness to cope with the
difficult and seemingly hopeless situations (similar to those seen in Andric`s
short story “Aska and the Wolf”). That is how we acquire the ability for
different persistence in the eternal life or during the life journey.
T.A. Edison had had thousands of attempts before he invented electric
light bulbs. He was not discouraged by so many attempts. He did not give up.
He said:”The attempts were side-steps on the road. I discovered the way that
does not come up with the electric bulb. At any moment I felt a great desire to
learn, even at my own variable experimental error.” Our Nikola Tesla was
rational. Academician R.P.Nogo says: “New sorrow is snowing from the old
icon, not all is lost when everything is lost.” This could be a useful counterpart
to the phenomenon of victory. (Of all my victories , I like the next best.) There
will always be more of those who do not succeed or who are eager to win.
Everybody can change, improve himself (not by gaining a victory over other
men, but by gaining victory over himself) regardless of the developmental
dimensions (cognitive, affective and physical) regardless of the situation,
environment, scenery and stage in life. It is very important that a man in his
inner self (re)solves, shows, proves and says that his thoughts, behaviour,
movements, actions and gestures, provide or reflect achievements that are the
results of his inner decisions. Anxiety, restraint and reluctance often paralyze
not only the mental intention, but also the emotional and physical activity.
Thus, the body, mind and spirit, which are unexplored and hidden in our
depths, may be weakened.
The moral force of the universe knows no defeats and failures.
How many times have I … or how many times have you been on the
“bottom of despair”( God forbid), but spontaneous, calm and generous words
of support said by someone who was friendly, sympathetic and close to you,
meant salvation. These words were etched into the brains ( either by parents,
teachers, uninvited guests). They are a sort of engram of our lives that we
remember, quote and entrust to others. As long as they live, young people refer
to these words, especially after the first trial in physical education or the first
steps in sports and, later, in recreation. Such accessory tips are stronger and
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more important than any sword. They elate you, give you a sense of salvation,
dignity and even majesty. They give you a sense of human magnificence
(God-man). You may proceed further, because you have been trusted and
encouraged. So you find your own strength, with confidence and without
looking back. Finally, it is one of the best reasons to continue living life,
working, exercising, training, competing and participating in recreation.
As in any attempt, especially at the initial stage, many have not
experienced success. Edison was defeated many times but he did not give up.
A child, an athlete and a recreational athlete say: “I failed” , or ”I am
unsuccessful”. The key difference exists between the statements. We often
make a mistake in the media, school, recreation (physical exercise) in teaching
physical education, when we point out the inhuman division on winners and
losers in front of children, the youth and other people Each of us, especially at
school, then as a writer, a researcher and a mature man, makes mistakes of this
type every day. In one form or another, everyone has experienced criticism,
blame and failure. It turned out that those who were criticized and accused,
often became famous in many of their choices, attitudes and actions. They did
not accuse others or themselves. What was pointed out as an error, served as a
motif and a lesson on how to overcome the previous, unsuccessful steps, ways
and means of existence and confirmation.
How can the desired effect or outcome of learning or labour be achieved?
Fortunately, we all know that failure is transient and that it does not mean
defeat. One should not recognize failure, especially defeat, but reach the
desired goal through constant (re) fight, exercise and cooperation. Defeat and
success are not the same. The question is:” What is defeat ?” Not many would
accept defeat as a form of learning and the first step to something more
acceptable and better for us. Defeat is common in our (especially young
people`s) life where one party does everything to prepare a loss to another
party, in any sphere of human life. But this can be only one episode, ephemeral
thing, if we take a firm stand and if we work in such a way that we learn
something from the experience. If one can learn from defeat, without being
scared or outrageous or, as it sometimes happens, desperate, then some bitter
experience may help him/her to look for more and to create more beautiful
game, activity and life. By approaching a man, ascending to him, we enter the
right experience and sense of proportion and taste. A proverb ”Do not be too
proud in victory or too humble in defeat” may be applied in life and in all
aspects of physical education, sports and recreation. Failure in physical
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education, sports and recreation is present, because there are not enough
(correct) trials and stimulus. We know that success could be achieved only by
the river of sweat and thousands of attempts.
Man`s behaviour has been studied since the ancient times. The ancient
Greeks were constantly asking questions about development and human
motivation . Greek philosopher Aristotle was one of the forerunners in the
development of human behaviour and motivation. It was five centuries before
Christ. His observation was built on the teachings of Socrates and Plato. There
are claims that Socrates said: “Know Thyself”. He invited people (of his time)
of Athens to live with dignity, perhaps self –critically, with sustained curiosity
about human life and behaviour. The famous biblical thought “Get to know the
truth and she`ll set you free” , could come up from these views. These Greek
philosophers argued that the evil was rooted in ignorance, prejudice, the senses,
and in the earlier generations and strange unexplained reasons. Here we find
the explanation why people still behave the way they do. The saying that still
means a lot : “The unexamined life is not worth living”, was the culmination
of these views. Socrates` ideal of ”self control” or , as we can also hear,
“psycho –physical balance” is known. When we get to know our own roots in
society we will not feel the need to consider, evaluate and judge the others.
Such evaluations and judgements can only bring the alienation of people.
The person who puts a high value on himself is actually weak. The more
he thinks about himself the stronger he feels. He becomes stronger than himself
and stronger in front of people. Be gentle, soft and yielding if you want to win.
Be relaxed, not tense. You have to experience frequent failures and defeats. In
a way, these are sufferings that will teach people, especially a young person, to
have a reasonable attitude towards life. The ability to accept and realize the
rational part, will allow the person to develop the spirituality in his future life
more often.
People live, complain and bemoan the failure and defeat , but still
continue to live. There is one explanation of that strange and unfortunate
situation, contradiction and frustration tolerance. Deep down, a smaller part of
the world knows that human life is not in body but in spirit. All failures and
defeats, various conflicts and sorrows are necessary for the spiritual well
being. They teach us a common sense approach to life. Children and young
people have little or no experience at all. They do not know: the awkward
moments that get them down, all the things that remained without results, or
were unfortunately ended- all these things are really good for them. That is a
verification that we are stable (in a balance, in peace) in what we know, or
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show, or profess. Defeat (loss) is often regarded as evil, but, it is mostly good
(for us) in a manner we do not still comprehend.
Powerful means to motivate children, athletes and people are: developing a
strong will, peace, cheering, and determination to help with good intentions and
commitment. The consequential ways of motivation of children are also
known( to be found in the book Gary Smalley: The Key to Your Child's
Heart, Proven Word, Word Publishing, Dallas-Vancouver-London-Melbourne.
1984 p.133-155.)
The point is that we create more spiritual being from a physical being. It
requires defeat, failure, temptation, or even a hint of thought. We complain
when we need to endure. There are stories about a man who was punished in
a way that he can not handle failure and defeat ( we witnessed it in the early
children`s age , with some of our children we experienced it directly and
movingly). The significance and development of one`s soul should be sought
in failure and defeat, so they lose their negative impacts. One should never
succumb, but build confidence, courage and defiance. Views and practices of
the subject called “education of will” (a special importance has been given to
the subject in France-Jules Pajo) are very important for quality schools and
life as well.
If you meet your opponents, and if you find out things about them and
learn how to love them as your opponents, the things you find and imagine evil
in them, will become a great goodness for you. When you feel defeated,
unsuccessful, unhappy, remember the experiences of others in your
neighbourhood or wider and think it over. You will see it might be more
difficult. What is sent to you in the form of failure, defeat, humiliation, distress
as ordeals, you should obediently and humbly accept as a misfortune that you
will thread into yourself and become better. This a signal to overcome
yourself. One of my colleagues uses a phrase: “Hopefully –God- will- give that
you become a better man”, when he strongly criticizes someone. We often
identify failure and defeat with suffering but God himself sends suffering to
whom he delights. For those who believe, failure and defeat are no bad or evil,
but good. Say good and it will be good. Just tell yourself that God`s will is in
everything that happens. Believe that God`s plans are for good not for disaster ,
and you will not fear of anything and life will be all good. This world is not a
joke, not a valley of temptation , and not a transition to a better life , eternal
life. This world is one of the eternal worlds. It is beautiful and joyous. We
should make it (with our efforts, thoughts, hopes, faith and love) even more
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beautiful and joyful, for those who begin to live or live with us, for all who
will come after us.
Finally, the whole life from birth to death is nothing more than attempt.
The more attempts you make the more you will be able to learn about yourself
and others. This is the meaning of life and also the meaning of exercising,
training and competing , from cradle to grave. The stress is placed on the
development of permanent changing (oneself) , that can help to make your
own life and other people`s life richer and more meaningful.
That is why we should not expect the events to happen the way we want,
but accept them as they really are. The truth is, we know so little, but the truth
is all around us. We should not have a dilemma about it. The truth is ”
squatting” somewhere in a bush, in the heights, in a valley, at the bottom of
the river, in the heavens or in the cosmos. We just need to know that we are
only young once. Through our whole life we mostly remember our youth and
its achievements, failures and accomplishments.
In Banja Luka, on Saint Vitus Day, 2011

О НЕУСПЈЕХУ И ПОРАЗУ, ПОСЕБНО
САЖЕТАК: Ово је опште присутна тема у свакодневном животу човјека, а
посебно у физичком васпитању, спорту и рекреацији.
Ово је покушај, а вриједи покушаја, да се укаже посебно дјеци и омладини, како
је све у животу пролазно, а поготово неуспјеси и порази. То су стања у која често
упадамо, која нас дубоко окупирају (заокупе). Људи, а посебно млади нису
рационални у свом понашању и често желе што није главни циљ човјекових
активности.
Из неуспјеха и пораза у животу човјека може се слободно рећи и могуће је
извући више поука, искустава и информација него из оних често нереално
прижељкиваних. Зато треба имати и градити високу свијест о процјени
реалности и много више познавати и радити на себи и вриједностима за себе. То
је порука извлачења вриједности за човјека током његовог младалачког и
зрелијег живота, његовог проласка кроз сва искушења без обзира колико
значајна, мање или више болна или горка била.
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TRACING THE TERM PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: Translating the work by Hufeland titled “Makrobiotik oder Kunst das
menschliche Leben zu verlängern“, Georgije of Beckerek, the Hieromonk of the Fruska
Gora monastery of Grgeteg, was the first among the South Slav people who used the
term “physical education” in 1807. Applying the historical model in this research that
relies on primary sources, the translation of Jovan Stejic from 1826, which included
this work in even more comprehensive way (with comments), is put to the forefront
along with the above-mentioned publication. Pointing to the fact that the Russian
translation of Hufeland’s work by Piotr Ozerov was published only a few years earlier,
namely in 1803, the “birth” of the term physical education, although it did not have the
current methodological-didactical determination at that time, represents a significant
foundation from the value aspect for the development of national history of physical
culture among the Serbs.

INTRODUCTION
Being until recently only the assumption, it has become an entirely definite
fact among the historians of physical culture that Georgije of Beckerek, the
Hieromonk of the Fruska Gora monastery of Grgeteg, was the first among the
South Slav people who used the term “physical education” in 1807 while he
was translating the work by Hufeland titled “Makrobiotik oder Kunst das
menschliche Leben zu verlängern“169.

169

Hufeland, Christoph Wilhelm (Langensalza, Thüringen, 1762. ‐ Berlin, 1836.),
was the royal medical doctor, just like his father and grandfather before him, and by
the end of the 18th and beginning of the 19th century he was one of the highest
European authorities in the field of medicine. Relying firmly on clinical experiences, he
improved medicine significantly, and, among other things, a special diet and
hydrotherapy. He was the professor of special pathology and therapy at the University
in Berlin. He wrote more than 400 papers, while some of the publications such as
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However, the term did not have its current methodological-didactical
definition at that time, but from the historical aspect, it was certainly significant
for our history of physical culture.

Figure 1170

FROM GEORGIJE . . .
Hufeland’s “Macrobiotics“ was a very popular work in the field of
sciences and it was translated in many European countries, including Slav
countries, at the turn of the 18th and 19th centuries.
It was translated first in Russia in 1803, and in Serbia in 1807 already. The
translation of the Hieromonk of Beckerek from German was quite abbreviated,

“Macrobiotics” encountered a huge success and popularity, according to:
Encyclopaedia of Medicine (1968), Z Glj‐Kom, Jugoslavenski leksikografski zavod,
Zagreb, pg. 359)
170
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the second translation into Serbian done by Jovan Steic in 1826 encompassed
the whole work, and it even contained some additional comments. Almost 40
years later, more precisely in 1864, the translation of the above-mentioned
work in Slovenian was published.

Figure 2171
Georgije Beckerecki published his translation of “Macrobiotics” in Buda
in 1807 under the title “Художество к продуженију живота челавечаскаго“
(“The art of prolonging human life”) where one Chapter of his abbreviated
translation published at pages from 59 to 62 was titled “Разумно физическоје
воспитаније“ (“Reasonable physical education”).172
Although the above-mentioned Chapter talks mainly about diet and care
for infants and small children, this Hieromonk also recommends: “Allow a

171

Bečkerečki, G. (1807), Художество к продуженију живота челавечаскаго
(“The art of prolonging human life”), Buda, front and first page of the issue
172

Enciklopedija fizičke kulture (Encyclopaedia of physical culture) (1975), 1 A‐O,
Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod (Yugoslav lexicographic Institute), pg. 343
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child and young men to run, jump, etc.”173 This sentence is practically the only
connection, if we can say so, with physical education.
Despite the fact that Hufeland’s original work translated as “Umjeće
produženja ljudskog života“ by J. Ulage speaks much more about physical
strengthening, spending time at fresh air, walking, riding, and other psychophysical activities, Beckerecki addressed this issue merely superficially.
That is why the research prone curiosity required also the knowledge on
some of the elements of biography of Hieromonk Georgije Beckerecki, which
would lead indirectly rather than directly to learning about things that
motivated him to use the term “physical education”.
We have managed to do that only partially. Namely, the only piece of
information is that the civic, or peaceful, as the Orthodox clergy would say,
name of the Hieromonk Georgije Beckerecki is Grigorije Kircanski and that he
was born in Veliki Beckerek
(contemporary
Zrenjanin)
on
November 18th, 1775. His father
Jovan was a teacher in Szentendre.
Grigorije Kircanski became a monk
in the monastery Grgeteg, in 1799174
where he was given the name
Georgije and surname Beckerecki,
after his birthplace.
Figure 4175

173

Bečkerečki, G. (1807), Художество к продуженију живота челавечаскаго
(“The art of prolonging human life”), Buda, pg. 62.
174

Molba episkopa Stefana Avakumovića mitropolitu Stratimiroviću da Georgija
Bečkerečkog proizvede u đakona (The plea of the bishop Stefan Avakumovic
addressed to Metropolitan Stratimirovic to produce Georgije Beckerecki into a
deacon) (1799), ASANUK, Metropolitan‐Patriarchal Fund, B, 13.
175

Matična knjiga rođenih u Velikom Bečkereku za 1772‐1779. godinu (Birth
Register of Veliki Beckerek for the period from 1772 to 1779), Historical Archives of
Zrenjanin.
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In addition to Hufeland’s Macrobiotics, the Hieromonk Beckerecki
translated from German another well-known philosophical work titled “Science
of Philosophy” in 1809, and in 1824, he published his publication titled
“Рожданик”.176
However, the Hieromonk Beckerecki, one of our first translators from
foreign languages, did not have a necessary support of his superiors, in
particular of the most influential one - Stefan Stratimirović,177 the Metropolitan
of Karlovci, who was remembered in history after his strict autocratic rule and
emphasised nationalistic attitudes. It was difficult to him to accept the reforms
(e.g. language reform changes introduced by Dositej and Vuk), which was also
confirmed by his resistance to pro-European, in particular German influence in
culture. Condemning Beckerecki, most probably because of germanisation, the
Metropolitan Stratimirović recommended the Hieromonk: “to stick strictly by
his monastery, not to wonder around and not to lead an improper life.”178
Thus, there is no doubt that Beckerecki came from and educated family,
that he was an excellent connoisseur of German language and that he showed a
special interest in sciences and philosophy, which could not explain the
motives driving him to use the term “physical education” in his translation of
“Macrobiotics”. Most probably, the term was used in the context of physical
and health care for children.

THROUGH STEIĆ . . . .
Contrary to Beckerecki, some twenty years later, namely in 1826, Jovan
Steić translated the entire Hufeland’s Macrobiotics into Serbian and published
it under the title “Макробиотика или наука о продуженију живота
човеческог“ (“Macrobiotics or science of prolonging human life”). At almost
400 pages, he entered some of his remarks in that translation, pointing out more

176

Srpski biografski rečnik (Serbian biographical dictionary) (2004), Novi Sad, 1 A‐B,
pg.518
177

Enciklopedija leksikografskog zavoda (Encyclopaedia of the Lexicographic
Institute”), (1964), Zagreb, pg. 206
178

Upozorenje mitropolita Stratimirovića jeromonahu Gerasimu (Warning of
Metropolitan Stratimirovic to the Hieromonk Gerasim) (1828), ASANUK, Metropolitan‐
Patriarchal Fund, B, 37
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specifically and more precisely the impact of physical movement. This can be
illustrated with the following piece:
“Every day one should walk in fresh air for an hour in the morning and
another hour in the afternoon, taking care to ascend gently and moderately
along the way to some elevated place and come down from it; one should also
often read aloud.”179

Figure 5180

AND OZEROV . . . .
In the end, if we wish to encircle in a certain way the historiographic
review of translations of Hufeland’s “Macrobiotics” into Slav languages we

179

Steić J. (1826), Макровиотика или наука о продуженІю живота човеческог
(Macrobiotics or science of prolonging human life), Vienna, pg. 321.
180
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should also mention the oldest translation into Russian. In a free translation
titled “Nauka, koja govori o putevima dugovečnosti“ (“Science indicating the
ways to achieve longevity”), the author Piotr Ivanovitch Ozerov started his
translation from 1803 with Goethe’s saying: “Sweet is the feeling of life! It is
beautiful to live and create! – But, do we have to depart from you, oh life?“181

Figure 6182

181

Ozerov, P. (1803), Наука, показующая способьИ къ достиженИю
долговременной жизни (“Science indicating the ways to achieve longevity”),
Moscow, front page.
182

Ibidem
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This Russian translation singles out in particular the evaluation of human
life not only from the aspect of medical care but also from the moral side.
Physical nature of a man has been created for the purpose of a higher, moral
goal, which makes it essentially different than animals, and without moral
education a man would wage a constant struggle with his own nature.
Finally, the statement that is not possible to achieve one without the other
is based of the links between physical and moral health, just as the soul and
body are linked – they have a shared source, they merge into one and being
merged in such a way they make a perfect nature of man.
The “emphasis” in this part of a book is placed on young people who are
considered to lay down the foundations of health at that age, and it would be
thus an unforgivable mistake to exert negligence in education of young people
when it comes to physical education, which used to be a common phenomenon
even at that time.

INSTEAD OF THE CONCLUSION
More than two centuries have passed since the first written trace of the
term “physical education” appeared in Serbian language and it is nowadays
much more than a mere historical heritage of a profession, more than the fact
based on which parts of Serbian ethnic space are “valued” as less or more
“cultural”.
Physical education in its terminological “source” reflects “care” for an
infant and small child, their need to “run” and “jump” (Beckerecki, G.), daily
walking in fresh air (Steić, J.), moral and physical health (Ozerov, P.) as values
that will soon be given a full meaning in scientific and professionalpedagogical practice through the works of Dr Dimitrije Radulović, Dr Djordje
Natošević and others.
The power of these guidelines dating back to the 19th century is still and
inspiration in processes by which we measure our potentials in
“approximation” to new value perspectives. Regretfully, a selective memory,
frequent oblivion that we used to have responsible lawyers, monks, medical
doctors, and later on pedagogues of physical culture in our country emphasises
the critical “loudness” of professional public on the issue of the reach of
contemporary physical education as centuries old property of both linguistic
and pedagogical heritage.
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ТРАГОМ ТЕРМИНА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САЖЕТАК: Јеромонах фрушкогорског манастира Гргетег, Георгије Бечкеречки,
преводећи познато дело Хуфеланда „Макробиотик одер Кунст дас менсцхлицхе
Лебен зу верлäнгерн“, 1807. године први је код јужнословенских народа
употребио термин физичко васпитање. Применом историјског метода, у овом
истраживању, ослоњеном на примарне изворе, поред наведене публикације у
први план се истиче и превод из 1826. године којим је Јован Стеић, на још
целовитији начин (уз коментаре), обухватио ово дело. Указујући на чињеницу да
је руски превод Хуфеландовог дела од стране Пјотра Озерова, објављен тек
неколико година пре - 1803. године, „рађање“ термина физичко васпитање, иако
тада није имао данашњу методичко-дидактичку одредницу, са вредносног
аспекта представља значајано упориште за развој националне историје физичке
културе код Срба.
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ORGANIZATION MODEL FOR PROJECT WORK
WITH PHD AND UNDERGRADUATE STUDENTS
ABSTRACT: The aim is to create and probe model of pedagogical work on scientific
project with PhD and undergraduate students well-skilled for their future profession.
First step was to motivate the team members explaining the meaning of project and its
issue. Then the theme of scientific project “Influence of gymnastics in women with
normal pregnancy” has been argued as really an actual, perspective problem with
health and social aspect. Under the guidance of project director the specific
requirements and specialists from different departments were determined. This
interdisciplinary project work was structured into three united divisions: physical
activity-gymnastics, psycho prevention and functional control. During the pilot stage
trough various advertising forms, including web site the contingent was involved in the
gymnastics program after individual information for each pregnant woman and given
informed written consent. The next step was to present our program before the students
and invite them to take part in the project. The student volunteers became members of
scientific circle. They have been trained to do experiments - part of the project study.
Using such approach for organization model the basic stage of the project work starts
successfully.

INTRODUCTION
Continuity is the key principle of educational experience [1]. It plays
general role in organization philosophy of project work team [2]. The word
project comes from the Latin word projectum from the Latin verb proicere, "to
throw something forwards" which in turn comes from pro-, which denotes
something that precedes the action of the next part of the word in time
(paralleling the Greek πρό) and iacere, "to throw". The word "project" thus
actually originally meant "something that comes before anything else happens".
Formal definition of project is unique and limited in time initiative. Unique
means that the project result is a new product or utility. Limited in time means
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“predermined onset and end”. Each project has several stages: initiation,
planning, realization, control, closing.
Following this the present aim is to create and probe model of pedagogical
work on scientific project with PhD and undergraduate students well-skilled for
their future profession.

METHODS
First step was to motivate the team members explaining the meaning of
project and its issue. Then the theme of scientific project “Influence of
gymnastics in women with normal pregnancy” has been argued as really an
actual, perspective problem with health and social aspect. Under the guidance
of project director the specific requirements and specialists from different
departments were determined. This interdisciplinary project work was
structured into three united divisions:
1. Physical activity-gymnastics

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

In figures 1, 2, 3 women with normal pregnancy perform some exercises
of the gymnastics program.
2. Psycho prevention

Fig. 4
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The gymnastics program starts and works regularly [3, 4].
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support (AKS), upright raised right leg (URRL), upright raised left leg
(URLL); handgrip test (measures static arm strength) - right arm strength
(RAS), left arm strength (LAS) have been presented at the V International
Congress “People, Sport and Health”[5]. The results of psychological tests
(Spielberger test STAY-Y-I for evaluation of situational and personal anxiety,
Color test of Luscher, Karmanov’s approach for evaluation of the main
parameters of mental state) also were presented at the same Congress [6]. The
leading report authors are university teachers doing PhD thesis and members of
project team. The undergraduate students have done their first real experiments
in pregnant women during gymnastics practice under the control of qualified
physiologist. As a matter of fact it was realized a good form of teambuilding. In
conclusion, the project work starts successfully using such approach for
organization model.
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ОРГАНИЗАЦИОНИ МОДЕЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА СА
СТУДЕНТИМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА И СТУДЕНТИМА
ОСНОВНИХ СТУДИЈА
САЖЕТАК. Континуитет је кључни принцип образовне праксе. Он има важну
улогу у организационој филозофији рада на пројектима. Циљ овог рада је да
предложи и тестира један модел педагошког рада у раду на пројектима са
студентима на докторским и додипломским студијама, који су стекли солидна
знања за обављање своје будуће професије. Први корак је био мотивација
чланова тима тако што се објашњава значај пројекта и резултата који ће
проистећи. Затим се развија дискусија на тему научног пројекта „Утицај
гимнастике на жене са нормалном трудноћом” и проблем истраживања се
сагледава као реалан проблем, који има своју здравствену и друштвену
компоненту. Под надзором руководиоца пројекта разматрају се специфични
захтеви пројекта и према томе одређују специјалисти са разних департмана који
ће учествовати у пројекту. Овакав интердисциплинарни пројекат је организован у
три категорије: физичка активност-гимнастика; превентивна психо компонента и
функционална контрола.
Одређује се време, место и опрема која ће се користити. Током пилот студије
користе се разне форме оглашавања укључујући и веб сајт за гимнастички
програм, након што је свака трудница појединачно информисана о програму и
дала свој писани пристанак за учешће. Следећи корак је била презентација нашег
програма студентима и позив да учествују у пројекту. Студенти волонтери су
тако постали чланови научног круга. Они су подучавани како да изводе
експерименте – што је део пројектне студије. Коришћењем оваквог приступа и
организационог модела прва фаза пројекта функционише савршено.
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THOUGHTS ON SOME ANTHROPOLOGICAL
ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION
Living on this earth human beings have to know how necessary is to take
into consideration with Nature. On the other hand, nobody is astonished at the
influence of World on us. As a result the Wisdom to know what is
indispensable for our life comes. Interaction between Nature and social benefits
is the moving mechanism for human prosperity during the centuries. So, by and
by, still in the remote past start the rudiments of the necessity of motor activity
and physical education for the well-being of people.
Human prosperity is everywhere but anthropologists from nowadays point
of view determine four sub-fields which they named using the term
“anthropology” as a subject sphere they study:
(1) Cultural or social anthropology
(2) Archaeology
(3) Linguistic anthropology
(4) Physical or biological anthropology
Matter of physical culture (physical education, sport, and recreation) is
referred with priority to point (4) “Physical or biological anthropology” but
also sometimes to the other three points too. For example terms used in
physical education, sport and recreation will be better explained by the
linguistic anthropologists.
Centuries lead to changes in understandings about the functions of motor
activity and physical education for the people. At the end of XX and the
beginning of XXI century increased the number of publications of scientists
who tried to work out theoretical concepts in these sphere. But from the very
beginning we have to say that these publications are each one by itself and
never discussion or exchange of ideas, reference points, content and other
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aspects have been done. Very rarely comparison between two or more than two
countries is done. Though, the result is that at the end of XX and the beginning
of XXI century was determined the existence of 3 to 5 concepts about physical
education. Here the contribution is to authors as B. A. Crum (1992, 1994), E.
Balz (1992), R. Naul (2003), Ch. Richter (2006, 2007), etc. As most complete
is accepted the 5 conceptions view of B. A. Crum. These conceptions are as
follow:
I. Biologic oriented conception – in German PE literature it is known as
“das biologischorientierte Konzept”, in English PE literature as “training
conception”. But the beginning of this concept is in the distant XVIII century
and it is connected with the Swedish Gymnastic System and the name of Per
Henrik Ling and his son Hajdmar Ling.
The functions of physical education are connected with the biologic
adaptation of the organism to environment as a result of using physical
exercises. Main purpose is raise of physical conditioning – agility, strength,
speed, flexibility, endurance, coordination, balance, etc.
II. Education through movement conception – “Education through
movement” is the English term. The German term is “das bildungstheoretische-konzept Erziechung durch Bewegung”. Accent is on personal
development of character, discipline, strength of spirit, social and aesthetic
education by the means of movements. The function also is in the ability to
express your, to come in contacts with the others, to compare yourself with
them. The motto is “Moving educate yourself”, not “Learn to move”.
This concept emerged from the ideas of the philanthropists and first of all
of Guts Muths. Physical education is an important and necessary component of
general education. But in PE programmes there is a lack of variety. PE content
is based on a list with exercises and games suitable for the age and the abilities
of the children. A good atmosphere for conducting the exercises is obligatory.
III. Personality education through movements – the term in German is
“das personlichkeitsorientierte Konzept der Bewegungserziehung”. The key
position is the education in motor skills. The acquisition of motor skills through
purposeful motor activity will better the development of children. Personal
development of pupils is also sought. Building of motor competences for
personal orientation in nature and social environment is demanded.
This conception has variants. Well-known are the English and Dutch
variants. The English variant relies on the ideas of Rudolf Laban (1989) about
the space harmony of human body where principles are:
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1. Awareness of body
2. Awareness of space
3. Quality of effort
4. Relationships
According to the followers of Rudolf Laban human movements are
nothing else but physical moving of body or its part in space.
Dutch variant of this conception is based on the views of Gordijn and
Tamboer who look at the human movements as a dialogue between individuum
and environment (V. J. Lyakh, 2009).
IV. Conformist sport socialization conception – the term in German is “das
konformisierende Konzept der Sportsozialisation”. According to D. Kurz
(1977) and W. Soll (2000) the idea is teaching through sports disciplines.
According to V. J. Lyakh (2009) the conformism is understood as adaptation to
the social norms and values.
In this conception forth come the social prospects while exercising.
Technique and tactics are only means for participation in sports disciplines.
V. Critical constructive movement socialization concept – the German
term for this concept is “das kritisch constructive Konzept der
Bewegungssozialisation”. According to this concept purpose of physical
education is the pupils to master the technique, on one side, and the social,
motor and intellectual competences, on the other hand, so that they can
participate in different forms of motor and sports activities in the future. The
built motor, social and intellectual competences will be necessary for the
lifelong participation of people in motor activities. This concept is deduced
from the critical theoretic views of symbolic interactionism, humanistic
psychology, cognitive psychology, and the general theories of education (V. J.
Lyakh, 2009, p.5).
The followers of this conception pay more attention to the real practice and
the utility of physical exercising. In this concept the role of the social
meaningfulness is with wider content than in the other four concepts connected
with physical education. Pupils have to exercise not only according to the
offered to them motor tasks but from them is demanded alone to create new
motor tasks.
Generalization on the five concepts in physical education leads to the
following conclusions:
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Reason for the official start in school physical education is from the visible
biological part and this is the human body (base of concept I). Here we have to
remind why the inclusion of physical education in the curriculums became a
fact in England in the distant XVIII century. England at that time is the most
developed economically state all over the world. The capitalism is in its bloom
stage. But was established one undesirable situation: young men were not
capable for their soldier engagements because their bodies were too weak and
they did not have the necessary powers of endurance. From nowadays
pedagogical point of view as if at that time young people (pupils at schools)
were only objects over whom have to be exert influence through physical
exercising.
Through the second conception (education through movements) a step
forward to social and intellectual development is done. Physical education is a
component of general education.
Time comes physical education to strengthen its own and specific
positions. Key point now is the purposeful acquisition of motor skills (third
concept). But all this is done on the base of building of motor competences for
the personal orientation in nature and social environment.
So, theoretical conceptions in physical education follow the necessities of
young generation and meanwhile meet the influence of general pedagogy too.
Retrospective analyses show changes and development from biologic to social
important values that obligatory physical education in schools can have.
Fourth conception (conformist sport socialization) stresses on adaptation to
social norms and values. Teaching is through sports disciplines. The formation
of this concept is a result of two reasons:
(1) Design and development of such PE school programmes whose accent
is on the readiness of young generation for existence in society. Team work is
spread in all spheres of human interaction not only in sport.
(2) Increased significance of the constantly increasing organizational
forms of sport. Example can be given with Germany. Design of school PE
pragrammes there becomes with the active participation of the regional sports
organizations. Let us not forget that the name of the school subject there is
“Sports” (B. Peneva-Toneva, 2011).
If we look at the fourth conception as a step forward of sport and its
functions, fifth conception is a step forward of the pedagogical necessities.
Building in pupils of motor, social and intellectual competences will be
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necessary for their lifelong participation in different forms of motor activities
(B. A. Crum, 1994, p. 527).
Attitude to pupils radically changed especially when compared with first
conception. In process of education pupils not only exercise according to the
put in front of them motor tasks but they alone have to create new motor tasks.
So, balance between development of abilities for adaptation to nature and
society but development of individuum and self-responsibility are also sought.
Personal freedom increased to a very high extent and at the same time it is
based on well developed competences. Programme PE content in relation to
critical constructive movement socialization concept is systematizes in themes
whose mastering is well methodologically described.
If we accept the historical plan of formation of the physical education
conceptions due to the needs of human beings and society as the vertical part of
their development, then the horizontal part will be their real spreading in
practice. In this attitude one can presume that for the two centuries from its
appearance the biologic oriented conception is already remote past. People that
think so are not right because even nowadays somewhere in practice this
conception still can exist. On the other hand, a study supported with numerical
data in the horizontal aspect seems impossible and maybe unnecessary to be
done.
The second problem that we want to go into is connected with some
physical activity movements, their origin and later development.
Since the dawn of humanity movements always have been an attractive
centre of cognition. During the first half of XX century were founded two new
scientific systems for physical activity of people. The name of the first system
whose author is Rudolf Steiner (1861 – 1925) is eurhythmy183. The name of the
second system is paneurhythmy184 and its author is the Bulgarian Peter

183

Eurhythmy appeared in 1911 and earlier than paneurhythmy. Primarily it was a
performance art but later on it was used in education, especially in Waldorf schools
and as a movement therapy. Eurhythmy means beautiful or harmonious rhythm
(Greek). Its aim is “to bring the artists’ expressive movement and both the
performer’s and audience’s feeling experience into harmony with a piece of content”.
Sometimes eurhythmy is called “visible music” or “visible speech”. For Rudolf Steiner
it will always be “art of the soul”.
184

Paneurhythmy appeared in 1927. The fundamental principles of the teaching
of Peter Deunov are Love, Wisdom and Truth. “PanEuRhythmy is the key to my
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Deunov/Петър Дънов/Petar Dunov (1864 – 1944). Both systems are nonreligious and enhance many Buddhist, Christian, Muslim, and other traditional
knowledge by the special attention paid on the spiritual part of physical
exercises.
In this paper our intention is not to do a comparison between eurhythmy
and paneurhythmy, supposing that one of them is better than the other one. We
want to stress on the fact that both movements even today have their followers
without having the chance to cover greater and greater part of the population
though their spreading in many countries all over the world. But in both
systems we see the necessity to enter deeply in human physical activities and to
seek there philosophic grounds.
In natural way comes the third aspect and it is connected with the further
development of the views of the above mentioned philosophers, educators, and
surely esotericists. Rudolf Steiner is the founder of anthroposophy and Waldorf
education185 as well. From nowadays point of view his educational system still
is referred to the alternative forms of education though it has evident and
proved priorities.
Our conclusion is that good practices exist and they are developed
constantly but their wide-spread use is still a problem that has to be solved for
the wellbeing of people no matter what age are they. We also must not forget
that purpose of perfection is endless.

teaching which brings peace to human souls. The Great Souls must receive this key
from you: you must give it to them, so that they can open the door and offer a helping
hand to souls still plunged in the world of oblivion. The consciousness of these beings
will be illuminated, and they will grasp the meaning of their life. The Great evolved
Souls will implant in them the graft of Love, and this world, granted from within, will
acquire a new light and a new impulse towards all other aspirations: from involution
to evolution; from unending wars towards eternal peace; from hatred towards Divine
Love; from egoism towards self‐abnegation.”
Paneurhythmy is a sacred dance. Futhermore it is already built and unchangeable
system and nobody has the right to introduce some changes in it. One of the most
practical aspects of Peter Deunov’s teaching is the practice of dance outdoor in
harmony with God and Nature. Special attention is paid to the Sun. Music as a means
of harmonizing the human spirit is also a key to practice the circle of joy.
185

Waldorf education has special attitude to physical education and physical
activity.
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РАЗМИШЉАЊА О НЕКИМ АНТРОПОЛОШКИМ АСПЕКТИМА
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
САЖЕТАК. Као научна дисциплина која данас проучава људски род
антропологија се дели на четири подгрупе: антропологију културе или друштва,
археологију, лингвистичку антропологију, и физичку или биолошку
антропологију. Све су ове поддисциплине у блиској вези са свим природним и
друштвеним наукама и истовремено се прожимају. Залажење у проблем повезан
са људским бићима води ка дубоком и детаљном проучавању забележеним у
дебелим књигама.
Овај се рад фокусира на (а) развој појмова везаних за физичко васпитање током
два миленијума (почев од биолошке оријентације Шведског гимнастичког
система у периоду од XVIII – XIX века, па све до формирања критичког
конструктивизма и концепта социјализације данас), (б) даље правци развоја
погледа на физичку активност, на пример, као на систем који је оснивач
антропозофије Рудолф Стеинер назвао eurhythmy који се развио у paneurhythmy
како га је бугарски научник Петер Дунов назвао, (ц) конвенционално образовање
данас није задовољавајуће и захтева алтернативне видове образовања, итд, а то
све је уско повезано са физичким васпитањем и образовањем.
Закључак је да добра пракса постоји и стално се развија у складу са захтевима
друштва, али је проблем недостатка њене широке примене и то се мора
разрешити на добробит свих људи, без обзира на њихове године.
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DIACHRONIC APPROACH TO DISABILITY
TERMINOLOGY
Introduction
Upon acquisition of Standard rules of UN to create equal opportunities for
the disabled persons in December 1993 our milieu changed in that one started
talking more on the disabled persons rights and more intensely tackling the
awareness and manner of depicting of the disabled in the media and in public.
"Disability is the disadvantage or restriction of activity caused by a society that
takes little or no account of people who have impairments and thus excludes
them from mainstream activity."
The definition and classification of disabled persons have gone through a
number of changes over the centuries. Biomedical definition-disability is
identified with illness or impairment in the biomedical approach, with most
emphasis falling on curing the disabled individual. If this fails, the person is
removed from society. Philanthropic Definition-disability is regarded as a
tragedy or object of sympathy and charity. People with disabilities are therefore
pitied, given handouts and cared for in separate institutions. Sociological
Definition-this approach defines disability as a form of human difference or
deviation from the social norms of the acceptable levels of activity
performance. Economic Definition-disability is defined as a social cost caused
both by extra resources that children and adults with disabilities require and by
their limited productivity at work, relative to able-bodied people.
Disability needs to be defined within context, rather than focussing on the
inability of people that inadvertently leads to stigmatisation and categorisation.
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The Integrated National Disability Framework has therefore adopted a sociopolitical approach to disability, whereby disability is located in the social
environment. This takes cognisance of disabled people's viewpoint that
disability is a social construct and most of its effects are inflicted upon people
with disabilities by their social environment e.g. it is not the disability, nor the
wheelchair that disables a person but it is the stairs leading to a building.

How to use correct terminology
Language reflects the social context in which it is developed and used. It
therefore reflects the values and attitudes of that context, and plays an
important role in reinforcing values and attitudes that lead to discrimination
and segregation of particular groups in society. Language can therefore be used
as a powerful tool to facilitate change and bring about new values, attitudes and
social integration. Here are a few examples of the preferred terminology for
English1.
Although some disabled people prefer the terms "physically challenged" or
"differently abled", these should not generally be used. The disability rights
movement of South Africa accepts both the terms "disabled person" and
"people with disabilities". Avoid "suffers from," "afflicted with" or "victim of",
all of which cast disabilities as a negative. "Suffers from" indicates ongoing
pain and torment, which is no more the case for most people with disabilities as
it is for most people without disabilities. "Afflicted with" denotes a disease,
which most disabilities are not. "Victim of" implies that a crime is being
committed on the person who has a disability.
Do not use "wheelchair-bound" or "confined to a wheelchair". People see
their wheelchairs as a convenient mode of transportation, not prisons, and the
"bound/confined" phrase belies the fact that many people with motor
disabilities engage in activities without their wheelchairs, including driving and
sleeping. The proper phrase is "uses a wheelchair".
Use "disability" not "handicap." The word "handicap" derives from the
phrase "cap in hand", referring to a beggar, and is despised by most people with
disabilities. Other terms to avoid are "physically/mentally challenged”,
“cripple" or "crippled." Use "able-bodied" or "people without disabilities." The
terms "normal" and "whole" are inappropriate and inaccurate.
Most disabilities are not a disease. Do not call person with a disability a
"patient" unless referring to a hospital setting. In an occupational and physical
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therapy context, "client" or "customer" is preferred. Some diseases by legal
definition are considered disabilities. Victimization imagery ("AIDS victims")
or defining the person by the disease ("she is a diabetic") is inappropriate. Use
"person with diabetes" or "people living with AIDS".
People who consider themselves as part of Deaf culture refer to themselves
as "Deaf" with a capital "D". Because their culture derives from their language,
they may be identified in the same way as other cultural groups. Never use the
terms Deaf-mute or Deaf and Dumb. Avoid "deformed," "deformity" and "birth
defect". A person may be "born without arms" or "has a congenital disability,"
but is probably not defective. Use "person with Down syndrome." Avoid
"Mongol" or "mongoloid."
Avoid "mentally retarded", "insane", "slow learner", "learning disabled"
and "brain damaged". Use "person with an intellectual disability", or "person
with a psychiatric disability". Avoid "cerebral palsied" and "spastic". Use
"person with cerebral palsy". Use "person with epilepsy" or "child with a
seizure disorder". Avoid "epileptic", either as noun or adjective. Avoid "dwarf"
or "midget". Some groups prefer "little/short", but its best to use "person of
short stature". Use "man with paraplegia" or "she has quadriplegia". Avoid
"paraplegic" or "quadriplegic" as either a noun or adjective. Negative and
patronizing language produces negative and patronizing images. Words are
important, so make sure your words do not offend or reinforce negative
stereotypes.

BCIDN (Broadcasting and Creative Industries Disability Network)
Manifest
Collective experience of the Network and its members who tried to
improve the position of the disabled persons in the electronic media, film and
advertizing, in the area of the audiovisual industry in Great Britain aims at
better encompassing of the disabled. Although competitive spirit is prevailing
when audience is in question these organizations financed the Network in order
to help their colleagues in broadcasting, creating and possible job creating
within the Network. In Manifest published in 2002 members of the Network
(BBC, ITV, C4, Five, BSkyB, Discovery Networks Europe, Turner
Broadcasting System, the UK Film Council, Producers’ Alliance for Cinema
and Television (PACT), Central Office of Information (COI) have pledged
themselves to:
•
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•

Increase the number of disabled people in all areas of the
workforce.

•

Increase access to services on and off-air.

•

Ensure access to all buildings.

•

Produce and make public an action plan, endorsed at board level,
which detailed how these commitments would be implemented.

The Broadcasters’ and Creative Industries’ Disability Network is a
specialist network of the Employers’ Forum on Disability. The Forum is an
employers’ organization whose members understand the business rationale for
becoming disability confident. They recognize that disability affects their
employees, potential employees, their customers, and the markets and
communities in which they operate. (www.employers-forum.co.uk).
The guide is designed to help you think about how to be more inclusive in
your program-making. Some of the information also relates to how your
organization can become more disability confident. The number of people with
disabilities is growing, particularly as populations’ age. Depending on how
disability is defined it is safe to say that, as far as Europe is concerned, between
15-20% of the population of any country is disabled. This applies to both men
and women, and people of different racial backgrounds. One in three people
between the ages of 50 to 65 are likely to be disabled and this is a growing
sector of the population. Increasingly, industry and commerce is alert to the
numbers and economic importance of people with disabilities in our society.
The audio-visual industries should be no exception. After all, disabled people
help to pay for the industries by buying television licenses, advertised products,
cinema tickets, DVDs, videos, subscriptions to broadcast services and so on.
However, we have additional responsibilities, because of the fundamental role
we play in responding to and shaping public attitudes.
People with disabilities are a significant part of your audience - whether
they are listeners, viewers or web users. Yet they are almost invisible in
programs and significantly under-represented in the industry’s workforce.
Improving this is first and foremost a challenge for senior managers in the
sector as well as for all producers. The way you report and portray people with
disabilities will affect society’s attitude to disability. More fundamentally, the
best way of ensuring that people with disabilities are reflected on-screen and
on-air is that they are adequately reflected in the program-making workforce.
| 507

International scientific conference Nis 2011

To neglect this almost certainly means that you are missing out on a group of
talented colleagues who are also disabled.

Portrayal stereotypes and getting it right
Do you remember the last time you saw or heard a disabled person on
television or radio? If you can think of someone at all, the chances are they
were on a program about disability. It is difficult to calculate exactly how many
disabled people feature in our mainstream programs, particularly when the
disability is invisible. However, many producers would acknowledge that they
have never even considered casting a disabled actor, looking out for a disabled
“expert” or contributor, filming an interview in the street with a disabled
member of the public, or deliberately widening the composition of a studio
audience. Broadcasters are now very conscious of the importance of ensuring a
mix of gender and race on-air and on-screen. So why not ensure that your
program adequately reflects society as a whole?
It’s easy to pigeonhole people to save time and explanation in your
programs. But this puts you at risk of reinforcing existing stereotypes, so that
disabled people, when they feature at all, continue to be all too often portrayed
as either remarkable and heroic, or dependent victims. In the early 1990s, a
researcher surveyed the portrayal of disabled people on television and found
that they fell into one of 11 different categories, 10 of which were negative.
These included the disabled person as “pitiable and pathetic”, as “incapable”,
as “a burden”. Disabled men aged between 25 and 40 were much more likely to
be represented than other disabled people, despite the fact that disabled women
outnumber disabled men.
Some disabilities receive particularly poor representation. Mental illness
has all too frequently (and disproportionately) been linked in programs with
violent crime, even though there is no evidence to support this mis-portrayal.
The Australian Broadcasting Corporation asks its producers to ask themselves
four questions about the portrayal of disabled people on-screen:

Does the portrayal patronize the disabled person?
Does the portrayal victimize the disabled person?
Does the portrayal demonize the disabled person?
Or, instead,
Does the portrayal normalize the disabled person, that is, does it
regard disabled people in the same way as everyone else?
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Many lifestyle/features and daytime series feature members of the public
as contributors. Consider including more disabled people in order that your
program features a good cross-section of society. However in order to do this it
is often necessary to actively seek out disabled people. Don’t forget that men
and women, people of different races, religions, ages and sexual orientation
will also be disabled.
Don’t be too precious or too politically correct – being super sensitive to
the right and wrong language an depictions of disabled people will stop you
doing anything. All images can play in important role is raising visibility –
even so-called negative ones.
Consider disabled characters in scenarios that might be commonplace for a
non-disabled person. For example, showing a disabled person being fired for
negligence or incompetence would be a positive depiction precisely because it
would challenge an employer’s often quoted reason for not hiring disabled
people in the first place – the assumption that you can’t fire disabled people
without getting into legal trouble for discrimination.
Consider disabled characters as rounded individuals, with good and bad
qualities. Showing a disabled person as being mean or nasty might be a
challenge, but how many non-disabled people are “nice” all the time? A
disabled character might get angry, bitter, depressed at times but could also be
witty, sexy and the life of the party. Maybe a disabled mother gets angry with
her child for refusing to brush its teeth, but this is about motherhood, not
disability. Framing the context clearly enables you to do this. Often it is nondisabled people who are more sensitive about these issues than people with
disabilities.
Walk-on roles offer a huge opportunity to feature disabled people in better
roles. You may feel it is inappropriate to cast a disabled character in your lead
role, but don’t automatically rule out a disabled person in a role where they are
featured as a secondary or passing character. This would be better than just an
“extra” role and may provide an opportunity to feature a disabled person in a
situation or role that has nothing to do with disability. Showing disabled people
in walk-on parts as competent fellow managers and work colleagues, for
example, would indicate real inclusion.
Don’t just think of wheelchair users when you think disability. It is
convenient, because it is a known and visible disability, but it becomes a cliché.
Less than 8% of disabled people use wheelchairs, so consider featuring another
disability.
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Be wary of depicting disabled people in disempowered or “victim” roles.
While it is true that some people are disabled by accidents, acts of terrorism or
war, there are many more disabled people who do not consider themselves
victims at all. They want the same respect that is given to anybody, not pity.
Similarly avoid the other extreme of the “hero” - constantly showing
disabled high achievers. A gold medal disabled athlete is no more
representative of disabled people than footballer David Beckham is of nondisabled people. Extraordinary people exist in all walks of life, but heroic
achievement can mask the everyday reality for disabled people, allowing the
viewer to see the achievement as compensating for the disability. It evokes the
idea that the person has “conquered” their impairment and has no need of
further consideration.
It is also patronizing to consider disabled people to be heroes because they
are disabled, so avoid references to disabled people being “brave” in coping
with their impairments.
Consider showing everyday situations that include disabled people, rather
than situations associated with disability. It gives a more positive image of
integration to show disabled people interacting with non-disabled people.
Showing disabled people on their own or isolated can imply they are separated
from the rest of society.
There is no need to be afraid of showing disabled people doing things
differently to non-disabled people, but show disabled people as equals. Let
them speak for themselves, give them good lines and let them demonstrate their
empowerment.
Persons with disabilities are entitled to exercise their civil, political, social,
economic and cultural rights on an equal basis with others. Disability
"summarizes a great number of different functional limitations occurring in any
population in any country of the world. People may be disabled by physical,
intellectual or sensory impairment, medical conditions or mental illness. Such
impairments, conditions or illnesses may be permanent or transitory in nature."
(Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with
Disabilities). Among persons with disabilities, the following form particularly
vulnerable groups that face discrimination based on two grounds: women,
children, elders, victims of torture, refugees and displaced persons, and migrant
workers. For instance, women with a disability are discriminated against
because of their gender and also because of their disability.
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Conclusion
Instead of autistics or the autistics; please us "person with autism or person
that has autism". Instead of birth defect; please use "congenital disability", or
be specific as in; "blind from birth, deaf from birth". Instead of blind; please
use "a person with no vision “or” with almost any vision". People with some
sight are "partially sighted, visually impaired or have low vision", not partially
blind. Instead of brain-damaged; please use "brain-injured". Instead of confined
to a wheelchair, or wheelchair bound; please use "person who uses a
wheelchair". A wheelchair provides mobility for persons who cannot walk. It is
not confining. Instead of crazy or insane; please use "mentally ill". Instead of
crippled; please use "disabled", or be more specific as in "walks with crutches
or leg braces"; or "uses a mobility aid". Instead of deaf and dumb or deaf mute;
please use "deaf".
Instead of epileptic; please use "person with epilepsy". Instead of fits or
spells; please use "seizures". Instead of handicap; please use "person with a
disability". Instead of he's handicapped; use "he has a disability". Instead of
hearing impaired; please use "hard of hearing". Instead of lupus sufferer; please
use "person with lupus". Instead of mongolism please use "down's syndrome".
Instead of MS person; please use "person who has multiple sclerosis". Instead
of normal; normal is not to be used as an opposite to disabled. Say "disabled
and non-disabled; and able-bodied" or use more specific terms such as
"sighted, or ambulatory".
A person with a disability is not automatically a patient. Instead of
physically challenged; please use "physically disabled". Instead of mentally
retarded; please use "persons with developmental disabilities or
developmentally disabled". Instead of stutterer; please use "person with speech
impairment". Instead of the disabled; please use "persons with disabilities";
persons with disabilities do not want to be categorized as the disabled. Instead
of the blind; please use "persons who are blind". Instead of the deaf; please use
"persons who are deaf". Instead of the deaf-blind; please use "deaf-blind
persons" (people who have varying combinations of visual and auditory
impairments).
When looking for associates to help create topics on disability one should
consult specialized organization of disabled persons because it is
recommendable to recreate the whole picture and not just the single pieces.
Large number of specialized organizations were established over the years and
they pursue different points of views, give advice, information and are
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sometimes politically active and are lobbying for the „status quo“. Sometimes
we have to mind who is running such organizations and to avoid running into
conflicting messages and their external and internal policies. Sometimes we
may miss encountering interesting people and stunning stories if we just
confine to dealing with the biggest and well known organization. This can
mislead us to dealing with organizations trying to promote their cause and not
wanting to follow the editorial policy of some media advocating the cause of
the disabled. Media should inform the organizations of the disabled about the
broadcasting data and insist on the feedback from their members after the
broadcasted coverage.

Reference:
1. Human Rights Education Associates
2.

Patricia Digh of Real Work Group sighted in the DPSA (Disabled
People South Africa) "A Pocket Guide on Disability Equity".

3. Universal Declaration of Human Rights, Article 1.
4. http://www.westerncape.gov.za

ДИЈАХРОНИ ПРИСТУП ТЕРМИНОЛОГИЈИ ИНВАЛИДНОСТИ
САЖЕТАК: Након усвајања Стандардних правила УН за изједначавање
могућности које се пружају особама са инвалидитетом децембра 1993. у нашој се
средини почело говорити о правима особа са инвалидитетом и радити на промени
свести и начина на који се о њима говори у јавности. Стандардизација
терминологије само је један сегмент, и то крајњи, у правцу подстицања коректног
говорења и писања о особама са инвалидитетом у систему образовања, јавним
службама и медијима. Без видљивости и активне друштвене улоге особа са
инвалидитетом ефекти рада у сфери једнакости у јавном говору нису довољни.
Феномен одређене терминологије, у овом случају терминологије инвалидности,
има и свој дијахрони аспект који овај рад ближе одређује.
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CULT(URE) OF THE BODY AND SPIRIT FROM
PLATO, SPARTUS AND THE ANCIENT ROME UP TO
"CONTEMPORARY SOCIETY"
ABSTRACT: The cult of human body has imposed itself as one of the highest values
of the ancient world. The most attractive and closest to the ancient world is Plato's
culture of the body where equal attention was dedicated to education both of the spirit
and the body. The spirit was practiced for four hours on the Academy, the body was
practiced for four hours in the Gymnasium. Only from the harmony of body and spirit,
according to Plato, you get the man, citizen, satisfied and useful to himself and to the
state.
Culture of the body had its curves and extremes even in the ancient world. Spartan state
embodied the maximum commitment to the cult of the body whose purpose was the
warrior's readiness for maximum effort. Ancient Rome offered to its citizen the culture
of "bread and games" rather than Platonic body culture, presenting him spartan
prospect of the world from which hard-core, conquering Roman legions were
established, and gladiatorial games were established as a replacement for the Olympic
Games.
Today, in the twenty-first century, a modern athlete becomes a modern gladiator and
current Spartan warrior. Exercise with the sole aim, to "survive" the fight, race, match,
defeat his opponent, and get to the top of a steep mountain where a big prize money
from great sponsors is waiting for him. A modern spectator on the stands, and more
often in front of the TV, enjoys the sweat, the pain, and very often the blood of modern
athletes, of his heroes and idols, he identifies himself with them, he satisfies his ego,
and usually gives his body up to the force of nature and the ravage of time. Modern
society, with its "sitting culture" and professional sports, slowly but surely disclaims
the culture of body and spirit, far from Platonic harmony of these two things.

*****
The word body itself suggests the importance of the thing which is being
named. So, nothing can be named until it is EMBODIED. Whether it is a calf
or a child, a machine or work of art. That is why the Greek word
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ENTELEKHEIA means PURPOSE, that is to say, the purpose of all existence,
as Aristotle uses this word.
The cult of human body has imposed itself as one of the highest values of
the ancient world, that is, at the very beginning of the so-called Western
civilization. And not only in the art which culminates in the works of the
sculptor Phidias, but also in Spartan state organization. Finally, the ancient
Olympic games are very clear answer to what we would today call a mass
physical culture and top-level sports. It is wide known that every single free
citizen of the ancient world had the right to participate in the Olympic games
and by winning the laurel wreath he would get the status of a "half-god". For
example, Plato's fame was at first Olympic, and only afterwards philosophical.
Plato was not only a worthy disciple of Socrates, but also two-time Olympic
winner in pankration, a combination of boxing and wrestling, one of the most
dangerous disciplines of the ancient Olympic Games. According to ancient
understanding of spiritual values, precisely this thing will raise him above
divine Pythagoras and Aristotle. By the way, Plato is nowadays the most
inspiring philosopher of antiquity, among other things, the philosopher of
fundamental dilemma of the modern consumer society which has finally lost
Platonic balance between spiritual and material values, and thus between the
physical and spiritual culture, that is, THE CULTURE OF BODY AND
SPIRIT.
The real name of one of the greatest philosophers ever, Plato, was in fact
Aristocles, and Plato was his nickname he received from Ariston of Argos,
gymnastics teacher who was also a wrestler. Namely, the original name
Aristocles was given after his grandfather, and later historians, authors of many
works about prominent philosophers, including Diogenes Laertius, who
devoted to Plato an entire chapter out of ten in his "Lives and Opinions of
Eminent Philosophers", say that Plato got the nickname because he had broad
shoulders. Even Diogenes Laertius testifies that the nickname Plato originates
from wrestling circles. Moreover, in Greek Plato means broad, square-built. He
was so successful in physical exercise that, as a wrestler, he could venture to
compete in the Isthmian games. All that resulted in a double victory in the
Olympic pankration.
Gnoseological-metaphysical foundation of the Platonic philosophy is
reflected in the following: one should distinguish between the two worldsbetween the world of things which do not change, and the world of things
which always change: one world is a world of intellectual thinking and the
other world is a world of sensory knowledge. As there are two different ways
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of learning, so there are two different areas of subjects of knowledge: on one
side are the bodies which can be perceived sensually, and on the other side are
ideas, disembodied forms, which can not be found in space or in the physical
world; ideas exist by themselves and we cannot reach them by the help of
senses but by thinking; they make the world gettable only by the help of the
mind. All this has resulted in the fact that rationalist doctrine of knowledge can
be a thematic part of immaterialistic metaphysics; immaterialism is a novelty
introduced by Plato. In all previous systems, including Anaksagoras' sistem
where it was spoken about the spiritual, there was always spoken about
spiritual as a part of the material world, so that only Plato reveals the spiritual
world.
Plato's opinion about the spirit and the body was presented in his later
work, the so-called Old age, in his dialogue ‘Timaeus’ he says that body and
spirit should be in harmony: "Because for health and illness, as well as for
virtue and vice, no symmetry nor asymmetry is more important than the one
which exists between the spirit and the body... There is only one salvation for
the spirit and the body: the spirit can not move without the body or the body
without the spirit, so that both come into balance and reach health, retaining
their rights. So, the person engaged in science or the person who has a vocation
that requires strong spiritual stress must pay attention to his body movement by
zealous fostering of gymnastics, on the other hand, the person who pays
attention mostly to the maintenance of the body must initiate mental strength,
too, if he wants to have the name of a beautiful and good man" (Plato, 1982,
224).
Dr. Milos Djuric translated Plato's works into Serbian and added many
explanations and notes to the translation, from Plato's writings. By explaining
one part of ‘Phaedo’ or ‘On the Soul’, he says: "Gymnastics was used to
strengthen healthy mind, but medical skill was used for treating sick mind"
(Plato, 1937, 139). Also, by explaining a part of Plato's ‘Symposium’ or ‘On
Love’, Dr. Milos Djuric presents Plato's attitude on unbreakable relationship
between spiritual and physical education: "Music education - it is a part of
general education which includes gymnastics, which refers to the body, and
music, which refers to the soul. Music includes reading, writing, literature,
music, dance, everything we call spiritual education" (Plato, 1970, 202).
Of course, culture of body and spirit had its curves and extremes in the
ancient world. On one hand, the Spartan state embodied the maximum
commitment to the cult of the body whose purpose was readiness for maximum
effort. Spartan drill began with the early childhood of every man and it ended
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with the old age but Spartans died more often on the battlefield and in good
health rather than of the old age, which, in some way, was not worthy of the
Spartans. These rigid Spartan values were not acceptable by the rest of the
ancient world. Just like that the ancient world could not accept "dog"
philosophy of life of Diogenes who spent his whole life in the barrel or in front
of it thinking about the absurdity of life, therefore, about the culture of the
body. This Diogenes’ contempt for human life and the human body will be in
some way inspiration for early Christian thinkers.
Plato's culture of body and spirit is therefore the most attractive and closest
to the ancient world. It is known that equal attention was paid to strengthening
and education of the mind and body on his Academy. The spirit was practiced
for four hours on the Academy, the body was practiced for four hours in the
Gymnasium. Only from the harmony of body and spirit, according to Plato,
you get the man, citizen; satisfied and useful to himself and to the state.

PLATO – THE HARMONY OF BODY AND SPIRIT

With the collapse of the ancient world, all these Platonic ideas about a
unique culture of body and spirit collapsed, too. That is how the Ancient Rome
offered to its citizen the culture of "bread and games" rather than Platonic body
culture, presenting him spartan prospect of the world from which hard-core,
conquering Roman legions were established, and gladiatorial games were
established as a replacement for the Olympic Games. Spectacles that attracted
the attention of thousands of people took place in Roman Colosseum. In bloody
arena, the fighters, mostly slaves or convicts made up a spectacle that has
become a favorite pastime to masses, and the winners became favorite people
in the kingdom. It used to happen that some gladiators, big winners, were more
endearing to the people than the Roman Emperor himself. The goal of hard
exercise of gladiators was the extension of their own lives, and only after this
realization there followed various privileges and honors.
516 |

Conference proceedings

In response to the revolt of these values of imperial Rome, there appeared
Christianity, which soon won not only lower but also higher circles of Roman
society. Early Christian world view is a radical critique of Roman culture of a
superficial pleasure of bacchanalia, prostitution, pedophilia and other honors
that undermined the foundations of powerful Roman state.
What to do with the body? In front of this temptation there was the
forthcoming world, as well as we, "contemporary society".
Is today's professional athlete, in fact a modern gladiator in his arena, on
his sports field? Is today's spectator, the recipient of sport "fighting" the same
spectator from the gladiatorial arena, whose thoughts are now focused on cruel
fight for a stronger blow toward the opponent, for one goal more, one
centimeter further, a second quicker?
Speaking of that, to what extent is the human mind ready to go only for the
sake of spectacle, popularity, money, in the XXI century, in modern society,
bloody games like those from the Roman Colosseum, fights to death, simply
seem unthinkable. Maybe in the recent era there have been organized struggles
where blood and pain were crucial in order to achieve the spectacle, but it is
simply unimaginable today to kill someone in that way. Such a spectacle would
surely be strongly condemned by the court and the state, and the creators and
managers would be forever removed from the modern sport. However, if we
look carefully today at the man and the environment that surrounds him, we
can see that modern man certainly lives in a society of spectacles and general
entertainment, with a difference in relation to the ancient Greece and ancient
Rome, as nowadays there is a much greater choice and game rules are less
fierce, and, we can say less bizarre than the former. But again, in order to
attract tens of thousands of people eager for fun and entertainment, and
therefore many sponsors, modern society has received a bunch of events that
are considered to be sport events, and can be rivals to some gladiator fights in
the arena because of their aggression and brutality.
Today's NFL, NBA, NHL players, top 10 tennis players, athletes recorders in their disciplines, football players, MMA fighters (Mixed Martial
Arts), i.e. Ultimate Fight fighters- are atypical representatives of former
gladiators. They survive best, and enjoy all the comforts of this world. Their
managers rub their hands, the audience is satisfied, they pay for tickets to see
them, they buy packages of television programs to watch their matches and
they are all satisfied. But the body of those who watch is weak, and the body
of those who play is often worn. The soul of professional athletes is rather
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empty than full due to thousands and thousands of hours of strenuous training
directed exclusively toward one goal - to win, which will bring a lot of money
as a reward to this athlete. On the top of that steep mountain of success there
can stand only one person – the winner, which in turn creates an incredible
mental pressure on professional athlets.
Of course, primary objectives of the contestants themselves are different,
while the gladiators' objective was to fight for their own life, professional
(contemporary) athletes' objective is one goal more, a second quicker, one hit
more. However, general objective is the same, to be the winner, to earn money,
gain fame and simply "survive" in today's cruel world of capitalism.
On the other hand, today's audience - fans identify themselves with their
heroes from sports fields, they claim their heroes' victories to be their own, and
all that at the expense of developing your body and spirit. It often happens that
on water polo and swimming competitions there are more than half of
spectators who cannot swim, on athletic rallies there are people who have never
run even 100 meters in their lives, and their greatest benefit is to come to the
stadium (by car) where they walk on concrete stairs up to their numbered seats.
What is happening in front of TVs presents totally cultural desecration of the
body and spirit, and that diverts people's minds from everyday problems to the
field - "arena" and from physical exercise to identification with the main
characters on the TV.
Nowadays, one of the biggest problems of contemporary society is obesity
out of which most modern diseases of modern man immerge. And exactly that
is the problem of lack of culture of the body.
And the frequent instinct to win, often irrational, desecrate the competitor
which is transferred to the spectator, to the spiritual part of him, so we are
witnesses of frequent violence in the field by competitors and by the loyal and
passionate audience.
In ancient Rome and Sparta warriors and gladiators were reputable,
modern warriors, fighters in rings and cages, Messis, Beckhams, Ronaldos are
reputable in contemporary society; especially in Sparta and Rome a number of
philosophers decreases, we appreciate scientific and spiritual workers less and
less. The concept of consumptive Rome and aggressive Sparta, that body only
has the function of achieving results and nothing more, has shifted on modern
man.
Where to go next? Return the cult to the body, develop a spirit. Balance
and only balance of body and spirit can give man back his fundamental right to
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be fulfilled, happy, to offer this world, as an equal being, only the best things
he has in himself.
How many similarities can we find between one fight of gladiators in the
arena and for example the most popular sport in the world - football, i.e. a
football game?
Gladiators were among the most popular figures in the Roman Empire,
football players are today among the most popular people in the world. Roman
rulers liked to have beside themselves the winners from the cruel arena,
nowadays, to be in company of famous players, and very often in company of
politicians and statesmen is a matter of prestige. Wages of all of them are
almost immeasurable in standard conception of the value. In case of gladiators,
freedom was a kind of measure as it was probably the most expensive thing in
the society of that time, then an incredible honor and material rewards, as well
as opportunities for the winners in Roman arenas to be elected for
representatives of the government. In case of football players, those were
multi-million contracts, sometimes millions of euros in just one contract year,
not to mention the sponsorship of various companies, mostly manufacturers of
consumption goods, and by all this, these popular players have an impact on
many people across the globe, especially on youngsters.
In case of audience, it is nearly an identical situation. Approximately the
same number of spectators- fans, which once filled the Roman arena, is visiting
football matches today. This number amounts in several tens of thousands of
people who fiercely cheer and support their favorites in the field. Loyal
audience identifies itself with its sports heroes; it claims heroes' victories, as
well as defeats, to be its own. At the same time loyal and passionate audience
forgets about everyday problems, but it also forgets about its physical activity,
which leads to the so-called "Sitting culture". Games in ancient Rome were
attended by kings, today football matches are very often attended by the most
elite members of contemporary society, from the state president, to Prime
Minister, and to the leading people in the world of economy and business.
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At the end, there is one frightening fact: in ancient Rome, gladiators used
to kill one another, and now the opposing teams' fans use to attack each other,
and they often kill each other in football fields and around it. So, death has
moved from the field to the stands, although there were deaths in the field itself
mainly due to physiological problems, mostly heart attacks, and there were also
instances of players' deaths as a consequence of opponent's hit in the head or
the body, either casually or intentionally. Both then and now people do fight
for their lives, then it was on dusty ground of Colosseum, today more and more
often on concrete stands with plastic seats, and sometimes on the grass court.
Have human nature and the thing deeply buried in it been changing for
these thousands of years? The nature of man has obviously stayed intact,
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although the technology has advanced so much that it has changed the
appearance of the man. But something that has been written in him for
centuries, the desire for blood, for spectacle, where human life is in danger, for
another people's pain, for death on the ground in front of full arena, has
apparently never stopped. Simply, the more blood, violence and brutality in the
field, the more attractive event, and therefore more popular with today's
audience. And such a "contemporary sport" asks for training to maximum
physiological limits of organism and success itself rarely chooses the means.
Anthropocentrism and strengthening and development of the body were
preceding in the ancient period until the appearance of the adoption of
Christianity, when the spiritual was predominant. Today, professional athletes
have strenuous, heavy trainings every day which are directed toward the goal
called victory, which in turn provides a huge amount of money. The body is
obviously strengthened in this way, sometimes maybe over physiological limits
of organism, but after such mighty efforts the soul is empty and difficult to fill.
Theoantropocentrism, as a new direction in the activities on the athlete and
physical exercise, apart from nourishing the body, fills the soul of the athlete.
On 100 years' anniversary of the renewal of the Olympic Games, Antonios
Tzikas, president of the Foundation of Olympic and Sports Education, called
on the entire Olympic movement to dedicate the next 100 years of Olympics to
children, i.e. to their education and upbringing. His foundation published one
book of reference which is actually a guide for teachers with activities for
proper upbringing of children, both in physical and spiritual part of their
personality. The final result would reflect in animated children and young
people who often take part in physical activity and sport, and as such persons,
they create a more peaceful and better world.
So, Plato's harmony of body and spirit would be the same as a game in
which a man develops and strengthens the body, thereby being happy and
aware of the reasons for doing that. That seems to be the only possible thing
today as well as the most desirable thing in work with children, through school
sport. Teachers, illuminators, as Professor Nenad Zivanovic calls them, should
direct their students to secrets and beauties of exercise through conversations
with them by explaining them HOW and WHY (according to Zivanovic, 2000,
166).
It seems that today, only through SCHOOL SPORTS, where the SCORE is
not the main goal but only an INSTRUMENT for motor and spiritual uprising,
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we can get A HEALTHY SOCIETY, BOTH PHYSICALLY AND
SPIRITUALLY.
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КУЛТ(УРА) ТЕЛА И ДУХА ОД ПЛАТОНА, ПРЕКО СПАРТЕ И
СТАРОГ РИМА, ДО „САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА“
САЖЕТАК: Култ људског тела се наметнуо као једна од највиших вредности
античког света. Античком свету је најпримамљивија и најближа Платонова
култура тела где се подједнака пажња посвећивала васпитању и духа и тела. У
Академији се четири сата вежбао дух, четири сата тело у Гимназијуму. Тек из
хармоније тела и духа, сматрао је Платон, добија се човек, грађанин; задовољан и
користан и за себе и за државу.
Култура тела имала је своје кривуље и екстреме још у античком свету.
Спартанска држава оличавала је максималну посвећеност култу тела чија је сврха
била спремност за максималне ратничке напоре. Стари Рим је свом грађанину
понудио, уместо платоновске културе тела, културу „хлеба и игара“,
предочавајући му управо спартански поглед на свет из чега су створене елитне
освајачке римске легије, а гладијаторство као замена за олимпијске игре.
Данас, у XXI веку, савремени спортиста постаје модерни гладијатор и садашњи
спартански ратник. Вежба са јединим циљем, да „преживи“ борбу, трку, меч,
победи свог противника и стигне на врх стрме планине где га чека главна
новчана награда великих спонзора. Савремени гледалац, на трибинама, а чешће
уз телевизор, ужива у зноју, болу, често и крви тих савремених спортиста, својих
јунака и идола, идентификује се са њима, задовољава свој его, а тело најчешће
препушта снази природе и зубу времена. Савремено друштво, са својом „седећом
културом“ и професионалним спортом, полако али сигурно се одриче културе
тела и духа, далеко од Платонове хармоније истих.
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THE IMPERIAL SPLENDOR OF MEDIANA, THE
CRADLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN SERBIA AT
THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT
ABSTRACT: Naissus (Niš), at the crossroads of Balkan and European roads, which
connects Europe with the Middle East for centuries have stood as the gateway between
the East and West. Mediana (a suburb about five kilometers from Niš), and the
pageantry of discovered objects indicates that it was a favorite resort of the highest
social classes, where many Roman emperors stayed enjoying the luxury, before
beginning the military campaigns or after returning from them. Mediana, which was a
summer home of Constantine the Great, is now a Mecca for archeologists. It’s assumed
that there were about fifty luxurious villas in Mediana. So far only three have been
discovered, of which only one was explored while two were destroyed during
construction of road Nis - Pirot. Searching for materialized time in the form of
architectural remains, tools and weapons, cult and magic objects, in Mediana Serbian
archaeologists "captured" the time in which there were intense physical activities in this
area, martial arts arenas, race track, thermal baths, and luxurious villas with mosaics
that still talk about the period of the reign of Constantine the Great.

******
Introduction
Serbia is the Piedmont of the Balkans both in the territorial and cultural
terms. This is the most fertile ground for human creativity, and without
knowing what happened in this area – there is no Balkan archeology. Searching
for materialized time in the form of architectural remains, tools and weapons,
cult and magic objects, Serbian archaeologists have discovered that several
Roman emperors were born in this region - among which are the two who
would have the biggest impact on the ages to come: Emperor Constantine the
Great (306-337) - and Emperor Iustinian (527-565). But there had been many
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more Roman rulers who stayed in Serbian territories, preparing for military
campaigns, building, dying. In the year 313, by signing the Edict of Milan,
Constantine the Great recognized Christianity as the state religion of the
Roman Empire. (en.wikipedia.org/wiki/Constantine_the_Great). As the
first Roman ruler who officially accepted Christianity, previously only the
religion of persecuted minority, Constantine started the christianisation of the
Empire and the revival of Christianity to a dominant religion of the civilized
world of the time. When talking about the victory of Christianity, we must not
lose sight of one fact. In the tide of hopelessness, caused by the great economic
crisis of the third century, some previous religious systems were shaken and
there had been a flourishing of mysticism and superstition. In this atmosphere
of unrest and uncertain tomorrow, Christianity offered a sound system of the
new and the only way to salvation. We must not forget that other religious
teachings also offered the way to salvation - Gnosticism, Neoplatonism, and
some pagan mystical cults - but not nearly as convincing as Christianity, which
called for compassion, unity, equality, support for the weak and
helpless(Zbornik radova, 2007, str. 28). Constantine appeared as a mediator
between the East and the West, at the crossroad of worlds, and convened the
First Ecumenical Council of Nicaea. The Council began session on May 20th
in year 325. At the beginning of the meeting Constantine addressed the council
appealing for unity. Even in the fourth century, Eusebius of Caesarea opined
that “Christianity and the Roman Empire were made for each other.” Praising
Constantine the Great, who in his opinion, “accomplished the intention of
God's Providence”, he emphasized that “if August, on one hand, united the
world under Roman rule, and Jesus Christ, on the other hand, did the same
under God's rule (Rakocija, 1997), then Constantine joined them in the
framework of Christian society which has become widespread (Radić, 2010).
At the same time the Church and the Empire became one, so the kingdom of
this world represents the reflection of the heavenly kingdom.” As the first
Roman ruler who accepted Christianity, Constantine the Great was “the
Christian Herodotus” and he still remains the paradigm for Christian rulers in
all subsequent Christian countries (Zbornik br. 10, 2001, str. 36).. The Imperial
shine of Constantine the Great, in a time of expansion of the Christian religion,
has shed light on the future history of mankind, illuminating the part of the
Balkan destiny. Niš, as the center of Balkan destiny, sitting on the intersection
of the centuries, would remaine lit by Constantine’s glow to the present day.

| 525

International scientific conference Nis 2011

MEDIANA AT THE CROSSROAD THE WORLDS AND ITS
IMPERIAL SPLENDOR
Numerous archaeological sites testify that in III century BC the Celts
founded the city and named it Naissos (Vilingrad) after the river on whose
banks it grew, and which had been given the name Vilinreka. Naissos or
Naissus (Naissus, today Niš), linking Europe with the Middle East, for
centuries have been the true gateway between the East and the West. Ancient
settlement of Mediana is by area the largest in the vicinity of Naissus. It was
built on the lofty plateau of loess, on the left bank of the Nišava, along the
route of the ancient road to Sofia. It is only three Roman miles (4.5 km) from
the ancient city and defined as its suburb. It’s mentioned twice in the historical
sources. The first mention was recorded by Ammianus Marcellinus who notes
Mediana as a place where the brothers-emperors Valentinian and Valens made
a short stay in the year 364 (Petrović, 2005). On that occasion, they conducted
the division of escort - military commanders, troops, and the imperial court
(courtiers). Another mention was marked by Procopius who, listing the newly
constructed military fortifications around Naissus, said that one such fort was
built in Mediana. More accurate data on the vast expanse of settlements were
determined in 1961. by the systematic probing of the terrain under the direction
of M. Grbić. On that occasion it was noted that the settlement with its villas
and buildings covered the area of about 40 hectares. The luxury of detected
objects, baths, mosaics indicate that it was a favorite destination of the highest
social classes, where, enjoying the luxury stayed many Roman emperors,
starting military campaigns or returning from them. Constantine often visited
and also conducted diplomatic affairs there. Historical documents attest to the
laws from 315, 319, 324 and 334 signed in Naissus. The central villa that was
discovered on Mediana site encompassed an area of 6000 m2, and included a
spas on the west side. West of the villa there was a granary and south of it, on a
nearby hill, the water supply system was built (aqueduct and the water tower)
(en.wikipedia.org/wiki/Mediana). Luxurious buildings made of solid material
with pillars were decorated with mosaics and frescoes. On a nearby hill in the
circle of Electronic Industry, were the walls of fortifications, whose soldiers
were concerned that those who stayed here enjoyed their carefree
comfort. Along the fortifications found within the Electronic Industry complex
were also the arena of martial arts and military objects (Petrović, 2005).. On
the southwest outskirts of Mediana was a smaller rural village, with arranged
communication. Most of their time, the Romans were relaxing their minds and
muscles in the thermal baths, where after strenuous exercise or battles they
usually spent their time enjoying a pleasant life, provided by Mediana. In the
526 |

Conference proceedings

third century Roman Empire had sunk to one of the greatest crises in the known
history. This is a "period of military emperors" from year 235 to 284 which is
referred to as "a time of great anarchy," when thirty-seven emperors were
changed as well as a number of usurpers. Maintaining a large army, which
numbered thirty legions, and fighting warfare in the East, required huge
financial resources (www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:314629Teror-cara-Dioklecijana"). Infantry was usually armed with spears, bows,
slingshots, daggers, swords, maces and war axes and various shields served as
protection. Within the infantry, archers formed a separate group. Each of them
was equipped with its own quivers with arrows, and a bow whose length was
approximately equal to the height of a man. Archers were working in groups of
three fighters. Next to the archer himself, there was a pikeman who was
supposed to protect him and a squire - who is supposed to protect all
three. Lightweight horse-drawn carriages rapidly became an integral part of
the army. In the 9th century BC each coach carried the carriage driver and an
archer, and later one or two squires were added. The bow of the archer on the
carriage was significantly shorter than one of the infantry archer. The Cavalry
was strategically important to the army considering the mobility. Cavalry,
along with coaches, represented the elite part of the military. Each rider was
equipped with a small bow and short sword. In the 9th century BC a squire
rided usually the same horse, as a defense of a horseman and for holding a
bridle while the rider aimed. After the ninth century BC the squire disappears
again. The battles were fought melee by the infantry, which was covered the
archers, chariots and cavalry. Special tactics, that the Roman army occasionally
used, were the night attacks. Vegetius, the late Roman author described the
sword fighting technique of experienced soldiers who did not fight to cut,
but to stab and so directly damage the opponent's vital organs. Cutting was
difficult because of the armor and the bones. By raising an unarmed hand they
were reducing the revealed area of the body. This doctrine was utilized by
Italian fencing masters of 16th century and became the primary characteristic of
the Italian and French schools of fencing. The Romans enjoyed to celebrate
their victory on the battlefield by racing chariots. Races for two-horse
chariots (Lat: biga) and four-horse chariots (Lat: qvadriga) were very popular.
In the years of the victory and success of the Roman conquests the Imperial
Pallace with hippodrome was built in the southern part of Sirmium (Sremska
Mitrovica) which structurally resembled the Palace of Galerius in Thessaloniki.
In Sirmium there was a track exclusively used for chariot races. Race track was
covered with 30 cm thick mixture of river sand and gravel, beneath which was
a network of draining canals - that, for example, current Belgrade hippodrome
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don’t have (www.carskapalata.rs/carskapalata.html.). Racing chariots had a lot
simpler form and weighed less compared to the combat version. Small semiopen platform on wheels, rigidly connected to horses which were ‘driven’ by
whip and harness. According to some legends, it was the chariot races that led
to organizing the Olympic Games. On the other hand, historically recognized
sources indicate that the chariot race was not initially the part of the Olympic
Games (since the founding in 776 BC) but that the Olympic Games in Greece
680 BC featured the first four-horse combat chariot race and the Games of 648
BC the first horse riding race. The Roman drivers were tied to their cars and if
toppled, thay had to quickly cut the ribbon that held them in order to save their
life, while in Greece, the drivers held the ribbon in their hands. Most common
were the chariots with four horses, although there were extreme cases, with up
to 10 horses that could be driven only ba the most skillful drivers. Bow and
arrow were historically used not only in warfare, but also in huntings by the
monarch skilled in shooting targets while riding, therefore as the beginning of
the modern practice of recreational or professional sports. Hunting with falcons
and related birds of prey (hawk, eagle) and training birds for hunting was an
old and widespread tradition among the rulers of that time. It was practiced by
the Thracians, Romans, Japanese, Chinese, Kyrgyz, Mongols, Indians and
other nationalities. In Europe, falconry was, next to hunting with cheetahs,
especially a favorite among the prominent riches. Deities and heroes in several
mythologies were described as archers (Diana and Cupid were extremely adept
at archery on horseback riding.). Felix Romuliana Palace (archaeological site
near Zaječar) revealed a mosaic with a sword and shields, with scenes of
hunting with falcons, hunting scenes of Dionysus and the panther
(en.wikipedia.org/wiki/Felix_Romuliana.). At the Mediana site, a group of
damaged statues was discovered in one room in 1972. . They represented
Aesculapius, Hygeia, Dionysus, Hercules and Satyr. In 2011 a marble sculpture
of
Artemis,
goddess
of
hunting
was
discovered
(www.politika.rs/rubrike/Srbija/Artemida-iz-Medijane.sr.html.). Many Roman
objects were found in Mediana so far, from ceramic to metal, as well as marble
decorations. Wrestling is one of the oldest forms of combat with references to
its roots in the Iliad, in which Homer tells about the Trojan War in 13th or
12th century BC. Wrestling can be traced back 15,000 years to cave drawings in
France. Babylonian and Egyptian drawings show wrestlers using most of the
actions known in today's wrestling. In ancient Greece, wrestling takes a
prominent place in the legends of the literature, and was the number one sport
in the Olympics (hr.wikipedia.org/wiki/rvanje).. The Romans “borrowed”
wrestling from the Greeks, but they practiced it with less grit and commitment
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in the fight itself as evidenced by the mosaics from the imperial residences. In
ancient Rome, the gladiator fights were more popular (gladiator vs gladiator, or
gladiator vs animals). Gladiator fights were abolished with the strengthening of
Christianity, according to the law of Emperor Constantine the Great in year
325, but were still held sporadically until about year 450. The last gladiator
fights in the city of Rome took place on January 1, 404th
(hr.wikipedia.org/wiki/Gladijatori).. In the vicinity of Mediana the statuette
called “Gladiator” was found - in a combat stance, with left leg bent at the
knee. Chest is protected by a leather armor and head by a helmet with a plume
and lowered visor. Short pants, a massive belt, leather glove on the right hand,
and in the hand of left, bent arm, a handgrip of a sword or an ax whose blade is
missing (Zbornik br. 10, 2001, str.36). Balkan Pompeii at Viminacium (near
Old Kostolac, 12 km from Požarevac) was one of the most important Roman
cities and military camps in the period from first to fourth century. Within and
around the city, which extended to 450 hectares, the archeologists have
discovered an amphitheater, monumental buildings, squares, streets,
bathrooms, and hippodrome. They found a gold plated bronze eagle (probably
placed on combat chariots and fell off during a pertformance)
(www.viminacium.org.rs/ELibrary/?language=srpski). Thermal baths were
also discovered, which were the main meeting place for Romans. Six
swimming pools were dug, on some of which walls painted with floral and
animal motifs can still be seen. Chambers for massages were located in the
center of the bathrooms. The whole bath was steamed: warm air circulated
between the studs and heated bricks under the floorboards. The water was
delivered from the source, in free fall, via aqueduct of which the length of ten
kilometers have been explored. The lamps that were used for night swimming
were also found. There are, however, many important and valuable objects that
have been pushed into oblivion, or rather buried - the great imperial palaces in
the center of Niš, on the outskirts of the ancient fortress in the City field. The
famous Niš archaeologist Toni Čerškov says for the "Politika": Palace lies in an
east-west direction. The western end of the object is better known, while its
larger, eastern part, is only partially registered with probes. The eastern part,
that is fully explored, consists of the central premises of the hexagonal base
with access to the side chambers. The building had a floor and wall heating,
and traces of frescoes that are found in one of the niches in the octagon indicate
that the walls of the object were painted. The creation of this luxury building is
attached to the middle of the fourth century, which was confirmed by discovery
of a coin of Emperor Maximinus Daia in one of the octagon walls. According
to Čerškov, who has participated in archaeological excavations, it is assumed
| 529

International scientific conference Nis 2011

that the central octagon room was a hall for audiences, and that the western part
of the building consisted of peristyle yard with housing. (Zbornik radova br. 67, 1991, str. 24) There is no doubt that it is the Imperial Palace because only
the prominent figures with a very high state position or the highest public
function possessed such or similar objects. Ancient Naissus was spread in this
location and who knows what else could be found. Particularly interesting is
the Martyrium, (near the bridge of Jagodin-mala) which represents the remains
of an impressive early Christian basilica. Furthermore, only a few cities in the
late Roman empire had the status of “Martyropolis” (pilgrimage center), and
Naissus was one of them (www.politika.rs/rubrike/Srbija/Carska-palatapronadjena-pa-zatrpana.sr.html. In Mediana “the Bronze fence” is discovered a rarity that, as a part of the mythology of Gates of Heaven talks about the
entrance to paradise. Also found, a bronze boat-lamp, its glow symbolizing the
light of the divine word, and its presence in the tomb is a symbol of light and
186
bliss for the deceased granted by prayer. On Via militaris ,(Zbornik radova
br.1, 1985 str. 497) items that were mainly found consist of the iron horseshoe
nails, horseshoes and various objects made of iron, tin plating of the carriages,
arrow points, ancient coins and two sapphires (Miroslav Lazic, assistant
archaeologist at the Institute for Monument Preservation). Towards the end of
the fourth century Mediana was severly damaged by fire and was completely
destroyed
during
the
Hun
invasion
in
441.
(sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88.) At the beginning of
VIII century, during the breakthrough of Slavs and Avars, the imperial city and
summerhouse were deserted forever. According to the assumptions, there were
about fifty luxurious villas in Mediana. So far only three have been discovered,
of which only one was explored while two were destroyed during construction
of the road Niš - Pirot. Portrait of Emperor Constantine the Great (280-337)
found on this site is not just another proof of his connection with his homeland,
but is considered as one of the best portraits of Constantine known
today(www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:278545-Carski-sjajMedijane).

186

road section probably built by the Roman Emperor Philip I Arab who completely
renewed the road network in the province of Moesia and Thrace, and it is certain
that he passed through here when he made the peace with the Arabs. Width of the
Roman road was 7.5 meters, including the outside sidewalks with the sewege canals,
which is beyond the standards of that period, and is divided into two carriageways.
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Conclusion
On Mediana site there was a martial arts arena, racetrack, and military
facilities that housed soldiers of the imperial guard. “Even though the soldiers
did not train as intensively as the ancient Greeks, but were more susceptible to
enjoying the thermal baths..." (Мирковић M., 2003), Mediana summerhouse
provided opportunities to exercise both body and mind, because Christianity
illuminated this land with its glow. Satisfaction of the rulers of the time, who
happen to wander into this area was vividly described by a biographer of
Constantine the Great, who said “Constantine the Great is a respected,
reputable Christian, accepted by God himself as such, an example and a model
of a good ruler. The meek king to his subjects, good and gracious, and
benevolent to the teaching of our faith.Constantine the Great did not persecute
Christians, but was hiding them and guarded from violence, he did not destroy
temples, he gained the affection of the soldiers and love of the emperors with
appropriate and noble posture, military actions, honesty, and unique
conviviality...” (Mirković M., 2003, str. 173). The Imperial glow of
Constantine the Great, in a time of expansion of the Christian religion, would
shed light on the future history of mankind, illuminating even the part of the
Balkan’s fate. Niš, as the center of Balkan’s fate, sitting on the intersection of
the centuries, would remaine lit by Constantine’s glow to the present
day. Mediana will remain the theatre for the important events of the evergoing
play. It still jealously guards it’s stage, under the layers of earth, sand, rocks
and stones, among which, for centuries volatile, Mediana’s fate is locked, as
well as the still images of the past. Uncovered remains of the past do not speak
only of wealth and luxury of built objects or physical activity in this region
during this period. Today, these remnants of the past speak about the
importance of knowing the past of the nation we belong to and the value of
knowing our ancestral roots. We have to fight to preserve this valuable
heritage, which history gave us, and the archeology is trying to
demystify. Attempts to revive the shadows of the past and discover more on the
Mediana site should be our treasure hunt. Tresure does not mean gold and gems
“because the valuable findings are worth their own weight, they do not need a
shine.” (Татић-Ђурић М., 1960, str.238). I primarily mean all the valuable and
important archaeological items which teach us about the history and lives of the
people of that time in the territories of present-day Serbia. You see, Mediana
still lives - if we consider life a sign of: existence, value, faith, love. Mediana’s
life is identical to gladiator fighting in the arena, who do not give up even if
faced with an unbeatable opponent, or a Christian who says “... do not do evil
to anyone, always think of God before the battle, do what is good and above all
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should be justice” and there’s no giving up because “…struggle grants the
kingdom of heaven... (Јаковљевић М., 2004, str. 3). ".In Mediana’s case, the
passage of time disturbs our sight of the splendor and richness of the summer
home of Constantine the Great. Our discoveries of the the remnants of the past
in Mediana should help in revealing the majesty of both material and spiritual
wealth and splendor of times gone by in this region. May what we do in life
echoes in eternity. What makes man a man?Is it his origins? His
birthright? I think not, it’s the decisions he makes, not how he starts
things, but how he decides to finish them!!!
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ЦАРСКИ СЈАЈ МЕДИЈАНЕ, КОЛЕВКЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
У СРБИЈИ У ДОБА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ
САЖЕТАК: Наисус (Ниш), на раскрсници балканских и европских путева, који
повезује Европу са Блиским Истоком важи од давнина за капију Истока и Запада.
Медијана (предграђе на око пет километара од Ниша), и раскош откривених
објеката указују на то да је то било омиљено одмаралиште највиших слојева где
су, уживајући у луксузу боравили многи римски императори полазећи или се
враћајући са војних похода. Медијана која је била летњиковац Константина
Великога, данас је Мека за археологе. Према претпоставкама, на Медијани је
било педесетак луксузних вила. До сада су откривене само три, од којих је свега
једна истражена док су две уништене изградњом пута Ниш - Пирот. Тражећи
материјализовано време у виду остатака архитектуре, оруђа и оружја, култних и
магијских предмета, српски археолози су у Медијани"ухватили" време у коме је
на овим просторима било интензивне физичке активности, арене за борилачке
вештине, тркачких стаза, термалних купатила, и луксузних вила са мозаицима
који и дан данас говоре о периоду владавине Константина Великог.
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”KOLO - A PAGAN LEGACY IN THE CHRISTIAN
AND CONTEMPORARY FORM”
ABSTRACT: In spite of the common belief that the circle dance is specific for man
and that it appears in various forms in numerous peoples, according to certain
interpretations, it is a Slavic legacy. The circle dance of chain linked dancers
doubtlessly existed in ancient Greece and among the tribes which inhabited the Balkans
in the period before the 4th and 5th century BC, but the notion of dancing in kolo
appeared in this area with the arrival of Slavs. However, according to former
discoveries, it cannot be claimed that dancing in kolo is a Slavic, Proto-Balkan legacy.
The origins of this phenomenon should not be considered from the geographical and
ethnical aspect, but exclusively from the aspect of civilization development. Ancient
Eastern peoples held the belief that by dancing in kolo, as a form of a prayer, they
could gain certain benefits from gods: vitality, prosperity, health, good harvest and
prosperity in the house. All the specific characteristics of a nation and area, such as the
human psyche, climate, natural phenomena, speech, rhythm, songs and dances, are
synthesized in the folklore. The written records and documents about the dancing forms
belong to the recent history, which leads us to the conclusion that these data could be
grouped only by analyzing and comparing them to the historical, cultural and artistic
development and by tracing the life of our people in different historical epochs. Both
the contemporary and future festivals of folklore should aim at preserving the
numerous customs of the national cultural heritage. Ritual dances contain ancient views
of religion, the world, history and moral. They represent forms of the ancient faith,
pagan spirituality and the later superimposed Christianity. The reconstruction of the
ritual context leads towards the so-called dance songs. These dances and songs contain
the contamination of the pagan and Christian standpoints, syncretism, collectivity and a
series of archaic traits common for the overall tradition. The ritual practice in this paper
will be treated as a form of religious behavior and the common belief of the community
during the year and life cycle of customs. This work indicates certain beliefs about a
possible approach to the analysis of this issue which is necessary in the modern
investigation of the whole of society.
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*
The term kolo has had its entry in most South Slavic Language dictionaries
since the 17th century. The definitions found in the dictionaries are more or less
precise and thorough, some even state that it is an ancient Slavic word due to
the fact that it appears in the same form in all Slavic languages. There are a few
definitions of the term kolo in the Serbian traditional dance practice and
Olivera Mladenović in her work Kolo u Južnih Slovena (Belgrade, 1975) insists
on five: 1. The primary meaning of the word kolo refers to the form of dance
performed in circle or semicircle, 2. It may refer to the group of people who
participate in the dance, 3. The dance itself, 4. The form (type) of dance
characterized not only by its circular form, but also by a specific melody (she
gives the example of the Slavonian kolo which ‘should not be confused with
other Slavonian kolos which have their own names: dere, kalendara, etc.’) and
5. A circle dance with a specific melody, typicality and stylistic features which
reflects the specificity of a particular ethnic group (e.g. Serbian, Bulgarian or
Croatian kolo). The term kolo is used by Serbs, Croats and Slovenians, while
Macedonians, Bulgarians and Serbs from South Serbia use the terms oro and
horo. These are derived from the Greek word horos, which means a group of
people, ball or dance.187
R. Kajoa (Igre i ljudi, Belgrade, 1965) defines dance as an activity which
is: free - the dancer is not forced into doing it, which prevents the dance from
losing one of its characteristics, that of being an attractive and joyful form of
entertainment; isolated - restricted by precise time and space boundaries which
have been previously established; uncertain - its course and effect cannot be
predicted, because the dancer’s initiative is free due to the need for invention;
unproductive - because it does not produce any assets or wealth, nor any kind
of new elements except for transferring ownership inside the circle of dancers,
also the outcome and situation are identical to the ones at the very beginning;
prescribed - subjected to regulations which abolish common laws and, for a
moment, introduce new and currently the only valid regulations; fictitious accompanied by the awareness of the existence of another reality or complete
unreality in relation to the real life. Thus, by accepting Kajoa’s definition of
dance, the separated ritual elements (their structure) will simply emphasize the
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Accessed at: http://www.riznicasrpska.net/muzika/index.php?topic=386.0
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fact that they once belonged to the world of reality and specific ritual, and that
they later transformed into a simple, timeless dance. We can recognize features
that are assuredly a part of the ritual practice. From the contemporary point of
view, it is difficult to understand the importance of dance and festivals in the
past - especially today, when one, living either in the city or village, has almost
no time left between the professional, work and limited activities. It can be
noticed that the particular way of life, beliefs and rituals were abandoned when
they no longer had any relevant meaning for the society or community. S.
Zecević (Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru, Zenica, 1973
and Srpske narodne igre, Belgrade, 1981), in his analysis of Serbian folk
dances, states that all the dances begin with a circle, that the kolo is a general
civilizational construct and that dancing in circle gained a magical meaning
over the course of time. D. Antonijević („Contribution a l’etude de la symbolqe
du cercle magique et de la marche en rond autour de defunt”, Balcanica,
Annuaire de l’instituitut des etudes Balkaniques, III, Belgrade, 1972) in his
analysis of the symbolic nature of the magical circle and dancing in circle,
points out to the ancient nature of the symbol of a circle and recognizes its
ambivalent nature: a cosmic conception of time, the eternal cyclical nature of
life, death and rebirth, and a space protected from the devil, evil spirits and
ghosts. By rounding a space with a circle, boundaries which spirits and demons
cannot cross are established (Š. Kulišić, P. Ž. Petrović, N. Pantelić, Srpski
mitološki rečnik, Belgrade, 1998). It is widely known that in ancient Rome, for
example, children were forbidden to play hoop rolling and other games that
included hoops at dusk. The hoop, circle, has been treated as the sun’s
188
counterpart which collects energy and rests at night.
Magic or spell, sorcery, stands for the ability of a man (magician, priest or
sorcerer) to use his will to influence the powers of nature, spirits, demons and
other supernatural forces (pagan gods), whose existence he believes in. It is
believed that the belief in magic came to this area from Arabia and Babylon via
Persia, Egypt and Greece. According to paleopsychology and psychoanalytic
interpretations, the belief in magic is a phase in the development of the human
psyche (emotions and thoughts) which is common for all nations and
individuals (in the early phase of development). It is a naïve belief in the
omnipotence of our desires, i.e. that the whole world is subordinated to them.
This phase is characterized by the attempts to fulfill the desires indirectly,
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through individuals, spirits or objects that have magical powers. With the
further development of the human psyche, the magical components modified as
well so that they might adapt the religious ceremonies, customs, etc. The belief
in the power of our desires has never ended and even today it is spoken about
the magical power of dance, words, symbols, certain pieces of art, etc. Desires
and fears, according to paleopsychological interpretations, preceded the
magical power and beauty, and the magical object preceded the work of art.
The first works of art had no aesthetic but magical function and they claimed
aesthetic values during the course of time, though never losing the tie with its
189
magical origins. The ritual (calendar) songs and dances were, in the same
manner, important segments of the magical practice in the beginning. They had
the function to provide both man and nature with prosperity and to bring these
two in accordance, which would eventually lead toward the desired prosperity.
If we start with the well-known premise that every gift-giving (the same
goes for food and drink) is a form of offering a sacrifice and that the ritual of
sacrifice is a universal form of the magical communication between man and
higher powers (according to the do ut des principle), then the very forms of the
sacrificial communication between men and otherworldly beings are polarized
into demonic and divine, thus opposed to each other. Sacrifices are offered to
gods with the goal of receiving prosperity that solely depends on them, while
demons are offered sacrifices with the goal of propitiating them and making
190
them refrain from their regular activities. It is supposed that Slavic demons
simply transformed into gods and the ritual songs and dances were witnesses to
these changes and made sure they would not go out of control. Christianity did
change both the gods and demons, the lyrics and sometimes scenes, but the
desires remained unchanged.
The agrarian rituals were connected to a specific season; performed during
the spring, related to the break (half) of summer, harvest rituals of a purely
agrarian character; Christmas (Byzantine kalenda songs), related to
astronomical and meteorological observations of a year. What stands behind
these rituals is a belief in a power that exists beyond man’s powers. These
rituals are common for all Europe, from Portugal and Greece to Estonia.
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The lyrical ritual songs and dances are a part of the folk magic and they
represent a symbolic instrument whose aim is to cause a change in a desired
direction or to prevent the existing state from changing. The largest part of the
magical practice was performed with the aim of restoring the violated order,
which is the basic trait of the lyrical ritual songs and dances (as general and
collective phenomena).
Folk magic was man’s answer to all the things that were not in accordance
with his expectations and that jeopardized his own image of a harmonious
development. Regardless of the aim of the magical practice, it needs to be
stated that it always resulted from the man’s view of the world, above all. The
magical practice of Serbs and other Slavic peoples is characterized by a
primitive view of the world. Such practices are both cultural and arbitrary
individual responses to a crisis made by those who belonged to the specific
culture. Since culture has a systematic nature, it also has an established
mechanism of preserving its systematic nature.
Life and everyday life were in accordance with the festivals which
accompanied and magnified them. When in accordance with the natural
changes, the very time, place, content and shape of dealing with these changes
could be predicted. Rituals preserved the elements of mythological
consciousness and pagan beliefs (with the later admixtures of the authentic or
altered Christian religion). However, after their disappearance or disuse, rituals
disintegrated and scattered into numerous different customs that are being
practiced today as remnants of the old beliefs; these customs merged with
Christian elements to a higher or lower extent. The customs stand for
combinations of polytheistic beliefs, the knowledge about the calendar and the
added Christianity. People knew when exactly to start a certain work, to end it,
when to gather in the forest, by the river or when to begin a procession. We can
still hear something about this today.
Through these rituals, man related to the changes in nature and also the
changes in his own self, which places this art form at the border of different art
forms (the varieties approach each other, border with mythological and work
songs, and since prosperity and fertility are shifted to the personal level, these
songs transformed also into ritual and love songs). Still, we can distinguish
between five stages of the annual development of nature. The first stage is the
beginning of the renewal of nature; the second is destroying all the impurity
and leaving only purity around the newly born nature. The third stage includes
a complete flourishing; the reversal (the fourth stage) aims at restoring the
violated order, while the fifth stage is comprised of songs which stand for the
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guardians of the established order. The five breaking points in the annual solar
cycle are similar to the five stages in the drama cycle, and the rituals
themselves stand for the beginnings of drama. The adding of different layers
and the merging of the pagan and Christian elements just accompanied the
development of this art form. It is found in the lyrics today, as well as in
numerous customs that are still being practiced.
The view of the world of the primitive man is simply beautiful; he lives
and communicates with the world in a simple manner. Man is reflected in
nature, nature in verses and thus, the magical, enchanted circle is created.
Obeying the principle that a kind word always tells, poetry and dance are
created; they replace inarticulate screams, noise and cries, but still cannot do
without them. One remains silent before beauty and higher power, and in this
case the higher power is a procession which sings and dances well and places
the ritual lyrical form at the basis of poetic language.
Rituals express the collective feeling of a deep reciprocity between man
and nature and they are in accordance with the old religions of the cult of the
sun and earth, totemism, the ancestor cult. During the course of time, rituals
borrowed certain Christian beliefs as well. These songs and dances contain
different shades of pagan spirituality, i.e. the old faith and new forms of the old
faith. The collective view of the world and the individual view of nature merge
and reveal themselves in lyrical ritual songs and dances.
Folk drama persisted and survived the shift between the pagan and
Christian view of the world. The way in which the old idols were annihilated
without any trace left can be seen in an entry of the Novgorod Chronicle: ‘The
year 6497. (989) Vladimir converted. The priest Akim arrived at Novgorod and
devastated the sacrificial places, dethroned Perun, ordered his being thrown in
the river Volhov, dragging him through mud and whipping him. Perun got
possessed by a demon and started shouting: ‘Alas, to fall in these merciless
hands! – And he cried under a huge bridge, and another man from the Pibda
shore came to the river bank in the early morning at the moment when Perun
stood at the edge and pushed him with a stick: -Dear Perun, you’ve eaten and
191
The Slavic dual faith lasted for
drunk enough. Now sail far away from here!

191

R. Petrović, R. Eseji i članci, (Belgrade, 1974), 289.

Godine 6497. (989) Vladimir se pokrsti. Sveštenik Akim dođe u Novgorod i razori
mesta žrtvenika i ucini da se obori Perun, i zapovedi da ga bace Volhovu, vukući ga po
blatu i šibajući ga. Jedan demon uđe u Peruna i stade da viče: ‐O, teško meni, padoh u
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more than two centuries and after this period Christianized paganism rose. It
was almost impossible to destroy the faith and cult of Perun, Svetovid and
Svarog; however, it was much easier to make them assume Christian guise and
attribute the names of Christian saints to them, while leaving everything else
behind. Christianity was simply added to the old Slavic faith. The people
converted superficially, which was proven at the first traditional festival, during
which pagan practices were performed by simply changing the patron’s name.
192

The primitive man has an immense belief in the power of his desires.
The folk artist is the creator of the message which comes from the physical and
psychological need to secure the individual and the community with a certain
power while dealing with the surrounding world, to incorporate man in the
193
inconsistent and insecure processes that surround him. This form of art was
194
but it
not being created in the form of poetry, nor did it stand for poetry,
served certain purposes that are mostly lost today. The hypothesis is that the
195
purpose of these art forms contained magical principles as well. Processions
were performed almost with he aim of gaining overall prosperity through the
ritual practice and the repetitive refrains, which guided the procession, stressed
the importance of the deities and expressed desires. Processions performed
symbolical scenes in which the ritual simulated its aim. The words and actions
196
Even
of the ritual could not have been preserved in the form of a fossile.
today, we may encounter the surviving ritual practices in folk literature.
The influence of these ancient Slavic rituals and mysteries on the creation
of the traits of national culture has been great, at times even greater than the
later Christian influences, which often prevented the spontaneous development

ove nemilosrdne ruke! – I on plakaše ispod velikog mosta, a jedan sa obale iz Pibde
ode ujutru na obalu rečice u trenutku kad je Perun pristajao uz ivicu, i onde ga otisnu
motikom: ‐ Perušice moj, dosad si dosta pio i jeo. Sad produži da ploviš daleko odavde!
(trans. by T.Obradović).
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of ancient pagan institutions. The moment Slavs converted to Christianity,
Byzantine elements combined with the folk magic and old beliefs. At first, the
spirit of Christianity just gave some color to the beliefs the people brought
198
form their fatherland and then revealed a whole new range of motifs.
It
199
stands for the poetry of the ritual which did not reach the form of a cult, due
to the fact that Christianity changed its course of development. According to D.
200
the natural course of the development of our folk religion was
Bandić,
interrupted with the arrival of the South Slavs to the Balkan Peninsula and the
firm process of Christianization. The new official religion could not destroy the
old beliefs and customs, but it managed to leave a huge trace. Numerous
pagan-Christian, syncretic forms were created by merging the old and the new
in the form of a system of taboos related to the agricultural production. One of
the main purposes of different processions was gathering gifts and magical
invoking of fertility and prosperity in the house, while the participants were
seen as untouchable beings.
201

V. Cajkanović also proposes that Christianity unexpectedly interrupted
the natural development of Slavic paganism. The Christian dogmatism and
morality were more modern and thus irresistible. The Christian church was
highly organized and the process of converting Slavs to Christianity was
carried out relatively fast and without any major obstacles. It also gave its
authorization and blessing to some important ancient rituals, so that even
Christmas is not Christian but ancient Slavic holiday. The lyrics which reveal
the anticipation of epiphany (epiphania domini), the arrival of a deity, almost
always appear at the beginning or as refrains, which proves their ritual
character. Paganism had a development of its own; it shifted from
202
theriomorphic to anthropomorphic gods, from fearing to trusting gods.
Magic stands for the naturalization of human acts and religion for the
humanization of natural laws at the time when the world was still young. Every
type of a dance is defined as a set of rules which allow for a limitless number
197
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of rounds; the ritual which is also performed in the form of dance is a
privileged act, chosen between all the other existing acts, due to the fact that
203
These
only rituals can establish the balance between man and nature.
204
prophetic dances or rituals stand for collective diseases and social hysteria.
With each new year, there is a set of complex, archaic festivals, which stand for
remnants of some pastoral plays performed on green meadows, near streams or
bushes, where ancient Slavic deities play their roles, lyrical and vibrant with
joy. The mystical dances of dodole, lazarice and kraljice, similarly to the
Aristophanes’ plays, revive the great symbolism found in the flora and fauna
205
disguised and masked actors dance and sing.
kingdom;
Ritual songs and dances do not have an aesthetic purpose. They are
206
They all have their Christianized
survivors, though deformed ones.
counterparts. The non-Christian ritual practice was corrupted by the Christian
holiday practice, but it is also observed that two Non-Christian holidays have
been corrupted as well. It was of vital importance to know the community well,
because one acts only in accordance with the whole community. Personal
beliefs and feelings are in accordance with the collective ones. The ideals of the
community, the general ideals of beauty, are determined. The imitative magic
preserved archaic shapes with later Christian additions for a long time. The
songs are complex and sycretically connected to other forms of art: dance,
music, drama; the singers are at the same time dancers and actors. The recorded
lyrics are isolated and detached from the authentic context contained in the
dance, kolo, melody, ritual practice, type of work, etc. The category of
performers - singers, active and passive participants in the ritual, is not to be
undermined. Thus, the most valid record is, in fact, the bare and incomplete
207
structure.
All these ancient oral traditions represent, to a greater or lesser extent, a
form of the imitative magic; they stand for prayers or magic formulas which
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use ritual language to describe the whole course of the ritual practices. They
stand for the memories of the vegetation deity that dies and is resurrected each
year; they follow the path of the sun and development of vegetation and the
ritual kolos symbolize the sun (in its full shape and all its glory) and the
abundance of vegetation. The literary beauty and value lies in the collective
understanding of the world (the codex of knowing – the life of the community
– singing prayers), but also in the individual understanding of nature (annual
changes). Various elements of the spontaneous ritual practice are transferred to
these songs (rhythm of movement, plot, scenes, costumes, roles and masks).
The apparent syncretism (cohesion and wholeness as characteristics of the
initially undeveloped state – primitive art) is divided according to genres into
cycles of songs that stand for indirect ways of expressing desires lyrically. The
ethnographic basis and the set of ritual rules are suggested by the language of
lasting symbols, while the formulas and patterns are inherited. The songs
reflect the community’s way of living and thinking. What is evident is the
oldest history of man’s everyday life in the animist community, different layers
of the ancient belief and religion, all this accompanied by mythical elements.
The constants are: ritual, dance, music, singing accompanied by the elements of
the original lyrics. They were neither subjected to changes during their
transference due to their ritual nature, nor were they renewed; during the course
of time they would disappear, merge and became similar to other lyrical forms
(especially love and wedding lyrical songs).
A certain remembrance of these rituals existed, it consisted of different
layers and it included the deepest archaism of the ritual practices and then their
transformation due to the adjustment of the ancient rituals to the new and
higher forms of art. The best preserver of these elements was the song that
209
The real events are not found in the lyrics, but
accompanied the ritual.
beyond them (in the ritual practices that the songs accompany and in the
magical power of words to provoke the desired effects). The ritual, mythical
and magical are the basic functions of these lyrics, and each of them plays an
210
The
important role in determining and designing the desired order.
precondition for the existence of a folk creation is the existence of a group of
people who receive and approve of it. A ritual cannot exist without the
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approval of the community, that is contradictio in adjecto, and even though
individual expression can be noticed in certain rituals, the distance between the
two is great, just as the one between the individual speech deformation and
211
grammatical mutation. Folklore is very similar to ‘production order.’ When
it comes to certain ritual songs and dances, we can notice that the whole
212
community stands for both the manufacturer and consumer. Personal beliefs
and feelings need to be in accordance with the collective ones, the idols of
beauty are general and determined by the specific community.
Dramatic elements are traced in certain ritual characters. The masks point
to the secret nature of these characters, some are forbidden to use words
(taboo), they do not utter a word so as not to be influenced by evil powers;
some take the role of active participants in the ritual and dictate to others how
to behave. The folk theatre continues where the cult has ended. The dramatic
contents can help us reconstruct the basic preoccupations of the primitive
man’s soul: the ambition to secure his own life, also posterity, love and
213
Agricultural magic is inevitably periodical, necessary, performed
bread.
according to a well-known scenario, where participants are subjected to a
specific way of behavior, dressing, a kind of masking, disguising, so that in this
new role of powerful beings they could, as successfully as others, participate in
214
the magical ritual. The magical acts are performed at the end of a village or
field, on doorsteps, by fireplaces, roofs, the central beam in the house, streets,
roads, footsteps, gates, dumps, commentaries, river banks, crossroads, the
215
Inside the human or conquered
places where gruesome demons reside.
space, there are borders which separate the enclosed form the open space, the
pure form the impure, the coherent from the divided space. They can symbolize
the border between the human and inhuman or not yet conquered, which asks
for mediators in the magical rituals, or performers, i.e. processions in the lyrical
ritual songs. During the contact with the mythic creatures, acted by the
procession, man is bound to remain silent, the communication is prevented or

211

R.Jakobson, P. Bogatirjov, “Folklor kao naročit oblik stvaralaštva,” In Bošković‐
Stuli Maja, Usmena književnost, (Zagreb, 1971), 20‐22.
212

Ibid., 28.

213

N. R. Bonafačić, “O narodnoj drami,” J.Kaštelan, “Gavran i konj.” In Maja
Bošković‐Stuli, Usmena književnost, (Zagreb, 1971), 308‐309.
214
215

544 |

S. Petrović, Srpska mitologija, (Belgrade, 2004), 54‐55.
Ibid., 58.

Conference proceedings

man may be punished by losing his voice. Certain models of magical
communication reveal that the voice and tears are used for forming the
216
symbolic axis which connects man to his divine protector.
One of the basic characteristics of the ritual practice in Serbian traditional
culture is the syncretism which resulted from contamination. The nature of this
contamination is dual: the non-Christian ritual practice is contaminated by
celebrating Christian holidays and there is also the contamination of two nonChristian festivals. The non-Christian – Christian contamination is common
and easily recognized, while the non-Christian – non-Christian contamination
asks for a thorough examination, nowadays almost made impossible due to the
impossibility of reconstructing the rituals which were performed with the help
of magical and religious elements. The decontamination of the contaminated
ritual means separating the unrelated elements of the ritual practice. The
217
objective of researches in the field of ritual practice is the pure form, which
is sometimes almost impossible to reach.
The complexity of the folk calendar of the Slavic peoples on the Balkans
includes a wide range of beliefs and representations which originate from
different mythical and magical traditions. The insistence on the relation
between the agricultural calendar (determined by the period needed for
cultivating crops, fruits and vegetables) and the Christian calendar proves their
interpenetration. The common elements, connections and differences of the
calendars in the folk culture of Slavic peoples are noticed by paying attention
to the stylization of the ethnographic basis in lyrical ritual (calendar) dances
and songs.
Since the holidays in the Christian calendar are connected not only with
the life of Christ and Virgin Mary, but also with the life of saints, a question is
raised concerning the motivation for relating these holidays in folk Christianity
to the characteristics of the saints, their names, tradition, beliefs and customs.
The relation between a saint and the agricultural works is revealed in the
attribute attached to his name. Christian saints are connected with the sphere of
the agricultural cycle by means of folk etymology. In the ritual practice of
Slavs from the Balkans, elements of the specialization of saints for specific
agricultural crops are noticed; a saint may take over the characteristics of his
pagan predecessor. Holidays are days that call for celebration (not labor), but
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these days are also determined as the landmarks for certain works, they
determine when a work should start and end. The regulations concerning the
beginnings of certain works, refraining from certain works, the relation
between agricultural rituals and other folk rituals and beliefs, also the relation
between the secondary ritualization and the ritualized practices can be
explained only by reconstructing the old layers of folk culture, the interweaving
of pagan and later formed presentations. One and the same action can have the
function of a symbolic representation of announcing the real action, marking
the beginning and end of the action. The relation between the agrarian and
Christian calendar has been determined, though it is unstable and changeable.
A man, as a part of the folk culture, who has adjusted his heterogeneous
calendars to the folk Christian calendar only at times creates firm ties between
the Christian logics of dividing time and other cultural segments. The need for
subduing time to the cycles results not only from the ways of natural
phenomena, but also form man’s desires to bring some order among the same.
In this parallel existence, merging and collision of different calendar types, we
218
find the merging of different cultural layers.
The annual cosmogonic cycle proceeds according to the solar principle;
numerous festivals belonging to the pre-Christian era became parts of the new
scenario after Christianization took place. Traits of the new dogmatism were
imposed on the old beliefs, although ancient structures persisted in the
consciousness of the common man. The phenomenon of adjusting different and
219
diverse religious worlds took place. The rivalry between Constantinople and
Rome is responsible for the possibility of preserving those rituals, customs and
cults. Byzantine kneeled before heathenism, while Roman missionaries
eradicated it. Old rituals, customs and even certain deities remained unchanged
in their essence, and simply changed their attire and adopted a new, Christian
name. The process of conversion was long and thus we have a great number of
preserved rituals, or better customs. There is a thesis (L. Niderle) that the
religion of old Slavs represents the worship of demons and that only later
certain demons rose to the cult of gods. It is interesting to mention that Slavs
had not only Pan-Slavic deities, but also local deities of a specific town or tribe,
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ones that the local tribe or town worshipped above all, (zavetina-festival and
litija-procession), which becomes a general and permanent characteristic.
Picturesque rituals have aesthetic elements and represent the shift toward
artistic expression. The human unconscious possesses an established link
between a ritual and the desired goal. If the link weakens, the ritual changes,
becomes a trivial ceremony or disappears completely. The relationships
between the ritual and goal are most often established by accident, based on
random success or have an analogical character. Animism, the belief of
primitive peoples in the activity of the soul and spiritual forces in nature, is
quite present in these verses. According to paleopsychological researches, the
first works of art in the art history had animistic character. As a form of a
supernatural force, they were to cause the desired effect, which had no aesthetic
221
character.
The pagan New Year began in March. The term paganism is connected to
the village, since rituals and customs dating from pre-religious times persisted
mostly in villages. Pagan customs were added to the religious rituals, various
cultural customs and ceremonies, and they can still be traced in their original
performances. Pantheism sees gods as shapeless forces which are present and
active in the whole of nature. In polytheistic religions, one believes in many
gods, one of which is the main, supreme god, while lower deities act only in
specific parts and areas of life and space. With the creation of united and
coherent tribes, a representation of a deity that protects the tribe appeared. The
general characteristics of the development of the idea of a divinity move from
the cult of an object or animal toward an abstract god, from numerous gods
toward one god, from an almighty god who forbids and punishes toward a god
full of understanding, forgiveness and protection, one who treats man as his
dearest son. At the end, the individual conceived of god even as a being that
222
fulfills all his desires and that stands behind all his desires and acts.
Christianity adopted numerous elements of the pagan view of the world and
also rituals, which were set to be in accordance with the ritual cycle common
for pagans. Ritual songs came to us in a Christian shell, i.e. in the form of
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spiritual religious songs. It is easier to examine the essence of the content of
223
religious songs than to examine their form, style and composition.
According to the ancient pagan belief, the contact between the living and
the dead took place during unchristened days, between Christmas and
Epiphany and it is also connected to other holidays, Đurđevdan (George’s
224
The intense activity of evil forces during the
Day), Easter and Holy Trinity.
winter time should have solicited and propitiated gods during the Christmas
fast, unchristened days, until the first approaching Carnival. The springsummer season of the demonic activity reigned from the moment of the
opening of the earth and awakening of the animal and plant world until the
225
dying of nature. Songs were being sung on Palm Sunday and Biljani Petak
(the Friday before Đurđevdan), but since the same song was performed on
different occasions, the ritual context of these songs had already been lost
while recording the same. Each form of a tradition, including calendar songs
and dances, appears as a cultural palimpsest whose interpretation depends on
the interpreter’s imagination, his ability to establish and reconstruct the current
and former textual layers. Ritual songs and dances are neither mere reflections
226
of the reality, nor retold rituals, but the magic of movement and words which
has survived and persisted during the course of time. Some of them are:
Calendars (young men; place: home; time: from Christmas Eve till New
Year; usual roles: grandfather, horse walker, bride, two singers, bag-piper,
three alosniks; equipment: wooden horse, horse equipment, zoomorphic masks,
swords, sticks, cow-bell). It was obligatory for the male procession to have the
stage property of gods, which is connected to the sun (a horse and horse
equipment). They stood for the abundance of the forest and carried zoomorphic
masks (goat skin with horns). One of the young men played the bride in woman
attire; one was a horse walker (often with a wooden horse). The swords, sticks
and cow-bells were inevitable parts as means of creating a noise which drives
away karakondžule (night demons). Calendars were the first to announce the
solar New Year, the beginning of ascending during Winter Solstice (in
223

Natalija Nikolajevna Veleckaja, Mnogobožačka simbolika slovenskih arhajskih
rituala, (Nis, 1996), 127. and 136.
224
225
226

“Značenje kalendarskih perioda za karakterizaciju mitoloških bića,” 82 and 85.
Ibid., 100.

B. Jovanović, „Поговор.” In Natalija Nikolajevna Veleckaja, Mnogobožačka
simbolika slovenskih arhajskih rituala. (Nis, 1996).

548 |

Conference proceedings

December), which is in accordance with the awakening of the natural forces
present in all living things. They are beings of a higher order, of human shape.
The processions take place at night during the Winter Solstice, the participants
are usually bachelors, some of them are married, some wear masks, some do
not. Before performing the songs, calendars dance in kolo, which can be seen
in the verses: „Koleđani kolo grade,/ Koledo, koledo!“ (Zoja Karanović,
ALNP, 31.). Their role is ousting evil forces. The master of the house joins the
227
dance by teasing the bride, who is being protected by the others.
Lazarice (girls; place: house, garden; time: St. Lazarus’s Saturday and
Palm Sunday, seven days before Christmas; usual roles: two promenaders
(Lazar and Lazarka), four singers, an older maid, the rest of the procession).
The girls dressed in decorated clothes have a leader. Lazar is a girl disguised in
man’s clothes, who holds a sword in her hand, a yathagan, a stick or scarf, and
a fur-cap or decorated hat on her head. Lazarica is dressed in formal white suit,
her head is covered with a white scarf or thin wail which covers her face, and
she is decorated with flowers. The singers are dressed in white, carry bells and
wether-bells, garlic and flowers. Their number may have been odd. The lyrics
of these songs may contain elements of the cult of the snake, may be addressed
against snakes. There are also lyrics which relate to the very participants and
those which ask for the well-being of certain family members or the whole
house. When dissatisfied with the gifts, the girls would sometimes sing softly
228
of the desired gift and with their dance suggest the cult of fertility.
Kraljice (maids; place: house, garden; time: Holy Trinity, the fiftieth day
after Easter; usual roles: king, queen, standard-bearer, charwoman, dancer,
singer). These songs are performed chorally as a part of a dynamic ritual dance
that celebrates the cult of fertility. The lyrics contain descriptions of the rhythm
of movement and actions, scenes with costumes which have male features
(sword, a standard attached to a hoist). The roles of the regular participants are
firmly established (king, queen, standard-bearer). Depending on the calendar, a
whole gleeful ritual theatre found its place in poems with a fast sestet rhythm.
The collective way of performing was preserved, the belief in the mythical role
of queens, personification of the vegetation spirits who rise from the earth,
where two suns shine, two winds blow. The syncretic nature of the poems is
also apparent: the heroines are at the same time dancers and singers, i.e. the
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performers of the ritual. The collective monologue is the voice of the masses;
all the participants become one lyrical hero. The composition form is based on
the collective monologue - addressing, it springs from the immediate reality of
the queen rituals, which reveals the collective feeling of deep reciprocity
229
between man and nature.
Dodole (girls; place: garden; time: Thursday (Perun’s day), occasional,
may be performed at the end of June or the beginning of July or during great
droughts; usual roles: dodola, four young dodolas). The ritual represents a
competition between clouds and the village procession, which is obligatory,
and the actresses are literally disguised in natural costumes. This way they
identify themselves with nature and the season and assume the role of ancient
priestesses devoted to the secrets of the so-called imitative magic. Dressed in
clothes decorated with flowers, the girls sing and compete with the clouds, the
masters of the houses pour water on them. All these coherent symbolical codes
and actions were performed with the aim of invoking rain, since the first
condition (unity with nature) had been fulfilled. It was believed that by
imitating the rhythm of the natural process, the sky may ‘open’ and bless the
230
In some areas, men also participated in this ritual
crops with its rain.
231
Dodole songs, appeals for rain or prayers from ancient times,
(prporuše).
stand for pagan remnants. The main dodola does not sing, she is the sacrifice
offered to the god (Perun, Bulgarians treated him as the god of rain), who
provides with rain. The main dodola is quite often a posthumous child, an
orphan or the last of all children in the family. Young dodolas have the role of
a mage in the ritual. The masked procession of young girls has the role of a
female rain deity that the girls magically invoke, while the main dodola stands
232
for the epiphany of the deity.
Under the church influence, the ancient festivals were replaced by new
ones that had a Biblical connotation; however, their function remained
unchanged, the new festivals kept insisting on the symbolism of the power of
divine creation, the opening of the earth and the exuberance of vegetation. The
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same ritual chronotype has persisted as well, also the same participants of the
233
ritual and the actions that are performed- kolo, dance, song, etc. The aim was
to suggest an exuberant new summer and the desire for an exuberant new
summer.
Slavic gods gladly observed an energetic movement, swinging and turning
in rhythm, which encouraged Slavs to dance during festivals. All the specific
characteristics of a nation and area, such as the human psyche, climate, natural
phenomena, speech, rhythm, songs and dances, are synthesized in the folklore.
The folk melody also carries a part of the atmosphere of the surrounding it is
practiced in, lives in and springs from. Folklore does not impose any dogmas or
regulations; it allows the artist to have a complete freedom in the acts of
creation and interpretation. The young men or the married ones used to begin
their dancing at dance gatherings with a stroll, often accompanied by vocalinstrumental elements, thus leveling the importance of both the beginning of a
dance and the dance itself. After the dance had been performed, other dances
followed, as desired by the leader of the dance. The basic dance pattern is
embellished by: hopping from the top or the bottom, interweaving, entangling,
quivering, hopping in place, continually stopping, bluffing, tapping with legs,
changing the rhythm in one tact, making the steps more complex (increasing
the number of steps in one tact). Dancing in circle is identical to man’s
conception of space, the architecture of the first human houses (the base of the
shelters was also circular). A closed circle stands for a simple, rather rigorous,
but also perfect shape, because all the dancers perform the same steps and
234
movements and hold each other in the same way. Even today, when firmly
detached from the ritual practice, kolo remains the symbol of the sun and utter
well-being, wherever and however it is being performed. Kolo is a significant
legacy which changed its form during the course of time, but preserved its
essence.

233

Uvod u usmenu književnost, 186.

234

Accessed at:
http://www.facebook.com/topic.php?uid=327889057666&topic=14613 (4.8.2011).

| 551

International scientific conference Nis 2011

KOLO

CHRISTIAN FORM

PAGAN LEGACY

References:
1. Ajdačić, D. 1997. “Zemljoradnički i hrišćanski kalendar balkanskih
Slovena” and Radin Ana, “Darivanje demona u jelu i piću,” Kodovi
slovenske culture, 2. Belgrade.
2. Bandić, D. 1980. Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba. Belgrade.
3. Benedikt, Rut. 1976. Obrasci kulture. Belgrade.
4. Vasiljev, S. 1990. Mitologija drevnih Slovena. Belgrade.
5. Veleckaja, Natalija Nikolajevna. 1996. Mnogobožačka simbolika
slovenskih arhajskih rituala. Nis.
6. Veselovski, A. N. 2005. Istorijska poetika. Belgrade.
552 |

Conference proceedings

7. Vinogradova, Ljudmila N. 1999. “Značenje kalendarskih perioda za
karakterizaciju mitoloških bića.” Raskovnik XXV, 95-98, Belgrade.
8. Deretić, J. 2007. Istorija srpske književnosti. Belgrade.
9. Jakobson, R., Bogatirjov. P. “Folklor kao naročit oblik stvaralaštva,”
Bonafačić, N. R. “O narodnoj drami,” Kaštelan, J. “Gavran i konj.” In
Bošković-Stuli Maja. Usmena književnost. Zagreb.
10. Karanović, Zoja. 1997. Antologija lirskih narodnih pesama.
Belgrade.
11. Kovačević, I. 1985. Semiologija rituala. Belgrade.
12. Krnjević, Hatidža. 1987. Različne ženske pjesme, rukoveti narodne
lirike. Belgrade. And 1986. Lirski istočnici, iz istorije i poetike lirske
narodne poezije. Belgrade.
13. Latković, V. 1967. Narodna književnost I. Belgrade.
14. Levi-Stros, K. 1978. Divlja misao. Belgrade.
15. Leroi-Gourhan, A. 1968. Religije prethistorije. Zagreb.
16. Matić, V. 1972. Zaboravljena božanstva. Belgrade.
17. Nedeljković, M. 1990. Godišnji običaji u Srba. Belgrade.
18. Panić, V. 1998. Rečnik psihologije umetničkog stvaranja. Belgrade.
19. Petrović, R. 1974. Eseji i članci. Belgrade.
20. Petrović, S. 2004. Srpska mitologija. Belgrade.
21. Radenković, Lj. 1996. Simbolika sveta u bajanjima Južnih Slovena.
Nis.
22. Samardžija, S. 2007. Uvod u usmenu književnost. Belgrade.
23. Frojd, S. 1969. Totem i tabu. Belgrade.
24. Čajkanović, V. 1973. Mit i religija u Srba. Belgrade.

| 553

International scientific conference Nis 2011

„КОЛО - ПАГАНСКО НАСЛЕЂЕ У ХРИШЋАНСКОМ И
ДАНАШЊЕМ РУХУ”
САЖЕТАК:
Упркос мишљењу да je кружна игра својствена човеку и да се
може јавити у разним појавним облицима код многих народа, коло je према
појединим тумачењима словенско наслеђе. Кружна игра ланчано повезаних
играча несумњиво је постојала у античкој Грчкој и код племена која су
насељавала Балкан пре IV и V века нове ере, али појам играња у колу на ове
просторе је стигао са Словенима. Ипак, на основу досадашњих сазнања не може
се тврдити да је играње у колу словенско, старобалканско или старогрчко
наслеђе. Порекло овог феномена не треба посматрати са аспекта географског и
етничког распростирања, већ искључиво из угла цивилизацијског развитка. Стари
источни народи су веровали да играњем кола могу од богова измолити: животну
снагу, благостање, здравље, родне године и напредак у кући. Све специфичне
особине једног народа и краја, као што су људска психа, поднебље, природни
феномени, говор, ритам, песме и плесови, синтетизовани су у фолклору. Писани
трагови и документа o играчким појавама припадају новијој историји, те је
груписање играчког материјала могуће извести само анализом и поређењем са
историјским, културним и уметничким догађајима, пратећи живот нашег народа
у различитим историјским епохама. Смотре фолклора у садашњости, али и у
будућности, треба да подстакну чување многих обичаја националне културне
баштине. Обредне игре носе у себи значење некадашњих представа о религији,
свету, историји и моралу. Оне су облици старе вере, паганске духовности и
касније накалемљеног хришћанства. Реконструкцијом обредног контекста дошло
би се и до тзв. играчких песама. Ове игре и песме садрже контаминацију
паганских и хришћанских представа, синкретичност, колективност и низ
архаичних обележја својствених целокупној традицији. Обредна пракса у
оквирима овога рада биће третирана као врста религијског понашања и мишљења
заједнице током годишњег и животног циклуса обичаја. Овим прилогом биће
само назначена нека размишљања o могућем приступу анализи која je неопходна
у савременим проучавањима друштва у целини.
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STUDENTS MOTIVATION DURING PHYSICAL
EDUCATION
1. Introduction
Physical Education is a part (form) of general education which means that
it is a planned and systematic activity that develops a human personality by a
body movement/exercising as a specific food of it. It is a pedagogical process
directed to accomplishment of general and specific educational aim (Zivanovic,
Stankovic, Randjelovic and Pavlovic, 2010). Today, PE is a consistent part of
institutional education and upbringing, family upbringing, but also efforts of an
individual to improve oneself in accordance to the valid norms and values and
make progress by one’s activity, pursuant to the own and social needs ( Visnjic,
Jovanovic and Miletic, 2004). Physical Education is a complex pedagogical
process where there must not be any mistakes. It must be performed regularly
since the results we all want to, and it is a regular growth and development of
students. Through body exercising, it is being developed systematically all
physical abilities being planned, strengthens health, develop moral features, in
a word, a complete personality is being built. To accomplish all of these, a
student must be a subject of teaching. Thus, a programme of PE must be
precise, to know its aim exactly, so as each component of anthropological area
has its place and predicts the level it must be developed to. The aim of PE
teaching is accomplishment of basic bio-psycho-social needs of students for
physical activities, formation of a regular understanding and relationship
towards them and permanent stimulation of students to build physical activities
into everyday life and culture of living, in general (Matic et al, 1992, 64). In
realisation of this aim, a PE professor has a significant role that should be able
in skills to plan and realise teaching in a modern way, to put the one’s
creativity into the service of more qualitative and organised way of work in PE
classes. Professors should be aware of their profession and role and influence
by their own example onto students in development of responsibility by being
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actively involved in the process of planning, programming and control of work.
In this way, students will be a significant factor in teaching performance and
will approach to the work with more responsibility, realising to work for
themselves and their own benefit. The process of physical exercising
influences onto the changes of human features and characteristics within the
anthropological area. In line with this, it must be maximally adjusted to the
interests and needs of students. The contents of teaching process in the area of
PE are very attractive, and this children’s permanent need for movement,
makes its performance easier. On the other side, the modern approach to
education of children, where PE is a part of it, demands optimal material and
personnel facilities. Here, the difficulties appear since the lack of these
facilities, especially the lack of sport halls, playgrounds, requisites, etc. This
brings to a more difficult performance of teaching, decrease of interest, and
even to avoiding of teaching within older students (Krsmanovic, 2006).
According to the PE curriculum, it is being realised with two classes per week.
However, it is certainly not enough to take care of individual abilities of each
student, i.e. to have an efficient individualisation of work in practice. When we
add aforementioned lack of material conditions, there is a moment to be
reconsidered to have one more class of PE in a weekly fund of classes. To have
a successful democratisation of teaching, i.e. to allow each student to
accomplish maximal results within one’s abilities, more time is needed for its
performance.
1.1 Motivation
An optimal level of motivation represents the most appropriate level of an
organism readiness for performance of some motoric activities, and it is
determined by a demand of a certain task and situation being performed in and
thus person’s features (Zivanovic, Stankovic, Randjelovic and Pavlovic, 2010).
Psychology of motivation is being dealt to the issue of researching samples of
human activities. The very word motivation represents a general term where all
these psychological factors have been determined to manage the behaviour of
people (Radomirovic, 2003).
What does motivate people to have a regular physical activity? Is it a need
to look better or feel better and maintain one’s own health status? Less than
half of the Americans support health recommendations of the Centre for
Control and Disease Prevention and American Sport Medicine College. One of
these recommendations is that each adult person should have 30 minutes or
more of regular physical activity, every day or almost every day. Few of people
follow the recommendations of the Medical Institute that suggests having a
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regular 60 minute activity every day. Among those who does it every day, less
than 20% do it in a way to influence onto improvement of physical capacities.
The rest miss the lack of interest or motivation which is needed to maintain the
rhythm and frequency of activities. Let’s reconsider psychological factors of
motivation to discover how to motivate ourselves, members of our families and
friends. Motivation is related to starting of physical exercising and direction
and persistence in all positive forms of behaviour.
Inner aims are more efficient for long-term motivation and devotion to
exercising. Outer sources of motivation can move us to direct efforts in gaining
prizes, medals, trophies, school scholarships or to be socially acceptable, but
motivation that is necessary to be persistent and secures life-long participation
in activities of life, must come from inside, from higher levels of our needs (
self-esteem, self-actualisation)-from principles of pleasures. Think on ex
athletes who, when their fame fades and medals rust, completely lose interest in
sport being performed before. Then look at your friends who lead active life,
take walks, run, those who are runners, tennis players and skiers. What
motivates them? Do they search for health, trophies or competitions? They
exercise every day because they are addicted to physical activities and their
active life brings them the feeling of joy. They exercise to be who they are and
get closer to their accomplishment of own abilities ( Sharkey and Gaskell,
2008). The problem of this reaserch is a review of studies perfomed in the
period of last ten years dealing with motivation of students in Physical
Education. The aim of the reaserch is to collect, analyse works (results and
conclusions authors had gained) related to the topic of motivation of students in
PE.
1.2 Methods of Work
The processing method has been a descriptive one. Collection of literature
has been performed via the Internet search, available in data base of “ Cobson”
, “ Google Scholar” and available magazines from the area of sport science, via
key words: motivation, Physical Education, students. The selection of studies
has been performed based on several demands. The first demand for taking of
studies has been directed to motivation of students within PE. The second one
has been for the studies to be published in the period from 2000. until 2010.

2. Тhеоretical consideration of problems
Ntoumanis (2002) based on recommendations from a recent review of selfdetermination theory (Vallerand,R. J. (1997). In: M. Zanna (Ed.), Advances in
| 557

International scientific conference Nis 2011

experimental social psychology (pp. 271–360). New York:Academic Press) the
present study aimed to uncover the different motivational profiles in physical
education.It was expected that at least two motivational profiles would emerge:
a self-determined profile anda controlling motivation/amotivation profile.
Cross-sectional survey. Questionnaires were administered to 428 British
students, aged between 14 and 16 years, from two schools in the Northwest of
England.A cluster analysis produced three motivational profiles in the first
school, which were replicatedin the second school. The first was named the
‘self-determined profile’ because the students displayed highself-determined
motivation, effort, enjoyment, and cooperative learning, and low controlling
motivation, amotivation, boredom, and unequal recognition. The second profile
was the ‘moderate motivation profile’ with moderate scores on all variables
measured. The third was named the ‘controlling motivation/amotivation’
profile because the students demonstrated high controlling motivation,
amotivation, boredom, and unequal recognition, and low self-determined
motivation, effort, and enjoyment. The results demonstrate the importance of
developing self-determination in physical education,as it is associated with
desirable behavioural and affective outcomes.
Ntoumanis (2002) It is widely acknowledged that Physical Education (PE)
can playa potentially important role in enhancing public health by creating
positiveattitudes toward exercise and by promoting health-related fitness
programmes.However, these initiatives will have limited success if students are
not motivated to participate actively in their PE lessons. A sequence of
motivational processes, proposed by Vallerand (1997), was tested in this study.
The sequence has the form`socialfactors!psychological mediators!types of
motivation!consequences’. Participants were 424 British students aged 14± 16
years from Northwest England. Questionnaires were used to measure
cooperative learning, selfreferenced improvement, and choice of tasks (social
factors), perceived competence, autonomy, and relatedness (psychological
mediators),intrinsicmotivation, identification, introjection, external regulation,
and amotivation (types of motivation), and boredom, effort, and future
intention to exercise (consequences). A SEM analysis showed that perceived
competence was the majorpsychological mediator. Intrinsic motivation was
related to positive consequences, whereas external regulation and amotivation
were predictors of negative consequences. A multisample analysis indicated
that the model was largely invariant across gender. The findings underline the
importance of perceived competence and intrinsic motivation in compulsory
PE.
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Wang at all. (2002). Physical activity is a major public health issue as
trends show inadequatelevels of physical activity for health and rising levels of
obesity. Understanding motivation for physical activity in youth by assessing
their motivational profiles associated with school physical education could
inform future interventions.To investigate goal orientation and perceived
competence profiles in young adolescents and to test the nature of differences
between clusters on motivational andphysical activity measures. Boys (N =
427) and girls (N = 391), aged 11–14 years, from two comprehensive schools
in England.Cross-sectional survey using cluster analysis. Clusters reflecting
‘highly’, ‘moderately’, and ‘lowly’ motivated youth werefound. Physical
activity, incremental sport ability beliefs, and self-determined motivation were
highest in the highly motivated cluster. Girls were under-represented in this
cluster. High motivation towards physical activity is characterised by high
taskand high ego orientation, and high perceived competence. With only 38%
of this group being girls, interventions are required to boost motivation for girls
based on goal andself-determination approaches.
Digelidis аt аll. (2002) to assess the effects of a year-long intervention in
Greek junior high school physical educationon motivational climate, goal
orientations and attitudes towards exercise and healthy diet. One-year pre-post
experimental trial. Eighty-eight daily lessons aiming to facilitate taskinvolvement were developed with 262 students in an intervention group and
521 acting as controls. All were at the first year of junior high school (7th
grade). The intervention was assessed through questionnaires at the beginning
and end of the school year and 10 months after the end of the intervention.
Participants completed the measures of motivation al climate, goal orientations
and attitudes. Confirmatory factor analyses, and reliability and correlation
analyses, supported the psychometric properties of the questionnaires.
Covariance analysis results revealed that, after adjusting for initial differences
on the assessed constructs, students who took part in the intervention,
compared with the control group: (1) had more positive attitudes towards
exercise and healthy eating, (2) had lower ego and high ertask orientation
scores, and (3) perceived that their teacher gave more emphasis on taskinvolvement andless emphasis on ego-involvement. Physical educators can
create a positive motivational climate facilitating students’ task orientation and
attitudes towards exercise.
Hassandra at all. (2003). To provide further information regarding factors
associated with students’ intrinsic motivation in physical education using a
qualitative approach. Sixteen in-depth interviews were conducted with
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secondary physical education students who were selected from a pool of 254
students on the basis of their score on relevant questionnaires. Analyses of
interview transcripts revealed that factors associated with intrinsic motivation
for participating in physical education were both social-environmental and
individual differences. Individual differences in perceived competence,
perceived autonomy, physical appearance, and goal orientation influenced
students’ intrinsic motivation. Social environmental factors included lesson
content, the physical education teacher, classmates, and school athletic
facilities, as well as physical activity behaviors of the family and family
encouragement, participation in out-of-school athletic activities, media, cultural
valuesand social preconceptions. A wide variety of social factors influence
students’ intrinsic motivation in physical education. These need to be taken into
account when designing physical education lessons.
Koka & Hein (2003) to investigate whether the perceptions of different
domains of the learning environment in physical education, such as perceived
teacher feedback, perceived challenge, perceived competitiveness and
perceived threat to sense of self, are related to intrinsic motivation. School
children (N _ 783; n _ 375 boys, n _ 408 girls) aged 12–15 yrs completed three
questionnaires. The physical education learning environment scale (PELES)
was used to investigate the perceived threat to sense of self, perceived
challenge and perceived competitiveness. The perceptions of the teacher’s
feedback (PTF) questionnaire was developed for this study. The construct
validity of factor structure of the instrument was confirmed by confirmatory
factor analysis (CFA). Students’ intrinsic motivation was assessed by the
intrinsic motivation inventory (IMI). For middle school students, the most
important predictors of intrinsic motivation were the perceived threat to sense
of self, perceived challenge and perceived positive general feedback.
Exploratory factor analyses (EFA) and CFA provided evidence of the adequate
construct validity for the PTF and confirmed the construct validity for the
PELES.Teachers need to create a learning environment that leads students to
perceive it as nonthreatening and challenging. They should seek to provide
positive general feedback to create a more stimulating learning environment.
Standage at all. (2003) Assessing the motivational responses of 328
secondary school students, this study examined a model of student motivation
in physical education that incorporated constructs from achievement goal and
self-determination theories. The focus was on the prediction of students’
intention to partake in physical activity outside of physical education.
Structural equation modeling analysis supported a model in which an
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autonomy-supportive climate, and to a lesser extent perceptions of a mastery
climate, positively impacted hypothesized mediating variables (i.e., autonomy,
competence, relatedness) to foster self-determined motivation. Self-determined
motivation was found to positively predict, whereas amotivation was a negative
predictor of leisure-time physical activity intentions.
Standage at all. (2003) contemporary research conducted in the context of
school physical education (PE) has increasingly embraced various tenets of
self-determination theory (Deci & Ryan, 1985, 1991). Despite this increase in
research attention, some postulates of the framework remain to be explored
(i.e., impact of a need-supportive climate). As such, the present study sought to
provide a more comprehensive test of self-determination theory. The present
work also examined Deci and Ryan’s claim that the motivational sequence
embraced by their framework is invariant across gender. (i) to examine a
model of motivation based on the tenets of self-determination theory, and (ii)
explore the invariance of the model across gender. 950 British secondary
school students (443 males, 490 females, 17 gender not specified) Participants
completed a questionnaire that included measures of need support, need
satisfaction, motivation, positive and negative affect, task challenge, and
concentration. Structural equation modelling (SEM) analysis revealed that
students who perceived a need supporting environment experienced greater
levels of need satisfaction. Need satisfaction predicted intrinsic motivation,
which in turn linked to adaptive PE-related outcomes. In contrast, need
satisfaction negatively predicted amotivation, which in turn was positively
predictive of feelings of unhappiness. Multisample SEM invariance testing
revealed the model to be largely invariant for males and females. The results of
the study provide support for self-determination theory and corroborate the
application of the framework to the context of school PE. Further, we largely
found support for the invariance of the motivational processes embraced by
self-determination theory across gender.
Wallhead & Ntoumanis (2004). This study looked at the influence of a
Sport Education intervention programon students’ motivational responses in a
high school physical education setting. Two intact groups were assigned
curricular interventions: the Sport Education group (n = 25), which received
eight 60-min lessons, and the comparison group (n = 26), which received a
traditional teaching approach to sportbased activity. Pre- and postintervention
measures of student enjoyment, perceived effort, perceived competence, goal
orientations, perceived motivational climate, and perceived autonomy were
obtained for both groups. Repeatedmeasures
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ANOVAs showed significant increases in student enjoyment and
perceived effort in the Sport Education group only. Hierarchical regression
analyses revealed that increases in task-involving climate and perceived
autonomy explained a significant amount of unique variance in the Sport
Education students’ postintervention enjoyment, perceived effort, and
perceived competence responses. The results suggest that the Sport Education
curriculum may increase perceptions of a task-involving climate and perceived
autonomy, and in so doing, enhance the motivation of high school students
toward physical education.
Cox at all. (2008). To test a mediational model of the relationships among
motivation-related variables in middle-school physical education and leisuretime physical activity behavior.
Sixth- and seventh-grade physical education students from five middle
schools in the midwest United States completed a survey containing measures
of study variables on two occasions,1 year apart. Motivation-related constructs
positively predicted leisure-time physical activity behavior. Enjoyment of
activities in physical education and physical activity during class mediated the
relationship between self-determined motivation in physical education and
leisure-time physical activity. Perceived competence, autonomy, and
relatedness were important antecedent variables in the model, with autonomy
and relatedness showing less stability over time and positively predicting selfdetermined motivation. Students’ leisure-time physical activity is linked to
motivation-related experiences in physical education. Perceptions of
competence, autonomy, and relatedness, self-determined motivation,
enjoyment, and physical activity in the physical education setting directly or
indirectly predict leisure-time physical activity. The associations suggest that
more adaptive motivation corresponds to transfer of behavior across contexts.
Also, the findings suggest that the efficacy of school-based physical activity
interventions, within and outside of school, is linked to the degree of support
for students’ self-determined motivation. © 2008 Society for Adolescent
Medicine. All rights reserved.

3. Conclusion
There have been 10 studies in the seen review dealing with motivation of
students in PE classes. It is generally known that physical activity has positive
effects onto health and onto higher levels of obesity. It is very significant to
motivate students in PE classes since exercising has extremely important role
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in regular body position, regular growth and development of students.
Professors of PE also have extremely important role in this, since they have to
create a positive motivation climate that easies student to be oriented towards
tasks fulfillment and positive attitudes to exercising. They should always find
ways to motivate and prepare students better and more efficiently for a PE
class, since Physical Education has a very important role in strenghtening of
their health throguh creation of positive attitudes towards exercising and
promotion of health finess programmes. Also, PE professors should create the
environment for learning that brings students into a situation to experience PE
class in a casual and challenging way. The highest number of children like the
most PE from all school subjects since they have the most fun and play in these
classes. Therefore, during the process of designing of PE teaching, it should
take into consideration a wide spectrum of social factors influencing onto inner
motivation of students. It would be desirable for PE professors to be in a good
mood in their classes, to smile and be ready to motivate students in an adequate
way in their classes by their creativity, to exercise and allow them more diverse
and qualitative teaching.
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МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
САЖЕТАК: Данас је физичко васпитање саставни део институционализованог
васпитања и образовања, васпитања у породици, али и напора појединца да се у
складу са важећим нормама и вредностима усавршава и напредује сопственом
активношћу, сходно сопственим и друштвеним потребама. Физичко васпитање је
сложен педагошки процес у коме не сме бити грешака. Мора правилно да се
изводи због резултата који сви желимо, а то је правилан раст и развој ученика. Да
би се то остварило ученик мора бити субјект наставе. У реализацији овог циља
важну улогу има професор физичког васпитања који треба да буде стручно
оспособљен да на савремен начин планира и реализује наставу, да сву своју
креативност стави у службу квалитетнијег и организованијег рада на часовима
физичког васпитања. Проблемом истраживања узорка људске активности бави се
психологија мотивације. Сама реч мотивације представља општи појам којим
означавамо све оне психолошке факторе који управљају понашањем људи. Овим
радом је обухваћено 10 студија објављених последњих 10-година које су се
бавиле мотивацијом ученика у физичком васпитању.
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