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Abstract 

GENERAL DETERMINATIONS OF SPORT PHILOSOPHY 

Today, in the planetary dimension view, sport represents one of the most 
outstanding social phenomena, whose study necessarily implies both 
multidisciplinary and interdisciplinary character. However, besides a number 
of constituted scientific disciplines, all of which in their own field are engaged 
in the research work and in explication of subject matter contents, not a single 
scientific discipline (nor all together) can overtake all dimensions of sport and 
express its essential being and its phenomenological essence. All of them, by 
natural order of things, are overgrown by certain fundamental questions which 
transcendent the existing systems of knowledge, and consequently even the 
domains of their narrow specialist engagements. Such questions require higher 
levels of philosophical-intellectual powers. We refer to ontological, 
epistemological, logical, semantic, ethical, esthetical, and other general 
questions, which, in the terms of linguistics and substance-matter, enborder 
and determine the issues named sports philosophy. 

Key Words: SPORT/ INTERDISCIPLINARY APPROACH/ SPORTS 
PHILOSOPHY 

 
 
Спорт данас, гледано у планетарним размерама, представља један 

од најизразитијих друштвених феномена. Само у Европи, на пример, 
свака четврта особа се бави спортом, активно или рекреативно, што 
укупно износи преко 125 милиона људи. Нема земље на свету која спорту 
и спортским активностима не поклања посебну пажњу. Спортска 
борилишта постала су својеврсни полигони на којима државе (преко 
својих такмичара) проверавају и потврђују свој престиж. Врхунски 
резултати и успеси на такмичењима рангирају се као највише друштвене 
вредности. У комплетан механизам селектирања најталентованијих и 
најбољих, као и у изналажењима адекватних форми тренинга и 
такмичења, укључени су читави научни и стручни тимови. Медијска 
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делатност, опет, на свој начин, користи психолошку релацију између 
спортских звезда и анонимних поклоника (навијача, публике), развијајући 
код ових других посебну врсту фанатизма и идентификације са асовима 
спорта. Истовремено, стално се појачавају мотиви за бављење спортом; не 
само због славе и угледа, културних и здравствених разлога, већ 
превасходно због новца. Тако у овој организованој светској машинерији 
доминантну улогу одавно имају економско-финансијски аспекти спорта у 
својим разноликим доменима испољавања. (Примера ради, у Немачкој, 
као једној од најразвијенијих спортских нација, спорт доноси око 1,4 % 
бруто националног дохотка). У све то укључила се и фармацеутска 
индустрија са производњом средстава за стимулативно деловање, а 
мобилисан је великим делом “генетски инжењеринг” (производња људи – 
машина – киборга), што отвара најшира филозофско-етичка питања 
даљих путева у развоју спорта. 

Дакле, сва поменута сложеност феномена спорта изискује његово 
континуирано научно-теоријско праћење и изучавање. Извесно је да се у 
том изучавању јављају различити аспекти теоријских и емпиријско-
прагматичких виђења и поимања спорта и спортских активности. 
Мултидисциплинарност и интердисциплинарност јесу релевантне 
карактеристике научног бављења спортом, чији је циљ конвергирање и 
систематизовање постојећих сазнајних резултата и стручних и научних 
достигнућа. У том смислу, конституисан је, и већ се сасвим усталио, један 
број научних дисциплина које се, свака на свом подручју, баве 
истраживањима и експликацијом односних предметних садржаја. Тако се 
и на нашим факултетима за спорт и физичко васпитање, вишим школама 
за спортске тренере и спортским академијама изучавају (поред базичних 
предмета) и социологија спорта, психологија спорта и педагогија спорта. 
Међутим, и поред евидентних резултата које оне постижу, ниједна од 
ових наука засебно, као ни све заједно, не могу својим предметом 
обухватити све димензије спорта и тако појмити и изразити његову 
суштаственост, тоталитет и феноменолошку бит. Јер, све њих, по природи 
ствари, надилази одређена врста фундаменталних питања и проблема 
којима се трансцендирају и прекорачују постојећи емпиријски системи 
знања, а тиме и домени њиховог ужег специјалистичког ангажовања. 
Таква питања се не могу одгонетнути ослањањем само на индуктивни 
метод, већ, сама по себи, захтевају више нивое филозофско-умских 
промишљања. Пре свега, илузија је да свака наука (уоквирена у сопствене 
релације) може да зна све. Свака посебна наука је уско ограничена, јер од 
свакога знања постоји веће знање. Посебна наука не може сама поставити 
ни основна начела своје сопствене теорије и методе. Једино филозофија 
представља истраживање начела и само у њој се може наћи појам целине. 
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Исто тако, ако посебна наука хоће да каже нешто о самој себи и ако то 
покуша да учини својим језиком увидеће, пре или касније, да је то 
немогуће. Она ће морати да говори језиком који није њен, то јест 
филозофским језиком. Нема, дакле, науке која би се самостално могла 
развијати у својим границама да нема филозофских погледа којима се 
руководи. Следствено томе, Кант је науку упоређивао с једнооким 
Полифеном, коме филозофија даје друго око. 

 Тако ствари стоје  и када су у питању  тежње да се дају целовити 
одговори о бићу, смислу и вредносним аспектима спорта и физичке 
културе у људском свету.   Другим речима, показује се као сасвим 
неопходно успостављање и примењивање једне темељније и целовитије 
филозофске перцепције и аналитике спорта. Јер, филозофски ум има 
сталну потребу за критичким преиспитивањем свега постојећег, па тиме и 
за преиспитивањем широког, комплексног и  увек актуелног   процеса, 
који се одвија на особеном и богатом подручју човекових спортских и 
физичких  активности. Зато спорт мора бити под сталном критичком 
лупом теоријског и практичног ума и његовим сазнајним хтењима и 
моћима.   Ту се, поред осталог, подразумевају и укључују: онтолошка, 
епистемолошка, логичка, семантичка, етичка, естетичка, методолошка и 
остала најопштија теоријска питања, која дају обрисе и детерминанте 
онога што се лингвистички и предметно именује као филозофија спорта. 

ПРЕДМЕТНИ САДРЖАЈИ  

Филозофска интересовања за спорт и игру нису, разуме се, само 
производ новијег времена. Прве мисаоне рефлексије о начинима и 
смислености телесних вежбања, као и њиховом повезивању са човековим 
интелектуалним и вољним факторима, налазимо већ код познатих 
античких филозофа: Продика, Платона, Аристотела и других. И у 
филозофији Далеког Истока одавно је присутно становиште о потреби 
садејства тела и ума у овладавању и усавршавању читавог корпуса 
самоодбрамбених борилачких вештина (карате, џудо, аикидо, теквондо, 
итд.)1. 

Модерно филозофско проучавање спорта у свету (кроз литературу 
и академску делатност) има за собом веома плодан развој2. На редовним и 
                                                      
1 О томе је писао и Е. Herrigel’s: Zen and the Art of Archery (1953) 
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2 Сартр, који се активно бавио боксом, писао је о игри и спорту као занимљивим 
примерима људских активности; Ниче, Хајдегер, Гадамер и Дерида су их 
користили као метафору у излагању својих погледа на свет; Витгенштајну су 
служили као савршен пример за илустровање филозофије језика, а Ками је 
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последипломским студијама универзитета на Западу ( и у Русији), као и у 
склопу специјализованих научно-истраживачких центара, одавно се 
велика пажња посвећује тематским подручјима филозофије спорта. О 
томе, поред осталог, сведочи и велики број објављених књига са широком 
и разнородном тематиком3 (почевши од оних које залазе у мистичну 
метафизику, па преко изучавања филозофске антропологије и политичке 
филозофије, затим разних егзистенцијалистичких и виталистичких 
концепција и оријентација, све до филозофије језика, естетике спорта и 
сл.). 

Ипак, највећу пажњу и интересовање очигледно побуђују темељна 
питања етичке теорије и филозофије морала. Она обухватају веома 
широк распон опште-етичких и спортско-етичких проблема. Ту се, 
превасходно, имају у виду  разматрања везана за значења језика морала, 
питања рационализације и оправдања моралних судова, могућности 
објективног одношења у моралном резоновању, као и изучавања 
разноврсних теорија морала: Аристотелово учење о врлини (уз модерне 
верзије и интерпретације овог темата), етичке концепције еудајмонизма, 
хедонизма и аскетизма,  хришћанска деонтологија, макијавелистичка 
етика и њене савремене рефлексије, Кантов  категорички императив, 
Милова теорија утилитаризма итд.). Наравно, полазећи од наведених 
етичких дилема, које су, на први поглед, неспецифичне за спорт, могућно 
је успоставити занимљиве и ваљане релације са овом облашћу и показати 
да су оне итекако релевантне за изучавање спорта. Конкретно, ради се о 
веома широком распону спортско-етичких проблема, као што су:   фер 
игра и спортско надметање, морално образовање путем спорта,  појам 
праведности и емпирија спортских неправди, насиље и корупција у 
спорту, дехуманизација спорта (плаћање великих сума новца за данашње 
модерне гладијаторе у професионалном боксу, фул-контакту, ултимајт 
фајту итд.), моралност такмичења, где се, такође, такмичари налазе у 
животној опасности (велике скакаонице, трке аутомобила, мото кросеви и 
сл.),  злоупотреба тренерског положаја, расна и полна дискриминација у 
спорту, допинговање и спортске повреде, моћи генетске технологије у 

                                                                                                                                 
говорио да је све што је знао о етици научио играјући фудбал (био је голман 
једног алжирског прволигашког клуба). 
3 Међу њима можемо поменути следеће књиге: P. Wiss: Sport a Philosophic Inquiry 
(1969); E. Metheny’s: Movement and Meaning (1968); H. Slusher: Man, Sport and 
Existence (1969); D. Best: Expression and Movement in the Arts (1974), kao и 
Philosophy and Human Movement (1978); B. Suits: Games, Life and Utopia (1978) 
итд. 
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стварању спортских шампиона, као и разматрање штета изазваних 
манипулацијом генима, питања о злоупотреби животиња, смисао  
универзализма у олимпијском покрету, итд. 

Дакако, и савремена филозофија, схваћена у најширем смислу, 
има своју особену применљивост на изучавање спорта. Тако, анализа бића 
и природе спорта подразумева, пре свега, упознавање са сферама 
метафизичких и епистемолошких поимања стварности, у чијем контексту 
треба тражити везе између тоталитета света и одређених манифестних 
облика праксе живота. То, разуме се, непосредно укључује у себе и 
употребу логичких и рационалних аргумената приликом утврђивања 
одређених емпиријских чињеница и доношења смислених и 
одговарајућих закључака и решења. Примера ради, неке од филозофских 
упитаности могу да буду изражене кроз следеће форме питања: Докле 
сежу границе људских (природних) могућности? Јесу  ли  оне већ, 
углавном, достигле свој максимум, или се још (можда) само вештачки 
продужавају због комерцијалних потреба? Шта значи бити победник у 
спринту или коњским тркама, када је разлика између првог и другог само 
пар стотина делића секунде, што је за људско око невидљиво, па се 
редослед утврђује путем фото финиша? Треба ли, можда, проширивати 
стадионе да не би били угрожени гледаоци приликом бацања новог 
аеродинамичког диска? (У том смислу, треба посматрати и предлоге о 
увођењу у употребу тениских лоптица које ће успорити сервис код 
мушкараца, јер су досадашње тенденције већ показале да су све мање  
могућности враћања сервиса, чиме се у многоме запоставља игра). 

 У трагању за оваквим и сличним питањима и одговорима,  
потребно је адекватно ослањање на филозофски  “метод”, чија се 
ваљаност огледа у критички примењеном поступку код прикупљања и 
обраде података и њихове аналитичке и синтетичке дискусије и 
закључивања. 

 Филозофску тематику је, даље, могућно ширити и на терен 
лингвистичких истраживања и говорити о језику спорта и “начинима 
сагледавања света”; затим, бавити се људским покретом и естетичким 
трагањима за оним што је лепо у спорту (естетска задовољства); или, пак, 
успостављати одређена аксиолошка рангирања између спорта и других 
области људског ангажовања (“фудбал као најважнија споредна ствар на 
свету”), односно, правити поређења по интелектуалној сложености, коју 
одређене спортске  активности захтевају (на пример, у том погледу, 
говори се о супериорности  безбола над рагбијем и сл.); уводећи, на крају, 
у све то, и грађење разних других компаративних скала према траженим  
вредносним критеријумима.   
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Филозофија спорта се тематски прожима и са политичком 
теоријом и филозофијом. Реч је о праћењу теоријских конфликата 
између ново-левичарских и ново-десничарских становишта, затим, 
различитих гледања на проблем хегемоније, утврђивању односа између 
либерално-демократских и реалистичких перспектива на подручју спорта, 
као и опсервирању догађања на релацији култура - спорт. Исто тако, ту су 
и питања о идеолошком деформисању спортских вредности, о 
могућностима самосвојности спорта, о национализму, интернаци-
онализму и глобализацији, а на подручју филозофије васпитања стоји 
отворено истраживачко подручје на коме треба установити да ли (и у 
којој мери) спорт следи и испуњава захтеве васпитног пута који је 
трасиран према стандардима грчке паидеје итд. 

Овим се, свакако, не исцрпљује широка лепеза питања, која чине 
предмет изучавања филозофије спорта. Нити филозофске упитаности 
обухватају и многе друге хоризонте истраживања, у којима се одвијају   
разнородни покушаји свеобухватног приступа спорту и спортским 
активностима. Јер, како рече филозоф К. Јасперс, у стварном животу нема 
ничег што не би било у додиру са филозофијом. 

И поред тога, у нашој земљи, готово ништа није учињено на 
развоју ове сфере духовне и академске делатности. Ни филозофија спорта, 
ни етика спорта (као изузетно важна област у обликовању спортског 
духа), још нису истински конституисане, нити се изучавају на 
одговарајућим катедрама за образовање спортских кадрова. Посебно 
зачуђује да се етичким питањима спорта код нас готово нико озбиљније 
не бави. А зна се да је наука о моралу једна од најважнијих грана 
филозофије. Јер, од када филозофија постоји етика је увек спадала у њене 
најживље дисциплине. Зато је неопходно учинити почетне кораке  и 
подстаћи активности, којима би  постојећа негативна пракса била 
превазиђена. Овај рад, разуме се, има превасходно, један такав смисао и 
карактер. 

 


