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Сажетак: Спорт ска так ми че ња пред ста вља ју вр хун ски вид за ба
ве и по пу лар не ак тив но сти ко је су део сва ко дне ви це свих нас, би ло 
да смо по сма тра чи или ди рект ни уче сни ци. Сто га је ујед но реч 
и о јед ној од про фи та бил ни јих ин ду стри ја, ко ја мно ги ма до но си 
огром ну за ра ду и по пу лар ност. Са мим тим, дру штве ни кон текст 
да на шње уло ге спор та ва жна је те ма, као и исто ри јат до га ђа ја 
и про ме на ко је су ре зул ти ра ле та квом по зи ци јом и ути ца јем ко је 
спорт има на са вре ме но дру штво али и обр ну то. Овај текст сто
га за пред мет ана ли зе има ши ри хо ри зонт де ша ва ња ко ја су во
ди ла ме сту ко је спорт да нас за у зи ма у дру штву. С том на ме ром, 
ујед но се ука зу је на ин тер ак тив ност ко ја од по чет ка вла да на ре
ла ци ји спортдру штво, а чи ја кул ми на ци ја је ви дљи ва у спек та
ку ла ри стич ким об ри си ма ак ту ел них спорт ских зби ва ња. На тај 
на чин, же ле се на гла си ти при мар не функ ци је спорт ских при ред би, 
али исто вре ме но скре ну ти па жња и на оне се кун дар но ви дљи ве 
еле мен те, ко ји су да нас не рет ко у при мар ном фо ку су, услед нов ца 
и гло бал не па жње ко ји пра те спорт и спор ти сте.

Кључнеречи: спорт ска так ми че ња, спорт ски спек такл, ма сов на 
кул ту ра, са вре ме но дру штво, олим пиј ске игре, за ба ва 
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Ње го во ве ли чан ство спорт:  
на ста нак и де фи ни ци ја, функ ци ја и уло га1

Ме та фо ра „Хле ба и ига ра” (лат. Pa nem et cir cen ses, што за
пра во зна чи хле ба и цир ку са) че сто пра ти ди ску си је о са вре
ме ном спор ту, као сво је вр сном спек та клу, па се сто га сва ко
днев но мо же чу ти у нај ра зли чи ти јим вр ста ма раз го во ра – од 
оних ко ји се во де уз ка фу па до же сто ких ака дем ских рас
пра ва. Она се нај че шће упо тре бља ва кад се же ли опи са ти 
по ку шај да се љу ди „за ве ду”, та ко што се при вид но за до во
ља ва ју њи хо ви крат ко роч ни ин те ре си и по тре бе, на уштрб 
оних су штин ских, а све с ци љем скре та ња па жње с ва жни
јих ег зи стен ци јал них про бле ма. Да нас се че сто ко ри сти и за 
кри ти ку ма сов них ме ди ја ко ји све ма ње слу же јав но сти, а 
све ви ше се во де про фи том, ин си сти ра ју ћи на три ви јал ним 
те ма ма као што је жи вот „слав них” лич но сти и ри ја ли ти 
про гра ми (очи глед на ка рак те ри сти ка од но са ко ји да нас вла
да и на ре ла ци ји спортме ди јидру штво), а на уштрб пра
ће ња ва жних дру штве них те ма. Овај из разме та фо ра, при
ме ра ра ди, пре ма нај оп шти јем об ја шње њу с „Ви ки пе ди је”, 
ко ре не има у „пе сми рим ског пе сни ка Ју ве на ла с по чет ка  
2. ве ка ко ји се у њој жа ли на апа ти ју гра ђа на Ри ма, јер су 
због бес плат ног хле ба и ин те ре со ва ња за спек та кле у ор га
ни за ци ји др жа ве, из гу би ли ин те рес за бри гу о јав ним ства
ри ма и пре пу сти ли је вла сти”.2 Да нас је та ме та фо ра при
сут на ви ше не го ика да, али не са мо због же ље да се ма ни
пу ли ше ма са ма, већ и услед те шко об ја шњи ве при влач но сти 
так ми че ња ко је пра те ми ли јар де љу ди.

„Лоп та не сти же та мо где је оче ку јеш и то са зна ње ми је 
пу но ко ри сти ло у жи во ту...”, го во рио је Ал бер Ка ми (Al bert 
Ca mus), у мла до сти, ина че, та лен то ва ни гол ман ал жир ског 
уни вер зи тет ског ти ма „Ра синг”. Мно ги сма тра ју да га је са
мо сла бо здра вље спре чи ло да се са свим по све ти спор ту, 
при си ља ва ју ћи га да се усме ри ка ли те ра ту ри и фи ло зо фи ји. 
Фуд бал је за ње га пред ста вљао и кључ за „чи та ње” по на ша
ња по је дин ца и дру штва. Упр кос су ко би ма ко ји су обе ле жи
ли њи хов од нос, ЖанПол Сар тр (JeanPaul Char les Aymard 
Sar tre) се у то ме сла гао с Ка ми јем, го во ре ћи да је „фуд бал ме
та фо ра жи во та”, док га је ита ли јан ски ко ле гафи ло зоф Сер
ђо Ђи во не (Ser gio Gi vo ne), пак, исправљао сма тра ју ћи да је 

1 Овај текст пред ста вља ино ви ра ну вер зи ју де ла ма стер ра да Спорт као 
фе но мен са вре ме не кул ту ре, ко ји је исти ау тор од бра нио на Фа кул те ту 
по ли тич ких на у ка УБ (мен тор проф. др Је ле на Ђор ђе вић).

2 Пре ма тек сту са вебсај та „Ви ки пе ди ја”. До ступ но на https://sr.wi ki pe
dia.or g/sr el /%D0%A5%D0%BB %D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%B8
_%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0; По се ће но 1. 10. 2010, 
па 10. 9. 2019.
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„жи вот за пра во ме та фо ра фуд ба ла”. Отуд мо жда и она фра за 
ко ју пре че сто ко ри сте спорт ски ко мен та то ри, ис ти чу ћи да је 
„фуд бал нај ва жни ја спо ред на ствар на све ту”. Пјер Па о ло 
Па зо ли ни (ит. Pi er Pa o lo Pa so li ni), ко ји се ама тер ски та ко ђе 
ба вио фуд ба лом, јед ном је упи тан шта би био да се ни је ба
вио пи са њем и фил мом, а од го во рио је − фуд ба лер. „Фуд бал 
је спек такл ко ји је за ме нио те а тар”, ис ти цао је он3. Овај кра
так осврт, фо ку си ран на фе но мен по пу лар но сти са мо јед
ног од нај ко мер ци јал ни јих спор то ва да на шњи це (фудбал), 
ујед но до вољ но на го ве шта ва и о инкорпорираности спор та 
у ши ри дру штве ни кон текст.

Пре ма по је ди ним те о ри ја ма, спорт је на стао за хва љу ју ћи 
на го ну ко ји нас под сти че на игру. Ако, пак, при хва ти мо да 
тај на гон има ју и дру га би ћа, он да је ло ги чан за кљу чак онај 
до ко јег је до шао и Јо хан Ху и зин га (ен. Jo han Hu i zin ga), а 
то је да би смо, сле де ћи та кве те о ри је, до шли и до за кључ
ка да је „спорт на стао и пре са мих љу ди”4. Дру ги сма тра ју 
да иза фе но ме на спор та сто ји и прак тич ни ји циљ: „на гон за 
бор бом да би се оп ста ло у да тим окол но сти ма, па оту да и ве
ро ва ње да је пр ви спорт био ба ца ње ко пља чи јим упра жња
ва њем се сти ца ла и ло вач ка ве шти на и бор бе на го то вост”5. 
Не ке те о ри је спорт по ве зу ју и с ра дом, па, сход но марк си
стич ким об ја шње њи ма, твр де да је он (као ка те го ри ја ра да) 
то што чо ве ка раз ли ку је од жи во ти ња. Ко ре ни спор та за пра
во ле же у свим овим об ја шње њи ма, али су и ви ше од то га. 
Исти на је за пра во да све те о ри је пра те и ма њак по да та ка о 
пра и сто риј ским об ли ци ма жи во та, уз очи гле дан дис кон ти
ну и тет ко ји по сто ји из ме ђу спор та да нас и тих пр вих об ли
ка, па су и оне, са мим тим, не у те ме ље не до вољ но. По је ди ни 
те о ре ти ча ри, по пут Пи те ра Ме ка ли сте ра (Pe ter McAl li ster), 
сма тра ју да је пра и сто риј ски чо век био ве ћи атле та од оних 
да нас. У де лу Man thro po logy, ана ли зи ра ју ћи оти ске сто па ла 
ау стра лиј ских Або ри џи на од пре 20.000 го ди на, он за кљу
чу је да су би ли бр жи, сна жни ји и спрет ни ји – за то је са мо
у ве рен у оце ни да је да на шњи чо век „нај го ри атл етa ко ји је 
икад хо дао Зе мљом.”6

3 Си мић,  С.  (18. 6. 2010) Пи сци ома ђи ја ни фуд ба лом, веб сајт ли ста „По
ли ти ка“. До ступ но на http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/139022/%D0%9F
%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D
1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D1%8
3%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC; По се ће но 
12. 8. 2010, па 15. 9. 2019. 

4 Hu i zin ga, J. (2001) Ho mo Lu dens, Be o grad: Cep ter, str. 54.
5 Đu li ja no ti, R. (2008) Sport – kri tič ka so ci o lo gi ja, Be o grad: Clio, str. 162
6 Пре ма тек сту: An thro po lo gist: Pre hi sto ric Man Mo re At hle tic Than To

day’s Wimps; До ступ но на http://theb sre port.wor dpress.com /2009/10/23/
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Да на шњи спорт пред ста вља сло же ну област, и те ка ко по
ве за ну са оста лим сфе ра ма дру штва. Ве ћи на те о ре ти ча ра, 
пак, сло жна је у оце ни да су три мо мен та кључ на за то ка
ко спорт да нас функ ци о ни ше. То су нај пре они тре ну ци кад 
су пр во бит ни об ли ци спор та у ан тич кој Грч кој уоб ли че ни у 
олим пиј ске игре, пр ви пут одр жа не 776. го ди не (ве ро ват но). 
По том је то пе ри од ин ду стри ја ли за ци је и раз вој по пу лар но
сти спор та у Ен гле ској, ко ја се с пра вом сма тра и ко лев ком 
мо дер ног спор та и ве ћи не по пу лар них спор то ва да на шњи
це (фуд бал, раг би, кри кет, по ло, те нис...). Ова фа за ујед но 
об у хва та и об но ву иде је олим пи зма, кон кре ти зо ва ну ор га
ни за ци јом пр вих мо дер них ОИ 1896. у Ати ни. По след њу 
фа зу пред ста вља пе ри од од дру ге по ло ви не 20. ве ка, ка да 
спорт по ста је истин ски озби љан би знис и ка да су го то во сва 
спорт ска зби ва ња уо кви ре на и еко ном ским фак то ром.

Де фи ни ци ју спор та да нас сва ка ко ни је ла ко да ти и то је мо
гу ће са мо ако се ис прав но са гле да кон текст кул ту ре у ко јој 
се упра жња ва. Број на ли те ра ту ра че сто при опи си ва њу тог 
пој ма до но си и она пре дин ду стриј ска схва та ња. Не ке ути
цај не кул ту ре, по пут Фран цу ске, ду го у сво јим реч ни ци ма и 
ни су са др жа ле тај по јам, па су ка сни је ин те ре со ва ње и раз
вој по пу лар но сти спор та ре зул ти ра ле и број ним ха о тич ним 
од ре ђе њи ма овог пој ма. То, до не кле, об ја шња ва и по да так 
да та мо у пр во вре ме гим на сти ка (фи зич ка кул ту ра) ни је би
ла део обра зов ног си сте ма, за раз ли ку од ен гле ских јав них 
шко ла и не мач ких гим на зи ја.

Си стем фи зич ке кул ту ре, пак, чи не: „фи зич ко вас пи та ње 
уче ни ка, као ин сти ту ци о на ли зо ва на де лат ност чи ји су ко ре
ни ва нин сти ту ци о нал ни, за тим ре кре а ци ја гра ђа на, ка ко од
ра слих, та ко и де це и мла дих, као њи хо во сло бод но опре де
ље ње ко је би дру штво тре ба ло под сти ца ти и ма те ри јал но по
ма га ти; те нај зад, вр хун ски, так ми чар ски, ре пре зен та тив ни 
спорт ко ји је из раз ду бо ко лич них по ри ва за ак ту а ли за ци јом 
лич но сти у шта дру штво на раз ли чи те на чи не (иде о ло шке, 
ма те ри јал не, ор га ни за циј ске) угра ђу је сво је интересе.”7 По
јам фи зич ке кул ту ре је, ме ђу тим, не рет ко нео прав да но за
по ста вљен, и то ма хом јер по ти че из тзв. ру ске те о риј ске 
шко ле, па га за то те о ре ти ча ри из кул ту ра са за па да ни су 
усво јили у аде кват ној ме ри из иде о ло шких раз ло га. 

По зна ти Бе ше ре лов На род ни реч ник из 1883, под од ред
ни цом „спорт” до но си ову де фи ни ци ју: „ен гле ска реч ко ја 

anthropo lo gistpre hi sto ricman mo reat hle ticthanto dayswimps/. По се ће
но 12. 1. 2011, па 7. 10. 2019.

7 Ма тић, М. и Бо кан, Б. (2005) Оп шта те о ри ја фи зич ке кул ту ре, Бе о град: 
Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи та ња, стр. 80.
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зна чи ра зо но ду, игру, а на ро чи то лов или ужи ва ње у ло ву 
и ри бо ло ву”. Њу пра ти и ко мен тар да је „реч да нас ве о ма у 
мо ди”. Тер мин „спор ти ста”, пак, у ве ћи ни реч ни ка, де фи ни
ше се као „ен гле ска реч ко ја зна чи ло вац, или онај ко ји во ли 
лов и ри бо лов”. Уз опис овог пој ма че сто се та ко и да нас мо
гу на ћи и име ни це „ре кре а ци ја”, „игра”, „игра ње”, ве се ље”, 
ша ла” или пак гла го ли „игра ти се”, „ве се ли ти се”, „за ба вља
ти се”, док је уз сам по јам спор ти сте че сто ста ја ла име ни ца 
„до бри чи на”8. Ри чард Ђу ли ја но ти (Ric hard Dju li ja no ti) сто га 
пред ла же си сте мат ску кла си фи ка ци ју, пре ма ко јој је спорт:

1. Уре ђен про пи си ма и пра ви ли ма по на ша ња, про стор
ним и вре мен ским окви ри ма (те ре ни и тра ја ње игре) 
и ин сти ту ци ја ма вла де;

2. Циљ но ори јен ти сан: има од ре ђе не ци ље ве, као што  
је по сти за ње го ло ва, по бе ђи ва ње, по бе де на так ми че
њи ма и по сти за ња бо љег про се ка, услед че га по сто је 
по бед ни ци и гу бит ни ци;

3. Так ми чар ски: по бе ђу ју се ри ва ли, оба ра ју се ре кор ди;

4. Лу дич ки: јер пру жа ве се ла ис ку ства и под сти че 
узбуђе ње;

5. Сме штен у кул тур ну сре ди ну: при че му об ја шње ња од 
1 до 4 не по сред но од го ва ра ју вред но сним си сте ми ма 
и од но си ма мо ћи уну тар дру штва до ма ћи на спорт
ског до га ђа ја.9

Ђу ли ја но ти да ље да је и исцпр на об ја шње ња та кве де фи
ни ци је,ко ја је сто га итека ко пре ци зна и уте ме ље на, па за то 
пред ста вља и јед ну од аде кват ни јих. Све у ку пан раз вој и по
пу лар ност спор та на гло бал ном ни воу узро ко вао је на ста нак 
број них сту ди ја. Ана ли зом фе но ме на спор та се ба ве го то во 
сви ути цај ни те ор ти ча ри; со ци о ло зи и фи ло зо фи, те о ре ти
ча ри еко но ми је и кул ту ро ло зи, те о ре ти ча ри ме ди ја и ко
му ни ко ло зи. Њи хо ве сту ди је пред ста вља ју огро ман кор пус 
чи ји ио ле ком плет ни ји пре глед би мо гао би ти (и је сте) са др
жај ви ше том них ен ци кло пе ди ја по све ће них спор ту. Кра так 
осврт на усме ре ња по је ди них те о ри ја мо же мо, ипак, да ти, 
а то пред ста вља и ко ри стан оквир за сме шта ње бо га те фак
то гра фи је ко ју но си сва ки по ку шај ана ли зе спор та; ње го вог 
раз во ја, уло ге и по пу лар но сти.

Да на шњи спорт за пра во је уте ме љен „на нор ма ма обу
ке мла дих, и то пре све га ен гле ске ари сто кра ти је, док је 

8 Пре ма: Ди га, Ж. (2007) Кул тур ни жи вот у Евро пи, Бе о град: Клио,  
стр. 101.

9 Đu li ja no ti, R. нав. де ло, стр. 7.
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политичка ети ка спор та од раз до ми нант не, ли бе рал но де мо
крат ске иде о ло ги је За па да”10. Да нас спорт не сум њи во функ
ци о ни ше ло ги ком ко ју дик ти ра ју по лу ге мо ћи оли че не у 
од бо ри ма бо га тих ком па ни ја, гло бал них ме диј ских мре жа и 
слич них цен та ра мо ћи. Емил Дир кем (Émi le Durk heim), пак, 
ис ти че функ ци ју спор та у про мо ви са њу дру штве не ко хе зи
је кроз тзв. ква зи ре ли ги о зне ри ту а ле. Спорт мо же дру штво 
про мо ви са ти на два ни воа: си стем ском, као што, при ме ра 
ра ди, твр де струк ту рал ни функ ци о на ли сти, кроз хар мо нич
не ве зе спор та и дру гих ин сти ту ци ја, или на сва ко днев ном 
ни воу, на шта, пак, ука зу је Гоф ман (Er ving Gof man), ис ти
чу ћи ри ту а ле ин тер ак ци је ко ји шти те „образ дру штве них 
ак те ра“. Макс Ве бер (Ma xi mi li an Carl Emil We ber) се кроз 
ин тер пре та тив ну со ци о ло гију усме ра ва на ком плек сна, ра
зно вр сна зна че ња и иден ти те те дру штве них ак те ра уну тар 
спор та и под сти че на раз ми шља ње о ути ца ју ра ци о нал ног, 
би ро кра ти зо ва ног мо дер ног дру штва на спорт. Ана ли зи ра
ју ћи све го ре на ве де не те о рет ске пер спек ти ве, Ђу ли ја но ти, 
ме ђу тим, сма тра да дво ји ца оче ва со ци о ло ги је (Дир кем и 
Ве бер) пот це њу ју ути цај по ли тич коеко ном ских фак то ра 
на об ли ко ва ње дру штве них од но са, док се, ка ко та ко ђе при
ме ћу је, за раз ли ку од њих, Карл Маркс и ње го ви след бе ни
ци, сход но сво јим гло бал ним те о рет ским усме ре њи ма, ба ве 
кон флик ти ма ко ји су у осно ви спор та у мо дер ном дру штву, 
па та ко, пре ма по је ди ним нео марк си сти ма, спорт „ја сно ре
про ду ку је не прав де ин ду стриј ског ка пи та ли зма, као што су 
екс пло а та ци ја рад ни ка и ма ни пу ла ци ја по тро ша чагле да ла
ца”11. Кул ту ро ло шке сту ди је (мно ге на ста ле упра во на те
ме љу марк си стич ке кри ти ке од но са у мо дер ном дру штву) 
ко ри сте се ис ку стви ма „с те ре на” и аде кват ним те о риј ским 
окви ри ма ка ко би ис пи та ли ка ко је спорт, као део од ре ђе
не кул ту ре, ме сто бор бе под ре ђе них дру штве них гру па. На 
тра гу њих, на ста ле су и број не дру ге ана ли зе и ре зул ти ра ле 
ти ме да ка те го ри је „ра се” или „по ла” по ста ну не ки од ва
жни јих до ме на сту ди ја (сход но ме то да ма сту ди ја кул ту ре). 
Оне по ста вља ју и пи та ње уло ге спор та у об ли ко ва њу дру
штве них нор ми, али и ње го вог утицајa на иза зи ва ње и сми
ри ва ње кон фликт них си ту а ци ја, иден ти те та по ло ва, иду ћи 
и до ис пи ти ва ња кључ них ме ста спорт ске прак се: људ ског 
те ла и спорт ске око ли не. Та ко се, ба зи ра не на те о ри ја ма Ми
ше ла Фу коа (Mic hel Fo u ca ult), ана ли зи ра ју и „те ме те ле сне 
над мо ћи, оства ре ња иде а ла над чо ве ка (чак и кроз при чу о 
до пин гу у спор ту) и ути ца ја вр хун ског спор та на здра вље 
(по вре де, до пинг и при ти сак оства ри ва ња ре зул та та); ујед но 

10 Исто, стр. 18.
11 Исто, стр. 18, 60 и 212.
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ис пи ту ју ћи ути ца је спорт ске око ли не на ја ча ње емо тив них 
ве за, али и не га тив не по сле ди це, по пут ху ли ган ства или ко
мер ци ја ли за ци је”12. 

Ак ту ел не те о ри је у сре ди шту ана ли за ма хом има ју фак тор 
мо ћи и ути цај еко но ми је на спорт. Нор берт Ели јас (нем. 
Nor bert Eli as) та ко ис пи ту је „ме ђу за ви сност спорт ских ак
те ра, гле да ла ца и од бо ра  клу бо ва ухва ће них у кон стан том 
то ку игре”, Гоф ман уло ге дру штве них ак те ра „кроз при зму 
уло га уче сни ка у спор ту”, док Бур ди је (Pi er re Bo ur di eu) по
ве зу је „спорт ске oколности с бор бом уну тар гру пе”. Те о ри
је ко је се ба ве пост мо дер ним дру штвом и гло ба ли за ци јом, 
ис пи ту ју ћу ји про жи ма ње спор та и оста лих сфе ра дру штва, 
ана ли зи ра ју и спорт ко ји је да нас из ван сво јих основ них зна
че ња, функ ци ја и сми сла, кроз „опи си ва ње спорт ских те ре
на као ме ста ко је слу же по тро шњи фан та зи ја или не ста ја
њу пре де фи ни са них раз ли ка из ме ђу ви со ке и тзв. при зем не 
кул туре”13. Ха бер ма со ву (Jürgen Ha ber mas) те о ри ју ко му ни
ка тив ног де ло ва ња та ко ђе ко ри сте мно ги ис тра жи ва чи, јер 
по ма же да се „те о рет ски уо кви ри раз у ме ва ње и кон крет но 
ис тра жи ва ње ди на ми ке дру штва у гло бал ном (дез ор га ни зо
ва ном) ка пи та ли зму у од но су на са вре ме ни кон цепт спор та 
и спорт ског так ми че ња”14. Ве ћи на но ви јих те о ри ја у сво јим 
по у ка ма ис ти чу „нео п ход ност ре фор ми уну тар спор та и по
вра так из вор ним прин ци пи ма де мо кра тич но сти у спор ту”, 
по пут „спор та ра ди спор та” или „ферпле ја” ко ји би тре ба ло 
да омо гу ће „јед на кост и прав ду за све уче сни ке из раз ли
чи тих ди сци пли на”15. Дра ган Ко ко вић ис ти че уни форм ност 
као јед ну од „до ми нант ни јих ка рак те ри сти ка са вре ме ног 
дру штва”, са мим тим и спор та, док је, пре ма ње го вом ми
шље њу, мо ме нат „уни фор ми са ња онај кад сви до ла зе до 
истог ис ку ства, ве зан за мо ме нат иде а ли зо ва ња”. Он, сто га, 
при ме ћу је да је спорт да нас „сен ти мен тал на ма сов на про из
вод ња”, у ко јој се сви уче сни ци у спорт ском спек та клу, од 
на ви ја ча и кла ди о ни ча ра, пре ко са мих спор ти ста и тре не
ра, па до спорт ских функ ци о не ра, на ла зе „пред окре ну том 
сли ком – ком пен за ци јом сва ко днев ног жи во та”. При ме ћу је 
и то да се спорт да нас „не спор но пре тва ра у по тро шач ки 
спек такл – те ле вир ту ел ну по тро шач ку ро бу”; Ко ко вић ука
зу је на то да мно ге сту ди је кул ту ре с пра вом ис ти чу ис так
ну то ме сто спор та у кул тур ном иден ти те ту, ско јег се мо же 
„ис тра жи ва ти и пут ко јим је од ре ђе ни иден ти тет ишао или 

12 Пре ма: Đor đe vić, J. (2009) Fu ko, M. „Nad zi ra ti i ka žnja va ti“, u: Stu di je kul
tu re – zbor nik, Be o grad: Slu žbe ni gla snik, str. 186232.

13 Пре ма: Đu li ja no ti, R. нав. де ло, стр. 213 и 238.
14 Исто, стр. 238.
15 Пре ма: Skem bler, G. (2007) Sport i druš tvo, Be o grad: Clio, str. 269.
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ће ићи”. Он за то за кљу чу је да је „спорт из вор по тро шач
ког сти ла, али и ар ти ку ла ци ја но вих кул тур них иден ти те та, 
што ука зу је на то да он у се би са жи ма све про тив реч но сти 
савреме не кул ту ре”16.

Успон ма сов не кул ту ре −   
спорт као за ба ва за ши ро ке на род не ма се

Раз ми шља ња о пој му ма сов не кул ту ре кре ћу се у ви ше пра
ва ца: ка ка те го ри ји су ро га та (за тзв. пра во ис пу ње ње), ком
пен за ци је (за пат њу и про па да ње) и бек ства (из муч них жи
вот них усло ва). Све то би ло је јед на ко ва жно за ра вој спор та, 
али исто вре ме но ка рак те ри ше и упо тре бу ви со ке кул ту ре и 
скри ва оно су штин ско: „...успон ма сов не кул ту ре по чи вао је 
на то ме што је естет ско ис ку ство учи ни ла сва ко дне ви цом и 
тзв. про сти јег све та, по пут му зи ке, игре, фил ма, али и спор
та, ко ји су сва ки на спе ци фи чан на чин омо гу ћа ва ли ис ку ства 
ле по те и ис цр пљи ва ња, стра ха и са о се ћа ња, уз ви ше но сти и 
слут ње дру гог и до пу шта ли да се ство ри дис тан ца пре ма да
том”17. Ана ли за успо на ма сов не кул ту ре и раз ли чи тих об
ли ка за ба ве ни је мо гу ћа без узи ма ња у об зир дру штве них 
при ли ка и сме шта ња ка те го ри је ра да у сре ди ште па жње, јер 
је 19. век био „век ра да, мар љи вост про по ве да на на сва ком 
ме сту”, а сви „по ли тич ки про тив ни ци, од ин ду стри ја ла ца до 
ре во лу ци о нар них со ци ја ли ста ује ди ње ни у ре ли ги ји ра да”, 
ка ко је оце нио Пол Ла фарж (Paul La far gue)18. 

По пу лар ну ма сов ну кул ту ру усло вио је и „про цес уче ња”, 
услед ин ду стри ја ли за ци је, жи во та у гра до ви ма ко ји су убр
за но ра сли и пре ла ска на рад у фа бри ка ма. На и ме, пре дин
ду стриј ско дру штво ни је по зна ва ло раз дво је ност по сла и 
сло бод ног вре ме на, јер је „рад од ју тра до мра ка био сво је
вр сна нор ма”, али је исто вре ме но укљу чи вао и при ча ње и 
пе ва ње, дру же ње уз је ло и пи ће, а вре ме за ак тив но сти ван 
по сла би ло „уо кви ре но вер ским пра зни ци ма и го ди шњим 
ва ша ри ма ко ји су обе ле жа ва ни рас ко шно, али и кроз не у
ме ре но опи ја ње”. Све ску па се пре пли та ло „у по пу лар ним 
об ли ци ма ра зо но де пре дин ду стриј ског све та и те рет те шког 
фи зич ког ра да чи ни ло под но шљи вим, по твр ђу ју ћи ујед
но и од ре ђе ни дру штве ни по ре дак; од но сно по ре дак ве ре 
и оби ча ја, ста ле жа и ро да”19. Раз два ја ње по сла и сло бод ног 

16 Ко ко вић, Д. (2005) Пу ко ти не кул ту ре, Дру го из ме ње но из да ње, Но ви 
Сад: Про ме теј, стр. 383387.

17 Пре ма: Ma ze, K. (2008) Bez gra nič na za ba va, Be o grad: Slu žbe ni gla snik,  
str. 21.

18 La far gue, P. (2009) The Right To Be Lazy, New York: Ge ne ral Bo oks, p. 23.
19 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 2126.
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време на зна чи ло је, сто га, ујед но и до би так сло бо де, а на по
ран рад при мо ра вао на тра же ње сре ће из ван фа бри ке, прем
да је од нос пре ма ка те го ри ји ра да био раз ли чит ме ђу рад
ни ци ма и гра ђан ством. С ре не сан сом и про све ти тељ ством 
за ба ва се раз ви ла и у вр ло бит ну свр ху умет но сти, а ње ни 
ви до ви би се, сто га, мо гли на зва ти и „сво је вр сним об ли ци
ма умет но сти за мо дер но ин ду стриј ско дру штво”20. Ујед но 
су „сми сао и чул ност оста ја ли по ве за ни и у за ви сно сти од 
жан ра ре а ли зо ва ли се на дру га чи је на чи не, ма хом ука зу ју ћи 
на по зи ци ју чо ве ка као го спо да ра при ро де или на вред ност 
тим ског ду ха”, ка ко та ко ђе кон ста ту је Ма зе, ко ји на по ми ње 
и да су „ве ли ке гру пе пу бли ке ин си сти ра ле на то ме да им 
се сер ви ра са мо за ба ва, а не про бле ми“. Исти на, оно шта 
је до жи вља ва но као за ба ва, са свим се раз ли чи то оце њи ва
ло у раз ли чи тим си ту а ци ја ма и кру го ви ма, па се за то „ана
ли за исто ри је ма сов не кул ту ре умно го ме ба ви и об ма ном и 
са мо об ма ном, бар оно ли ко ко ли ко је па жње по све ћи ва но и 
ана ли зи кре а тив но сти и упор но сти”21. Услед све га на ве де
ног, мо гу се по ву ћи и ја сне ли ни је од вер ских свет ко ви на 
и се о ских ва ша ра до да на шњих спорт ских ма ни фе ста ци ја. 
Од улич них, ма сов них над ме та ња ко ја ни су би ла уо кви ре на 
пра ви ли ма до тре нут ка кад сви ути цај ни свет ски ли де ри, у 
свим сфе ра ма, ко ри сте спорт и као део про па ган де у сво јим 
кам па ња ма. До бар при мер за то је и ор га ни за ци ја до бро
твор них ба ло ва, а не ки од илу стра ци ја сли ке пред сед ни ка 
не мач ког рај ха, Фри дри ха Ебар та (нем. Fri e drich Ebert), у 
ку па ћем ко сти му два де се тих го ди на 20. ве ка или кан це ла ра 
Кон ра да Аде на у е ра (нем. Kon rad Her mann Jo seph Ade na u
er) у спорт ској гар де ро би пе де се тих, али и ак ту ел не сли ке 
Вла ди ми ра Пу ти на (рус. Вла ди́ мир Вла ди́ ми ро вич Пу́ тин) 
у џу до ки мо ноу (ина че, џу до и сам бо мај сто ра) или Ба ра ка 
Оба ме (енгл. Ba rack Hus sein Oba ma II) на те ре ну за ко шар ку.

Ана ли зе пра по че та ка спорт ских над ме та ња во де, на рав но, 
дав ним вре ме ни ма и ду бљим узро ци ма. Мно ге игре лоп том 
по ти чу још од древ них па ган ских ри ту а ла или сред њо ве ков
них фе сти ва ла, ка ко Ка спар Ма зе (нем. Ca spar Ma ze) та ко ђе 
под се ћа. По зна то је да да на шње, мо дер не ОИ, пред ста вља
ју об но ву ма ни фе ста ци ја из вор но ор га ни зо ва них у ан тич кој 
Грч кој. Број так ми ча ра и ди сци пли на та да је био зна чај но 
ма њи, а да нас су оп ста ла так ми че ња по пут рва ња, тр ча ња, 
ско ка удаљ и ба ца ња ко пља. Пре ла зак с древ ног на са вре ме
ни спорт од и гра вао се сто га не ли не ар но и ни је ве зан са мо 
за про сто ре За па да. Ме ђу исто ри ча ри ма вла да го то во је дин
стве но ми шље ње да се овај про цес „од и грао на пре ла ску 

20 Исто.
21 Исто.
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из сред њег ве ка у ре не  сан су, кад је би ла из ра же на по тре ба 
да се бру тал ност за ме ни пре фи ње но шћу и ди сци пли ном”, 
а ве ћи на њих, по пут Ме гва је ра (Jo seph Ma gu i re), струк ту
и ра про цес раз во ја спор та кроз не ко ли ко фа за. Он је, при
ме ра ра ди, кре и рао мо дел од пет фа за кроз ко је ана ли зи ра 
раз вој: „пр ва, пре ма ње го вом ми шље њу, од и гра ла се у 17. 
и 18. ве ку ка да је до шло до ра ди кал не тран сфор ма ци је раз
ли чи тих об ли ка ра зо но де као што су кри кет, лов на ли си це, 
коњ ске тр ке и бокс; дру га је на сту пи ла по чет ком 19. ве ка 
кад су спор то ви по пут фуд ба ла, раг би ја, те ни са и атле ти ке 
по при ми ли да на шњи об лик; усле ди ла је по пу ла ри за ци ја и 
ши ре ње ен гле ских спор то ва по чи та вом европ ском кон ти
нент у (тре ћа), док че твр ту пред ста вља, ка ко он опи су је, 
за пад њач ка хе ге мо ни ја (ан глоевроаме рич ка) над спор том, 
спорт ским ор га ни за ци ја ма и иде о ло ги ја ма по ве за ним са 
спорт ским над ме та њи ма, од два де се тих до ше зде се тих го
ди на 20. ве ка; по след њу об ли ку ју про це си ме ња ња од но са 
си ла у спор ту кроз гло ба ли за за ци ју, јер од ше зде се тих го
ди на 20. ве ка африч ке, азиј ске и ју жно а ме рич ке зе мље све 
ви ше угро жа ва ју кон тро лу са За па да”22. 

Убр за ни про цес уче ња то ком ин ду стри ја ли за ци је ре зул ти
рао је зах те ви ма, а по том и про те сти ма за уво ђе њем огра
ни че ног рад ног вре ме на: да тра је осам са ти, да се има осам 
са ти за уче ње и обра зо ва ње и осам са ти за од мор. Без об зи ра 
на по тре бу за да ва њем оду шка кроз за ба ву, ја сно је би ло и то 
да и сло бод но вре ме мо ра има ти гра ни це и да не сме угро
зи ти по нов но ус по ста вља ње рад не ди сци пли не − за ба ве ко је 
су пра ти ла опи ја ња и слич но „ис па да ње из ко ло се ка” сто га 
је тре ба ло ра ци о на ли зо ва ти и кон тро ли са ти. У по је ди ним 
гра до ви ма, пре све га у Ен гле ској, ме ре кон тро ле и за бра не 
оче ки ва но је пра тио и от пор ста нов ни штва, чак и су ко би. 
Ове ме ре, ме ђу тим, ни су има ле по др шку чак ни плем ства, 
па је ал тер на ти ва би ла уво ђе ње ре да уну тар са мих спорт
ских над ме та ња. Ме ђу љу би те љи ма так ми че ња би ло је 
мно го оних ко ји су то при хва ти ли, али су рад ни ци, ипак, 
те шко при ста ја ли да се од рек ну сво је тра ди ци је. Син ди ка ти 
су, пак, та ко ђе по че ли да се за у зи ма ју за уки да ње тра ди ци
о нал них ма ни фе ста ци ја, же ле ћи да по ка жу да рад нич ка со
ли дар ност мо же да по стиг не оно што прет ње и за бра не ни су 
мо гле, па се на сто ја ло ути ца ти на му шкар це („да се не ба ца 
но вац, док же не и де ца ку ћи гла ду ју”), али и то ни је има ло 
кон крет не ре зул та те, јер су упра во же не и мла ди би ли у пр
вим ре до ви ма од бра не улич них спорт ских ма ни фе ста ци ја. 
Про цес обра зо ва ња под ра зу ме вао је, пре све га, ка ко Ма зе 
кон ста ту је, сти ца ње „зна ња о то ме ка ко нај бо ље про ве сти 

22 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 269.
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жи вот у на јам нич кој за ви сно сти, што је пра тио и по раст 
бро ја удру же ња за ко ри шће ње сло бод ног вре ме на”23. Рад ни
ци су ма хом же ле ли да бу ду део њих, али су им гра ђан ска 
удру же ња че сто ус кра ћи ва ла при ступ. Спорт ске и кул тур
не ор га ни за ци је су чак и „у Не мач кој об у хва та ле ма ли број 
рад ни ка све до 1914. го ди не (око 600.000): по је ди ни по да ци 
по ка зу ју да је 1893. осно ван гим на сти чар ски са вез Не мач ке, 
1895. удру же ње ше та ча и пла ни на ра „При ја те љи при ро де” 
у Бе чу, а 1896. рад нич ки са вез би ци кли ста „Со ли дар ност”. 
Гим на сти чар ски и рад нич ки са ве зи при вла чи ли су све ве ћи 
број рад ни ка и ро до љу ба, али су мо ра ли по што ва ти њи хо ве 
же ље за за ба вом, дру же њем и спор том”24. Од гра ђан ских и 
ре ли ги о зних апе ла за ин ди ви ду ал ним уз ди за њем раз ли ко
ва ла их је, ка ко Ма зе при ме ћу је, те жња „за пра вед ним дру
штвом, а пра те ће не га тив не по ја ве су по ла ко по ста ја ле са мо 
део дру же ња”, а не „по ку шај да се про на ђе уте ха”25. Та ко су, 
ујед но, и ко мер ци јал не по тре бе за за ба вом по ста ле жи вот
на по тре ба. Опи су ју ћи жи вот лон дон ске си ро ти ње, ге не рал 
’Вој ске спа са’ Чарлс Бут (ен. Char les Butt) је 1903. оце нио 
да се „ши ри хо ри зонт оче ки ва ња, јер се пи та њу − Шта да 
је де мо и обла чи мо, при дру жи ло и пи та ње − Ка ко да се за
ба ви мо?“ Спорт је, та ко, уме сто „ис по ља ва ња стра сти и ге
не ра то ра про те ста, по стао ко мер ци јал ни вид за ба ве где је и 
да ље до ми ни ра ло гра ђан ство”26. 

Тран сфор ма ци ја спорт ских над ме та ња и  
ши ре ње „спорт ске гро зни це”

Кључ ну уло гу у тран сфор ма ци ји ига ра и ра зо но де у спор то
ве с пра ви ли ма, и ње го вој ка сни јој по пу ла ри за ци ји  и ма ли су 
не сум њи во Бри тан ци. Спорт је та мо у по чет ку, ка ко за па жа 
Ди га (Jac qu es Di ga)27, био са мо „део фол кло ра ко јим су до
ми ни ра ли опи ја ње, коц ка ње и кр ва ве улич не ту че, али се то 
кроз култ ига ра, при ме ном ди сци пли не и пра ви ла, про ме ни
ло”. На тај на чин је нор ми ран као за ба ва с пра ви ли ма, што 
ни је не га тив но ути ца ло на по пу лар ност. На про тив, Бри тан
ци су сво јим ути ца јем омо гу ћи ли гло бал но ши ре ње по пу
лар но сти. Мно штво ау то ра опи су је и то да је ла ко уо чи ти да 
су та мо где су од ла зи ли де ча ци из јав них шко ла доминира
ли „ари сто крат ски спор то ви, по пут кри ке та и раг би ја, док 
су си но ви фи зич ких рад ни ка ши ри ли фуд бал ску гро зни цу”. 

23 Ma ze, K. нав. де ло, стр. 56.
24 Исто, стр. 5669.
25 Исто, стр. 9091.
26 Пре ма: Ди га, Ж. нав. де ло, стр. 102.
27 Исто.
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Гло бал но, по пу лар ност спор та ши ри ла се бр зо на свим кон
ти нен ти ма, а но ве ди сци пли не по ја вљи ва ле и би ле све по
пу лар ни је. Нај бо љи при мер за то је се вер но а ме рич ки кон ти
нент, ко ји је на кон те ни са и кри ке та, уве зе них из Бри та ни је, 
из у мео и сво је на ци о нал не спор то ве, по пут беј збо ла, аме
рич ког фуд ба ла и на по слет ку ко шар ке, ко ји су та мо и да нас 
нај по пу лар ни ји. Па ра лел но су у Не мач кој ни ца ла удру же ња 
гим на сти ча ра, би ци кли стич ки клу бо ви у Фран цу ској и мо
дер не бо ри лач ке ве шти не, по пут џу доа и ка ра теа на Да ле ком 
ис то ку. За ве ћи ну, по сао и сло бод но вре ме су са да би ли ја
сно раз дво је ни, а вре дан рад и ди сци пли на це ње ни. 

Чи тав про цес по пу ла ри за ци је спор та као за ба ве био је уо
кви рен сво је вр сним ин тер кул ту рал ним про це сом раз ме не, 
јер у ве ћи ни вр ста за ба ве је зик за пра во и не ма пре ве ли ки 
зна чај, а за ба ва у 19. ве ку ни је по зна ва ла ни на ци о нал не 
гра ни це, прем да је Ен гле ска, ка ко ви ди мо, ипак, дик ти ра ла 
курс. Она је не спор но и ко лев ка не ких да нас нај по пу лар
ни јих спор то ва, по пут фуд ба ла, раг би ја, те ни са... Ен гле зи, 
ипак, ни су би ли уса мље ни у по гле ду еу фо рич но сти пре ма 
спор ту, јер су до при нос да ва ли и Фран цу зи, Ау стри јан ци, 
Аме ри кан ци... Од 1890. до 1910, спорт је био за ми шљен 
„као са став ни део обра зо ва ња по је ди на ца”, ка ко под се ћа и 
Ма зе28, а по том као игра и „по пу лар ни при зор за гле да ње”, 
да би се за тим на мет нуо као „вр хун ски вид за ба ве и мо ћан 
ин стру мент за ши ре ње раз ли чи тих иде о ло ги ја и дру штве но 
по ли тич ких ини ци ја ти ва”. У Ен гле ској се тад уве ли ко ор
га ни зу ју из у зет но по се ће на так ми че ња, а спорт је по ста јао 
и део стра те ги је вла сти, ко ја је же ле ла да сло бод но вре
ме ци ви ли зу је. Фуд бал је био на ро чи то при кла дан за то, с 
об зи ром на утвр ђе на пра ви ла у елит ним шко ла ма, по пут 
„Итона”, „Раг би ја” и „Ха ро уа”, где се по ку ша ва ло са „опле
ме њи ва њем игре, до тад за сно ва не ма хом на сна зи”, па је 
фуд бал тре ба ло да по слу жи и као „ин стру мент за уве жба
ва ње са мо ди сци пли не и тим ског ду ха”. Та „моћ” фуд ба ла и 
спор та уоп ште оду ше вља ва ла је и све ште ни ке ко ји су, као и 
број ни по слов ни љу ди, од 1870. по че ли са осни ва њем клу бо
ва за омла ди ну и рад ни ке, па је фуд бал убр зо по стао на ци
о нал ни, али и про ле тер ски спорт. Ци ви ли зо ван спорт, ко ји 
је у Бри та ни ји сле дио иде ју ферпле ја, ујед но је слу жио и 
као мо дел по на ша ња. Ва ља ис та ћи да је спорт и да ље ег зи
сти рао на иде ја ма ама те ри зма, иа ко су спорт ски хе ро ји би
ли хва ље ни и на гра ђи ва ни. Не што дру га чи је би ло је са све 
ве ћим ин те ре со ва њем за спорт у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, 
ка да он по ла ко ме ња свој ка рак тер. „Умет но сти дри блин га 
и шу та, за ко је су се за ла га ли у елит ним шко ла ма, ко је је 

28 Ma ze, K. нав. де ло. 
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пра тио раз вој ин ди ви ду ал но сти, ин ду стриј ски рад ни ци су 
су прот ста вља ли за ла га ње, из др жљи вост и по што ва ње тим
ских за да та ка” − фуд бал ски куп је 1883. по пр ви пут осво јио 
је дан тим ко ји ни је био са ста вљен од ап сол ве на та елит них 
шко ла: „Блек бурн Олим пикс” је по бе дио „Олд Ито ни анс”, 
а при по врат ку ку ћи до че ка ла их је ма са рад ни ка и ду вач ки 
ор ке стар. На кон то га, све до ра та, куп су углав ном осва ја
ли ти мо ви из ин ду стриј ске обла сти се вер не Ен гле ске. На
су прот то ме, гра ђа ни су се по но во по ву кли из ор га ни зо ва
них фуд бал ских так ми че ња у сво је елит не шко ле. Основ ни 
раз лог би ла је „ко мер ци ја ли за ци ја спор та, нео дво ји ва од 
развоја ма сов них атрак ци ја”29. 

Исти при мер уоч љив је у чи та вој Евро пи, где је увек не ки 
вид спорт ских так ми че ња при вла чио пу бли ку. Зна чај ну уло
гу у све му је има ла и штам па. На и ме, про це си по пу ла ри за
ци је спор та и ја ча ње уло ге ме ди ја би ли су уза јам ни и дво
смер ни. По пу лар на штам па је му дро ко ри сти ла по пу ла ри за
ци ју спор та и по ве ћа ва ла сво је ти ра же, ју ре ћи за спорт ским 
ве сти ма, док су ме диј ски са др жа ји до дат но под сти ца ли ин
те ре со ва ње за так ми че ња: „го ди не 1914. би ло је ре ги стро
ва но 12.000 клу бо ва „Фуд бал ске асо ци ја ци је” и око 750.000 
игра ча”. То је ути ца ло и на све ве ће бу џе те клу бо ва, али и 
зах те ве игра ча, ко ји ма су нпр. про из во ђа чи опре ме ну ди ли 
раз ли чи те вр сте па ти ка за фуд бал, дре со ва, хра не... Ин те ре
со ва ње пу бли ке је та ко учи ни ло спорт ин те ре сант ним и за 
тзв. би знис − фуд бал ски клуб „Астон Ви ла” је „1874. пр ви 
пут на пла ћи вао ула зни це и ску пље но је 5 ши лин га и 2 пе
ни ја, али је за то на тре ће ко ло ку па 1913. до шло чак 660.000 
гле да ла ца и ску пље но је 23.000 фун ти”30. При хо ди од све 
број ни јих гле да ла ца би ли су и ге не ра тор про фе си о на ли за
ци је спор та, омо гу ћив ши клу бо ви ма да ула жу у мо дер ни за
ци ју спорт ских те ре на и до во де бо ље игра че. Пла те ни су би
ле то ли ко ве ће у од но су на дру ге про фе си је (као да нас), али 
су и тад би ле ве ће од про сеч них рад нич ких при ма ња, што 
је ути ца ло да рад ни ци све ви ше ме ња ју фи зич ки рад жи во
том про фе си о нал ног спор ти сте. Тре ба на по ме ну ти и то да је 
још у 19. ве ку пла та про фе си о нал ног спор ти сте би ла ве ћа од 
пла те рад ни ка. При ме ра ра ди, де сет беј збол игра ча укуп но 
је та да би ло пла ће но 9.300 аме рич ких до ла ра го дишње, док 
је у то вре ме про сеч на пла та у САД из но си ла 170 аме рич ких 
до ла ра31.

29 На ве де но пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 5657.
30 Исто.
31 За ви ше де та ља по гле да ти Ми хај ло вић, М. (2013) Спорт ске ор га ни за ци

је и спорт ски до га ђа ји, Бе о град: Спорт ски са вез Ср би је.
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За раз ли ку од тих го ди на, спорт у ан тич ком пе ри о ду, ка ко за
па жа ју по је ди ни ау то ри, ни је „по зна вао кван ти фи ка ци ју”32. 
Бар не она ко ка ко је то да нас за сту пље но. По бед ни ци су 
би ва ли на гра ђи ва ни, али је, пре све га, са м оквир ор га ни за
ци је так ми че ња био дру га чи ји. На и ме, пр во бит на так ми че
ња су би ла уо кви ре на ама те ри змом. За ни мљив је, ме ђу тим, 
при мер Га ја Апу ле ја Ди о кла (лат. Ga i us Ap pu le i us Di oc les), 
ан тич ког тр ка ча дво ко ли ца ма, ко га по је ди ни ау то ри, не без 
раз ло га, сма тра ју нај пла ће ни јим спор ти стом свих вре ме на, 
јер је то ком ка ри је ре, још у 2. ве ку пре но ве ере, за ра дио из
нос ко јим се у то вре ме „за цео Рим мо гла ку пи ти го ди шња 
за ли ха жи та или одр жа ва ти пе ти на рим ске вој ске на ње ном 
вр хун цу”33. Ан тич ки спор ти сти су, пак, би ли су пер и ор ни 
због свог на чи на жи во та, фи зич ке спрем но сти и ди сци пли
не. Спор ти сти су за тим би ли пред став ни ци плем ства и фи
нан сиј ски збри ну ти, па им так ми че ње ни је би ло основ ни 
на чин за пре жи вља ва ње. 

Тек ка сни је, спе ци ја ли за ци ја и на гра ђи ва ње во де по ја ви 
оних по је ди на ца ко ји су тре ни ра ли јер жи ве од на гра да за 
сво је ре зул та те. Ау тен тич не спорт ске ак тив но сти, ко је под
ра зу ме ва ју уче ство ва ње, пре о бра жа ва ле су се по сте пе но и у 
по сма трач ку ак тив ност, у ко јој се тра жи ло оно што се ни је 
мо гло до жи ве ти у ствар но сти. Ја сна је би ла и све ве ћа про
фе си о на ли за ци ја, а одва ја ње ра да од ства ра ла штва и игре 
„огле да ло се и у да нас ак ту ел ној ди ле ми ци ље ва и сред ста
ва, али и јед ној но вој ди хо то ми ји спор ти стешам пи о на и по
сма тра чана ви ја ча (слич ној оној: ho mo fa ber – ho moludens)”, 
док се па ра лел но фор ми ра и но ва ели та ко је „ни је има ла 
кон крет ну власт у ру ка ма, али је има ла ве ли ки ути цај”, док 
се „на олак шан и уве ћан при ступ од го ва ра ло ди фе рен ци
ја ци јом на осно ву из да та ка и пре сти жа ка ко би се из но ва 
ус по ста вља ла со ци јал на дис тан ца”34. Ари сто кра ти ја и круп
на бур жо а зи ја су, пак, чу ва ли сво је вр сни екс клу зи ви тет на 
сво јим јах та ма, ау тотр ка ма, ло ву, па је гра ђан ство фуд бал 
за ме ни ло ја ха њем, ве сла њем и је дре њем, ка ко за па жа Ма
зе35. На и ме, при ста ли це ама тер ског иде а ла спор та, ка ко 
констату ју Ма зе и Ди га, пре зи ра ле су ко ме р ци ја ли зо ва ни 
ма сов ни спорт и јав но осу ђи ва ли „про сту пу бли ку” и не ре де 
на кон игре. Во де ћи клу бо ви су за то вре ме функ ци о ни са ли 
као озбиљ на пред у зе ћа и ре гру то ва ли игра че из рад нич ког 

32 Пре ма Скем блер, Г. нав. де ло, стр. 61.
33 За ви ше де та ља по гле да ти текст на вебстра ни ци.
34 https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ga j_Apu lej_Di o kle; Mil ler, B. P. (1993) Ho mo 

Fa berHo mo Lu dens: Sport Hi story and the Wor king Class, in: In ter na ti o nal 
La bor and Wor kingClass Hi story, No. 44 (Fall, 1993), pp. 7994.

35 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 66.
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ми љеа. Мно го игра чаама те ра се, пак, ди ви ло фуд бал ским 
зве зда ма, а фуд бал у Бри та ни ји, при ме ра ра ди, као про ле
тер ски спорт, на пре ла ску у 20. век и зва нич но до би ја ста
тус на ци о нал не игре. Па ра лел но с про фе си о на ли за ци јом, а 
упо ре до и ко мер ци ја ли за ци јом спор та, ко ју су пра ти ли све 
ве ћа кон ку рен ци ја и ула га ња, спорт (пре све га фуд бал) и да
ље жи ви и „на ули ци”, а но вац ни је ста јао на пу ту основ не 
иде је „спорт за сва ког”, јер су би ле до вољ не и ули це и кр пе
ња че. Ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на у при ро ди до ве ла је 
и до раз ли чи тих пре о бра жа ја, по пут тран сфор ма ци је функ
ци је би ци кла ко ји је по стао по тро шна ро ба. По се бан зна
чај до био је и те нис, ко ји је био иде а лан и за ус по ста вља ње 
дру штве них ве за ко је су во ди ле дру штве ном и по слов ном 
ути ца ју.

Ко мер ци јал ни успех спор та пра ти ле су број не по ле ми ке, от
по ри и су прот ста вље на ми шље ња. Од се дам де се тих го ди на 
19. ве ка ви ши сло је ви у Не мач кој и Фран цу ској при хва ти ли 
су тим ске спорт ске ди сци пли не из Бри та ни је. У Не мач кој 
је, пак, от пор пре ма по пу лар но сти и ши ре њу спор та био из
ра жен и до ла зио је из ре до ва гра ђан ског гим на стич ког дру
штва. На и ме, они су нај пре би ли део бор бе за не мач ко је дин
ство и де мо кра ти ју. На кон осни ва ња цар ства 1871, за па ли су 
у во де на ци о нал шо ви ни зма, про ти вив ши се спорт ској еу фо
ри ји ко ја је до ла зи ла из Ен гле ске, сма трав ши да „до но си све 
оно што је у су прот но сти с не мач ком кул ту ром, јер је ин ди
ви ду а лан и ори јен ти сан ка успе ху и кон ку рен ци ји”, та ко ђе 
ис ти чу ћи да фуд бал и раг би „под сти чу вул гар ну те ле сност 
и не кон тро ли са но ус хи ће ње ма са”36. На су прот то ме, ка ко су 
на гла ша ва ли, гим на сти ка је те ло под вр га ва ла „иде ал но во
ђе ном про це су фор ми ра ња, јер по је ди нац не тре ба да ју ри 
за вр хун ским до стиг ну ћем, већ да се укло пи у на ци о нал
ну за јед ни цу ди сци пли ном и дру гар ством”. Та кви ста во ви 
укла па ли су се у та да та мо до ми нант ну па ро лу о „ду жно сти 
здра вља” ко ја ни је при зна ва ла пра во на са мо и ни ци ја тив ну 
ак тив ност или ону ко ја до но си ин ди ви ду ал ни ужи так. Је
ди но што је сма тра но ле ги тим ним би ли су сна га и здра вље 
на род ног те ла − че му је слу жи ла не мач ка гим на сти ка: „број 
гим на сти ча ра од 1880. до 1914. по рас тао је шест пу та, на 
1,25 ми ли о на гим на сти ча ра, углав ном при пад ни ка сред
њих сло је ва, пред у зет ни ка и слу жбе ни ка”37. „Оду ше вље ни 
снагом Не мач ке, чла но ви удру же ња су рад ни ке гле да ли са 
из ра зи тим не по ве ре њем и са мо по је ди не од њих при ма ли 
у члан ство; рад ни ци су ипак успе ва ли да се при кљу че, али 
су по је ди не ста во ве де ли ли – ори јен ти са ност ка здра вљу и 

36 Исто.
37 Исто.
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дисци пли ни, а од би ја ње ин ди ви ду ал ног спор та и ком пе ти
ци ја све че шће су во ди ли кон флик ту с мла ђи ма, ко ји су се 
окре та ли фуд ба лу и слич ним над ме та њи ма”38.

Ин ди ви ду ал на фи зич ка ак тив ност и ор га ни зо ва на спорт ска 
над ме та ња, уз по што ва ње пра ви ла, ипак су се па ра лел но 
под сти ца ли и раз ви ја ли. Го ди не 1923, Фуд бал ски са вез Не
мач ке имао је „ви ше од 7.000 клу бо ва, а нај ва жни је утак ми
це пра ти ле су де се ти не хи ља да љу ди”. Они ко ји ни су би ли 
при сут ни на ста ди о ни ма, ин фор ми са ла је штам па, а већ од 
сре ди не два де се тих го ди на 20. ве ка мо гли су да пра те и ре
пор та же на ра ди ју. Успе шни клу бо ви до бро су на пла ћи ва ли 
сво ју по пу лар ност, па је, та ко „ло кал ни дер би франк фурт
ских „Ајн трах та” и „ФСВ” 1927. до нео тим клу бо ви ма при
ход од 70.000 рај хсма ра ка”39. То је омо гу ћи ло ан га жо ва ње 
нај бо љих тре не ра и игра ча, а њи хо ве пла те, упр кос тад ак
ту ел ним за бра на ма, би ле су из у зет но ви со ке. Спорт ске ма
ни фе ста ци је, ја сно ди ри го ва не и иде о ло шки усме ре не, у Не
мач кој је ор га ни зо вао КДФ40. Оне су би ле и би тан ис ко рак 
ка ама тер ском спор ту за ши ро ке ма се, јер их ни су за ни ма ли 
вр хун ски ре зул та ти, а тај кон цепт ка сни је је до био и сво ју 
па ро лу: Спорт за сва ко га. То је, на не ки на чин, био и „по
ку шај да се пре о кре ну ли бе рал не тен ден ци је мо дер ног сло
бод ног вре ме на; а па ро ла Здра вље као ду жност, ко ја се по
ја ви ла још кра јем 19. ве ка, сад је до жи вља ва на као им пе ра
тив, јер је на ци стич ка др жа ва зах те ва ла спрем ност за успех 
сва ког по је дин ца, док се па ра лел но ве ли ча ла не мач ка рад на 
ети ка и бор ба до кра ја”41, ко ју је ка сни је на нај бо љи на чин 
опи сао и чу ве ни ен гле ски фуд ба лер Ге ри Ли не кер (Gary 
Line ker), ре кав ши да је фуд бал игра на те ре ну из ме ђу два 
го ла, у ко јој уче ству је по је да на ест игра ча с обе стра не, а на 
кра ју увек по бе де Нем ци. На ци сти су исто вре ме но „ква ли
тет и фуд бал ско уме ће игра ча јед ног про ле тер ског ти ма, као 
што је био Шал ке 04, ста вља ли у слу жбу си сте ма; на и ме, 22. 
ју на 1941, пред 100.000 гле да ла ца на Олим пиј ском ста ди о ну 
у Бер ли ну, од и гра но је фи на ле ку па из ме ђу Шал кеа и беч ког 
Ра пи да – а то је био и дан на па да на Со вјет ски Са вез42. Ме
ди ји су тај меч до жи ве ли као до каз ап со лут ног по ве ре ња у 
власт, па је пи са ло да је „Спорт у слу жби бор бе за фи ре ра 
и на род”, „Ми сли мо на на ше вој ни ке на фрон ту” и „Жи вео 

38 Исто.
39 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 90.
40 КДФ (Kraft Durch Fre u de, у пре во ду „Сна га кроз ужи ва ње”) је про је кат 

ожи вља ва ња не мач ког ту ри зма и сла ња рад нич ке кла се на од мор (мо ре, 
углав ном), ко ји је успе шно тра јао од 1934. до 1939.

41 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 80.
42 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 90.
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фи рер”. Оба ве зни ка рак тер су има ли и спорт у пред у зе ћи ма 
и шко ла ма, а по да ци по ка зу ју да је „1938. би ло се дам ми ли
о на еви ден ти ра них чла но ва спорт ских дру шта ва и клу бо ва, 
од че га су ви ше од по ло ви не чи ни ле же не”. По ло жај же на 
у не мач ком спор ту та ко ђе је за ни мљив, с об зи ром на то да 
су већ 1930. чи ни ле сед ми ну од око 6,5 ми ли о на чла но ва 
спорт ског са ве за43. 

Спорт ске ак тив но сти и ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на, 
кроз раз ли чи те ви до ве за ба ве, у Ита ли ји два де се тих го ди на 
20. ве ка би ли су под стро гом кон тро лом фа ши стич ке пар ти
је. У ло кал ним спорт ским сек ци ја ма „во де ћу уло гу су има ли 
љу ди од угле да из тра ди ци о нал них про вин циј ских сло је ва; 
фа кул тет ски обра зо ва ни, пред у зи ма чи и до бро сто је ћи љу
би те љи умет но сти“. По ну да је би ла ра зно вр сна, а об у хва
та ла је „ту ри зам, струч но и оп ште обра зо ва ње, умет нич ке 
за на те и на рав но спорт“, а ин те ре сант но је на ве сти и при
мер ко њич ких тр ка у Фран цу ској и кла ђе ња. На и ме, тр ке 
ко ња су до пред крај 19. ве ка пред ста вља ле за ба ву за ари
сто кра те, а „по пу ла ри зо ва ла их је од лу ка ко јом су оза ко ње
не оп кла де и омо гу ће но осни ва ње ко њич ких кла ди о ни ца, 2. 
ју на 1891”44. По да ци та ко ђе по ка зу ју да је „1933. би ло 7.300 
спорт ских сек ци ја, док је 1937, од 1,85 ми ли о на уче сни ка, 
чак 1,16 ми ли о на иза бра ло бо ћа ње, 175.000 игре с лоп том, 
око 150.000 уче ство ва ло у на вла че њу ко ноп ца, 100.000 да
ло пред ност ла кој атле ти ци, а 75.000 ве жба ло гим на сти ку”45. 
Иде ја је, ипак, би ла то да се уз по моћ спор та по ја ча осе ћа
ње за јед нич ке при пад но сти ита ли јан ској на ци ји. Ак це нат је 
ипак био на вр хун ском спор ту, по пут би ци кли стич ке „Тр ке 
око Ита ли је”, а кул то ви ства ра ни око вр хун ских спор ти ста, 
по пут бок се ра При ма Кар не ре (Pri mo Carnerа) и фуд ба ле ра 
ре пре зен та ци је ко ја је осво ји ла пр во ме сто на Свет ском пр
вен ству 1934. и 1938. године. Фа ши стич ка про па ган да „има
ла је за циљ да вас пи та ва”, а све је би ло под ре ђе но „уво ђе
њу ди сци пли не и про пи са с ци љем успе шни јег над ме та ња 
и по сти за ња ци ље ва у сла ду с на ци о нал ним кри те ри ју ми ма 
успе ха”46.

У Ен гле ској је би ло дру га чи је. Пр во фи на ле фуд бал ског ку
па на ле ген дар ном „Вем бли” ста ди о ну, од и гра но је 1923. и 
пра ти ло га је „дво стру ко ви ше гле да ла ца не го што је би ло 
ме ста на ста ди о ну, ко ји је при мао 126.000 љу ди”, док су 
кла ди о ни це би ле све по се ће ни је, под сти чу ћи сан о ла кој 

43 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 80.
44 Пре ма: Ди га, Ж. нав. де ло, стр. 102.
45 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 123.
46 Исто.



363

СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ

заради, па је сре ди ном три де се тих око де сет ми ли о на Ен
гле за игра ло спорт ску прог но зу, тро ше ћи го ди шње око 30 
ми ли о на фун ти и за по шља ва ју ћи 30.000 слу жбе ни ка”47. Па
ра лел но су би ли све по пу лар ни ји и бо ри лач ки спор то ви, по
пут рва ња и бок са, а спор ти сти су по ла ко до би ја ли ста тус 
мит ских фи гу ра.

Ве ли ки је био и ути цај тра ди ци о нал них ор га ни за ци ја за не
го ва ње те ла, по пут ка то лич ких спорт ских по кре та у Фран
цу ској. Те жи ште ма сов них и ко мер ци јал них спорт ских при
ред би ипак је био у град ским ре ги ја ма, али су се на се ли ма 
све ви ше за ни ма ли за бокс, мо то ци кли зам и оку пља ли у 
спорт ска удру же ња: „...фуд бал, раг би и ве сла ње би ли су по
год ни за обра зо ва ње но ве ели те ко ја је би ла пу на ини ци ја ти
ве, про дор ног и ко лек тив ног ду ха, па су, та ко, при ме ра ра ди, 
ђа ци јед не екс клу зив не па ри ске гим на зи је 1882. осно ва ли 
фуд бал ски клуб „Ра синг”, а го ди ну ка сни је ин иц и ра ли и из
град њу ње го вог ста ди о на. Је дан од пред став ни ка ове пре те
че но вог во де ћег сло ја, ко ји је тре ба ло да пре ва зи ђе јаз из ме
ђу плем ства и бур жо а зи је, био је и ба рон Пјер Де Ку бер тен 
(Pi er re de Frédy, Ba ron de Co u ber tin), ко ји је уве ли ко „хва лио 
уве зе ни спорт ски, а пре све га фуд бал ски дух из Ен гле ске”, 
али је услед све из ра же ни је ко мер ци ја ли за ци је спор та, ипак 
„мо рао да за свој иде ал спор ти стеама те ра на ђе не ко дру го 
по ље – би ла је то иде ја о об на вља њу Олим пиј ских ига ра, 
конач но ре а ли зо ва на игра ма у Ати ни, 1896. го ди не”48.

Са вре ме ни кон текст спорт ских при ред би

Уло ге и функ ци је ко је спорт да нас има у дру штву, или мо же 
има ти, мно го стру ке су. Услед сво је по пу лар но сти, спорт је 
че сто и сред ство ко је се на сто ји ко ри сти ти за рад ре ша ва ња 
сло же них дру штве нопо ли тич ких су ко ба. То по твр ђу је и то 
што је вре ме тра ја ња ОИ, од ан тич ких вре ме на до да нас, 
би ло и вре ме кад су пре ста ја ли сви су ко би. Сло же не ин тер
ак ци је на ре ла ци ји спор та и оста лих дру штве них сег ме на та 
очи глед не су, а за ма јац функ ци о ни са њу овог ме ха ни зма, ко
ји ка рак те ри ше де ло ва ње сво је вр сне по врат не спре ге да је, 
пре све га, но вац, ко ји је, пак, са свим ло гич но, у ди рект ној 
ве зи са сфе ра ма ме ди ја и по ли ти ке, пре ко ко јих се та ин тер
ак тив ност ци клич но од и гра ва, ре зул ти ра ју ћи и огром ним 
за ра да ма за уче сни ке у овом про це су (пре све га по бед ни ке).

Умно го ме за хва љу ћи ен гле ским при ме ри ма, у оста лим зе
мља ма се спорт раз вио у основ ну област ма сов не кул ту
ре − као спек такл и за бав на ро ба, али и на чин по тра ге за 

47 Исто, стр.90.
48 Исто, стр. 91.
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еманци па ци јом и лич ним ис ку ством. При мера ра ди, убр зо 
су чак „тре ћи ну про из ве де них би ци ка ла чи ни ли жен ски 
мо де ли”49, а мно ги те о ре ти ча ри сма тра ју да је баш би цикл 
од и грао ва жну уло гу у еман ци па ци ји же на кра јем 19. и по
чет ком 20. ве ка, има ју ћи ста тус сли чан оном ка кав да нас 
има ју ра чу на ри. За ма јац све му то ме да ва ла је, на рав но, по
пу лар на штам па, а по ја ви ли су се и пр ви ли сто ви по све ће
ни ис кљу чи во спорт ским те ма ма. У Фран цу ској је та ко „већ 
1881. по сто јао 21 спорт ски лист и ча со пис, а 1900. се тај 
број ви ше не го удво стру чио”50. Да нас је ја сно да без ути ца ја 
ме ди ја спорт ни кад не би по стао спек такл ка квим га да нас 
по зна је мо. Ле по та и спрет ност, сна га и бр зи на, при вла чи ли 
су гле да о це ко ји су пла ћа ли ула зни це и ме диј ске са др жа је 
који су се ба ви ли спорт ским те ма ма. Ком пе ти ци ја и ре зул
та ти ко је спор ти сти по сти жу, ме ре ни гра ми ма, ме три ма и 
се кун да ма, има ли су ве ли ки ути цај на пу бли ку, али и на све 
ве ћу по ја ву кла ђе ња, што је уче шће у спорт ском до га ђа ју 
чи ни ло ин тен зив ни јим. У све му то ме, пред ња чи ли су Фран
цу зи и Ен гле зи. У Фран цу ској је кра јем ве ка све ја сни ја би ла 
по тре ба за уво ђе њем спор та у шко ле, што су по др жа ва ли 
и пред став ни ци ин те лек ту ал не ели те, по пут фи ло зо фа Жи
ла Си мо на (Ju les Si mon) или, пак, по ме ну тог Де Ку бе р те
на, ка сни је осни ва ча „Фран цу ске спорт ске уни је атлет ских 
дру шта ва” и ини ци ја то ра об но ве ОИ. Упо ре до с ми то ви ма о 
спорт ским хе ро ји ма, кре и ра ни су и ко мер ци јал ни − о нај бо
љим про из во ђа чи ма гу ма, би ци ка ла и дру ге опре ме, а ши
рио их је, пре свих, спорт ски ча со пис „Ау то”, чи ји из да вач 
је био и осни вач би ци кли стич ке „Тр ке око Фран цу ске”. Већ 
1914. је про да ва ну ти ра жу од чак 40 ми ли о на при ме ра ка, 
а по пу лар ни су би ли и „Ве ло ци пед”, „Ау то ве ло” и дру ги51. 
Оду ше вље ње спор том и спорт ским хе ро ји ма опи си ва ли су 
и чу ве ни пи сци и пе сни ци, по пут Еми ла Зо ле (Émi le Zo la). 
Да на шње ве зе ме ди ја и спор та не тре ба по себ но ис ти ца ти. У 
епо хи до ми на ци је ви зу ел ног и ме ди ја ко ји ту сли ку све бр же 
ша љу (и при ма ју), ја сно је да је реч о ве зи за сно ва ној на обо
стра ном ин те ре су, без ко је би по сто ја ње и јед них и дру гих 
би ло тешко оства ри во и ис пла ти во. 

С дру ге стра не, те за да „спорт не ма ни шта са по ли ти ком” 
ста ра је ко ли ко и са ма исто ри ја спор та. У 18. ве ку, по кро
ви тељ ство ари сто кра ти је над спор том ни жих кла са је би ло 
огра ни че но на по вре ме не ин тер вен ци је као што су на гра де 
по бед ни ци ма. Исто ри ја 19. и 20. ве ка, ка да је до шло до пу
ног раз во ја спор та, пак, по ка зу је да спорт, па чак и те за по 

49 Пре ма: Ma ze, K. нав. де ло, стр. 63.
50 Исто.
51 Исто.
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ко јој он „не ма ни шта с по ли ти ком” ипак има ју по ли тич ки 
ка рак тер, што је и са свим ра зу мљи во. По се бан аспект при
че о ве зи спор та и по ли ти ке да нас пред ста вља ути цај ко
ји по ли ти ча ри има ју на спорт ске са ве зе и клу бо ве, јер се 
мно ги на ла зе на њи хо вом че лу. То не чу ди, ако зна мо да је 
чак и Пјер де Ку бер тен, као „отац” мо дер них ОИ, у спор ту 
ви део и сред ство с ко јим тре ба обез бе ди ти ста би лан раз вој 
капитали стич ког си сте ма. 

Иде је о то ме да се спорт упо тре би за кон тро ли са ње рад ни
ка у сло бод ном вре ме ну ја ви ла се вр ло бр зо, у дру гој по
ло ви ни 19. ве ка, у Ен гле ској, као „ко лев ки” ка пи та ли зма, 
а на кон што су рад ни ци ус пе ли да се из бо ре за кра ћи рад
ни дан. Спорт је та мо, ка ко смо ра ни је на ве ли, био и об лик 
дру штве ног про те ста, док је власт, уме сто су зби ја ња кр ва
вих спор то ва, коц ке и буч них утак ми ца, при ме њи ва ла но ву 
стра те ги ју, за ме њу ју ћи их ко ри сни јим ак тив но сти ма у до ко
ли ци тих сло је ва ста нов ни штва. На и ме, осам де се тих го ди на 
19. ве ка, спорт је та мо био укљу чен у по ли тич ке стра те ги је, 
чи ји су се про гра ми ба ви ли уса вр ша ва њем рад нич ке кла
се. Вр ху нац ути ца ја по ли ти ке и до каз спе ци фич но сти по зи
ци је спор та у дру штву сва ка ко је на ци стич ка Олим пи ја да у 
Бер ли ну 1936. Упам ћен је по зив ан ти фа ши стич ке јав но сти 
са ве зи ма и спор ти сти ма да бој ко ту ју ове ОИ и спре че на ци
сте да тај до га ђај ис ко ри сте за при кри ва ње сво је зло чи нач
ке по ли ти ке, али је епи лог до бро по знат. Сам Ку бер тен се 
ру ко во дио иде јом да „спорт не ма ве зе с по ли ти ком” и стао 
у од бра ну на ци стич ког ре жи ма, на зи ва ју ћи Хи тле ра (Adolf 
Hi tler) „јед ним од нај ве ћих гра ди те ља мо дер ног до ба”, док 
је „уго во ру еми то ва ном на за тва ра њу Ига ра, ве ли чао Хи тле
ро ву хра бр ост у об ра чу ну с под му клим на па ди ма ко ји би 
да за у ста ве про гре сив но ства ра лач ко де ло − ор га ни зо ва ње 
ОИ”. По за вр шет ку је у ли сту „Le Jo ur nal” оце нио: Шта, 
Игре су из о па че не? Олим пиј ска иде ја је жр тво ва на про па
ган ди? То је пот пу но не тач но. Ве ли чан стве ни успех ига ра 
у Бер ли ну кра сно је по слу жио олим пиј ској иде ји. У Фран цу
ској иза зи ва уз не ми ре ње то што су Игре из 1936. оба сја не 
хи тле ров ском сна гом и ди сци пли ном. Ка ко би дру га чи је мо
гло би ти? На про тив, тре ба што сна жни је же ле ти да се 
Игре увек та ко ор га ни зу ју, да сва ки на род то ком че ти ри 
го ди не уче ству је у њи хо вом при пре ма њу52.

Та кви Ку бер те но ви ста во ви су из ра жа ва ли и ста во ве МОК, 
на чи јем че лу је био бел гиј ски гроф Ба јеЛа тур (Hen ri de 
Ba il let La to ur), при ста ли ца Хи тле ра. О то ме у сво јим 

52 Пре ма: Si mo no vić, Lj. (1995) Sport, ka pi ta li zam, de struk ci ja, Be o grad:  
Lor ka, str. 43.
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послерат ним спи си ма све до чи и Карл Дим (Carl Di em), 
глав ни ор га ни за тор на ци стич ких ОИ и је дан од иде о ло га 
на ци стич ког спор та, али и пр ви по сле рат ни се кре тар Олим
пиј ског ко ми те та За пад не Не мач ке. Ку бе ре тен га на зи ва 
„ге ни јал ним при ја те љем и по ве ра ва му, као пред став ни ку 
на ци стич ког ре жи ма − да бу де чу вар ње го ве олим пиј ске 
иде је и из вр ши лац ње го вог олим пиј ског те ста мен та”53. Дим 
је због „до при но са раз во ју олим пиј ске иде је, као спе ци јал
ни гост МОКа, по зван да при су ству је и на ОИ у Лон до ну 
1948, што је ини ци рао ње гов ста ри при ја тељ, Еј ве ри Брен
диџ (Avery Brundage), члан Фа ши стич ке пар ти је у Аме ри
ци, ко ји је, пре ма соп стве ним ре чи ма, у Хи тле ро вом Мајн 
Камп фу на шао из во ри ште за свој олим пи зам”54. Де Ку бер
тен и Брен диџ ни су уса мље ни слу ча је ви спорт ских функ ци
о не ра до во ђе них у ве зу с фа ши сти ма и слич ним ре жи ми ма. 
Ху ан Ан то нио Са ма ран (Don Joan An to ni Sa ma ranch) је био 
по др шка Фран ко вом ре жи му у Шпа ни ји, а исто ри јат спорт
ских функ ци о не ра упле те них у та ква за ме ша тељ ства је те ма 
за се бе. 

Мно штво спор ти ста та ко ђе је би ло пред мет нај ра зли чи ти
јих кон тра вер зи ко је го во ре о њи хо вој ве зи с по ли ти ком и 
по ли ти ча ри ма. Ве ли ки број та квих при ме ра по себ но се мо
же про на ћи за вре ме „Хлад ног ра та”, кад су су про ста вље ни 
бло ко ви над ме та ња сво јих спор ти ста до жи вља ва ли и бор
бом за до каз над мо ћи у одно су на оне дру ге. Број ни спор
ти сти се ина че не ли бе да још за вре ме ак тив ног ба вље ња 
спор том, а по го то во по за вр шет ку ка ри је ре, ис ко ри сте сво је 
бо гат ство и ути цај и оку ша ју се у по ли тич ким во да ма или 
бар кроз не ки вид дру штве ног ан га жма на. При ме ра ра ди, 
бок сер ски шам пи он Ви та лиј Клич ко (Віталій Клич ко) је ли
дер пар ти је УДАР у Укра ји ни и гра до на чел ник Ки је ва, док 
је гу вер нер Ка ли фор ни је био чу ве ни глу мац и бив ши тро
стру ки свет ски бо дибил динг шам пи он, Ар нолд Шварц не
гер (Ar nold Alo is Schwar ze neg ger). Иди Амин (Idi Amin Da da 
Ou mee), бив ши пред сед ник Уган де, де се то стру ки је бок сер
ски пр вак Уган де у ла коте шкој ка те го рији, а био је и од ли
чан пли вач и раг би ста. Се ба сти јан Коу (Se ba stian New bold 
Coe), дво стру ки олим пиј ски по бед ник и ак ту ел ни спорт ски 
функ ци о нер, био је пред став ник кон зер ва ти ва ца у бри тан
ском пар ла мен ту од 1992. до 1997. Жорж Веу (Ge or ge We ah) 
је ФИ ФА 1995. про гла си ла за нај бо љег фуд ба ле ра све та. По 
за вр шет ку спорт ске ка ри је ре, осно вао је Кон грес де мо крат
ских про ме на, а 2017. иза бран за пред сед ни ка Ли бе ри је. 

53 Исто.
54 Исто, стр. 44.
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Ово су са мо не ки од нај по зна ти јих ова квих при ме ра. У 
Срби ји та ко ђе по сто је та кви при ме ри, па су на че лу спорт
ских клу бо ва и дру шта ва че сто и ис так ну ти по ли ти ча ри. 
Да нас је, пак, мно го при ме ра ко ји ви ше го во ре у при лог 
не га тив ном ути ца ју по ли ти ке на спорт. Ве зе и пре пли та ње 
спор та и по ли ти ке од ви ја ју се на не ко ли ко ни воа: пр ви, пре
ма по је ди ним ту ма че њи ма, мо же би ти ни во тзв. ин тер не по
ли ти ке, где спорт пред ста вља и моћ ну алат ку уну тра шњег 
по ли тич ког де ло ва ња; дру ги об у хва та ње го ву упо тре бу за 
тзв. ло кал ни и/или ре ги о нал ни пре стиж, док је у тре ћем он 
фак тор на ци о нал ног пре сти жа и спољ не по ли ти ке55. У сва
ком од на ве де них ни воа очи глед на је, ме ђу тим, и сво је вр сна 
по ли ти за ци ја спор та и спорт ских до га ђа ја; ко ја има сво је 
по зи тив не аспек те, по пут по ку ша ја да се на тај на чин про
па ги ра и ути че и на ре ше ње од ре ђе них дру штве них про бле
ма; али и број не не га тив не, јер је јед на ко очи глед но и то да 
је спорт че сто са мо пу ка алат ка ко ја се ко ри сти за рад по ли
тич ке про па ган де и енорм ног бо га ће ња по је ди наца и ком па
ни ја, ујед но не до но се ћи мно штво до брог за са ме спор ти сте 
и спорт. На про тив, ре зул тат су и по ја ве по пут све оп ште ко
мер ци ја ли за ци је спор та, по ја ве до пин га у спор ту, на си ља на 
спорт ским при ред ба ма...

За кључ на раз ма тра ња –  
шта спорт да нас је сте,  

а шта би тре ба ло да бу де?

Спорт у осно ви пред ста вља до бро вољ ну ак тив ност, за сно
ва ну на раз во ју по је дин ца и ти мо ва кроз тре нинг (рад), ко ја 
се по том ре а ли зу је кроз ор га ни зо ва ну так ми чар ску ак тив
ност, об у хва ће ну од ре ђе ним пра ви ли ма и ин сти ту ци ја ма, 
с мо гућ но шћу тран сфор ма ци је у про фе си о нал не об ли
ке спор та. Он је „об лик фи зич ке ак тив но сти”, ка ко ис ти че 
Скем блер, али „ни су и све фи зич ке ак тив но сти спорт”, ка ко 
та ко ђе до да је56.

Су штин ски, спорт је сте „нај ши ра осно ва ме ђу људ ских од
но са, али и вр ста уни вер зал не ко му ни ка ци је ко ја да је мо
гућ ност за ис ка зи ва ње људ ске при ро де, јер под ра зу ме ва так
ми че ње и ве шти ну”, док га да нас, пак, пра те „стро га пра ви
ла из ко јих ис хо ду ју два ва жна еле мен та: 1. јав ни и че сто 
ко лек тив ни ка рак тер спор та, 2. фи зич ки под виг мерљив 

55 За ши ре об ја шње ње на ве де них ве за по гле да ти: Ку љић, Р. и Ко ко вић, Д. 
(2012) Со ци о ло ги ја са со ци о ло ги јом спор та, Но ви Сад: Фа кул тет спор та 
и фи зич ког вас пи та ња; као и: Ра де но вић, С. (2017) Спорт  и дру штво 
– Со ци о ло ги ја са со ци о ло ги јом спор та, Бе о град: Фа кул тет спор та и  
фи зич ког вас пи та ња.

56 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 16.
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резултати ма”57. Спорт је очи глед но и об лик дру штве но
сти, јер так ми ча ри ула жу сна гу и уме ће кроз над ме та ња, а 
ко му ни ка ци ја с дру гим љу ди ма (так ми ча ри ма) мо же би ти 
раз ли чи та. На у ка и ва жне дру штве не ин сти ту ци је се тек 
од сре ди не 19. ве ка ви ше ин те ре су ју за спорт, услед „ње го
вих број них функ ци ја, по пут за бав не, ко ја до би ја на зна ча ју 
за хва љу ју ћи ме ди ји ма, ви зу ел не (дру га), јер су так ми че ња 
да нас мо тор не, али и емо ци о нал не пред ста ве, као и услед 
од но са и дру штве них струк ту ра ко ји се фор ми ра ју кроз 
спорт, па та ко, с об зи ром на ко му ни ка тив нудру штве ну при
ро ду, пред ста вља и фак тор ин те гра ци је и пре ва зи ла же ња 
пре пре ка и раз ли ка, али и алат ку за осна жи ва ње на ци о нал
них, ре ли гиј ских и по ли тич ких ба ри је ра, а с њи ма и пред ра
су да”58. Ко ко вић под се ћа да је спорт „че сто и вен тил жуд ње 
за кон ку рен ци јом, али и под сти цај за до во ља ва њу же ђи за 
со ли дар но шћу, а да че сто спор ти сти до пу шта ина че не до пу
ште но осе ћа ње не при ја тељ ства”59.

Спорт ски раз вој под ра зу ме ва пе ри од сти ца ња ве шти на и 
сна ге и мо же во ди ти и ри зи ку по здра вље спор ти сте. Чо
век, пак, у спор ту не ми нов но по ста је по је ди нац ко ји се над
ме ће и чи ји ре зул та ти су мер љи ви, па је то ујед но и „јед но 
од основ них обе леж ја спор та, као и дру штве ност, по себ но 
на гла ше на у ко лек тив ним спорт ским ди сци пли на ма, док је 
до бро вољ ност ње го ва основ на ка рак те ри сти ка у нај ши рем 
сми слу”60. Ис ти чу ћи не ке од ба зич них од ли ка спор та, мно ги 
има ју у ви ду са мо игру и за ба ву, као јед не од њих, па твр
де ка ко је он, као та кав, осло бо ђен ин те ре са, што, пак, не 
сто ји кад је реч о про фе си о нал ном спор ту ко ји је и „на чин 
за оства ри ва ње сред ста ва за жи вот”61. Све то ути ца ло је на 
тран сфор ма ци ју спор та у спек такл про фе си о на ла ца, ко ји га 
одав но не до жи вља ва ју као за ба ву и игру. Ко ко вић ис прав
но при ме ћу је и да се „спорт све ви ше ве зу је за пи та ња жи
вот ног сти ла и лич ног иден ти те та, за у зи ма ју ћи ва жно ме
сто уну тар ин ду стри је кул ту ре и до ко ли це, кроз из бор сти ла 
жи во та и ар ти ку ла ци ју иден ти те та и сти ла” − тај тренд, он 
за па жа и код по пу лар них ак тив но сти, по пут „ае ро би ка или 
тр ча ња у при ро ди, ко је су, иа ко ини ци ра не же љом да се во ди 
здрав жи вот, ујед но и по мо дар ство и део ими џа”.

57 Sko rić, M. (2010–2014) Me di ji, slo bod no vre me i sport, до ступ но на http://
sa vre me ni sport.co m/te o ri jaspor ta/sportime di ji/17/451/me di jiglo bal ni
sta dionspor ta, По се ће но 25. 1. 2011, pa 23. 9. 2019.

58 Исто.
59 Ко ко вић, Д. нав. де ло, стр. 88.
60 Пре ма: Sko rić, M. нав. де ло.
61 Пре ма: Skem bler, G. нав. де ло, стр. 265.
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Сто га, и по ред по тре бе да се бу де све стан то га да се за ба
ва (па та ко и спорт) ма хом за пра во од ви ја у оном тре нут ку 
кад се на ше де ла ње не ана ли зи ра (или се бар не пре те ру је у 
то ме), је ди но пра во упут ство је сте то да сва ко „кон зу ми ра
ње” спорт ских са др жа ја и по ку шај ту ма че ња по ја ва у спор ту 
зах те ва опре зан при ступ. То зна чи и аде кват но са гле да ва ње 
свих ње го вих функ ци ја, ка ко би се схва тио на нај бо љи на
чин, уз објек тив но раз у ме ва ње свих не до ста ка, али и ужи ва
ње у свим ква ли те ти ма ко је спорт као об лик вр хун ске за ба ве 
пру жа.

Спорт да нас не спор но пред ста вља ви ше од игре. Он очи
глед но ути че на са вре ме не дру штве не про це се, па се сто га и 
про бле ми у и око спор та ре флек ту ју да ље на ње го во ме сто 
у сва ком дру штву и кул ту ри. Он је, сто га, так ми че ње у ко
јем од лу чу је и мен та ли тет, др жав но уре ђе ње и дух вре ме на. 
Спорт и оста ли ва жни дру штве ни аспек ти се та ко уза јам
но про жи ма ју. Оту да и мно штво по твр да да су де ша ва ња на 
спорт ским те ре ни ма че сто и нај бо ља ре флек си ја или, пак, 
на ја ва оног што се до га ђа у дру гим дру штве ним сфе ра ма, 
а што је ви дљи во и на на шим про сто ри ма. Су ко би на ви ја
ча (и не са мо њих) на за гре бач ком ста ди о ну „Мак си мир”, 
где је 13. ма ја 1990. тре ба ло да бу де од и гран фуд бал ски меч 
из ме ђу „Ди на ма” и „Цр ве не зве зде”, био је та ко, пре ма ми
шље њу мно гих, увод у рас пад не ка да шње СФРЈ и тра гич не 
су ко бе. Ефек ти спор та су, да кле, да ле ко се жни у го то во свим 
дру штви ма и кул ту ра ма. По треб но је за то на гла си ти да ве
ћи на спорт ских аспе ка та има и ка рак те ри сти ке дру штве ног 
си сте ма, а исто ри јат спорт ских так ми че ња (спор та уоп ште) 
то нај бо ље по ка зу је. На ор га ни за ци ју так ми че ња тро ше се 
ве ли ка нов ча на сред ства и енер ги ја, а он под ра зу ме ва и по
себ ну ло ги сти ку и уста но ве у ко ји ма се функ ци о ни ше по 
од ре ђе ним пра ви ли ма. Спорт је, сто га, и још јед на ва жна 
дру штве на ин сти ту ци ја. На и ме, прем да га ма хом сма тра ју 
пе ри фер ном ин сти ту ци јом, та кав став је да нас, ипак, упи
тан, јер је он у сре ди шту сва ког дру штве ног си сте ма, окру
жен па жњом тзв. фун да мен тал них ин сти ту ци ја, на ко је и те 
ка ко ути че. Па ипак, иа ко га не спор но ка рак те ри шу сложени 
проце си, ко је че сто и сам ини ци ра и под сти че, од но сно, 
прем да је сте је дан од уче сни ка у оним про це си ма ко ји су 
зна чај но до при не ли дру штве ним бор ба ма и про ме на ма, 
спорт у свом при мар ном сми слу не мо же да ре ша ва сло же не 
про бле ме у дру штву, ко ји ни су „игра” и чи је ре ше ње ни је 
у над ле жно сти спор та. То је за да так не ких дру гих ак те ра и 
ин сти ту ци ја, ко је, пак, та ко ђе узро ку ју и број не не га тив но
сти у са мом спор ту, те би и то сва ка ко тре ба ло има ти на уму.
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SOCIAL HISTORY OF SPORTS DEVELOPMENT

FROM THE CAVE TO THE ENTERTAINMENT FOR BILLIONS

Abstract

Nowadays, sports and sports competitions are indisputably superior 
forms of popular entertainment and also sort of activities that are a part 
of everyday life for almost all of us, whether we are observers or direct 
participants in some of them. For the same reason, they are also some of 
the most profitable industries that bring huge profits and popularity to 
many of its actors. For all those reasons, the social context of the present 
role of the sport is certainly an important topic for analysis, as well as 
the history of changes that have resulted in the position and influence 
that sports hold in the modern society, and vice versa. Therefore, this 
text has an ambition to highlight the broader horizon of events that have 
led to a place that sports occupy today. On the other hand, it also sheds 
some light on the complicity and interactivity that existed from the 
beginning, along the line, between sport and the society, a culmination 
of which is visible in current spectacular outlines of sporting events. 
In this way, it points to one of the primary aspects of all sports events, 
but also to those secondary visible elements that today are often in the 
primary focus of all participants, due to the money and the attention that 

are following sports and sport athletes.

Key words: sport competitions, sport spectacle, mass culture,  
contemporary society, Olympic Games, game, entertainment




