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сажетак
Према садржини и проблематици истраживања овај рад припада историји спорта. Он не представља само тежњу за обогаћивањем 
историје спорта кроз научно теоријску анализу улоге феномена гимназије за спортско такмичење, већ буђење истраживачког 
потенцијала кроз нова сазнања о томе какав је био смисао живота младог спортисте у том простору, промишљање и испитивање 
значења античке гимназије за наступ на Свечаним играма у Олимпији. Гимназије у античкој Грчкој су имале образовни и 
култни карактер. Постојање простора за вежбање створило је услове да се појаве први утемељивачи науке спорта који су својим 
промишљањима, остварењима и записима перманентно инспиративно деловали на оне које су желели да прошире и пренесу знање 
на друге. Иако су историчари детаљно описали живот античких Грка и њихов напредан културни живот, још увек постоји нешто 
што није довољно објашњено из простора који се односи на актуелност феномена гимназије у припреми младих за такмичење 
на античким Олимпијским играма. 

кључне речи: ГИМНАЗИЈА / АНТИЧКА ГРЧКА / ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 

УВод

симпосион - конференција, дискусија уз 
конзумирање хране (Гианаки, 2000), је био део 
културе младих. Та иста култура нашла је свој 
други смисао кроз гимнасион - вежбалиште. 
Грчко друштво је било прво које је схватило значај 
спорта за општу културу. Календар међународних 
свечаности на којима су се врхунске атлете такми-
чиле (Олимпијске игре су само најпознатије међу 

њима) установљен је у 6. веку пре Хр. (Христопу-
лос и Бастиас, 1976). Спортисти су били славне 
личности у својим градовима, обасипани дарови-
ма и хвалоспевима у победничким одама које су 
писали људи попут Пиндара (1996), али доста је 
изненађујуће, с обзиром на значај групе и у овим, 
и у толиким другим активностима, да екипни 
спортови нису постојали. Младићи су велики део 
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дана боравили у гимназији где су вежбали, прово-
дили време у разговору или у различитим радним 
активностима (Муратидис, 1992). Није случајно 
да су две познате гимназије, Академија и Ликеј, 
дали име двема чувеним философским школама, 
Платоновој и Аристотеловој, јер су ти философи 
намерно развили своју делатност у близини веж-
балишта.

метод

У истраживању је коришћена метода те
оријске анализе, као основна метода којом су се 
логички довели у склад прикупљени подаци о фе-
номену гимназије која је имала значајну улогу у 
припреми младих за такмичења на Олимпијским 
играма у античкој Грчкој. Познато је да историја 
представља науку која има посебне научне мето-
де да реконструише и што веродостојније опише 
догађаје из прошлости, у овом случају догађаје 
који се односе на вежбање младих у гимназијама 
из античке Грчке. Из тог разлога коришћен је и 
историјски метод у свим фазама историјског 
истраживања. Он представља скуп специфич-
них поступака усмерених ка откривању исти-
не о догађајима који су се збили у прошлости и 
састојао се из четири фазе (Шиљак, 2007):

Прикупљање и познавање извора (хеу-1. 
ристика).
Критика извора - утврђивање степена ве-2. 
родостојности и оригиналности извора 
се састоји из критике текста (спољашња 
критика) и критике исказа (унутрашња 
критика). Критика текста утврђује у каквом 
је стању текст извора, време и место његовог 
настанка, док критика исказа оцењује и 
проверава степен истинитости онога што 
нам извор казује.
Синтеза - уопштавање и спајање критич ки 3. 
проверених чињеница.
Експозиција - излагање, односно саопшта-4. 
вање резултата историјског истраживања 
усменим или писменим путем.

резУлтати и дискУсија

гимназија – васпитно образовна 
установа

Образовање у Атини за децу узраста од 7 до 
14 година традиционално се делило на три обла-
сти: књижевност, физичко васпитање и музику.  
 
Постојале су:

Граматичка школа - у којој су учили читање, • 
писање и рачунање;
гимнастичка школа•  (палестра) - где су 
упражњавали различита физичка вежбања, 
такмичили се под надзором васпитача, 
учили разне врсте борења, пливање и 
друго;
Музичка школа - у којој су учили певање и • 
свирање на разним инструментима и играли 
уз музику (Илић и Мијатовић, 2004).
У делу политика Аристотел (1984) 

објашњава из чега се састојао систем васпитања и 
образовања омладине у античкој Грчкој: „Постоје 
углавном четири предмета која се обично предају: 
граматика, гимнастика, музика и, каткад, цртање. 
Граматика и цртање се уче зато што су корисни 
за живот и могу се многоструко применити, а 
гимнастика зато што људе чини храбрима... Му-
зика није као гимнастика корисна по здравље и 
телесну снагу, јер помоћу музике не настаје ни 
здравље ни телесна снага.“ Аристотел не пружа 
само објашњења зашто је гимнастика неопход-
на за омладину, већ и кроз примере сликовитије 
појашњава. Тако каже: “Сложили смо се, дакле 
у томе да гимнастику треба примењивати и како 
је треба примењивати. Све до пубертета треба 
примењивати лакше вежбе, избегавати при
нудни режим исхране и принудне напоре да би 
се спречили развој. Има поузданих доказа да то 
може да се догоди: међу олимпијским победни-
цима могу се наћи само двојица или тројица који 
су победили и као дечаци и као одрасли људи, јер 
су им напорне вежбе док су вежбали као деца, 
исцрпле снагу. Али, ако три године од почетка 
пубертета буду посвећене другим наукама, онда 
се године које долазе могу подвргнути напорима 
и строгом режиму исхране. Не треба, наиме, ис-
товремено напрезати и дух и тело, јер су циљеви 
та два напора супротни, тј. телесни напор смета 
мисли, а мисаони напор телу.”
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Физичко васпитање се спроводило на веж
балиштима, која су у почетку била једноставна и 
састојала су се од простора за трчање – тркалиш
та (дромос). Касније су се поред тркалишта гра-
дила дечија вежбалишта – палестре. Када су оба 
објекта спојена у целину, названи су гимназија  
- гимнасион (Илић и Мијатовић, 2004). Главна 
зграда грчких гимназија била је палестра.

У узрасној доби од 14. до 16. године атин-
ски младићи су похађали гимназије (Илић и 

Мијатовић, 2004). Главни у гимназији је био гим
назиархос (Скиадас, 1997). Најбољи су имали 
шансе да учествују на Панатинским и Панхелен-
ским играма, а елитни среће да изађу на стадион 
у Олимпији. Када су напунили 18 година младићи 
су прелазили у ред ефеба, који је трајао до 20. го-
дине. После тога они су постајали војници. 

слика 1   Гимназија из античке Грчке - реконструкција према Илиакису (Христопулос и Бастиас, 
1976)

Хронис (2004) је дао врло прецизан опис 
гимназије у античкој Грчкој: „гимназија је била 
велика у облику квадрата. Са три стране је био 
шири ходник са наткровом, док је четврта страна 
била дупло шира исто са наткровом (вероватно да 
не пада киша, а и ради боље заштите од сунца). 
Била је дуга 192м и звала се дромос или ксистос 
коју су користили тркачи када је било лоше вре-
ме. Испред, односно изван гимназије налазила се 
друга стаза за трчање - парадромис, исто дужине 
192 метара (користила се за трчање када је било 
лепо време). Вани, мало даље се налазила пале-
стра, а поред су се налазиле различите просторије 
које су имале различиту функцију):

аподитирион•  – просторија за остављање 
одеће и обуће.
елеотесион•  – просторија у којој су се 
вежбачи мазали са уљем.
конистирион•  – просторија у којој су се 
вежбачи посипали фином прашином или 
песком на уљем намазано тело.

сферистирион•  – просторија за игре са 
лоптом.
корикион•  – просторија за вежбање бокса 
и панкратиона. У средини је био закачен 
корикос (џак).
ефивион • – просторија где су имали разли-
чита предавања. 
лутрон•  – просторија за купање после 
тренинга (купатило). Пре него што би ушли 
у купатило са стеглидом су смакли уље са 
песком.
пириатирион•  – просторија (слична турском 
хамаму) са топлом и хладном водом. За 
време хеленског и римског периода већина 
гимназија је имала ову просторију.”

Функције наведених просторија указују на 
постојање битних фактора за успешно спровођење 
тренажног процеса. У поређењу са данашњим 
спортским или фитнес центрима могла би се наћи 
нека сличност.
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активности у гимназији

У гимназијама античке Грчке постојао је 
план и програм спровођења различитих активно-
сти. Кроз анализу сигнификантних примера може 
се добити увид у постојање одређених активности 
и тумачењу њиховог значења. На слици 2 је при-
казан „управник палестре са алатком за равнање 
земље, три копља и диском окаченим на зид из 

периода око 480. године пре Хр.“ (Ћирић, 1996). 
Претпоставка је да је управник младе упућивао у 
наведене активности кроз лични пример, као што 
су и војсковође били у првим борбеним редовима. 
Такав став је вероватно утицао да сви младићи 
извршавају радне и тренажне активности са 
већим еланом. Објашњење сцене са слике упућује 
на закључак - сви су у палестри учествовали у 
радним задацима припреме за тренинг.

слика 2.   Управник палестре са реквизитима који су се користили у процесу тренинга

На слици 3 је приказана „сцена рвача како 
чисти терен од камења и припрема земљу да буде 
мека за борбу. На глави има капу коју носи да би 
заштитио уши за време рвања“ (Гиоф, 2004). На-
ведени детаљ са слике указује на то да су младићи 
у палестри и гимназији, поред телесних актив-
ности које су биле усмерене на припрему за рат 
и спортска такмичења, имали свакодневне теле-

сне активности које су биле радног карактера. 
Могло би се рећи да су се младићи у палестра-
ма и гимназијама, кроз целодневну планира
ну физичку активност (радни и тренажни за-
даци), оспособљавали за каснија врло ефикасна 
остварења на пољу испољавања телесних спо
собности у рату и на спортским такмичењима.

слика 3.  Млади рвач припрема терен за рвање

На пронађеној археолошкој вредности – 
кратиру (слика 4) Хронис (2004) је описујући 
догађаје из античке Грчке, покушао да протума-
чи ауторово дело следећим речима: “Сцена из 
гимназије у Атини приказана је на кратиру цр-
венофигуралног стила који потиче из 350 годи-

не пре Хр. Три гола младића која носе венац на 
глави припремају се за тренинг. Младић у среди-
ни сипа уље из специјалне бочице (аривало) у 
руке другог атлете. Са десне стране стоји други 
младић који држи стеглиду. Дебело и неувеж-
бано тело показује да су врло млади. На зиду су 
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окачене две бочице са стране и једна стеглида у 
средини.” Објашњена сцена, која је приказана на 
врло лепом и очуваном кратиру, имплицира на 
веродостојни приказ стварног свакодневног жи-
вота у античкој гимназији. Претпоставља се да 
аутор није желео да прикаже тела младих у иде-

алним пропорцијама, већ онаква каква су стварно 
била. Сагласно томе могуће је закључити – сам  
приказ припреме младих за тренинг приказан је у 
могућој свакодневној активности која је постојала 
непосредно пре тренинга.

слика 4.   Припрема младих атлета за тренинг

Фалке је 1880. године према различитим 
записима насликао и различите спортске и тре-
нажне активности младих у гимназијама (Ми-
халопулос, 2003). Избор коришћења различитих 
спортских и тренажних активности указује на то 

да су, уз извесну резерву, представљале важне 
вежбе у процесу припреме за спортска такмичења 
и ратне вештине. Може се уочити да су користи-
ли тренажна средства из простора специфичне и 
свестране припреме.  

слика 5.    Млади  у гимназији из античке Грчке вежбају испред тренера 

Свакодневну припрему атлета за такмичење 
пратили су, поред тренера, философи, поли
тичари и музичари. Тако је Платон био добар 
философ и практичар у спорту (“платон” значи 
широка леђа и тај надимак је добио од свог пе-
дотриба који га је тренирао рвање - такмичио се 
на Истмијским играма). Сматрао је да добро тело 
има више способности и да код трчања и рвања 
треба користити принцип тренирања целог тела 

за брзину и снагу, што је и објаснио кроз дијалог 
Атињанина и Клеинија у књизи закони:

“атињанин: У рату највише од свега вреди 
телесна окретност како ногу тако и руку. Окрет-
ност и брзина ногу могу служити и за бежање и за 
гоњење; у борби изблиза служи окретност руку, а 
у сукобу између појединаца где су, поред тога, по-
требни још и снага и јачина.

клеинија: Свакако!
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атињанин: Али, ако не употребимо оружје, 
ни једна ни друга брзина не пружа нам велику ко-
рист.

клеинија: Сигурно!“ (Платон, 1971).
Принцип тренирања целог тела за брзину 

и снагу, који је осмислио Платон, и данас се ко-
ристи у спортској пракси, где свестрана припре
ма представља базу за развој брзине и снаге. 
Познато је из савремене технологије спортског 
тренинга да без базичних припрема спортиста не 
може да има велика остварења на такмичењима 
(Платонов, 1997, Стефановић и Јаковљевић, 
2004).  

Флацелиере (1979) наводи да је свака па-
лестра (саставни део гимназије) имала најмање 
једног сталног свирача аулоса: “Његов зада-
так није био само да свирком поправи вежбе 
разгибавања, како у данашње време називамо 
’шведском гимнастиком’, него и бацање диска и 
копља, као и друге спортове”. Једна од улога сви-
рача аулоса је била да путем музике, која је имала 

ритам, помогне младићима да лакше савладају 
правилно извођење вежби које су се користиле то-
ком загревања. То су уствари данашње тзв. вежбе 
обликовања, истезања мишића и других покрета. 
Значи, антички Грци су знали да путем загревања 
постепено уведу младиће у веће напоре на тре-
нингу. Али, са друге стране они су водили рачуна 
да се те вежбе изводе правилно у чему је свирач 
аулоса имао помоћну улогу, док је тренер имао 
главну улогу.

У гимназији је постојала специјална соба 
за купање (данашње купатило) после тренин-
га која се звала лутрон. После скинутог зноја, 
уља и прашине путем стеглиде, ефеби су кори-
стили сунђере и специјалне каде са водом да би 
још боље очистили тело – таква када се види и 
на слици 6. Сцена приказује младиће како се по-
сле тренинга купају. Антички Грци су знали да је 
хигијена важна да би имали добру кондицију и 
здравље (Гиоф, 2000).

слика 6.   Купање ефеба после тренинга

Панхеленска светилишта била су велика 
састајалишта у којима је човек могао да се по-
каже пред публиком из целе Грчке. После Дел-
фа, Олимпија је била друго по значајности све-
тилиште, место у области Елиди на Пелопонезу, 
посвећено Богу Зевсу, где су одржаване најстарије 
и одувек најгледаније спортске игре – Свечане 
игре у Олимпији.

На слици 7 приказана је „сцена како један 
спортиста стоји испод стое у палестри (види се 
да је од керамике) са кожним ремењем за бокс у 
једној руци, а у другој држи грану палме као по-
бедник. Са леве стране се види стуб, на чијем врху 
се налази глава Бога Хермеса, који штити младића 
у борилачкој вештини“ (Гиоф, 2000). На основу 
приказаних детаља претпоставља се да је аутор 
овог дела преко симбола желео да покаже да су 
победници у борилачким спортовима потекли из 

палестре и да су веровали у Бога Хермеса који је 
био њихов заштитник. Значи, није само такмичење 
у Олимпији имало религиозни карактер, већ је и 
сам простор палестре, где су тренирали ефеби за 
спортска такмичења, имао култни карактер. То 
упућује на сазнање да је постојао синкретизам 
два простора  за вежбање и за такмичење, који 
су имали везу људских (спортских) бића са нечим 
што они сматрају светим, духовним и божанским. 
Тешко би се могло замислити да су се атлете 
само на такмичењима религиозно понашали, јер 
је опште познато да су спорт и религија била два 
значајна друштвена фактора, који су формирали 
социјално окружење у животу свих људи античке 
Грчке. 

Аристотел (1984) је први рекао да гимна
стика спада у посебну област науке и да има 
систем коришћења вежби: “У свим вештинама 
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и наукама које не обухватају само поједине дело-
ве, већ једну потпуну област (ипак има један део) 
чији се задатак састоји у томе да испита шта одго-
вара сваком поједином објекту (те вештине, одно-
сно науке). На пример, гимнастика треба да испи-
та какво вежбање користи каквом телу, које је 
вежбање најбоље, јер телу које је природа обдари-
ла и учинила најлепшим мора да одговара најбоља 
врста вежбања и, најзад, која врста вежбања од
говара свима. И то је, наиме, задатак гимнастике. 
А ако неко не жели да има лепо грађено тело и 
правилно држање и ако не жели да зна правила 
гимнастике, тиме се нимало не смањује дужност 
тренера и атлете да могу да развију ту способност 
(особину). Ми видимо да се то исто догађа и у 
медицини…”. Из наведеног текста се може уочи-
ти да су антички Грци знали за систем припре-
ме младих код спортских такмичења. У складу са 
тим су и осмислили такмичења за три узрасне 
категорије (Паусанија, 1994). Данас би то одго-
варало категорији пионира, јуниора и сениора 
(Стефановић, Иоанидис и Кариоту, 2008). 

О Сократовом методу логичког размиш-
љања, који се односи на знање, Де Ботон (2002) 
каже: „Да би се следио Сократов пример требало 
би да се, када се суочимо са критиком, понашамо 
као атлете које тренирају за Олимпијске игре... СО-
КРАТ: Требало би да ради и вежба, као и да једе и 
пије према савету свог инструктора, који поседује 
експертско знање, а не према мишљењу остатка 
света.” Сократ је заступао становиште да су тре-
нери били експерти, јер су имали “разумевање и 
знање”. Под тим је вероватно претпостављао да су 
били добри педагози у чијој основи је постојало 
знање за спровођење тренажног процеса. 

Проучавајући античку литературу Мура-
тидис (1992) је записао: “Платон често спомиње 
тренере који су се звали гимнастис заједно са ле-
карима, док је Аристотел мислио да је он имао 

специјално знање да би припремио спортисте. 
Филостратос је говорио да је гимнастис знао 
теорију и праксу што се тиче тренинга спорти-
ста, а педотриб је знао само праксу.” Муратидис 
(1992) за тренере каже: „Гимнастис је био, како 
бисмо рекли данас, тренер професионалних спор-
тиста или онима који су покушавали да победе на 
великим спортским такмичењима и да постану 
популарни у целој античкој Грчкој.“ 

Од 4. века пре Хр. појављују се трене
ри специјалисти за различите спортове, који 
морају да познају и остале спортове. Тренинг 
је започињао са скицирањем (програмирањем), 
где се више фактора узимало у обзир: објекат 
(напољу или унутра), место, климатски услови, 
доба дана, квалитет тренинга, телесно и психич-
ко стање спортисте (Комитудис, 2004). Појавио се 
нови систем тренинга – тетрас, циклус од 4 дана 
са различитим тренингом (Филостратос, 1992). 
То је уствари била појава првог микроциклуса. 

Наука о тренингу своје исходиште је има-
ла у античкој Грчкој где се налазе препоруке за 
тренирање под здравственим аспектом и припре-
ме за култна надметања, а све у функцији добро 
припремљених војника за рат. Писац из античке 
Грчке Филостратос (1992) је први написао књигу 
о тренерској науци (гимнастикос) у којој је 
приказао сва дотадашња знања и искуства тре-
нера античке Грчке. Он каже да је тренерска на
ука измишљала и развијала програм такмичења 
на Олимпијским играма, а паралелно са тиме и 
усавршавала методе и средства тренинга код ат-
лета који се спроводио у гимназијама.

Проучавајући литературу из периода античке 
Грчке и компарирајући је са данашњим сазнањима 
из области спортског тренинга Стефановић, Иоа-
нидис и Кариоту (2008) су дошли до следећег ста-
новишта - у античкој Грчкој, као и данас, у спорт-
ски тренинг су укључени тренери специјалисти, 

слика 7.   Победник у боксу
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људи из области спортске медицине, научници 
и др. Структура тренинга из античког периода је 
остала готово иста до данашњих дана. Познавали 
су принципе тренинга. Некада се тренинг скици-
рао, а данас се користи компјутерска технологија 
планирања и програмирања. Музика се користи-
ла на тренингу и такмичењу као подстицајни 
фактор остварења успеха/резултата у одабраној 
спортској активности. Слично се и данас догађа 
у процесу спортског тренинга и на такмичењу. 
Значајан је простор опоравка коме се поклањала 
велика пажња у оба периода. У античкој Грчкој 
се говорило о тренерској науци на тадашњем ни-
воу знања, као што се и данас говори - кореспон-
дира са новом технологијом спортског тренинга. 
Коришћење терминологије, селекција спорти-
ста, категорије такмичара, свестрана припрема, 
коришћење оптималног оптерећења на тренин-
гу, познавање периодизације (микроциклус), ис-
храна, и друго спаја ондашње и садашње знање 
о спортском тренингу – у крајњем две спортске 
културе из различитог временског периода. 

Гимназија није била само место где је чо-
век повремено свратио да се разгиба, него ва
спитно образовна установа која је неговала 
културу тела и духа. Сама зграда најчешће је 
била смештена у градском језгру и, као на при-
мер у Александрији, убрајала се међу најлепше 
грађевине. Што је још важније, од свих пуноправ-
них чланова градске заједнице очекивало се да 
припадају гимнасиону. Услови за пријем били су 
строго одређени. За континенталну Грчку постоје 
сведочанства да су из чланства били искључени 
(између осталих) робови, ослобођеници, њихови 
синови и они који су се бавили прљавим посло-
вима. Вероватно је да су оваква правила у но-
вооснованим градовима практично искључивала 
скоро све оне који су сматрани негрцима. Значи, 
једна од кључних установа на којима је почи
вала грчка култура градова био је гимнасион 
– гимназија.

закЉУчак
У античкој Грчкој сваки полис је хтео да 

има своје такмичење, али и победника у другим 
градовима (успех политике преко спорта - као 
што се и данас догађа). Појава народних спорт-
ских игара (у Немеји, Делфима, Истмији, Атини 
и другим градовима-државама), које су у сушти-
ни представљале систем такмичења, утицале 
су на стварање система телесног вежбања под 
називом гимнастика - тренинг само за спортско 
такмичење, који се спроводио у гимназијама. Ре-
зултати истраживања су довели до спознаје неких 
нових знања из простора феномена гимназије у 
припреми младих за спортска такмичења, чију 
круну предстаљају Свечане игре у Олимпији. На 
тај начин се прилази онима који жуде за знањем 
и проширују га са свима. Закључци се огледају у 
следећем:

Просторни услови за тренинг у гимназији • 
су били функционални и изузетно добро 
осмишљени.
Знање тренера у гимназији је било на врло • 
високом нивоу. 
У гимназији је постојао научни систем • 
вежбања. 
У гимназији је постојао онтолошки приступ • 
развоја тела који се огледао у хармонији 
духа и тела.
У гимназији су сви учествовали у радним • 
активностима – задацима.
Гимназија је имала, поред васпитно • 
образовног и култни карактер.
Гимназија је била једна од кључних установа • 
на којима је почивала грчка култура.
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Olympic Games being only the most famous among 
them) was established in the VI century B.C. (Chris-
topoulos & Bastias, 1976). The athletes were famous 
personalities in their home towns, showered with 
gifts and victor’s hymns written by personalities such 
as Pindar (1996), but oddly enough team sports did 
not exist notwithstanding the significance of a group 

IntroductIon 

Symposion – conference, discussion accom-
panied by food consumption (Gianaki, 2000), was 
part of the youth’s culture. The same culture found 
its other sense through gymnasion – practising ar-
eas. Greek society was the first to realize importance 
of sport for general culture. The schedule of interna-
tional festivals in which top athletes competed (the 
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abstract 
According to the content and problems of the research, this paper belongs to history of sport. It represents not only an aspiration to enrich 
history of sport through scientific-technical analysis of the role of a phenomenon of gymnasium for sports competition, but also the 
arousing of the research potential through new knowledge about sense of life of a young athlete in that space, reflection and studying of the 
significance of an ancient gymnasium for performance in the festivity games at Olympia. Ancient Greece gymnasiums had educational and 
cultural character. The existence of training space led to creation of conditions for appearance of the first founders of the sports science, 
who by their mediations, realizations and observations, were inspiring for all those who wanted to expand knowledge and transfer it to 
the others. Although, historians accurately described lives of ancient Greeks and their progressive cultural life, there are still things not 
enough described from the area related to actuality of the phenomenon of gymnasium in preparation of the young for competition in the 
Ancient Olympic Games. 
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ReSulTS and diScuSSion 

gymnasion – upbringing and  
educational institution 

Education in Athens for children aged 7 to 
14 was traditionally done in three fields: literature, 
physical education, and music. There were:

Grammar schools – giving instruction in rea-• 
ding, writing and calculation.
gymnastic schools • (palaistra) – where vari-
ous physical exercises were performed, com-
petitions supervised by the paidagogi, dif-
ferent types of fighting were taught, as well as 
swimming and others.
Music schools – in which singing and playing • 
the various instruments as well as dancing 
were taught (Ilic & Mijatovic, 2004).

In his work Politics Aristotle (1984) explained 
the element of the educational and instruction system 
in ancient Greece: „ There are mostly four subjects 
which are usually taught: grammar, gymnastics, mu-
sic and sometimes drawing. Grammar and drawing 
are taught because they are useful for life and have 
manifold applications, and gymnastics because it 
makes people courageous... Music is not beneficial 
to health and physical strength as gymnastics is, 
because music does not produce neither health nor 
physical strength.“ Aristotle not only offers explana-
tion why gymnastics is indispensable for the youth, 
but clarifies it through examples. He says: “So, we 
agreed, that gymnastics need to be applied and how it 
should be used. Until puberty lighter exercises should 
be used, avoiding the compulsory nutrition regime 
and compulsory efforts to prevent the develop
ment. There are reliable proofs that it can happen: 
among the Olympic winners, one can find only two or 
three who won both as boys and as adult people, be-
cause strenuous exercises practiced while they were 
children, exhausted their strength. But, if three years 
from the beginning of the puberty are dedicated to 
other sciences, then in the years to come they can be 
subjected to efforts and strict nutrition regime. One 
should not put effort on body and mind at the same 
time, because the aims of these two efforts are con-
trary i.e. physical effort impedes thoughts, and mind 
effort impedes the body.”

in these and in many other activities.  The boys spent 
great part of a day in gymnasia where they practiced, 
spent time in discussions or other working activities 
(Muratidis, 1992). It is not accidentally that two well-
known gymnasia, Academia and Lyceum, gave name 
to two famous schools of philosophy, Plato’s and Ar-
istotle’s, because those philosophers developed their 
activities intentionally close to the practising areas.

meThod

The research used method of theoretic analy
sis, as basic method to bring logically into harmony 
the collected data about the phenomenon of gymna
sion which had significant role in preparation of the 
young for competitions in the Olympic Games of an-
cient Greece. It is well known that history is science 
with particular scientific methods to reconstruct and 
describe as credibly as possible the past events, in this 
case events related to exercising of the youth in gym
nasia in ancient Greece. Therefore, we used historic 
method in all phases of historic research. It involves 
a set of specific procedures directed at revealing of 
the truth on events that had happened in the past and 
it consisted of four phases (Siljak, 2007):

Collection and recognising of the sources 1. 
(heuristics).
Criticism of the sources – determination of 2. 
the degree of credibility and originality of the 
sources consists of criticism of the text (exter-
nal criticism) and criticism of statement (inter-
nal criticism). Criticism of the texts determines 
the state of the source text, time and place of 
its origin, while the criticism of the statement 
assesses and verifies the level of truthfulness 
of what the source is telling us.
Synthesis – generalization and linking of criti-3. 
cally verified facts.
Exposition – presentation, i.e. announcing of 4. 
the results of historical research in oral or writ-
ten form.
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At the age of 14 to 16 the boys from Athens at-
tended gymnasia (Ilic & Mijatovic, 2004). The main 
person in the gymnasium was gymnasiarchoi (Skia-
das, 1997). The best ones had chances to participate 
in Panathenia and Panhellenic games, and the top 
ones were lucky to appear in the stadium at Olym-
pia. When they reached the age of 18 the boys would 
move into the ephebei, which lasted until the age of 
20. After that they became soldiers. 

Physical education was carried out at practis-
ing areas, which were initially simple and consisted of 
a  running track (dromos). Later, beside the running 
track there were children exercise grounds – palais
tra. When both facilities merged into one whole, it 
was named gymnasion (Ilic & Mijatovic, 2004). The 
main building of Greek gymnasia was palaistra.

Picture 1.    Ancient Greece gymnasium – reconstruction according to Iliakis  
(Christopoulos & Bastias, 1976)

Chronis (2004) gave an accurate description 
of the ancient Greece gymnasium: „gymnasium 
was big and square shaped. Three sides had broad 
corridors with eaves, while the fourth side was twice 
broad again with eaves (probably to protect from rain 
and better protection from the sun). It was 192 me-
ters long and it was called dromos or xystos and was 
used by runners at bad weather. In front of , i.e. out-
side the gymnasion there was another running track – 
paradromis, also long 192 meters (used for running 
at nice weather). Outside, little farther there was a 
palaistra, and next to it various rooms with different 
functions):

apoditrion•  – dressing room.
еlaiothesion • – room for anointing of the 
athletes.
кonistrion•  – room in which the athletes 
covered themselves with powder or sand to an 
oiled body  
Sferistrion•  – room for with ball games.
Korikion•  – room for boxing and pancration 
exercises with the korikos hanging in the 
middle 

еfivion•  – rooms where various lectures were 
held. 
loutron•  – room for bath taking after the 
training (washroom). Before entering the bath 
they would remove oil with sand with the 
strigil.
Piriatrion•  – room  (similar to the Turkish 
hammam) with hot and cold water. During 
Hellenic and Roman period most gymnasiums 
had this room.”

The functions of the aforesaid rooms indicate 
the existence of essential factors for successful imple-
mentation of the training process. When compared to 
today’s sports of fitness centres a certain similarity 
can be spotted.

activities in the gymnasium 

The ancient Greece gymnasia had a curricu-
lum of implementation of various activities. Through 
the analysis of significant examples one can gain an 
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as the army leaders were in the first lines of com-
bat. Such an attitude probably influenced that all the 
boys carried out working and training activities with 
greater zeal. The explanation of the scene leads to a 
conclusion – everybody in the palaistra took part 
in working tasks of preparation for training.

insight of the existence of certain activities and inter-
pretation of their significance. The picture 2 displays 
„the manager of the palaistra with  tool for leveling 
the ground, three spears and a discus hanging on the 
wall from the period around 480 BC.“ (Ciric, 1996). 
It is assumed that the manager instructed the youth 
in the stated activities through his personal example, 

Picture 2.   The manager of the palaistra with equipment used in the training process 

Picture 3 displays „ a scene of a wrestler clean-
ing the terrain from stones and preparing the ground 
to make it soft for the fight. He is wearing a cap to 
protect his ears during the fight“ (Giof, 2004). The 
the stated detail from the picture points out that the 
young men in palaistra and gymnasium, besides the 
physical activities directed at preparation for war and 

sports competitions, had daily physical activities of 
working character. It could be said that young men 
in palaistras and gymnasiums, through a whole day 
planned physical activity (working and training 
tasks), were qualified for later very efficient realiza-
tions on the field of manifestation of physical abili
ties in war and at sports competition.

Picture 3.  Young wrestler prepares wrestling field 

In the found archeological value – cratire (Pic-
ture 4) Chronis (2004) by describing the events from 
ancient Greece, tried to interpret the author’s deed 
with the following words: “the scene from gymna-
sium in Athens was shown on a cratire of red figu-
rative style, originating from 350 BC. Three naked 

young men, carrying a wreath on their heads, are 
getting ready for training. The middle man is pour-
ing oil from a special bottle (аrybbalos) into the 
hands of the second athlete. On the right side there 
is another young man who is holding a strigil. Fat 
and unfit body shows that they are very young. There 
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the bodies of the young in ideal proportions, but as 
they really were. Consequently, it can be concluded 
that the presentation of the young’s preparation for 
training was displayed in possible everyday activity 
which existed immediately before the training.

are two bottles hanging from the wall and one strigil 
in the  middle.” The explained scene, presented in a 
very nice and preserved cratire, suggests a true pic-
ture of real everyday life in ancient gymnasium. It 
is presumed that the author did not want to present 

Picture 4.   Preparation of young athletes for training 

Picture 5.    The young man in gymnasium from the ancient Greece practices before the trainer  

In 1880 Falke, according to various memoirs, 
depicted also various sports and training activities of 
the young people in gymnasia. (Michalopulos, 2003). 
The choice of use of various sports and training ac-
tivities points out that, with a certain restriction, they 

represented fundamentally important exercises in the 
process of preparation for sports competitions and 
war skills. It can be noticed that they used training 
facilities from the space of specific and comprehen-
sive preparation.  

Everyday athletes’ preparation for competi-
tion was observed, besides trainers by, philosophers, 
politicians and musicians. So Plato was a good phi-
losopher but also a sports practitioner (“plato” means 
broad back and that nickname he gained from his 
own paidotribe who was his wrestling coach – and 
competed in the Isthmian games). He considered that 
good body had more capabilities and that while run-
ning and wrestling one should use the principle of 
training of the entire body for speed and strength, 

which was explained through a dialog of the citizen 
of Athens and Kleinia in his book laws:

“аthenianian: in the war the most appreciated 
is physical agility of both legs and hands. Agility and 
speed of legs can serve for both running away and for 
pursuing; in battle at close range agility of hands is 
useful, and in a conflict between individuals, besides 
that power and strength are necessary.

Kleinia: Sure!
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player was, by means of music which had rhythm, to 
help young men to master more easily regular perfor-
mance of exercised used for warming up. These are 
today’s warm up exercises,  stretching of muscles and 
other movements. Thus, the ancient Greeks knew that 
to introduce young men by warming up into greater 
training efforts. On the other hand they took care that 
the exercises be done in perfect movements where 
aulos player had additional role, while the coach had 
main role.

There was a special room for bath taking within 
the gymnasium (wash room) after the training, called 
loutron. After the removal of sweat, oil and dust by 
strigil, ephebei used sponges and special bath tubes 
filled with water to clean better their body– such a 
bath tube is presented on the Picture 6. the scene 
presents young men having a bath after training. An-
cient Greeks knew that hygiene is important  in order 
to have good condition and health (Giof, 2000).

аthenianian: But, if we do not use arms, nei-
ther one or the second speed can offer us great ben-
efit.

Kleinia: Sure!“ (Platon, 1971).

The principle of training the whole body for 
speed and strength, conceived by Plato, is used even 
today in sports practice, where comprehensive prep
aration represents base for development of speed 
and strength. It is known from modern technology of 
sports training that without basic preparations an ath-
lete cannot have great achievements in competitions 
(Platonov, 1997; Stefanovic & Jakovljevic, 2004).  

Flaceliere (1979) states that each palaistra (in-
tegral part of gymnasium) had at least one permanent 
aulos player: “His task was not only to improve with 
his music warm up exercises, today called Swedish 
gymnastics“ but also discus and javelin throwing as 
well as other sports ”. One of the roles of the aulos 

Picture 6.    Ephebei takes a bath after the training 

Panhelenic sanctuaries were great gathering 
places where a man could show oneself before the au-
dience from the entire Greece. After Delphi, Olympia 
was the second significant sanctuary, situated in the 
area of Elis on the Pelopones, dedicated to god Zeus, 
where the oldest and for ever most watched sports 
games were held – Festivity games at Olympia.

The Picture 7 presents a „scene of an athlete 
standing under the stoa in palaistra (it can be seen it 
is made of  ceramics) with leather belts for boxing in 
one hand, and holding a palm branch in another as a 
winner. On the left hand side, you can see a pillar, on 
whose top there is  a head of the god Hermes, pro-
tecting a young man in combat skills “ (Giof, 2000). 
Based on the presented details it can be assumed 
that the author of this piece, wanted to show through 
symbols that the winners in combat events originated 

from palaistra and that they believed in God Hermes 
who was their protector. It means, that not only the 
competition at Olympia had religious character, but 
the palaistra space itself, where the ephebei used 
to train for sports competitions had a character of 
a cult. It points to knowledge that there was syncre
tism of two spaces – for exercising and for compe
tition, which had a link of human (sports) being with 
something they consider sacred, spiritual and divine. 
It could hardly be imagined that the athletes behaved 
religiously only in competitions, because it is gener-
ally known that sport and religion were two signifi-
cant social factors, which formed social environment 
in life of all people of ancient Greece. 

Aristotle (1984) was the first to say that gym
nastics belongs to a special science branch and that 
it has a system of exercise using: “In all skills and 
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By studying ancient literature Muratidis (1992) 
wrote: “Plato often mentions coaches named gym
nastes together with doctors, while Aristotle thought 
that he possessed special knowledge to prepare ath-
letes. Philostratos used to say that gymnastes knew 
theory and practise when it comes to athletes train-
ing and paidotribes knew only practice.” Muratidis 
(1992) states for coaches: „ gymnastes was as we 
would say today, trainier of professional athletes or 
to those who would try to win in great sports com-
petitions and to become popular in the entire ancient 
Greece.“ 

Since 4th century B.C. coaches specialists had 
appeared for various sports, who had to know other 
sports as well. The training commences with stretch-
ing (programming), where more factors were taken 
into consideration: facility (outside or inside), place, 
climate conditions, part of the day, training quality, 
physical and psychical state of an athlete (Komitudis, 
2004). A new training system appeared – tеtras,  a 
cycle of 4 days with different training (Philostratos, 
(1992). It was in fact the beginning of the first micro 
cycle. 

The coaching science had its point of depar-
ture in ancient Greece, where there were recommen-
dations for training under health aspect and prepa-
rations for cult competitions, all in function of well 
prepared soldiers for war. Philostratos (1992) ancient 
Greece writer was the first to present all knowledge so 
far and experience of the coaches of ancient Greece. 
He says that training science invented and devel-
oped competition program in the Olympic Games 
and parallel with that improved methods and training 
means of training in athletes which was implemented 
in gymnasia.

sciences which do not encompass only certain parts, 
but one complete field (still it has one part) whose 
task is to examine what is suitable for each individual 
subject (of that skill, i.e. science). For example, gym-
nastics should examine what kind of exercising is 
suitable to which body, which exercise is the best, 
because the body which was naturally gifted and 
made the most beautiful must have as appropriate the 
best type of exercises and finally, which exercises 
are good for everybody. That is namely the task 
of gymnastics. And if someone wants to have well 
shaped body and regular posture and if he does not 
want to know gymnastics’ rules, that does not dimin-
ish the duty of the trainer and of athlete to be able to 
develop that ability (feature). We see the same hap-
pening even in medicine …”. From the above stated 
text it can be noticed that ancient Greeks knew about 
the system of preparation of the young in sports com-
petitions. In compliance with that they conceived 
competitions for three age categories (Pausania, 
1994). Today it would correspond to the categories 
of pioneers, juniors and seniors (Stefanovic, Ioanidis 
and Karioty (2008). 

De Boton (2002) states the following on So-
krates’ method of logical thinking, regarding the 
knowledge: “In order to follow Sokrates’ exam-
ple, when faced with the criticism we should be-
have as athletes training for the Olympic Games... 
SOKRATES: One should work and exercise, as well 
as eat and drink, according to the instructions of one’s 
instructor, who possesses expert’s knowledge, and 
not according to the opinion of the remaining world.” 
Sokrates supported an opinion that coaches were ex-
perts, because they possessed “understanding and 
knowledge”. Under that he probably presumed that 
they were good paidagogoi who basically possessed 
knowledge on execution of training process. 

Picture 7.   Boxing victor 
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By studying references from the ancient Greek 
and comparing it with modern knowledge form the 
field of sports training Stefanovic, Ionanidis and Kar-
iotu (2008) reached the following standpoint - in An-
cient Greece as well as today, sports training involves 
coaches specialists, people from sports medicine, 
scientists and others. The structure of the training in 
ancient period remained almost the same until today. 
They knew the training principles. Once training used 
to be sketched, and today we use computer technol-
ogy of planning and programming. Music was used 
on training and competition as a stimulating factor of 
achievement of success/results in the selected sports 
activity. Similar things occur today in the process of 
sports training and in competition. Significant is the 
space of recovery to which great attention is and was 
devoted in both periods. In ancient Greece it was spo-
ken about training science at that level of knowledge, 
as it is spoken today – corresponds to new technology 
of sports training. Using of terminology, selection 
of athletes, categories of competitors, comprehen-
sive preparation, using of optimal load in training, 
knowledge of periodisation (micro cycles), nutrition 
and other links knowledge of that time and today’s 
knowledge on sports training – and finally two sports 
cultures from various time periods. 

Gymnasium was not only the place where a 
person would occasionally drop in to warm up, but 
educational upbringing institution which cher
ished the culture of body and mind. The facility 
itself most often was located in the city centre, and 
as for example in Alexandria ranked among the most 
beautiful buildings. What is more important, all full 
members of the city community were expected to be-
long to the gymnasion.  The conditions for accession 
were strictly fixed. For continental Greece there are 
evidences that membership excluded (among others) 
slaves, liberated slaves, their sons and those involved 
in dirty business. Probably these rules in newly es-
tablished cities practically excluded almost all those 

who were considered non Greeks. It means that one 
of the key institutions on which Greek city culture 
was based was gymnasion – gymnasium.

concluSion

In ancient Greece each polis wanted to have 
its own competition but also the winner in another 
towns (the success of politics through sport – as it 
happens even today). The appearance of popular 
sports games (at Nemea, Delphi, Isthmia, Athens and 
other cities - states), which essentially represented 
competition system, influenced the creation of the 
system of physical exercising  called gymnastics 
– training only for sports competition, which was 
implemented in gymnasia. The research results 
resulted in some new knowledge from the field of 
gymnasium phenomenon in preparation of the young 
for sports competitions, whose culmination were 
the Festivity games at Olympia. That is the way to 
approach to those who are eager for knowledge and 
enlarge it with everything. The conclusions reflect in 
the following:

Spatial conditions for training in gymnasia • 
were functional and well conceived.
Trainer’s knowledge in gymnasium was on a • 
high level. 
The scientific system of practicing existed in • 
gymnasium. 
There was an ontologic approach of body • 
development in gymnasium which reflected in 
the harmony of body and mind.
Everyone in the gymnasium participated in • 
working activities – tasks .
Besides the instruction educational character, • 
gymnasium had also cultural character.
Gymnasium was one of the key institutions on • 
which the Greek culture was founded.
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