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I  ИСТОРИЈА 

1. ИСТОРИЈА КАО ДРУШТВЕНА НАУКА  
 

Реч "историја" значи приповедање о сазнатом,  описивање или наука. Историја као наука 
проучава развој људског друштва у прошлости тј. све облике његове материјалне и духовне 
културе; најважније догађаје, појаве и процесе у временском и просторном оквиру; тражи и 
открива узроке и законитости развитка одређеног економскоги друштвеног поретка. 

Историја се јавља са првом писменошћу када људи покушавају да забележе или опишу 
догађаје, како би их сачували од заборава. Прве податке оставили су на каменим плочицама, а 
Египћани на папирусу. 

Први писци историјских дела у старом веку су записивали догађаје и мешали историјске 
догађаје са легендама или митовима и објашњавали догађаје као вољу богова, хероја или моћ 
судбине.  

Критичко изучавање прошлости започиње у 16. в., а у нешто каснијем периоду историчари 
догађаје објашњавају способностима и деловањем личности (владара, војсковођа).  

П р е д м е т   изучавања историје јесу догађаји који су се збили у вези са човеком  (људима)  
у  одређеном   временском и просторном оквиру.   
         Ц и љ историје као науке је да трага и открива законитости, анализирајући целокупни 
историјски процес, а циљ историје као наставног предмета је  да објасни основне елементе 
историјског процеса, да би могла да се стекну сазнања о историјским догађајима и разумеју и 
схвате законитости друштвеног развитка. 
  

1. 1.   ПОДЕЛА   ИСТОРИЈЕ 
 
      Из практичних разлога историчари су правили различите поделе историје. Једна од 
најстаријих  подела изгледа овако: 

• Историја старог века   (до 476. године). 
• Историја средњег века   (до открића Америке  1492. године). 
• Историја новог века   (до француске револуције  1789. године). 
• Историја најновијег века   (савремено доба  од  1789. године). 

 
Постоји и друга подела: 

• Првобитна заједница  (од појаве човека до појаве  писмености) 
• Ропство   (одговара старом веку). 
• Феудализам  (одговара средњем веку, укључујући 16, 17. и 18.век). 
• Капитализам  (одговара новом веку до 1917. године). 
• Социјализам (од 1917. године - од октобарске револуције)  

  

1. 2.   ИСТОРИЈСКИ   МЕТОД 
 
      Свака наука представља сређено, систематизовано и проверено   сазнање о нечему, добијено 
путем одговарајућег научног метода. Ради  тога све науке имају свој властити научни метод, па и 
историја, помоћу кога се долази до научних резултата, односно сазнања. 
      Између историчара и прошлости  коју истражује налазе се остаци прошлости,  који се називају   
и с т о р и ј с к и    и з в о р и.  Могућност истраживања неког дела прошлости зависи пре свега од 
тога колико је остало трагова о њој. Због тога они временски периоди, односно делови 
прошлости, који нису оставили о себи  никакве историјске изворе, немају ни своју историју, јер не 
постоје сведочанства на основу којих би се прошлост тога периода изучавала и о томе писала 
историја.    

Улога историчара у истраживању историје је веома велика, јер он мора да има значајну 
активну улогу, да разуме прошлост, јер га од прошлости коју изучава одваја известан временски 
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период. То значи да историја није само проналажење и откривање низа различитих чињеница из 
неког периода прошлости, јер "документи никад не говоре сами,  нити је у њима сакривена 
историјска стварност."  Постоји реална опасност да у тумачењу догађаја прошлости историчар 
буде пристрасан и заступа извесне класне, националне или сталешке интересе.  
      Из свих наведених разлога улога истраживача у области историје је изузетно велика, а 
резултати његовог рада пре свега зависе од доброг познавања историјског метода, као и 
способности да га ваљано примени. 
 
Историјски метод  има четири међусобно повезана  дела  (фазе):    
     1. Прикупљање и познавање извора (хеуристика).  
     2. Критика извора је утврђивање степена веродостојности и оригинал-ности извора и састоји 
се из:   к р и т и к е   т е к с т а  (спољашња критика), која  утврђује у каквом је стању текст извора;  
покушава да сазна време и место његовог настанка; и   к р и т и к е   и с к а з а  (унутрашња 
критика) која оцењује и проверава степен истинитости  онога што нам извор казује. 
     3. Синтеза је уопштавање и спајање критички  проверених чињеница.   
     4. Експозиција је саопштавање резултата историјских истраживања писменим или усменим 
путем.   Постоји  више врста историјских радова, , а то су:   Расправа, Монографија, Уxбеник, 
Приказ, Рецензија и Критика.  
   

1. 3.   ИСТОРИЈСКИ     ИЗВОРИ 
 
     Историјски извори су   о с т а ц и     п р о ш л о с т и   помоћу којих историчар упознаје и 
реконструише прошлост, односно одређене појаве или догађаје, а то су: текстови, предмети и 
чињенице. Установе за  чување  историјских  извора су:  архиви,  регистратуре,  библиотеке. 
 

  

2.  ПОЈАМ,  ПРЕДМЕТ,  ЗНАЧАЈ  И  ЗАДАТАК  ИСТОРИЈЕ  СПОРТА 
   

И с т о р и ј а   с п о р т а  је посебна научна дисциплина историјске науке, са посебним 
предметом истраживања. Она проучава појаву и развој   облика, организације, теорија и система 
спорта; открива и утврђује основне законитости његовог развоја од првих појавних облика из 
најстаријег доба,  па све до наших дана. 
     Предмет изучавања историје спорта је појава и развој спорта, као саставног дела физичке 
културе код разних народа, од најстаријег времена до данас. Изучавањем  историје спорта  
сазнајемо законитости и условљеност његових појавних облика, зависно од политике,  друштвено 
-економског уређења, нивоа опште културе и других чинилаца. 
     Током развоја људског друштва спорт је добијао различита обележја и карактеристике, које су 
зависиле од степена развијености друштва, економије, политике, идеологије, културе, просвете. 
Тако је у класним  друштвима спорт имао  к л а с н и    к а р а к т е р,  јер се образовање, 
васпитање, образовање, спорт и уопште култура организовала према потребама владајуће класе. 
Из тих разлога у одређеним историјским условима друштвеног развитка настајали су различити 
системи физичког васпитања и образовања, као и различити облици спорта 
     Сви ови системи су имали као основни циљ имали припрему и стварање снажног, јаког и 
издржљивог војника, који ће бранити интересе владајуће класе. На тај начин је физичко вежбање 
добило   в о ј н и ч к у   у с м е р е н о с т. Због тога су такмичења (спорт) заузимала значајно место 
као средство за остваривање постављених задатака, а тиме и она добијају војничко обележје, 
односно и она су у служби стварања што успешнијег ратника.  
       Значај изучавања историје спорта огледа се у томе што упознавањем тока његовог  настанка и 
развоја сазнајемо о свим облицима и врстама кроз које је он пролазио у свом развоју до данашњег 
савременог  облика. 
      Значај изучавања историје спорта за спортске тренере састоји се у томе што ће они стећи 
знања о прошлости спорта, односно о општим законитостима појаве и тока развоја његових  
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појавних облика. Осим тога, стечена знања из ове области помажу будућем стручњаку да лакше 
упозна своју професију и стекне неопходну стручну основу за њихов будући практични и  
теоријски рад.   
      Стечена знања о прошлости спорта, о настанку и развоју појединих његових облика морају да 
служе потребама садашњег времена,  а посебно потребама  будућности. 
      Задатак историје спорта као науке је да након упознавања општих законитости развоја спорта 
кроз читав његов историјски развој можемо да приступимо трагању, изналажењу, а потом и 
примени нових савремених облика, садржаја и метода у спорту, који одговарају потребама човека, 
друштва и времена у коме живимо. Само на овај начин сазнања из прошлости могу да буду у 
служби његовог развоја у садашњости, а нарочито у будућности.  
      Задатак  историје спорта као наставног предмета је:                                     
• да омогући усвајање и стицање знања из области опште историје спорта и историје спорта 

Србије, 
• да кроз наставу омогући упознавање законитости развоја спорта од најстаријих  времена до 

наших  дана, 
• да омогући усвајање основних знања о истраживању историје спорта и оспособљава студенте  

за њихову примену. 
 
 

3.   ОСНОВНИ   ПОЈМОВИ  У  ОБЛАСТИ    ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
  
      Ради што потпунијег схватања одређених појмова у области физичке културе,  односно  
разумевања термина, којима се ти појмови означавају,  неопходно је разјаснити шта 
подразумевамо под тим терминима, то јест које појмове они означавају. 
      Појам је најопштија представа створена уопштавањем посебних,  суштинских особина и 
представља  мисаони облик,  којим се одређују те суштинске  особености. Због тога сваки појам  
мора да буде јасан и одређен да би могао да се добро   разуме, а затим   правилно  користи.  
      Термин је језички израз,  односно ознака одређеног појма и у различитим језицима има 
различите језичке облике за истоветне појмове које означава.  
 

3.1.  ТЕРМИН  Ф И З И Ч К А  К У Л Т У Р А  
      Термин физичка културе састављен је од две речи страног порекла, које свака посебно имају 
своје одређено значење. Реч   "ф и з и ч к а"   је грчког порекла,  и "фисикос" (фυсикоς)  значи:  
природни, чулни, телесни.  
     Према томе дефиниција појма "физичка култура" је:   
Физичка култура је део опште културе, свеукупност материјалних и духовних достигнућа у овој 
области, усмерених  физичком развитку и подизању здравља човека. 
     Последњих неколико година све више  стручњака из ове области се залаже за промену 
термина"физичка култура". Предлаже се да нови  термин за ово подручје буде: "с п о р т". 
 

3.2.  ТЕРМИН  Ф И З И Ч К О   В А С П И Т А Њ Е 
 Термин  "физичко васпитање" састављен је од две речи: "физичко"  и "васпитање". 
       Појам "в а с п и т а њ е" обухвата   систематско и планско утицање (деловање) на  децу и 
омладину  са унапред одређеним циљем,  задацима,  садржајима и методама  на развој и 
оспособљавање личности за живот. При томе  се  утиче  на  развој  свих  страна  личности,  тј. на 
физичку, интелектуалну, естетску, моралну, друштвену и радну компоненту. 

Према томе дефиниција појма "физичко васпитање" је:   
Физичко васпитање је део општег васпитања и представља свесну,  планску, систематску, 
организовану активност (делатност, процес), која путем физичког вежбања остварује  задатке 
постављене у циљу стварања свестрано  (телесно, физички)  развијене личности,  а тиме и 
хармонијски  развијеног члана друштва  способног за живот,  рад и одбрану земље. 
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3.3.  ТЕРМИН  Ф И З И Ч К О  О Б Р А З О В А Њ Е 
     Образовање је  педагошки процес  стицања знања, вештина и навика  из разних области науке, 
уметности, технике, праксе, производње. Из стечених  знања  стварају се одговарајуће  вештине и 
навике,  потребне за живот и рад  младих и  одраслих.  
     Способност је одређено својство човека, којим се обезбеђује успешно вршење одређених 
активности. Вештина је стечена способност, спретност и умешност брзог лаког и успешног 
извршавања неке делатности, а навика је аутоматизована  вештина. 
     Према томе дефиниција појма "физичко образовање" је:  
    Физичко образовање је педагошки процес и саставни део процеса васпитања,  који се састоји из 
стицања и усавршавања моторних знања, вештина и навика,  као и одговарајућих  теоријских 
знања из области физичке културе. 
  

3.4.  ТЕРМИН  Ф И З И Ч К А   В Е Ж Б А     
        Физичка вежба је основни чинилац процеса физичког вежбања. То је заправо одређени 
покрет(упражњава, врши) у циљу одржавања, развијања или усавршавања својих физичких и 
функционалних  способности и физичког развоја уопште. 
      У ширем смислу физичка вежба је и кретање (скуп појединих покрета који се унапред не могу 
да одреде), које се такође изводи са одређеним циљем. На пример: игре, смучање, бокс, xудо, 
карате, рвање и слично.   
 

3.5.  ТЕРМИН  Ф И З И Ч К О   В Е Ж Б А Њ Е 
     Физичко (телесно) вежбање је процес  развијања вештина, навика и способности, односно то је 
више пута поновљено извођење физичких  (телесних)вежби. Помоћу физичког вежбања се 
остварују одређене промене у човеку.  Физичко вежбање је процес  п о н а в љ а њ а,  које је 
његово основно обележје. 
     У спортској пракси користи се термин  "тренинг", уместо термина      "физичко вежбање".  
Преузет је из енглеског језика и примењује се у спортској пракси у читавом свету. Енглеска реч 
"траининг",  значи: обучавање, вежбање, настава.  

"Тренинг је нарочит спортско-педагошки и рекреациони процес, усмерен на усавршавање 
функционалних, посебно моторичких  могућности организма, као и многих других, психичких 
компонената личности са циљем постизања што бољих резултата у одређеној спортској 
делатности, а у ширем смислу и циљем корисног учинка на здравље и основне радне  
(самоизражајне, стваралачке) способности  човека". (Курелић, Н.: Основи спорта и спортског 
тренинга. Стр. 93. Београд, 1967). 
 

3.6.  ТЕРМИН  И Г Р А 
      Термин "игра" је најчешће и најдуже примењиван у нашој стучној области. Игру су многи 
покушали да дефинишу:  

Фридрих Шилер:  Игра је  "бесциљно трошење енергије".  Херберт Спенсер:  Игре су 
"сувишне акције које се нагонски дешавају у одсуству правих акција. симулирана акција, 
опонашана акција". Карл Грос: Игра је "нагонско вежбање, активности без озбиљне намере које ће 
доцније постати битне и за живот .активност одвојена од реалног практичног живота индивидуе". 
Роже Кајо: Игра је "слободна, издвојена, неизвесна, регулисана, непродуктивна,фиктивна 
активност". 

Према томе дефиниција појма "игра" је:  
     Игра је старији и шири појам од спорта и као слободна, нагонска, спонтана, пријатна активност 
примењивана у облику слободно изабране забаве. Као пријатна, спонтана активност забавног 
карактера има своје место и данас и у спорту. 
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3.7.  ТЕРМИН  С П О Р Т 
     Има много покушаја одређивања значења термина "спорт". Термин  "диспорт"  (игра, забава) 
јавио се у Енглеској почетком XИВ века (1306),  а у XВИИ  веку користио се у скраћеном облику 
"спорт". 
     Дефиницију термина спорт дали су многи аутори. Навешћемо неколико: 
     1.."Спорт је вид физичког васпитања који се карактерише разноврсношћу доживљаја 
заснованих на оплемењеној борби коју је човек развио да постане бољи и здравији уз сталну 
тежњу да превазиђе постигнуте резултате".  Лескошек, Ј.: Теорија физичке културе. Стр. 94. 
Београд, 1976.  
     2."Под појмом спорта, и у свету и у нас подразумевају се физичке активности (вежбања) 
пријатног, динамичког и изразито агонистичког карактер. Агонистика  значи вештина надметања 
у старој Грчкој; Агон  значи принцип борбе,  такмичења  сваке врсте у тежњи за општим 
усавршавањем.  Курелић, Н.:  Спорт. Енциклопедија физичке културе. Том 2. Загреб, 1977. 
     3. "Спорт је добровољни и уобичајени култ интензивног  мишићног  вежбања,  заснован на  
жељи за напретком,  а који може да иде и до ризика". Пјер де  Кубертен. 

Према томе дефиниција појма "спорт" је:  
      Спорт је оплемењена борба, односно такмичење према одређеним правилима, у оквиру 
утврђеног система, ради превазилажења већ постигнутих резултата. Такмичење је његово основно 
обележје, а тежња за максималним достигнућима, уз доминацију воље, као и континуиран  процес 
тренинга су његове значајне одлике.У спорту се такмичи са даљином, временом, препрекама, 
противницима, али и са собом.  
 

3.8.  ТЕРМИН  Г И М Н А С Т И К А 
     Гимнастика значи вештина телесног вежбања. Овај  термин је кроз дугу историју физичке 
културе више пута мењао значење, тако да се и данас често не примењује увек исправно.   

У античкој Грчкој "гимнастика" је означавала целокупни  с и с т е м   физичког вежбања. У 
средњем  веку,  а нарочито  током 19. и  почетком 20.  века,  реч  гимнастика је означавала   ф и з 
и ч к о   в е ж б а њ е,  а  увођењем гимнастике у школе значила је наставу физичког васпитања. 
Данас неки аутори овај термин објашњавају као  а к т и в н о с т   (вежбање),у којој се служимо 
свим физичким вежбама са циљем решавања здравствено-хигијенских задатака, односно 
дефинишу је као "рационална кретна  делатност усмерена на развијање и одржање људског 
организма и његових кретних способности".   
 

3.9.  ТЕРМИН  С П О Р Т С К А    Р Е К Р Е А Ц И Ј А 
     Рекреација је појава, односно покрет у коме људи желе да корисно и забавно проведу слободно 
време.  Термин "рекреација" потиче од латинске речи "ре-цреаре" што значи "поново стварати, 
обновити, освежити, опоравити се, целокупна делатност човека изван професионалног рада, коју 
он сам изабере по властитом опредељењу и која га усмерава ка позитивном стремљењу. 
Рекреација придоноси развоју човекове личности, задовољењу његових потреба и интереса за 
стваралаштво, подизању расположења,  као и психичком растерећењу." (Енциклопедија физичке 
културе. Књига  друга. Стр. 159.  Загреб,  1977).  

У разним земљама различито се назива: Кондициони спорт, Спорт за све, Кретна рекреација 
или Физичка рекреација, Активна  рекреација, Спортска  рекреација, Рекреација. У нашој пракси 
најчешће се користе следећи термини: Спортска  рекреација, Рекреативни спорт или само 
Рекреација, Међутим, најчешће се користи термин с п о р т с к а      р е к р е а ц и ј а, а од недавно 
термин   с п о р т   з а  с в е.   
       Према томе дефиниција појма спортска рекреација је:    
     Спортска рекреација је слободно изабрана, а не наметнута активност, која се организује у 
слободном времен -доколици и својим активностима (физичким активностима и физичким 
вежбањем) и садржајима доприноси одмору,  разоноди и подизању физичких и радних 
способности грађана.                 
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II   ОПШТА    ИСТОРИЈА    ФИЗИЧКЕ  КУЛТУРЕ  - СПОРТА 
 

1. ИЗВОРИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ (ПЕРИОД ПРВОБИТНЕ ЉУДСКЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ) 
  
    Старост Земље процењује између 4,5 и 4,7 милијарди година. Последње доба развоја Земљине 
коре трајало је око 70 милиона година, а задњи период овог доба (квартар) трајао је око 1,000.000 
година. У њему се појавио човек, односно током овог периода трајао је развој људске врсте све до 
настанка периода цивилизације. Овај период од око милион година припада човеку каменог доба, 
док је последњих  10.000  година квартара   (халоцен) период савременог човека.  
   
 
1.1. ОПШТЕ    КАРАКТЕРИСТИКЕ  ПРВОБИТНЕ   ЉУДСКЕ    ЗАЈЕДНИЦЕ  
 
Раздобље првобитне људске заједнице (од око 1,000.000  година)  дели се на два доба: 

• Камено  доба (д и в љ а ш т в о), од око  1.000.000 г. до око 2.000 г.  пре н. ере. 
• Метално  доба  (в а р в а р с т в о), од око 2.000 г. пре нове ере до почетка нове ере. 

 
Првобитни људи живели су најпре у заједници која се називала хорда, а у каснијем периоду 

развоја првобитне заједнице у родбинским заједницама повезаним крвним сродством, које су 
назване род. 
      У периоду првобитне  људске заједнице налазимо  к о р е н е (изворе) физичке културе,  јер се 
у том добу целокупна физичка и умна делатност одвијала у непосредној борби за опстанак, у 
сталној борби са природом у којој је човек испољавао константну физичку активност, која је 
имала пресудан утицај на формирање човека. 
 
 

1.2. ФИЗИЧКА  АКТИВНОСТ, ФИЗИЧКО  ВЕЖБАЊЕ  И  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  У  
ПЕРИОДУ  ПРВОБИТНЕ  ЉУДСКЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Ф и з и ч к е      с п о с о б н о с т и  
     У дугом периоду развоја, од животињске врсте у људски род, човек је водио сурову борбу 
против природних сила, животиња и других људи. У тим тешким условима живота и неизбежне 
борбе за егзистенцију, која је захтевала стална трагања за храном, гоњење непријатеља или 
бежање пред њим(животињама или људима), избегавање или савладавање разних препрека, 
истраживање шума и поља, тражење или израду станишта, одржали су се најснажнији, најбржи, 
најиздржљивији, најокретнији, односно најспособнији и најотпорнији чланови хорде,  који су 
поседовали основне физичке способности: снагу, брзину, издржљивост, окретност. 
 
Ф и з и ч к е      а к т и в н о с т и 
     Постепеним усправљањем и преласком у усправан ход  на две  ноге, човек је вршио бројне 
физичке активности као што су: трчање, скакање, пењање, пузање, бацање(камења, грана дрвета), 
ударање предметима (мотком,  маљем), разне облике борења (рвање, ударање рукама-шакање или 
комбиновано и једно и друго истовремено), пливање и слично.  
     Ове активности су су у великој мери ангажовале комплетну мускулатуру човека, односно 
апарат за кретање, органе и најзначајније  функције организма, утичући на тај начин на његов 
физички развој. Осим тога у развоју човека  делатности, као што су биле сакупљање хране, лов, 
риболов, имале су кључну улогу. Организација лова на крупну дивљач, која се јавила у најранијем 
добу првобитне заједнице, захтевала је добре способности, односно  већу  физичку   снагу, 
брзину, издржљивост, окретност.  
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Ф и з и ч к о    в е ж б а њ е 
     Појава првих облика физичког вежбања и њиховог издвајања, као посебних делова целокупне 
друштвене делатности, збило се у периоду  од око 80.000  до  8.000  г. пре н.е. Када је  човек  
почео да схвата да је за  успешан лов потребна оспособљеност да рукује што боље оружјем које је 
поседовало и схватио да од начина бацања зависи даљина бачених предмета, почео је да управља 
снагом својих мишића,  координира своје покрете и кретање и рационалније троши енергију. 
       Када су људи сазнали  значај  и могућност учења, односно схватили да могу да науче од 
других људи да боље и ефикасније рукују оружјем, врше нападачке и одбранбене покрете и када 
је развој процеса мишљења омогућио да човек установи  везу   између   претходне   п р и п р е м е  
(увежбавања)  и успеха у лову, тада је заправо  започело  постепено  о д в а ј а њ е  низа  моторних  
активности  од  њихове производне  основе   и   преображавање у првобитна   ф и з и ч к а     в е ж 
б а њ а. 
      Та прва физичка вежбања човек је изводио из потребе да посебно увежба своје руке, ноге, 
тело, како би што боље овладао новим покретима и кретањима. Ова потреба била је све већа 
усавршавањем и проналаском нових оружја и оруђа. У почетку је то човек чинио (учио) 
самостално, путем    посматрања, а затим имитирањем (копирањем) одређених покрета или 
кретања других људи,  ради што боље личне оспособљености. 
     Поред тога и племенске, групне,  различите ритуалне  (магијске) игре    са оружјем имале су и 
функцију припрема и увежбавања за предстојеће делатности племена, мобилишући снагу и вољу 
будућих ловаца или ратника. 
     Бржи развој друштва одвијао се захваљујући усавршавању и проналажењу нових оруђа и 
оружја и повећању способности људи. Лов постаје успешнији, у плодним долинама људи прелазе 
на земљорадњу и насељавају се. Појављује се низ нових покрета,  кретања, ратничких и других 
вештина, које су морали да науче млади, те се предаја -преношење искустава у свакодневном 
животу људи јавља  као  основни процес учења (образовања).  
  
Појава   ф и з и ч к о г      в а с п и т а њ а 
     Сви напори и настојања старијих чланова хорди или племена, да у процесу свакодневног 
живота и рада утичу на млађе чланове заједнице, да им преносе знања и искуства, били су први 
облици елементарног васпитања. Ти први утицаји су најпре били спонтани, свакодневни и једнаки 
са све младе, па се стога може рећи да су они тада  представљали  елементарно   физичко 
васпитање и образовање.У почетку се одвијало уз рад у свакодневном животу, преношењем  
искустава са старијих на млађе са циљем да се деца науче самосталном животу и стекну одређена 
знања, способности, вештине и умења.  
     Учили су и да што боље трче, пливају, да се пењу, скачу, односно да буду способни да се боре 
са природом, животињама или припадницима другог племена, ради обезбеђивања основних 
животних потреба за себе и за остале чланове заједнице. Томе су их учили најстарији чланови 
племена, а пред сам крај овог  периода врачи  и  свештеници. 
     Настањивање у богатим подручјима омогућило је стварање  вишка производа и мању потребу 
за ловом и  свакодневним трагањем за храном и на тај начин трчање, скакање, бацање и гоњење 
дивљачи губи ону првобитну егзистенцијалну важност. Тада јахање и лов на коњу више 
одговарају новим условима живота људи, него већина дотадашњих физичких активности.  
     И магијско-ритуалне свечаности добијају други карактер, јер се садржаји ових церемонија 
прилагођавају новим условима живота, односно повезују са плодношћу земље и стоке. Облици 
кретања и садржаји ових обреда примају све више ратничка обележја. Лов на коњу и гоњење 
дивљачи, у коме учествују само мушкарци, добија карактер војничких вежбања.  
 
 
Појава такмичења - корени   с п о р т а 
      Човек је у протеклом периоду живео у условима  непрестаног такмичења   са природом и 
многим облицима живота на земљи. Свакодневне физичке активности извођене у лову, трагању и 
сакупљању хране, риболову, различитим облицима борбе, изграђивале су физичку чврстину 
људи,  развијале њихове способности,  оспособљавале их за и успешније делатности. 
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     Организовање свечаности посвећених рату имале су и даље облик, садржај и суштину 
дотадашњих церемонија, али у први  план  избија  међусобно  супарништво,  јавља  се надметање,  
рађа се   т а к м и ч е њ е. 
     У свом даљем развоју патријархално родовско друштво почело је да се брзо распада појавом 
приватне својине, која је изазвала раслојавање до тада бескласног друштва. Богатији чланови 
племенског врха престајали су да се баве неким тежим облицима рада и у интересу заштите личне 
својине и привилегија које су стекли, обраћали су све већу пажњу сопственом, што бољем, 
војничком оспособљавању. 
     Првобитна физичка култура, која је хармонично повезивала у себи личну физичку 
оспособљеност сваког члана племена у колективну друштвену свест,   почела је да се распада,  а 
васпитање у целини, а тиме и физичко васпитање,  изгубило је дотадашњи бескласни карактер и 
престало да буде једнако за све. Богатији чланови рода почели су од тада да организују за своју 
децу посебне облике и садржаје физичког васпитања, а тиме физичког вежбања и међусобног 
такмичења - односно првих облика спорта у данашњем смислу. 
      Овај процес распадања физичке културе првобитне заједнице започео је између осам и седам 
хиљада година  пре нове ере,  у свим подручјима света и трајао све до почетка нове ере. У неким 
крајевима  задржао  се овај облик друштвеног уређења скоро све до наших дана  (на крајњем 
северу; код неких афричких племена у унутрашњости; у архипелагу Индијског и Тихог Океана и 
неким деловима Северне и Јужне Америке). 
     У  развоју физичке културе  људи  првобитне заједнице  изражена  су   два квалитативна 
преображаја (скока)  и  то: 
     Први квалитативни преображај се догодио када је лов на крупне животиње изазвао издвајање 
система кретања човека из процеса рада и његово касније усавршавање и преношење на друге 
области живота. Тада је у првобитној заједници у оквиру нове друштвене делатности (физичке 
културе) започело издвајање неопходних и корисних телесних вежби, играчких елемената и 
кретњи. 
      Други квалитативни преображај настао је појавом институционалних форми обучавања и 
селекције у току периода распадања првобитне заједнице, које постају средство друштвеног 
потчињавања једне групе људи другој. То је било обучавање у војничким вештинама деце 
најбогатијих чланова рода, који тако стечене вештине користе да би владали над другим људима.  
      Тада се јављају претече школских институција, у којима постоји учитељ  (старији чланови 
племена, врачи или свештеници); ученици (деца најбога-тијих чланова рода) и школа (место где 
се обавља учење). Ови основни институционални облици васпитања и образовања у овом 
прелазном периоду ка класном робовласничком поретку, били су у зачетку и не могу се сматрати 
институцијама васпитања и образовања у данашњем смислу. 
  
 

        2.  ФИЗИЧКА  КУЛТУРА У СТАРОМ  ВЕКУ  ( ПЕРИОД  
РОБОВЛАСНИЧКОГ  ПОРЕТКА ) 
 
      Робовласнички друштвени поредак је настао крајем периода првобитне заједнице, као класно 
друштво подељено на владајућу класу робовласника - експлоататора и потчињену класу 
експлоатисаних робова.  Трајао је све  до  краја В в., односно до  476. године, када је пропало 
Западно Римско Царство. 
      Физичка култура у робовласничком друштвеном поретку добија нове форме и прегледом 
њеног развоја може да се стекне увид у њене облике, садржаје, достигнућа и падове. 
  

2.1.  ОПШТЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  РОБОВЛАСНИЧКОГ  ДРУШТВЕНОГ  ПОРЕТКА  
   

Када су људи били у стању да произведу више него што им је било потребно за свакодневне 
потребе стварајући тако вишак производа, тада богатији чланови рода могли да издржавају 
робове, који су за њих били бесплатна радна снага.  
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     Најстарије робовласничке државе настају почев од периода између 4.000 и 3.000 г. пре н. е. 
најпре у плодним долинама великих река. У њима се дешавају крупне друштвене промене и у 
области физичке културе, која у класном друштву губи свој дотадашњи природни и бескласни 
карактер и добија  к л а с н у   у с м е р е н о с т. Припадници владајуће класе престају да се баве 
физичким радом, а физичко васпитање деце робовласника добија  све изразитије   в о ј н и ч к о     
о б е л е ж ј е. 

Деца, припадника класе која је на власти, вежбају систематски од најранијих дана 
детињства, како би се оспособили за што боље ратнике, односно да што бољим физичким 
способностима и војничким вештинама сачувају богатство и власт своје класе. Осим тога ратови 
су били сталан извор нових робова и материјалног богатства, те је и због тога био велики значај 
добре физичке припремљености војника.   
      У друштву се веома ценила физичка снага, брзина, издржљивост, окретност, способност 
руковања оружјем, па су те способности развијане путем различитих система васпитања, 
усмерених бољој војничкој и физичкој припреми. Те своје стечене физичке способности и 
ратничке вештине проверавали су у међусобним т а к м и ч е њ и м а. 
     Свака новооснована робовласничка држава проналазила је своје системе за остварење ових 
задатака, али су они били формирани пре свега ради остварења овог циља. Припадници 
експлоатисане класе, тј. робови бавили су се физичким вежбањем изузетно и то само толико, 
колико је то одговарало њиховим господарима, као у време Старог Рима вежбање гладијатора. 

 

2.2.  ПРВИ ОБЛИЦИ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА И ТАКМИЧЕЊА У ДРЕВНИМ  

ЦИВИЛИЗАЦИЈАМА  
  

А.   Земље   Блиског   Истока 
         
Подручје   древне   Месопотамије 
 
     Месопотамија је област између река Еуфрата и Тигра, која се сматра колевком људске културе 
и цивилизације. Ово подручје најпре су насељавали   Сумери,око 5.000. г. пре н. е. а у каснијим 
раздобљима наследили су је и даље развијали остали народи са овог подручја: Вавилонци, 
Асирци, Персијанци.  
     У време стварања и јачања прве робовласничке државе на овом подручју били су неопходни 
способни и физички спремни војници, који су узимани из слободних сеоских насеља, па су 
физичка вежбања пре свега служила што бољем оспособљавању војника за ратне походе или 
одбрану државе. Најчешће су упражњавали: б о р е њ а  са оружјем или без њега (рвање, 
песничење), в о ж њ у   лаким и брзим  б о ј н и м   к о л и м а,  г а ђ а њ е    с т р е л о м  из  лука, б 
а ц а њ е  к о п љ а. Осим тога неговали су и ритуалне  и г р е   и    п л е с о в е. 
 
Древни    Египат 
 
     У плодној долини реке Нила настао је Египат око 3.000. г. пре н.е. На основу сачуваних 
археолошких налаза, записаних података и цртежа, види се да је физичка култура ове 
цивилизације пратила њена  укупна достигнућа. Тако се први подаци о  р в а њ у  налазе у  
гробници у Сакари  из  2.650.  г. пре н.е., а у Бен Хасану цртеж са око 400 различитих  рвачких 
захвата из  2.000. г. пре н.е., а  запис о   п л и в а њ у   из  2.400. г. пре н.е. које подсећа на данашњи 
стил пливања  "краул". Забележене су и многе друге активности на води, као што је било в е с л а 
њ е,  затим  б о р б а    с а  м о т к а м а    из  чамаца, чији се цртежи налазе на зидовима гробница 
неких фараона.  
       Борба   ш т а п о в и м а  потиче из из  1.500.  г. пре н.е.,  о чему сведоче сачувани штапови 
ископани крај града Тебе. На многим цртежима   приказане су и различите и г р е  л о п т о м 
(хватања, бацања, жонглирања, игре у групи), као и игре лоптом са палицама, а у гробницама 
фараона сачуване су  и пуњене лопте од коже.  



 

13. 
 

       Физичко  вежбање је постојало само за класу на власти. Тако су се припадници владајуће 
класе вежбали  у  в о ж њ и  бојним к о л и м а,   учествовали у   л о в у,   с к а к а њ у,  т р ч а њ у,  
п е с н и ч е њ у, а организовали су такмичења у борилачким вештинама, са наградама.  
       Потчињени део друштва (робови),  били су без икаквих организованих облика физичке 
културе.  

  
Б.   Земље   Далеког   Истока      
 
Древна   Кина 
 
     Кинеска цивилизација је једна од најстаријих култура, а настала је у долинама река Хоангхо и 
Јангценгјанг око 3.000. г. пре н.е.. Примењивали су  вежбе: здравствене гимнастике, масаже, 
ритуалног плеса, ратничких игара, вожњи кола, гађања стрелом из лука, бацања копља, борби 
прса у прса без оружја (3.000 - 2.000. г). Вежбали су у посебним установама.   
     У кинеском народу била је у том периоду распрострањена игра " чу-ки",  за коју се мисли да је 
претеча данашњег фудбала, а користила се као вежба за развој брзине, окретности и спретности 
војника, уз утврђена правила.        
 Игра се одвијала на следећи начин: У центру игралишта постављена су два бамбусова штапа 
висине четири метра, на међусобном растојању од четири метра. Између њих разапета је мрежа, 
која је при врху имала отвор пречника 60 см, што је представљало "врата" за пробацивање лопте 
кроз њих. Лопту од длаке или коже испуњену травом, памуком или ваздухом, одбијали су играчи  
(по двојица са сваке стране) свим деловима тела тј. рукама, ногама, главом, грудима, леђима. На 
тај начин било је могуће извести око 70  врста одбијања лопте. Екипе су се смењивале чим једна 
изгуби меч. 
     Будистички манастири били су школе борилаких вештина и такмичења, у којима се неговало: 
песничење, рвање, борбе штаповима, мачевима и другим оружјем. Наводи се да је било 18 начина 
мачевања, преко 30 врста песничења, више начина рвања. Сматра се да је и начин борбе "дзију-
дзицу"  настао најпре у Кини. Ове вештине проверавали у међусобним такмичењима, што је 
представљало даљи развој такмичарских облика ових борилачлих вештина. Такође су играли и 
неку врсту игре "п о л о",  која се сматра једном од претеча данашњег голфа.  
 
Древна   Индија  

 
      Први становници старе Индије били су Дравиди (од 4.000. до 3.000. г. пре н.е.), Владајућа 
класа је била раслојена у четири касте (групе). Свака од ових друштвених група бавила се 
физичким вежбањем, које је одговарало њеном одређеном месту и улози у друштву. 
     Обичан народ упражњавао је неке облике н а р о д н о г  б о р е њ а   без оружја, т р ч а њ е,  с к 
а к а њ е,   и г р е   и   р и т у а л н е   п л е с о в е. 
     Војно  племство: вожњу  б о ј н и х   к о л а, борбу са  к о п љ е м,  на коњу или  слону, са  м а ч 
е м   и  ш т и т о м,   г а ђ а њ е   с т р е л о м  из  л у к а.    
     Свештенство, војно племство, трговци и занатлије упражњавали су посебну врсту вежбања, 
произашлу из филозофског система  ј о г е, која је у каснијем периоду постала н а р о д н и систем 
вежбања. На разним свечаностима и забавама, у староиндијским градовима организована су 
различита   т а к м и ч е њ а   у  с н а з и   и  б р з и н и,  у  т р ч а њ у,  с к а к а њ у,  у   п л е с у   и 
другим играма. 
  
Древни   Јапан  
 

Јапан је основао јединствено царство, око  660. године пре н.е. Током ВИИ и ВИ в. пре н.е. 
стизали су различити утицаји из Кине, па су тако стигли и из области физичке културе. Тако је 
стигла  з д р а в с т в е н а  гимнастика коју су изводили слепи људи, што је данас у пракси 
физиотерапије.  

Када је Дзигоро Кано ову вештину одбране ослободио опасних захвата, била је 
прихваћена од  студената  у Токиу  (1890)  и као нови облик борбе добила име  "ДзXудо" .    
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Народни облици физичког вежбања у виду забаве или такмичења имају своју 
дугогодишњу традицију, као што су на пример: с у м о - облик народног рвања, к е н д о - к е н д 
о;   к а м а р и,  једна врста претече данашњег фудбала;  ј а х а њ е;  гађања   с т р е л о м   са коња 
или игре  сличне  данашњем   п о л у . 
  
 
В.   Земље   Средоземља   
 
Крит  

 
     Острво Крит је био најзначајније и најразвијеније културно средиште егејске цивилизације, 
које је захваљујући утицајима источних цивилизација најраније почело да ствара сопствену 
културу,  (3.000. до  око  1.000 г. пре н.е.).  Достигнућа ове цивилизације су претеча хеленске 
(грчке) културе, а настала су повезивањем стваралачког дара људи медитеранског поднебља и 
културе Истока.  
     Крићани су доста пажње посвећивали вежбама снаге, спретности и окретности, а  физичке 
способности проверавали  на разним такмичењима у: трчању, песничењу, тркама бојних кола и 
играма са биковима.  
     Игре са биком су биле најзанимљивији део церемоније, који се изводио на завршетку 
свечаности, на посебним ограђеним просторима. Састојале су се од низа акробатских покрета и 
кретања такмичара, које су они изводили  држећи се за рогове бика, а затим наскачући  на његова  
леђа  и саскачући  са бика, који је све време био у покрету. Разјарени бик јурио према једном од 
учесника ове игре, који га је очекивао негде у арени. У тренутку када би бик повио главу да га 
удари роговима, такмичар би га ухватио за рогове и висио на њима, што би изазвало бика да 
брзим замахом  (дизањем) главе баци иза себе "терет"  и тако се ослободи  младића. Тада би 
учесник ове игре,  држећи се и даље за рогове,  урадио преметање преко главе бика, наскочио на 
његова леђа и на крају саскочио на земљу.  
     Ове игре, као и остали облици такмичења (у трчању, вожњи кола, шакању), захтевали су 
систематско вежбање (тренинг) ради стицања снаге, брзине, окретности и издржљивости младих.   
 
Микена   

  
Како је Микена била ратничка држава то су и облици физичког вежбања деце владајуће 

класе имала ратничко обележје и у њиховој припреми користили су се састојала од разних облика  
б о р е њ а,   са оружјем или без оружја, вожње бојних кола, јахања, лова и сличних вежбања, која 
су користили и у другим сличним државама.  
      Иако се јасно разликују две културе и то: прва  старија   к р и т с к а   и  друга млађа м и к е н с 
к а,  која је настала у  граду  Микени на тековинама критске културе,  читав  овај период у коме су 
настале и развијале се ове две цивилизације назван је  к р и т о м и к е н с к и    п е р и о д    (култура).  
  

2.3.  ФИЗИЧКА    КУЛТУРА    У    АНТИЧКОЈ    ГРЧКОЈ   
  

Прва хеленска племена Ахајаца, Еолаца и Јонаца дошла су са севера, између 2.000. и 
1.500. г. пре н. е.  Ратничка племена Дораца дошла су око  1.200.  г. пре н. е. на подручје данашње 
Грчке, продирући све до Пелопонеза, рушећи градове, споменике, разарајући достигнућа 
постојећих култура. Покорили су су племе Ахајаца, које претварали у робове (хелоте) и створили 
нове државе: Спарту, Арголиду, Коринт, Мегару, Делфи, Тебу, Атину и друге.  
      Овај период културне и политичке  историје Грчке, који је трајао око  500 до 600  година, 
познат је само из митова и легенди, описаних у  спевовима "Илијада" и "Одисеја", слепог песника 
Хомера. Око В века пре н. е. настао је период снажног развоја градова (полиса) - држава, између 
којих су Атина и Спарта постале најразвијеније и најмоћније државе античког доба.    
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 Ширећи своју царевину и на исток, Римска империја освојила је Грчку  146. г. пре н. е. а 
395. г. државе потпале под византијску управу. Византијско Царство 1453. г. када је пало под 
турску власт.  
       А н т и ч к и   п е р и о д  Грчке  представља стварање  и ширење њене културе и обухвата 
период  око  хиљаду година (од око 700. г. пре н.е., све до 300.г). Овај хиљадугодишњи период 
садржи  четири  посебна раздобља: 
          1.  Архајско доба,  од  800. до  480.  године пре нове ере. 
          2.  Класично доба,   од  480. до  338.  године пре нове ере.                 
          3.  Хеленистистичко доба, од  338. до  146. године пре нове ере. 
          4.  Римско доба,   од 146. г. пре н. ере до 395.г н. ере.    
       

  У V веку пре н.е. настао је процват културе, науке и уметности у великим градовима-
полисима, а посебно у Атини. Природно је да је и њен такмичарски део (који одговара данашњем 
спорту) у том периоду достигао највећи степен свога развоја. 
 
Почеци физичке културе у Грчкој (од 15 - 8 века пре н. е) 
 
    Из Хомерових епова"Илијада" и"Одисеја може се сазнати о основним облицима и садржајима  
физичке културе тога доба. 
 
Т а к м и ч е њ а 
     Из описа такмичења античких митских личности, полубогова или хероја, упознајемо се са 
надметањима античких јунака. У ове описе не можемо се у потпуности поуздати, јер се у њима 
мешају легенде, митови и предања, али се може стећи слика о начину физичког вежбања; 
достигнутим физичким способностима; савладаним вештинама; врстама и начину такмичења. 
 
Развој   античке   гимнастике  (од 8 - 5 века пре н. е) 
 
      Након неколико векова ратовања и разарања у Грчкој је у периоду од ВИИИ до В века пре н. 
е. настао период мира. У току  периода  од 300  година, познатим  под именом   а р х а ј с к о   д о б а, 
створена је основа за даљи развој физичке културе.   
     Тада се стварају градови-полиси. Родовска аристократија је концентри-сала сву власт. Овакви 
градови подизани су на свим просторима где су живели Грци, а то значи и на обалама Црног 
мора, Италије, Шпаније, Сицилије, јужне Француске, стварајући тако нови с в е т  Х е л е н а.  
     Овакав развој друштва, у току архајског периода, имао је одређен утицај на развој физичког 
вежбања (тренинга)и међусобних такмичења. Такмичења су била слична надметањима описаним 
у  "Илијади" и "Одисеји", на којима су проверавали своје способности и вештине.  

Током VIII века ствара се јединствен свегрчки систем физичког вежбања, које добија јасан 
одређен циљ: припрема што успешнијег  р а т н и к а  - аристократе. На тај начин створен је нови 
систем физичке и војничке припреме младих грчких аристократа, односно створен је хеленски  
систем  физичког  васпитања,   под   именом    а н т и ч к а     г и м н а с т и к а.   
     (Реч "гимнастика" потиче од грчке речи  "гимнос" што значи: "го-наг" или "обнажен". Грчка 
веровања у магију сматрала су да одећа може да ослаби човекове физичке способности, па су се и 
због тога ње ослобађали). 

Према постављеном циљу и облицима физичког вежбања античка гимнастика се делила на 
три основна дела: Дечије игре, Палестрику и Оркестрику. 
       1. Дечије игре  су се изводиле под надзором родитеља или васпитача, пре свега узраста од 
прве до седме године и то: трчање са сакривањем или хватањем; трчање са лоптом; бацање копља 
и диска малих димензија.  
      2. Палестрика је била облик физичког вежбања помоћу кога су развијане опште физичке 
способности. То је остваривано помоћу различитих вежби:  а т л е т с к а   вежбања и такмичења  
(трчање, скакање у даљ са халтерама, бацање диска , копља  и  камена); б  о р е њ а   ( борба прса у 
прса шакама и песницама, рвање слободним стилом или комбиновано рвање и песничење, 
познато под именом  панкратион); ј а х а њ е,  п л и в а њ е,  г а ђ а њ е   с т р е л о м   и з   л у к а,   
в е с л а њ е,  посебне  в е ж б е    с а    о р у ж ј е м    ( трчање са штитом,  мачем или копљем),       
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п е н т а т л о н, који је сачињавао пет повезаних дисциплина: трчање, скакање, бацање диска и 
копља и рвање.  
      (П а л е с т р и к а  је добила тај назив према термину  "палестра", који је означавао 
"вежбалиште" (место за гимнастичка вежбања). Касније ова реч је означавала "вежбаонице" 
(одређене просторије, објекте-грађевине четвртастог облика са средишним отвореним простором, 
који је служио за борења: рвање, шакање, панкратион).Иначе у  аквим грађевинама било је више 
разних просторија различите намене и то:  за вежбање, за лоптање, за посипање песком, за мазање 
уљем, за купање, за теоријску наставу.  
     Иначе на грчком реч  "п а л е"  значи  "рвање". 

3. Оркестрика је врста физичког вежбања насталог из ритуалних игара, повезаних са 
различитим верским обредима из далеке прошлости. У ову групу вежби спадале су:  игре са 
лоптом, плесови (обредни,  позоришни  и  ратнички) и  акробатске вежбе.  
 Игре, палестрика и оркестрика су била важна средства физичког васпитања помоћу којих 
је оствариван постављени  ц и љ васпитања   назван к а л о к а г а т и ј а,  који је представљао узор 
телесне лепоте, снаге, моралног и умног васпитања. Реч калокагатија изведена је из две грчке 
речи: "кало", што значи  "добро" (у овом случају добро грађен, телесно снажан )  и  "агатхос"  што 
значи  "карактеран, вредан и уман". 
 
Физичко  васпитање  у  Спарти  и  Атини 
 
      У периоду од VIII до VI в. пре н.е. постепено је стварано  државно уређење полиса (градова-
држава). Историја настанка и развитка два града-државе одсликава историју и развој целокупне 
Грчке тога времена. Били су то  Спарта на Пелопонезу и Атина  настала у средњој Грчкој.   
 

2.3.1. Ф и з и ч к о    в а с п и т а њ е   у   С п а р т и 
  

      Спарта је настала у долини река Еуроте, на Пелопонезу, у VIII в. пре н.е.Према сачуваним 
предањима племе Дораца освојило је подручје Лаконије, покорило Ахајце, подигло град Спарту и 
формирало јаку војничку робовласничку државу. Владајућа класа у њој били су војници 
(спартијати), покорено становништво претворено у државне робове (хелоте).  
      Пошто је сва власт припадала спартијатама, то је сваки одрасли припадник ове класе био пре 
свега војник и мада је имао свој дом и породицу није живео у својој кући. Са посебним одредима 
учествовао је у ратовима, док је слободно време проводио у посебним установама   сиситамаа 
(сиситијама), у којима су се  заједнички хранили и одмарали. Спартијати, којих је било око  9.000,  
бавили су се искључиво војном обуком и били су у сталној приправности за евентуални рат, 
одбрану града или напад на друге, одржавајући своју власт помоћу оружја, силом и  страхом.  
     Хелоти су за њих радили на земљи, која је била колективно власништво, но и поред тога што 
их је било око 250.000, упркос повременим побунама, нису могли да се ослободе власти 
спартијата. 
     Оваква организација државе и успостављени друштвени односи утицали су на стварање 
посебног специфичног система васпитања, унутар кога је најзначајније место заузимало    ф и з и ч к о   
в а с п и т а њ е .  Васпитање дечака одвијало се  под  надзором државе, тако да је колегијум ефора 
водио рачуна о животу и васпитању младих спартијата.  
      Након рођења мушког детета мајка је доносила новорођенче пред ефора филије, који је 
оцењивао и одлучивао да ли тек рођени дечак може да одрасте и да се развије у здравог младића и 
постане снажни ратник-спартијата. Уколико је сматрао да је дете слабуњаво и неотпорно и да не 
може да се развије у снажног спартијату, наређивао је да се убије бацањем у провалију, са стене 
планине Тајгет, што је представљало сурову  и  нехуману селекцију будућих ратника. Дечаци су 
затим одгајани код својих мајки до своје седме године. После седме године узимала их је држава 
и бринула се о њиховом васпитању, све док нису напунили  20  година.  
     Од 7. до 14. г. деца  су  одлазила  у  посебне државне установе,  а надзор над њиховим 
васпитањем поверен је одређеним  васпитачима (педономима)   и  њиховим помоћницима.  У 
њима су се деца  бавила физичким вежбањем, музиком и читањем., али највећа пажња придавана је 
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физичком вежбању, које се састојало из различитих облика трчања, скакања, бацања, рвања и 
песничења, као и од одређених војничких  вежби. Храна је била једнолична, одело скромно, а 
спавали су на трсци. Косу су шишали до главе,  купали се у хладној води, кожу нису мазали уљем. 
Подвргавани су различитим мучењима да би се навикли на трпљење и непокорност, подстицани  
су да краду, али ако би били ухваћени у крађи бездушно би их тукли,  али  не зато што краду већ 
зато што су ухваћени у крађи.   
      Од 12. до 14. године дечаци су пролазили кроз строжији режим, у циљу развијања 
издржљивости и челичења организма. Када би напунили 14 година добијали су име еирен 
настављајући даље са суровим васпитањем,  које је имало   в о ј н и ч к у    у с м е р е н о с т.  
Еирени су помагали педоному у раду са најмлађим групама,  одлазили у сиситу и слушали 
разговоре спартијата, у којима нису могли да учествују. Поред тога учествовали су и у војничким 
походима и маршевима у унутрашњости Спарте, вежбајући и припремајући се за логорски живот 
будућих ратника. 
      Са 18  година младићи су добијали  име  ефеб, које су имали  све до  20. г. Тада су добијали од 
државе војничку опрему и учествовали у војничким вежбама и маневрима.Еефеби су учествовали 
у ноћним походима-криптијама, за време којих су нападали и убијали сваког хелота, ако би се 
нашао негде изван своје куће. Циљ ових похода је био, са једне стране застрашивање хелота и 
држање робова у страху и покорности, а са друге стране за млађе ефебе то је била практична, 
сурова школа будућих младих ратника.       
     Када су напунили 20 г. ефеби су постајали војници-спартијати,  пуноправни чланови сисита, а  
тек у 30.  години живота могли су  да заснују породицу. Све до своје 60.  године живота вршили 
су војничку службу. 
      Спартанске девојчице су се васпитавале у породици, али је и код њих физичко васпитање било 
основа укупног васпитања, а по садржају скоро исто као и код дечака. Оне су се такође вежбале у 
трчању, скакању, бацању разних терета, рвању, учествовале у религиозним и војним играма, јер 
су као  мајке будућих спартијата морале да буду снажне и здраве. Имајући у виду систем и резултате 
физичког васпитања женске деце, Платон је писао о женама Спарте као о узору и идеалу женске 
лепоте тога времена. 
     Захваљујући оваквој физичкој увежбаности и припремљености спартанске девојке су могле да 
учествовују заједно са младићима на свечаностима,  познатим под именом  спартанске  
гимнопедије, које су у програму имале и гимнастичка    т а к м и ч е њ а. 
      Основна  средства  физичког васпитања била су: трчање, скакање, бацања и разне врсте борења, 
као и посебне војничке вежбе. Поред тога у процесу васпитања коришћена је музика и певање,  
док се читање, писање и уопште интелектуално образовање мало ценило и било је препуштено 
сваком појединцу, као његова лична ствар. 
      Физичко васпитање у Спарти  имало је    к л а с н и   к а р а к т е р,   јер је било намењено само 
за децу робовласника, која су  припремана за будуће војнике-спартијате, неопходне за даље 
очување успостављеног друштвеног поретка, односно да и даље држе у покорности потчињене 
хелоте. 
 

2.3.2. Ф и з и ч к о    в а с п и т а њ е   у   А т и н и 
 
     Упоредо са развојем Спарте, у VIII  и VII в. пре н.е. постепено се развијала и јачала Атина, која 
је убрзо постала једна од најмоћнијих држава Грчке. Основали су је Јонци у најплоднијем делу 
полуострва Атике, са изванредним географским положајем, односно повезаношћу са бројним 
морским путевима. И док се Спарта определила за пољопривреду и ратовање само на копну, 
дотле се Атина развила у снажну робовласничку државу са развијеном трговином, занатством,  
пољопривредом и морепловством. Атина је као и остале грчке државе-полиси имала политичко 
уређење војно-робовласничке државе, али је у њој демократија била развијенија него у осталим  
државама  
     Како су трговина, занатство и поморство, тражили  другу врсту знања и способности, било је 
потрбно другачије васпитање, него што је то било у Спарти. Васпитање је стога постало 
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садржајније и разноврсније, како по облицима, тако и по методу, уз значајнију бригу за стицање 
писмености и овладавање знањима и уметношћу.  
      И у Атини је држава усмеравала и организовала васпитање деце, али не на онај начин и 
онаквом суровошћу како је то чинила Спарта. Тако је на пример у Атини, након рођења мушког 
детета отац сам одлучивао о његовој судбини, процењујући да ли може да се развије у здравог и 
снажног војника, да би га оставио да живи  или ако је неотпорно и слабо,  да га убије.  
     Дечак је до своје 7. године васпитаван у кругу породице, под непосредним надзором мајке, али 
и под надзором дадиље или посебно одабраног роба. У овом периоду деца су васпитавана помоћу 
разноврсних игара, које су испуњавала скоро сво њихово слободно време. После 7. године деца су 
и даље остајала у породици, али под надзором васпитача или роба, који је бринуо  о њима. За то 
време одлазила су у три врсте приватних школа.: Граматичку ( у којој су учили читање, писање и 
рачунање); Музичку (у којој су учили певање и свирање и играли уз музику); Гимнастичку 
(палестра), где су упражњавали различита физичка вежбања, такмичили се под надзором 
васпитача, учили разне врста борења, пливање и друго.  

У периоду између 14. и 16. г. атински младићи су се осамостаљивали, јер их више нису 
пратили и надзирали педономи,  а уместо одласка  у  приватне  школе похађали су гимназије, које 
су биле државне установе. У њих су одлазила само деца атинских грађана (робовласника), што 
указује на класни карактер васпитања у овој држави. 
      У гимназијама су се младићи пре свега бавили физичким вежбањем, а слушајући разне беседе 
и стихове, стицали елементарна знања области филозофије, уметности, друштва. Васпитање у 
овим установама трајало је до њихове 18. г. када су постајали  ефеби,  односно равноправни 
грађани,  који су на посебним народним свечаностима добијали војничку опрему.  
      Све до 20. године трајала је њихова војничка обука, за време које су прву годину проводили у 
посебним војним логорима у  близини града, а другу годину у гарнизонима на границама атинске 
државе, вршећи стражарску  (граничарску) службу и живећи правим војничким животом. 
     Основни  ц и љ  физичког васпитања у Атини био је исти као и у Спарти:  стварање снажног,  
издржљивог,  одлучног,  храброг и морално јаког војника, који ће бити способан да брани своју 
државу од спољашњих непријатеља или од побуне робова. Међутим, док је у Спарти васпитање 
било на засновано на безпоговорном жртвовању личних интереса колективним потребама и 
циљевима, дотле је у Атини систем васпитања омогућавао свестраније усавршавање младих, 
према личним и породичним потребама и могућностима и потребама атинске државе. 
      На тај начин поред физичког васпитања, за децу владајуће класе, организује се и 
интелектуално и друштвено васпитање, које у каснијем узрасном периоду добија сложеније и 
садржајније облике. Само најбогатији грађани Атине могли су да обезбеде школовање своје деце 
у приватним    гимназијама, а деца мање богатих грађана похађала су државне, које су по обиму и 
садржају образовања биле нешто  скромније. Држава је одређивала програм и облике рада у њима 
и оне су пре свега служиле за физичку припрему младића, будућих војника Атине.  
 

2.3.3. Установе (објекти) за физичко вежбање и такмичења у античкој Грчкој  
              

     Први објекти за физичка вежбања и такмичења у почетку су била одабрана места изван 
градских зидина, поред извора, река или мора, сеновити простори у близини шумарака 
посвећених разним божанствима. Након вежбања вежбачи су могли да се у хладу одмарају и 
водом освежавају.   
     На оваквим вежбалиштима, која је убрзо имао скоро сваки град, младићи су вежбали и 
припремали се за учешће на бројним такмичењима, која су се одржавала у оквиру разних 
свечаности. Вежбајући и припремајући се за такмичења, они су достизали висок ниво физичких 
способности,неопходних за напорна такмичења, али и за што бољу  војничку припремљеност. 
     Била су то места где се рађао спорт, јер су укупна збивања на њима имала све карактеристике 
онога што садржи и савремени спорт:  
 

• младићи (такмичари) имали су свакодневна вежбања (тренинге), 
• вежбањем (тренингом) руководили су посебни људи (тренери), 
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• вежбања су имала одређене садржаје (програми тренинга), 
• вежбања су обављана на одређен начин (метод тренинга), 
• младићи (спортисти) учествовали су на унапред планираним такмичењима (систем 

такмичења), 
• такмичења су се одржавала на уређеним просторима (спортски терени), 
• на такмичењима су судили посебно одређени људи (судије), 
• такмичења су се одржавала према унапред утврђеним правилима,   
• постојао је утврђени систем награда победника и кажњавања оних који се нису 

придржавали оправила, 
• такмичења су се одвијала пред гледаоцима, на уређеним стадионима.  

Вежбалишта су у почетку била једноставна и скромна и састојала су се из: 
• отворених простора за трчање (т р к а л и ш т а) -  дромос  
• покривених простора за трчање, - ксистос, која због заштите вежбача од лошег времена 

била прекривена (тремови на стубовима), 
• дечијих  вежбалишта - п а л е с т р е, 
• г и м н а з и ј а - гимназион (тркалиште и палестра).  

 
Гимназије 
 

     У V веку пре н.е. у Атини су биле изграђене три гимназије, раскошне и великих 
димензија. Имале су сале за вежбање, игралишта за лоптање, просторије за хидротерапију, 
оделења за састанке, шеталишта, вртове, терене за трчање, окружене травњацима и светом 
шумом. Гимназије су постале места физичког вежбања и образовања,  филозофских и политичких 
расправа,  на којима су се млади т а к м и ч и л и   у трчању, скакању, бацању копља и диска, 
рвању, песничењу (боксу), панкратиону, пентатлону (петобоју), али и у реторици и музици, 
рецитовању и говорништву. На тај начин оне су  постале стециште целокупног друштвеног и 
културног живота и биле истински факултети  универзитетског света Хелена.  

У Спарти  су гимназије имале само стазу за трчање, простор за бацање копља и диска, игру 
лоптом и палестру. 

Главна зграда грчких гимназија била је п а л е с т р а, грађевина четвороугаоног облика. 
Унутрашње, откривена дворишта у палестрама су била ширине од 50 па све до  400  м.,  тачније 
два стадија и служила су  пре свега за тренинг и такмичења у: рвању, песничењу и 
панкратиону.Поред тога служила су и другом  разноврсном вежбању.  
      Око палестре налазио се 10 метара широки трем где су се окупљали старији гледаоци, као и 
песници и филозофи, који би говорили своје стихове или беседе. У самој згради палестре 
налазиле су се бројне просторије са посебним наменама,  као што су биле: Ефебејон (велика 
просторија под кровом, која је служила за физичко вежбање у случају лошег времена); Корикејон 
(просторија за  остављање одећеу посебне вреће окачене о зид). Елаиотезион (просторија у којој 
су вежбачи мазали тело уљем); Конистерион,  (просторија у којој су се вежбачи посипали финим, 
ситним песком,  ради што бољег хватања бораца при рвању); Лутрон,  (просторија за   умивање и 
купање после вежбања): Просторије за скидање песка са тела након вежбања, посебним 
полукружним направама, које су називане стригила; Просторије са топлом и хладном водом, за 
купање и масажу; Егзедре (отворене просторије, где су филозофи држали часове говорништва). 
      Иза палестре се обично налазио велики простор засађен дрвећем, у чијем хладу су се одмарали 
уморни вежбачи или бројни посматрачи. На том простору се налазило  тркалиште (дромос), 
игралишта за децу и игралишта за различите игре са лоптом. 
      Рад гимназија био је регулисан одређеним прописима и законом, а њима је управљао  
непосредно управник  (гимназијарх), док су обуку младића водили учитељи  (педотриби),  који су 
их учили свим физичким вежбама, а такође и специјалисти за поједине гране вежбања или 
такмичења (гимнасти). Њима је у раду помагао и велики број помоћника и осталог особља 
неопходног за успешан рад ових институција. 
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2.3.4. Најзначајнији облици физичког вежбања и начин њиховог извођења  
 

1. Т р ч а њ е 
     Трчање је као основна, најомиљенија и највише примењивана вежба заузимала веома значајно 
место у систему физичког васпитања. Поред тога што је будуће ратнике непосредно припремало 
за рат, трчање је било неопходно средство помоћу кога су се успостављале и одржавале 
међусобне везе преко курира, који су у то доба били веома поштовани и цењени. 
     Грчки тркачи су били веома способни и издржљиви и спремни да извршавају и најтеже 
задатке, због чега су имали велики углед. Често се и данас  спомињу најпознатији као што су: 
     Фидипид, који је у два дана претрчао  200  километара трчећи од Атине у  Спарту по помоћ;  
Филипидис, који је након победе на Маратонском пољу претрчао  42  км до Атине за мање од три 
часа, да би јавио о победи и након тога је према предању издахнуо. 
      Такмичили у више различитих дисциплина у трчању, као што су : 
          а. Трчање на један стадион (стадиодром) било је такмичење у трчању у правој линији,  у 
дужини од 192,27 м., по предању 600 Хераклесових стопа.  
          б. Трчање на два  стадиона  (диаул или  диаулос)  било је такмичење у трчању у дужини од 
384,54 м., с тим што су прву деоницу од 192,27  метара такмичари трчали у једном смеру, а затим 
се окретали око вертикално стуба,  па се онда враћали истом стазом, трчећи другу деоницу према 
старту. 
          в. Трчање на више стадиона (долихос),  које је представљало истрајно трчање и то у 
дисциплинама: на 8 стадиона (1.538,16 м); на 12 стадиона     (2.307,24 м); на  20 стадиона (3.845,40 
м); на 24 стадиона (4.614,48 м).  
          г. Трчање наоружаних ратника (хоплита)-хоплитодром, које се састојало се у такмичењу  
ратника у трчању са шлемом на глави, бронзаним штитом у једној и мачем у другој руци. (на 
деоницама11.,5 и 19 км).  
          д.  Трчање   са буктињама (такмичење  лучоноша)  које се одржавало три пута годишње за 
време одређених свечаности и празника.  
          ђ.  Трчање напред-назад, као посебан облик трчања, који се користио као погодна вежба за 
развијање издржљивости, примењиваног у борби са противником у различитим ратним 
ситуацијама. Оно се састојало у трчању   на стази дугој  44 м., подељеној на деонице од по два 
метра. 

*     *     * 
Такмичари су се трчали  на Стадиону где је постојао обележен старт, са стартним местима, 

на стази широкој 1,5 м. Трку су започињали из стојећег положаја, постављајући прсте ногу  у 
одређене жлебове на каменим плочама углављеним у земљу. Трчало у групама од по четири 
такмичара и гласник је пре почетка сваке трке, извикивао прво имена градова одакле су стигли 
такмичари, а затим њихова имена.  Потом се обраћао  публици, тражећи да се јави  онај ко може 
да оспори врлине било кога од оних који су на старту. 

Тек после тога, ако се не би нико јавио,  дат је знак  трубом за почетак трке. Уместо  знака 
трубом за почетак трке, често се трка почињала узвиком: "крените", а понекад и постављањем 
препрека на старту (као на пример подигнутим ужетом), које су се истовремено уклањале у 
тренутку поласка. Стартер је пазио да почетак трке буде правилан и имао је право да опомене 
тркаче, да их поново врати на старт, па чак и да удари једном врстом корбача, онога који је 
погрешио. 

Након добијања победника по групама, такмичили су се победници група, док се тако не би 
добио најбржи такмичар у једној од наведених дисциплина. У то време на такмичењима у трчању 
није се мерило време, већ се пласман одређивао  међусобним надметањем. 

Антички тркачи нису знали за ниски старт, мада је на једном цртежу из тога доба приказан 
такмичар како на старту једном руком лагано додирује тло, вероватно покушавајући да што 
успешније започне трку. Циљ је представљала једна линија нацртана на тлу,  код које су била 
тројица  судија, који су пазили на исправност доласка на циљ и имали право да кажњавају све оне 
који учине неки прекршај  правила.  
      Што се тиче облачења такмичара, носили су повој  (омотач,  повез),  који им је покривао део 
тела око бедара,  али почев од 15-тих Олимпијских игара (720 г. пре н.е), на такмичењима у 
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Олимпији морали су да се представе наги. Дечаци су трчали наги, а жене у Спарти  трчале су 
обучене у кратке хитоне, са откривеним десним раменом и широком траком преко груди. 
 
          2.   С к а к а њ е  
      Скакање је представљало важну вежбу у систему физичког васпитања,  јер је способност 
доброг скакања била неопходна сваком ратнику. Из тих разлога вежбало се скакање у  висину, 
дубину, даљину и комбиновано.     
     Најчешће је примењивано  скакање  у  даљ, са  места или са залетом  са одређеног мало 
узвишеног места, а доскакало се у јаму са песком. За време скока у рукама су држали   х а л т е р 
е,   ради повећања убрзања и дужине скока, бољег одржавања равнотеже приликом скока. Халтере 
су били предмети од метала (најчешће олова)  или камена  полукружног облика, који су на 
предњем крају  били тежи и проширени, са удубљењем за палац са једне стране и удубљењем са   
друге стране за остала четири прста. У Олимпији су пронађене халтере тежине   2 - 4  кг.   
     Према тумачењу цртежа скакач се залетао држећи халтере у рукама и непосредно пре одраза 
ногом замахнуо  рукама са халтерама снажно назад, а у фази лета замахнуо рукама напред, да би у 
тренутку доскока замахом руке  вратио  назад и непосредно пре доскока испустио халтере  иза 
себе. Међу најбољим античким скакачима  издваја се Фајлос из Кротона, који је скочио 55 стопа 
делфијских (9,77м.), што се објашњава издигнутим одскочиштем.  
     Такмичили су се и у скакању у вис  преко  конопца,  одразом једне или обе ноге; скакању у вис 
помоћу мотке зашиљене на крају, преко различитих препрека; као и у акробатским скоковима, као 
што су  скокови са окретањем око себе у ваздуху са једним или два окрета  (салта).  
  
          3.   Б а ц а њ е    д и с к а     (д и с к о с а)    
 Бацање диска је била занимљива бацачка дисциплина. Диск који су бацали је био пљоснат,  
округао камен сочивастог изгледа, пречника 20-30 см, дебљине 4-8 см, тежине  2-6,5 кг. У 
каснијем периоду диск је прављен  од тврдог и тешког  дрвета, бронзе и олова.  

О начину бацања диска не постоје тачни подаци, али се тадашњи начин бацања знатно 
разликовао од бацања диска данас и изгледао је овако: 
Пре бацања бацачи су диск и шаку трљали прахом, а затим су долазили на одређено, мало  
узвишеније, место  за бацање; из почетног става, са диском у десној шаци и руком поред тела, 
такмичар би подизао руку са диском испред себе до изнад главе, придржавајући га и другом 
шаком истовремено подижући се на прсте ногу, чинећи мали искорак левом ногом испред десне.  
Затим је спуштајући се у получучањ, враћао леву ногу иза десне ноге и савијајући се у трупу 
стављао леву шаку на десно колено, а десном руком са диском замахнуо према назад. (Грчки вајар 
Мирон направио је скулптуру бацача диска баш у овом положају и позната је под именом: 
"Дискоболос"). Након тога бацач је без заустављања десне руке, брзим покретом и снажним 
замахом од назад према напред, ротационим покретом десне руке (полукружно) избацивао диск у 
даљину, који је хоризонтално лебдећи и ротирајући достизао одређене даљине. 

Описана техника била је тежа од данашње, јер је тражила  од бацача  више координације, 
усклађеност покрета и добру равнотежу, али је и поред веће енергије коју је бацач улагао, била 
мање успешна од савремене технике бацања диска. Овај начин бацања  назван је  х е л е н с к и   
стил бацања.  

Место пада диска означавано је пободеним кочићем, стрелом или неким штапом. Бацало се 
три пута, од линије бацања, коју нису смели да након избачаја пређу  (преступе), јер им се у том 
случају бацање није рачунало. 
 
          4.   Б а ц а њ е    к о п љ а      
      Бацање копља у античкој Грчкој имало је практичан значај, јер се непосредно примењивало у 
рату и лову. Користило се  кратко копље дужине   1,2 -1,4 м. са оштрим врхом  као  бацачко 
оружје и дуго копље дужине 4-5 м.  за борбу  "тело у тело". 
     На такмичењима су се користила краћа дрвена копља, са дужим металним врхом,  која су на 
средини имала  омотан кожни ремен са омчом на крају (анкилом), у коју се за време бацања 
стављао средњи прст и кажипрст. Приликом избачаја копља ова два прста давала су завршни 
импулс (преко омче и ремена) који је одмотавајући се окретао копље око уздужне осе и дајући му 
ротацију, омогућавао бацање на већу удаљеност. 
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      За време залета, непосредно пре избачаја, такмичар је трчећи до одређене линије бацања 
држао копље десном руком хоризонтално изнад рамена, а затим га  бацао у даљину, у одређени 
циљ: нацртани круг на тлу; стуб, пободен у земљу или  штит окачен  на њему. 
      У почетку је више била цењена прецизност од даљине хица, те се тада бацало копље са 
неколико корака залета или са места. О постигнутим даљинама и најбољим резултатима нису 
сачувани никакви подаци до данас 
 
        5.   Р в а њ е     
      Рвање је  било најстарије и најомиљеније вежбање, које је због свог значаја за физички развој 
тела и обликовање мускулатуре посебно цењено. У палестрама, у којима су се пре свега 
упражњавале вежбе снаге, практиковало се и рвање. Ова врста борења је преко легенди доведена 
у везу и са самим називом ових места за физичко вежбање.  У Хомеровим еповима описано је да 
су се антички јунаци рвали наги, опасани само око бедара узаним појасом, који је од  XВ 
Олимпијских игара престао да се користи. 

Пре него што би започели рвање такмичари су мазали тело уљем да би кожа била 
еластичнија и клизавија, па су на тај начин били отежани захвати рвача. Након тога посипали су 
тело ситним песком, који је за ову сврху посебно доношен са реке Нила, да би како су веровали 
смањили знојење током вежбања и умањили хлађење тела рвача. 

Такмичило се на два начина: 
С т о ј е ћ и   или усправно (триагмос), код кога су такмичари стајали један наспрам другог 

стојећи, покушавајући један другог да оборе на земљу, подижући противника и бацајући га на 
тло. Избацивали су један другог из равнотеже ударањем у ноге испод колена, при чему су могли 
да савијају и уврћу руке или шаке противника. 

Такмичар би изгубио борбу ако би три пута био оборен, односно три пута додирнуо тло 
горњим делом тела (од рамена до бокова) или коленом. Након сваког обарања рвач би се подизао 
и настављао даље борбу до победе једногтакмичара.    

Л е ж е ћ и  (алиндезис-рвање на тлу) на кога подсећа данашњи "слободни стил". Борба се 
код њега настављала на тлу и након обарања противника, све док један од њих не би признао 
победу. Борба није била завршена све док противник не би био оборен на леђа.  
      Место где су се борци рвали често је било прекопано и посуто водом, тако да је подлога од 
блата била веома клизава, али је и ублажавала падове, након бацања на тло. Рвање се 
организовало и у борилиштима  посутим песком. Борба се  одвијала према утврђеним правилима 
која су морала да се поштују,  а сваки прекршај правила,  односно забрањени захват или ударац, 
строго је кажњаван ударцем шибе  (прута). 
     Најпознатији рвач био је Милон из Кротона, који је победио 6 шест пута на Олимпијским 
играма, 7 пута на Питијским играма, 9 пута на Немејским и 10  пута на Истамским играма. О 
његовом јунаштву и снази говорило се да је била чудесна и ретка, па се причало да је био толико 
снажан да је на леђима носио бика од четири године, кога је убио једним ударцем песнице и целог 
га појео за један дан. 
 
          6.   П е с н и ч е њ е 
      Песничење (шакање) је познато од најстаријих времена Хомеровог доба. Начин борења се 
састојао од ударања голим песницама, односно из задавања и избегавања удараца. У прво време 
песнице и део надлакта су умотавали меканим ремењем да би заштитили  противника и своје 
прсте од повреда.   
      У каснијем периоду, а нарочито са појавом професионалних атлета, мењао се начин борења па 
се уместо умотавања меканим, песница умотавала оштрим ремењем у које су уграђиване плочице 
и копче од гвожђа или олова. На тај начин борбе су постале суровије, са више озбиљних повреда, 
а понекад су се завршавале чак и смрћу једног од такмичара. Увијена песница, са доста ремења и 
метала у  њему, представљала је једну врсту "маља" услед чега је такмичар изгубио способност 
задавања брзих удараца, те се борба претварала у чекање и тражење најпогоднијег тренутка за 
задавање тешког и опасног ударца, односно у избегавању таквог удара  "оклопљене" шаке. 

Борци су се борили у палестрама, наги, са металном капицом од бронзе, која је штитила 
главу и слепоочнице од смртоносних удараца и повреда. Правила борбе утврђена су  688.  године 
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пре н.е. Тада се није знало за ринг, рунде, одмор, категорије, већ је борба трајала све дотле док 
један од бораца није изјавио да је побеђен или то показао подигнутом руком.   
      Такмичари су показивали изузетну храброст, снагу, издржљивост и спремност да истрпе 
болове, јер су борбе биле бруталне. Да би постали добри борци дечаци и младићи су морали 
дуготрајно да вежбају, али без омотача од каиша на шакама, које су користили само 
професионалне атлете. Снагу ударања младићи су стицали ударајући у пуњене балоне или кожне 
xакове. 
     У Спарти се посебно ценила ова вештина због њене практичне примене у рату. Међутим, када 
су на борилиштима синове аристократа заменили професионални борци, песничење као и рвање 
је постало могућност за добијање награда, а тиме и обезбеђивање егзистенције ових бораца. 
      По великом трпљењу болова спомиње се борац Еуридамас, коме је у борби поломљена вилица 
и зуби, али ипак није хтео да се преда. Напротив он је хладнокрвно прогутао своје поломљене 
зубе пред противником, који се када је то видео одмах  предао. 
 
          7.   П а н к р а т и о н 
     Панкратион је начин борења, који је представљао комбинацију рвања и песничења, у коме су 
борци имали право да користе све рвачке захвате и ударце песницама и ногама. То је била једна 
од најтежих вежби и најсуровији облик борења.  

Такмичари су се борили голог тела, намазани уљем и посути песком. Песнице су биле без 
ремења и борба је започињала у стојећем ставу међусобним ударањем и одбраном голим шакама, 
а када би један од противника био оборен, борба би се настављала рвањем на тлу. Било је 
дозвољено подметање ноге и ударање ногама, извртање руке, па чак и ломљење прстију 
противника. Међутим, без обзира на сву бруталност, утврђена  правила морала су да се поштују и 
сваки њихов прекршај значио је дисквалификацију и проглашавање противника за победника.  
      Имајући у виду суровост овог начина борења и штетне последице,  грчки лекар Хипократ 
указивао је на његове лоше стране и тражио забрану оваквог начина вежбања и борења. Но и 
поред тога такмичење у пентатлону уводи се и за дечаке на на Олимпијским играма (208. г).  

Дијагорос из Родоса, познати панкратиста, био је познат по својој снази, тако да се о њему 
причало да је голим рукама задавио дивљег лава. галопу,   
    
          8.   П е н т а т л о н     ( П е т о б о ј ) 
     Пентатлон је био скуп пет такмичења повезаних у једну такмичарску дисциплину, коју су Грци 
веома волели и ценили и представљао је значајно средство физичког васпитања, јер је утицао на 
развој брзине, снаге, издржљивости, окретности и тиме доприносио   хармонијском  развоју тела.  
      Ценећи значај пентатлона Аристотел је говорио: "Петобојци су најсавршенији од свих  атлета, 
јер су  од  природе  примили  снагу,  брзину, спретност и храброст. Најлепши људи су петобојци, 
јер су они способни за толико вежби, од брзине до оних вежби снаге".    
    Пентатлон су сачињавале следеће такмичарске дисциплине: с к а к а њ е; б а ц а њ е   к о п љ а ;  
т р ч а њ е ;  б а ц а њ е   д и с к а ;  р в а њ е. 
      Нису пронађени поуздани подаци о начину такмичења у петобоју, односно о редоследу 
такмичарских дисциплина, али се зна да се такмичењем у рвању одлучивао победник у 
пентатлону. То значи да је рвање било последња такмичарска дисциплина., а победник 
пентатлона постајао би такмичар који је победио у последњој такмичарској дисциплини и у још 
две дисциплине   петобоја.  
 
М е д и ц и н с к а     г и м н а с т и к а  
      Медицинска гимнастика у античко доба није била неки посебан облик физичког вежбања, већ 
примена различитих облика физичких вежби у  медицини и то: у   п р е в е н т и в и  (спречавању, 
заштити, предупређењу);  у   т е р а п и ј и (лечењу); у   р е х а б и л и т а ц и ј и  (враћању у 
претходно стање).  
      На основу развоја теоријске мисли и достигнућа у практичном раду проналазак медицинске 
гимнастике, односно прва   п р и м е н а   физичког вежбања у медицини, припада старим Грцима. 
За њено откриће, примену у пракси и развој заслужно је више античких лекара, од којих су 
најпознатији: Асклепије (код Римљана Ескулап) у XИИИ в. пре н. е. ; Меде  је открио да се 
телесно слаби људи вежбањем брже опорављају и да тако побољшавају своје здравствено стање ; 
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Икус је болесницима које је лечио преписивао као лек и физичко вежбање ; Питагора је 
препоручивао као основна правила живљења и доброг здравља, вегетаријанство и физичко 
вежбање; Херодикус  је живео у V в. пре н.е., по мишљењу многих "отац медицинске 
гимнастике", јер је радећи као учитељ у једној палестри примењивао хигијену и терапију 
физичким вежбањем, чиме је побољшавао здравље оболелих; Хипократ, (460-377)је оснивач 
медицинске науке, схватао је значај физичких вежби у лечењу болесних и поставио основна 
начела у ортопедији, масажи, купању, сунчању и физиотерапији. Сматрао је да гимнастика има 
основни задатак да сачува здравље човека, а медицина да га лечи и опоравља. Био је противник 
претераног вежбања атлета, препоручујући умерено вежбање. Описао је велики број вежби и 
објаснио њихово деловање на организам човека;  Гален  лекар, филозоф и вежбач, који је живео у 
Риму (131-210) указивао је на патолошке случајеве у којима је морало да се користи физичко 
вежбање и препоручивао  масажу   у  лечењу оболелих.  
 

2.3.5. Свечане игре античке   грчке 
 
     У античкој Грчкој организовале су се различите верске свечаности и церемоније, у чијем 
склопу су се одржавала и одређена такмичења. У основи ових такмичења налазио се нагон за 
такмичењем (а г о н), за надметањем ради победе за славу и похвалу који је представљао једну од 
најизраженијих особина хеленске природе.  (Агон је код античких Грка значио: мегдан,  игра, 
утакмица). Може се рећи да се читав хеленистички живот одвијао у духу   а г о н и с т и к е,  у 
пуној хармонији тела и духа, из које је настала и развијала се читава култура античке Грчке.  
Агонални нагон је остао дуго времена у њиховом животу, као једна од основних карактерних 
особина хеленског човека.  
      Први облици агоналног израза јавили су се у играма у славу покојника, а у каснијем периоду 
овакви култни обреди агоналног карактера срећу се на великим народним празницима и постају 
обавезни део програма  опште - грчких свечаности као  т а к м и ч е њ а   а т л е т а, која су 
побуђивала посебну пажњу присутних учесника и гледалаца. Она су имала су различите садржаје, 
што је зависило од тога у част кога бога је организована свечаност  (с в е ч а н е    и г р е).  

На овим свечаним играма организоване су:  
• в е р с к е   с в е ч а н о с т и   (обреди)  религијских садржаја,  
• г и м н и ч к а  такмичења (у трчању, скакању,рвању, песничењу)  
• м у з и ч к а  такмичења и у другим облицима уметности.  
      Временом су ова надметања постала велике такмичарске манифестације,  прерастајући у  с в е 
г р ч к е  (панхеленске) празнике.  Свечане игре су се одржавале најпре сваке године, затим сваке 
друге, треће, четврте или пете године, у различитим местима Грчке, али се међу свим тим играма 
издвајају према значају, обиму и традицији: Свечане игре у Олимпији; Свечане игре у Истму 
(Коринту) ; Свечане игре у Делфима и Свечане игре у Немеји.  
         Најпознатије међу њима биле су    О л и м п и ј с к е    и г р е,  које су једна од најзначајних 
појава у физичкој култури античке Грчке, одржаване у месту Олимпија готово дванаест векова. 
 

2.3.6. Античке игре у Олимпији (древне „Олимпијске игре“) 
 
        У држави-граду Елиди, на западној обали полуострва Пелопонез испод брда Кронос, на 
брежуљку Алтис, налазило се с в е т и л и ш т е - свето  место, где су грађени храмови. Око њега, на 
простору између реке Кладеј и речице Алфеј, изграђени  објекти  за  такмичења: стадион, 
хиподром, гимназија, палестра. Овај  п р о с т о р  назван је  О л и м п и ј а  и на њему  су се одржавали 
верски обреди и разна  т а к м и ч е њ а, која су се у каснијем периоду називала: "Игре  у  Олимпији"  или  
"Древне (античке) О л и м п и ј с к е  игре". 
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Легенде о настанку Олимпијских игара:  
      Прва легенда казује да је Олимпијске игре основао бог Зевс, друга говори да је Херакло (грч:  
Ираклис; лат: Херкул), син бога Зевса  оснивач Олимпијских игара, трећа да је  Пелопс, али 
четврта легенда  је са највећом реалном основом.  
     По њој је Игре у Олимпији  основао краљ Ифитос 884. г. пре н. е., а према  другима 776. г. пре 
н. ере, у жељи да престану ратови, болести и разне несреће. Он је два краља закључио  трајни 
уговор  о   с в е т о м   м и р у.  На основу тога Елида је проглашена као света земља, у коју је био 
забрањен приступ војницима и наоружаним људима и сва  непријатељства и ратови.  
     У прво време био је само у трајању једног месеца (свети месец), а посебни изасланици из 
Елиде су објављивали свети мир. То је заустављало ратове, прекидало непријатељства, мирило 
завађене градове. Олимпијски савет је строго кажњавао све оне који су прекршили успостављени 
свети мир. 
      Игре у Олимпији су се одржавале сваке четврте године, а период од четири године, између 
Олимпијских игара, називан је  о л и м п и ј а д а.    
 

Древна  Олимпија  
 
      Древна Олимпија у античко доба није била насељено место, већ  простор у долини река Кладеј 
и Алфеј, на коме  су се налазили храмови, разне зграде и објекти за такмичење. Према намени 
разликујемо три групе објеката:  
 
      1. Светилиште Олимпије (свето место) се простирало испод брда Крониона, на брежуљку 
Алтис, на коме се налазила "света шума". На овом простору изграђени су храмови бога Зевса, 
Хере, Реје, Хестије и споменици Пелопсу и  Хиподамеји, као и низ других кипова.  
     Цео тај простор четвртастог облика износио је приближно 200 м. на западу и око 160 м. на 
северу и југу. У каснијем периоду ограђен је зидом тих димензија који је штитио Светилиште. На 
западној страни зид је целом дужином одвајао Светилиште од објеката који су служили за 
вежбање и надметање такмичара (Гимназија, Палестра, Базен), а на источној страни дуги 
отворени Ходник одјека одвајао је Светилиште од Стадиона.  
     Храм бога Зевса, био је најзначајнији објекат направљен у јужном делу Светилишта средином 
В в. пре н.е. (Димензије храма: 64,12  х 27,36  х 25 м). У храму се налазио кип бога Зевса од злата 
и слонове кости у седећем положају, кога је представио као доброг бога, пуног љубави и 
сажаљења према људима и изражавао спокојство, олимпијски мир, племенитост и доброту. 
    На простору Светилишта грађене су многе зграде које су имале различите  функције, а то су:  П 
р и т а н е ј   у којој су се организовали банкети у част олимпијских победника, као и осталих 
свечаних гостију; Р и з н и ц е  (трезори)у којима су се чували дарови грчких градова; Х о д н и к  
одјека  у коме су се гласници и трубачи такмичили. 

Улаз на Стадион налазио се у продужетку Ходника Одјека. Испред Улаза постављено је 16 
кипова бога Зевса (З а н е), а на Улазу две табле које су натписима потсећале такмичаре на часно 
понашање: "Ови кипови показују свим Грцима да се новцем не може купити олимпијска победа".  
"Олимпијска победа се не купује новцем, већ се постиже брзином ногу и снагом тела".  
 

2.  Објекти  за  такмичења 
Око Светилишта постојали су следећи објекти: Стадион, Хиподром, Гимназија, Палестра и 

Базен, који су били намењени за вежбање и такмичења током одржавања Олимпијских игара.  
     СТАДИОН  се налазио источно од Светилишта и на њему су постојале уређене стазе и 
гледалиште. Укупна дужина износила  је 212,5 м. а ширина стаза за трчање 30  метара.  
• Стаза,  на којој су се одржавала такмичења  у трчању, је била  дуга  192,27  м.   односно према 

предању 600 античких стопа. 
• Старт је био на источном делу Стадиона и састојао се од више ижлебљених камених плоча, са 

којих је могло у исто време да стартује 20 такмичара. 
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• Циљ  је био код улаза у Стадион, који је код трчања дисциплина: диалос или долихос 
истовремено био и старт и циљ. Код трчања на више стадиона такмичари су се окретали  око 
камених стубова, постављених  на старту и циљу. 

• Гледалиште је било смештено на косим падинама око Стадиона, на које је могло  да се смести 
око 40.000 гледалаца. 

• Егзедра (свечана ложа) се налазила на средини дуже стране Стадиона, са јужне стране, у којој 
су седели хеланодици и угледни гости.  

• Камени олтар богиње Деметре се налазио на половине северне стране Стадиона, поред кога је 
на седела свештеница храма богиње Деметре, једина жена којој је било дозвољено да прати 
такмичења. 

 
    ХИПОДРОМ је био место за такмичења у вожњи бојних кола и осталих  коњичких такмичења. 
Налазио се око 700 м. јужно од Стадиона. Стаза на којој су се одржавала такмичења била је 
елипсастог облика, са оштрим заокретима око постављених стубова и њена укупна дужина (један 
круг) износила је четири стадија, то јест око 780 м.  У каснијем периоду дужином стазе подигнут  
је зид, који је спречавао директне сударе кола и коња.  
 
     ГИМНАЗИЈА (гимназион) се налазила на улазу у Олимпију, а изграђена је између 300. и 200. 
г. пре н.е. Састојала се од великог правоугаоног простора поред реке Кладеј, оивиченог са четири 
стране дугим отвореним ходницима.   
      На отвореном простору су атлете вежбале трчање, бацање копља и диска, а када је било лоше  
време тренирање се одвијало у источном наткривеном ходнику. Овај ходник је био дуг 212 м.  
 
     ПАЛЕСТРА  или школа рвања је саграђена око  300.  г. пре н.е. ере, као зграда четвртастог 
облика, чија је свака страна била дуга 66,75  м. У  њеном унутрашњем делу атлете су вежбали и 
такмичили се рвању , песничењу, панкратиону и скакању.  За време великих врућина или киша 
вежбало се у отвореним ходницима. У овој палестри су филозофи седели на посебним клупама и 
водили међусобне разговоре и расправе. 
 
    БАЗЕН се налазио јужније од Палестре, у непосредној близини реке Кладеј и био је намењен за 
освежавање, вежбање и за нека такмичења, која нису била у програму Олимпијских игара. 
Димензије су му биле:  16 х 24  м.   
 

3.  Остале  зграде  за  различите  намене    
     Остале зграде су се налазиле западно и јужно од Светилишта и грађене су у различитим 
временским периодима. Градиле су се за различите намене и функције.  
      а)  Т е о к о л е о н је била званична резиденција три свештеника Олимпије, аристократских 
грчких породица, чија је званична дужност била да принесу жртве у Светилишту, приликом 
одавања поште боговима.  
      б)   Х е р о н  је зграда четвртастог облика у чијем се склопу налазио један кружни део са 
олтаром посвећен  незнаним херојима.  
      в)  А т е љ е  вајара  Фидије налазио се поред Теоколеона, са његове јужне стране, у коме је 
Фидија израдио кип бога Зевса.  
      г)  Г р ч к о   к у п а т и л о  се налазило у тој групи зграда поред Херона, у близини отвореног 
базена.  
      д)  Л е о н и д е о н  се налазио на југо-западном делу Светилишта. Била је то велика зграда-
хотел, дужине 80 и ширине 73,5 м. У њој су за време Игара спавали и хранили се најзначајнијии 
најважнији гости.  
      ђ)  У л и ц а   п р о ц е с и ј е  се протезала дужином западног зида и названа је тако због тога 
што је туда пролазила поворка свештеника, хеланодика, атлета и званичних гостију првог дана 
Олимпијских игара.  
      е)  Б у л е т е р и о н  је троделна зграда саграђена јужно од храма бога Зевса.  Између два дела 
зграде налазио се отворен простор квадратног облика, где су  такмичари и хеланодици полагали 
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заклетву. У њему  су се одржавали   састанци Олимпијског савета, примале жалбе такмичара, 
судија, саслуша-вали такмичари и судије и чувала разна документа у вези са Играма.      
 
 

Олимпијске    игре   у  архајском   и   класичном  добу   
    
     Пошто су се античке Олимпијске игре увек одржавале у старој Олимпији у држави Елиди, то је 
град Елида бринуо око припрема и организације Игара и имао потпуни надзор над Светилиштем. 
Град Елида се налазио  око  40 км. од Олимпије. Имао је четири гимназије намењене за вежбање 
атлета; зграду у којој су хеланодици учили правила и обавезе; позориште..  
      За време трајања Олимпијских игара Савет града Елиде заседао је у Булатериону  и том 
приликом је добијао име: О л и м п и ј с к и    с а в е т. За организовање и спровођење 
Олимпијских игара Савет града Елиде одређивао је: свештенике; хеланодике-судије и 
организаторе Олимпијских игара; као и шест жена које су организовале такмичење девојака   (х е р 
е ј е). 
     а. Хеланодици су били посебно одабрани грађани Елиде, угледне и поштоване личности, које 
су водиле рачуна о целокупној организацији и спровођењу Игара. Они су надзирали припреме 
објеката и справа за надметање, руководили организацијом и судили на свим борилиштима.  
      За време вршења наведених дужности и задатака њима су помагале одређене групе људи, 
сличне  данашњој служби обезбеђења. Хеланодици су се разликовали по начину облачења од свих 
других учесника, јер су на себи имали дуге раскошне пурпурне, љубичасто-црвене огртаче.  
      Одмах након  избора слали су гласнике у све грчке државе и колоније да објаве почетак  
олимпијске године, односно почетак периода  "с в е т о г    м и р а",  што је био позив свим грчким 
државама да прекину међусобна непријатељства и започете ратове. То је био и позив будућим 
такмичарима да почну са  припремама за наступ на Играма, јер је на њима могао да наступи само 
онај такмичар који је код своје куће вежбао десет месеци што је морао да докаже када  стигне у 
Олимпију. 
      Хеланодици су примали пријаве такмичара за наступ на Играма и проверавали доказе о 
њиховој припреми код својих кућа. Осим тога вршили су надзор за време једномесечног вежбања 
у Елиди или на борилиштима у Олимпији  и   б и р а л и  најспособније и најбоље припремљене 
атлете за учешће на Олимпијским играма.  
      За време одвијања такмичења имали су неограничену власт, а њихове  одлуке су биле 
суверене, неопозиве и непоништиве, па чак и у случајевима када је одлука погрешна морала је да 
буде одмах извршена. Оштећени такмичар имао је право жалбе Олимпијском савету, који је могао 
за овакве грешке да казни Хеланодике, али није могао да промени или поништи њихову одлуку. 
Овакви случајеви су били веома ретки, јер је било познато да су Хеланодици своје одлуке 
доносили правично и непристрасно, са ауторитетом који су поштовали и признавали сви Грци на 
Олимпијским играма. Казне које су изрицали односиле су се на такмичаре, њихове градове, па чак 
и на државе из којих су долазили.  
      Број Хеланодика се мењао, зависно од броја такмичарских дисциплина. Тако је у првих  25  
Игара било само двојица,  да би се касније њихов број повећавао све до  18. У почетку су били 
бирани коцком, а касније су бирани најпогоднији и најбољи грађани Елиде и то годину дана пре 
почетка Игара. Уживали су све почасти и наступали на челу свечане поворке приликом 
приношења жртве или уласка на Стадион и додељивали су награде победницима. Имали су за 
себе посебну зграду  (Хеланодикејон), у којој су обављали своје дужности  и становали. 
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Правила  Олимпијских  игара   

 
Правила  Олимпијских  игара  су била строга и одређивала су право учешћа на Играма према 
замишљеном идеалу античких хероја. Према томе: 
           1.  На Играма је имао право да учествује  с в а к и     с л о б о д н о     р о ђ е н и  Грк  који:  
• није починио неко недостојно дело (крађа, злочин, свет огрђе); 
• није оскрнавио свети мир; 
• није прекршио неко од правила Олимпијских игара. 
           2. Робовима је било забрањено учешће  и присуство на такмичењима, док је странцима 
изузетно дозвољавано да присуствују као гледаоци.  
     У периоду римске владавине Римљани су дозвољавали својим грађанима да учествују на 
Олимпијским играма.  
     3. Морално понашање атлета и њихов однос према противницима, био је одређен правилима,  
тако да:   
• противник  није смео да се убије, чак ни из непажње;   
• било је забрањено да се користе непоштени поступци;  
• да се прима новац, да би  допустили противнику да победи; 
• да се нуди новац,  да би их други пустили да победе;  
• да се подмићују судије и протестује против њихових одлука.       
      Сви они који би прекршили неко од ових правила били би новчано кажњавани или 
искључивани са Игара. 
           4. Жене нису имале право да се такмиче на Олимпијским играма, па чак ни да присуствују 
као гледаоци. Женама власницама кола и коња било је дозвољено да њихова кола и коњи 
учествују на коњичким такмичењима. Тако су више пута жене, као власнице коња и кола, однеле 
победу на овим такмичењима, јер је награда била додељивана власницима кола и коња а не 
возачима, који су њима управљали. 
     Ако би нека жена била ухваћена да присуствује Играма била је бачена са стрме стене Типеона 
у реку Алфеј. Међутим нема доказа да је ова казна била заиста и примењивана.  

Међутим, упркос томе што је на Играма могао да учествује сваки слободно рођени Грк, то 
право је било само  формално право свих Грка, јер  нису могли сви слободно рођени Грци да се за 
такмичења на Играма припремају десет месеци код своје куће, а затим један месец да бораве у 
Олимпији. То су могли само најбогатији припадници грчке аристократије.  
     Зато су Олимпијске игре античке Грчке, у доба њиховог пуног сјаја и процвата, биле смотра не 
само физичких способности и вештине надметања и борења, већ и приказ моћи и богатства 
робовласничке аристократије и демонстрација њихове власти и надмоћности над обичним 
народом. 
 

Организација  и  програм  такмичења  на  Олимпијским  играма  
 

Организација и програм такмичења су се мењали током развоја Олимпијских игара, односно 
повећаван је број такмичарских дисциплина и време трајања Игара. Олимпијске игре у архајском 
и класичном периоду (800-338. г. пре н.е). прошле су развојни пут од њиховог трајања од само 
једног  дана,  до петодневног трајања.  
      Од  776.  до  680. г. пре н.е.  програм је трајао   ј е д а н   дан; 
      Од  680.  до  632. г. пре н.е.  програм је трајао   д в а       дана; 
      Од  632. до 472. г. пре н.е.  програм је трајао  т р и  до  ч е т и р и  дана; 
      Од  472.  г. пре н.е. програм је трајао   п е т   дана. 
      Припреме за одржавање Олимпијских игара започињале су годину дана раније, односно од 
оног тренутка када су били одређени Хеланодици. Они су одмах слали гласнике у све градове, да 
најаве следеће Олимпијске игре и започели са прегледањем и уређивањем објеката и справа у 
Олимпији. 
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      Месец дана пре почетка Олимпијских игра Хеланодици су дочекивали такмичаре у Елиди, 
који су под њиховим надзором вежбали (тренирали) оне дисциплине у којима ће се такмичити. 
Неколико дана пре почетка Игара вршили су избор најспремнијих такмичара.   
     Такмичарски програм Олимпијских игара се током њиховог одржавања мењао, односно 
повећавао број такмичарских дисциплина. У почетку је на програму Игара постојала само једна 
дисциплина, тј.  трчање на дужину од једног стадиона, да би се почев од 14. игара програм 
проширивао  допуњаван  новим дисциплинама.   
 
Преглед  увођења  појединих    а т л е т с к и х   (гимничких)  дисциплина  на  Олимпијским 
играма 
__________________________________________________________________ 
Редни број              Година                   Уведена  
Олимпијских          организовања           такмичарска                             
игара                     Олимп.  игара          дисциплина 
_________________________________________________________________         
    1.  Ол. игре     776. г. пре н.е.             Трчање на један стадион (192,27) 
  14.  Ол. игре      724. г. пре н.е.           Трчање на два стадиона  (диаул) 
  15.  Ол. игре      720. г. пре н.е.           Трчање на 24 стадиона (долиходром) 
  18.  Ол. игре      708. г. пре н.е.           Рвање и петобој  (пентатлон) 
  23.  Ол. игре      688. г. пре н.е.           Песничење 
  33.  Ол. игре      648. г. пре н.е.           Панкратион 
  37.  Ол. игре      632. г. пре н.е.           Трчање и рвање    д е ч а к а 
  38.  Ол. игре      628. г. пре н.е.           Петобој                д е ч а к а 
  41.  Ол. игре      616. г. пре н. е.          Песничење           д е ч а к а 
  65.  Ол. игре      520. г. пре н.е.           Трчање са оружјем 
143.  Ол. игре      208. г. пре н.е.           Панкратион         д е ч а к а 
_________________________________________________________________ 
 

Програм  Игара од  472. г. пре н.е 
 
     Почев од 77. Игара (472. г. пре н.е) програм такмичења на Олимпијским играма трајао је пет  
дана и био је распоређен на следећи начин: 
 
Први  дан:   О т в а р а њ е  Игара 
• пријављивање и упис такмичара вршено је у Пританеју, 
• затим је поворка свештеника, хеланодика, атлета и званичних гостију Олимпијских игара уз 

звуке флауте пролазила улицом Процесије (западном страном Светилишта),затим страном 
поред  Булетериона  пролазили кроз Јужну капију до Храма бога Зевса,   

• у храму бога Зевса обављано је приношење жртве, жребање редоследа и  стартних места, као 
и говори филозофа и других, 

• затим се поворка поново враћала у Булетерион где су испред олтара бога Зевса такмичари 
полагали заклетву о поштовању Правила Игара и изјављивали да су тренирали 10 месеци, а 
очеви, браћа и тренери се заклињали да је то истина, 

• Хеланодици су се заклињали да ће судити према правилима и непристрасно после чега је 
настављен дефиле до Стадиона 

• На Стадиону су гласоноше објављивале отварање Игара.             
 
Други  дан :    Т а к м и ч е њ а      дечака 
• т р ч а њ у,    на  упола краћој стази,           
• р в а њ у ,  
• п е с н и ч е њ у.   
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Трећи  дан :   Т а к м и ч е њ а    одраслих  и  дечака     
      О д р а с л и    су  се такмичили  у:   
• т р ч а њ у    (стадиодром, диалос, долихос), 
• р в а њ у, 
• п е с н и ч е њ у, 
• п а н к р а т и о н у. 

      Д е ч а ц и      су  се такмичили у:    
• ш т а ф е т н о м      т р ч а њ у. 
 
Четврти  дан:   Т а к м и ч е њ а     одраслих 
           1.  к о њ и ч к а    т а к м и ч е њ а    на хиподрому  (пре подне), 
           2.  п е н т а т л о н   (по подне). 
     Четврти дан је био најважнији такмичарски дан. Такмичења су у била најтежа и 
најзанимљивија и окупљала највећи број гледалаца. Преподневна због опасности такмичења 
бојних кола, а поподневна због угледа петобојаца. 

  
Пети  дан:  П р о г л а ш е њ е     победника   (О л и м п и о н и к а) 
      Петог дана Олимпијских игара проглашавани су победници и додељивани су им венци од 
маслинових грана у предњем  делу храма бога Зевса. Победници Олимпијских игара добијали су 
име  "О л и м п и о н и к",  које су трајно задржавали. 
     Победнике Олимпијских игара славили су и о њима писали највећи песници античке Грчке, 
описивали и величали њихову  храброст, вештину и снагу. Највећа част сваког Олимпионика била 
је право да постави свој кип у Светилишту, на простору брежуљка Алтис, тако да су њихова 
записана имена, као и имена њихових очева  и градова из којих су долазили, вековима остајали у 
Олимпији као сведоци њихових победа и подвига.  
      Повратком у своје градове доживљавали су велика признања, славље и почасти. Њихови 
суграђани рушили су делове градских зидина да би Олимпионици могли да  прођу, симболично 
показујући да градови који имају такве јунаке не морају да имају зидове ради своје одбране. Осим 
тога добијали су награде, ослобађани су од пореза, на свечаностима добијали почасна места, 
стицали право да се у рату боре у близини краља. 
      Веома висок ниво такмичарских резултата и понашања такмичара на Олимпијским играма, 
достигнут је веома строгим и доследно примењиваним правилима. Сви прекршаји атлета 
најстрожије су кажњавани, а зависно од тежине прекршаја изрицане су и различите казне, од 
новчаних до јавног бичевања и искључивања са Игара.  
     Најстрожије је кажњавано подмићивање, било да се давао или примао новац, јер се на тај 
начин нарушаво дух Олимпијских игара, који је захтевао часно надметање. Високе новчане казне 
служиле су за израду и постављање кипова бога Зевса на улазу у Стадион (зане), које су 
подсећале атлете да се часно боре. Казне за подмићивање су изрицане почев од 388.г. пре н. е. и 
од тих прихода направљено је укупно шеснаест кипова. 
      Поштујући дух Олимпијских игара и култ олимпијске победе, грчке атлете долазиле су на 
борилишта Олимпије са жељом за победом, али свесни да се до победе може доћи једино 
дуготрајним вежбањем и по цену великих физичкх напора. У исто време су знали да свака 
изречена казна значи казну и срамоту за његов родни град, а свака победа понос, славу и 
признање њему и граду из кога је дошао. То је за њих био мотив и подстицај да истрају у 
напорном вежбању и часној борби, да би као Олимпионици постали симболи врлине и снаге, 
цењени и поштовани у свом граду, али и у читавој Грчкој. 
 
     Х Е Р Е Ј Е  су била такмичења младих девојака Елиде у  трчању, на стази дужине око 130 м. 
Такмичиле су се у Олимпији, али не у време Олимпијских игара. Трчале су одевене у кратке 
хитоне, обнаженог десног рамена  и расплетене косе.  
     Победнице на овим такмичењима добијале су маслинов венац, а њихове слике чуване су у 
Херином храму. На овим такмичењима  судило је шест  одабраних жена из Елиде, које су у 
периоду између Игара ткале плашт посвећен богињи Хери, а за време такмичења стављале га на 
кип богиње.  



 

31. 
 

     Услед померања времена почетка одржавања Олимпијских игара Хереје су наизменично биле 
једном пре, а други пут после Олимпијских  игара. 
 

Значај Олимпијских игара у архајском  и  класичном периоду 
 
     Значај Игара у архајском (800-480) и класичном периоду (480-338) је изузетно велики. Оне су 
биле скуп најбољих атлета, али су остали садржаји и пратеће манифестације далеко 
превазилазиле њихов такмичарски карактер.  
      На свим Олимпијским играма и њиховим пратећим церемонијама присуствовали су у великом 
броју најбогатије аристократе, званични представници грчких градова, војсковође, стари 
Олимпионици, уметници, мислиоци, говорници, тако да је то била прилика за опште панхеленско  
окупљање највиђенијих људи Грчке. На Играма су се Грци међусобно упознавали, успостављали 
контакте, заједно слушали и гледали уметничка дела и остала достигнућа грчке културе, склапали 
пријатељства и савезе. Многи од њих израђивали су и остављали своја ремек дела у Олимпији, а 
бројни политичари и краљеви узимали лично учешће у такмичењима, са жељом да ојачају своју 
моћ и осигурају престиж и својом олимпијском победом. Неки од њих су у томе и успевали. 
      Познати и славни филозофи Аристотел и Платон били су стални гледаоци Игара; песници 
Пиндар и Симонид посвећивали су своје песме победницима;Мирон, Фидија, Праксител, Лисипс 
украшавали су Светилиште својим најбољим делима.Два, од седам познатих мудраца, који су 
посматрали такмичења, умрла су за време Олимпијских игара и то како се прича Шилон из 
Спарте умро је од превеликог узбуђења када му је син постао  Олимпионик, а Талес из Милета од 
сунчанице. 
     Наводи се да су  76. олимпијске игре одржане после медејских ратова 476. г. пре н. е. биле 
једне од бољих, а по некима најбоље и  највеличанственије. На њима је учествовао и познати 
војсковођа Темистокле, херојски победник код Саламине, кога су поздравили сви гледаоци када 
се појавио на Стадиону. Славни историчар Херодот  казивао је  444. г. пре н. е. делове своје 
историје о славним победама над Персијанцима, окупљеним људима, гледаоцима олимпијских 
такмичења. 
      Познате личности тадашње Грчке, политичари, филозофи, војсковође, често су са говорнице у 
предворју Зевсовог храма говорили о потреби међусобног јединства свих Грка, заустављању 
ратова и непријатељстава, тако да се из Светилишта Олимпије ширила идеја и дух мира и 
јединства читавог грчког света. 
      Ове идеје јединства, мира и слоге свих Грка неговале су се и развијале у свим светилиштима 
античке Грчке, а посебно у Олимпији и преносиле преко бројних гледалаца и слушалаца ових 
говора, путника из најудаљенијих грчких градова и колонија, стварајући мисао о потреби 
свегрчког јединства, доприносећи формирању властите националне самосвести. 
 
 

Олимпијске игре у хеленистичком добу и опадање њиховог  значаја  и  моћи      
 
     После битке код Херонеје  (338. г. пре н. е)  настала је доминација Македоније на читавој 
грчкој територији, односно нова етапа историјског развоја  позната под именом  хеленистички 
период (338-146 г. пре н.е). Краљ Филип II и његов син Александар Македонски, посвећивали су 
значајну пажњу и бригу Светилишту у Олимпији, финансијски га помагали, а у његовом једном 
делу изградили грађевину познату под именом Филипеон. 
     Осим тога  краљ Филип II је учествовао на 105. олимпијским играма 356. г. пре н.е. Учествовао 
је на коњичким такмичењима, победио у галопској трци и стекао назив Олимпионика. На 
следећим Играма 352. г. пре н.е. такмичио се у вожњи бојних кола (квадрига), а  348. г. пре н. е. у 
вожњи бига.     
     Такође је и Александар Македонски гајио велико поштовање према Светилишту Олимпије и 
Играма, тако да је у знак поштовања олимпијских победника у бици код Исоса ослободио 
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заробљеника Тебена, чим је дознао да је Олимпионик, а 324. г. пре н. е. у Олимпији на Стадиону 
прочитана је његова посланица, којом је помиловао све прогнане. 
     Након смрти Александра Македонског  (323. г. пре н. е) почео је мало по мало да  опада  
древни сјај Олимпије и Игара и поред тога што су и даље подизани споменци и пружана 
финансијска помоћ свечаностима у Олимпији. Узроци томе су вишеструки:   
         а. Упркос томе што је физичко васпитање у периоду процвата класичне Грчке представљало 
основу општег образовања и што се у то време физичким вежбањем бавило у свом слободном 
времену хиљаде атинских грађана, у IV в. пре н. ере мења се однос младих  према  физичком  
вежбању.  
         б. Првобитни идеал физичке снаге и храбрости, који је био формиран и развијан у VI и V 
веку пре н. е., пре свега због потребе стварања храброг, снажног и издржљивог ратника, као и 
постављени циљ хармонијског развоја тела и духа  (калокагатија), у IV веку пре н.е. постепено се  
н а п у ш т а ј у    и образовање се све више усмерава  само на духовну страну личности.  Највиши 
друштвени слојеви као основни циљ васпитања тада постављају овладавање свим неопходним 
знањима за управљање државом,  познавање закона и  целокупне  науке.  
    Због тога је од тог времена интелектуално образовање, па и интелектуално надметање, било  
све више у средишту пажње деце виших атинских кругова, а све мање такмичења у области 
музике или гимнастике. Од тога периода традиционални интерес за атлетизам опада, у односу на 
претходну епоху и друге области почињу све  више да занимају младе. Из тих разлога код тих 
друштвених слојева све је мања жеља да учествују у ратовима и на разним атлетским 
такмичењима, односно да се припремају за то систематским, дуготрајним напорним  физичким 
вежбањем, јер је за њих била неопходна дуготрајна, напорна физичка припрема. 
      в. Осим тога све већи број младих припадника владајућег сталежа избегавао је напорно 
физичко вежбање, предавао се забави и доколици и уживао у бројним животним задовољствима. 
Због тога су временом губили основне физичке способности и постајали слаби и физички 
неразвијени, како их је и описао Аристофан: "Рамена узана, груди слабе, кожа бледа, мускула-
тура лабава, женски кукови..."  
      Дешавало се то упркос бројних прекора најпознатијих мислилаца и лекара тога времена, који 
су упозоравали младе и друштво у целини, на значај физичког вежбања и потребу хармонијског 
развијања тела и духа. 
      г. Опадање  значаја и друштвене  функције  физичког васпитања,  као и свођење на 
индивидуални однос према њему, условило је тражење нових решења у вези са обезбеђивањем 
ратника, потребних свакој држави. Схватило се да достигнути друштвени развој, измењен начин 
живота и нове државне обавезе синова богатих аристократа чине бесмисленом, на овом степену 
развитка грчког друштва, дуготрајну војничку припрему младих ради потребе државе да има 
снажну војну силу. 
      Од тада физичко васпитање деце владајуће класе све више губи војничко обележје, јер су 
синови робовласничке аристократије све мање постајали војници. Њих замењује најамничка 
(плаћеничка, професионална) војска, коју су чинили становници неразвијених и удаљених 
области Аркадије и Тесалије, а допуњавана је све више професионалним атлетама. Градови су 
плаћали ову професионалну војску, која је имала  сурову и дуготрајну војничку припрему.  
    д. У том периоду је било све више  п р о ф е с и о н а л н и х   а т л е т а,  који су се посвећивали 
само тренингу и такмичењима, а егзистенцију су обезбеђивали од награда и привилегија. То је 
било могуће, јер је тада  у Грчкој постојао велики број различитих игара и свечаности. Са друге 
стране било је све мање синова богатих аристократа, који су желели да напорно и дуго вежбају 
ради учествовања на такмичењима ради славе и уважавања.        
      Њихов број је бивао све већи и због жеље градова да имају олимпијске победнике. Они су 
стога вршили најстрожију селекцију младих људи, односно бирали су најдаровитије и 
најснажније, који су се бавили искључиво физичким вежбањем, па се може рећи да је на тај начин 
стварана класа професионалних атлета, односно да се тада појавио "занат" такмичара. Одабирана 
деца олимпијских победника, као и деца родитеља  без  физичких  и психичких недостатака, 
верујући у велики значај наследног фактора. 
     Међутим, након престанка бављења такмичењем професионалне атлете су остајале без 
егзистенције, јер су живели од награда са такмичења, тако да им је одлазак у професионалну 
војску био скоро једино егзистенцијално решење.  
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      Појава професионалних атлета и стварање од њих посебног друштвеног слоја, који је налазио 
себи егзистенцију у такмичењима на разним свечаним играма и добијању великих награда, које су 
након победа добијали,  уздрмала је институцију Олимпијских игара и других сличних такмичења 
у Грчкој, упркос најмудријим начелима и правилима. Богате награде и велике зараде уништиле су 
сваки васпитни утицај физичког вежбања, а жеља за победом због материјалне добити, довела је 
до појаве бројних изгреда, кршења правила, подмићивања и сличних непоштених појава. 
      Физичко вежбање (тренинг) будућих професионалних атлета отишло је у другу крајност, јер 
су под руководством тренера (агонистарха) подвргавани напорном  систему вежбања, које је 
имало за циљ да створи јаког, снажног, брзог и издржљивог борца, који ће побеђивати снагом, 
окретношћу, али и преваром. У том смислу организовано је   с в а к о д н е в н о    вежбање у 
трајању од по   ш е с т   часова у четвородневним циклусима:  
• првог дана  вежбање брзине,  
• другог дана вежбање снаге,  
• трећег дана вежбање читавог тела,  
• четвртог дана најнапорније физичко вежбање.  
      Читав овај систем тренинга одвијао се под руководством посебних тренера и био је усмерен на 
такмичења  у рвању, песничењу и панкратиону,  јер су се мењали  захтеви и укус публике, а тиме 
и "лик атлете".   
     У исто време мењао се и састав публике,  јер су се у гледалишту све мање налазили грађани из 
виших друштвених слојева, који су изгубили интерес како за лично учешће на овим такмичењима, 
тако и за посматрање истих. Такмичења све више постају забава најширих друштвених слојева, 
који нису имали ни основно граматичко, музичко и гимнастичко  образовање  
     Чести ратови и политички немири огрубели су укус ових гледалаца, тако да надметање у 
петобоју није више било предмет њиховог интересовања, нити су се дивили складно развијеним 
атлетама. Гледалиште се занимало за драматична такмичења,  са доста суровости и узбудљивих 
момената, које су пружале борбе професионалних атлета.  

У том смислу мењао се и  начин борења у рвању, песничењу и панкратиону, који сада 
постају суровији, драматичнији и опаснији по борце. То је све више привлачило ове гледаоце, а 
измена општег карактера такмичења допринела је да се измени и изглед бораца.  
     У IV в. пре н.е. свечани празници  су  престали  да  буду  смотра складно физички развијених 
атлета, већ су се претворили у приказ "тешко-атлета"  са хипертрофираном мускулатуром, која 
постаје нови критериј и идеал за борце овог доба. Изглед борца у песничењу на веома пластичан 
начин представио је вајар Аполоније, у I в. пре н.е. скулптуром професионалног атлете у седећем 
положају, уморног са одсутним погледом, руку обавијених кожним ремењем. 
      Професионални борци поникли у сиромаштву у најудаљенијим грчким насељима, углавном 
необразовани и без икаквог духовног живота, огрубели од тешког тренинга и сурових такмичења, 
приказивали су на бројним такмичењима своје примитивно искуство на велико задовољство 
гледалаца.  
     Такмичења су за њих била једини садржај живота, а свакоддневни режим у смени спавања, јела 
и тренинга, који је био усмерен на развој појединих физичких способности. Због  ј е д н о с т р а н 
о г   физичког развоја често нису могли своју снагу да користе ни у војсци. 
      Професионализам у античким такмичењима значио је и одређене промене у Олимпијским 
играма, које због тога губе свој претходни сјај и свегрчки карактер, а корупција као његова 
пратећа појава доноси низ непријатних случајева подмићивања,  који су строго и доследно 
кажњавани.  
      Њега критикују лекари и филозофи као једно од крупних зала Грчке, упозоравајући на значај 
физичког вежбања за очување здравља и потребу хармонијског развоја, који је професионализам 
угрожавао режимом тренинга и начином живота атлета. Познати лекар Хипокрит је говорио за 
педотрибе (тренере) следеће:   

"Уче младе људе да се не покоравају законима и легалним начинима, да раде  незаконито, да 
варају, узимају снагом све што зажеле; онај који се није понашао према овим саветима 
проглашаван је рђавим, а они који су се тога придржавали величани су..." 
     Педотриб Теон се подсмевао лекарима и њиховим предлозима, говорећи да: "Они који немају 
практичног познавања овог заната немају право да дискутују о тим стварима". Позивао је лекаре 
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да дођу у палестру и покушају да предају гимнастику, што показује његово определење и 
веровање у оно како су и шта радили тренери и професионалне атлете, одбацујући оправдане 
критике и примедбе многих образованих људи тога времена.      
     На основу ових сазнања може се рећи да професионализам у спорту, односно бављење спортом 
као професијом, има свој почетак у античким такмичењима грчких професионалних атлета, а све 
пратеће појаве професи-онализма данас, имају корене у античком вежбању и такмичењима 
професионалних атлета Грчке. 
  

Промене у систему физичког васпитања, физичком вежбању (тренингу) и карактеру   
такмичења (спорта) 
 
      Све ове промене утицале су  да се  мења и сама древна  Олимпија, дотадашње место античког 
атлетског култа.  Олимпијске игре почињале су све више да личе на  неку врсту  "вашара",  на 
коме су се догађали различити спектакли, а претеривања у специјализацији  бораца - професио-
налних атлета, којима физичко вежбање није било средство за складан физички развој, већ начин 
да дођу до постављеног циља (победа - материјална награда), удаљавало је масе образованих  
грађана од атлетских борилишта. 
     У периоду хеленизма променио се идеал човека и начин његовог живљења, што је имало 
одраза у свим областима културе. Међутим физичко васпитање младог нараштаја и даље је било у 
оквиру система општег васпитања и представљало традицију која се сачувала у овим новим 
условима. 
       У то време гимназије су грађене као огромни комплекси зграда са вишеструком наменом, у 
чијем саставу су биле  палестре, пливачки базени, купатила, просторије за масажу и собе за 
одмор. Оне су и даље представљале значајне културне установе, које су и у хеленистичком  
периоду шириле грчку културу. Ново схватање света и човека допринело је да се измене вековне 
традиције, тако да су у овом периоду гимназије постале отворене и за жене, странце, па чак и за 
робове.   
      На тај начин физичко васпитање у грчким гимназијама било је доступно и за младе људе који 
нису били грчког порекла. Оно је изгубило претходну суровост, неопходну за припрему будућих 
ратника и постало средство личног задовољства, усавршавања и задовољавања властитих 
потреба. У тим новим условима главни садржај вежбања биле су лаке вежбе, купање у топлој 
води и масажа. 
      Достигнућа античке физичке културе ширила су се са културом античке Грчке у читавом 
хеленистичком свету, у градовима и државама  Мале Азије, Месопотамије, Египта. У ИВ в. пре 
н.е. професионалне атлете путовале су по свим хеленистичким градовима, показујући уз помоћ 
својих тренера, стечено знање и искуство. Осим тога такмичари професионалци, који су били из 
других земаља (странци), учествовали су на Олимпијским и другим свечаним играма показујући 
своја достигнућа, али и учећи од грчких атлета.  
      На тај начин се грчка физичка култура, остварена до ИВ в. пре н.е., а посебно достигнућа у 
такмичарском делу (спорту), преносила и ширила у хеленистичком свету. Међутим, у исто време 
на самој територији Грчке на Балканском полуострву осећала се стагнација, па и опадање 
достигнућа у овој области. 
 

2.3.7. Олимпијске   игре  у  римско  доба   и   њихово   укидање 
 
     Освајања Рима проширила су се у II в. пре н. е. и на Балканско полуо-стрво, тако да је  146. г. 
пре н. е. освојена и Грчка. Владавина Рима започела је тада и у древној Олимпији, односно над 
организацијом такмичења у њој. Пошто су Римљани истицали своје грчко порекло, узели су за 
себе и право учешћа на Олимпијским играма, тако да су се у дугом низу година на овим 
такмичењима сретале бројне римске војсковође и императори, који су често постајали победници 
у неким дисциплинама на Олимпијским играма. 
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      Током периода римске владавине Игре су повремено добијале одговара-јућу пажњу и значај, 
али се ипак може закључити да су све више губиле  свој првобитни сјај, углед и значење за 
антички свет, јер су многи политичари и владаоци Рима наносили на разне начине материјалну  
штету многим сличним светим местима и смањивали углед Олимпијских игара и других 
такмичења. 
      Римски политичар, војсковођа и конзул Сула је опљачкао више грчких светилишта, међу 
којима и Олимпију, ради наставка ратова. Прослављајући победу у рату организовао је 175. 
олимпијске игре у Риму 80. г. пре н. е., док су се у Олимпији организовала само такмичења 
дечака. 
    За време владавине императора Аугуста Октавијана (30-14.г.) Светилиште у Олимпији и 
Олимпијске  игре добили су већи значај.  
     У време императора Нерона  Игре су биле  покорене сујетом и самовољом овог владара. Био је 
ватрени присталица атлетских такмичења и њихов активни учесник, приморавајући и друге 
римске аристократе да на њима учествују. Да би могао на 211. Олимпијским играма лично да 
учествује продужио је њихово трајање од  65. до 67. г. пре н. е. и учествовао на такмичењима 
глумаца и музичара ма да је имао, како су говорили, "глас гори од једног гаврана". Такмичећи се у 
вожњи бојних кола испао је из њих, но без обзира на то прогласили су га олимпиоником. 
Организатори Игара ипак су одбили да у званичан списак унесу овај резултат.  
     Олимпијске игре добиле су већу важност у периоду владавине импера-тора Хадријана (117-
138), али већ после њега, почев од III века њихов значај и пређашњи сјај бивао је све мањи и 
мањи.  
     Игре су од тог доба добијале све више светски карактер, јер су на њима учествовали такмичари 
из свих делова Римског царства. Због тога су се грчки градови-државе све мање интересовали за 
Игре и учествовање на њима. И сам изглед Олимпије почео је да се мења.  
     Због одбране од честих напада и пљачкања храмова, грађани Елиде рушили су поједине 
објекте да би правили одбранбене зидове. Тако су  267. г. морали да сруше Ходник Ехо, Метрон и 
Леонидеон, да би  од тог материјала изградили зид са јужне стране  ради заштите храма и кипа 
бога Зевса.  
      Бележење имена победника престало је од  225. ОИ,  (251.г),  мада постоје записани подаци за 
победнике на:  255. ОИ - 241. г;  262. ОИ - 269. г;  288. ОИ - 373. г. и 291. ОИ-385.г. Последњи 
забележени Олимпионик на 291. ОИ био је Артаксатинос (Ардавазд) будући краљ Арменије.  
      Последње Олимпијске игре одржане су 393. г., јер је већ следеће 394 .г. Теодосије И својим 
Указом забранио многобоштво, а тиме и култ грчких богова и све свечаности у вези са тим.  На 
тај начин   з а б р а њ е н е   су све   свечане игре у Грчкој,  па  и Олимпијске игре у древној  
Олимпији, а већ следеће  395. г. кип бога Зевса је пренет у Константинопољ.  
     Тако је прекинута једна веома дуга традиција, одржавана  у Олимпији  1.169  година, за које 
време су Олимпијске игре одржане 293 пута. Након таквог насилног прекида она је била 
напуштена, а фанатизам хришћанске религије, која је све више јачала, сручио се на напуштено 
Светилиште. Теодосије II је наредио 426. г. да се спали храм бога Зевса, а оно што хришћани нису 
уништили, разорили су снажни земљотреси  522.  и  551. г.  Клизање брда Крониона и речни 
наноси Алфеја и Кладеја, после бројних поплава, сакрили су рушевине бројних споменика 
Олимпије,  испод дебелог покривача од земље, учинивши их ишчезлим за бројне будуће векове. 
 

З н а ч а ј  и  в р е д н о с т  д р е в н и х  -  античких  О л и м п и ј с к и х    и г а р а 
 
    Настанак и развој цивилизације Хелена представља и почетак формирања наше модерне 
цивилизације, а период развоја грчке физичке културе чини основу савремених облика ове 
области. Значајна искуства и достигнућа античке Грчке у области основних институција  
физичког васпитања, његове рационалне организације ради државе и за државу, у складу са 
филозофским и медицинским поставкама, са посебно одабраним средствима, на одређеним 
местима и у оквиру посебних манифестација, послужила су као путоказ будућем рационалном, 
савременом  физичком васпитању. 
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      Систем општег васпитања у Спарти, помоћу физичког васпитања, обезбеђивао је доминацију 
војничког сталежа, извлачећи из грађана максимум физичке и моралне снаге, ради обезбеђивања 
властите величине. Атина као поморски град је имала друге услове живота и зато захтевала развој 
интелигенције, уметности, филозофије, науке и телесне снаге у неопходној равнотежи   и   х а р м 
о н и ј и.  
      Култ веровања Грка у заједничке богове и исти језик којим су се служили,  омогућио је да се 
путем Олимпијских и других Игара повежу сви грчки градови међу собом, градећи свехеленско 
јединство. 
     Олимпијске игре, најзначајније и највеће међу њима, као институција посебне врсте, за свој 
почетак могу да захвале свечаностима и празницима локалног карактера. Идеју светог мира 
прихватили су сви значајнији градови Пелопонеза, а временом и остали хеленски градови, па и 
читав тадашњи свет у коју је била стигла хеленска култура. Сви они су са радо-шћу и уважавањем 
дочекивали позив за учешће на Играма и долазак на њих. 
     Светилиште Олимпија је веома брзо постало једно од најзначајних места религиозних 
окупљања, али исто тако и најзначајније место а т л е т с к и х   т а к м и ч е њ а  античког света. 
Олимпијске игре су проносиле славу грчког света и приказивале највећа достигнућа у области 
физичке културе, уметности и науке. Сама чињеница да су Игре организоване у част бога Зевса, 
највећег међу боговима и бога свих Грка, придоносила је још већем значају  и угледу овог 
Светилишта. 
      Поред тога установљени принцип да награда за победника не буде новац, ни друге матријалне 
вредности, већ само венац исплетен од гранчица свете маслине у облику круне, остварио је 
надмоћ морала и дух Олимпијских игара, као Игара врлина. Ова награда победницима 
установљена је почев од  VII Игара, а дотле су победници награђивани јабуком или бронзаним 
троношцем. Ова тековина античких такмичења  (с п о р т а)  послужила је као основа појаве  а м а 
т е р и з м а   у обновљеним Олимпијским играма и модерном спорту нашег доба.    
      Нажалост, неизбежни политички раздори међу грчким градовима рушили су сва достигнућа у 
области културе, науке и уметности, а испред амбиције власти нестајала је достигнута хармонија 
и моћ хеленског света. Одступања од основних начела захватила су тада и област физичке 
културе, јер је   п р о ф е с и о н а л и з а м  донео бројне преступе такмичара, а такмичења су 
изгубила свој васпитни идеал. Нису тада помогле ни бројне критике лекара,  филозофа и тренера. 
И мада је професионализам у античким такмичењима (с п о р т у) имао и друге разлоге, осим да се 
бавећи се спортом као "професијом" од тога и живи, он је у  развоју такмичења (спорта) био 
ослонац даљег развоја професионалних односа такмичара (спортиста) и професионализма 
модерног спорта, све до наших дана. 
     Пронађени сачувани остаци грчке културе, подстакли су културне покрете западног света, а 
пре свих хуманизам и ренесансу (XV век), да постану испирација бројним педагозима, 
мислиоцима, лекарима и другим просвећеним људима.  
     Они су се у својим делима и практичном раду вратили човеку и потребној бризи о хармонији 
тела и духа, што је  довело  до  препорода  васпитања  младих  поколења, а  посебно до развоја 
физичког васпитања у  системима васпитања модерне Европе. Физичко васпитање античке Грчке 
нашло је место и у великим гимнастичким системима Европе, који су се рађали крајем 18. и 
почетком 19. века. 
     Сва достигнућа и искуства такмичења на бројним играма античке Грчке, а посебно на 
Олимпијским, представљала су основу даљем развоју такмичар-ских активности (с п о р т а) 
током наредних векова. То се уочава у такмичењима витезова разних европских земаља, која 
поред специфичности ове врсте такмичења садрже многобројна искуства античких надметања.  
     Појава савременог спорта током 18. и почетком 19. в. била је заснована на искуствима и пракси 
античких и средњевековних такмичења што је омогућило бржи развој спорта и његово ширење у 
све делове света. 
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2.4. ФИЗИЧКА   КУЛТУРА   У   СТАРОМ    Р И М У 
 

Према предању и легендама Рим је настао 753. г. пре н.е., а оснивачи су били браћа Ромул и 
Рем. Веома мало се зна о историји Рима у првих неколико векова, али се претпоставља да су њиме 
управљали краљеви. Римску робовласничку државу чинили су робови  и  слободан  народ .   
      Збацивањем са власти последњег краља успостављена је република 509.  г. пре н.е. За време 
њеног трајања настављен је даљи успон и ширење римске  државе. Стварање грађанске војске од 
плебејаца, који постају пуноправни грађани римске државе, са војном обавезом од 17. до 65.  
године, омогућило је даље јачање Рима и његово даље територијално ширење. Настају освајања 
целог Апенинског иБалканског полуострва, Блиског Истока, северне  Африке, Шпаније, Галије.  
      Почев од  27. г.  пре н.е.  установљена је  царевина (империја), као ново државно уређење, на 
чијем је челу стајао цар. Оснивањем сталне стајаће војске наставила је са ширењем граница и 
јачањем своје моћи. Од II в. опада моћ Римске Империје, а престанком освајачких ратова 
заоштрава се класна политичка борба у њој. Поробљени народи дижу устанке у жељи да се 
ослободе, а незадовољна војска подиже честе побуне. Све то потреса и слаби до тада моћну 
Империју,  која коначно пропада  395.  године, делећи се на Источно и  Западно Римско Царство.  
      Западно Римско Царство срушено је 476. г. и та година се узима као година нестанка 
робовласничког поретка и појаве феудалног друштвеног уређења. Источно Римско Царство  
(Византија)  је као држава постојало све до  1453.  г. када пропада под налетимаТурске. 
 

  Доба краљева  (753 - 509 г. пре н. е)         
     Племена Етрураца су у периоду од VIII до VI в. пре н. е. у северном и средњем делу 
Апенинског полуострва представљали најмоћнију силу. У пронађеним писаним остацима налазе 
се подаци и о облицима физичког вежбања овог народа.  Целокупно васпитање се одвијало у 
породици.  
      У првим годинама дете је васпитавано у породици.  Касније би га отац учио да чита, пише и 
рачуна, а у лову у природи развијао му је основне физичке способности. Осим тога учио га је у 
руковању мачем, копљем и другим оружјем, које је у лову имало одређену практичну примену. 
До  16. г. римски дечак се налазио непрекидно под надзором свога оца, а затим одлазио у клубове 
младих (јувенте) где су вежбали војничка вежбања.  
    У овом периоду су младићи из најбогатијих породица учествовали на Тројанским играма, када 
су на коњима и под оружјем, приказивали  низ различитих вежби са  изразитим    в о ј н и ч к и м     
о б е л е ж ј е м.  
 

Доба  Републике  (509 - 27 г. пре н. е) 
      У овом периоду вежбали су трчање, бацање диска,  бацање копља,  скок у даљ,  рвање, 
шакање,  пливање и такмичили се у јахању  и  вожњи бојних  кола. Пошто је Рим све више јачао 
као војничка држава физичко вежбање је имало   в о ј н и ч к у  усмереност, односно имало 
задатак да развија основне физичке способности неопходне будућим ратницима. Из тих разлога 
прве Игре, посвећених култу богова и поштовању предака, састојале су се из војничких игара, 
које су се састојале из  т а к м и ч е њ а  у  трчању,  мачевању,  рвању  и  трци  кочија.  
 

Доба Римске Империје (27г.пре н.е -395г) и Западног Римског Царства (395-476) 
     У време пада Републике, установљењем најамничке војске уместо дотадашње грађанске, 
престаје потреба физичког вежбања грађана, усмереног  циљу стварања физички снажног и 
издржљивог ратника. Међутим, ова стална  војска морала је да се бави систематским физичким 
вежбањем, које је чинило основу војничке припреме.  
     Да би се римским грађанима обезбедило физичко вежбање, император Август је основао  
државне институције за вежбање младих аристократа, које су биле сличне школама младих ефеба 
у Грчкој. Већина разноврсних облика физичког вежбања јавила се и развијала у Риму под 
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утицајима из Грчке и била истих карактеристика, као што су: трчање на различите дистанце, 
скакање у даљ и вис, бацање диска и копља, рвање, песничење, пливање, јахање, вожња бојних 
кола и слично. Пливање је заузимало значајно место. 

Физичко вежбање дечака било са оцем или младића у посебним клубовима у фази  
војничких припрема, усмерено је војничкој припреми и било је доступно само дечацима и 
младићима припадницима владајуће класе.  
     Одрасли мушкарци практиковали су игре са лоптом, вежбе са халтерама, јахање, лов и шетње, 
увек када су били слободни, изузев у време када су имали обавезу служења у војним јединицама.   
     Девојчицама и девојкама било је дозвољено да се баве само пливањем и играма и нису могле 
да  учествују у другим физичким вежбањима. Одрасле жене су упражњавале лакша вежбања 
(шетње, игре лоптом, пливање). 
 

Војничка    вежбања  
      Римски  дечак  будући ратник,  стицао је основна војничка знања  код куће од свога оца, а као 
младић у војничким клубовима - јувентама, где су вежбали и даље усавршавали војничку 
вештину. Упражњавали су све оне вежбе које су им могле  да послуже у одређеним ратним 
ситуацијама, као што су: истрајно ходање, трчање, мачевање, руковање тешким копљем (које се 
није избацивало), јахање,  песничење,  рвање,  бацање копља, диска, камена гађање стрелом из 
лука, веслање, различите игре са лоптом или без лопте, пливање  у  реци Тибар, са којим се 
завршавало вежбање. Почев од 310. г. пре н.е., изградњом јавних купатила, пливање се учило и 
вежбало у њима. 
     Ради усавршавања  војничке вештине млади људи  су се окупљали на Марсовом пољу и 
вежбали  ове вежбе. Овакав начин обуке и припреме младих аристократа за будуће ратнике 
задржао се све до реформисања војске,  односно до увођења најамничке плаћеничке војске. 
Појавом професионализма и најамничке војске у Риму, омладина је била ослобођена обавезе 
строге, дуготрајне и напорне војничке припреме, те је почела све више да се предаје 
задовољствима, уз мање физичког вежбања. Ова појава пасивног односа младих према физичком 
вежбању проширила се на целу Римску Империју, а на њену штетност за здравље и физички 
статус младог човека,  указивали су бројни грчки и римски лекари и филозофи. 
 

Установе за физичка вежбања 
     Под утицајима из Грчке, у Риму су отворене многе установе  сличне гимназијама, у којима су 
се окупљали и  вежбали римски младићи,  синови аристократа. Римска  к у п а т и л а  (терме) 
представљале су у Риму оно што су гимназије биле у античкој Грчкој. Грађена су са 
библиотекама, салама за вежбање и лоптање, базенима са топлом и хладном водом, просторијама 
за масажу. Зграде су украшаване мозаицима на зидовима и подовима, мермерним стубовима.  
Позната Трајанова терма  била је дуга  380  м., а широка 320 м. 
 

Јавна  т а к м и ч е њ а  
Г р ч к е    и г р е 
     Такмичења грчких професионалаца, позната под именом "грчке игре", нису привлачиле неку 
значајнију пажњу римске публике. Доласком грчких професионалних атлета, који су приказивали 
своје способности и забављали гледаоце, Римљани су могли да виде и да се увере у лоше стране 
уске специјализације атлета професионалаца. Због тога  ова такмичења нису посећивана, а убрзо 
су престала и да се организују. 
 
И г р е    и м п е р а т о р а          
      Римски императори и највиши великодостојници, који су гледали Игре у Грчкој, а неки од 
њих и да учествовали на њима, желели су да сличне Игре установе и у Риму и да се Игре 
организују у њихову част или у славу њихових војних победа.  
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     Конзул Сула покушао је да у Риму организује Олимпијске игре довође-њем такмичара са 175. 
Олимпијских игара, али оне код Римљана нису побудиле скоро никакво интересовање.  
     Император Август  је у част своје победе у бици код Акцијума  31. г. пре н.е., увео игре под 
именом Акцијане, са програмом који је имао доста атлетских такмичења. Игре су  организоване 
сваке четврте године и биле су  укључене у четворогодишњи циклус грчких игара. Организоване 
су неколико стотина година, скоро до времена пропасти Римске Империје. Одржавале су се на 
посебно изграђеном стадиону на Марсовом пољу. 
      Император Нерон, као ватрени присталица атлетских такмичења увео је  50.  г. у Риму грчке  
игре  под  називом  Неронеје, које  су у програму имале  такмичење у вожњи бојних кола, музици 
и атлетским дисциплинама. Организовао их је сваке пете године и залагао се да на њима учествује 
римска аристократија. 
      Император Домицијан увео је 86 г. Капитолске игре, које су по популар-ности и обимном 
програму биле сличне Олимпијским играма.  Одржаване су сваке четврте и одржавале су се до 
краја императорског периода, али без атлетских такмичења.  
    

Јавне народне игре 

 
     Римљани су организовали јавне народне игре приликом различитих свечаности, празника, 
прослава победа или значајних годишњица, у част богова или култа предака. Почев од III в.  пре 
н.е., градили су посебна здања:  ц и р к у с е    и     а м ф и т е а т р е. 
   Све веће богаћење владајућег друштвеног слоја и сиромашење широких народних маса-плебса, 
довело је државу до великих политичких, економских и социјалних проблема. У намери да скрену 
пажњу осиромашеног друштве-ног слоја са основних друштвених проблема и да их придобију за 
остварење личних интереса и циљева, најбогатији патрицији организовали су често Игре у 
циркусима, чији се број и трајање непрекидно повећавао.  
 

Било је то време када је стотине хиљада римских грађана живело је бедним и понижавајућим 
животом, јер су били навикнути на ратове, којих тада није било, а  презирали  су  рад и запустили 
своја имања. Због тога су задовољства тражили и налазили у бројним забавама и празновању. У 
почетку су Игре организоване само осам, девет пута годишње, да би се касније организовало све 
више празника, игара и забаве, тако да  је у једној  години било  и  175  дана светковина. 

  

Циркуске   игре 
 
      У циркусима су одржаване   т р к е    к о ч и ј а   (бојних кола на два точка, са два или четири 
упрегнута коња).  Најпознатији је био Циркус Максимус, који је могао да прими око 385.000 
гледалаца имао је арену димензија око  500 х 100 м. која је касније повећана (780 х 140 м).  
      Средином арене протезао се дуг, висок и широк зид на коме су били постављени кипови 
богова, олтари, а на оба његова краја налазили су се камени стубови, око којих су кола током 
такмичења морала да окрену седам пута. Специјална ложа у гледалишту била је намењена 
царевима, док се испод ње налазио подијум за представнике Игара. 
      Игре су почињале великом, свечаном поворком у којој су се налазиле судије, свештеници, док 
су кипове богова носили такмичари. Почетак такмичења давао је представник Игара бацањем 
марамице у арену. Након тога у арену је наступало четири такмичара са својим колима, који су се 
такмичили пред многобројним гледаоцима. Приликом окретања кола на крајевима зида догађале 
су се честе несреће, односно испадање возача или превртање кола са њима, што је ово такмичење 
чинило  опасним и тешким. Занимање возача кола временом је постало све значајније и уносније. 
     Гледаоци су се одушевљавали овим тркама и често су се због њих и тукли, навијали за неку од 
странака возача, које су се међу собом разликовале по бојама њихових шлемова: зелена 
боја(пролеће), црвена (лето), плава  (јесен),  бела  (зима). Циркуси су на тај  начин постали 
истински центри друштвеног живота Римљана, јер су се у њима поред занимљивих трка кочија 
одвијале различите друге свечаности.  
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Политичко ривалство богатих патриција и страначке борбе преносиле су се у циркусе, 
уносећи међу грађане раздор и побуне. За разјарену светину нису била више важна само имена 
возача или коња који побеђују, већ боје странке за коју су се они определили. Трке кочија у 
циркусима биле су омиљене међу свим слојевима римског друштва. 
      У каснијем периоду овај однос, према такмичењима у циркусима, био је пренет и у Византију 
(476-1453), у којој су се такође градили велики циркуси за ова такмичења. По страначким 
надметањима, са симболима боја цветова, подсећала су на такмичења у Риму.  
 

Борбе гладијатора 
 
Велику популарност стицале су борбе гладијатора одржаване у амфите-атрима, који су 

грађени у виду  елипсастих здања. Највећи амфитеатар у Риму био је "Колосеум"  димензија 
(188х156м) висине 50 м., који је могао да прими око 100.000 гледалаца. На средини је имао арену 
за борце, окружену зидом висине 3,5-4,5 м.. Простор за борење био је 85 х 53 м.. Први забележени 
подаци о борби гладијатора потичу из 264.г. 
      У амфитеатрима су организоване борбе гладијатора(осуђеника), варвара-војника, а често би се 
борили и слободни људи ради  популарности. У почетку су гладијатори  излазили у арену без 
претходних припрема, али све већи захтеви публике за добрим борцима тражили су добро 
припремљене и обучене гладијаторе, тако да се отварају школе у којима су се они тренирали  под 
руководством посебних учитеља, свирепим и нечовечним методама и веома строгом 
дисциплином. Гладијатори су били власништво богатих људи, који су их и изнајмљивали за 
забаву.Борили су се за време погребних свечаности или различитих гозби, али увек у 
амфитеатрима.  
      Борбе гладијатора започињале су њиховим наступом испред императора кога су поздрављали 
подизањем руке  поздравом: "Здраво Цезаре, поздрављају те они који ће умрети". Према врсти 
оружја и начину борења постојало је више врста гладијатора.  Постојале су две врсте: бестијарије 
(против дивљих звери) и наумахије (борбе на бродовима на вештачки направљеним језерима.) 
      Ако би се током борбе неко од гладијатора борио са мање агресивности, на већу борбеност 
подстицао би га убодима копљем или усијаним гвожђем, неки од посебних надзорника у арени. 
Присутни гледаоци су подстицали борце узвицима: "Уби, удри, нападај!"  Рањенини или 
побеђени гладијатор молио је гледаоце  за милост, а публика му је поклањала подигнутим палцем 
на горе или га слали у смрт повицима "Прими мач" окрећући  палац  према земљи. На исти знак 
императора победник би завршавао борбу задавањем  ударца мачем, који је побеђени гладијатор 
примао храбро и достојанствено. 
     Јувенал (60-140) познати песник и сатиричар описујући стање Рима написао је: "Ови Римљани 
који су до недавно делили моћ легија, сву славу и почасти једном речју, одмарају се данас и у 
њиховом неспокојству траже само две  ствари: "Хлеба и игара" ("Панем  ет цирценсес"). Захтеви 
народа, који је од императора тражио само храну и забаву, испуњавани су организовањем ових 
забава у циркусима и доношењем хране, која се бесплатно делила за време одржавања разних 
забавних програма, такмичења или борби гладијатора.  
     Појава   х р и ш ћ а н с т в а  имала је одређен значај и утицај као нова религија, која је упркос 
забранама постала једна од најраспрострањенијих религија најнижих, потлачених друштвених 
слојева и робова. Своју легалност као религија стекла је Миланским едиктом  313  године. 
        Физичка култура је била једно од друштвених подручја које је нова религија нападала, 
полазећи од својих основних начела и суштине вере, односно од потребе одрицања од свих 
радости живота ради вечног спасења душе након смрти. Тако се већ у II веку појављују мишљења 
теолога против такмичења у циркусима, која их сматрају делом пакла, а гледаоце у њима 
заслепљеним безумницима. 

Црква је настојала да умањи интерес народа за ове забаве, па чак и да их забрани, међутим 
било је тешко потиснути  привлачну снагу ових игара, које су стално привлачиле изнова хиљаде 
нових гледалаца. У наредном периоду црква је немилосрдно гушила све облике забава и 
атлетских такмичења, тако да су гладијаторске борбе забрањене почетком V века (404.г). 
Сагледавајући укупан развој физичке културе у старом Риму види се следеће: 
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Међутим и поред негативних страна која су имале организована такмичења у циркусима 
(трке кочија) и борбе гладијатора у амфитеатрима, значајно је и даље постојање и неговање  т а к 
м и ч е њ а, која преносе традиционално наслеђе такмичења античке Грчке и својим достигнутим 
искуствима послужиће појави и развоју модерног спорта у каснијем периоду. 

 
 

3.   ФИЗИЧКА  КУЛТУРА  У  СРЕДЊЕМ  ВЕКУ   (ОД   V  ДО  XVIII  ВЕКА) 
 
      Период средњег века (476-1789) назива се феудализам, који је био подељен основне класе: 
феудалце и сељаке кметове. Овај друштвени поредак је прогресивнији од претходног 
робовласничког. Владајућа класа феудалаца делила се на два сталежа: духовни-свештенство  и 
световни-племство. 
      Феудализам је прошао кроз три основна стадијума: 
          1. Период раног феудализма (5-11 века ), доба натуралне привреде. 
          2. Период развијеног феудализма  (11-15 века),  
          3. Период позног феудализма  (15-18 века) слабљење и пропаст ф. 
     У овом периоду су се догађала велика светска открића нових земаља и континената, снажно се 
развијала производња, техника и индустрија, а пропадали земљишни поседи. Развојем градова и 
индустрије јавља се и потреба за новом радном снагом - индустријским радником, а грађанство 
као нова друштвена снага постаје носилац економске моћи, која на крају укида феудални 
друштвени систем грађанским револуцијама. 
      Х р и ш ћ а н с т в о  је почетком средњег века представљало идејни ослонац феудалног 
друштва. Црква  постаје права феудална сила стичући богатство, власт и моћ, док је проповедала 
једнакост свих људи пред богом.   
 

3.1. Физичка  култура  у  доба  раног  феудализма (5-11.  век)  
     

     Хришћанство је забрањивало и укидало и све многобожачке обреде, а тиме и значајне 
манифестације физичке културе настале у Грчкој (свечане игре), као и јавне народне игре у Риму. 
Проповедало је презирање свега земаљског, препоручујући аскетски начин живота. Забрањивало 
је бригу за човеково тело, тврдећи да наводи дух на зло и истицало да је свако задовоље-ње 
телесних потреба грех који удаљава човека од његовог духовног живота. 
      Због оваквог учења цркве и њене моћи да га оствари, целокупно васпита-ње у средњем веку 
постало је  ј е д н о с т р а н о,  јер је антички идеал хармонијског васпитања тела и душе заменила 
само брига за душу, док се за тело говорило да је затвор за душу. Свештенство је преузело укупно 
образовање, у оквиру кога је тражило покорност и уздржаност. Дисциплина је била  строга, а 
телесно кажњавање једна од најзначајнијих метода у васпитању. Манастири су постали једина 
места где је могла да се стекне писменост, који су припремале ученике за свештенички позив у 
којима није било физичког вежбања. То је значило прекидање тока започетог развоја физичке 
културе.  
     Међутим, поједине облике физичке културе ипак налазимо у физичким вежбањима деце 
племића и витезова ратника, као и у народним облицима надметања и игара сељака-кметова и 
њихове деце и омладине. И поред  црквених забрана разних облика физичке културе,  није 
изречена анатема на више традиционалних облика физичке културе Германа, Нормана, Ираца, као 
што су турнири. Они су се неометано организовали још од VIII  века. 
      Такође црква није забрањивала  физичко вежбање које је служило за што бољу војничку 
припрему ратника. Бројни ратови, вођени у овом периоду, тражили су нове облике ратовања и 
ново оружје, што је опет захтевало бољу специфичну војничку, али и физичку припремљеност 
војника. Војничка усме-реност физичког вежбања и у овом периоду је основно обележје физичког 
васпитања, које је организовано за будуће ратнике, а како је оно организо-вано само за децу 
владајуће класе то је и даље задржало класни карактер.  
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3.2. Физичка  култура у доба развијеног феудализма (11-15.  Век) 
    
      У 10. в. феудализам се проширио и учврстио у свим европским земљама. Основно занимање  
феудалаца био је рат, а поред тога су се у слободно време бавили још и ловом.  Обе ове 
делатности захтевале су од њих добру обученост у руковању оружјем, јахачкој вештини и другим 
знањима, као и висок ниво физичких способности које су се стицале систематским физичким 
вежбањем.  
 

  А.  Физичко васпитање световног племства   (витезова, ритера) 
      Током IX в., за време борби са варварским племенима, уочена је предност наоружаних 
коњаника-витезова над до тада коришћеном пешадијом, састав-љеном од сељака кметова, који су 
били потребнији за рад на феудалним имањима. Након тога формира се нови род војске 
састављен од синова племића. Витештво се веома брзо проширило на све земљеЕвропе у којима  
се  током 11. и 12. века оснивају бројне витешке организације, ради координације одбранбених и 
војничких припрема, јер су они заправо били професионална војска. Основна њихова обавеза 
било је учешће у биткама, а између битака проводили су време вежбајући и учествујући на 
витешким турнирима, који су били један вид забаве, али и провере вештине и физичких 
способности витезова. Средњевековни витез се одликовао високим осећањем части, пошто-вањем 
жена и пружањем заштите слабијима. 
      У овом периоду феудализма физичка припрема витезова имала је организован карактер, у 
оквиру   с и с т е м а     в а с п и т а њ а   деце племића:        
        а. До  7  година дечаци су  остајали у породици и  расли под надзором мајке стичући основна 
знања, а почев од седам године започињало је њихово систематско васпитање. Основни  ц и љ 
васпитања био је да се дете научи: основним правилима понашања на двору (учтивом понашању), 
познавању дворских игара, музичком образовању, знању страних језика. Дворско пона-шање 
учили су  подједнако и дечаци и девојчице. 
     Када су дечаци напунили  седам година одлазили су на двор сењора (господара) и започињали 
своје витешко образовање. 
        б. У периоду живота од 7 до 14 година дечаци су добили име"паж" и започињали први степен 
физичког васпитања, које је било веома разноврсно. Дечаци су морали да се физички развију и да 
науче неке вештине, па су због тога вежбали: трчање, скакање, пењање, дизање тежег камења, 
пливање гађање стрелом из лука, бацање копља,  различите облике борења (рвање, песничење), 
вештину мачевања(дрвеним палицама, лаким и тупим мачевима), руковање ножем, бацање ножа и 
одбрана од баченог ножа помоћу малог округлог штита, руковање копљем и штитом,  јахање.  
      Путем овог вежбања стицали су  најважније физичке  способности  неопходне за савладавање 
основних витешких знања. Значајна пажња се поклањала учењу вештине мачевања и бацању ножа 
као  припрема за будуће борбе, које су се водиле "на живот или смрт". У програму обучавања 
посебно место је заузимало учење руковања копљем и штитом неопходног за основни начин 
борбе са коња, у биткама или на турнирима.  
     Будући витез морао је да савлада добро најпре вештину јахања, да би могао јашући коња у 
пуном трку ударцем дугог копља да избаци из седла противника, а држећи штит у другој руци да 
се одбрани од противниковог удара копљем. 
       в. Када је дечак  напунио  14  година  савладао је основну физичку припрему и основне 
вештине потребне будућем витезу. Тада је добио име "штитоноша" и стекао право да носи мач и 
мамузе, настављајући даље физичко вежбање под руководством посебних учитеља специјалиста 
за поједине облике вежбања и вештине у руковању појединим  врстама  оружја.  
      Најзначајније је било даље усавршавање у јахању и руковању оружјем, због чега су за њих при 
дворовима организовани посебни школски турнири,   на којима су младићи проверавали стечено 
знање и усавршавали поједине вештине. То су за њих била прва међусобна   т а к м и ч е њ а,  на 
којима су проверавали стечена занања и сопствене способности. 
      Заједно са својим господарем младићи су одлазили на витешке турнире, помагали му у 
облачењу витешког оклопа, водили коња, носили копље, упознајући на тај начин живот витеза у 
свим његовим облицима. 
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      Са навршеном 21 годином младић је посебном церемонијом свечано проглашаван   в и т е з о 
м,   ритуалом у коме је његов господар или краљ, стављајући му мач на једно и друго раме, 
потврдио да је постигао зрелост, савладао неопходна знања и постао  витез. Тада му је свечано 
уручено оружје, те је на тај начин младић ступао у ред витезова, који су имали основни задатак да 
штите свога господара, да се боре у биткама, а у слободно време да се такмиче на турнирима и 
учествују у лову. 
     Садржај физичког вежбања будућих витезова састојао у савладавању 7 (седам) витешких вештина: 
1. Јахање. 2. Пливање.  3. Лов. 4. Гађање стрелом из лука. 5. Борење(мачем, копљем, рвање). 6. 
Забавне друштвене игре на двору (игре лоптом, шах и друго). 7. Говорење стихова, лепо 
понашање, страни језици и плесови.  Значи њихово васпитање није било искључиво ратничко 
васпитање, већ је тежило и оплемењивању духа младог витеза.  
     И поред тога што је витешко васпитање имало за основни циљ да од младића створи добре 
ратнике ипак није било у оној мери сурово војничко образовање, као што је то било у Риму, а 
разноликошћу програма више је подсећало на васпитање у античкој  Грчкој. 
      Средњевековни витезови су стечена знања и физичку припремљеност примењивали у бројним  
р а т о в и м а , које је водио њихов господар, а проверавали и одржавали на  т у р н и р и м а 
(такмичењима) и  у   л о в у. 
 

Витешки   турнири  ( т а к м и ч е њ а)   витезова 
     Први облици витешких турнира појавили су се у раном средњем веку, а у свом класичном 
облику јављају се у 12. веку у Француској, именом  "галске игре." Најраспрострањенија су била 
два основна облика борења витезова: такмичења у групама и у паровима.    
     Такмичења витезова у   г р у п а м а   су првобитна витешка надметања имала су изглед 
војничких игара, у којима су се сукобиле на равном терену две групе војника, постављене у две 
врсте, једна наспрам друге. Витезови су јахали збијени један до другог нападајући противничку 
врсту војника у намери да разбију силним налетом своје противнике и да их приморају да се 
повуку. За време оваквих судара витезова било је доста оборених, погажених, рањених и 
погинулих бораца.  
      С обзиром да је за време ових борби било доста повређених бораца промењена су основна 
правила и начин борбе и од тада се борба одвијала тако што су витезови, наоружани са копљем и 
штитом, јахали један према другом и покушавали да један другог избаце из седла.  Овај начин 
борбе витезова проширио се веома брзо по европским земљама и организовао се на турнирима, 
који су почели да се одржавају почев од 1.100. г. у Француској, пре свега на дворовима владара и 
моћних феудалаца приликом разних свечаности  (женидбе, крунисања).  
 
Организација турнира 
     Када је неки феудалац одлучио да организује турнир слао је наоружане гласнике који су по 
градовима и пољима звуцима трубе објављивали проглас и позивали све оне који могу и желе да 
дођу одређеног дана, на одређено место и огледају своје способности на витешком турниру. 
       Церемонијал турнира имао је утврђени редослед, који је увек доследно по-штован, а 
надметања витезова су организована према одређеним правилима. Турнири су у прво време 
одржавани у двориштима замкова, затим на градским трговима и на крају на отвореним 
просторима изван градова.  
       Неколико дана пре турнира сакупљали су се витезови учесници турнира. Дан раније 
одржавале  су  се борбе  м л а д и х    в и т е з о в а,  који су проверавали своју вештину и снагу у 
међусобним двобојима. Ови двобоји су били тешке и напорне борбе без милости, тако да су се 
често завршавале са много рањавања и тешким повредама. 
       Сви витезови који су се пријавили да учествују на турниру били су подвргнути проверавању и 
испитивању од стране одређених лица такозваних   х е р о л д а  да би се утврдило: да ли су 
одговарајућег витешког порекла, колико је од њихових предака било витезова, да ли је своју 
витешку част укаљао неким нечасним делом, да ли се оженио девојком која није одговара-јућег 
порекла, да ли има одговарајуће оружје,  оклоп, коња.   



 

44. 
 

     Тек након ових провера витезови су могли да приступе надметањима на витешким турнирима. 
Борили су се по две групе једна против друге. Након првог судара, они који су остајали на коњу, 
настављали су и завршавали борбу, борећи се са витезовима друге групе.  У каснијем периоду 
напустио се овај начин борења и такмичили су се само у паровима, јашући један према другом са 
обореним копљем испред себе.   
     Према правилима витешких турнирских надметања изазивач двобоја одређивао би да ли ће 
борба бити само "до победе" или "на живот и на смрт" на тај начин што би додирнуо дрвеним  
делом дршке  свога копља  штит противника и затражио борбу "до победе". Међутим, ако би 
противников штит додирнуо металним врхом свога копља, означио би да жели борбу  "на живот и 
смрт", односно док један од њих двојице не буде убијен. За време одржавања турнира посебне 
судијске комисије, у којима су се налазили старији и веома искусни витезови, посматрале су 
надметање и сваког дана проглашавали најхрабријег и најуспешнијег витеза, да би на крају 
турнира између њих изабрали најбољег.  
     Почетком 12. века витезови победници турнира добијали су скромне симболичне  н а г р а д е  
(венац, појас), а у каснијем периоду све чешће и новчане награде или "руку богате наследнице", 
ћерке неког виђенијег племића. Осим тога витезу победнику припадао је коњ и оружје побеђеног, 
па се због тога од тада  све више среће појава да витезови одлазе са турнира на турнир, из једног 
града у други, ради ове материјалне добити и награда, тако да им то постаје сврха живота и 
главни начин  прихода.  
     На тај начин богате награде доводе до појаве професионалног бављења овим  уносним 
"занимањем". Била је то  п р о ф е с и о н а л и з а ц и ј а  ових такмичења, која је пратила сва 
надметања од античког доба до наших дана. То је значило да је сваки  такмичар, а посебно 
"професионални"борац, морао да буде веома добро физички припремљен и да непрекидно те своје 
физичке способности усавршава и одржава на веома високом нивоу. Због тога су поред 14-
годишњег систематског вежбања (тренинга од 7-21 г) имали стална вежбања (тренинг) и провере 
натурнирима (такмичења).  
 Повезујући са античким грчким системом вежбања (тренингом) и сталним проверама 
физичке спремности (у рату и на Играма), као и сличним вежбањем римских дечака, па чак и 
гладијатора, наилазимо на једну временску повезаност и ток појаве и развитка основних 
елемената модерног спорта: вишегодишњи тренинг, тренер, провера (у рату и такмичењу), даљи 
тренинг (ради одржавања стечених физичких способности и вештина). 
 

Опадање  значаја турнира и промена начина борења ( т а к м и ч е њ а ) 
      Током 18. века племство је почело да губи своју економску и политичку моћ. У  жељи да 
онемогући улазак у своје редове нових људи за витешко звање није се тада морало борити, већ је 
звање витеза добијао сваки племић чији су преци били витезови. Осиромашено племство није 
имало довољно финансијских средстава да организује раскошне, вишедневне турнире. Осим тога 
да не би било много повређених током 14. века на борилишту је између бораца  постављена 
дрвена ограда. То је смањило потребу физичког вежбања и условила нижи ниво физичких 
способности, него што су их имали некадашњи витезови.  
     Смањени војни значај и улога витезова у рату, због проналаска ватреног оружја, допринели су 
да је опао значај и потреба физичког вежбања  младих племића, а тиме је и њихова физичка 
припрема бивала све мања и краћег трајања,  посебно и због тога што су до титуле витеза 
долазили наслеђем, а не достигнутим нивоом физичких способности и вештином руковања 
оружјем. Из свих ових разлога суштински се мењао и карактер самих двобоја, јер се уместо 
дотадашњег витешког копља почело да користи само дрвено копље. Тада је престао да буде циљ 
борбе избацивање противника из седла, које је тада  конструисано са високо уздигнутим предњим 
и задњим делом, да би задржало јахача у њему, већ је циљ двобоја био сломити своје копље 
ударом у противника. Промењено је и место одржавања турнира, тако да су борилишта постали 
дворски паркови, а борбе на турнирима  безопасне. Забрана присуства сеоском и градском 
становништву овим турнирима учинила је од њих затворену забаву тадашњег племства са богатих 
дворова.  



 

45. 
 

Пошто су такмичења на витешким турнирима од витезова (такмичара) захтевала добру 
физичку увежбаност (систематски тренинг), којом су руково-дили посебни специјалисти 
(тренери), надметали се према утврђеним правилима, судили им херолди (судије), то се може рећи 
да је ова целокупна активност имала све одлике и обележја које данас поседује савремени спорт. 
То значи да су витешки турнири били оно што су данас спортска такми-чења, односно да су 
чували и даље развијали такмичарску (спортску) традицију античког света преносећи је у ново 
доба као неопходну основу модерном спорту. 
 

Б.  Физичко васпитање и физичко вежбање сељака - кметова 
 
      У периоду раног феудализма сељаци кметови су у време ратова постајали војници и ратници, 
па су због тога имали минимално физичко вежбање за потребе рата. Но и поред тешког живота, 
испуњеног напорним физичким радом, неговали су и развијале традиционалне сеоске игре и 
надметања. Најчешће су то била такмичења у: трчању,  скакању,  рвању,  плесу, борби са 
палицама, игре  лоптом  и слично. У крајевима поред река, језера и мора такмичили су се у: 
веслању, борби из чамаца, а у северним, хладнијим  пределима неговане су народне и такмичења 
на  снегу и на леду.  

Такмичили су се приликом разних религијских празника, сабора и свечаности, који су били 
прилика за међусобно окупљање и такмичење. Ова традиционална народна такмичења су 
представљала наставак античких традиција у разним такмичењима, која су постала основа за 
рађање многих савремених спортских дисциплина. Она нису имала систематски карактер 
припрема (тренинга), а старији људи преносили су своја искуства на млађе вршећи улогу тренера. 
Постојала су неписана правила, која су се поштовала, а судије су били старији људи од 
ауторитета. На тај начин и народна надметања су имала обележја савременог спорта и може се 
рећи да он има значајне корене у њима. 

В. Физичко   васпитање  становника  средњевековних  градова  
      Средњевековни градови су због материјалног богатства њихових станов-ника били често мета 
напада и пљачки номадских племена и витезова луталица, који су лако пљачкали често небрањене 
градове. У прво време градове су штитили изнајмљени витезови, али су врло брзо градови органи-
зовали сопствену војничку припрему и физичко вежбање ради што боље спремности за одбрану. 
Формирали су властите пешачке одреде, који су проналаском ватреног оружја били наоружани 
пушкама. 
      Ради што боље увежбаности у владању оружјем оснивала су се друштва и школе мачевања, 
удружења стрелаца. Грађанска удружења занатлија  формирају и своја посебна удружења 
мачевалаца, стрелаца и сл. 
      Друштвено-економски развитак градова омогућио је доста слободног времена грађанима, који 
га користили у забавама, као посматрачи турнира или као активни учесници разноврсних 
традиционалних игара и надметања. Такмичили су се у: трчању, скакању, бацању камена, 
песничењу, (које се преображавало у савремени начин борења - бокс,  различитим   играма  са  
лоптом, куглању,  рвању,  веслању, пливању,  скакању  у  воду,  такмичењу у  једрењу, клизању на 
леду, скијању, вожњи  саоница.  

Као веома популарне игре, које су се брзо шириле по свим градовима, биле су  народне  и г р 
е  с а   л о п т о м,  које су се најчешће играле на градским трговима или поред градских капија. 
Али како су својом живошћу и атрактивношћу изазивале честе нереде и гужве у градовима, биле 
су забрањиване, тако да су ове игре лоптом почеле да се играју на отвореним просторима изван 
градских зидина. Биле су то игре, које су претходиле модерном фудбалу, који је добио савремени 
облик у Енглеској крајем 19. в.    

Основно васпитање и образовање градска деца добијала су код куће, од својих родитеља, до 
своје 7 године, али се брзо отварају градске школе, почев  од 19. в. које су у прво време биле 
приватне. У програмима ових школа све чешће се појављивало и физичко вежбање, које је добило  
назив  гимнастика.   
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     У позног феудализма (14 – 18. века) јављају се многи модерни спортови. Они су на постојећој 
традицији наставили свој развој у оквиру утврђених система такмичења, најпре унутар градова, 
регија и земаља, а касније прелазили границе држава и континената. То је било могуће, јер је у 
сазнању људи постојало такмичарско искуство, односно: тренинг, тренер, правила, судија, терен 
за такмичење, систем такмичења, награда, казна, јавност-публика. Био је потребан само мали 
корак да би се закорачило у савремени спорт, који је тражио међународну афирмацију и условио 
обнављање античких олимпијских такмичења, која су се у новом свету појавила као обновљени 
олимпијски покрет. 
 
    
3.3.  Физичка култура у новом веку - период позног феудализма (15-18 век) 
 
      Последња фаза феудалног друштвеног уређења (нови век) карактерише се све већим 
економским развитком, проналасцима барута, бусоле, хартије, штампања књига и открића 
непознатих земаља, што је довело до богаћења и јачања младе грађанске класе. Крајем 11. века 
настао је препород  мисли и уметности, култура је почела да губи дотадашњу искључиво верску 
припад-ност, а човек је постао центар занимања уметника, мислилаца, педагога.  

Почев од 14. в. у Италији почињу да се читају и проучавају уметничка, филозофска и 
литерарна дела античког периода, а након проналаска технике штампања и да се преводе и 
штампају на латинси језик, који је постао језик споразумевања свих образованих људи тога 
времена. Под утицајима идеја и достигнућа античког периода мењају се мисли и начин живљења 
људи тога времена, буди се поново људски дух подстакнут достигнућима најсјајније људске 
цивилизације. Италијански уметници и песници желели су да својим делом обнове античку 
цивилизацију, па су овом културном покрету  дали име препород (р е н е с а н с а). 
 

Физичка култура у делим ХУМАНИСТА (15-17. ) век 
 Хуманизам (културни покрет) је настао у Италији са жељом да се упозна, објасни и обнови 

класична култура античког периода Грчке и Рима. Након средњевековних црквених забрана 
појединих облика физичке културе, као и занемаривања физичке стране човекове личности, 
хуманизам враћа антички приступ целовитој личности човека, односно захтева хармонијски, 
складан развој тела и духа.. Хуманистички покрет се брзо ширио и под утицајем бројних 
филозофских, уметничких, научних и литерарних дела античког доба средњевековна култура се 
мењала.  

Нова грађанска педагогија је усмеравала пажњу на васпитање човековог тела, постављајући  
као  циљ васпитања: хармоничан развој тела и духа. У систему васпитања физичко васпитање 
поново добија одговарајуће место и значај, а физичко вежбање, такмичење (спорт) као и други 
облици физичке културе су поново у педагошким идејама, делима и пракси бројних следбе-ника 
овог културног покрета. Васпитање је и даље имало класни карактер.  
     Готово сви мислиоци, педагози, писци, професори, лекари, теолози, који су прихватили идеје 
овог културног покрета о складном хармоничном и недељивом васпитању деце, у својим делима и 
практичном раду истичу потребу физичког васпитања, физичког вежбања, такмичења.  

Рамбалдони, васпитач деце мантовског војводе, остварио је  1425. г. идеју о целовитој 
школи, на основу  принципа хармонијског развоја тела и духа, коју је назвао "кућа радости". 
Физичко вежбање  је заузимало значајно место у овом систему васпитања. Вежбање је изводио у 
природи, на чистом ваздуху (трчање, рвање, мачевање, игре лоптом, бацање копља, гађање из 
лука стрелом, плес, пливање, јахање, лов и риболов). 
     Меркуриалис, лекар и професор. Објавио 1567.г. књигу: "Гимнастичка вештина",  у 6 томова 
и илустровао ју је са преко 300  слика. Истицао је велики значај гимнастике за чување здравља, 
физички развој човека и спречавање болести. Увео је концепт часа који је поделио на три дела:   
а)  припремни део,  б)  основни део,  в)  завршни део.  
     Монтењ  француски филозоф, истицао је вредност игара у васпитању, значај  трчања, борења, 
плеса, музике, јахања и лова. Рекао је: " Не  васпитавамо ни  тело  ни  душу,  него  човека".  
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      Седамнаести век је доба снажног пораста економске моћи нове грађанске класе, која је све 
енергичније захтевала промену постојећих друштвених односа. Појављују се прве идеје, предлози 
и покушаји увођења наставе физичког васпитања у школске установе.   
      Малакастер, директор једне школе у Енглеској. Сматрао је физичко  вежбање и игру сматрао 
као незаменљиво средство у васпитању. Препоручивао је да се примењују: народне игре,  фудбал, 
трчање, скакање, мачевање, борење,  игре са лоптом, јахање, пливање.   
      Коменски, чешки мислилац, завршио је теологију, радио у Чешкој, Пољској, Мађарској и 
Холандији. Сматрао је да је физичко вежбање неотуђиви део живота младих људи и неопходан 
услов за одржавање здравља човека. Посебно је истицао значај  т а к м и ч е њ а  у васпитању.  
      Лок, енглески филозоф, завршио је студије медицине. У својим делима посебно је изложио и 
идеје о физичком васпитању. Цитирао Јувенала: Менс сана ин корпоре сано-Здрав дух у здравом 
телу. Сматрао је да је здравље   основ срећног живота и залагао се за систематско физичко 
вежбање.  

Просветитељство се  јавило  у европским земљама у 18. в. као општи духовни покрет. 
Стављајући у средиште  пажње  разумно васпитање човека,  својим филозофским и педагошким 
делима просветитељи чине  значајан утицај на промене у области васпитања.  
      У Немачкој се јавља филантропизам, у коме значајно место добија  физичко вежбање. То је 
одиграло значајну улогу у стварању неопходних основа за појаву и развој нових, савремених 
националних грађанских  гимнастичких система у Немачкој, Шведској, Француској, Енглеској и 
Чешкој. Био је то заправо значајан и неопходан корак према савременом школском физичком 
васпитању и модерном спорту. 
     Русо је био  један од највећих мислилаца Француске 18. века,  који је дао велики допринос у 
области физичког васпитања. Био је заступник  природног васпитања..  Сматрао је да  је редослед 
у васпитању детета најпре физичко васпитање, па после њега интелектуално, те је истицао: 
"Најпре нека буде човек по  снази, па  ће онда  ускоро постати и човек по разуму".  
 

Физичко    васпитање   у  ФИЛАНТРОПИНУМИМА   
Крајем 18. века јављају нове школе под именом филантропинуми. Базедов је основао први и 

најпознатији филантропинум у месту Десау 1774.  
Школа је била смештена изван града, усред парка и у непосредној близини реке. У њој је 

било предвиђено 5 сати за физичка вежбања и музику. Програм физичког васпитања груписао је у 
три дела:  
     1. Дечије игре. 2. Физички рад (ручни рад) у врту, 3. Физичка вежбања која су извођена у 
парку, шуми, на ливадама, на обореним стаблима и околном дрвећу, као и многим другим 
природним објектима, који су били претече вежбања на справама. У каснијем периоду прављене 
су справе за вежбање у непосредној близини школе и та места су била прва вежбалишта.  
 
 

4.    ФИЗИЧКА КУЛТУРА САВРЕМЕНОГ ДОБА - ПЕРИОД КАПИТАЛИСТИЧКОГ   
ДРУШТВЕНОГ   ПОРЕТКА  (КРАЈ 17, 19.  И  ПОЧЕТАК 20. ВЕКА) 

 
Француском буржоаском револуцијом (1789 г) започео је капиталистички друштвени 

поредак (најновији век-савремено доба). У економском погледу 19. век је карактеристичан по 
снажном развоју индустријске производње. Током 19 века и у првих двадесетак година XX века 
поједини облици физич-ке културе развили су се и распрострли у готово у све земље. Јавили су се 
национални покрети гимнастике, спорта или школског физичког васпитања. У Европи се стварају 
три  гимнастичка  система, која су се разликовали по својим идејним полазиштима и циљевима ,а 
мање или више по облицима и организацији рада. То су:   

 А. Немачко   т у р н е р с к о    физичко  вежбање, које је представљало  континентални 
систем вежбања;   

 Б. Шведско з д р а в с т в е н о  физичко  вежбање, које је представљало  северни  систем 
вежбања; 

В. Енглески с и с т е м  с п о р т а, који је представљао острвски систем      вежбања.  
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Значајан утицај на формирање ових одвојених система имало је  неколико чинилаца, од којих се 
као најважнији издвајају следећи: 
     1. Развој мануфактуре, а затим и машинске производње условио је у процесу рада појаву 
једноставних радних операција, које су покрете и кретање човека током рада свеле на 
наједноставније једноличне покрете. 
     2. Ратни успеси Фридриха II у седмогодишњем рату (1756-1763) показали су свим војним 
стратезима Европе промену тактике ратовања. Уместо дотадашњег начина ратовања, у коме је 
била пресудна вештина и активност појединца, сада главни ратни циљеви постају заједнички 
сложни удари свих ратника.То је сада могла да уради само добро увежбана војска.  
     3. Тежње националних буржоазија, усмерене према националном уједи-њењу и независности 
захтевале су што бољу физичку припремљеност омла-дине и грађана, за време када ће повести 
битку за национално ослобођење. Зато су оснивали национална гимнастичка и спортска друштва 
и удружења.  
     4. Велики број педагога, мислилаца и лекара, својим теоријским и практичним радом  
указивали су  на  значај физичког  вежбања у подизању здравља нације.  
 
 
4.1.  ЕВРОПСКИ ГИМАСТИЧКИ СИСТЕМИ (ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА) 
 

 4.1.1. Немачки систем гимнастике 
 

Порази пруске војске од Наполеонових армија(1806) довели су до незадо-вољства и 
непријатељстава према њој у читавој Немачкој, у којој се због овог пораза покренуо снажан талас 
патриотизма. Пробуђени национални понос се надовезао на потребу физичког вежбања нације, 
односно за физичко вежбање као вредну и корисну методу у припреми омладине за потребе 
националне армије, која је супериорнија од плаћеничке војске.  

Оснивају се друштва за гимнастику, мачевање, пливање, организују      јавна вежбања на 
отвореним просторима. У Берлину вежбају испод берлин-ског зида. У 1810.  године ученици 
берлинских градских школа окупљали су се два пута недељно, али поред њих вежбала је и остала 
омладина Берлина.  
Већ  1812.  г. било их је око  500,  уз стално присуство бројних гледалаца. Фридрих Лудвиг Јан је 
руководио овим вежбањем и да би још више истакао национални карактер свог система вежбања 
забранио је до тада коришћену реч  гимнастика и заменио је новим термином  "турнкунст" 
(гимнастичка вештина).  
      Јан је желео да гимнастици врати популарност и да је приближи свима,   да буде једнака за 
све, што је и остварио постављанем места за вежбање изван школе на   о т в о р е н о м   п р о с т о 
р у.  Вежбаче је затим изводио на ливаду Хазенхајде, удаљену пола сата хода од Берлина, на којој 
је  истовремено вежбало више од  хиљаду вежбача свих узраста и припадника свих друштвених 
слојева, слично оном вежбању у античком добу. Вежбали су заједно и јавно, уз присуство бројних 
посматрача. Вежбање је трајало  неко-лико сати и било је подељено на два дела:  Први део 
(слободна вежбања) и други део (обавезне вежбе са строгом дисциплином). 

Сви вежбачи су носили исто одело за вежбање (од грубог сивог платна) 
са турнерским знаком, међусобно ословљали са "ти". Справе за вежбање гимнастичког вежбања 
су биле: хоризонтална греда, дрвени коњ, разбој, вратило, високе конструкције лестви, конопаца и 
мотки за пењање.  

Целокупни систем физичког вежбања турнерске организације постављен је на идејну 
основу, односно да се окупи народ и усмери ка патриотском задатку; одбрани земље. У другој 
половини 19. в. турнерски покрет је имао значајну улогу у даљем развоју друштвене гимнастике 
оснивањем бројних вежбачких друштава широм целе Немачке. 

Што се тиче практичног рада турнери су током овог периода постепено напуштали основну 
Јанову замисао о вежбању напољу, јер су градећи затворене вежбаонице у њима обављали 
целокупно њихово вежбање, које се све више састојало из искључивог вежбања на справама. 
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Временом се из програма изостављало не само трчање, скакање, бацање већ и остали основни 
облици физичког вежбања, дечије и народне игре, које су се најчешће играле на свежем ваздуху. 
      Из тих разлога осамдесетих година 19. века критикован је овај систем вежбања, да је у њему 
сувише војничког вежбања, дисциплине и оштрине, а такође и једноставног и монотоног вежбања 
истих елемената на справама. Из Енглеске стизали су и у Немачку осамдесетих година  19.  века, 
у вези примене   и г а р а   и   с п о р т о в а  на отвореном простору као нових облика физичког 
вежбања. Залагања и захтеве овог покрета за   увење  и г а р а   на чистом ваздуху прихватило је 
Министарство народне просвете тражећи да школе организују игре систематски и са игара за 
време народних празника.  
      Читав овај покрет за увођење игара  у процес физичког вежбања омладине, турнери су од 
почетка гледали са неповерењем верујући да ће угрозити и њихов систем вежбања.  Међутим, 
како је постојао велики интерес деце и омладине за играма и спортским такмичењима, турнерска 
организација је морала да прати њихова интересовања и да гради објекте за игре и за спортска 
такмичења поред својих вежбаоница, оснивајући и посебне секције и одборе.  
     На тај начин немачки турнерски систем, који је настао као организација која је у свом 
практичном раду неговала физичко вежбање са справама и на справама  прихвата зхтеве модерног 
доба за игром и спортом, потребу деце, омладине, али и одраслих те у своје програме увршћује и  
с п о р т.  
     На тај начин ова изразито гимнастичка организација је одиграла значајну улогу и  у развоју 
спорта у Немачкој. Током друге половине 19. века јача покрет за увођење игара и спорта. 
Оснивају се  нови спортски клубови, који се региструју у  новооснованим спортским савезима 
савезима. 
      Сва ова достигнућа у физичком вежбању, играма и спорту имала су снажан утицај на развој 
ових облика физичке културе и у осталим европским земљама, што даје посебну улогу и значај 
немачкој гимнастици. 
 

4.1.2. Шведски    систем   здравственог   (хигијенског)    вежбања 
 
      У време када се у Немачкој појавио и развијао турнерски гимнастички систем вежбања у 
Шведској се јавља посебан гимнастички систем познат под именом    Ш в е д с к и     г и м н а с т и ч к и  
с и с т е м или Северни гимнастички систем. Због његовог изразитог усмерења на здравствени 
значај вежбања често је називан и као систем   з д р а в с т в е н е   (х и г и ј е н с к е)    г и м н а с т 
и к е.  
      Пер Хенрик Линг је оснивач шведске гимнастике. Завршио је студије теологије , а поред тога 
изучавао је данску и немачку књижевност и историју. Поред тога у Копенхагену је вежбао 
мачевање код двојице па како су га током тог вежбања прошли реуматски болови у руци почео је 
гимнастици све више да придаје    з д р а в с т в е н и    значај. Тада се Линг заинтересовао за 
здравствену гимнастику, односно њену примену у лечењу. 
     Током  1806.  године започео је да студира анатомију, тако да је проширио знање из   а н а т о м 
и ј е    и    ф и з и о л о г и ј е,  које му је омогућило да усаврши властити метод физичког вежбања. 
За време боравка у Лунду  (1812)  Линг је написао више писама шведској Влади о потреби   р е ф 
о р м е   националног   ф и з и ч к о г   в а с п и т а њ а и о оснивању Више школе за гимнастику. 
Од Владе је добио следећи одговор:  "Имамо већ довољно жонглера и играча на конопцу да не 
мора да се помаже да их буде више."   
       Почетком  1813.  године Линг се обратио краљу Карлу  XIII са предлогом програма реформе 
физичког васпитања. Захваљујући подршци и финансијској помоћи краља Карла XIII у 
Стокхолму је отворен  маја  1813.год  К р а љ е в с к и     ц е н т р а л н и    г и м н а с т и ч к и    и н с т и т у т,  
који је био основа целокупног физичког васпитања  и расадник професора гимнастике у 
Шведској.  

У   с а л и   з а   в е ж б а њ е,   некадашњој ливници, биле су постављене следеће  с п р а в е   за 
вежбање:  

• дрвени коњ,  
• јарбол (учвршћен или њишући, за вежбе равнотеже), 
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• даске за растезање мишића леђа, 
• дрвена греда (названа: "бум"), која је имала вишеструку намену и  зато је ова справа  

названа   "шведско  вратило". 
• конопци, окачени косо или вертикално,   
• мотке, за пењање  (вертикално причвршћене),  
• лестве од конопаца, окачене за таваницу. 

     И данас се савремене сале за вежбање опремају справама које су биле у примени првих година 
развоја Линговог система гимнастике, па чак носе у називу придев: ш в е д с к и.  То су следеће 
справе: шведски сто, шведски  сандук,  шведска клупа,  шведске  лестве. Осим њих у салама се 
данас налазе и друге справе које воде порекло из шведског система  система вежбања: рипстол, 
вертикалне мотке за пењање, лестве, квадрати, даске за истезање мускулатуре и слично. 
   Линг је био добар познавалац античке гимнастике и достигнућа кинеске лекарске гимнастике, 
као и скандинавског народног вежбања и митологије. Осим тога био је добро упознат и са књигом 
Гутс Мутса  "Гимнастика за младеж", која је била преведена и на шведски језик. Додајући томе да 
је похађао предавања анатомије и физиологије, може се сагледати свеобухватни и темељни  
приступ Линга у стварању властитог метода вежбања, заснованог на достигнућима претходника, 
али и на принципима и законитостима тадашње науке. 
     Пре свега Линг је желео да свом народу, ослабљеном болестима и алкохолизмом, помоћу 
гимнастике обнови и поврати некадашњу славу, физичке и моралне одлике,  о којима је читао у 
скандинавским легендама. Из тих разлога је настојао да физичко васпитање постане рационално и 
засновано на научној основи. Као  основи принцип поставио је  захтев:  

• да је неопходно помоћи   х а р м о н и ј с к и   развој тела  у складу са његовом природом.  
• Према томе гимнастика је морала да обезбеди природан развој човека и да буде доступна 

свима, а њен основни циљ се састојао   у     р а з в о ј у     ч о в е к о в о г      т е л а     
помоћу    р а ц и о н а л н о г    вежбања. 

      Према Лингу анатомија и физиологија су науке на које мора да се ослања гимнастика.У вези са 
анатомијом захтевао је изучавање система   мускулатуре и  система  костију  и  зглобова, а у  вези 
са  физиологијом  тражио да се обрати посебна пажња добром функционисању органа   (посебно 
дисања, крвотока и варења. 
      Тражио је да се поштују следећа    п р а в и л а     в е ж б а њ а: 

• ако се у исто време ангажује више мишића онда ће њихов рад бити издвојен, а учинак 
ограничен, 

• напор мускулатуре при вежбању је максималан, ако су сва мишићна влакна тог мишића 
ангажована у својим максималним могућностима,  

• амплитуда једног покрета у зглобу је већа ако је напор локализован само у том зглобу, 
него када је подељен у више зглобова. 

 
      Полазећи од ових становишта Линг је створио један   "с и с т е м      гимнастике састављен од 
вештачких покрета, рационалних, аналитичких, једноставних, локализованих, универзално 
примењивих за све, извођених са највећом пажњом, од једног до дугог одређеног положаја и са 
прецизним циљем". Вежбање је морало да буде потпуно савршено, лагано извођено и 
контролисано током његовог трајања. 
      Линг је хтео да шведски метод вежбања буде   ш к о л с к и     м е т о д   (наставни метод) примењен 
за сву децу и омладину, као и за одрасле, па је стога поставио и одређене   п е д а г о ш к е  
захтеве: 

• неоходно   п р и л а г о ђ а в а њ е   узрасту и способностима ученика, 
• п о с т у п н о с т  у вежбању при чему морају да се уважавају принципи: од лакшег ка 

тежем и  од простог ка сложеном,  
• обавезно   р у к о в о ђ е њ е   и   н а д з о р   наставника на часу уз помоћ вођа група. 

 Час  вежбања  према Лингу мора да има пет делова и то:  
• р е д н е    в е ж б е   (стројеве  вежбе) које имају за циљ да развијају пажњу и учврсте 

дисциплину, 
• п р и п р е м н а    к р е т а њ а  ( вежбе) којима се припрема мускулатура и органи за 

физичка напрезања,  
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• о с н о в н а    (главна)   в е ж б а њ а,    која садрже више група вежби: 
• п р и м е њ е н о    в е ж б а њ е,    које је најинтезивнији део часа физичког вежбања, јер су 

ове вежбе најсложеније и највише ангажују мускулатуру и дисање,  
• в е ж б е    з а    с м и р и в а њ е    које имају за циљ да ускладе дисање и циркулацију и 

поврате физиолошку равнотежу кретањем. . 
     Овај гимнастички систем  добиоје  назив:  " Ш в е д с к и   г и м н а с т и ч к и   с и с т е м",    
а по његовом творцу и:   "Л и н г о в     с и с т е м."    
     Каснији следбеници овог систеа у Шведској залагали су се и за увођење спортских активности, 
односно примену  и г а р а  и  с п о р т о в а. То је било веома добро примљено међу 
припадницима спорта у Шведској. Посебно се залагао Виктор  Балк који је био директор 
Централног института  (1907 - 1909). Био је професор мачевања и главни иницијатор и покретач     
с п о р т с к о г   п о к р е т а   у Шведској. Написао је  "Илустровани спортски приручник"(1888) 
"и распламсао вечни сукоб између васпитне гимнастике и спорта". Осим тога био је оснивач 
"Спортског часописа", први председник "Шведског савеза за гимнастику и мачевање" (1892)  и 
члан Међународног олимпијског комитета од његовог оснивања  1894.  године.  
      Ширење и утицај Лингове гимнастике изазвало је у другим земљама реакције националног и 
научног карактера. Неке примедбе су се састојале у тврђењу да шведска гимнастика одговара 
само нордијским земљама, да има "геометријске" форме и  "анатомске"  покрете, да је досадна и 
сувише војничка,  да су покрети у њој смањеног обима и крути и да њено дејство теоријски 
објашњено не одговара стварном учинку. 
      Међутим, ове замерке немају такву озбиљност и научну подлогу, а сам шведски систем је 
током свог разоја непрекидно чинио одређена побољшања у погледу динамичности, ритмичности, 
начина вежбања уз музику или без бројања, слободно и индивидуално, са увођењем спортских 
активности и гимнастике за жене, тако да је тиме настојао да буде непрекидно савремен и 
прихватљив и за друге народе и земље, које су га прихватале и примењивале у својим 
гимнастичким и школским институцијама. 
      Захваљујући томе овај ситем вежбања постао је широк национални покрет, који је имао у 
средишту пажње х и г и ј е н у, док је   м е д и ц и н с к а    гимнастика    достигла велики углед и 
признање у читавом свету, а бројни лекари и хигијеничари својим радовима обухватали су 
одређене проблеме физиологије примењене у физичком вежбању. Неоспоран је и несумљив 
значај шведског система гимнастике, који је током  XИX  века стигао у већину европских земаља, 
као и његов утицај на постојеће самосталне системе гимнастике, који су од њега преузели све оно 
што је за њих тада било савремено, прогресивно и ефикасно. 
 

4.1.3. Енглески  систем  спорта 
 
И з в о р и   и   п о ј а в а     с п о р т а    у    Е н г л е с к о ј 
       
      С обзиром на време када се појавио спорт у Енглеској и у односу на његов развој у оквиру 
система васпитања, сматра се да је енглески систем спорта најстарији систем физичког вежбања. 
Услови за појаву овог облика физичке културе леже пре свега у економским и социјалним 
променама у Енглеској крајем  17.  и  почетком  18.  века, када буржоазија као нова друштвена 
класа преузима све више економску моћ и власт, мењајући дотадашње економске и социјалне 
односе.  
      Као једна од значајних промена у области друштвеног живота било је укидање дотадашњих 
забрана у области забава и игара, па се може рећи да је крај  17.  и почетак   18.  века у Енглеској 
период    р а ђ а њ а     и г а р а    као једног од облика физичког васпитања. Наиме, познато је да су  
1314.  године указом краља  Едуарда  II  биле забрањене игре лоптом, због суровости и грубости 
којом су игране. Ова забрана је продужена и наредбама каснијих владара, тако да је то трајало све 
до почетка  XVIII  века, када су ове забране укинуте. 
      Као  о с н о в а    за појаву игара послужиле су сеоске забавне и народне игре, у којима су се 
сачували традиционални феудални обичаји. На тај начин старе народне игре, у својим 
једноставним облицима, почеле су да се јављају у тек формираним градовима, кроз разне облике   
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п л е с о в а,   р в а њ а,   и г а р а      с а   л о п т о м,  а пре свега као   н а р о д н и    е н г л е с к и    
ф у д б а л.   Осим тога   л о в    и такмичења у   т р ч а њ у    постала су садржај и нови облици 
ових народних забава. 
      Напуштањем црквених празника и свечаности јавили су се нови облици сеоских забава,  које 
је организовало провинцијско племство, а састојале су се  од разних   к о њ и ч к и х    такмичења  
и веома популарних   а т л е т с к и х    н а д м е т а њ а.  Племство је сносило трошкове такмичења 
и плаћало награде победницима, тако да победници једне грофовије нису само добијали назив 
шампиона и славу победника, већ и материјалне и друштвене награде и друга признања, што 
условљава појаву   п р о ф е с и о н а л и з м а   у спорту. 
      Победници ових такмичења у трчању и ходању (пешачењу) углавном су били сељаци и 
радници, а понекад и дворске слуге, међутим за високе награде често су се међу тамичарима 
налазили и припадници племићског сталежа.  
      Овај покровитељски однос провинцијског племства над такмичењима сеоског становништва 
представља својеврсни облик друштвене бриге, заштите и контроле, па се чак у новинама у 
Енглеској почетком  18. века могло да сретне низ написа у вези организовања сеоских такмичења 
у слободном времену становништва на селу.  
      Тада се често објашњавало да је обичном народу неопходно организовати овај вид забаве за 
време празника и разних свечаности, како би се на једноставан и природан начин одморили од 
свакодневног рада и заборавили за то време бриге и проблеме, враћајући се након тога 
уобичајеним пословима одморни и захвални онима који су за њих организовали ове забаве. 
      На овај начин спорт је представљао средство за придобијање наклоности широких народних 
маса и остваривање политичких циљева племства. Из тих разлога сва ова такмичења се називају   
п а т р о н а ж н и   (патронизирајући)     с п о р т,   односно  заштитнички или покровитељски 
спорт. 
      У даљем развитку друштвених односа и капиталистичке производње у Енглеској, 
провинцијско племство је све више примало основне одлике предузимљивих капиталиста, који су 
у свакој делатности тражили могућност     п р о ф и т а. У том смислу на такмичења су почели да 
гледају као на могући извор прихода те су,  повезујући  са својом традиционалном особином и 
навиком за клађење, почели да се    к л а д е     на поједине такмичаре у трчању, рвању, боксу или 
на играче у крикету и фудбалу. За време такмичења у оквиру месних празника стављали су велике 
новчане улоге на поједине такмичаре, претварајући спортска такмичења у могућност великих 
зарада. 
      Све веће материјалне награде такмичара условиле су појаву све већег броја учесника 
спортиста    п р о ф е с и о н а л а ц а   из широких народних маса, који су у спорту видели излаз из 
тешких и неизвесних услова живота. То је опет изазвало повећани напор за што бољим 
такмичарским резултатима, повећавајући супарништво међу такмичарима и захтевајући што бољу 
припремљеност помоћу систематског физичког вежбања   (тренинга). 
     Сва ова збивања у погледу доношења утврђених правила за поједине такмичарске дисциплине, 
додељивања награда и признања добијена на њима, организовање сталних такмичења, захтева за 
неопходном физичком припремом  (тренингом), условила су нову појаву у области физичке 
културе, која је уместо до тада коришћених  различитих термина  добила име:   с п о р т.  
     Овај термин  (спорт)  потиче из старог енглеског језика, односно од  XВИ века је био у 
употреби у овом облику, када је заменио стари облик:  "диспорт",  који је значио:  кретати се ради  
уживања, разонодити се, забављати се. 
 
 
Врсте такмичења (спортова) 
 

1. Коњичка такмичења 
 

      У оквиру ових такмичења све значајније место заузимале су  к о њ и ч к е  г а л о п с к е    т р к 
е,   на којима су могли да учествују припадници свих друштвених слојева. И док су ова такмичења 
у  16.  веку била саставни део лова и састојала се у праћењу трага дивљачи преко поља, шума и 
долина, дотле се крајем  17. века такмичења одвајају од лова, одређује место поласка такмичара  
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(с т а р т),  дужина   д е о н и ц е  (три до пет миља) и место доласка  (ц и љ), дајући им на тај 
начин основна обележја    м о д е р н о г    с п о р т а. 
      Као саставни део ових такмичења постала су  к л а ђ е њ а    н а    к о њ е  који су се такмичили, што је 
са једне стране било традиционална одлика Енглеза, а са друге стране обележје и дух 
капиталистичког друштвеног поретка, односно карактеристика напора и настојања што бржег 
богаћења на било који начин. Спортска такмичења постају на тај  начин уносан посао 
предузимљивих људи који узгајају коње, организују такмичења, финансирају крупна клађења.  
      Током  17.  и  18.  века организују се такмичења са   м е р е њ е м   в р е м е н а, затим се посвећује 
све већа пажња припреми  (т р е н и н г у ),  а коњи се разврставају према узрасту, одређују   к а т е-    
г о р и ј е према тежини јахача, што овим такмичењима даје све наглашеније обележје модерне 
спортске дисциплине. Такмичења се организују више пута годишње, што је зависило од жеља 
организатора, а у 18.  веку су почели да излазе посебни календари са подацима о времену и 
осталим појединостима у вези са овим такмичењима. 
     У програмима ових такмичења налазила су се и такмичења у:  ходању, трчању    и  песничењу  (б о к 
с у), која су такође уписивана у ове календаре, било као годишњи програми било као постигнути 
резултати.  
 

2.  Атлетска такмичења  
 
    Такмичења у  т р ч а њ у    и    х о д а њ у   су се одржавала као и коњске трке у слободној   
природи, на путевима  или   кружним тркачким  стазама  и  то као такмичења два или више 
такмичара на одређеној деоници или као такмичење са мерењем времена. Мерење времена се 
обављало на два начина: 
• као мерење времена потребног да се претрчи једна деоница  или 
• мерење одређеног времена  (нпр. пола сата, један сат, дванаест сати итд)  и утврђивање 

дужине деонице коју је такмичар за то време препешачио или претрчао. 
      Такмичења  у трчању и ходању веома брзо су стекла огромну популарност код гледалаца, а 
победници уважавање и почаст публике. Учесници ових надметања су најчешће из најнижих 
друштвених слојева, често војници, који су стекли добру физичку припрему у војсци. 
     У првој половини   18. в. започело је издвајање ових трка из програма коњичких такмичења, па 
су се за њих почеле да граде и посебне   стазе за такмичење, што је довело до бржег развитка ове 
две дисциплине у савремене облике спорта.  
 

3.   Фудбал и крикет   
 
     У истом овом периоду у енглеским градовима се срећу игре и такмичења у    ф у д б а л у    и  к 
р и ке т у,   која се организују на празним и запуштеним градским просторима или на улицама и 
широким трговима, уз присуство великог броја гледалаца. Разумљиво је да су ове игре у то време 
биле упражњаване у својим изворним облицима, односно тада су започеле свој развојни пут 
према савременим облицима спорта.  
 

4.   Бокс и рвање   
 

Песничење (ударање песницама), у Енглеској  је названо  б о к с,  који је био веома 
популаран због жестоког темпа борења, брзине удараца, крајњег циља и неизбежног повређивања 
противника. У тим првим деценијама 18. века уз такмичења у боксу, који је достигао висок степен 
развоја у формирању савремене спортске дисциплине, јављају се и такмичења у     р в а њ у , које 
су приказивали сеоски борци као различите облике и стилове борења, зависно од краја из кога су 
долазили. И поред тога што је победник у жељи да задовољи гледаоце наносио ударце побеђеном 
противнику овај облик борења није достигао популарност бокса. 
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5.   Мачевање   
 
     У  енглеским градовима се неговала једна брутална забава -  м а ч е в а њ е,    којим су се у 
међусобним двобојима решавали различити проблеми између завађених бораца. Међутим, како је 
у другој половини XВИИ в. било забрањено да се одржавају двобоји ради решавања међусобних 
спорова, то је оно организовано у посебним аренама и у позориштима као јавни мачевалачки 
двобоји, на којима је демонстрирана вештина мачевања. Из тих разлога ови борци су називани 
мајстори племените науке  (вештине) одбране. 
      Ови облици такмичења у мачевању постајали су све популарнији почетком   18. в. а на њима 
су могли да учествују сви слојеви градског становништва, но најчешће су то били војници и 
занатлије. Ради повећања занимљивости борења организована су такмичења са различитим 
врстама оружја, често и са палицама, са неколико парова истовремено, са женским или 
мешовитим паровима. 
 

6. Борбе животиња  ("Крвави спорт")  
 
      Развој капитализма у Енглеској  условио је буран и брз развој градова у којима се крајем  17.  
и у првој половини  18. века, поред постојећих облика такмичења јављају  нови облици  з а б а в а.  
Већину градског становништва тада је чинио обичан народ пореклом из сеоских насеља, из којих 
су се непрекидно досељавали у градове, код којих се јављао све већи интерес за посматрањем 
различитих   б р у т а л н и х    п р е д с т а в а.  
      Обновљени су стари облици забава као што су: борба  паса;  борба  петлова; борба паса са 
биковима, медведима, јазавцима; хајка на бикове  и слични  сурови облици борби животиња, што 
је било заједничко обележје ових забава које су због тога назване:  "к р в а в и    с п о р т" 
(енглески:  "блоод  спортс").   
      Ове сурове борбе животиња, као забаве најширих слојева градског становништва, одржавале 
су се на градским улицама или на широким градским трговима, а у мањим местима у крчмама или 
у  њиховим широким двориштима. 
 
Р а з в о ј     с п о р т а    у    Е н г л е с к о ј      у    18.   и   19.   в е к у 
       
      У другој половини 18. века у В. Британији, која је настала присаједињењем Шкотске 
Енглеској 1707.г.,настао је снажан индустријски развој, условљавајући и одговарајуће друштвене 
промене. У земљи се тада заоштрава класна борба између две основне антагонистичке класе  
(буржоазије и пролетаријата), а капиталистички односи захватили су и сеоска насеља, тако да је 
крајем  18.  века сељаштво као друштвена класа потпуно нестало. 
      Пошто нови облик капиталистичке производње на селу није могао да обезбеди посао за све 
његове становнике дошло је до убрзаног прсељавања сеоског становништва у градове. Брзи 
процес друштвених и економских промена на селу довео је до промене дотадашњег начина 
живота и нестајања старих традиција, међу које су спадали сеоски празници са различитим 
такмичењима. На тај начин дотадашњи облици физичке културе мењају своја основна обележја, 
пратећи одговарајуће друштвено економске промене, прилагођавајући се новим условима и 
потребама градског становништва. Већи део сеоског становништва у индустријским градовима 
почео је да живи у сасвим другачијим условима живота, сједињавајући се са градским 
пролетаријатом. 
      Тешки услови у капиталистичким облицима производње, зависност од послодаваца - 
капиталисте и недостатак слободног времена овог друштвеног слоја, непрекидно је онемогућавао 
њихову жељу и потребу за бављењем одређеним физичким активностима, физичком вежбању или 
надметању, усмеравајући их ка пасивном одмору и забави путем гледања. Па и поред оскудног 
слободног времена радника, владајућа класа је забрањивала  прослављање народних празника и 
окупљања, плашећи се и могућности социјалних немира, а и чинило јој се да је то губљење 
драгоценог времена, које би могло да се употреби у производњи,  односно у повећању њиховог 
профита. 
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     Тако су   з а б р а њ и в а н и   народни фудбал, јавно мачевање за награду и низ других 
надметања, па је то довело до тога да је крајем  18.  и почетком  19.  века у Великој Британији 
дошло до великих промена у физичкој култури. 
      Услед недостатка слободног времена и забрана нестајали су традиционални облици физичке 
културе  одржаваних за време народних празника и забава и у маси грађана који су водили 
порекло од сеоског становништва губила се жеља за физичким вежбањем, а њихова улога у 
спортским такмичењима се више састојала у пасивном праћењу догађаја из гледалишта.  
     У овим условима главну улогу у даљем развоју и усавршавању бројних спортских дисциплина 
имали су  спортисти - професионалци, који су показивали своја спортска умења, борећи се за 
вредне награде. На тај начин и даље су се упражњавали  и развијали     п р о ф е с и о н а л н и       
б о к с,    в е с л а њ е,       п л и в а њ е,    х о д а њ е,   као  и    к р и к е т.  
      Повећани интерес градског становништва за праћење спортских такмичења довео је до 
изласка посебних новина са овом тематиком, које су под именом  "Спортски магазин"  почеле а 
излазе почев од  1792.  године. Поред тога популаризацији  спортских такмичења доприносе и 
бројни радови лекара, филозофа, као и многе објављене књиге међу којима је посебно значајна 
књига  Xозефа Страта  "Спортови и забава народа Енглеске" (1801). У овој књизи је изнета 
историја енглеских игара од најстаријег времена до почетка  19.  века илустровану бројним 
цртежима и изворним документима. 
      Све ово је омогућило да се повећа интерес за бављење спортом не само као професијом,већ и у 
слободном времену.Међутим већина градског становништва није била у тој прилици, јер је 
слободно време које је омогућавало бављење спортом било привилегија владајуће класе, односно 
виших друштвених кругова, који су могли не само да учествују на такмичењима, већ и да се за 
њих припремају у дужем временском периоду.  
    И док је племство, које је остало без својих традиционалних облика физичког вежбања, 
наставило да се бави јахањем и ловом, дотле буржоазија прихвата нови начин живота и почиње да 
схвата улогу и значај спорта за опште физички развој човека.  
      Значајну улогу у промени односа према физичком вежбању имало је и сазнање о градском 
начину живота, који је доводио до слабљења физичких способности човека, односно о 
компензаторскојулози физичког вежбања помоћу кога је могуће ублажити и отклонити последице 
седећег начина живота.  У седамдесетим годинама  19.  в. и само значење термина  "спорт"  
коришћено је друкчије него до тада, јер су се њиме почеле да означавају постојеће спортске 
дисциплине. 
      Све више се у том периоду енглески xентлмени занимају за поједине спортске дисцилпине, а 
пре свега за крикет и бокс, престајући да буду пасивни гледаоци, бавећи се спортом као активни 
учесници. Стога се уочава крајем  18.  и почетком  19.  века оснивање првих    с п о р т с к и х        
к л у б о в а ,   чији су  се чланови у њима бавили појединим спортовимас, тако да се тада срећемо 
са првим аристократским стрељачким клубом  (гађање стрелом из лука),  затим се оснивају јахт 
клубови, веслачки клубови, као и клубови за крикет. 
      У професионалним боксерским клубовима почињу да се обучавају и млади људи из богатих 
породица, као и у посебним боксерским школама, при чему је бокс почео да се сматра као добро 
средство физичке припреме, а понекад и као могућност решавања међусобних спорова, уместо 
старинских двобоја. Средином  19.  века бокс је прихватио велики број младих људи, који се за 
разлику  од професионалаца занимају за различите спортове у кругу  своје класе, такмиче на 
јавним такмичењима и себе називају   а м а т е р и   што значи љ у б и т е љ и. 
      Даљи развој енглеског индустријског друштва захтевао је људе новог типа, енергичне и 
одлучне, наоружане практичним знањима, способне за обављање најсложенијих послова које је 
захтевала политика нове колонијалне државе. Значајно место у оспособљавању младе генерације 
за ове задатке имала је школа, у којима се крајем  18. и почетком  19.  в. као средство забаве 
појављује све популарнији спорт. 
     Према интересовању на првом месту је био   к р и к е т ,  затим   в е с л а њ е, које се 
примењивало у већини школа које су имале услове за овај спорт.  Спортска игра  ф у д б а л  је 
био различито прихватан,  што је зависило од традиције школе или града, као и од става 
директора и наставника школе. 
      По угледу на средње школе спортовима су почели да се баве и   студенти   на у н и в е р з и т е 
т и м а,  а упореду са тим оснивани су и клубови у којима су бивши ученици наставили са 
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бављењем спортом као  г р а ђ а н и - аматери,  односно љубитељи појединих  спортских 
дисциплина.  
      С обзиром на ове разноврсне облике организовања бављења спортом у Енглеској може се 
срести     к л а с и ф и к а ц и ј а   спорта   на четири основна облика и то: 
          1.  п а т ро н а ж н и    (патронизирајући) заштитнички спорт, 
          2.   џ е н т л м е н с к и   спорт,  
          3.   ш к о л с к и   или у н и в е р з и т е т с к и      спорт,  
          4.   г р а ђ а н с к и  спорт. 
      Томас Арнолд био је један од најзначајнијих реформатора система школског васпитања у 
првој половини  19.  века. Свештеник, али такође и историчар и велики педагог, добро је познавао 
достигнућа античког света у области васпитања. Изучаваје корисне утицаје игара на чистом 
ваздуху, дајући својим ученицима часове из веслања, пливања, изводећи их зими на грудвање.  
      Доласком у коледз  Регби, који се налазио у близини Оксфорда, преуредио је један већи 
простор недалеко од реке Авон у   т е р е н    за   и г р е.  Касније је простор за вежбање 
комплетирао   с а л а м а   за бокс, мачевање и гимнастику и великим   б а з е н о м    за пливање. 
Настојао је да промени менталитет учитеља на овом колеxу, прожетом вековном традицијом, 
често показујући то личним примером, као на пример када је  вежбао  заједно са ученицима. Увео 
је два пута недељно за све ученике колеxа екскурзије у природу, обновио и примењивао старе 
народне спортове и народне игре. 
      Арнолд је желео да подигне морал ученика на виши ниво и док је према њему физичко 
васпитање стварало атлету - морално васпитање ствара добре хришћане. Стога је по њему     ц и љ     
в а с п и т а њ а  да  формира   а т л е т е  - х р и ш ћ а н е,  то јест тип смерног и здравог човека 
који би сјединио особине витеза средњег века, часног хришћанина и великог господара. Арнолд је 
веровао да помоћу бављења спортом може да оствари овако постављени  циљ. Он је успео да 
промени дотадашњу наставу тако што је поред интелектуалног васпитања дао одређено место и 
васпитању тела. 
      Он није измислио нов метод, већ  је узео оно што је постојало, тј. у школу је у в е о    следеће 
спортове:  

• голф,  
• крикет,  
• фудбал,  
• рагби,  
• веслање. 

     Примењивао је  с т а р е     н а р о д н е    и г р е, а током вежбања ученици су  му помагали и 
постајали његови заменици у организацији и суђењу на такмичењима. 
      Ученици су поред тога организовали своје спортске клубове, којима су руководили најстарији 
међу њима, замењујући наставнике. На тај начин помоћу спорта Арнолд је формирао личност и 
карактер ученика помоћу   "самоваспитања" (селф  едуцатион), чија је основа било вежбање и 
примена  "фер  плеја"  (фаир плаy),  који је означавао поштену игру у којој су се поштовала 
правила и указивано поверење, узајамно поштовали противници, неговала честитост у изјавама. 
      Оваквим приступом васпитању Арнолд је придобио педагошку јавност у Енглеској, јер је 
остваривање његовог васпитног циља засновано на  с л о б о д и      л и ч н о с т и,  односно 
самоваспитање је стављено у службу формирања моралних и грађанских врлина.Радећи у колеxу 
Регби у периоду од  1828.  до  1842.  године остварио је значајне резултате, јер су и поред критике 
његових поставки реформе које је предлагао биле  прихваћене.  
      С п о р т   је у Енглеској постао    д е о    в а с п и т а њ а,  начин формирања карактера и понос 
нације. Осим тога  Енглези су примењивали правила  "фер плеја"  у свакодневном животу, 
преносећи их из спорта, те је на тај начин стварана традиција енглеског  "џентлмена". 
      Убрзо је спортски покрет захватио читаву Велику Британију и остале англо - саксонске земље 
и  "учинио више за учвршћивање овог огромног царства (империје)  од свих закона, институција и 
политичких ангажовања." Покрет спортског васпитања доприносио је развоју професионалног 
спорта, коме је веома често претходио. 
     Анализирајући развој спорта у Енглеској уочава се неколико р а з в о ј н и х     ф а з а    
повезаних са доприносом и утицајем Томаса Арнолда,  а то су: 
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• п р о ф е с и о н а л н и     спорт, као прва фаза у развоју савременог спорта, који је постојао 
пре Арнолда, а проистекао је из спортских спектакла  "патронажног" спорта; 

• ш к о л с к и      и     у н и в е р з и т е т с к и     васпитни  спорт, који је настао захваљујући 
реформама Томаса Арнолда; 

• а м а т е р с к и   спорт, упражњаван у аматерским спортским клубовима, у које су могли да се 
учлане искључиво аристократе. 

      Овакав  разноврстан пут развоја спорта у Великој Британији допринео је да она постане 
спортска нација. Тако се већ  половином  19.  в. организују спортска такмичења између колеxа, 
оснивају први спортски савези, а почев од  1860.  године и грађански атлетски аматерски клубови.   
     Организују се и први шампионати   (првенства)  и  утврђује   д е ф и н и ц и ј а     а м а т е р а :   
• "Аматер је сваки дзентлмен који није никад учествовао на ма ком јавном такмичењу... није ни 

радник, ни занатлија, ни надничар."  
     Оваква дефиниција значила је да само енглески xентлмени имају овај статус, па је након 
бројних протеста из разних клубова ову дефиницију изменио Аматерски атлетски савез  1880.  
године по којој су:  

• аматери су сви они  "који не живе од спорта." 
     Ове измена дефиниције аматера значила је демократизацију спортског покрета и активно 
укључивање ширих друштвених слојева у спорт у Великој  Британији, тако да је школски, 
универзитетски и аматерски спорт доживео бржи развој и напредак. То је омогућило да је крајем  
19.  века у Енглеској било на стотине спортских клубова, у којима су се активно бавили спортом 
његови бројни љубитељи. Најпопуларнији спортови су били фудбал, рагби, крикет, бокс, 
атлетика, тенис, веслање и пливање.  
      Међутим мора се имати у виду да се спорт није у свим школама подједнако упражњавао, јер 
су народне школе биле далеко иза аристократских колеxа и универзитета по могућностима  
примене спорта у настави и слободном времену ученика. На тај начин класно обележје физичке 
културе у прошлости наставило је да прати и модерни (савремени) спорт у новом  добу. 

*                    *                * 
 
      Према томе,  крајем  17.  и  почетком  18.  века у Енглеској је постављена основа савременог 
спорта, који се током  18.  и  19.  века развијао и усавршавао, ширећи се веома брзо и у друге 
европске земље. 
      Снажан развој буржоаског друштва у Енглеској донео је значајне промене и у сфери физичке 
културе, тако да основни облици њеног испољавања у виду забаве за време сеоских празника, 
градских игара и разноврсних такмичења добијају јавни  карактер. Основни облици из којих се   п 
о ј а в љ у ј е   и   р а з в и ј а      с п о р т   су народни  облици надметања, а пре свега фудбал, 
рвање, затим такмичења у трчању, као и различити облици физичког вежбања и надметања 
племства,  као  што су јахање, мачевање и крикет. 
      Нови друштвени поредак прихватио је физичку културу, односно њен нови облик - с п о р т,  
као значајан и важан део културе, забаве и друштвене потребе, при чему су знатан допринос 
пружали припадници владајуће класе који су себе називали "xентлмен", именом које је имало  
основне карактеристике њихове класе, а пре свега означавало предузимљивог и одлучног човека, 
који се поносио својим интелектом, вредноћом, успехом и статусом у друштву. 
      Спорт, као нови облик физичке културе, у новом друштвеном уређењу добија организован 
облик са: 
• првим правилима и  уређеним посебниим местима за такмичења,  
• тачним мерењима постигнутих резултата,  
• коришћењем одређених техника , 
• систематским вежбањем (тренингом).  
      Једном  речју  избегавајући стихијност и уносећи правилност и ред у извођењу ових облика 
физичке културе  (такмичења) све више су  надметања примала облика савременог спорта, који у 
каснијем периоду доживљава потпун процват и размах. 
      Претварајући традиционалне  облике такмичења у зачетке модерног спорта Енглеска је крајем 
17.  и почетком  18.  века представљала у правом смислу речи место где се појавио, односно родио 
савремени спорт. 
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     И поред своје изолованости због одвојености морем од континента у Великој Британији су се 
осећали утицаји из других земаља и у вези са развојем физичке културе. Тако је под утицајем 
Шведске  1838.  године у Лондону отворен Институт за медицинску гимнастику. Међутим чак и 
онда када је гимнастика постала обавезна у  енглеским школама  (1895)  није прихваћена и 
упражњавана са истим ентузијазмом као спорт. 
      На известан начин и немачка турнерска гимнастика се једним делом појавила у Великој 
Британији, пре свега преко војне гимнастике, а  1861.  године основано је чак и једно друштво за 
гимнастику по угледу на немачка турнерска друштва, али оно није имало никаквог озбиљнијег 
утицаја на енглески систем физичке културе, која је и даље остала земља спорта. 
      Може се рећи да је британска нација, која је кроз читав  19.  век снажно развијала своју 
индустрију и трговину, јачала своју колонијалну моћ великим делом захваљујући и општем 
васпитању заснованом на поставкама Томаса Арнолда. Физичко васпитање  п о м о ћ у    игара и 
спорта  било је усмерено према целовитом и хармонијском  развоју, стварајући будућег  
"xентлмена" - витеза модерног доба, који блиста од здравља, речитог и духовитог, са изразом 
непоколебљивог флегматика, честитог, који за основу свога понашања узима  "фер плеј." 
      Аристократски коледзии, те школе богатих грађана, интернатског типа, пружале су ову врсту 
васпитања и биле место упознавања и бављења спортом, који су касније као одрасли xентлмени  
практиковали у својим ексклузивним клубовима. 
      Увођењем гимнастике у систем школског васпитања представљало је тешкоћу у овој земљи 
спорта и могло је да се уведе само помоћу одређених владиних уредби. Дуго времена је 
континентални систем физичког васпитања био довољан сам себи, али се временом под утицајем 
осталих гимнастичких система, а посебно шведског, дошло до сазнања о физичком васпитању као 
комплексном васпитном подручју са низом других облика и садржаја. 
      Међутим, идеје и примена спорта као васпитног средства и начина забаве свих категорија 
грађана нашле су  места и у осталим европским, па и другим земљама света, тако да се са доста 
разлога може прихватити често спомињана констатација да је Енглеска  к о л е в к а    с п о р т а,  
који се као ефикасно средство и облик физичке културе веома брзо проширио и у остале васпитне 
системе. 
 

4.1.4. Француски      гимнастички      систем 
 
      Француска буржуаска револуција  (1789)  донела је низ промена у француском друштву, но 
пре њене појаве претходило је формирање нових погледа на свет, човека и друштво а сходно томе 
и на физичку културу као значајно подручје друшвеног интересовања. Просветитељи - 
материјалисти у Француској враћају се првобитној лепоти људског тела као новом идеалу коме 
треба тежити, које је природа подарила човеку. Као основни услов за остваривање овог идеала по 
њима је било физичко и духовно здравље човека,  попут  античког система хармонијског 
васпитања тела и духа. 
      Значајну улогу у признавању основних вредности физичке културе у Француској имали су 
лекари, који су крајем  18. века, ослобођени црквених забрана и догми, ослањајући се на 
достигнућа античке медицине утврдили да кретање развија мускулатуру човека и даје јој гипкост, 
повећава покретљивост у зглобовима, побољшава крвоток и размену материја. Неки од њих су 
почели да примењују физичко вежбање у лечењу извесних оболења, што је практично била 
примена античке медицинске гимнастике. 
      Бројни француски лекари захтевали су да се уведу одређени облици гимнастичког вежбања, 
пошто је дотадашње физичко васпитање племства било уско специјализовано и усмерено 
припреми витезова - ратника. Предлагали су да основа тога буде античка гимнастика, па се од 
тога времена у употреби у Француској све чешће сусреће  термин   "г и м н а с т и к а" који је 
преузет из грчког језика   "и постао општи термин за означавање физичког вежбања. 
     Повећани интерес за грчку културу, као и за њихова достигнућа у области гимнастике, 
изазвало је откриће остатака античких храмова и борилишта у Олимпији  крајем  18. века, а 
"савремена наука удахнула је нови живот у грчку гимнастику и после вишевековне забране она је 
учинила добру услугу људима нових поколења". 
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     После 1794. г.  због ратних потреба уведено је    в о ј н и ч к о    в е ж б а њ е   у школе, којим су  
руководили официри националне гарде. Ово војничко вежбање је било једна заблуда и велика 
грешка, јер се таквом праксом изменио дух физичког васпитања не само тада  већ и у каснијем 
периоду, када су најпре Наполеон, а касније и остале владе настојале да организују физичко 
вежбање у школама искључиво као војничку потребу.  
     У то време гимнастика у школама није постављена као  здравствена потреба деце и омладине, 
нити је у време царевине гимнастика посматрана као део опште културе, па су тако и у средњим 
школама ученици за време одмора изводили војничке маневре, а често су се због војничког 
вежбања прекидала предавања. Почев од 1811. г. систем војничког вежбања је почео да се 
примењује и у осталим школама, које су постале прави војнички логори. У  ратовима почетком  
19.  века  "покошен је цвет француске младости... и то је била цена коју је платила Француска због 
ове ратничке мегаломаније." 
 
Ф о р м и р а њ е    м е т о д а    ф р а н ц у с к е   г и м н а с т и к е     
 
      За остварење циљева гимнастике Аморос је означио као средства  "метода француске 
гимнастике"  следећа  вежбања: 
          1.  е л е м е н т а р н е    в е ж б е     
          2.  х о д а њ е   и     т р ч а њ е   
          3.  с к а к а њ е   преко препона, у дубину, висину, даљину,  
          4.  о д р ж а в а њ е     р а в н о т е ж е   на месту и приликом прелажења  
          5.  п р е л а ж е њ е    п р е п р е к а :  зидова, јама , јаруга, потока,  
          6.   р в а њ е    на више начина ради развијања мускулатуре; 
          7.  п е њ а њ а  преко дрвених лестви на разне начине,  
          8.  п р е л а ж е њ е   изнад реке, провалије, положених греда 
          9.   п л и в а њ е   са или без терета, обучен или наг, са или без оручја; 
        10.   н о ш е њ е  разних предмета или сувежбача  
         11.   и г р е    л о п т о м    (старе и нове)   
         12.  г а ђ а њ е      ц и љ а (стрелом из лука, пушком, пиштољем ); 
         13.   м а ч е в а њ е     свим врстама мачева и сабљи, са коња или на тлу; 
         14.   ј а х а њ е      и     в о л т и ж о в а њ е    на живом коњу и дрвеном коњу  
         15.  п л е с о в и     друштвени или војнички као и разне сценске игре; 
         16.   ч а с о в и    п е в а њ а    и   м у з и к е     
         17.   ч а с о в и     т е х н о л о г и ј е     израде справа.    
      За Амороса су овај скуп средстава гимнастике, односно ова набројана физичка вежбања, 
чинила  "науку (знање) опште гимнастике", која се по њему делила на    ч е т и р и    посебна  дела 
и то као : 
          1.  грађанска и занатска  (индустријска) гимнастика; 
          2.  војна  гимнастика  (сувоземна и поморска); 
          3.  медицинска  гимнастика: 
                      - хигијенска  (профилактичка)  за чување здравља, 
                      - терапеутска,  за лечење болести, 
                      - аналептичка, за опоравак оболелих, 
                      - ортопедска, за отклањањее телесних мана; 
          4.  сценска или   акробатска   гимнастика. 
      Метод гимнастике Амороса имао је за циљ да формира   атлете - војнике , који би могли да 
изводе вежбе врло снажно  (силовито)  чак и оне најопасније, користећи различите справе.Његова 
гимнастика је имала војничког вежбања     (јуриши, преласци преко различитих препрека итд). 
Аморос је често приређивао гимнастичке приредбе којима је лично руководио обучен у свечану 
војничку униформу, командујући својим ученицама, али и војницима, који су заједно са њима 
изводили ова вежбања.  

Веома брзо и лако Аморос је схватио    ф и з и о л о ш к и    правац у Француској и уградио 
га у свој систем, тако да је приручник који је написао   о с н о в а     званичне наставе  ф р а н ц у с 
к е     г и м н а с т и к е. Како је припремио велики број цивилних и војних инструктора, прко њих 
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је продирао његов систем у војску и школе. Његов систем гимнастике се такође ширио и у остале 
земље. 

Током друге половине  19.  века у Француску  су стизали  утицаји из других земаља, тако 
је и спортски покрет, настао у  Енглеској,  стигао  у Француску. Оснивају се и први спортски 
клубови, а бржем развоју спорта у Француској доприноси и барон Пјер де Кубертен, својим 
залагањем за обнову Олимпијских игара. 
    У програму рада школа јавља и енглески спорт.  
 

4.1.5. Чешки   (соколски  или тиршов) систем  гимнастике 
 

Оснивање Гимнастичког друштва у Прагу  1862.    г о д и н е  
 
     Нешто касније после појаве главних буржоаско националних система гимнастике у Европи 
јавља се и развија оригиналан систем гимнастике у Чешкој, познат још под именом  соколски  
систем  гимнастике. Соколски покрет се појавио у Чешкој у вези са борбом    с л о в е н с к и х      
народа  против германизације која се вршила над њима и борбом за културну аутономију, 
ослобођење и национално уједињење.  

У редовима чешке буржуазије трагало се за новим облицима отпора германизацији и 
начинима јачања националне свести, па се дошло на идеју о   о с н и в а њ у  националних 
друштава за физичко вежбање коју је први изнео млади чешки интелектуалац  Мирослав Тирш, 
који се у раној младости бавио физичким вежбањем. Као ђак гимназије вежбао је по немачком 
систему гимнастике.  
      Код Тирша је сазревала мисао о организовању једног таквог чешког гимнастичког удружења. 
Након добијања сагласности од власти  јануара 1862.  године ф о р м и р а н о    је    Гимнастичко 
друштво прашко, а две године касније (1864), на предлог професора Емануела Тонера, друштво је 
добило име  "Сокол".  
Тирш је поставио  као основни  ц и љ    јачање физичких способности народа путем физичког 
вежбања, неопходних у коначној борби за национално ослобођење 
   У част двадесетогодишњег јубилеја оснивања соколске организације Тирш је организовао 
припреме  Првог соколског слета у Прагу, који је одржан  1882.  године.  
    Чланови су постајали после навршене  18.  године. Поред тога деца и омладина су вежбала у 
млађим категоријама   ("нараштај" и  "подмладак"),  а сви су имали одређене     с о к о л с к е          
у н и ф о р м е. Соколи су носили традиционалне  црвене кошуље попут црвених кошуља 
италијанског револуционара  Гарибалдија, а на капама су носили перо од птице соко, која је била 
симбол ове организације. 
      У чланство соколских организација ступали су људи из свих друштвених слојева  (буржоазије, 
пролетаријата, сељаштва. Сви чланови соколске организације од самог њеног оснивања 
међусобно ословљавали са  "ти"  и називали  "брате" или  "сестро"  са циљем да се на тај начин 
покаже блискост и једнакост међу члановима.  
      Соколски начин вежбања стваран је на искуствима и по угледу на Јанов, турнерски систем, 
али се по неким облицима и специфичностима од њих разликује, а то су пре свега    р и т м и ч к е    
и     с и м б о л и ч к е    вежбе, као и   м а с о в н и     с л е т о в и.  Ови специфични облици 
соколоског вежбања произилазили су из потребе да се симболичким вежбама, односно покретима 
и саставима, искаже све оно што потлачена мањина није могла да искаже у јавној речи  
(изговореној или написаној). 
      Могућност оваквог изражавања повећана је коришћењем разних помоћних     с п р а в а     и      
р е к в и з и т а,  као што су ланци, буздовани, барјаци, мачеви, штитови и слично, уз помоћ којих 
су стварани одређени ефекти при вежбању, али и исказивана одређена национална хтења о 
ропству  (ланцима), ослобођењу  (збацивањем ланаца), борби за слободу (мачевима, штитовима, 
буздованима), слободи (заставама).       
   Негативни ефекти увежбавања слетских вежби, које су често постајале средство изражавања 
политичке или друге поруке аутора вежбе, повећавали су се нарочито у оним приказима 
одређених масовних  "слика"  и  "ефеката"  при којима су покрети , ставови и положаји вежбача 
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били само  "прелази"  или делови замишљене слике аутора, једино у функцији  ауторове замисли. 
Тиме су покрети губили везу саосновним циљем и задацима физичког васпитања, постајали 
присилни и извештачени, засновани на потребама слетског састава, а не на потребама развоја 
физичких и функционалних способности организма. Увежбавања ових састава су често била  
"бескрајна и монотона понављања",  која су одузимала драгоцено време за вежбања са већим 
ефектима за развој организма.  
      Међутим, основу соколског система вежбања чиниле су вежбе на справама, али се поклањала 
пажња и вежбању без справа, као и борилачким вежбама, што је разумљиво с обзиром на 
постављене задатке у вези са припремом сокола за одређене националне задатке.  
    Соколска друштва се оснивају и у другим словенским земљама,  а пре свих  у Словенији, 
Пољској, Русији, а затим у Бугарској и у Србији, као и у другим земљама где су живели словенски 
народи. Своја достигнућа у физичком вежбању показивали су на заједничким наступима 
(слетовима), који су се због учешћа  свих соколских организација    називали    с в е с о к о л с к и      
с л е т о в и.  
   Добро организована и веома развијена соколска организација, која је имала утврђене 
циљеве и облике вежбања, нерадо је прихватала нове форме физичке културе као што је то био 
спорт, који се ширио Европом у другој половини 19. века. Но и поред тога одређени слојеви 
грађанског друштва у Чешкој ипак су прихватили поједине спортове, упражњавали их и даље 
развијали. Стога се у овом периоду појављују први веслачки, фудбалски, лако-атлетски, 
хокејашки и други клубови, а код жена се јавља један нови спорт - хазена. 
   На крају се може закључити да је соколство упркос почетног романтичарског заноса о 
уједињењу свих  Словена, допринело националној, моралној и физичкој припремљености 
словенских народа, који су се у време првог светског рата борили за национално ослобођење или 
помагали друге словенске народе у томе.   
 

4.2. СПОРТ  И   ОЛИМПИЗАМ 
 

4.2.1. ОБНАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ САВРЕМЕНИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА 

       
      Снажан развој спорта у другој половини  19.  века условио је оснивање бројних спортских 
клубова, спортских савеза и међународних федерација. Поред тога даљи развој капитализма 
захтевао је широке међународне везе и контакте у свим доменима културе и политике и бржи 
трансфер финансијског капитала. Из тих разлога се проширују културне везе међу многим 
земљама, а подручје спортских такмичења добија међународни карактер, као изванредна 
могућност међународних сусрета побудило је изнова бројне идеје и жеље да се обнове 
међународни спортски празници, попут античких Олимпијских игара, које су биле прекинуте пре 
пуних  18  векова. 
 

А. Идеје и покушаји обнављања античких олимпијских игара 
 
      Античке Олимпијске игре, забрањене указом Теодосија 394. године, дошле су поново у 
средиште пажње када се у епохи ренесансе античка култура изучавала са жељом да се обнове и 
примене њена највећа достигнућа. Бројни мислиоци, педагози и остали следбеници ових идеја, 
изучавајући античку физичку културу, упознали су се и са достигнућима традиционалних 
Олимпијских игара и предлагали њихово поновно организовање. 
      Прву слижну манифестацију организовао је Роберт  Довер у Енглеској   1604. године.  Више 
такмичења која је организовао назвао је    О л и м п и ј с к е    и г р е,  које су трајале неколико 
дана, на њима је могао да учествује свако без обзира на пол и сталешки положај у друштву, а 
такмичили су се у атлетским дисциплинама, рвању и коњичким надметањима, а на крају у лову и 
играма. Свечаност се завршавала печењем бика, односно јелом и пићем. 
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      Поред тога организовао је такмичења у шаху, певању и свирању. Ове  "Енглеске олимпијске 
игре"  доживеле су велику популарност и након смрти Довера  организовале су се још готово сто 
година. 
      Идеја олимпизма налазила је место и у делима мислилаца  18.  века. Почетком  19.  века 
наступио је период појаве и развоја европских гимнастичких националних гимнастичких система, 
када је идеја о обнављању античких Олимпијских игара била предмет мањег интересовања. Дуго 
времена археолози нису могли да утврде где се налазило место античке Олимпије, тако да је тек 
почетком  19.  века  (1829)  француска војна експедиција открила остатке неколико античких 
здања, а пронађене уметничке предмете су пренели у Париз. Вест о открићу је брзо пренета целом 
Европом,тако да се повећао интерес археолога, историчара и других научних и културних 
радника за изучавање и даља археолошка истраживања. На тај начин су настала бројна дела и 
расправе у вези са Олимпијским играма античке Грке. 
      Поред тога што се о античким Олимпијским играма писало и тражило да се обнове у бројним 
расправама и чланцима и већ од тридесетих година  19. века јављају се и практични   п о к у ш а ј 
и  њиховог обнављања. Тако је у Шведској један од Лингових ученика организовао у Хелсинкију  
олимпијску асоцијацију која је организовала такмичења  1834. и 1836.  године  под називом 
"Олимпијске игре." Становници    г р ч к о г    с е л а   Летрино,  које се налази у близини древне 
Олимпије, покушали су да на светој стази организују свечаност попут старих Олимпијских игара, 
али у томе нису успели.  
      У току развоја и националног препорода независне грчке краљевине обновљена је античка 
традиција у многим областима културе, па је постојала намера да се обнове и древне Олимпијске 
игре. У том смислу је  1858.  године издат посебан  "Краљевски олимпијски указ"  којим је 
најављено обнављање Игара. На основу овог Указа организоване су  1859.  године  О л и м п и ј с 
к е     с в е ч а н о с т и   у Атини, за време којих  су одржана такмичења у трчању на различитим 
дисциплинама, скоку у даљ и скоку са мотком, затим у бацању копља и диска,   с тим што се диск 
бацао у даљину и у висину.  
      Осим ових такмичења одржавана су и такмичења у вожњи кочија, коњским тркама, као и у 
пливању, веслању, пењању и одржавању равнотеже. За музичка и песничка такмичења изграђена 
је посебна зграда Запеон. Ове обновљене Игре одржане су под патронатом краља Отона 1, који је 
победницима уручивао грану маслине, симбол победе као и у античким Олимпијским играма. 
Поред тога победници су добијали и новчане награде. 
      Следеће Игре требало је одржати  1863.  године, али оне нису одржане, тако да су олимпијске 
свечаности одржане поново  1870.  и  1875.  године на тек откривеном старом стадиону у близини 
Атине, на коме су се одржавале Панатинејске игре у античком периоду. Слично овим 
Олимпијским играма организоване су Игре пети пут 1888. године, а шести  1889. године. 
 

Б. Обнављање  олимпијских  игара 
 
      Након свих ових бројних практичних покушаја, као и залагања да се Игре обнове, крајем 19.  
века стекли су се многи услови да се коначно ова идеја и оствари. Највеће заслуге у томе имала је 
Француска, а пре свега француски дипломата, мислилац и педагог берон  Пјер др Кубертен. доба. 
    Он је неуморно пропагирао, убеђивао, уверавао, држећи бројна предавања, а као председник 
"Француског атлетског спортског савеза" покренуо је излажење стручног часописа  "Атлетска 
ревија" (1890), у коме је изложио замисао о организовању Олимпијских игара. У прилог  идеје 
обнављања Олимпијских игара, односно такмичења спортиста из разних земаља, била је све 
израженија потреба за међународним сусретима. којих је било све више крајем  19.  века. 
Кубертен је на прослави петогодишњицу  "Француског атлетског спортског савеза" (25.11.1892)  
одржи предавањ "Ренесанса олимпизма", предлажући да се организују заједничка такмичења у 
више спортова истовремено под називом:  О л и м п и ј с к е    и г р е. Овај Предлог је прихваћен и 
изабрана Комисија  (Кубертен, Енглез Херберт и Американац Слоун) да припреми предлог за 
обнављање и организацију Олимпијских игара. 
      На следећој седници "француског атлетског спортског савеза"  (1893)  разматран је предлог 
који је ова трочлана Комисија припремила и донета је одлука да се следеће године  (1894)  сазове  



 

63. 
 

Међународни спортски конгрес у Паризу, на коме би се расправљало о аматеризму и донела 
одлука о обнављању  Олимпијских игара. 
      На Међународном спортском конгресу у Паризу, одржаном од  16.  до  23.  јуна  1894. године, 
присуствовало је  79  делегата из  49  различитих националних савеза  из следећих земаља: 
Француске, Грчке, САД, Шведске, Шпаније, Италије, Белгије, Русије и Мађарске, док су се 
Аустралија и Јапан писмено изјасниле да су сагласне са овим предлогом. У присуству великог 
броја људи  (према неким подацима око  2.000 присутних), на овом Конгресу је донета    о д л у к 
а    да се    о б н о в е     О л и м п и ј с к е     и г р е    на међународној основи и да се  Прве игре 
модерног доба  одрже  у  Атини  1896. 
      Делегати Конгреса изабрали су   Међународни  олимпијски  комитет - МОК (Цомите  
Интернатионал   Олyмпиљуе - ЦИО), који је био састављен од следећих чланова: 
          1. Деметриос  Викелас - председник.......................(Грчка),                         
          2. Пјер де Кубертен - генерални секретар.....(Француска),       
          3. Е.  Кајо...............................................................(Француска),                                                                               
          4. Н.  Бутовски.............................................................(Русија),                                            
          5. Виктор Г. Бакл.................................................. ( Шведска), 
          6. В. М.  Слоун...............................................................( САД), 
          7. Ј. Гут - Јарковски.................................................  ( Чешка), 
          8. Лорд  Емптел ................................... (Велика Британија), 
          9. Ц.  Херберт ....................................... (Велика Британија), 
        10. Ф.  Кемењ..........................................................( Мађарска), 
        11.  Ј. Б.  Зубиор................................................... (Аргентина), 
        12.  Л. А.  Каф..........................................................(Н. Зеланд), 
        13.  Војвода  Лучези Пали........................................(Италија), 
        14.  Војвода  Максим де  Бусије...............................(Белгија), 
        15.  Гроф  Д' Андрија Карафа..................................(Италија), 
        16.  В. Гебарт  (изабран  1895. године)..................(Немачка). 
      У обновљеним модерним Олимпијским играма задржан је  четворогодишњи  период  грчких 
олимпијада, одлучено да могу да учествују само  аматери, да на Игре морају да буду позване све  
нације,  да је  модерни  спорт  садржај Игара  и да се проглашавање победника обавља на свечан 
начин  уз свирање националних  химни. У основном документу Конгреса то је било забележено на 
следећи начин: 
          "1. У интересу морала Међународни Конгрес и поједине земље сматрају неопходним да се 
на међународној основи обнове Олимпијске игре у модерном облику, али уз поштовање древних 
традиција. 
            2. На учешће на Играма морају се позвати спортски савези свих земаља. Свака земља може 
ушествовати само са својим држављанима. Пре Олимпијских игара које ће се одржавати сваке 
четврте године, све земље учеснице дужне су да организују изборна или припремна такмичења, 
како би их на Олимпијским играма представљали најбољи спортисти. 
            3. У програму Међународних олимпијских игара биће укључени следећи видови спорта: 
                  а) атлетски спортови:   - трчање,  скакање, бацање диска, тешка атлетика, 
                 б)  спортови на води:     - једрење, веслање, пливање, 
                 в)  остали спортови: - коњички спорт, клизање, стрељаштво, мачевање,бициклизам, 
рвање, бокс, гимнастика 
      Изузимајући мачевање у свим другим спортовима на олимпијским такмичењима могу 
учествовати само аматери. Они за које је спорт професија не могу узети учешћа на такмичењима. 
(Осим тога на Олимпијским играма не могу да се такмиче ни они спортисти који су раније или 
сада примали новчане награде за бављење спортом). 
          5. Комитет, који је одговоран за организацију Олимпијских игара, има право да забрани 
учествовање на такмичењима онима који су на било који начин иступали против олимпијске идеје 
или против идеје о савременим Олимпијским играма . 
          6. За лакоатлетичаре неопходно је организовати главно такмичење под називом 
"пентатлон". Након ових одлука оснивачког Конгреса приступило се припреми  првих 
Олимпијских игара у Атини, односно остварењу вишевековних жеља и залагања бројних 
присталица олимпијске идеје.  
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В. Преглед   одржаних Олимпијских игара до почетка и рата 
  
I олимпијске игре  - Атина (Грчка)   (6.04 - 15.04.  1896) 
      295  такмичара (од којих  180 Грка),  13  земаља,  
         9  спортова: 42 спортске дисциплине. 
     Прве олимпијске игре  игре одржане су у Атини на новоизграђеном луксузном стадиону, 
изграђеном од мермера, са око 60.000места, димензија и облика античких стадиона. Грчки краљ 
Ђорђе отворио је И олимпијске игре, уз звуке  олимпијске химне. 
     Играма је присуствовао неколико дана и млади српски краљ  Александар Обреновић и 
посматрао такмичења од  трећег до шестог дана. У његову част на стадиону је одсвирана химна, а 
на једном од јарбола била је подигнута застава Краљевине Србије. На Играма се такмичио 
Момчило Тапавица Србин из Војводине, који је био у екипи Угарске. 
      Најзанимљивија спортска дисциплина била је трка од Маратонског поља до стадиона, на стази 
дугој   42.195  м., која од тада као такмичарска дисциплина носи назив"Маратон". Победио јеГрк  
Луис Спиридон.       
 
II олимпијске игре - Париз (Француска)   (14.05. - 28.10. 1900) 
       1.077  такмичара  (од којих  11  жена),   20    земаља, 
          15   спортова   ( 65  такмичарских дисциплина).   
      Друге олимпијске игре одржане су у Паризу упркос противљењу Грчке и њених захтева да се 
Олимпијске игре одржавају само у Грчкој. Игре су трајале пет месеци и цела организација и 
програм били су уклопљени уз Светску изложбу. Из ових разлога целокупна организација је била 
веома лоша, такмичења су се одржавала у разним деловима града, а посета веома мала. 
Олимпијске игре су звали "Међународно такмичење физичког вежбања и спорта". 
     Спортски резултати на овим Играма су били веома добри, а у атлетици су доминирали 
спортисти из Америке. На такмичењима су се појавиле први пут и жене, које су с такмичиле у 
тенису и голфу. 
 
III олимпијске -   Сент  Луис (САД)          (1.07 - 29.10. 1904) 
       554    такмичара  (од којих  8  жена),  432  такмичара из  САД-а. 
         11    земаља,    6   спортова у званичној конкуренцији. 
      Олимпијске игре у Сент Луису биле су по начину организовања, дужини трајања и слабом 
присуству гледалаца сличне Олимпијским играма у Паризу. И ове Игре одржане су уз Светску 
изложбу, тако да им није дат прави значај.  
    За време свечаности отварања Игара  репрезентције појединих земаља изашле су први пут на 
стадион под својим заставама. Финци су одбили да  иду под руском заставом, а Ирци под 
британском. Тако су већ у почетку развоја олимпијског покрета политичка збивања и односи 
између земаља били присутни и за време Олимпијски игара иако је идеја  олимпизма била идеја 
светског мира и дружења народа читавог света, без обзира без обзира на веру, расу или пол. 
     Након завршетка програма ИИИ олимпијских игара организована је     "етнографска 
олимпијада (антрополошки дани)" на којој су организатори представили све нације света, 
(Индијанце, Кинезе, Ескиме, Африканце), које су показали своје вештине у бацању ратних секира, 
гађања срелом из лука, пењању уз стабло и слично. Овим Играма није присуствовао Пјер де 
Кубертен. 
 
Јубиларне   Међуолимпијске игре - Атина (Грчка) (22.04 - 2.05. 1906) 
       911  такмичара, 20  земаља,  11  спортова. 
      У жељи да се обележи јубилеј десетогодишњице првих обновљених Игара Грчка је тражила од 
Међународног олимпијског комитета да јој се дозволи одржавање јубиларних Међуигара. 
Уважавајући ову жељу Грчке, а и након лоше организованих Игара у Паризу и Сент Луису, 
одобрено је одржавање Међуигара, али оне нису увршћене у службени редослед, па се не 
означавају римским бројем, односно не убрајују у низ обновљених Игара од 1896. године. 
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     На такмичењу у пливању појавио такмичар из САД-а, који је пливао  до тада  "непознатим" 
стилом, односно начином који је касније добио име  "краул". Осим тога бацање диска се обављало 
на два начина: старим (хеленским)  без окрета и новим  (савременим) са ротацијом. 
      У такмичењу у ходању на  3.000  метара победио је и освојио златну медаљуЂорђе Стантић из 
Суботице, који се такмичио за Угарску. 
 
IV олимпијске игре - Лондон (Велика Британија) (13.07 - 29.10.  1908) 
       2.034  такмичара  (од тога  36  жена), 22  земље, 23  спорта. 
      Организација ИВ олимпијских игара била је поверена Риму, али због ерупције вулкана Везува 
Игре нису организоване у том граду. У кратком временском року Лондон је припремио потребне 
објекте за такмичење, изградио олимпијски стадион за 70.000  гледалаца. Игре су одржане у време 
француско-британске изложбе.Игре су оганизацијом, припремљеним борилиштима, превозом и 
смештајем такмичара достигле висок ниво и биле дуго времена пример  одличне организације. На 
Играма је први пут представљен један зимски спорт, односно одржана су такмичења у    
уметничком клизању.. 
    На овим Играма први пут је један такмичар положио заклетву. Поводом Игара одржана је 
посебна миса у цркви "Сен Пол", када је пен-силванијски епископ изговорио са проповедаонице 
"На  Олимпијади није главна победа, већ учествовање", што се често приписује Пјеру де 
Кубертену.  
 
V олимпијске игре  - Стокхолм (Шведска)     (5.05. - 22.07. 1912 ) 
     2.504 такмичара(од тога 57 жена), 28 земаља, 15 спортских дисциплина. 
      Олимпијске игре у Стокхолму биле су најбоље организоване од свих ранијих. На њима је 
уведено мерење времена  електричним хронометрима, објављивање резултата на семафорима. У 
програм Игара први пут су уведени  модерни петобој (теренско јахање - 5.000 м.; пливање - 3.000  
м.; теренско трчање - 4.000 м; мачевање; гађање из пиштоља) и уметнички петобој (сликарство, 
вајарство,  архитектура,  књижевност и  музика). 
     У скоку у вис појавио се нови стил скакања   "хорајн". 
      На овим Играма су учествовала први пут спортисти из Краљевине Србије, које је предводила 
делегација на челу са капетаном  Светомиром  Ђукићем, председником Српског олимпијског 
комитета, који је тада изабран за члана  Међународног олимпијског комитета. На тај начин 
Краљевина Србија постала члан МОК-а. 
      Атлетичар  Душан Милошевић  је у трци на  100 м.  стигао трећи, у једној од 17 
квалификационих трка, па се није пласирао за даља такмичења. Други такмичар Драгутин 
Томашевић учествовао је у маратонској трци, у којој је стигао  36  од  62  такмичара, десет минута 
иза победника. 

На ВИ конгресу  МОК-а  одржаном у Паризу  1914.  г. изнет предлог    олимпијске заставе  
са  пет разнобојних кругова, који су представљали пет континената (плави круг представља 
Европу, црни Африку, црвени Америку, жуту Азију, зелени Аустралију).  Бела боја олимпијске 
заставе означавала је могућност да све земље света наступају на  Олимпијским играма са својим 
националним заставама.  
    Избијањем  првог светског рата наступила је криза и у олимпијском покрету, али је она упркос 
бројним тешкоћама превазиђена. За административни центар МОК-а изабрана је Лозана (1915), а 
за званични језик МОК-а одређен је француски језик.  

4.2.2.  ПОЈАВА И РАЗВОЈ СПОРТСКОГ ПОКРЕТА 

Појава и развој међународног спортског покрета  до почетка  првог светског  рата  
   
   Нови начин живота у слободно време тражио је и нове облике разоноде, те се у том смислу         
и г р а  и  разни с п о р т о в и  јављају као неопходни облици забаве путем вежбања и 
емоционалне потребе људи тога времена. 
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Формирање гимнастичких и спортских организација у оквиру међународног 
радничког покрета 
 
    У намери да задовољи своје интересе и оствари своја права, радничка класа је оснивала бројне 
организације и удружења у различитим областиме, па тиме и у подручју физичке културе. Прва  
таква удружења су   о с н о в а н а   у Швајцарској  1839.  године, а у Немачкој  1850.  године. 
Слична  удружења се оснивају и у другим земљама као  што су друштва у Енглеској, Белгији, 
Чешкој, Француској, која се организују у одговарајуће радничке спортске савеза, тако да је већ у 
последњој деценији  19.  века     о с н о в а н а    у  Немачкој  "Радничка гимнастичка федерација" 
(АТБ)  1893. године и  "Радничка федерација велосипедског спорта" (1895). У Аустрији се оснива 
слична организација велосипедског спорта  1899. године. Почетком  20.  века у Енглеској и 
Белгији се оснивају сличне организације  (1904) и то "Белгијска социјалистичка  гимнастичка 
федерација" и  "Енглеска радничка спортска федерација." 
      На основу таквог развоја радничког спортског покрета указала се потреба стварања 
јединственог савеза те  је заказан и одржан Међународни конгрес радника спортиста у белгијском 
граду Генту  (1913), на коме је донета одлука да се у Бриселу оснује  Централни биро  
"Међународног радничког културног и спортског савеза".  Међутим како је већ следеће године  
(1914) избио први светски рат, овај међународни Централни биро радио је само кратко време, но 
након завршетка рата  међународни раднички покрет је наставио са овим активностима у 
физичкој култури. 
 

Настанак   савремених   спортских  дисциплина 
 
      У току формирања и развоја човека природни облици кретања као што су ходање, трчање, 
скакање, пузање или пењање, били су његова свакодневна потреба у низу физичких активности 
примењиваних у борби за основну егзистенцију. 
      На вишем развојном ступњу човек је увидео потребу да се ови основни облици кретања могу и 
морају посебно да увежбавају, како би били што спретнији, бржи, јачи, издржљивији, јер је 
људско друштво  (заједница)  схватило да само физички спреман члан заједнице, оспособљен за 
вешто коришћење оружја, може да брани род, племе, феуд, град или државу. На тај начин 
физичко вежбање састављено пре свега од природних облика кретања, али и низа других покрета, 
постаје саставни део војничке припреме свих друштвених заједница.                                
      Када су људи почели међусобно да се такмиче  ко ће бити  јачи, бржи, издржљивији, односно 
ко може више да скочи, баци неки предмет или оружје, да више подигне или понесе, тада су 
настали први облици међусобног надметања  (такмичења), који се налазе у основи сваког спорта. 
У античко доба Грчке и Рима неговани су одређени облици такмичења на разним свечаностима и 
празницима, од којих су нека имала традиционални карактер. Прекинута почетком нове ере 
надметања се јављају поново тек у облику борби витезова на витешким турнирима, упоредо са 
сачуваним народним облицима такмичења, организованим приликом различитих свечаности или 
верских празника. 
      Настанак савременог  (модерног) спорта везује се настанак појединих спортских дисциплина, 
од којих се већина појавила у Енглеској у другој половини  19. века доношењем одређених 
правила, формирањем клубова и савеза и организовањем система такмичења, што је условило и 
потребу стварања међународних савеза и федерација, дајући спорту међународни карактер. 
      У     Е н г л е с к о ј      се јављају следећи спортови: 
      Фудбал  је настао као спортска игра из различитих игара лоптом, које су се током времена 
издвајале и развијале у посебне спортове. Корени ове игре се налазе у негованим играма лоптом у 
дрвној Кини  ("Чу ки"), античкој Грчкој  ("Епискирос"), Риму  ("Харпастум"), као и у разним 
играма лоптом које су се играле по градским улцама средњевековних градова и ливадама изван 
градских зидина. Обележја модерног спорта ова игра добија доношењем првих званичних  п р а в 
и л а  у Енглеској 1863.  године, након чега се формира и Фудбалски савез, играју званичне 
утакмице, оснива судијска организација и одговарајући међународни савези.  
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      Тенис  је настао из француске игре"Јеу де пауме"  (Же де пом) и веома много је игран на 
дворовима у средњем веку. Мисли се да је назив настао од француске речи   "Тенез"  - што значи: 
"Држите"  или  "Пазите". Правила је саставио  Ј. Маршал  (1877), када је први пут организован 
тениски турнир у  Вимблдону. У Енглеској ова игра је добила име  "Лањн  теннис"  (Лон тенис) 
што значи: "Тенис на трави". Почев од   1900.  године установљено је такмичење у тенису између 
Енглеске и САД, названо именом  "Девис куп", које је касније прерасло у међународно 
такмичење. 
      Стони  тенис  ("пинг - понг") се јавља крајем прошлог века као припрема тенисера у току 
зимског периода. Најпре се играо на великим трпезаријским столовима, да би се смањивањем 
рекета, употребом целулоидне лоптице и посебних столова дошло до одвајања у посебан спорт. 
      Пливање,  као спортска дисциплина, се јавља у Енглеској оснивањем првих пливачких 
клубова  шездесетих година  19.  века и у прво време пливало се прсним стилом, да би се други 
стилови развијали почетком  20. века. Канал  Ла Манш, између Енглеске и Француске, први је 
препливао капетан Веб  (1875). 
      Ватерполо  настаје из жеље да се тренинг пливача учини забавнијим и пријатнијим. Прва 
утакмица између две групе пливача, слична данашњем ватерполу, одиграна је  1860.  године, а 
прва правила за ову игру донета су  1876.  године у Глазгову.  
      Атлетика започиње свој развој  као модерна спортска дисциплина појавом првих такмичења у 
ходању и трчању у Енглеској већ у  18.  веку. Прво атлетско аматерско такмичење одржано је  на 
Универзитету у Даблину  1844.  године, а прво национално првенство у Лондону  1866.  године. 
      Веслање  је имало дугу традицију у народним облицима надметања из којих се развило 
академско спортско веслање. Најпознатије спортско традиционално такмичење, које се и данас 
одржава, је такмичење осмераца колеxа Оксфорда и Кембриxа, започетог  1829.  године. Осим 
тога и такмичење познато под именом Хенлејска регата је дуге традиције још од  1839.  године. 
      Хокеј  на  трави  настао је половином  19.  века, а већ крајем тога века играле су га и жене. Из 
Енглеске се пренео у Индију у којој је доживео велики размах и развој. 
      У   С ј е д и њ е н и м    а м е р и ч к и м     д р ж а в а м а     настало је више спортских 
дисциплина и то: 
      Кошарка   је настала на колеxу Спрингфилд у држави Масачусетс, а измислио је Канађанин 
Xемс Нојшмит  1891.  године, за време тренинга рагби тима у дворани у зимским месецима.  
      Одбојку   је измислио  Американац Морган  1895.  године , у жељи да тренинг у току зимског 
периода учини занимљивијим, пребацујући лопту најпре преко тениске мреже.  
      Уметничко  клизање  настало је у другој половини  19.  века, а убрзо након тога издвојио се   
плес  на  леду,   као посебна спортска дисциплина.  
      У    К а н а д и   је  у другој  половини  19.  века настао  хокеј  на  леду  на Универзитету у 
Монтреалу, а  1875.  године донета су и прва правила. 
      У    Д а н с к о ј   је крајем  19.  века настала    хазена,  а измислио ју је професор Холгер 
Нилсен, која  је у каснијем периоду прихваћена као спорт веома погодан за жене. 
      Рукомет  је у свом развоју имао најпре   фазу        в е л и к о г      р у к о м е т а,   у којој се 
оваспорт играо на великим фудбалским теренима, да би у другој фази, када је почео да се игра у 
дворанама и на мањим теренима достигао своју данашњу популарност. 
      У    Н о р в е ш к о ј     у месту Кристијанија (садашњи град Осло)  одржавана су прва 
такмичења у    скијању  већ у другој пловини  18.  века. Нордијско скијање подразумева 
такмичења у скијачким трчањима.  
      У    А у с т р и ј и     се пред сам крај  19.  века јавља   алпско   скијање  захваљујући Матијасу 
Здарском, који је измислио плужни начин окретања, металне везове, дуги штап и написао први  
уxбеник. 
      У    Ј а п а н у    Xигоро Кано је крајем  19.  века на основу старе вештине борења створио  
xудо,  који се као нови спорт примењивао на Универзитету у Токију од  1882.  године. 
      И остали спортови, као  спортска  гимнастика,  бокс, рвање, стрељаштво, бициклизам, дизање 
тегова, мачевање и други спортови оснивају  крајем  19.  и  почетком  20.  века своје организације 
и међународне спортске савезе, стварајући тако услове за ширење спорта међу земљама читавог 
света. 
      Крајем  19.  века спорт је изазвао велико интересовање међу омладином, а по примеру 
Енглеске и Америке и многе друге земље су признале савремени спорт, као значајно средство у 
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процесу физичког васпитања, а не само као средство забаве и разоноде. Бројни педагози и лекари 
су у низу својих стручних радова писали означају спорта и његовој улози у подизању здавља, а 
Xон Лок је подсетио на Јувеналову сентенцу  "У здравом телу здрав дух", на коју су се многи у 
својим радовима позивали током  19.  века. Више теоретичара и научника, који су се бавили 
истраживањем игара, доказивало је улогу игара у развоју детета, а војни стратези су почели да 
увиђају значај и потребу и овог вида физичке културе у што бољој војничкој припремљености 
омладине. 
 

Оснивање    међународних    спортских  федерација 
       
      Упркос извесним отпорима, предрасудама и извесном отуђењу спорта, његов брз и снажан 
развој није могао да буде заустављен. Скоро да није постојала ни једна земља у Европи у којој 
није крајем  19.века почео да се развија било који  с п о р т. 
Излазак спорта из колеxа, односно школа и изван уских аристократских клубова у шире народне 
слојеве, значио је бржи развој спортског живота у одређеним срединама. То је истовремено 
изискивало оснивање секција, клубова, а затим савеза унутар једне државе, да би се ради 
одржавања  разних међународних такмичења почели да оснивају и међународни савези.  
      Различити интереси између појединих спортскох организација , као на пример између 
гимнастике и атлетике или неспоразуми између аматерских и професионалних организација, 
школског и ваншколског спорта, успоравали су, али нису могли да зауставе даљи спорта, односно 
његово повезивање на међународној основи. Као предходница формирања међународних 
федерација била су прва такмичења између земаља у разним спортовима, као на пример између 
Енглеске и Америке у атлетици и боксу или Француске и Белгије у бициклизму, што је 
доприносило размени искустава, међународном повезивању и бржем формирању савеза.  
      Зависно од степена развијености појединих спортова и њихове распрстрањености у више 
земаља света оснивале су се и међународне федерације (интернационални савези), који су имали у 
почетку основни циљ усаглашавање и стварање јединствених међународних правила одређеног 
спорта, организовање система европских или спортских такмичења и даљег његовог развоја и 
ширења у свету. 
      На основу изложеног прегледа формирања појединих спортских федерација може се уочити 
организованост спортова, односно њихов развој у прошлости: 
 
     Преглед формирања међународних спортских федерација 
 
Спорт                                         Назив федерације                                    Година оснивања 
Гимнастика - Интернационална гимнастичка   федерација  (ФИГ)…………….……....    1881. 
Веслање -     Интернационална федерација  веслачких савеза  (ФИСА)...........................   1892. 
Клизање  -     Интернационални клизачки  савез (ISU).......................................................   1892. 
Бициклизам -  Интернационални бициклистички  савез  (УСИ).......................................   1900. 
Фудбал -       Интернационална федерција  фудбалских савеза  (ФИФА).........................   1904. 
Аутомобилски  спорт  -  Интернационална федерација аутомобилског спорта  (ФИА)...  1904. 
Ваздухопловство -   Ваздухопловна интернационална федерација  (ФАИ)......................   1905. 
Стрељаштво  - Интернационални стрељачки савез  (УИТ).................................................   1907. 
Једриличарство - Интернационални савез за регате једрилица  (ИУРУ)...........................   1907. 
Хокеј на леду- Интернационална лига хокеја  на леду  (ЛИХГ).........................................   1908. 
Лака атлетика - Интернационална аматерска  атлетска федерација  (ИААФ)..................   1912. 
Мотоциклизам- Интернационална федерација  мотоциклистичких клубова (ФИКМ)……...1912. 
 (Од  1949.године мења назив у: Интернационална мотоциклистичка  федерација - ФИМ).  
Тенис - Интернационална федерација лон тениса  (ИЛТФ).......................................................1913. 
Мачевање -  Интернационална федерација мачевања  (ФИЕ)....................................................1913. 
Рвање -  Интернационална аматерска  федерација рвања  (ФИЛА) ..........................................1914. 
_________________________________________________________ 
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      Сви ови формирани међународни савези одиграли су значајну улогу  у даљем развоју спорта, 
јер су са једне стране унификацијом правила такмичења омогућили брже ширење спорта у све 
земље света, а са друге стране организујући међународна такмичења обезбеђивале могућност 
размене искуства и побољшање спортских резултата. 
      Међународна надметања и жеља за победом, односно што бољим резултатима, допринела је 
да се у процесу спортских достигнућа јави организован тренинг, као припрема спортиста за 
постизање што бољих резултата. Осим тога поклањала се већа пажња усавршавању технике, 
затим тактике, а и спортска опрема доживела је већу бригу и пажњу, као значајан елеменат у 
постизању спортског резултата. 
      У периоду до првог светског рата организовано је више међународних такмичења и светских 
првенстава, као на пример: 
          1891. године у Хамбургу:       Прво европско првенство у уметничком клизању, 
          1892. године у Бечу:                Прво европско првенство у брзом клизању, 
          1893. године у Орту:               Прво европско првенство у веслању, 
          1893. године у Амстердаму:   Прво светско првенство у брзом клизању, 
          1896. године у Петрограду:    Прво светско првенство у уметничком клизању, 
          1907. године у Лиону:             Прво светско првенство у стрељаштву. 
      Почетком  20.  века, па и за време првог светског рата, одржавана су првенства Јужне 
Америке, Аустралије и Азије.Тако је током  1916.  године, док је у Европи трајао рат, у Јужној 
Америци организовано првенство у фудбалу, па се за спорт може рећи да је све брже стизао у 
многе земље света, а организована првенства и међународна такмичења доприносила су повећању 
његове популарности и бржем развоју у читавом свету. 
 
 

Оснивање   међународних   спортских  федерација после  Другог светског рата 
 
    Након првог светског рата оснивају се нове међународне спортске организације, јер се спортски 
покрет веома брзо развијао.  
 
Преглед  оснивања  међународних  спортских  федерација 
Спорт                                     Назив федерације                                              Година  оснивања 
Тешка атлетика- Интернационална федерација за дизање тегова и културизам  (ФИХК)…..... 1920. 
Бокс -Интернационална асоцијација аматерског бокса   (АИБА) ……………......……....………1920. 
Коњички спорт-   Интернационална федерација јахања   (ФЕИ)……………….…….....………  1921. 
Моторни спорт-   Интернационална федерација за на води јахтинг, аутомобил  (УИИА).….    1922.                                   
Боб-санкање - Интернационална федерација за боб и тобоган  (ФИБТ)….….........……….…... 1923. 
Котураљкање -  Интернационална федерација за ролшуе спорт  (ФИРС).................................... 1924. 
Хокеј на трави - Интернационална федерација хокеја на трави  (ФИХГ).................................... 1924. 
Кајак и кану  - Интернационална федерација за кану спорт  (ИРК).............................................. 1924. 
Скијање  -     Интернационална федерација за скијање  (ФИС)..................................................... 1924. 
Куглање -   Интернационална федерација за куглање  (ФИК)....................................................... 1925. 
Стони тенис  - Интернационална федерација  стоног тениса  (ИТТФ)......................................... 1926. 
Рукомет - Интернационална аматерска рукометна федерација (ИАГФ)...................................... 1928. 
Стреличарство  -   Интернационални савез за    гађање из лука  (ФИКА).................................... 1931. 
Алпинизам -   Интернационална  унија савеза       алпиниста  (УИАА)....................................... 1932. 
Кошарка -    Интернационална аматерска  кошаркашка федерација (ФИБА)…….………........ 1932. 
Рагби -   Интернационална аматерска  рагби федерација  (ФИРА)............................................... 1934. 
Бадминтон  -   Интернационална федерација за  бадминтон  (ИБФ)........................................... 1934. 
Кану  -  Интернационална кану федерација   (ИКФ)..................................................................... 1946. 
Културизам - Интернационална федерација за боди билдинг  (ИФБ)......................................... 1946. 
Одбојка  - Интернационална федерација одбојке  (ФИВБ)........................................................... 1947. 
Бициклизам -   Интернационална аматерска  федерација бициклизма  (ФИАЦ)....................... 1965. 
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Поред ових бројних међународних спортских савеза на нивоу свих земаља света, током овог 
периода, а нарочито после другог светског рата, оснивали су се различити спортски савези 
појединих континената, што је доприносило бржем развоју одређене спортске дисциплине на 
њима. 
 

Раднички спортски  покрет 
 
    Ц е н т р а л н и   б и р о,  основан у Бриселу  1913. г., сазвао је конференцију 1919. г. на 
којој је одлучено да се настави остваривањем постављених циљева о спортској интернационали.. 
Следеће  1920.  г. у Луцерну је основана "Луцернска  спортска  интер-ационала" (ЛСИ). 
          У Москви је 1921. г. формирана "Црвена спортска интернационала" (ЦСИ). 
    Ове две радничке спортске интернационале нису се слагале па је тако на пример планирани 
заједнички спортски наступ свих радничких организација  јуна 1921.  године у Прагу  пропао и 
уместо њега одржана је истовремено Радничка олимпијада и Спартакијада. 
     У организацији Социјалистичке радничке спортске интернационалне организације  
организована је  Прва међународна радничка олимпијада у Франкфурту на Мајни (1925). 
      У организацији Црвене спортске интернационале организована   Прва  међународна  
спартакијада у Москви (1928). 
    Расцеп и неспоразуми и даље су настављани између ова два радничка спортска савеза., тако да 
једни организују радничке олимпијаде, а други спартакијаде. Заједно су наступили на 
Антифашистичком спортском сусрету  у Паризу  1934. године. Припремао га је међународни 
раднички  покрет, који је био суочен са претећом појавом фашизма у Европи. На такмичењима 
одржаних током августа месеца учествовало је  4.600 спортиста  из  19  земаља.. 
      Један од резултата ових сусрета у Паризу био је захтев за уједињење радничког спортског 
покрета, који се појавио у више европских земаља.Руководства обе Интернационале су се 
зближила и договорила да уједине напоре у циљу одузимања права хитлеровској Немачкој да 
организује Олимпијске игре у Берлину  (1936). Оба ова савеза успоставила су везу са  
"Међународним комитетом за борбу за очување олимпијског духа" у Паризу, који је јуна  1936.  
године донео одлуку о бојкоту Олимпијских игара у Берлину и о организацији  Народне  
олимпијаде  у    Барселони.  
      На дан отварања Народне олимпијаде у Барселони, јула 1936. године, окупило се око  2.000  
спортиста радника из Европе и САД-а, међутим до отварања ове спортске манифестације није 
дошло, јер су започели антирепубликански нереди, а учесници  Народне олимпијаде прикључили 
су се републиканским снагама, формирајући главнину интернационалних бригада у Шпанији. 
      Достигнуто јединство у међународном спортском покрету остварено је заједничком 
организацијом  Треће међународне  радничке  олимпијаде   августа 1937. у  Антверпену, на чијем 
спортском програму су се нашли олимпијски спортови, а на њој наступило 14.000  спортиста, 
радника из  15 земаља, међу којима су били и спортисти Совјетског савеза.  
     Донета је одлука и озаједничком организовању  Четврте радничке олимпијаде у Прагу  (1940), 
но остварење ове идеје онемогућио је други светски рат. 
 

Појава и развој међународног студентског  спортског   покрета 
 
      Међународни спортски сусрети студената све до првог светског рата имали су карактер 
случајних и повремених  спортских активности, мада су непосредно уочи првог светског рата 
постојали покушаји  да они добију трајне и континуиране облике спортске сарадње студената 
читавог света. Стога је одмах након завршетка првог светског рата   1919. године у  
Француској основана  Међународна конфедерација студената.. 
      Ова Конфедерација је својим програмом рада предвидела и спортске сусрете студената, тако 
да је њено Спортско одељење покушало већ 1921.г.  да организује светско првенство студената, 
али у томе није успело. Због тога су сазвали 1923.  г. у Паризу  Међународни спортски  конгрес 
који је донео одлуку да се у Варшави  1924.  године организује  Прво  светско  првенство 



 

71. 
 

студената. Постојала је жеља да се ова студентска спортска манифестација назове "Студентска 
олимпијада", али је Пјер де Кубертен забранио коришћење овог имена, те се прихватио предлог да 
то буде студентско првенство. 
      До почетка другог светског рата одржано је укупно осам студентских првенстава, углавном 
сваке друге или треће године. Почев од 1928. године одржавана су и зимска студентска првенства 
и прво је одржано у Кортини д Ампецо  (1928),  а до почетка  другог светског рата одржано је 
укупно шест зимских светских првенстава студената. 
      Одмах по завршетку другог светског рата одлучено је  1945.  године у Лондону да се обнове 
студентске спортске игре. Међународна конференција  (ИУС), коју је иначе признао 
Међународни олимпијски комитет још 1935.  г., организовала је  у Паризу Девете летње 
студентске игре (1947) и у истој  години и Осме зимске студентске игре у Давосу. 
      Међутим и студентски спортски покрет није био поштеђен утицаја и мешања политичких 
збивања  тога доба. Политика хладног рата великих сила осетила се и у међународном 
студентском покрету, те је на Конференцији у Лиону (1947) дошло до издвајања студентских 
представника из неких земаља западне Европе, који су основали  1949.  године нови спортски 
савез студената под именом Међународна  федерација универзитетског спорта  (ФИСУ), у коју се 
учланило  19  земаља Европе, а нешто касније и известан број земаља Азије и Латинске Америке. 
      Наступило је затим истовремено одржавање студентских спортских такмичења у организацији 
оба ова савеза. И док је ИУС  наставила да организује летње и зимске студентске игре  (Десете  у 
Будимпешти  1949; Једанаесте у Берлину  1951; Дванаесте у Будимпешти  1954), дотле је  ФИСУ 
започела организацију студентских студентских спортских сусрета под називом "недеље спорта" 
и одржала пет зимских и три летња сусрета. То сигурно није ишло у прилог развоју међународног 
спортског покрета, што су уочили и један и други савез, па су  1957. г. заједно наступили у Паризу 
на "Универзитетским играма Париза." На овим Играма организо-ваним у част 
педесетогодишњице "Националног савеза студената Француске," које су назване још именом  
"Прве светске студентске игре уједињења," наступили су студенти из  31  земље из читавог света. 
      И коначно након дужег дипломатског преговарања пријемом чланица  ИСУ  у  ФИСУ 1959. г. 
и њиховим уједињењем створен је јединствен спортски савез студента тако да је од  1959.  године 
почела ораганизација  летњих, а од  1961.  и зимских игара. Тада су донете одређене одлуке у вези 
одржавања спортских такмичења студената и то: 
          - да се студентске спортске игре одржавају под именом  "Универзијада", сваке   друге 
године, с тим што ће се једне године оџавати летња универзијада, а друге  зимска; 
          - да се програм летње универзијаде  састоји  из девет спортова: атлетика, гимнастика, 
пливање, мачевање, ватерполо, тенис, одбојка, кошарка, веслање, а десети спорт могла је да 
уврсти у програм земља домаћин такмичења. Фудбал је уведен у програм  1970.  године; 
          - да се у оквиру универзијада организују конференције и семинари у вези са питањем спорта 
или физичког васпитања студената и питањима развоја научног рада у овим областима; 
          - да универзијаде не носе редне бројеве, већ да се поред назива ставља име града домаћина и 
година када је одржана. 
      Након тога наступио је период низа успешно организованих универзијада, летњих и зимских, 
које се сматрају највећом спортском манифестацијом после Олимпијских игара. И на њима је 
повремено долазило до мањих проблема организационе, па и политичке природе, али у целини 
оне су  дале значајан допринос зближавању младих читавог света путем спортских такмичења. 
 

Оснивање и развој  регионалних спортских покрета  и  других спортских  
организација у свету  
 
      Поред Олимпијских игара, светских првенстава, радничког и студентског спортског покрета у 
свету су се јављали различити регио-нални спортски покрети, као и други спортски савези и 
организације, засноване на националним, верским или другим обележјима. Сви они су 
организовани у циљу унапређивања међународне, односно регионалне, верске или националне 
сарадње помоћу спортских такмичења. Оне су често узимале називе "олимпијаде"  или  
"олимпијске  игре," означавајући на тај начин њихов карактер и повезаност са олимпијском 
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идејом.. Међутим тај назив  "олимпијски" најчешће није био добро употребљен, а осим тога 
Међународни олимпијски комитет штитио је овај назив од превелике, честе и неправилне 
употребе. 
      Но сви ови спортски покрети и организације имале су и имају велики значај у развоју 
спортског покрета у целини, обављајући одређену политичку и културну мисију у подручјима у 
којима су организоване. У овом прегледу навешћемо само оне најпознатије и најзначајније у 
погледу бројности учесника, спортских резултата и дужине њиховог трајања. 
 
А з и ј с к е     и г р е 
      Спортске игре азијског континента воде порекло од регионалних игара "Хришћанске 
младежи," тако да су  у у Манили  (1913)  "Далеко-источне игре Хришћанске младежи",  у  
Шангају  (1915), а  1917.  године у Токију, када су назване  "Игре Далеког Истока". Након  првог 
светског рата наставиле су да се одржавају почев од  1919.  године сваке друге године, а касније 
сваке треће и промениле су име у  "Азијске  игре".. 
      После завршетка другог светског рата формиран је   "Савез азијских игара" (1949),  када су 
утврђена правила и програм према олимпијском циклусу, то јест да се одржавају сваке четврте 
године, почев од  1950.  године. Међутим Прве су одржане  1951.  године, Друге  1954. а  затим  
редом сваке четврте године. 
 
П а н а м е р и ч к е     и г р е 
      Панамеричке игре, односно спортска такмичења Северне, Средње и Јужне Америке, започеле 
су најпре као  "Карибске  игре" (1920),  на којима су се такмичиле земље са подручја Карибског 
мора. Почев од  1937. године организоване су  "Боливарске  игре",  које су организовале земље 
Латинске Америке. Након другог светског рата обновљене су и једне и друге, али тек од 1951. 
године организују се сваке  четврте године  "Панамеричке игре", као  најраспрострањеније на 
америчком континенту. 
 
Б а л к а н с к е       и г р е 
      Одмах након завршетка првог светског рата постојале су идеје и иницијативе о организовању 
спортских такмичења између земаља Балканског  полуострва, ради међусобног зближавања и 
развијања спорта на овом подручју. Међутим то је остварено тек  1930. године у Атини, под 
називом  "Балканске  игре", мада је годину дана раније такође у Атини одржано пробно 
такмичење у атлетици. Ово такмичење се засебно организује  сваке године  као самостална 
првенства Балкана, тако да је у периоду до  другог светског рата (до  1940). одржано је 11  
такмичења   
      После другог светског рата обновљене су Балканске игре, с тим што су неке земље одстрањене  
(Грчка и Турска),  а укључена Мађарска, но то није прихватио  МОК.  Прикључењем Албаније 
1936.  г. број учесника је употпуњен, односно на овим такмичењима учествују све балканске 
земље. 
 
И г р е    Б р и т а н с к е   И м п е р и ј е 
      Жеље земаља Британске Империје нису могле дуго да се остваре у погледу организовања 
заједничких спортских игара, иако је идеја о томе  постојала. Но ипак су "Прве британске  
империјске  игре"  одржане у Канади  1930.  године,  Друге игре у Енглеској  1934.  године,  Треће 
игре у Аустралији  1938. Последње  Четврте игре одржане су у Новом Зеланду  1950.  године  са 
називом   "Империјске  игре". У Канади   1954. године 
Пете Игре су назване  "Игре Британске  империје  и  пријатељства",  уважавајући независност 
Индије и Пакистана. Почев од Осмих игара   1970. године Игре носе назив   "Игре пријатељства  
нација". 
       
Р е л и г и о з н е       и г р е 
     Поједине верске организације у своје програме рада увршћују и спортске активности 
омладине, помоћу којих остварују и своје друге циљеве.  



 

73. 
 

      П р о т е с т а н т с к а   ц р к в а  је међу првима  формирала посебне организације 
"Хришћанске  младежи", у којима се омладина бавила спортом, али је прихватала и ширила ову 
веру. 
      Ј е в р е ј с к и    спортски покрет је познат по организацији посебног спортског савеза под 
именом  "Макаби", који је веома рано да оснива своје спортске организације. У тел Авиву је почев 
од 1932. г. најпре повремено, а затим редовно организовао такмичења позната под именом  
"Макабијаде". 
      К а т о л и ч к а   ц р к в а  је такође прихватила спорт као могућност и средство ширења својих 
идеја и религијског васпитања младих. У почетку је организовала рекреативне спортске 
активности, да би почев од  1921. године  започела организовање  "Католичких  игара"  које је 
организовала  1929. и  1930. године. После другог светског рата  формиран је "Међународни 
католички савез физичког васпитања и спорта", чиме је проширила своју делатност  изван 
европског континента. 
 
Ф е м и н и с т и ч к е     и г р е 
      И поред тога што се још од  18.  века срећу  описи и цртежи жена које вежбају неке 
гимнастичке  вежбе, у односу на мушкарце оне су биле дуго времена у погледу могућности за 
бављењем спртом у подређеном положају. Жене из буржоаских слојева нису вежбале због забране 
цркве и конзервативних погледа на бављење физичким вежбањем, док жене припаднице радничке 
класе нису имале никаквих могућности за то. 
      Почетком  20. века однос према учешћу жена у спорту се нешто променио, али је још увек 
женама било забрањено такмичење у одређеном броју спортова  (атлетика, гимнастика, мачевање, 
спортске игре), као што је то био случај на Олимпијским играма. Због тога су током и након првог 
светског рата у више европских земаља осниване самосталне    женске спортске федерације   за 
атлетику, пливање, бициклизам. 
      У Паризу госпођа  А. Мил је успела да оснује после првог светског рата   "Међународну 
женску спортску федерацију",  која је  почев од  1922.  године почела да организује сваке четврте 
године "Женске  светске  игре"   ("Женске  олимпијаде")  у више спортова: атлетици, пливању, 
рукомету и кошарци. Овај  женски спортски Савез подстицао је спортски живот жена у читавом 
свету, скрећући пажњу спортских федерација и на ову проблематику. Прдседница Савеза госпођа 
А. Мил обратила се се Међу-народном олимпијском комитету  (1935) са једним меморандумом 
тражећи да се из програма Олимпијских игара искључе делови програма жена, јер је то 
искључива надлежност Међународне женске федерације. Међутим како се са тим нису сагласиле 
остале светске спортске федерације овај њен предлог није прихваћен. 
      Укупна активност ове женске федерације је била веома успешна, јер су током времена у 
програме Олимпијских игара увршћивани нови спортови као такмичарске дисциплине жена, а то 
се дешавало и на осталим светским и другим регионалним спортским првенствима. На тај  начин 
су жене избориле једнак положај са мушкарцима и у оквиру спортског покрета. Постизањем тога 
циља престала је потреба за постојањем ове спортске федерације. 
 
О с т а л и    с п о р т с к и    п о к р е т и   и   и г р е  
      У периоду после другог светског рата јавили су се многи регионални спортски покрети, који 
су одржали тек неколико својих манифестација, као што су: 
• Панафричке  игре, одржане  1955, 1973, 1978. итд. 
• Панарабијске  игре, одржане  1953, 1957, 1961.  итд. 
• Средоземноморске игре,  одржане  1951, 1955, 1959. итд. 
• Тихоокеанске  игре, одржане 1963, а последње 6. одржане 1979. г. 
 
 
4.2.3. РАЗВОЈ  ОЛИМПИЈСКОГ  ПОКРЕТА  ПОСЛЕ    I   СВЕТСКОГ РАТА  
 
      За развој међународног олимпијског покрета након првог светског рата карактеристично је 
неколико раздобља повезаних са непосредним руковођењем њихових преседника МОК-а.  
    Најпре се уочава период активног и непосредног учешћа  барона  Пјер де Кубертена (1919 - 
1925), у коме је олимпијски покрет пролазио кроз извесну кризу;  
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     Затим период у коме је био председник МОК-а Белгијанац  Анри  Баје-Латур (1925-1941), када 
олимпијски покрет пролази кроз бурне политичке догађаје првог светског рата, односно када 
фашистичка Немачка организује XI олимпијске игре, вршећи преко њих  пропаганду.  
    Трећи период је доба другог светског рата и првих година након њега, односно време када је 
председник  МОК-а био  Зигфрид  Едстрем  (1941 - 1952), у коме је требало наставити мировни 
пут олимпизма после ратних страхота.  
     И последњи период је раздобље након 1952. г. у коме се развија олимпијски покрет у духу 
сарадње, разумевања и пријатељства, упркос бројним тешкоћама политичке природе, односно 
мешања политичких догађаја у олимпијска надметања и покрет у целини. У овом последњем 
периоду председници  МОК-а били су Американац  Евери  Брендиx, Енглез лорд  Мајкл  Киланин 
и Шпанац  Антонио  Самаранч. 
 
VI   олимпијске игре   -    Берлин (Немачка)                  (1916) 
     Услед  првог светског рата ове Игре нису одржане. 
 
VII   олимпијске игре - Антверпен (Белгија)     (20.04 12.09.1920) 
       2591 такмичара(од тога 64 жене), 29 земаља, 21 спортска дисциплина. 
   Уз много финансијских тешкоћа, у тешким околностима након тек завршеног рата, град 
Антверпен је успео да изгради олимпијски стадион за  30.000  гледалаца и друге потребне објекте. 
      Са ових игара  искључене  су земље Централне осовине  (Немачка, Аустрија, Мађарска, 
Бугарска и Турска). Совјетској Русији су поставили такве услове за наступ такмичара да их она 
није могла да испуни. 
      Игре је отворио краљ Алберт, а  први пут се на јарбол подигла  олимпијска застава  са пет 
кругова и пуштено око  2.000  голубова са тракама на ногама, у бојама застава земаља учесника. 
      Извршене су и  одређене измене у програму; поново је уведен хокеј на трави., рагби и тенис. 
Извршен је и приказ канадског хокеја на леду. Рвање је подељено на класично и слободно, у 
боксу су уведене  категорије.  
      На овим Играма учествовала је фудбалска репрезентација Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца.  
 
VIII олимпијске игре  - Париз (Француска)   (3.05 - 27.07.1924) 
    3075  такмичара  (од тога 136  жена),  44  земље,  
       20  спортских дисциплина. 
      И поред тога што је била донета одлука да домаћин VIII  олимпијских игара буде Амстердам, 
Пјер де Кубертен је предложио да поводом 30-годишњице поновног рођења олимпизма Игре буду 
организоване у граду у коме су били постављени принципи савременог олимпизма. На тај начин 
Париз је по други пут био домаћин Олимпијских игара. 
      На преуређеном стадиону Коломбе Олимпијске игре је отворио француски председник 
Републике  Думерг  у присуству 40.000  гледалаца. Французи су све учинили како би ове Игре 
организовали много боље него што су то учинили  1900. г. На овим Играма нису учествовали 
такмичари Немачке. којима француска Влада није могла да гарантује безбедност. 
      За такмичаре је први пут изграђено посебно насеље које названо Олимпијско село, у коме  је 
боравило око  4.000  спортиста. 
     Репрезентацију Југославије (38 такмичара) водио је Светомир Ђукић, а такмичили су се у 
фудбалу, атлетици, бициклизму, пливању, гимнастици и јахању. Најуспешнија је била екипа 
гимнастичара, која је освојила четврто место, а Леон Штукељ прву златну медаљу у вежбању на 
вратилу.           
 
I  зимске  олимпијске  игре -Шамони (Француска) (25.01 - 5.02.1924) 
      294  такмичара (од тога  13  жена),  16  земаља,  
         6  спортских дисциплина.  
      Први зимски спорт који се појавио на Олимпијским играма било је уметничко клизање на IV 
олимпијским играма у Лондону  (1908), а затим и на VIII олимпијским играма у Антверпену 
(1920), где се поред клизања појавио и хокеј на леду. И поред извесних неслагања међу члановима  
МОК-а у вези увођења зимских спортова у програм Олимпијских игара ипак су донели одлуку 
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1920.г. да се на VIII олимпијским играма у Паризу организује  "Прва  зимска спортска  недеља", 
чији се спортски резултати неће уврстити у званичне олимпијске резултате. 
      Смучарска такмичења у Шамонију одржана су под овим именом, али према целокупном 
олимпијском протоколу, тако да је за време њиховог одржавања горео олимпијски пламен, 
такмичари полагали заклетву пред олимпијском заставом, а церемонија отварања и затварања 
била као на летњим  Олимпијским играма. 
     Имајући у виду велики успех, који је имало ово такмичења, одлучено  је да се убудуће Зимске 
олимпијске игре одржавају у истој години када се одржавају и летње и да се рачунају од 1924. г.. 
чиме је признат "Зимској спортској недељи" у Шамонију статус И зимских олимпијских игара. 
 
IX  олимпијске  игре Амстердам (Холандија)  (28.06 - 12.08.1928) 
      3.015  такмичара (од тога  290  жена),  46  земаља,  
         17  спортова. 
      Олимпијске игре отвориио је принц Хендрик. На овим Играма у олимпијски покрет вратила се 
Немачка. На челу МОК-а више није био барон Пјер де Кубертен, који је на Конгресу у Прагу 
(1925) дао оставку на функцију председника после 30 година неуморног рада. За новог 
председника изабран је Анри Баје-Латур, а Кубертен је изабран за доживотног почасног 
председника МОК-а. 
      Од ових Игара жене су стекле право да се такмиче и у атлетици. Олимпијске игре су биле 
веома добро организоване, али је било много жалби за лоше  суђење у рвању, боксу и гимнастици, 
тако да се појавило мишљење да је потребно да се уведе заклетва и за судије, а не само за 
спортисте. На Играма је учествовало  40  југословенских такмичара, од којих су били 
најуспешнији гимнастичари. 
 
II зимске олимпијске игре-Сент Мориц (Швајцарска)(11.02-19.02.1928) 
      363  такмичара  (од тога  27  жена),  25  земаља, 
         6  спортских дисциплина. 
     Игре су протекле у надмоћности Норвежана у већини дисциплина и Канађана у хокеју на леду. 
На Играма је учествовало шест такмичара из Југославије у скијашком трчању. 

* * * * * 
     На Олимпијском конгресу у Берлину (1930) утврђена је дефиниција ко је "спортиста аматер", 
односно донета одлука који спортисти могу да наступају на Олимпијским играма. Тада су 
закључили:  
• "Аматер је онај спортиста који се није никада професионално бавио било којом граном 

спорта",  
• "Аматер је онај спортиста који није примио никакву накнаду за губитак своје наднице".  

    Следеће године допуњени су  закључци о аматеризму следећим ставом: 
• "Одсуство које послодавац даје такмичару за учешће на такмичењу није накнада, осим ако 

има неких прикривених облика плаћања". 
 
X олимпијске игре  - Лос  Анђелес  (САД)     (30.07 - 14.08. 1932) 
      1.331  такмичара  (од тога 134  жене),  37  земаља,   
         17  спортских дисциплина. 
     Ове Игре су постигле велики спортски успех, јер на њима оборено доста олимпијских рекорда. 
Отворене су на новоизграђеном модерном стадиону "Колосеум" пред око 100.000 гледалаца. Од 
Југословена на Играма је учествовао само др Вељко Наранxић, атлетичар - бацач диска. 
 
III зимске олимпијске игре -  Лејк Плесид  (САД)  (4.02.13.02.1932)               
      278  такмичара  (од тога 21 жена),   17  земаља, 
         6  спортских дисциплина. 
     Због удаљености Лејк Плесида од Европе на овим Олимпијским играма је учествовало мањи 
такмичара. Но ни поред тога Игре су веома успеле. Према броју освојених медаља најуспешнији 
су били такмичари  из  САД-а. Од Југословена није нико присуствовао. 
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XI олимпијске игре - Берлин (Немачка)    (1.08 - 16.08. 1936) 
      3.980  такмичара  (од тога  328  жена),  49  земаља,  
         22  спортске дисциплине. 
     Непосредно пре одржавања Олимпијских игара у Берлину из читавог демократског и 
мирољубивог света стизали су МОК-у  бројни протести и захтави да се одузме Берлину право да 
организује Игре, због политичких немира и стања проузрокованог доласком на власт нацистичке 
партије  (1933). Многе земље најавиле су недолазак на Игре. У Југославији је покренута акција 
против одласка у Берлин.  
      Међутим упркос свему томе до општег бојкота није дошло, а немачка Влада је све да привуче 
што више спортиста и посетилаца из читавог света, да би се показала надмоћ аријеваца и 
оснажиле њихове расне теорије. Изграђен је велики стадион, за преко 100.000гледалаца, 
покривено пливалиште, као и покривен стадион за спортске игре, за око 20.000  гледалаца. 
Изграђено олимпијско село, позориште и други објекти. 
     Први пут је на Олимпијским пламен горео на Стадиону , за време тајања Игара, упаљен у 
Олимпији и донет штафетним трачањем, горео је као симбол мира у земљи, која је непосредно 
после Игара изазвала II светски рат. Двадесетак година касније Међународни олимпијски комитет 
је прихватио оцену  да је на XI олимпијским играма у Берлину владао дух милитаризма и 
нацизма, што је довело  до жалосних последица.  
      На Играма учествовало је 90 такмичара из Југославије, од којих је било 15 жена. Освојена је 
једна сребрена медаља у вежбању на круговима Фудбалска репрезентација није отпутовала због 
одбијања неколико врхунских фудбалера да иду у Берлин. 
 
IV зимске олимпијске игре  - Гармиш Партенкирхен      (Немачка)  
                                                                              (6.02- 15.02. 1936) 
      756  такмичара  (од тога  81  жена),  28  земаља, 
         5  спортских дисциплина. 
     Ове Игре су по броју такмичара и гледалаца биле најпосећеније. У програм скијашких 
такмичења поред нордијских дисциплина уведен је     спуст и слалом, као алпске дисциплине.  
Југославија је наступила са 18  такмичара, без неких већих такмичарских успеха. 
 
XII олимпијске игре  -Токио (Јапан) ; Хелсинки (Финска)  (1940)  

             Због рата Јапана са Кином и избијања другог светског рата ове Игре нису одржане. 
 
V зимске олимпијске игре - Сапоро (Јапан); Осло (Норвешка) (1940) 
     Због избијања другог светског рата ове Игре нису одржане. 
 
Септембра  1937. године у Швајцарској је умро Пјер де Кубертен. Према личној жељи Кубертена 
његово срце сахрањено је под мермерним стубом светилишта на брежуљку Алтис у Олимпији  
(Грчка), а на атинском стадиону према старим грчким обичајима остала је  "вечно празна"  ложа 
Пјера де Кубертена да подсећа на оснивача олимпизма. 
 
XIII олимпијске игре  - Лондон (В. Британија)  (1944)   
      Олимпијске игре у Лондону нису одржане због другог светског рата. 
 
VI зимске олимпијске игре  - Кортина  д'Ампецо (Италија) (1944) 
     Игре нису одржане због другог светског рата. 
 
XIV олимпијске игре  - Лондон (В. Британија)   (29.07 - 14.08. 1948.) 
       4.062  такмичара  (од тога  385  жена),    59  земаља, 
          20  спортских дисциплина. 
 
      Три године након другог светског рата Лондон је  организовао  XIV олимпијске игре, које су 
отворене на стадиону Вембли у присуству краља Ђорђа.  Са Игара су искључене Немачка и Јапан, 
док је Совјетски савез  послао  званичне посматраче. На овим Играма последњи пут су  одржана 
такмичења у Уметничком петобоју.  
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     Учествовало је 95 Југословена, од тога 11 жена. Освојене су две сребрне медаље и то: 
фудбалска репрезентација и у бацању кладива. 
 
VII зимске олимпијске игре-Сент  Мориц (Швајцарска) (30.01-8.02.1948) 
      878  такмичара  (од тога  77  жена),  28  земаља, 
         6  спортских дисциплина. 
     По други пут је Сент Мориц био домаћин зимских Олимпијских игара. Игре почињу да се 
постепено комерцијализују, а почели су и први озбиљнији неспортски иступи, као што је била 
жестока туча хокејаша из Аустрије и Италије.   
      Из Југославије је било присутно 17 такмичара У МОК-а је примљен Станко Блоудек, уместо 
генерала Светомира Ђукића, који се живећи у емиграцији добровољно одрекао доживотног 
чланства  у МОК-у.  

*         *          * 
     Међународни олимпијски комитет је на предлог Грчког олимпијског комитета донео одлуку 
(1949) да се оснује "Међународна олимпијска  академија", чији је задатак да шири научна сазнања 
о спорту, изучава утицај спорта на друштво и врши пропаганду олимпијске идеје.  
 
XV олимпијске игре  -  Хелсинки (Финска)     (19.07 - 3.08. 1952) 
      5.867  такмичара  (од тога  517  жена),  69  земаља, 
         20  спортских дисциплина. 
   На изванредно организованим Играма постигнуто је доста олимпијских рекорда и значајних 
резултата. Први пут су учествовали репрезентативци Совјетског Савеза, који су били смештени у 
спортском логору и одвојени од других такмичара. 
     Југославија је наступила са  97  такмичара, од којих је било 10 жена и освојили су једну златну 
и две сребрне медаље. 
 
VIII зимске олимпијске игре  -Осло (Норвешка)  (14.02 - 25.02. 1952) 
      732  такмичара (од тога  108  жена),   30  земаља, 
         5  спортских дисциплина. 
     Први пут су зимске олимпијске игре одржане у једном граду, а не у неком од зимских центара. 
У беспрекорној  организацији Норвежани нису дозволили да се испољи ни један вид делатности 
супротан основним олимпијским идејама, тако да није било никаквих озбиљнијих политичких,  
рекламних, комерцијалних и сличних пропуста. 
      Од Југословена учествовало је  шест такмичара, од којих су биле две жене. 
 
XVI олимпијске игре  - Мелбурн (Аустралија)    (22.11 - 8.12. 1956) 
     3.184  такмичара (од тога  371  жена),     69  земаља, 
        20  спортских дисциплина. 
     Удаљеност Аустралије, различити географски и климатски услови, политички догађаји у свету 
(Суецка криза и револуција у Мађарској) запретили су да се у Мелбурну не одрже Игре. Међутим 
захваљујући ангажовању чланова МОК-а и спортиста већине земаља Игре су одржане. Коњичка 
такмичења су одржана у јуну месецу у Шведској због аустралијских закона о шестомесечном 
карантину коња. 
      Игре је отворио Филип од Единбурга. Учешће су отказали Египат, Холандија, Шпанија, 
Швајцарска, Народна република Кина. Демократска Република Немачка и Савезна република 
Немачка такмичиле су се први пут као јединствена репрезентација под именом  "Немачка".   
Заршетак  Игара је био пун симболике и спортског дружења, јер су спортисти наступили по 
спортовима, а не по нацијама и тако измешани и загрљени пружали слику међусобног 
пријатељства и другарства. 
      Од  41  такмичара из Југославије било је три жене, а  освојили  су  три сребрне медаље. 
 
IX зимске олимпијске игре -Кортина д' Ампецо (Италија)         (26.01 - 5.02. 1956) 
      923  такмичара  (од тога  132  жене),     32   земље, 
         5  спортских дисциплина. 
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     Први пут је на зимским Играма наступио и Совјетски савез, а обе Немачке наступиле су под  
Олимпијском заставом, као једна екипа. 
      Југословени су на овим Играма наступили са  14  такмичара и три такмичарке, али без 
запаженијих резултата. 
 
XVII олимпијске игре  -Рим (Италија)         (25.08 - 11.09. 1960) 
       5.396  такмичара  (од тога  537  жена),    84  земље, 
          20  спортских дисциплина. 
      Олимпијске игре у Риму остале су у трајном сећању по успешној  организацији и изванредним 
спортским достигнућима. На њима су остварени изузетни резултати захваљујући достигнућима и 
примени науке у спорту, односно начину припреме спортиста, мада је трагичан крај, то јест смрт 
данског бициклисте указала на нову опасност по спортисте - прекомерну употребу допинга. 
      Југославија је послала на такмичење  123  такмичара, од којих је било  9  жена. Освојили су 
једну златну медаљу и једну сребрну.   
 
X зимске олимпијске игре  - Скво-Вели (САД) (18.02 - 28.02 1960) 
       648  такмичара  (од тога  146  жена),  30  земаља, 
          5  спортских дисциплина. 
      И поред удаљености на Играма се окупио велики број такмичара. Игре су запамћене по 
дивном програму и церемонији отварања, која је поверена Волт Дизнију.  Олимпијске игре је 
отворио председник САД.  На Играма нису учествовали спортисти из Југославије.  
 
XVIII олимпијске игре  -Токио (Јапан)           (10.10. - 24.10. 1964) 
      5.586  такмичара  (од тога  732  жене),    117  земаља, 
        22  спортске дисциплине. 
     Азијски континент је био први пут домаћин Олимпијских игара и Јапан је изванредном 
организацијом и гостољубивошћу веома успешно представио тај континент. Игре је отворио цар 
Хирохито.  
     У олимпијски програм увршћена је одбојка и xудо, а оборено је  30  светских и  20  
олимпијских рекорда. 
      Југославија је на овим Играма имала 76  такмичара, од којих је било  3  жене. Освојене су  две  
златне,  једна сребрна и две бронзане медаље. 
 
XI зимске олимпијске игре  -Инсбрук (Аустрија) (29.01.-9.02.  1964) 
      933  такмичара  (од тога  175  жена),   36  земаља, 
         7  спортских дисциплина.   На овим Играма уведен је дисциплина санкање.  
      Југославија је послала  31  такмичара, од којих су две биле  жене. 
 
     МОК је донео одлуку (1965) да две немачке државе наступају на Играма посебно.  
 
XIX  олимпијске игре -  Сиудад Мексико (Мексико) (12.10-27.10. 1968) 
      6.626  такмичара  (од тога  844  жене),     111  земаља,  
          21  спортска дисциплина. 
 
     Доношењем одлуке да град Мексико буде домаћин XIX олимпијских игара започеле су 
расправе о опасности такмичења на тој надморској висини (2.277 м), због разређеног ваздуха. 
Поред тога због расне дискриминације забрањено је учешће Јужноафричкој републици на 
Олимпијским играма. а црни спортисти САД-а су најавили бојкот због непоштовања људских 
права црних грађана у САД. И на крају догодили су се политички немири студената, који су се 
сукобили са полицијом испред Универзитета и новог олимпијског стадиона Ацтека, када је 
морала да интервенише војска, те је настрадало  30  грађана, а спортисти у олимпијском селу 
морали су да буду посебно чувани. 
      Но упркос свему томе Мексико је успео да успешно организује Игре, које је отворио 
председник Мексика Дијаз Ордез. По спортским рзултатима у неким спортовима ове Игре су све 
изненадиле, а посебно резултату скоку у даљ Боба Бимона  (8,90 метара). 
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      Југословенски спортисти су постигли до тада највећи успех на Олимпијским играма. Од 70 
такмичара било је 10 жена, а освојили су три златне, три сребрне и две бронзане медаље. 
      Амерички спортисти Т. Смит и X. Карлос на победничком постољу изразили су неми протест 
за време свирања америчке химне. Подигли су песнице у вис, навучене црном рукавицом, 
оборили главе, што је био симбол црначког покрета "Црни пантер," који се борио за права црнаца.       
На овај начин се све јасније сагледавало да спорт, па ни олимпијски покрет, није одвојен од 
политике, упркос жеља и настојања да се они међусобно раздвоје. 
 
XII  зимске олимпијске игре -Гренобл (Француска)  (6.02 - 18.02. 1968)         
        1.293  такмичара (од тога  228  жена),   36  земаља,  
            7  спортских дисциплина. 
 
      Француска је веома много средстава и напора уложила да овај скијашки центар уреди за ове 
јубиларне Олимпијске игре у чему је и успела. Олимпијске игре је отворио председник Де Гол, а 
Жан Клод Кили је постао троструки победник (слалом, велеслалом, спуст) и тиме поновио подвиг 
Тонија Зајлера из Кортине д'Ампецо. 
      Евери Брендиx је на седници МОК-а у Греноблу захтевао да скијаши прекину са 
рекламирањем произвођача спортске опреме, на деловима своје опреме и скија 
      Југословени у имали 28 такмичара, од којих је била само једна жена. 
 
 XX  олимпијске игре -  Минхен (Немачка)          (26.08 - 10.09. 1972) 
      10.088  такмичара (од тога  1.603  жене),  122  земље,  
          24  спортске дисциплине. 
     Савезна република Немачка је хтела да ове Игре буду другачије од других па је и наступ 
такмичара био другачији, весело и спонтано су улазили спортисти на стадион, без корачница, већ 
уз модерну музику младих.  
      Међутим, међу спортисте и гледаоце, умешали су се политички догађаји, јер је 11 дана Игара 
група припадника палестинске тајне организације "Црни септембар," убила два члана израелске 
олимпијске организације. Након неуспешних преговора у обрачуну полиције и нападача погинуло 
је 9 израелских спортиста, 4 палестинца и 1 немачки полицајац. Помишљало се на прекидање 
Игара, али су после једног дана жалости и комеморације спортисти и организатори смогли снаге 
да наставе такмичења и заврше Олимпијске игре. 
      На овим Олимпијским играма у програм такмичења је уведен је дворански рукомет.  
     Учествовало је 132  Југословена, од којих је било 13 жена. Освојили су две златне, једну 
сребрну и две бронзане медаље. 
 
XIII зимске олимпијске игре - Сапоро (Јапан)     (3.02 - 13.02. 1972) 
      1.128  такмичара (од тога  217  жена),    35  земаља,  
          7  спортских дисциплина. 
 
      Зимске олимпијске игре у Сапороу су остале у сећању по веома успешној организацији, али и 
по дисквалификацији Карла Шранца, аустријског репрезентативца због кршења правила о 
аматеризму.  
      Југословенски спортисти су на овим Играма постигли веома слаб пласман. Учествовало је 
шест скијаша и  20  хокејаша. 
 
XXI  олимпијске игре - Монтреал (Канада)     (17.07 - 1.08. 1976) 
      6.189  такмичара (од тога 1.274 жена),      88  земаља,  
         24  спортске дисциплине. 
     Пре самих Игара МОК је имао низ проблема плоитичке природе: не издавање виза 
спортистима НР Кине, најављен бојкот афричких земаља,  
затим напуштање Игара (22 афричке земље).  
     Игре ус ипак одржане, отворила их је енглеска краљица Елизабета.   
     Због узимања недозвољених стимулативних средстава, неколико победника 
дисквалификовано. На тај начин уз политичке догађаје, који су се умешали у спорт и у 
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олимпијски покрет појавило се још једно зло за спортисте - појавио се допинг на спортским 
борилиштима. 
      На такмичењима у Монтреалу учествовало је  86  Југословена, који су освојили једну златну, 
три сребрне и три бронзане медаље.    
 
XIV зимске олимпијске игре - Инсбрук (Аустрија) (4.02 - 15.02. 1976) 
       1.261  такмичар  (од тога  248  жена),  37  земаља,  
            7  спортских дисциплина. 
      Како је Денвер (САД) обио да организује Игре накнадно је прихватио Инсбрук  и успешно 
организовао Игре. 
      Југословенски представници нису постигли неке веће спортске успехе. 
      
XXII олимпијске игре  - Москва (СССР)         (19.07 - 3.08. 1980) 
      5.923  такмичара  (од тога   1.247  жена),      81  земља, 
         62  спортске дисциплине. 
      Олимпијске игре у Москви још једном су доказале да је политика постала саставни део спорта, 
јер је неколико западних земаља бојкотовало Игре због војне интервенције  СССР-а у 
Авганистану. Још 16 земаља је делимично бојкотовало  Игре не учествујући на дефилеу, не 
подижући националне заставе и не свирајући химне. На овим Играма нису учествовали спортисти 
САД-а, Канаде, Савезне Републике Немачке и Јапана, који су изабрали најоштрији облик бојкота. 
     На Играма у Москви учествовало је  162  спортиста из Југославије, од којих је било 27  жена. 
Освојили су две златне, три сребрне и четири бронзане медаље. 
 
XV зимске олимпијске игре - Лејк Плесид (САД)   (13.02 - 24.02. 1980) 
      1.283  такмичара   (од тога  271  жена),     37  земаља, 
          7  спортских дисциплина. 
      Лејк Плесид је био поново домаћин Игара после готово 50 година. Проблем снега је решен 
помоћу такозваних "топова," а смештај такмичара је организован у згради, која се припремала за 
будући федерални затвор. То је било неуобичајено за спортисте, који су навикли на смештај у 
посебним зградама, но након првих протеста све је протекло у реду. 
      На овим Олимпијским играма југословенски спортисти су постигли веома запажене резултате, 
односно 4. и 12. место у велеслалому. 
       
XXIII олимпијске игре  - Лос Анђелес (САД)     (28.07 - 12.08. 1984) 
      7.800  такмичара  (од тога  1.718 жена),    140  земаља,  
         23  спортске дисциплине. 
      Сједињене америчке државе су добиле организацију летњих игара по трећи пут, а град Лос 
Анђелес је после 52 године био поново домаћин овој великој спортској манифестацији. Својом 
пословношћу и смислом за  "бизнис" учинили су да Игре донесу организаторима и МОК-у 
значајан профит, што је био један од приговора таквој организацији. 
      Сви су очекивали да ће СССР бојковати Игре у Лос Анђелесу, војне интервенције САД у 
Гренади. Међутим СССР је бојкотовао Игре због тога што није добио уверљиве гаранције за 
безбедност својих спортиста. Овом протесту се придружила већина социјалистичких земаља, које 
такође нису дошле на Олимпијске игре, изузев Румуније.  
      Председник САД -а Роналд Реган отворио је Игре из кабине од непробојног материјала, из 
страха од неке терористичке акције. 
      На овај начин олимпијски покрет је ушао у још дубљу повезаност са текућом политиком и 
збивања у њему све више зависе од односа пре свега великих сила, као и међународних 
политичких односа. 
      Југословени су на овим Играма освојили велики број медаља. Од  143  такмичара било је 34 
жене. Освојили су 6 златних, 5 сребрних и 7 бронзаних медаља. 
 
XVI зимске олимпијске игре  - Сарајево (Југославија) (8.02 - 19.02. 1984) 
        1.344  такмичара,   49  земаља, 
            7  спортских дисциплина 
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      Први пут у својој спортској историји поверено је Југославији, односно граду Сарајеву, да буде 
домаћин Зимских игара. Грађани Сарајева, пре свега, а и читаве Југославије, доказали су да могу 
успешно, без примедби да буду организатори и највећих спортских манифестација.  
      Политичка безбедност у земљи створила је поверење у међународним оквирима, тако да се на 
Олимпијским играма у Сарајеву  појавио до тада највећи број земаља и учесника спортиста.  
     XИВ зимске олимпијске игре отворене су на стадиону  "Кошево" у Сарајеву, а програм Игара 
је био у потпуности остварен. Радост домаћина и свих Југословена, употпунила је освојена 
сребрна медаља у велеслалому, а то је била и прва медаља Југословена на Зимским олимпијским 
играма. 
 
 

III    ИСТОРИЈА   ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  СРБИЈЕ   
  
1.  ПОЈАВА СПОРТА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ  
 

ОСНИВАЊЕ ПРИВАТНИХ ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И ГРАЂАНСКИХ 
ГИМНАСТИЧКИХ ДРУШТАВА  И  ЊИХОВ  РАЗВОЈ  У СРБИЈИ (1830-1914) 
 
        Иако је половином 19. века српски народ у Кнежевини Србији живео у условима 
полусамосталности,са великом жељом за слободом и државном независношћу, он је и у таквим 
условима оснивао и развијао прве српске државне установе и друге културне институције.  Тиме 
су стваране веће могућности за бржи политички, економски и културни развој Кнежевине Србије.   
       За то време, током  XИX  века, у Европи су се оснивала  грађанска друштва у којима су  
организована различита  ф и з и ч к а   в е ж б а њ а. У  почетку су то била друштва у којима се 
вежбало  м а ч е в а њ е,  а затим и други облици  борења, као што су   р в а њ е    и    п е с н и ч е њ е. 
Касније се јављају и друштва за   ј а ч а њ е,   д и з а њ е   т е г о в а,        п л и в а њ е,   в е с л а њ е. 
       У Немачкој су то турнерска друштва, у којима је основни садржај вежбања била Јанова 
турнерска гимнастика; у Шведској је Лингов систем здравствене гимнастике био основни 
програм вежбања у многим основаним друштвима;  у Енглеској,  где се појавио модерни спорт, 
оснивају се спортски клубови, који су неговали поједине спортске дисциплине; у Француској су 
се организовала друштва у којима се вежбало по систему Амороса, а у Чешкој и осталим  
словенским земљама, у соколским друштвима се вежбало се према Тиршовом-соколском систему. 
       Сви ови велики европски системи физичке културе (гимнастике) ширили су свој утицај у 
остале европске земље, преплићући се међусобно, стварајући на тај начин најрационалније облике 
вежбања. 
       Ови утицаји стизали су од половине XИX  века и у Србију,  преко  младих интелектуалаца, 
који су се школовали у многим  европским земљама. Повратком у Србију  доносили су сазнања и 
искуства о физичком вежбању, често оснивајући  своје   п р и в а т н е    ш к о л е    или  г р а ђ а н с к а   д 
р у ш т в а   за     ф и з и ч к о     в е ж б а њ е,  у којима су као млади људи и сами вежбали. На тај начин су 
често били први пропагатори модерног физичког вежбања и носиоци развоја ових                    
нових- савремених облика физичке културе. 
       Због тога су ове приватне школе и грађанска гимнастичка друштва представљала места у 
којима су модеран спорт и олимпијска идеја наишли на погодно тле за њихово прихватање и даљи 
развој, те су на тај начин била значајан и неопходан услов за појаву и настанак модерног спорта и 
олимпијског покрета у Србији. 
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А.  ОСНИВАЊЕ   И   РАД   ПРИВАТНИХ   ШКОЛА   ЗА  ФИЗИЧКО   ВЕЖБАЊЕ 
 
       У почетку су то биле углавном разне школе   мачевања,  што је донекле и разумљиво, јер је 
ова вештина у српском народу негована и развијана као део витешке и војне обуке, а затим и 
други облици борења и других вештина. 
 
        1. Атанасије Николић покушао је да оснује "Школу фехтовања" (мачевања-борења) у 
Крагујевцу  1839.  године за ученике гимназије и осталу омладину Крагујевца. Набавио је сабље и 
мачеве, обезбедио просторију и претпоставља се да је организовао рад ове школе борења за 
ученике и омладину Крагујевца. 
        2. Јован  Нинић отворио је сличну школу у Београду  1843.  године. У њој су ученици, 
омладина и одрасли грађани Београда вежбали вештину мачевања. 
        3. Ђорђе Марковић - Кодер, је био веома образован човек, који је знао десетак страних 
језика, писао  песме, а у гимназији у Сегедину  предавао је гимнастику и мачевање. Из  Сегедина  
је  прешао у Нови Сад, у коме је на Војној академији предавао две године  гимнастику и 
мачевање. Приватну школу мачевања отворио је у Београду  1848. године,  у којој  је вежбала 
омладина и грађани.   

4.  Карл  Вилмес  (или Вимес)  Чех,  учитељ мачевања, основао је у Београду  1851.  године  
приватну школу мачевања за грађанство. 

        5. Коста  Лепојевић и Димитрије Данић отворили су  1843. године на Сави "Школу  
пливања", са ограђеним пливалиштем и учитељем пливања Албертом Драгонером, у којој су 
учили и вежбали пливање  грађани Београда.  

* 

Б.  ОСНИВАЊЕ  И  РАД  ГРАЂАНСКИХ   ГИМНАСТИЧКИХ   ДРУШТАВА  
       Грађанска гимнастичка друштва се оснивају у Србији у другој половини  XИX  века, 
окупљајући разне категорије грађана, негујући   поједине облике физичког вежбања или неке од 
модерних спортова. Оваква друштва су представљала претече модерних спортских клубова, који 
се у другој половини XИX  и почетком XX века оснивају и постају неопходан услов даљег развоја 
и ширења савременог спорта у Кнежевини и Краљевини Србији. 
 

Оснивање и рад грађанских гимнастичких друштава у Београду 
 

1. Сликарска школа Стеве Тодоровића ("Прво српско друштво за гимнастику и 
борење")      
 
Оснивање  и  рад  Сликарске  школе   (1857 - 1860) 
 
         Када је С т е в а   Т о д о р о в и ћ, академски сликар, дошао из Беча у Београд 1857. године 
окупио је око себе шеснаест ученика, (од којих је било 13 слушалаца прве и један друге године 
Лицеја) и основао  уз одобрење власти  С л и к а р с к у   ш к о л у,  у којој  их је бесплатно подучавао   
с л и к а р с т в у,   учио   п е в а њ у,  вежбао у     м а ч е в а њ у   и  организовао им   ф и з и ч к о   
в е ж б а њ е   (г и м н а с т и к у).  
        Пошто до тада у Србији није било на овом подручју овако организованог рада,  млади су 
почели да се окупљају у Школи Стеве Тодоровића, где су учили сликање и певање, дружили се и 
вежбали. Он је са њима одушевљено радио учећи их сликарству и певању, вежбајући са њима    г 
и м н а с т и к у    и    м а ч е в а њ е.  
       У почетку  је ова телесна вежбања организовао у шупи Саве Спахије, у близини Саборне 
цркве, а прве  с п р а в е  за вежбање, биле су доста скромне, јер је кругове, мотке за пењање и 
тегове набавио сам Тодоровић. Ово  вежбање у изнајмљеним магазама          (магацинима) није ни 
мало умањило ентузијазам његових ученика, који су вежбали: м а ч е в а њ е,  вежбе н а   с п р а в а м а,  н 
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а   к р у г о в и м а,    с а    т е г о в и м а.  На тај  начин Тодоровић је настојао да код својих ученика поред 
смисла за лепо (сликањем, рецитовањем, певањем), разним физичким вежбањем  развија и 
њихово тело.  
       Боље услове за рад своје Школе, а посебно за вежбање гимнастике, Тодоровић је добио када 
се 1860. године   п р е с е л и о   у Турски хан, гостионицу у којој  је имао више соба и једну 
пространу салу. У овим просторијама имао је довољно места, тако да је у једну посебну 
просторију поставио справе за вежбање ("апарате за гимнастику"), тако да је тада  окупио  "које за 
сликање, које пак за гимнастику, око  80  разноврсних ученика".    
        На трећи дан Ускрса  (1860)  организовао је  јавну приредбу    (ј а в а н   и с п и т),  на коју је 
позвао и престолонаследника кнеза Михаила. На овом испиту ученици су певали хорске народне 
и црквене песме, излагали сликарске радове  (цртеже и аквареле)  и      "и з в о ђ е н а    с у    т е л е с н а    
в е ж б а њ а ".          

* 
       У многим публикацијама из области историје физичке културе Србије  пише је да је Стева 
Тодоровић академски сликар   о с н о в а о   1857. године у Београду  "Прво друштво за 
гимнастику"  или  "Прво српско друштво за гимнастику и борење"  иако је познато да  је     С. 
Тодоровић основао уз одобрење власти Сликарску школу.   
       

2. Оснивање и рад  "Школе гимнастике" Асканиуса  Седлмајера 
  
       Асканиус Седлмајер предавао је гимнастику у више београдских школа, а између осталих и у 
Теразијској гимназији, четвороразредној школи код Вазнесенске цркве. Лети су ученици вежбали 
у дворишту школе, а у зимском периоду у једној адаптираној већој просторији (сали), која је била 
опремљена гимнастичким справама. Како је сала један део времена била слободна, то је на  
тражење директора школе (новембра 1865. године), министар просвете дозволио 1. фебруара  
1866. године да и одрасла лица могу у њој  да вежбају (приватно да уче) по упутствима Асканиуса 
Седлмајера.  
       Тако су захваљујући разумевању директора школе и министра просвете, као и условима које 
је та Школа имала, а пре свега спремности стручног учитеља Асканиуса Седлмајера, грађани 
Београда  могли да се баве гимнастиком у овој школи под стручним надзором и упутствима 
учитеља гимнастике. 
       Имајући у виду да је А. Седлмајер стекао турнерско образовање у Немачкој, то је 
гимнастичко вежбање у овој Школи гимнастике било по немачком турнерском систему 
гимнастике.  
 

3. Оснивање и рад "Београдског друштва за гимнастику и борење" 
  
      На иницијативу младог српског лекара  др Владана  Ђорђевића, начелника Санитетског 
оделења Министарства унутрашњих дела, министар Милутин Гарашанин упутио је писмо 
Министарству просвете (октобра 1881), у коме је предлагао да се оба ова министарства, која су 
задужена за образовање и здравље, ангажују на оснивању  једног   в е л и к о г      г и м н а с т и ч к о г    
д р у ш т в а   у коме би могли да вежбају грађани, након завршеног школовања. Осим тога, задатак 
овог Друштва би био да припрема учитеље гимнастике за средње, а касније и  основне школе.    
       По предлогу министра М. Гарашанина, који је вероватно припремио др Владан Ђорђевић, ово 
Друштво у Београду требало би да има неколико стотина чланова и да буде централно 
гимнастичко друштво, чији би чланови у каснијем периоду оснивали слична друштва и у другим 
градовима Србије. 
       Поред тога предложио је и заједничко деловање у вези изградње једне посебне  г и м н а с т и-    
ч к е    з г р а д е  у Београду, у којој би вежбали чланови овог Друштва, али и ђаци београдских 
средњих школа. Министар просвете је одговорио (новембра 1881) да прихвата ову замисао о 
оснивању гимнастичког друштва, али у вези посебне зграде за гимнастику подсетио је да је у 
згради гимназије, која почиње да се гради 1882. године, предвиђена посебна дворана за вежбање. 
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       Даљу иницијативу у вези оснивања Друштва преузео је др Владан Ђорђевић, који је сазвао 
скуп грађана крајем  децембра  1881.  године, на коме је присуствовало 74 становника Београда. 
Након тога договора одржали су Скупштину  3. јануара  1882.  године у кафани "Српска круна", 
када су донели  У р е д б у  (Правила)  Б е о г р а д с к о г    д р у ш т в а   з а   г и м н а с т и к у   и   б о р е њ е   и 
изабрали прву  У п р а в у. 
       Из ових постављених задатака види се да је програм Београдског друштва био веома 
амбициозно постављен, јер је ово Друштво осим организовања физичког вежбања за своје 
чланове, желело да учи и просвећује народ о потреби вежбања  (преко разних предавања и 
свечаних вежбања); негује традиционалне народне игре; оснива нова оваква друштва; школује 
стручни кадар (учитеље гимнастике).     
        
Рад   Београдског друштва за гимнастику и борење  у периоду  од  1882.  до  1891.  године    
 
       Чланови овог Друштва вежбали су сваког дана од  18-19  и  од    19-20 часова, а учитељи 
гимнастике су били Љубомир Илић (код Црвеног крста) и Фердо Михоковић (у Војној академији, 
где су вежбали три пута недељно). 
       Осим њих ангажован је касније и др Драгиша Станојевић, а у   ж е н с к о м    о д е љ е њ у   
учитељица гимнастике и мачевања била је Станислава Вишекова.  
       Вежбачи су користили  с п р а в е немачког  гимнастичког система: 
1)  р е к  (вратило);  2)  б а р н е  (разбој);  3) к о њ,  к о з л и ћ  (јарац);  4)  к о н о п а ц. 
       У почетку су изводили вежбања у обичној  одећи и обући и тек деведесетих година   о п р е м а   
з а   в е ж б а њ е  им је била:  м а ј и ц а са кратким рукавима и   п а н т а л о н е  за вежбање, док су  
п а т и к е  увели нешто касније. 
       Н а ч и н    в е ж б а њ а  у  Београдском друштву се заснивао на различитим искуствима учитеља 
гимнастике, али и млађих вежбача који су студирали у разним европским градовима, где су могли 
да упознају различите системе гимнастике. Међутим, преовладао је утицај   т у р н е р с к о г   
система, због учитеља гимнастике који су своја знања стекли у турнерским друштвима.     
 
Промена имена у  "Београдско  гимнастичко  друштво   Соко"  и рад Друштва у периоду  од  1891.  
до  1900. године                                              
 
       Бурне политичке и друштвене промене у многим европским земљама имале су одјека и у 
политичком и културном животу Краљевине Србије. Те промене и утицаји нису мимоишле ни 
гимнастичке организације.  
       Тако је и идеју о свесловенском   с о к о л с к о м   вежбању прихватио један  део  младих у 
Београду, па се то у Београдском друштву за гимнастику и борење огледало у тежњи и жељи да се 
уместо немачког система вежбања уведе чешки - соколски систем.  
       Ово прихватање пансловенске соколске идеологије, која се огледала у физичком вежбању 
ради јачања сопствене нације због потребе националног ослобођења, а затим свесловенског 
уједињења   свих словенских народа, који су  тада били окупирани и били под туђом влашћу, 
наишло је на отпор   појединих  српских кругова,  који су у слободној и независној Краљевини 
Србији тражили ослонац у културним традицијама и богатој политичкој историји свога народа.  
       Други су пак сматрали да соколско вежбање не би требало прихватити  због тога што 
соколска организација долази из Аустрије, па би зато требало приступити у  "некакве аустријске 
Савезе или Савезе под заштитом њених закона", што је био за њих још један од разлога због чега 
се није радо прихватала соколска идеја.   18) 

В о ј и с л а в  Р а ш и ћ,  студент Правног факултета, предложио да Друштво прихвати 
соколску идеју и тиме  промени  име у  Београдско гимнастичко друштво  Соко, подносећи 
истовремено и предлог новог Статута. Ново име Друштва прихваћено је на Скупштини  7.04.1891. 
године, а његов Статут  марта  1892. године.  
       После промене назива  "Београдско  друштво за гимнастику и борење" у "Београдско 
гимнастичко друштво Соко" (1891)  неки дотадашњи чланови, у жељи да назив Друштва буде 
везан за културну и политичку историју средњевековне Србије, предвођени  Ј о в а н о м   С т о ј а 
н о в и ћ е м,   студентом Правног факултета, основали су    22. новембра  1892.  године у 
Београду:  Грађанско   гимнастичко друштво  "Душан  Силни" .  19) 
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       Вежбачи овог Друштва, дефинисањем пет врста чланства, први пут  су до тада званично 
названи  "г и м н а с т и ч а р и    с о к о л и". 
 
Рад  Београдског  гимнастичког  друштва   Соко  у периоду  од   1900.  до  1910. године                                             
 
       Из тих разлога Београдско гимнастичко друштво  Соко је у току  1902. године проширило 
програм рада, наведен и у посебном члану Статута, у намери да оснивањем нових   г и м н а с т и ч к 
и х    о д е л е њ а  заинтересује грађане за рад у соколском друшту. Превидели су: 
       - Оделење  за  борење   (Борачки клуб  Соко), 
       - Оделење за вожњу на точковима (Велосипедски клуб Соко), 
       - Оделење  за  гађање  (Стрељачки клуб Соко), 
       - Оделење за клизање (Клизачки клуб  Соко), 
       - Оделење  за јахање  (Јахачки клуб  Соко), 
       - Оделење за веслање и пливање(Веслачко пливачки клуб Соко), 
       - Оделење за лоптање  (Лоптачки клуб Соко). 
       Овај амбициозни план Друштва пратио је појаву модерних спортова у овим крајевима и  
       На основу новог програма рада Друштво је 1903. године основало   Л о п т а ч к и    к л у б   Соко, а 
неколико својих чланова упутило у Војну академију да се уче у боксу - новој спортској 
дисциплини у Србији. На овај начин је Београдско гимнастичко друштво Соко, које је  до тада 
углавном  неговало  различита  физичка  вежбања  у  дворанама  и  на  
и на отвореним  просторима, прихватило нове модерне спортове и омогућавало њихов развој и у 
Србији. 
 

4. Оснивање  и  рад  Грађанског  гимнастичког  друштва   "Душан Силни" (Витешког  
друштва  "Душан  Силни")   у  Београду 
 
       После промене назива "Београдског друштва за гимнастику и борење" у "Београдско 
гимнастичко друштво Соко" (1891)  неки чланови  Београдског гимнастичког друштва  Соко, у  
жељи да назив Друштва буде везан за културну и политичку историју Србије, предвођени   Ј о в а 
н о м   С т о ј а н о в и ћ е м   студентом Правног факултета, основали су  22. новембра  1892.  
године у Београду   Грађанско гимнастичко  друштво "Душан  Силни". 
       Друштво је променило име у  Витешко друштво "Душан Силни"  а тај назив  в и т е ш к о, 
изабрали су зато што су желели да у имену новооснованог Друштва, које је носило име 
средњевековног српског краља и цара  Стефана Душана, буде наглашена њихова повезаност са 
традицијом српских витезова. В и т е з  у преносном смислу значио је:  ј у н а к,  х е р о ј,   б р а н 
и л а ц,   з а ш т и т н и к,  човек   б е з         с т р а х а    и    м а н е,    в и с о к и х    м о р а л н и х    о с о б и н а,  
што су вежбачи "Душана Силног" желели да буду  о д л и к е  њихових вежбача. 
      На тај начин реч  в и т е з  је постала синоним  с н а ж н о г,  х р а б р о г   и    м о р а л н о   јаког   в е ж 
б а ч а, њихова такмичења називана су       в и т е ш к а    т а к м и ч е њ а, а у пракси су све више 
коришћени ови изрази: витешка  друштва,  витешке  борбе,  витешка  надметања, витешко 
понашање, витешки дух и слично. Ова реч је заправо означавала све оно што се тада у Европи 
подразумевало под термином   с п о р т. 

5. Оснивање  друштва  "Београдски Соко"    
 
         Др Војислав  Рашић  и група  истомишљеника,  издвојили су  се из Београдског гимнастичког 
друштва Соко  14. октобра 1908. и  основали друштво  "Београдски  соко".  Новоосновано Друштво 
је задржало своја стара обележја и за председника изабрало Милутина Мишковића, а за секретара др 
Војислава Рашића. 
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2. ПОЈАВА  И  РАЗВОЈ   МОДЕРНОГ  СПОРТА  И  ОЛИМПИЈСКОГ  ПОКРЕТА  У 
СРБИЈИ 
 
       Модерни (савремени) спорт, у данашњем облику, појавио се у Енглеској и развијао у оквиру 
система васпитања. На тај начин он  представља најстарији систем физичког вежбања. Као основа 
за његову појаву послужиле су сеоске народне игре, сачуване и преношене као традиција тог 
народа, у којима се становништво такмичило и преласком у градове.  
       Поред тих постојећих облика надметања, крајем 17. и почетком  18.  века јављале су се и нове 
савремене форме такмичења, из којих су  веома брзо 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 у другим земљама света.  
       На тај начин модерни спорт стиже и у Србију и њега прихватају 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. 
       Стрељаштво, мачевање и коњичка такмичења били су омиљени традиционални облици 
надметања у Србији, јер је од увек што боља оспособљеност у овим вештинама значила спремније 
ратнике, неопходне у бурној политичкој историји Србије. Стога су ове вештине, које су из Европе 
стизале као модерне такмичарске дисиплине, једноставније и лакше прихватане од стране 
најширих друштвених слојева.  
       С друге стране, многа основана грађанска гимнастичка друштва почињу да прихватају и 
негују и друге модерне спортове, са којима их упознају младићи, школовани у бројним земљама 
Европе и други образовани људи који су путовали и живели у европским земљама, где су 
сазнавали и упражњавали те нове спортске дисциплине. 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 оснивајући нова друштва, а затим и спортске клубове у многим 
градовима Србије. 
       Свакако да је за прихватање олимпијске идеје и олимпизма у Србији, било неопходно са једне 
стране разумевање његове основне идеје, а са друге постојање модерног спорта. На тај начин 
оснивање и рад грађанских гимнастичких друштава, која су прихватала и неговала поједине 
спортове, а затим и оснивање спортских клубова, омогућило је најпре да се олимпијски покрет 
прихвати, као део модерног спорта, а затим негује и даље развија. 
 

А.  П о ј а в а    и   р а з в о ј   м о д е р н о г   с п о р т а  
 
              1. С т р е љ а ш т в о. Прво стрељачко удружење, у коме се вежбало и  такмичило из  
ватреног оружја, основано је  1466.  године у Луцерну у Швајцарској и то је  прва институција у 
свету у којој је почело да се негује стрељаштво као такмичарска дисциплина.   

И мада је обучавање и руковање ватреним оружјем постојало и пре оснивања Стрељачког 
друштва, настанак модерног стрељаштва у Србији везује се  1851. годину, када су организована 
прва стрељачка такмичења у Београду, на тек отвореном  Стрелишту у Топчидеру.    
       П р в о   стрељачко друштво  под именом: "Београдска стрељачка дружина"основано је  1865.  
године, а након тога слична друштва се оснивају и у многим градовима Србије.          

2.   К о њ и ч к и      с п о р т.  Коњичка такмичења, као омиљена традиционална народна 
такмичења, помињу се у Србији доста рано. Забележено је да је већ  1822.  године у Чачку  
одржано коњичко такмичење под именом  "Кошије", а 1829. године у Шапцу, док се слична 
такмичења спомињу у Београду  1842.  године. 
       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".        
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       П р в о    коњичко друштво  основано је у Београду  1885.  године, под именом  Удружење 
официра за дресуру коња и приређивање трка, што се везује за појаву модерног коњичког спорта 
у Србији.  

     3.  М а ч е в а њ е. Доласком Белгијанца   Ш а р л   Д у с е а   у Београд, мачевање добија 
масовнији и организованији карактер. Као наставник мачевања на Војној академији у Београду 
Дусе је 1897.године отворио приватну школу борења.   П р в о   друштво  за  мачевање основано је 
маја  1897. године, под именом: Борачко друштво "Српски мач",  које је настало из приватне 
школе Шарл Дусеа. 
              4.  Б и ц и к л и з а м.  Бициклизам је као спорт настао  у  другој половини XИX века. 
Међународни бициклистички савез основан је у Лондону 1892. године, а 1893. године  одржано је 
Светско првенство у Чикагу. Због престанка рада овог савеза  у Паризу је 1900.  године основана 
Међународна  бициклистичка унија  (УЦИ). 

П р в о  бициклистичко друштво основано је 1884. године у Београду под називом  Прво 
српско велосипедско друштво и мада је тада имало само  20  чланова, свакако због скупих 
бицикала и немогућности већег броја грађана да их набаве, овај нови спорт стицао је све више 
присталица. Први донети бицикли (велосипеди) били  су  права  сензација и атракција за 
посматраче, јер су били великих  димензија,  са огромним предњим  и малим задњим точком и 
возачем који је седео високо на седишту изнад већег точка и педалама окретао осовину предњег 
точка. Свуда где су се појавили побуђивали су интересовање грађана и омладине за њихово 
упознавање и вожњу. 
              5.  П л и в а њ е   и   в е с л а њ е. У Србији су се ове вештине упражњавале од давнина, али тек 
крајем XIX века пливање и веслање почињу да се негују на организован начин у гимнастичким 
друштвима Соко и "Душан Силни".         
       Пливање као спорт почело је да се развија у оквиру   п р в о г    п л и в а ч к о г   д р у ш т в а, које је 
основано у Београду  1896.  године, под називом: Веслачко-пливачко друштво. Две године касније   
Друштво је организовало и прва званична такмичења у веслању. 
              6.  Ф у д б а л.  Фудбал је настао из разних игара лоптом, али је као модеран спорт настао 
у Енглеској,  када се у Кембридзу оснива први фудбалски клуб 1855. године, а  први Фудбалски 
савез у Лондону  1863. године. Међународна федерација фудбалских савеза   (ФИФА)  основана је  
1904.  године у Паризу. 
       У Краљевини Србији први пут се фудбал, као спортска игра, појављује  1896.  године, када је 
у Београду  испод Калемегдана, одиграна   п р в а    ф у д б а л с к а    у т а к м и ц а   између чланова 
Гимнастичког друштва Соко. Прву фудбалску лопту у Београд је донео Хуго Були  1896. године 
из Берлина, којом је и одиграна ова утакмица.       
     У већини градова Србије деца и омладина прихватају  ову занимљиву спортску игру и 
започиње оснивање многих фудбалских клубова.  У Београду се  1903. године оснива: Фудбалски 
клуб Соко, који нешто касније мења име у: Београдски аматерски спортски клуб  (БАСК).   
       У Крагујевцу се 1903. године оснива: Фудбалски клуб  Шумадија, а у Београду Друштво  
Српски мач  основало је  1906. године посебну   Лоптачку секцију  (Борачко-лоптачки клуб  
"Српски мач").   
       Крајем  1909.  годинеАлександар Ћатовић основао је у Београду  "Тешкоатлетски клуб  
"Милош Обилић", у коме се поред дизања тегова вежбало и рвање. 
       Захваљујући оваквом систематском вежбању са теговима, такмичари из Краљевине Србије 
постизали су добре резултате и на такмичењима у иностранству. Тако су на Свесоколском слету у 
Прагу  (1912) наступили соколи из Зајечара Драгиша Нејић, Драгутин Ђорђевић и Војислав 
Димитријевић и у дворучном потиску тегова од  50  кг (што више пута) освојили  11-то место.   
 

Б.  Н а с т а н а к    и    р а з в о ј    о л и м п и ј с к о г   п о к р е т а 
  
       Неговањем и преношењем ових обичаја преко ритуалних скупова и свечаности,  н а д м е т а 
њ а   су добијала  т р а д и ц и о н а л н и  карактер и временом постала   саставни део различитих 
религиозних свечаности посвећених боговима, у које су људи тога доба веровали. 
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       Ове религиозне свечаности најдуже су се задржали у античкој Грчкој, на којима су поред 
верских обреда готово  12  векова младе атлете приказивале своје физичке и такмичарске 
способности, такмичећи се у трчањима, скакању, бацању, рвању, песничењу, коњичким и другим 
такмичењима. Најпознатије међу њима биле су свечане игре организоване у Олимпији, познате 
под називом:   О л и м п и ј с к е   и г р е,  у којима је негован агонални  (такмичарски)  дух чуван и 
преношен у виду    о л и м п и ј с к е     и д е ј е. 
      Појавом религије у старом веку, која је проповедала постојање само једног бога и  престанком 
веровања у више богова,  мењао се карактер и садржај ових свечаности, које све већи и значајнији 
део својих садржаја посвећују   и г р а м а    и    з а б а в а м а.   Најизразитији пример ових нових облика 
свечаности јесу такмичења, игре и борбе у  р и м с к и м    ц и р к у с и м а    и   а р е н а м а.  
       Средњевековне народне свечаности и поред ограничења која је наметала религија,имале су 
два облика такмичења и забаве: ратничке игре и надметања племства, позната као  в и т е ш  к а    н а 
д м е т а њ а  (витешки турнири или мегдани) и   н а р о д н е   и г р е  нижих друштвених слојева 
(бацање камена, рвање, трчање и  слично), које су организоване приликом различитих верских 
свечаности, свадби, крунисања владара и других сличних празника. 
      Сви ови разноврсни облици такмичења, неговани и преношени као  т р а д и ц и о н а л н и,  били 
су неопходна о с н о в а  за појаву и настанак појединих модерних   спортских дисциплина,  које су 
се углавном појавиле у европским земљама почев од  18.  века. 
Према томе, иако спорт  представља  феномен новог грађанског друштва он има своје корене и 
зачетке у агоналном карактеру античких свечаних игара и сличних такмичења народа разних 
цивилизација. Природно је стога што је развој модерног спорта условио потребу обнављања 
традиције античких Олимпијских игара, те најсјајније тековине античке физичке културе.  
       И у средњевековној Србији су такође постојале и неговале се     н а р о д н е    и г р е    и    в и т е ш к 
а    н а д м е т а њ а,    која су постала  т р а д и ц и о н а л н а   по карактеру и садржају и подсећала на 
сличне свечаности и надметања других народа, а по неким својим садржајима у нечему и на 
античке свечане игре.   
       Међутим, крајем  19.  века, када је Србија кренула бржим економским, културним и 
привредним развојем, из развијених европских земаља стизали су у њу бројни и разноврсни 
утицаји, међу којима и из области физичке културе. Природно је  што су најјачи и 
најприхватљивији утицаји били из њеног најатрактивнијег дела, односно   м о д е р н о г    с п о р т а, а 
посебно идеје у вези са обнављањем античких Олимпијских игара. 
       Традиционална народна и витешка такмичења, сачувана у сећању, али нека од њих и даље 
негована, била су неопходна основа за брже прихватање модерног спорта и олимпизма уопште. 
Тако је сачувана традиција народних такмичења и витешких надметања, представљала значајну  в 
е з у  између најстаријих облика такмичења и  модерних спортских такмичења савременог доба. 
 

1. Појава  олимпијске  мисли  и  настанак  олимпијског  покрета у Србији 
  
        Развој модерног спорта, који је подстакао идеју о обнављању античких Олимпијских игара, 
омогућио је да се она јавља, прихвата и развија у бројним приватним школама, грађанским 
гимнастичким друштвима и спортским клубовима Србије. Стога је разумљиво што се веома често 
у   н а з и в у   њихових програма такмичења налазио израз: о л и м п и ј с к а     т а к м и ч е њ а.  Тих  90- 
тих година  XИX  века своја такмичења   називали су и:   н а р о д н е    с в е ч а н о с т и  или  в и т е ш к а    
н а д м е т а њ а ,  али не би требало заборавити да су и античке свечане игре (Олимпијске, Питијске, 
Истамске, Немејске, Панатинејске) такође називане:  н а р о д н е   с в е ч а н о с т и. 
        На пример Витешко друштво  "Душан Силни" у Београду, које је организовало вежбања 
различитих садржаја, приређивало је јавне часове, на којима су чланови Друштва приказивали 
стечена знања и вештине. За једну такву приредбу, коју су одржали фебруара 1896.  године, у 
њеном програму најавили су да ће се: "први пут на овом јавном часу извести извесне чувене 
Олимпијске игре са мачевима у доба старих Јелина".   
      Слично томе, месец дана пре него што су се одржале Прве олимпијске игре у Атини, у Србији 
су  (марта, 1896)  у новинама најављена  коњичка такмичења, која су организована у Ћуприји под 
именом:"Олимпијске свечаности на коњима у Ћуприји".   
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       Значајан   п о д с т и ц а ј  за прихватање олимпијске идеје у Србији, односно потпуније сазнање 
о овој великој спортској манифестацији, имао је петодневни боравак краља Александра 
Обреновића у Атини 1896. године за време  Првих олимпијских игара.  Краља  Александра   на 
Олимпијске игре позвао је грчки краљ Ђорђе  и мада је овај пут имао вишеструки карактер 
(посета Хиландару и обилазак грчке краљевске породице, ради могуће женидбе краља 
Александра), његов  боравак  на  олимпијским  борилиштима  бележен  је у српској штампи, те је 
пажња српске јавности усмеравана на збивања и у вези са Олимпијским играма. 
       Свирање српске химне и подизање заставе Краљевине Србије на једном од олимпијских 
борилишта, значило је званично присуство српског краља на овој великој спортској 
манифестацији, а тиме и на известан начин и присуство Србије на обновљеним Олимпијским 
играма. Свакако да је исцрпно и потпуно извештавање српских новина о краљевом присуству на 
Олимпијским борилиштима у Атини, обавештавало и о врсти, карактеру и специфичностима 
такмичења спортиста из читавог света, на такмичењима у разним спортским дисциплинама. Тако 
су бројни читаоци могли да се обавесте о олимпијским такмичењима и постигнутим резултатима 
на Првим олимпијским играма. 
       На тај начин боравак двадесетогодишњег српског краља у Атини индиректно је одиграо 
веома значајну улогу у информисању јавности о спортским такмичењима на  Олимпијским  
играма, које сигурно не би биле у том обиму и на тај начин описиване, да на њима није 
присуствовао млади српски краљ.  
       То значи да је ова вишеструка мисија краља Александра знатно утицала на упознавање и 
прихватање олимпијске идеје, а тиме и на појаву олимпијског покрета у Краљевини Србији,јер је 
обавештавала, упознала, заинтересовала, тиме и подстицала младе у Србији да прихвате и даље 
развијају олимпијску идеју. 
       Годину дана након одржаних Олимпијских игара Стојковић Сретен је у брошури:"Физичко 
васпитање и његове реформе",    истакао да је потребно да се организује вежбање  по узору на 
систем античке Грчке, за време народних сабора и других светковина  "које би требало 
претворити у српске   о л и м п и ј с к е    с в е т к о в и н е".  
       Министарство просвете је ову књигу препоручило као удзбеник за основне и средње школе и 
на тај начин залагање Сретена Стојковића је имало велики утицај на прихватање олимпијске идеје 
међу школском омладином.Вероватно су и под овим утицајима наставници Гимназије у Јагодини 
основали  1909.  године   О л и м п и ј с к и    к л у б, који је већ следеће  године  (1910)  
организовао  Ђ а ч к е    о л и м п и ј с к е   и г р е. 
       Крајем 19. и почетком  20.  века олимпијска идеја је прихваћена у бројним  спортским 
клубовима, који су организовали такмичења са  н а з и в о м  "Олимпијске игре", као што је то 
учинило Друштво "Душан Силни", које је заједно са  новинарима организовало  на Ади Циганлији  
(1908)  О л и м п и ј с к е   и г р е.  Такмичења су одржана у  веслању, пливању, мачевању, трци на  
3.000   метара. 
      Све брже прихватање олимпијске идеје довело је до тога да се широм Србије оснивају 
друштва и клубови који у свој  назив стављају и име   о л и м п и ј с к и,   као што је то учинило у  
Београду  једно  
друштво које се назвало:  "Српска Олимпија". Ово Друштво, које је основано почетком  20.   века, 
организовало је низ такмичења сваке године, под именом:  "О л и м п и ј с к е    и г р е".  Окупљали 
су велики број присталица спорта и олимпизма, ширили и пропагирали олимпијски покрет, 
јачајући тако његову основу и убрзавајући његов развој.  
 

2. Оснивање   С р п с к о г   о л и м п и ј с к о г   к л у б а  (СОК) 
 
       Све ово је значило да је прихваћена олимпијска идеја прерасла у олимпијски покрет, који је у 
тој деценији достигао такве размере  да су спортисти желели да се укључе у међународни 
олимпијски покрет. Као резултат тих потреба и жеља у Београду је    о с н о в а н   10. (23) 
фебруара 1910. године  С р п с к и    о л и м п и ј с к и    к л у б,  који је у наредном периоду 
усмеравао спортске  клубове и  организације   према укључивању  у међународну олимпијску 
заједницу. Српски олимпијски клуб (СОК) је основан у Редакцији листа"Ново време", у 
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просторијама  хотела "Москва", са циљем да подстиче и помаже рад "витешких друштава, као и 
свих установа и радова који би доприно-сили побољшању војничког и телесног васпитања наших 
народа". 
        Српски олимпијски клуб је имао Управу  од шест чланова, од којих су четири члана били 
официри српске војске, што указује на улогу коју су имали српски официри у оснивању и развоју 
бројних спортских клубова и организација, као и у остварењу олимпијске идеје и олимпијског 
покрета у Србији.  
       Извршни одбор Клуба  је морално и материјално одговарао за целокупан рад Клуба и чланови 
су бирани на неодређено време. На Оснивачком састанку изабран је Извршни одбор Клуба и то:  
              - директор:   капетан    С в е т о м и р   Ђ у к и ћ, 
              - секретари:  потпоручник    М и л о ш    И л и ћ,  студент   А л е к с а н д а р   Б о д и, 
              - два благајника.  
     За даље организационо учвршћење олимпијског покрета у  Србији 
и повећање броја његових присталица много је значила могућност што је десет чланова 
Олимпијског клуба могло у сваком месту Србије да формира посебан   м е с н и    о л и м п и ј с к 
и   к л у б, који је могао исто тако да организује  "олимпијске игре и утакмице". Ова изванредно 
значајна  одредба Статута Клуба је омогућавала ширење олимпијског покрета у нове градове и 
преко нових чланова месних олимпијских клубова да проширује његову активност.Неколико 
година  година касније у Србији је било основано више од 30  месних олимпијских клубова у 
скоро свим већим местима Краљевине Србије.    
 

3. Развој  олимпијског  покрета  
 
       Почетком  XX  века у Србији је олимпизам прихватан као покрет модерног спорта, а одлазак 
и учешће на Олимпијским играма као крајњи  циљ сваког спортисте.  О олимпизму се све више 
сазнавало, тако да је временом било доста младих који су постајали најпре његови припадници, а 
у каснијем периоду  поборници, пропагатори и носиоци његовог даљег развоја.  
       У четворогодишњем периоду  рада, односно од оснивања па до почетка Првог светског рата  
(1910-1914),  Српски олимпијски клуб  (комитет) покренуо је широку активност и одиграо 
значајну улогу у даљем развоју олимпијског покрета у Краљевини Србији. У овом периоду 
уочавају се две фазе његовог рада: 
 

Рад  Српског  олимпијског клуба  у  периоду   од  1910. г. до  пријема у МОК   1912. г. 
 
       Овај период рада Српског олимпијског клуба био је веома значајано раздобље у развоју 
олимпијског покрета у Србији, када су организована многа такмичења у различитим спортовима, 
а број  чланова и нових клубова повећан. Олимпијски покрет је постигао пуну афирмацију 
организацијом предолимпијских такмичења, а одласком делегације и спортиста Краљевине 
Србије на Пете олимпијске игре у Стокхолм остварио међународно признање.  

У   п р в о ј    г о д и н и    р а д а (1910) Српски олимпијски клуб (СОК) настојао је да утврђени 
програм и постављене задатке у потпуности оствари. Због тога су организована најједноставнија 
такмичења у  т р ч а њ у, на којима су могли да учествују сви грађани,   подстицани и новчаним 
наградама Клуба. Управа  је обавештавала   гимнастичка друштва и спортске организације о свом 
Програму, позивајући њихове чланове на ова такмичења.  
      1) Велика пешачка утакмица (такмичење у трчању) на релацији: Обреновац - Кошутњак, у 
дужини од 32 километра, на којој је учествовало више од 100 такмичара. На такмичењу су били и 
краљ Петар И Карађорђевић са предстолонаследником Александром и принцем Ђорђем а 
такмичење су пратили многи почасни гости и велики број гледалаца. 
      2) Коњичка такмичења у прескакању препона, на којима је учествовало више од  20  
такмичара. 
      3) Такмичење у пливању  на Сави, организовано заједно са неколико пливачких клубова из 
Београда, на коме је учествовало више од  70  такмичара. 



 

91. 
 

      4) Олимпијске игре,  на којима се такмичило више од  200  војника и  80  грађана, са посебним 
такмичењем војника. 
      5) Мото трке   на  релацији  Ниш-Београд,  које  су  организоване  
заједно  са  Првим српским велосипедским друштвом.  
      6) Такмичења у клизању.  
      7) Такмичења у боксу и борењу. 
 
       У   д р у г о ј    г о д и н и    р а д а  (1911)  Српски олимпијски клуб је наставио са 
организовањем спортских такмичења, настојећи да програм буде што разноврснији.  Организовао 
је неколико великих  м а с о в н и х    манифестација и то: 
        1) Велики  коњички  слет  у  Крагујевцу. 
        2) Велики  пешачки  слет  у  Крушевцу. 
        3) Прво  летење  авиона  над Београдом. 
       Клуб је наставио да организује и остала  с п о р т с к а такмичења: 
         1) Коњичке трке. 
         2) Фудбалске утакмице. 
         3) Такмичења  у  трчању. 
         4) Такмичења  у  стрељаштву. 
         5) Такмичења  у  пливању. 
  
        Ради успешније координације рада  33  основана   м е с н а   олимпијска клуба, формирана је: 
С р е д и ш н а    с а в е з н а    у п р а в а.  
       Сваки од ових месних олимпијских клубова имао је своје одборе који су организовали 
"Олимпијске игре и утакмице"у својим местима, повећавајући број такмичара, а тиме и укупну 
активност Српског олимпијског клуба. У управама месних олимпијских одбора налазила су се 
војна лица, што је значило да је војска, односно држава, желела да обезбеди  снажну, здраву и 
физички добро развијену омладину, што је  основни услов сваке добро организоване армије. 
       Рад Српског олимпијског комитета у   т р е ћ о ј    г о д и н и  (1912)  био је веома интензиван, 
јер је организовао предтакмичења за одлазак на Пете олимпијске игре. У првој половини  1912.  
године био је усмерен на припреме и наступ спортиста Краљевине Србије на Петим  олимпијским  
играма.  Ради  што  бржег  укључивања  српских  
спортиста  у  међународни   олимпијски   покрет,  Српски  олимпијски                                                
клуб упутио је писмо Међународном олимпијском комитету  (МОК)  ради његовог пријема у ову 
организацију.  
 

Изборна такмичења спортиста Краљевине Србије за наступ на  V олимпијским 
играма  (1912) 
 
       У првој половини  1912.  године Српски олимпијски клуб чинио је низ активности да би 
повећао интересовање спортиста за предстојеће Олимпијске игре. Ради избора најбољих, који би 
учествовали на Играма, Клуб је у мају  1912. године организовао изборна такмичења само у две 
атлетске дисциплине и то:  у   т р ч а њ у    на  100  метара и у    м а р а т о н у . 
       И з б о р н а    т р к а   у дисциплини:   т р ч а њ е  на  100 м. одржана је 20. маја 1912.  године на 
травнатој заравни излетишта "Кошутњак". Стаза је била означена и обележена обичним канапом, 
а у трци је учествовало неколико такмичара, међу којима су били поред такмичара из Србије и 
тркачи из Македоније и Црне Горе. 
       У овој трци победио је   Д у ш а н    М и л о ш е в и ћ,  са резултатом  12 секунди, трчећи у 
комплетној фудбалској опреми, јер друге опреме тада није било.  Ово такмичење је посматрао 
велики број гледалаца, јер су Београђани ово такмичење прихватили као народну манифестацију, 
на којој су присуствовали и представници српске Владе, војске, многе стране дипломате и 
чланови Двора. Целокупну такмичарску атмосферу увеличао  је оркестар Гарде.  
       Недељу дана касније, 27. маја 1912. године организовано је  и з б о р н о    т а к м и ч е њ е     м а р а -  
т о н а ц а ,   на коме се такмичило  40  тркача.  Упркос томе што нису били повољни временски 
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услови, пошто је целе ноћи уочи ове трке падала јака киша, трка је одржана на стази од  
Обреновца до Кошутњака.  У овој трци победио је   Д р а г у т и н     Т о м а ш е в и ћ,  добар 
гимнастичар и још бољи дугопругаш Друштва "Душан Силни", који је тада био   војник  18-тог 
пешадијског пука.  Директор  Српског олимпијског клуба капетан  Светомир Ђукић је тада  био  
командир  чете   у овом пуку.   
       На овај начин Драгутин Томашевић и Душан Милошевић квалификовали су се да учествују 
на Петим олимпијским играма у Стокхолму, као представници Краљевине Србије. Одређено је и 
званично вођство пута:  
          1. капетанС в е т о м и р  Ђ у к и ћ ,  председник  СОК, 
          2. поручник   Д р а г у т и н   В о ј и н о в и ћ,  председник  Београдског  спортског друштва, 
          3. инжењер    А н д р а   Ј о в и ћ,   тренер атлетичара.  
       Ова трочлана делегација, са двојицом изабраних спортиста, кренула је на пут 12 (25) јуна 
1912. године, испраћена од многобројних рођака и пријатеља. У Стокхолм  су стигли  након 
путовања од два дана и две ноћи, где их је дочекао почасни српски конзул  Карлсон. 

 

Наступ спортиста Краљевине Србије на  V  олимпијским  играма                                 
  
       По доласку делегације Краљевине Србије у Стокхолм  Светомир Ђукић и Драгутин 
Војиновић су били представљени краљу Густаву, а примили су их још и председник 
Међународног олимпијског комитета барон Пјер де Кубертен и председник Шведског 
олимпијског комитета. Комплетна делегација Краљевине Србије присуствовала је на свим 
осталим званичним манифестацијама  организованим за све учеснике Олимпијских игара. 
       Д у ш а н   М и л о ш е в и ћ  је у трци на  100  метара у предтакмичењу стигао  т р е ћ и  у  групи и 
није успео да се пласира за финална такмичења.  Међутим,  непосредно пред старт трке 
Милошевић је добио високу температуру, а након завршене трке онесвестио се после проласка 
кроз циљ,  због чега је пренет у болницу где је утврђено тровање арсеном.   
       Неки верују да му је у храну "нешто" ставио члан мађарске екипе, са којим се хранио заједно.  
Други претпостављају  да је Милошевић и без свог пристанка био "допингован" арсеном, који се 
као допинг често користио у коњичком спорту,   јер су "вођство пута сачињавали   стручњаци за 
коњички спорт".   
       Д р а г у т и н    Т о м а ш е в и ћ    је  у  маратонској трци, у којој  је учествовало 62 такмичара и 
поред тога што је био повређен, издржао целу трку и  37 стигао на циљ.    
       Ово прво учешће двојице спортиста Краљевине Србије, који су показали изузетну  борбеност 
и жељу за што бољим успехом и чији је  наступ у публици праћен са симпатијама, заслужили су 
честитке Кубертена. Њихов наступ може да се оцени као задовољавајући имајући у виду њихово 
неискуство, недовољну припремљеност, болест и повреде.   
 

Пријем  Српског олимпијског  клуба  у  Међународни  олимпијски  комитет  (МОК) 
 
       Пошто је Српски олимпијски клуб већ раније поднео захтев за пријем у Међународни 
олимпијски комитет, то је на његовој  седници   одржаној  4.07.1912. године, прочитано писмо 
Српског олимпијског  клуба, а на последњој седници одржаној 10.07.1912. године Српски 
олимпијски клуб је примљен у Међународни  олимпијски комитет. На  истој седници  капетан  
Светомир Ђукић је предложен и изабран за члана Међународног олимпијског комитета. 
       Свакако да је пријем Краљевине Србије за равноправног члана ове међународне асоцијације 
био од изузетног значаја за даљи развој спорта и олимпијског покрета у Србији. Ова остварена 
жеља била је круна напора целокупног спортског, а тиме и олимпијског покрета Краљевине 
Србије. 
       Одмах после пријема у  МОК Српски олимпијски клуб је у својим документима променио 
назив у Српски  олимпијски  комитет,   аналогно називу Међународног олимпијског комитета. На 
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тај начин је једноставно и без посебног одлучивања Српски олимпијски клуб променио реч "клуб" 
у свом имену  у  "комитет".  
      Пријем Српског олимпијског клуба и капетана Светомира Ђукића у Међународни олимпијски 
комитет био је не само признање за постигнуте резултате у развоју спорта и олимпијског покрета 
у Србији, већ снажан подстицај за његов бржи и успешнији даљи развој.  То је било и признање 
лично капетану Светомиру Ђукићу, за његов допринос развоју спорта и олимпизма у Краљевини 
Србији.  
 

Рад Српског олимпијског комитета у периоду од пријема у МОК 10.7.1912. до 1914. г.   
 
       Пријемом Српског олимпијског комитета у Међународни  олимпијски комитет настао је нов 
период у његовом раду. Извршене су организационе промене у структури руковођења 
олимпијским покретом у Србији  према структури МОК-а, тако да је сваки округ  у Српском 
олимпијском комитету  имао једног представника. 
       Новоформирани  Српски олимпијски комитет (СОК) имао је  17  чланова, председник је био 
Никодије Стевановић пензионисани генерал, док је капетан Светомир Ђукић, као представник 
Београда вршио функцију директора.  
       Свакако да би започети развој спорта и олимпијског покрета у Србији био још бржи и 
успешнији да није већ неколико месеци после завршених Олимпијских игара у Стокхолму 
започео рат са Турском (Први балкански рат), када је цело руководство Српског олимпијског 
комитета отишло у рат са омладином и спортистима Србије.  
       На њега се надовезао Други балкански рат са Бугарском, тако да је скоро цела једна година 
протекла у ратовима. Многи чланови Српског олимпијског  комитета су погинули, неки нестали, 
па је било потребно доста времена да се након завршеног рата, крајем 1913. г. Комитет поново 
реорганизује и настави раније започету успешну активност. Поједини месни олимпијски одбори 
наставили су са радом зависно од предузимљивости и способности преосталих чланова. 
       Почетком 1914.године Српски  олимпијски  комитет је у Београду наставио са организацијом 
великих спортских такмичења, која су често називана: "олимпијске  утакмице. 
       Српски  олимпијски  комитет је планирао да организује   П р в и   о л и м п и ј с к и    к о н г р 
е с   8. 09  1914. г. Међутим, није се могао предвидети велики ратни сукоб, који се након почетка 
рата Србије и Аустроугарске, проширио на целу Европу, а убрзо захватио и цео свет.  
       Због Првог светског рата  прекинута је целокупна  активност светског олимпијског покрета. 
Планиране ВИ олимпијске игре у Берлину  1916. године нису одржане и тек са његовим 
престанком   настављена је олимпијска активност у свим земљама света. 
       Стварањем нове државе на овим просторима - Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, када су 
се народи Словеније и Хрватске прикључили Краљевини Србији, јавила се  и потреба за 
јединственим Олимпијским комитетом. Др Фрањо Бучар из Хрватске заказао је  за  14.12.1919. 
године Оснивачку скупштину Југословенског олимпијског одбора у Загребу. На њој је др Фрањо 
Бучар, изабран  за председника   Југословенског олимпијског одбора (ЈОО), а за потпредседнике 
мајор Светомир Ђукић и др Ћирил Жижек. 
       Међународно признавање Југословенског олимпијског одбора одвијало се аутоматизмом   н а с 
л е ђ и в а њ а  Српског олимпијског комитета, без посебне процедуре избора у чланство 
Међународног олимпијског комитета. На основу тога Југословенски олимпијски одбор је већ 
имао свог представника у МОК-у - мајора Светомира Ђукића, који се лично заложио да и др 
Фрањо Бучар буде примљен за члана Међународног олимпијског комитета, у чему је и успео на 
Конгресу у Антверпену  1920.  године. 
  

Биографија Светомира Ђукића 
 
       С в е т о м и р    Ђ у к и ћ   ( 1882-1960). Рођен је  1882.  године у Ражани крај Косјерића, али 
се касније са породицом преселио у Ужице. У  Ужицу је завршио три разреда реалке и после 
очеве смрти мајка га је као тринаестогодишњег дечака послала у Београд да изучи неки занат.  
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       Након краћег учења заната прешао је у београдску Реалку и после завршеног шестог разреда 
уписао се као шеснаестогодишњак у Војну академију. После двогодишњег школовања, у част 
венчања краља Александра Обреновића, цела класа питомаца је ванредно унапређена у чин 
потпоручника и он је са  18  година постао потпоручник  (1900).  Распоређен је у Пожегу, на 
лични захтев, која му је била прво место службовања, али је убрзо прешао у Ваљево.  
       На Вишу војну академију у Београду уписао се  1907.  године и након завршетка Академије 
остао је са службом у Београду. Учествовао је у оба Балканска рата  (1912-1913), као и у Првом 
светском рату (1914-1918), у коме је на самом његовом почетку био командант одбране Аде 
Циганлије, са чином мајора српске војске.  За показану храброст у овим ратовима одликован је 
сребрном и златном медаљом.  
       По завршетку Првог светског рата распоређен је у Загреб, а почетком  1920. године унапређен 
је у чин потпуковника. Неколико година касније прекомандован је у Велес,  у коме се и оженио. 
Касније је са службом био у Сарајеву, а затим у Бања Луци, Битољу и Скопљу, у коме се 
пензионисао  1940.  године у чину дивизијског генерала.  
       Други светски рат дочекао је у Београду, а почетком  1942.  године на позив Врховне команде 
Краљеве војске у отаxбини, под командом генерала Драже Михајловића, прикључио се њиховом 
Врховном штабу, где је остао  до краја рата. Задњег дана рата напустио је Земљу, а затим је две 
године провео у логору енглеских заробљеника у Италији и једну годину у логору у Немачкој,  до 
маја  1948.  године.  
       После изласка из логора радио је краће време у администрацији окупационих снага, а након 
болести напустио је овај посао. Умро је у Дуизбургу  (Немачка )  1960.  године.  

* 
       Још за време његовог живота нанета му је велика неправда када је у штампи  ("Политика", 7. 
7. 1945)  Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача објавила да је 
Министарски савет тражио од савезника екстрадицију ратних злочинаца наводећи и његово име. 
Овај напис у "Политици",  објављен само два месеца након завршетка Другог светског рата,  имао 
је политичку, али не и правну основу. То  потврђује документ Архива Југославије  (27.5.1991 - бр. 
160) у коме је написано да "у архивској грађи Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 
и њихових помагача нисмо пронашли никакве податке за генерала Светомира Ђукића и да се не 
налази у евиденцији ратних злочинаца".  
       Међутим, без обзира на стварне чињенице, остатак свог живота генерал Ђукић је провео  
"осуђен"  без суђења и пресуде, а његов допринос и значај у српском, југословенском и 
међународном олимпијском покрету  био је неоправдано  занемарен и заборављен.   
  

Светомир Ђукић и спорт 
 
       Светомир Ђукић је још као дете показивао склоности за физичко вежбање. Основна знања о 
томе стекао је кроз наставу гимнастике у ужичкој и београдској реалци. У Војној академији се 
упознао са систематским и добро организованим физичким вежбањем. Ту је упознао и научио 
многе спортове: мачевање, јахање на коњу, вежбање на справама.  
       После завршене Војне академије  учествовао је на многим војничким такмичењима у тркама  
на 100 м и 200 м,  на којима је често побеђивао, а такође и на коњичким тркама и бициклистичким 
такмичењима.  Био је добар мачевалац, па је чак учествовао и на официрским двобојима, који су 
иначе били забрањени. Као спортиста био је  изузетан борац, неустрашив и храбар мачевалац, 
спретан и окретан гимнастичар, одличан тркач, пливач, веслач, а на такмичењима је побеђивао и 
добијао бројне награде.  
       Истинско одушевљење физичким вежбањем и бављење спортом допринело је да Светомир 
Ђукић заједно са групом официра и осталим присталицама олимпијског покрета започне 
остваривање олимпијске идеје на тлу Краљевине Србије.  
       Током читавог свог живота Ђукић је био у вези са спортом као такмичар и организатор   
спортских такмичења, оснивач многих спортских клубова, оснивач и директор Српског 
олимпијског (клуба) комитета (1910-1919), потпредседник и члан Југословенског олимпијског 
комитета (1919-1941) и дугогодишњи члан Међународног олимпијског комитета (1912-1948). 
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Готово 40 година генерал Светомир Ђукић је био активан у српском, југословенском и 
међународном олимпијском покрету.      
  

3.     ШКОЛОВАЊЕ   СТРУЧНИХ   КАДРОВА   У  ОБЛАСТИ   ФИЗИЧКЕ   КУЛТУРЕ  
 
        Крајем су се крајем  XИX  века све чешће јављали предлози за отварање одговарајућих 
стручних школа, сличних онима које постоје у другим развијенијим земљама Европе. Међутим 
иако је та потреба веома дуго постојала, оваква школа је отворена тек почетком XX века.  
       Званичан предлог да се отвори оваква једна школа упутио је министру просвете др Влад. 
Поповић лекар,  24.05.1904.  године, који је тражио да се  отвори "Завод за физичко васпитање 
омладине" у трајању од шест месеци у коме би се припремали будући  наставници физичког 
васпитања.  

А. ОСНИВАЊЕ  И  РАД  ГИМНАСТИЧКЕ  ШКОЛЕ  У  БЕОГРАДУ   
  
       Нажалост требало је да прође годину дана  па да Министарство просвете позове на посебан 
састанак, новембра 1907. године, представнике гимнастичких друштава и постојећи Одбор на 
коме је   о д л у ч е н о: 
              1. да постоје могућности да се одмах отвори Гимнастичка школа  (курс),  
              2.  да отварање Школе организује Министарство просвете уз помоћ гимнастичких 
друштава и 
              3.  да се брига о овој Школи повери посебном Одбору, који ће изабрати Министарство 
просвете. 
       Крајем новембра  1907.  године Министарство просвете донело је акт о  о т в а р а њ у  
Гимнастичке школе (Курс за спремање наставника за гимнастику) и одредило чланове Управног 
одбора. 
       Правилима Школе прописан је и наставни програм који је обухватао теоријску и практичну 
наставу која је у току једне недеље била ограничена на  30  часова. 
      Т е о р и ј с к а     настава  изучавала је: 
          - историју и методику  телесног вежбања, 
          - основи анатомије и физиологије човека, са хигијенским    правилима о 
            здрављу и пружање прве помоћи, 
          - општу  педагогију, 
          - уредбе за средње школе, 
          - пешачка егзерцирна правила. 
    П р а к т и ч н а    настава  (вежбања)  је обухватала: 
          - гимнастичко вежбање у строју, 
          - појединачно вежбање без справа , 
          - појединачно вежбање са справама, 
          - све врсте гимнастичких игара, 
          - игре лоптом,  
          - пливање,  
          - веслање,  
          - клизање на леду, 
          - основи борења мачем и сабљом и 
          - војничко вежбање у строју.  
      Теоријска и практична настава била је  о б а в е з н а. Проверу савладаног знања обављао је 
сваки наставник у оквиру свог наставног предмета и свака два месеца оцењивали су оценама од 
један до пет. Полазници школе који су  на крају другог тромесечја имали четири слабе оцене 
отпуштани су из  Школе, а у случају када би на крају курса добили три недовољне оцене, 
сматрало се да полазник није завршио Гимнастичку школу. 
       У   п р в и    к у р с    Гимнастичке школе, која је   почела да ради 1.05.1908.  године, било је 
уписано  20  полазника од којих је било две жене. Предавања су завршена  29. октобра, а испит је 
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одржан  од 1. до 5. новембра 1908. године. Од уписаних 20 кандидата Школу је завршило 10, а 
међу њима и две жене, јер је преосталих  10  напустило Школу, углавном зато што се настава 
одржавала у току дана, а они је нису могли похађати због обавеза на својим редовним 
дужностима. 
  
  

Б.  ФАКУЛТЕТ   ФИЗИЧКЕ   КУЛТУРЕ    (1938 - 2013)   
 
       Балкански ратови, Први светски рат, као и бројне тешкоће у новоствореној држави 
Краљевини Југославији, онемогућили су наставак рада ове Гимнастичке школе. Међутим, стална 
потреба за   наставницима физичке културе решавана је ангажовањем соколских предњака  у 
настави физичког васпитања средњих школа. Они су се оспособљавали на посебним соколским 
течајевима, пре свега за рад у соколским друштвима, али и за рад у настави физичког васпитања у 
школама.  
       Да би се ублажио недостатак стручних кадрова у настави гимнастике, у Београду је 
организован   "Једногодишњи курс за наставнике гимнастике"  школске  1927/28.  године, који је 
похађало  33  полазника,  од којих је било  9  девојака. Била је то генерација учитеља, који су те 
године завршили учитељску школу.     
       Због све већих тешкоћа у реализацији наставе физичког васпитања, услед недостатка стручно 
оспособљеног кадра, све чешће су се јављали захтеви  на стручним скуповима, у бројним 
написима, у различитим чланцима и брошурама, о потреби оснивања Институције која би 
припремала стручни кадар из ове области.  
 

1. ЈЕДНОГОДИШЊИ ТЕЧАЈ ЗА СПРЕМАЊЕ  НАСТАВНИКА ТЕЛЕСНОГ  
ВАСПИТАЊА  ПО  ШКОЛАМА    
 
       Сагледавајући ову потребу, министар Министарства физичког васпитања народа Краљевине 
Југославије, др Бујић уз сагласност министра просвете Магарашевића, донео је  18. јула  1938.  
године  Правилник о ЈЕДНОГОДИШЊЕМ ТЕЧАЈУ ЗА СПРЕМАЊЕ НАСТАВНИКА 
ТЕЛЕСНОГ ВАСПИТАЊА ПО ШКОЛАМА. Истовремено је прописан и "Наставни план и 
програм"  рада ове Школе, који је имао  25  наставних  предмета, које су предавали следећи 
наставници: 
       I  Практично вежбање :      
             1. Опште телесно васпитање ...( Јанко Кавчић), 
             2. Пливање......... ......................( Драго Улага), 

3. Игре (одбојка, кошарка, рукомет, ногомет и гимнастичкеигре, (Мирко Шуштић,Ј. 
Кавчић, Бора Јовановић), 

             4. Лака атлетика....................... ( М. Шуштић, Ј. Кавчић), 
             5. Вежбе на и помоћу справа.... ( Мирослав Милин),  
             6. Борилачке вежбе ( бокс, рвање, дзиу-дзица ),         ( Шуштић, Кавчић, Милин), 
             7. Народне игре.........................( Милица Шепа), 
             8. Предвојничка обука.......... ( др Богетић, Марковић), 
             9. Логоровање  ( 14 дана)...................( Јовановић), 
           10. Смучање   (20 дана).............( Полић, др Смодлака, Кавчић), 
      II  Наука о здрављу: 
            1. Анатомија............................  ( др Бранко Шљивић), 
            2. Физиологија..........................  ( др Војин Смодлака), 
            3. Биологија и антропологија..  ( др Војин Смодлака), 
            4. Масажа.................................  ( Кавчић), 
            5. Хигијена...............................  ( др...  нечитак потпис) 
            6. Прва помоћ..................  ( др Винко Арнери), 
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 III  Наука о васпитању: 
             1. Морално и национално васпитање..(проф. Станојевић), 
             2. Наука о телесном васпитању.............( Кавчић), 
             3. Општа педагогика.............................( Анте Тадић), 
             4. Психологија телесног васпитања.....(дрВићентијеРакић),  
             5. Методика телесног васпитања.........( Полић Бранко), 
             6. Наставна пракса.................................( Тадић, Полић),  
             7. Историја телесног васпитања...........( Хрвоје Мацановић), 
       IV Наука о управљању                
             1. Наука о управљању...........................( др Кнежевић),  
             2. Грађевине и справе за телесно васпитање (др...потпис нечитак).          

Поред ових наставних предмета,  које је прописао министар, у овој школској години  
(1938/39)  предавани су и следећи предмети: 
             1. Практична реторика.........................( проф. Станојевић), 
             2. Теорија тренинга..............................( Улага),               
             3. Обавезно телесно васпитање...........( Миливоје Арачић), 
             4. Организација телесног васпитања..( Улага). 
 
       За управника Једногодишњег течаја постављен је др Адолф Пихлер. Пријемни  испит је 
организован од 11. до 14. септембра  1938.  године и на основу постигнутих резултата примљен је  
51  слушалац.  
       Свечано   о т в а р а њ е   Једногодишњег течаја   обављено је   15. септембра  1938.  године у 
малој сали Соколског дома Београд Матица, у Делиградској улици број  27,  у којој је мењајући 
имена,  године трајања студија, наставне  програме, ова Институција радила све до 1968. године. 
Миливоје Вук Арачић,  начелник Министарства физичког васпитања народа, на  позивницама за 
ову свечаност написао је: свечано отварање  Ш к о л е   з а   т е л е с н о   в а с п и т а њ е.    
        Школа је радила два семестра, а завршни испити  обављени су од  25. јуна до 17.  јула  1939. 
године,  након чега је већина од  49  слушалаца, који су завршили овај Једногодишњи течај,   
распоређена за наставнике телесног васпитања у средњим и учитељским школама.  
 

2. ШКОЛА  ЗА  ТЕЛЕСНО  ВАСПИТАЊЕ     ( ШТВ) 
 
       У току  прве године рада  Једногодишњег течаја  министар физичког васпитања народа, 
схватајући потребу о проширењу програма стручног оспособљавања наставника, прописао је  
"Уредбу о школи за телесно васпитање",  24. марта 1939. године, на основу Одлуке Министарског 
савета, којим је   о с н о в а н а   ШКОЛА ЗА ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ, са седиштем у Београду. 
       Ова новооснована Школа је била   в и ш а   стручна школа у рангу више педагошке школе, 
којој су постављени следећи задаци: 
          - "да спрема наставнике и наставнице телесног васпитања за све школе као и стручњаке за 
поједине гране телесног васпитања,  
          -  да врши стручна и научна истраживања на пољу телесног васпитања и да добијеним 
резултатима усавршава систем и методу телесног васпитања." 
       Наставним планом предвиђено  је 30 наставних предмета.   
       У овој школској години у Школу је примљено још седам  наставника и то: Селимир 
Радовановић, Милош Нишавић, Марија Нишавић, Сондић Љерка, Стевановић Ванда,  Стевановић 
Драгош  и   Фетисова Људмила. 
         За вршиоца дужности ректора Школе за телесно васпитање постављен је  Миливоје Вук 
Арачић.  
       У школској 1939/40. години уписано је 33 студента и 25  студенткиња, а  1940/41. године  35  
студената и  21  студенткиња. 
       Међутим већ започети Други светски рат и непосредна ратна опасност, која је претила 
Краљевини Југославији, приморала је министра физичког васпитања народа да донесе решење  
31.3.1941.  године о   р а с п у ш т а њ у   Школе за  телесно  васпитање.  Априлски 
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рат  1941. године против Краљевине Југославије, а убрзо и њена окупација, прекинули су редовно 
школовање студената телесног васпитања, али није прекинут и рад Школе, јер је Школа за 
телесно васпитање и даље  а д м и н и с т р а т и в н о     п о с т о ј а л а.  
 
         Организација  "фискултурних курсева" 
 
       Двадесет дана после ослобођења Београда (11.11.1944) настављен је рад Школе за телесно 
васпитање, окупљањем наставника и припремом за организовањем  "фискултурних курсева". И 
док је Други светски рат још увек трајао и на тлу Југославије,  наставници ове Школе 
организовали су од  1.до 16.3.1945. године  п р в и   к у р с,   који је похађало  69  полазника.  
       Ослобођењем Југославије и завршетком Другог светског рата, у току лета  1945. године 
организована су још   два  оваква  курса  и то :    
      -  д р у г и    к у р с   од 14.5. до 24.6.1945. године, који је похађало  60  курсиста  и   
      -  т р е ћ и    к у р с   од 20.7. до 28.8.1945. године, који је похађало  100  курсиста.  
 
       Наставак  рада  Школе  за  телесно  васпитање 
 
       Министарство просвете Демократске Федеративне Југославије донело је одлуку  18.7.1945.  
године о   о с н и в а њ у    једногодишњег Вишег течаја и доставило је ректору Школе. Свакако да 
је смањивање трајања студија на једну годину проистекло из велике и хитне потребе за што 
бржим стварањем неопходног стручног кадра из области физичке културе. Већ  19. јула 1945. 
године  послати су конкурси за упис слушалаца на овај Течај. 
       Током августа и септембра обављен је пријемни испит и започела је настава, у школској  
1945/46. години, за коју је дефинитивни наставни план и програм донет почетком октобра месеца, 
као и "Упутство за унутрашњи рад" и  "Одлука о пријему  61  кандидата за редовне слушаоце  
ШКОЛЕ ЗА ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ.   Током октобра накнадним пријемом примљено је још 
11, а 1. новембра још три  студента, тако да је број студената износио  укупно 75.   

Већина наставника која је водила наставу у овој школској години били су наставници из  
1938.  и 1939. године  ( Б. Полић, В. Смодлака, В. Кавчић, М. Нишавић. М. Шепа, С. Радовановић, 
В. Стевановић, Д. Стевановић ),  али су примљени и нови  ( Олга Сковран, др Радмило 
Анастасијевић, Живојин Јовановић, Зоран Жујовић, Стеван Енглбрехт, Коста Поповић, Антон 
Лукшић). 
        

3. ДРЖАВНИ  ИНСТИТУТ  ЗА  ФИСКУЛТУРУ    ( ДИФ )                                                                             
 
       Увиђајући потребу за што стручнијим кадром у области физичке културе (фискултуре)  Влада 
Федеративне Народне Републике Југославије  донела је 16. јула 1946.  године "Уредбу о  
Државном институту за фискултуру ", којом је укинута Школа за телесно васпитање, а  основан     
ДРЖАВНИ ИНСТИТУТ ЗА ФИСКУЛТУРУ  ( ДИФ ).  
       Овом Уредбом Државни институт за фискултуру је основан као  "Висока стручна школа 
опште државног значаја, чији је задатак да спрема високо квалификоване фискултурне 
руководиоце и наставнике". Одређено је да студије трају   т р и    године, а већ две године касније  
1948.  године,  студије су продужене на   ч е т и р и    године, чиме се ова Школа  равноправно 
сврстала међу остале високошколске организације.  
       

4. ИНСТИТУТ   ЗА   ФИЗИЧКУ   КУЛТУРУ    (ИФК) 
 
       Почев од школске  1951/1952.године промењено је име Државног института за фискултуру у 
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, у складу са постојећим друштвено-политичким и 
административним променама у започетом процесу одумирање државе. Осим промене имена све   
обавезе, задаци, организација и функција Школе остале су исте.  
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5. ВИСОКА  ШКОЛА  ЗА  ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ   (ВШФВ) 
 
       "Законом о  Високој школи за физичко васпитање", који је донела Народна Скупштина 
Народне Републике Србије,  12. октобра 1956.  године, изједначен је положај студената ове Школе 
са статусом студената осталих факултета следећом законском одредбом:  "Дипломе које издаје 
Висока Школа имају исту вредност као и дипломе коју издају факултети Универзитета".  
       ВИСОКА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ   п р и м љ е н а   је у Београдски 
универзитет  6. јануара 1963. године, чиме је одато признање овој институцији за укупна 
остварења у образовању, васпитању и научном раду. На тај начин признато је да је достигла ниво 
и ранг осталих факултета Београдског универзитета.             
      Од  школске  1964/65.  године   з а п о ч е о   је   Последипломски  студиј  прве генерације, која је 
имала  16  студената.  
       П р в и    докторат  из области наука физичке културе одбранио је  професор Никола Курелић, 
наставник ове Школе, маја  1965.  године на Академији у Варшави и тако постао први доктор 
наука у овој области на овом Факултету и у Југославији.  
       Септембра  1968.  године, после  30  година рада у згради бившег Соколског дома  Соколског 
друштва Београд-матица, у Делиградској улици број  27,   Школа се   п р е с е л и л а   у нову зграду  
у Кошутњаку.  
 

6. ФАКУЛТЕТ  ЗА  ФИЗИЧКО   ВАСПИТАЊЕ     (ФФВ) 
 
Скупштина Социјалистичке Републике Србије донела је Закон о Факултету за физичко васпитање   
11.12.1968.  године,  у коме је записано да  "Висока школа за физичко васпитање у Београду 
наставља са радом  као  ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ. 
       На тај начин су награђени напори и остварена дугогодишња настојања наставника, студената 
и радника ове Школе да својим радом и постигнутим резултатима достигну ниво факултета - 
највише универзитетске наставно-научне институције.  Почев од 1985. године 11. децембар  се  п р 
о с л а в љ а     као   Дан  Факултета. 
       Уз постојећи наставно-научни рад на Факултету су   о т в о р е н и    нови облици школовања 
стручних кадрова за потребе спорта и спортске рекреације и друге организационе јединице:  
            1) Двогодишњи  студиј  више стручне спреме, почев од  школске  1974/75.  године. 
            2) Центар за школовање кадрова нижих звања, који школује аматерски кадар за потребе 
спорта и спортске рекреације. 
            3) Центар за физичко васпитање студената на Београдском универзитету, основан  на 
Факултету 1969. године, који реализује наставу физичког васпитања на свим факултетима Уни-
верзитета у Београду, 
            4)  Центар за школски спорт,  основан   на Факултету   почетком  1978. године, који пружа 
стручну помоћ  Савезу  Олимпијских спортских игара школске омладине Србије. 
            5) Од првих година рада ове институције формиран је Музеј физичке културе, који је 
после смрти проф. Боривоја Јовановића, професора Историје физичке културе трансформисан у 
Музејску збирку историје физичке културе. Почетком  1979. године Музејска  збирка историје 
физичке културе прерасла је уз помоћ Републичке заједнице физичке културе Србије и Комисије 
за историју, архив и музеј  историје физичке културе у  Музеј физичке културе Србије.         
            6) За потребе научно истраживачког рада на Факултету је формирана Методолошко  
истраживачка  лабараторија (МИЛ). 
        Факултет за физичко васпитање променио је име  у ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
1987.  године, да би новим именом обухватио укупну делатност Факултета, у свим сегментима 
физичке културе (физичком васпитању, спорту, спортској рекреацији).  
          У току  1990.  године извршена је промена имена  Факултета за физичку културу  у  
ФАКУЛТЕТ  ФИЗИЧКЕ  КУЛТУРЕ  (ФФК). 
 Најзад 2.000 годинее мења име у ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА. 

*       


