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ОСНОВНЕ ОСОБИНЕ У РАЗВОЈУ ВРАТИЛА 
У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

Сажетак 
Вратило је, као гимнастичку справу, изумео оснивач немачког гимнастичког система Лудвиг Јан 1811. године, а касније су га 
развијали он и његови студенти. Јаново примитивно вратило није било ништа више од дрвене шипке која је била причвршћена 
између два дрвета. Касније су конструктори производили вратила причвршћена за земљу, са два стуба и са различитим 
распоредом и величинама. Вежбе су биле углавном статичне, динамичне и близу шипке, пошто ова дрвена вратила нису 
дозвољавала велеокрете. Истовремено је уведено специјално побољшање за шипку, да би је начинили издржљивом и лаком за 
употребу. Средином 19. века почеле су да се појављују металне шипке које су повољно утицале на квалитет и квантитет вежби. 
У исто време су ова справа и паралелни разбој установљени како доминантне справе немачког гимнастичког система. Циљ овог 
истраживања је био да испита и покаже главне особине развоја вратила (вежбе, правила и справа) током прве половине 19. века. 
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УВОД

Вратило се назива „краљем“ гимнастичких 
справа, пошто га промена различитих вежбања 
и хватова, брзина велеокрета и посебно 
спектакуларне „ваздушне“ фазе у програму, као 
и при излазу, чине занимљивим и популарним. 
Штавише, због чињенице да је ова справа последња 
у олимпијској серији справа, посматрачи и 
спортисти је сматрају крунском справом. Такође 
је важно приметити да је неколико справа (за 
жене и мушкарце) обогаћено многим елементима 
вратила (Kaimakamis, 2001).

Чињеница је да је нова справа „измишљена“ и 
да је заузела доминантну позицију у гимнастици и 
немачком гимнастичком систему. Ово је довољан 
разлог да би неко истражио њен  историјски 

развој и њено место у физичком образовању и 
спортовима у критичном периоду за спортове, 
као што је прва половина 19. века. 

Вратило и паралелни разбој су развијени 
и установљени као репрезентативне справе 
немачког гимнастичког система,  пошто су 
биле повезане са националном и политичко-
социјалном идеологијом. Због тога су непријатељи 
ових политичких и социјалних идеологија 
„прогонили“ ове справе (Krüger, 1993; Schmidt, 
2011). Међутим, ове справе су установљене, као 
што је већ  поменуто, као  основне гимнастичке 
справе, не само у немачком гимнастичком 
систему, већ и као такмичарске справе и у 
школској гимнастици. 
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Ова студија покушава да истражи, забележи и 
покаже изум и развој вратила у првој половини 
19. века. Такође је постојала студија места ове 
справе у физичком образовању, у гимнастичким 
системима и у спорту уопште. 

Коришћени метод је онај из поља истраживања, 
а сакупљање података је засновано на архивским 
и историјским истраживањима, фокусирано 
углавном на формама и техникама конструкције 
вратила и типа вежби које се на њему изводе. 
Истраживање, да би пружило исправне и 
објективне интерпретације, укључује кратак 
преглед немачког гимастичког система и његовог 
оснивача у уводном делу. 

Подаци сакупљени у овом истраживању 
се углавном заснивају на писаним изворима 
следећих аутора из 19. века, као што су Гуц Муц 
(Guts Muths,1793), Јан и Аизелен (Jahn, & Eiselen, 
1816), Нојендорф (Neuendorf, 1837), Пагонтас 
(Paontas, 1837) и други, као и извори од неколико 
аутора модерног доба, као што су Дим (Diem, 
1967), Панке (Pahncke, 1983), Борман (Bor-
rmann,1978), Каимакамис (Kaimakamis, 2001) 
и други. Корисне информације су изведене из 
студије која је насловљена „Јаново вратило и 
његови претходници“, у којој су проучавани 
облици вратила (углавном за акробатику), од 
давнина до Јанове ере (Kaimakamis, Kyrialanis, & 
Kaimakamis, 2011).

КРАТАК ОСВРТ НА ПРИМИТИВНА 
ВРАТИЛА ГУЦА МУЦА 
И ЛУДВИГА ЈАНА 
Гуц Муц (1759-1839.) је био чувени немачки 

педагог. У његовој широм света чувеној књизи 
„Гимнастика за младе“ (Gymnastik für die Jugend) 
(1793), представио је једну врсту вратила која је 
изгледала као гол у фудбалу. Осим описа и мето-
да производње ове справе, аутор предлаже бројне 
вежбе (углавном вис), али их не именује нити 
класификује у посебну категорију гимнастичких 
справа (Guts-Muths, 1793). Његов земљак Лудвиг 
Јан (1778-1852.), који се сматра „оцем“ вратила, 
учинио је то две деценије касније. 

У првом јавном гимнастичком терену на от-
вореном, које је отворено близу Берлина 1811. го-
дине, Лудвиг Јан је, између осталог, изумео, име-
новао (Reck), класификовао и установио вратило 
као справу. Такође је предложио и класификовао 

разне вежбе које је могуће извести на овој новој 
справи. Ово прво Јаново вратило није било ниш-
та више од дебеле дрвене шипке, причвршћене 
између два дрвета (слике 1, 2).

Слике 1. и 2. Јаново примитивно вратило је било 
дрвена шипка причвршћена између два дрвета 

(Kaimakamis, 2001.; pp. 524, 544).

Касније су ову справу усавршили и разви-
ли Јан и његови студенти. Горе поменута спра-
ва је постала популарна,  позната кроз књигу 
која се звала „Немачка гимнастика“ (Die Deutsche 
Turnkunst), написали су је Јан и Ајзелен, а издата 
1816. године (Jahn, & Eiselen, 1816). 

Јан (1816.) описује ово прво вратило на 
следећи начин: “То је једна издржљива, округ-
ла шипка, хоризонтална у односу на земљу, која 
је причвршћена на стубове. Између ових стубо-
ва је раздаљина већа него што је висина човека. 
За почетнике висина справе мора бити до раме-
на или главе онога који вежба, а за напредне спор-
тисте виша, да би је ухватили из поскока” (стр. 
147). Током следећих година вратило је, као и па-
ралелни развој, за чијег се оснивача сматра да је 
Јан, установљено као доминантна справа немач-
ког гимнастичког система (Borrman, 1978; Krüger, 
1993).

РАЗВОЈ ВРАТИЛА У ДЕКАДАМА 
1830. И 1840.
Како су пролазиле године, тренери и ученици, 

уз сарадњу са дрводељама, конструисали су све 
стабилнија вратила, лакша за употребу и различи-
тих висина. У декадама 1830. и 1840., конструиса-
не су и коришћене различите форме – варијације 
дрвених вратила (причвршћене за тло). Вра-
тило је било стабилно и са тањом и јачом шип-
ком, а на њему су извођене неке компликованије 
вежбе. Приближније, у овим декадама је начин 
конструкције и усавршавање шипке и вратила ге-
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за доскок, већ само тло или песак. Изводили су 
га после замаха напред или уназад (из виса), од 
отпуштања справе, или са окретом, док су трбу-
хом наслоњени о шипку. Главни хватови су били 
они који се користе данас, то су „први – натхват“, 
„други – потхват“, „трећи – мешовити хват“, „укр-
штени хват“ и „леђни хват“ (Schwobe, 1988).

У својој књизи, објављеној у Атини 1837. под 
насловом „Кратак преглед гимнастике“ (Summary 
of gymnastics), Пагонтас (Pagontas, 1837) је неколи-
ко страна посветио вратилу. Аутор описује прво 
дрвено „причвршћено“ вратило, а онда се позива 
на врсте вежби и начина извођена на овој справи. 
Он дели вежбе у две главне категорије: оне које се 
изводе из виса (њихања) и оне које се изводе из 
подршке. Предлаже бројне вежбе из различитих 
положаја и на различите начине извођене (висо-
ви, упори, ротације, итд.) које су углавном статич-
не и динамичне, без велике амплитуде и близу осе 
ротације (шипке) (слика 5) (Pagontas, 1837). 

Слика 5. Пагонтасово вратило је било 
стабилно, са дрвеном притком и стубовима, без 
могућности да се подеси висина. (Pagontas. 1837; 

Табела гимнастичких облика).

ним папиром. Слична обрада је коришћена за 
стубове, који су били јаки и причвршћен за тло. 

Вежбе извођене на овом вратилу су биле ста-
тичке, динамичне и без амплитуде и њихања. У 
исто време, вратила су се производила тако да 
буду равног, полигоналног и округлог облика 
(слике 3, 4.) (Gasch, 1920).

нерално пролазио кроз следеће три фазе (Spieht, 
1989; Gasch, 1920):

Прва фаза: за усавршавање шипке, користи-
ли су дебла високог, правог и младог дрвећа (бор, 
буква, брест, јавор и јабука); љуштили су кору и 
остављали да се суши. Онда би их добро очисти-
ли, натрљали уљем и коначно ишмирглали брус-

Слике 3. и 4. Вежбе и облици вратила (полигонално, у реду) у првој декади 19. века 
(Gasch, 1920:272).

Друга фаза: Бирали су дебла младог дрвета, 
без чворова (претежно бора, букве и храста), а 
онда их складиштили на сувом месту за дуже вре-
ме. После прикладне дораде, они би заглавили 
два дела дрвета тако да добију такозване „воде“ 
у истом правцу. На тај начин је шипка постала 
издржљивија. Међутим, шипка је још увек била 
дебела и ломљива (у пресеку 6-8цм), тако да је 
вежбачима било тешко да изводе вежбе са вели-
ким замасима и амплитудом (Schwobe, 1988). 

Трећа фаза: после прикладне обраде дрве-
та, које ће постати шипка, они су у центар дрве-
не шипке стављали гвоздену или челичну шипку, 
као код оловке. Таква шипка је била издржљивија 
и могла је да буде мало тања, тако да је олакшано 
извођење тежих и компликованијих вежби пошто 
је хват био прикладнији.

Током овог периода, извођене су бројне веж-
бе из различитих положаја (углавном из подршке 
и виса) и на различите начине, као што су окре-
ти, статични или динамични, без велике ампли-
туде и њихања. Гимнастичари су изводили више 
вежби (чак и када је између њих било малих раз-
лика) и нису бринули да ли су вежбе биле корис-
не или тешке.

Вратило је било унапређено, тако да су изво-
дили вежбе са амплитудом и њихањем током де-
када 1830. и 1840. Завршетак вежбе је био про-
порционалан нивоу вежби, једноставан и безопа-
сан, тако да спортисти нису користили струњаче 
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Године 1837., Немац Ернст Аизелен (Ernst 
Eiselen), Јанов студент и сарадник, објављује 46 
„гимнастичких табела“ које укључују справе, 
вежбе и подршку. Ове табеле су користили неко-
лико година тренери и они који су се спремали да 
постану гимнастичари у том периоду као вредан 
и користан приручник (Pahncke, 1983). 

Што се тиче Ајзеленовог вратила, била је то 
усавршена „причвршћена справа“, чија су шип-
ка и стубови били дрвени. Унапређење справе је 
очигледно у вежбама, где је главна особина истег-
нуто тело и релативно широки замаси из предњег 
виса (слике 6, 7) (Eiselen, 1861; Pahncke, 1983).

Слике: 6. и 7. Ајзеленово вратило, вежбе и 
подршка (Eiselen, 1861: 82-86).

УВОЂЕЊЕ МЕТАЛНЕ ШИПКЕ
Према немачком историчану Едмун-

ду Нојендорфу (Edmund Neuendorff ) (1875-
1961.), прва особа која је увела гвоздену шип-
ку у Немачкој, и можда читавом свету, био је Ј. 
Карл Лион (J. Carl Lion), 1850. године. Други ау-
тор, Васманвдорф (Wassmannwdorff ), тврди да је 
челична шипка такође коришћена у Хајделбергу 
1852. године (Neuendorff , 1930). Сигурно је да је 
средином 19. века примећен брз развој вежби на 
вратилу, углавном због увођења металне шипке. 
Особе које су укључене у гимнастику као спорт, 
знају да квалитет и функционалност ове спра-
ве има директан утицај и на квалитет и кванти-
тет вежбања, као и на заштиту спортиста  (Spieth, 
1989; Kaimakamis, 2001). 

Као што је поменуто у горњем тексту, у гим-
настичком спорту су вежбе и справе у сталној 
интеракцији (Gross, & Leikov, 1994). Тако, от-
како је шипка постала метална, која је тања, 
флексибилнија, чвршћа и лакша за употребу, ква-
литет вежбања, начин извођења и разноврсност 
су се много променили. 

Са увођењем металне шипке, није било никак-
ве значајне промене у општем облику вратила. 
Оно је остало стабилно на земљи (причвршћено), 
са дебелим дрвеним стубовима (слика 8), и убрзо 
после тога појавила се метална шипка са подеси-
вом висином (слика 9) (Gregenow, & Samel, 1919).

Слике 8. и 9. Стабилна вратила са дрвеним 
стубовима и металном шипком. Део стубова 

је у земљи. На другој слици је могућност 
прилагођавања висине шипке (Gregenow, & 

Samel, 1919)

Ова промена – побољшање, од дрвене у метал-
ну шипку, створила је помак ка вежбама са више 
амплитуда и њихања. Тако су се појавиле упор 
и велеокрет, две спектакуларне и корисне веж-
бе („кључне“ вежбе), и изводили су их спортисти 
у годинама које су следиле. Велеокрет је био по-
знат акробатама из протеклих година (Grigoras, 
1358/1997; Diem, 1967; Kaimakamis, Kyrialanis, 
& Kaimakamis, 2011), такође су приказане у 
Ајзеленовим табелама (1837:82), али је непознато 
да ли су га изводили гимнастичари тог доба. После 
1850. године гимнастичари су почели да изводе 
горе поменуту вежбу чешће са  А и Б хватом, то 
јест, претхватом и натхватом.

Према историчару гимнастике, Јозефу Гелеру 
(Josef Göhler) (1987, 1992), упор је извео тенер Карл 
Кунц по први пут у Лајпцигу. Током година које 
су следиле, ова вежба је извођена са различитим 
варијацијама, чак и са једном руком (другом 
руком је спортиста који ју је изводио држао 
подлактицу). 

Нове шипке су имале неколико предности, 
али су још увек биле далеко од тога да су биле 
савршене и ефикасне, пошто су их гимнастичари 
користили убрзо пошто су долазиле из ливнице, 
без неке нарочите дораде. Гимнастичари, да 
би избегли да склизну са шипке, фарбали су је 
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специјалном бојом, или обавијали специјалном 
кожом (Gasch, 1920; Spith, 1989). Шипка које је 
била прописно дорађена је имала пресек од 6-8 цм. 
Од декаде 1930. године и касније, конструктори су 
стављали специјелну металну плочу на шипку да 
би је ојачали. 

Од Јанове ере, спортисти су почели да користе 
више вратила у низу или у полигоналном облику 
(хексагоналном, октагоналном) и на различитим 
висинама. Ове вежбе, посебно при крају 
тридесетих година, биле су статичне, динамичне, 
ротационе и близу шипке, без амплитуде и 
великог замаха.

ЗАКЉУЧАК

Лудвиг Јан се сматра „оцем“ вратила, пошто га 
је измислио и дао му име, а такође је предложио 

и класификовао различита вежбања која могу да 
се изведу на новој справи. Прво Јаново врати-
ло није било ништа више од дебеле дрвене шип-
ке причвршћене између два дрвета. Касније је она 
била причвршћена на два дебела дрвена стуба, 
који су били причвршћени за земљу на различи-
тим висинама и распореду.

У првој половини 19. века, вратило је било дрве-
но и причвршћено за земљу у различитим облици-
ма и димензијама, док су вежбе биле статичније 
и динамичније, без амплитуде и њихања, пошто 
коришћење ове справе није омогућавало такве 
вежбе. Истовремено, проналажени су различити 
начини обраде дрвене шипке, како би била јака, 
флексибилна и лака за употребу.

Средином 19. века метална шипка је била у 
широкој употреби, и имала је директан утицај на 
вежбе. Тако се од тада изводе вежбе са великом 
амплитудом и њихањем, заједно са статичким и 
динамичним вежбама.
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GRUNDEIGENSCHAFTEN IN DER ENTWICKLUNG DES RECKS IN DER 
ERSTEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS

Zusammenfassung
Das Reck als Turngerät wurde 1811 vom Begründer der deutschen Turnbewegung Ludwig Jahn erfunden. Später haben Jahn und seine 
Studenten das Reck weiterentwickelt. Jahns primitives Reck war nichts anderes als eine Holzstange, die zwischen zwei Bäumen befestigt 
war. Später stellten Konstrukteure Recke her, die mit zwei Pfosten am Boden befestigt waren und unterschiedliche Einteilung und Größe 
hatten. Die Übungen waren hauptsächlich statisch, dynamisch und nahe der Stange, weil diese Holzrecke keine Riesenfelgen zuließen. 
Gleichzeitig wurde eine spezielle Verbesserung für die Stange eingeführt, um sie belastbarer und anwendungsgerecht zu machen. Mitte des 
19. Jahrhunderts wurden Metallstangen eingesetzt, die einen positiven Einfl uss auf die Qualität und die Quantität der Übungen hatten. Zur 
gleichen Zeit wurden dieses Gerät und der (parallele) Barren zu den dominanten Turngeräten der deutschen Turnbewegung. Ziel dieser 
Untersuchung ist die Ermittlung und Darlegung der wichtigsten Züge der Reckentwicklung (Übungen, Regeln und Turngerät) während 
der ersten Hälft e des 19. Jahrhunderts.
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