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СПАР ТАН СКИ УСТАВ И ВАС ПИ ТА ЊЕ

Сажетак:Ан тич ка Спар та је до бро по зна та као грч ки по лис са спе ци-
фич ним и не ти пич ним др жав ним уре ђе њем ко је је об ли ко ва но чвр сто утврђе-
ним за ко ни ма, ко је су Спар тан ци и оста ли Гр ци то га вре ме на обич но на зива-
ли Ли кур го вим уста вом. Спар тан ски устав је био у са мом сре ди шту др жа ве, 
и у овом ра ду пред ста вље не су не ке нај зна чај ни је уста но ве ко је су тим уста-
вом уста но вље не. Глав ни део ра да по све ћен је основ ном еле мен ту и глав ном 
ци љу др жа ве и са мог уста ва, а то је спар тан ско вас пи та ње. Упра во су захва-
љу ју ћи на ро чи том си сте му вас пи та ња и обу ке ко ји су на зи ва ли аго ге ан тич-
ки Спар тан ци то ком кла сич ног до ба успе ва ли да ду го роч но одр жа ва ју сво ју 
вој ну моћ и од лу чу ју ћи ути цај на ве ћи ну грч ких по ли са. Си сте му вас пи та ња је 
спар тан ски за ко но да вац до де лио сре ди шњу уло гу у са мом устрој ству др жа ве, 
са на гла ском на те ле сном и мо рал ном вас пи та њу. Глав ни циљ вас пит ног си-
сте ма би ло је об ли ко ва ње ка рак те ра ге не ра ци ја мла дих Спар та на ца ко ји ће, 
пре све га на бој ном по љу у уло зи хо пли та у по рет ку фа лан ге, оства ри ти 
спар тан ски иде ал вр хун ски об у че ног вој ни ка и не у стра ши вог рат ни ка.

Кључнеречи:Спар та, устав, за ко ни, вас пи та ње, обу ка.

Он је за и ста уло гу за ко но дав ства
у це ло сти и ис кљу чи во 

до де лио вас пи та њу.
Плу тарх, Ли кург

1. СПА Р ТА И УСТАВ

Ан тич ка Спар та као је дан од нај зна чај ни јих и нај моћ ни јих грч ких по-
ли са обич но се, још од ан тич ких вре ме на, сма тра ла по себ но ор га ни зо ва ном 
др жа вом и спе ци фич ном дру штве ном за јед ни цом ко ја се у мно гим ва жним 
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аспек ти ма раз ли ко ва ла од ве ћи не (па и свих) дру гих грч ких по ли са. Ње не посеб-
но сти се ве зу ју за са свим уни кат не за ко не, за ко је се нај че шће ко ри сти по јам 
устав. Из ових за ко на или уста ва про ис ти ца ле су све нај ва жни је од ли ке спар-
тан ских му шка ра ца, али и же на, као и ка рак тер због ко јег су би ли на ро чи то 
успе шни у ра ту и у ми ру. Због тог уста ва сма тра ли су да по се ду ју ме ђу свим 
Гр ци ма и вар ва ри ма нај бо ље (или чак са вр ше но) дру штве но и др жав но уре ђе ње.

По ре кло спар тан ског уста ва ве зу је се за за го нет ни лик за ко но дав ца Ли-
кур га, „слав ног Спар тан ца“ ко јем се и про ро чи ца Пи ти ја, по Хе ро до ту, обраћа 
ви ше као бо жан ству не го као чо ве ку: „Ли кур гу, осе ћам да ви ше нег’ човек бо-
жан ство ти си“.1 По у зда ни по да ци о исто риј ском Ли кур гу не по сто је, ње го ва 
лич ност је у ан тич кој књи жев но сти пред ста вље на у мит ско-ле ген дар ном све-
тлу. „Али и ако је по сто јао ствар ни Ли кург, о ње му не зна мо ни шта“.2 Дру ги 
мо дер ни ау тор га по ми ње као „(мит ског) за ко но дав ца“.3 Плу тарх за Ли кур га 
ка же да се о ње му не мо же ре ћи ни шта по у зда но, а „нај ма ње од све га са гла-
сно сти има о вре ме ну у ко јем је жи вео“.4 У скла ду с тим, Хе ро дот сма тра да 
је Ли кур гов устав на стао у ше стом ве ку пре но ве ере5, док Ту ки дид твр ди да 
по ти че чак из де ве тог ве ка, из пе ри о да из ме ђу 830. и 810. го ди не пре но ве ере. 

Ма да ни у овом тек сту не мо же мо по у зда но раз ре ши ти „ли кур гов ско 
пи та ње“, бит но је да на гла си мо да је Ли кург за Спар тан це био упра во чо век 
ко ји у Спар ту до нео устав (за ко не) на осно ву ко јих је би ла уре ђе на спар тан-
ска др жа ва. Ма да је вр ло ве ро ват но да спар тан ски устав ни је био у це ли ни 
де ло јед ног чо ве ка у крат ком вре мен ском пе ри о ду, исто риј ски из во ри нам 
омо гу ћа ва ју да устав и на ње му за сно ва но уре ђе ње при ка же мо као чи ње ни-
цу ко ја је оста ви ла ја сан траг у исто риј ском функ ци о ни са њу Спар те и спар-
тан ске др жа ве у кла сич ном до бу.

Ва жна ка рак те ри сти ка спар тан ског уста ва је ње го во усме но пре но ше ње 
са ко ле на на ко ле но, а Спар тан ци су сма тра ли да је још Ли кург пи са не за ко не 
за бра нио. За њих су увек „ва жна де ла, а не ре чи (…). Њи хо ви за ко ни на мер но 
су оста вље ни у не пи са ном об ли ку, и уве де на је оп шта за бра на да се на над-
гроб ним спо ме ни ци ма бе ле же име на, уз са мо два из у зет ка: за вој ни ке ко ји су 
па ли у бо ју и – су де ћи по са чу ва ном Плу тар хо вом тек сту – за све ште ни це 
ко је су умр ле на ду жно сти.“6

1 Her. I, 65. 
2 An tony An dre wes, The Gre ek Tyrants, New York and Evan ston 1963, 77. 
3 Ni gel M. Ken nel, „Boys, Girls Fa mily, and the Sta te in Spa r ta“, Child hood and Edu ca tion 

in the Clas si cal World (eds. Ju dith Evans Grubbs, Tim Par kin, Roslynne Bell), Ox ford 2013, 382.
4 Plut, Lyc., I, 1, нав. пре ма: Plu tarch, Li ves I (trans. B. Per rin), ed. E. H. War ming ton, Loeb 

Clas si cal Li brary, Cam brid ge Mas sac hu setts – Lon don En gland 1967, 205.
5 Сви да ту ми у овом тек сту од но се се на пе ри од пре но ве ере.
6 Paul Car tled ge, An ci ent Gre e ce: A hi story in Ele ven Ci ti es, Ox ford 2009. 11. До да ће мо да 

има из во ра и ау то ра ко ји на во де да је бе ле же ње име на на над гроб ном спо ме ни ку об у хва та ло 
и мај ке умр ле на по ро ђа ју (ау тор).
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Спар тан ски, ла ке де мон ски или „Ли кур гов“ устав мо же мо нај ја сни је 
пред ста ви ти пре ко ње го вих глав них струк ту рал них еле ме на та и/или нај-
зна чај ни јих уста но ва ко је су на осно ву уста ва ус по ста вље не. Не ке ме ђу њима 
су би ле по себ не, дру ге рет ке а не ке чак уни кат не у ан тич ком све ту. Устрој-
ство др жа ве за сно ва но на уста ву чи ни ло је Спар ту та ко моћ ним и зна чај ним 
по ли сом ко ји се из два ја као дру штве но-исто риј ска чи ње ни ца и по себ ност 
пр вог ре да. 

Са ста но ви шта од но са др жа ве и пра ва, спар тан ски устав пред ста вља 
је дан од ра них по ку ша ја об ли ко ва ња др жа ве за сно ва не на за ко ни ма, пра ву, 
уста ву у то ли кој ме ри да се власт (до брих или „до брих“) за ко на из ди же из-
над вла сти љу ди. О та квом иде а лу го во ри и Ари сто тел ко ји пре по ру чу је „да 
за ко ни мо ра ју да вла да ју др жа вом јер су без стра сти“7 (за раз ли ку од љу ди 
ко ји су под ло жни стра сти ма). „Иде ал но“ устрој ство спар тан ске др жа ве на-
ла га ло је да Спар том и Спар тан ци ма вла да ју упра во за ко ни, па је и за то у 
Тер мо пи ли ма остао нат пис ко ји се од но си на три сто ти не Спар та на ца ко ји 
су ту из ги ну ли у бор би са не у по ре ди во број ни јом пер сиј ском ар ми јом: 

„Ја ви у Спар ту, о стран че, да ов де ле жи мо мир но
Њи хо вих за ко на сви слу ша јућ по кор но глас.“8 

Јед на од пр вих про ме на ко је је сво јим уста вом увео Ли кург (по Плу-
тар ху пр ва и нај ва жни ја) би ло је осни ва ње Ге ру си је (Ста ре шин ског ве ћа). 
На вод но се устав пре Ли кур га „ина че љу љао и час се при кла њао на стра ну 
кра ље ва ти ра ни ди, а час на стра ну на ро да и де мо кра ти је, али са да је до био 
осло нац у вла сти Ста ре шин ског ве ћа, ко је је све одр жа ва ло у рав но те жи и 
ти ме обез бе ђи ва ло нај по сто ја ни ји мир и по ре дак“9. Чла но ва Ге ру си је би ло 
је 28 и на зи ва ли су се ге рон ти (ста ре ши не, „стар ци“), би ли су ста ри ји од 
ше зде сет го ди на и оста ја ли су на функ ци ји до жи вот но, а дво ји ца кра ље ва 
су упот пу ња ва ли члан ство Ге ру си је та ко да је са кра ље ви ма укуп но има ла 
три де сет чла но ва.10 

Пред ви ђе но је да Ге ру си ја, по по тре би, об у зда ва моћ кра ље ва уко ли ко 
би по ку ша ли да ус по ста ве ти ра ни ду, али би та ко ђе по ма га ла кра ље ви ма да 
об у зда моћ на ро да уко ли ко би овај те жио ус по ста вља њу де мо кра ти је. Мно-
ги су сма тра ли да је Ли кург из бе га ва њем не га тив них и штет них крај но сти 
у др жав ном уре ђе њу (ти ра ни да на јед ној, де мо кра ти ја на дру гој стра ни по-
ли тич ког спек тра) оства рио нај бо љи устав за ко ји су зна ли ан тич ки Гр ци. 

7 Гор да на Р. Ву ка ди но вић, Или ја Јо ва нов, „Прав на др жа ва и вла да ви на пра ва од за че-
та ка до са вре ме них иза зо ва“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2016, 774.

8 Her. VII, 228.
9 Plut., Lyc., V, 6–7, нав. пре ма: М. Н. Ђу рић (1997), 8.
10 Ibid.
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Мит ско-ле ген дар ним је зи ком Плу тарх по твр ђу је та кав ста тус Ли кур га 
и ње го вог уста ва у ко лек тив ним пам ће њу: Ли кург у Дел фи ма од са мих бо-
го ва (пре све га од Апо ло на) до би ја по твр ду за сво је ре фор ме. „И кад је мо лио 
за до бре за ко не и уста ве, од го ва ра ла му је Пи ти ја да му бог да је и одо бра ва 
ку ди ка мо нај бо љи од свих уста ва“.11 

Дво ји ца кра ље ва, из две ју кра љев ских по ро ди ца, та ко ђе пред ста вља ју 
уни кат ну од ли ку спар тан ског уре ђе ња. По ле ген ди, обе ди на сти је по ти чу од 
са мог Хе ра кла; ро до на чел ни ци ди на сти ја зва ли су се Агид и Еу ри пон, па се 
две кра љев ске ло зе спар тан ске „ди јар хи је“ на зи ва ју Аги ди и Еу ри пон ти ди.12 
Ди јар хи ја је тре ба ло да спре чи да би ло ко (па и би ло ко ји краљ) при сво ји 
пре ви ше мо ћи и по ста не ти ра нин, кра ље ви су је дан дру го га об у зда ва ли и 
ти ме обез бе ђи ва ли рав но те жу у др жа ви. 

Моћ, пра ва и „при ви ле ги је“ спар тан ских кра ље ва би ли су огра ни че ни 
и мно го ужи не го код тра ди ци о нал них мо нар ха. Кра ље ви ни су има ли дво ро-
ве и па ла те, мно ге по ча сти ко је су им ука зи ва не би ле су сим бо лич не и ри-
ту ал не, али су има ли и зна чај на овла шће ња у вој ним, ре ли гиј ским и суд ским 
пи та њи ма. Кра ље ви су пред во ди ли спар тан ску ар ми ју на вој ном по хо ду, с 
тим што је око 500. го ди не п. н. е. до нет за кон ко ји на ла же да је дан од кра ље-
ва увек мо ра оста ти у Спар ти док дру ги краљ во ди вој ску у рат. У ре ли гиј ским 
об ре ди ма кра ље ви су има ли уло гу пр во све ште ни ка ко ји при ла жу жр тве у 
име Спар те, до би ја ли су ко же и дво стру ку пор ци ју ме са жр тво ва них жи во-
ти ња, и др.13. У не ким суд ским пи та њи ма та ко ђе пре су ђу ју, „кра ље ви су би ли 
је ди ни над ле жни да пре су де ко се мо же оже ни ти де вој ком је ди ном на след-
ни цом оца, ако је сâм отац ни је за ко га ве рио, и да во де бри гу о др жав ним путе-
ви ма. Ако ко же ли да по си ни не ко га, мо ра то ура ди ти у при су ству кра ље ва.“14 

Сва ке го ди не би ра на су у Спар ти пе то ри ца ефо ра („над зор ни ка“, „над глед-
ни ка“), чи ји је ман дат тра јао са мо го ди ну да на; сва ки од ра сли спар тан ски 
гра ђа нин мо гао је би ти би ран за ефо ра, али са мо јед ном. Ефо ри су пред ста-
вља ли сво је вр сну вла ду, њи хо ве над ле жно сти би ле су ши ро ке, укљу чу ју ћи 
пра во да по зи ва ју кра ље ве на од го во р ност, да им су де и да их осу ђу ју, чак и 
на смрт. Сви Спар тан ци, осим ефо ра, мо ра ли су да кра љу ода ју по што ва ње 
уста ја њем са сво јих ме ста. Од нос кра ље ва и ефо ра одр жа вао је рав но те жу 
у др жа ви, сва ко га ме се ца јед ни дру ги ма су се за кли ња ли – ефо ри за кле тву 
по ла жу у име Спар те (др жа ве, по ли са, гра ђа на, на ро да), а кра ље ви у сво је име. 
За кле тва кра ље ва је по твр ђи ва ла да ће вла да ти у скла ду са за ко ни ма, док је 

11 Plut., Lyc., V, 3, нав. пре ма: Ми лош Н. Ђу рић, Исто ри ја ста рих Гр ка до смр ти Алек-
сан дра Ма ке дон ског – у ода бра ним из во ри ма, Бе о град 1983, 6 (под ву као ау тор).

12 Ni gel M. Ken nell, Spar tans: A New Hi story, Mal den – Ox ford 2011, 104.
13 Sa rah B. Po me roy, et al, An ci ent Gre e ce: A po li ti cal, So cial and Cul tu ral Hi story. New 

York and Ox ford, 1999, 149–150.
14 Her. VI, 57. 
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по лис (пре ко ефо ра) по твр ђи вао да ће кра љев ску власт ува жа ва ти до кле год 
се кра ље ви др же соп стве не за кле тве. Ипак, кра љев ске по ча сти „не пре ва-
зи ла зе мно го пра ва обич них гра ђа на“.15 

Спар тан ци су би ли под врг ну ти не кој вр сти ап со лу ти зма за ко на (уста ва), 
што је су прот ност вла дар ском ап со лу ти зму ко ји вла да ра (кра ља, ца ра) и ње-
го ву власт сма тра бо жан ски на мет ну тим ау то ри те том ко ји је осно ва држа ве, 
па и са мог за ко на. Спар тан ци ма би би ло пот пу но стра но, не при хва тљи во, 
вар вар ско и бо го хул но схва та ње да је ма ко ји вла дар, „Цар (…) оду хо вље ни 
за кон, бо жан ски за кон ко ји је до шао од го ре“.16 

У Спар ти за ко ни мо ра ју вла да ти љу ди ма, па и кра ље ви ма. Две око сни-
це спар тан ског по гле да на свет би ле су, да кле, сло бо да од сва ког угње та ва ња 
и, исто вре ме но, до бро вољ на и пот пу на пот чи ње ност за ко ни ма или уста ву 
ко јег су при пи си ва ли Ли кур гу. За то бив ши спар тан ски краљ Де ма рат, на 
дво ру кра ља Ксерк са пер сиј ском вла да ру об ја шња ва ко су Спар тан ци: „У 
по је ди нач ним бор ба ма они ни су ни шта го ри не го оста ли љу ди, али кад се 
бо ре у гру па ма, он да су нај ја чи на све ту“, и по том до да је:

„Они су, до ду ше, сло бод ни, али ипак не у сва ком по гле ду. Њи хов вр хов ни 
за по вед ник, на и ме, је сте за кон и ње га се они ви ше бо је не го тво ји по да ни ци 
те бе. Све што за кон за по ве да, они то без у слов но из вр шу ју.“17

Иа ко је на род на скуп шти на у Спар ти функ ци о ни са ла као де мо крат ски 
еле мент др жав ног уре ђе ња, ње не функ ци је, де ло ва ње и овла шће ња ко ре ни то 
се раз ли ку ју од скуп шти не у дру гим грч ким по ли си ма (у де мо крат ској Ати-
ни и дру где). Ма да је би ла је дан од „глав них сту бо ва кла сич ног спар тан ског 
уста ва, на род на скуп шти на, на зи ва на Ek kle sia, а не Apel la као што се не ка-
да ми сли ло“,18 има ла је огра ни че ну уло гу. Чла но ви скуп шти не су би ли сви 
гра ђа ни ста ри ји од три де сет го ди на, али је пра во из но ше ња соп стве них 
ста во ва и ми шље ња на за се да њи ма скуп шти не би ло огра ни че но на ге рон те, 
ефо ре и кра ље ве.19 

Над ле жно сти скуп шти не су би ле зна чај не: из бор и сме на др жав них 
функ ци о не ра и слу жбе ни ка, до но ше ње за ко на, од лу чи ва ње о ра ту и/или 
ми ру, о на сле ђи ва њу кра љев ског по ло жа ја али, с дру ге стра не, скуп шти на 
је од лу чи ва ла о пред ло зи ма од лу ка ко ји су јој под но ше ни (ни је их мо гла 
пред ла га ти са ма, до би ја ла их је од ефо ра и ге ру си је), а и из ја шња ва ње о 

15 Xen., Lak. Pol., XV, 5-8, нав. пре ма: Mic hael Lip ka, Xe nop hon’s Spar tan Con sti tu tion, 
Ber lin and New York, 2002, 95.

16 Sr đan Šar kić, „Car i za kon u go vo ri ma Te mi sti ja“, Zbor nik ra do va Prav nog fa kul te ta u 
No vom Sa du, 1–2/2008, 71. 

17 Her. VII, 104, прев. М. Ар се нић, под ву као ау тор.
18 Ni gel M. Ken nell, Spar tans: A New Hi story, Mal den – Ox ford 2011, 174.
19 Иван Јор до вић, Ста ри Гр ци: Пор трет јед ног на ро да, Бе о град 2011, 181.



670

Др Жељ ко А. Бра лић, Спар тан ски устав и вас пи та ње (стр. 665–677)

пред ло зи ма би ло је уре ђе но „на ста рин ски на чин пу тем акла ма ци је – пред-
лог за ко ји је ви ка при сут них би ла ја ча сма трао се усво је ним“.20 Са мо у из у-
зет ним слу ча је ви ма, ка да ефо ри ни су мо гли да од ре де ко ји пред лог има ве ћу 
по др шку, при сту па ло се оку пља њу гла са ча у две гру пе („за“ и „про тив“) да 
би се по твр ди ла од лу ка.21 

Та ко је обез бе ђе но да скуп шти на ни ка ко не мо же пре у зе ти пре ви ше 
мо ћи и од ве сти др жа ву пре ма де мо кра ти ји, чак је екле си ја мо гла би ти рас-
пу ште на „уко ли ко би на род хтео да при хва ти на о па ку од лу ку“ (…) „јер је 
од лу ку ве ћа про ме нио и из о кре нуо на ште ту др жа ве.“22 

За јед нич ке обро ке у кру гу при ја те ља или си си ти је Ли кург је на вод но 
увео „да би још ви ше су збио рас кош и са свим ис ко ре нио те жњу за бо гат-
ством..., та ко да су се сви гра ђа ни мо ра ли са ста ја ти и за јед но је сти про пи-
са ни хлеб и је ла“23. То је био још је дан ко рак у оства ре њу Ли кур го вог ци ља 
да оду зме ма те ри јал ном бо гат ству и лук су зу сва ку вред ност, „јер су и бо га таш 
и си ро мах ишли да је ду исто је ло.“24 

Си си ти је су има ле око пет на ест чла но ва, чла но ви су исто вре ме но би ли 
вој ни ци у ис тој је ди ни ци, „јер се по ка за ло да су и бор ци бо ље за шти ће ни 
ако се за вре ме ра та не раз два ја ју ни за вре ме је ла“.25 Сва ки члан мо рао је да 
при ла же ме сеч но про пи са ну ко ли чи ну хра не и пи ћа – јеч ма, си ра, смо ка ва, 
ви на, као и сред ства за ку по ви ну ри бе и ме са. Члан ко ји не би мо гао да до-
при не се за јед нич кој тр пе зи био би ис кљу чен из гру пе, а са мим тим остао би 
без гра ђан ских пра ва.26 

Ли кург је, у на ме ри да со ци јал не раз ли ке ума њи или по ни шти, спро вео 
пре ра спо де лу зе мљи шта (не ку вр сту ан тич ке „аграр не ре фор ме“) упра во 
за то што су „гра ђа ни у Спар ти жи ве ли у стра шној не јед на ко сти. Ве ли ко 
мно штво по треб них и си ро ма шних љу ди па ло је др жа ви на те рет, а бо гат ство 
се сте кло у ма ло по ро ди ца.“27 Ипак, по зи тив на пред ра су да о Спар ти као 
ега ли та ри стич кој др жав ној за јед ни ци „јед на ких“ ипак ну ди ви ше уто пиј ску 
не го чи ње нич ну сли ку, а ре ла тив на уче ста лост гу бит ка гра ђан ских пра ва 
то ком пе тог и че твр тог ве ка п. н. е. по твр ђу је да су по сто ја ле зна чај не имо-
вин ске раз ли ке ме ђу гра ђа ни ма. Сма ње њем бро ја пу но прав них гра ђа на сма-
њу је се и број уче сни ка спар тан ске хо плит ске фа лан ге, па је др жа ва „про па ла 
за то што ни је има ла до вољ но љу ди“.28 

20 Ibid.
21 Do nald Ka gan, The Out bre ak of the Pe lop po ne sian War, It ha ca and Lon don 1989, 305.
22 Plut., Lyc., VI, 1–4, прев. М. Н. Ђу рић, нав. пре ма: И. Јор до вић, 175. 
23 Plut., Lyc., X, 1, нав. пре ма: М. Н. Ђу рић (1997), 10.
24 Ibid.
25 Plat., Leg., 625Е.
26 И. Јор до вић, 185.
27 Plut., Lyc., VI II, 1, нав. пре ма: М. Н. Ђу рић (1997), 9.
28 Ari stot., Po lit. 1270а.
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2. АГО ГЕ

Све о бу хват ни и де таљ но раз ра ђе ни си стем вас пи та ња ста јао je у са мој 
ср жи спар тан ске др жа ве, и то је био те мељ ни и основ ни чи ни лац уста вом 
утвр ђе ног др жав ног уре ђе ња. Овај си стем на зи ван аго ге (agōgē) сма тра мо 
глав ном и нај ва жни јом ин сти ту ци јом уста но вље ном спар тан ским уста вом.

По јам аго ге при хва ћен је као на зив за спе ци фи чан спар тан ски вас пит ни 
си стем, ма да је ме ђу во де ћим екс пер ти ма и спе ци ја ли сти ма за спар тан ско 
вас пи та ње29 још увек не мо гу ће по сти ћи са гла сност око са мог пој ма, ње го вог 
ме ста у све у куп ном спар тан ском на чи ну жи во та и, на ро чи то, око вре ме на 
и окол но сти у ко ји ма је по јам по чео да се упо тре бља ва. Мо гу ће је да се по-
јам са на ве де ним зна че њем ја вља тек на кон кла сич ног до ба, али сма тра мо 
да то за на ше раз ма тра ње у овом тек сту ни је од су штин ског зна ча ја. Са мо 
ће мо на по ме ну ти да „реч agōgē ни је са ма по се би ла кон ска. Уо би ча је но ко-
ри шће на да озна чи вас пи та ње, ње но основ но зна че ње је во ђе ње, а та ко ђе се 
ла ко мо же ко ри сти ти у ве зи са ко њи ма, бро до ви ма или во дом, као и у ве зи 
са де цом“30; дру ги са вре ме ни ау тор до да је да би се по јам мо гао ко ри сти ти 
и у ве зи са вој ска ма31.

По јам има да ле ко ши ре зна че ње од основ ног и до слов ног (у ши рем зна-
че њу „по ди за ње“, „вас пи та ње“, „од гој“, „обу ка“). Овај по јам об у хва та и 
циљ, и за дат ке и сред ства спар тан ског вас пи та ња, и на чи не и про це се, ме-
то де, сред ства и про це ду ре ко ји ма се по сти же основ ни циљ вас пи та ња ко ји 
је ујед но и основ на свр ха уста ва, за ко на и др жа ве у ан тич кој Спар ти: циљ 
је сво је вр сна про из вод ња љу ди ко ји се мо гу сма тра ти пра вим Спар тан ци ма. 
У пр вом пла ну је ства ра ње и об ли ко ва ње, вас пи та ње лич но сти, ка рак те ра 
де це и мла дих ко ји ће би ти спрем ни и спо соб ни да се на бој ном по љу (као 
те шко окло пље ни хо пли ти у по рет ку фа лан ге) су прот ста ве сва ком и да са-
вла да ју сва ког не при ја те ља. „У очи ма пи са ца као што су Ксе но фонт, Пла тон, 
и мно гих њи хо вих след бе ни ка то ком ве ко ва – фи ло зо фа, со фи ста, исто ри-
ча ра и би о гра фа – окрут на ди сци пли на аго ге пре тва ра ла је де ча ке у вој ни ке 
ко ји су би ли оте ло вље ње хра бро сти, вр ли не и по кор но сти“.32 

29 Пре све га су у пи та њу Нај џел Ке нел (Ni gel M. Ken nell, The Gymna si um of Vir tue: 
Edu ca tion & Cul tu re in An ci ent Spar ta, Cha pel Hill – Lon don 1995) и Жан Ди ка (Jean Du cat, 
Spar tan Edu ca tion: Youth and So ci ety in the Clas si cal Pe riod, Swan sea 2006); њих дво ји ца су 
ау то ри нај зна чај ни јих на уч них мо но гра фи ја о спар тан ском вас пи та њу по след њих де це ни ја, 
а њи хо во не сла га ње и по ле ми ка (по не кад по себ но жу стра) са мо до ка зу ју да је ис тра жи ва ње 
Спар те и спар тан ског вас пи та ња и у са вре ме ној на у ци вр ло зна ча јан, нео п хо дан и кон ти ну и-
ра ни про цес ко ји се те шко мо же ко нач но за о кру жи ти и за кљу чи ти у на сту па ју ћем пе ри о ду. 

30 N. M. Ken nel (1995), 116.
31 Ка ко то на гла ша ва Жан Ди ка на кон што ци ти ра Ке не ла, вид. J. Du cat, 70.
32 N. M. Ken nel (1995), 5.



Пре тва ра ње де ча ка у вој ни ке по чи ња ло је, на вод но, на са мом по чет ку 
жи во та. Ства ра ње рат ни ка по чи ње про це сом у ко јем др жав ни слу жбе ни ци 
пре гле да ју но во ро ђен чад, да би од лу чи ли да ли ће уоп ште би ти од га ја ни, 
или ће би ти оста вље ни „у бли зи ни пла ни не Тај гет, на по себ ном ме сту за то 
од ре ђе ном.“33 Ова тврд ња о на пу шта њу (из ла га њу, прак тич но осу ди на смрт) 
сла бе, бо ле сне и/или ин ва лид не де це у Спар ти нај ве ро ват ни је је део ком плек-
сне спар тан ске оп се не, при ви да ко ји је то ком ве ко ва на ра стао у мит ску слику 
о су ро вој рат нич кој кул ту ри ко ја ре дов но прак ти ку је ин фан ти цид. 

Ова тврд ња ни је за сно ва на на не по бит но по твр ђе ним чи ње ни ца ма, док 
по сто је са зна ња ко ја је прак тич но опо вр га ва ју. По знат је исто риј ски по твр-
ђен при мер спар тан ског кра ља Аге си ла ја Дру гог, ко ји по пра ву ро ђе ња није 
пр во бит но био на след ник кра љев ске ти ту ле, па је због то га по ха ђао аго ге 
(од то га је био из у зет са мо „пре сто ло на след ник“, пр ви кра љев син ро ђен на кон 
што је ње гов отац по стао краљ). Аге си лај се ис ти цао у си сте му обу ке и вас-
пи та ња, ма да је био хром. Због то га се мо ра мо сло жи ти „да је сâмо ње го во 
пре жи вља ва ње до вољ но да исто риј ску за сно ва ност пре гле да де це ста ви под 
озби љан знак пи та ња.“34 

У сва ком слу ча ју, де ца су пр ве го ди не жи во та про во ди ла у по ро ди ци, 
пре те жно са мај ком, и прет по ста вља мо да се по ро дич но вас пи та ње ма лих 
Спар та на ца на овом уз ра сту још увек ко ре ни то не раз ли ку је од вас пи та ња 
оста лих Гр ка.35

Ме ђу тим, са сед мом го ди ном жи во та већ на сту па ве ли ка про ме на; за 
раз ли ку од оста лих грч ких по ли са, Спар та је већ од овог уз ра ста, уо би ча је ног 
за по че так еле мен тар ног шко ло ва ња ме ђу Гр ци ма, ор га ни зо ва ла вас пи та ње 
под окри љем др жа ве. Основ на бри га о по ди за њу де це (пре све га де ча ка) уме-
сто у по ро ди ци убу ду ће се спр о во ди у др жав ним уста но ва ма, под над зо ром 
јав них слу жбе ни ка. Мо же се ре ћи да је у Спар ти по сто ја ла са мо јед на шко-
ла или „шко ла“, шко ла вој ног и ин тер нат ског ти па, исто вре ме но и вој на 
ка сар на, у ко јој се жи ви, вас пи та ва и учи, и ко јом ру ко во де по себ ни слу жбе-
ни ци, док ве ћи ну вас пит ног ра да не по сред но оба вља ју ода бра ни ста ри ји 
мла ди ћи. „У њи хо вој сед мој го ди ни за ко ни те си но ве гра ђа на ефо ри су по-
ве ра ва ли др жав ном слу жбе ни ку, ко ји је био од го во ран за њи хо во вас пи та ње. 
Зва ли су га пе до ном“.36 

Пе до ном (pa i do no mos) је имао оба ве зу и пра во да над гле да све де ча ке 
и мла ди ће, да пра ти и про ве ра ва њи хо во вла да ње у сва кој си ту а ци ји, а ка-
жња ва ње су не по сред но спро во ди ли ње го ви по моћ ни ци ко ји су за ту свр ху 

33 S. B. Po me roy, 138. 
34 N. M. Ken nell (2013), 383. 
35 Hen ri I. Mar rou, A Hi story of Edu ca tion in An ti qu ity, New York 1964, 42.
36 Si mon So mer vil le La u rie, Hi sto ri cal Sur vey of Pre-Chri stian Edu ca tion, St. Cla ir Sho res, 

Mic hi gan, 1970, 230.
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увек но си ли ши бе или би че ве, па су и на зи ва ни би чо но сци (ma sti gop ho roi). 
Пе до ном је оба ве зно био ста ри ји од три де сет го ди на, док су по моћ ни ци били 
у уз ра сту из ме ђу два де сет и три де сет го ди на жи во та.37 Пе до ном, „онај ко ји 
до но си за ко не за де цу“ био је над ле жан да, по по тре би, ка жња ва и са ме вас-
пи та че, а не са мо вас пи та ни ке.38

Де ча ци су би ли рас по ре ђе ни у гру пе, сва ку гру пу је пред во дио ста ри ји 
мла дић ко ји је имао уло гу вас пи та ча, ин струк то ра, на став ни ка, кон тро ло ра, 
узо ра; ови мла ди ћи су би ли иза бра ни ме ђу нај спо соб ни јим, при мер ним мла-
ди ћи ма ста рим углав ном из ме ђу ше сна ест и два де сет го ди на (мла дић тог 
уз ра ста на зи ва се у Спар ти еј рен, ei ren). Због вас пит них раз ло га, са ци љем 
из град ње спе ци фич ног ка рак те ра спар тан ског вој ни ка – хо пли та, де ча ци су 
би ли под врг ну ти стро гом ре жи му и ди сци пли ни, хо да ли су бо со но ги и 
обри ја них гла ва у је ди ном огр та чу, и ле ти и зи ми, мо ра ли су да спа ва ју на 
про стир ка ма од тр ске ко ју су са ми ру ка ма ло ми ли на оба ли ре ке Еу ро те; 
би ли су чак вр ло оскуд но и сла бо хра ње ни. „И до би ја ли су вр ло ма ло за јело; 
ако су же ле ли ви ше хра не, ре че но им је да оду и укра ду је.“39 

Ма ко ли ко нам ова ква прак са из гле да ла вас пит но про бле ма тич на, у 
спар тан ском окру же њу и у кон тек сту ци ља и за да та ка вас пи та ња у Спар ти, 
де ча ци су упра во из вас пит них раз ло га под сти ца ни да кра ду. Кра ђа хра не 
се сма тра ла по жељ ном и по зи тив ном и ни је са ма по се би би ла ка жња ва на, 
али озбиљ на ка зна је сле ди ла са мо уко ли ко је де чак у кра ђи ухва ћен. За то су 
де ча ци мо ра ли да раз ви ја ју спрет ност, да при ме њу ју лу кав ство, учи ли су да 
бу ду бр зи и не при мет ни, све да би до шли до хра не и да би из бе гли да бу ду 
от кри ве ни, ухва ће ни и стро го ка жње ни. Сма тра ло се да ће на тај на чин раз-
ви ја ти и уса вр ша ва ти ве шти ну и спрет ност ко ја ће сва ком вој ни ку у рат ном 
по хо ду би ти од ве ли ке ко ри сти.40

Без у слов на по слу шност зах те ва ла се од де ча ка у од но су на све ко ји у 
вас пи та њу и обу ци уче ству ју, од еј ре на до пе до но ма, али и у од но су на сва-
ког од ра слог гра ђа ни на. Де ча ци су мо ра ли да по ка зу ју по што ва ње сва ко ме 
ко га срет ну, и сва ки од ра сли Спар та нац имао је пра во да уче ству је у вас пи-
та њу свих де ча ка, мо гао је да их над гле да, про ве ра ва и кон тро ли ше, да про-
це њу је и оце њу је њи хо во вла да ње и на пре дак у обу ци, а имао је та ко ђе 
пра во и да их ка жња ва кад год је сма трао за по треб но.41

Оштре и че сте ка зне има ле су ве ли ку и зна чај ну уло гу у вас пи та њу ма-
лих и мла дих Спар та на ца, а је дан од раз ло га је вас пит ни за да так из до ме на 
мо рал ног вас пи та ња и об ли ко ва ња чвр стог ка рак те ра – тр пље ње бо ла без 

37 N. M. Ken nell (2013), 383.
38 Ibid.
39 H. I. Mar rou, 46.
40 Plut., Lyc., XII, 1–2. 
41 N. M. Ken nell (2010), 184.
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ре чи и без гла са. Ме ђу де ча ци ма се под сти ца ло над ме та ње и бор бе ност, и то 
се ис по ља ва ло у свим те ле сним ве жба ма, од ди сци пли на пе то бо ја (тр ча ње, 
ска ка ње, ба ца ње ди ска и ко пља, рва ње) до ига ра с лоп том и, нај зад, гру бог 
бо ри лач ког „спор та“ пан кра ти о на, „што озна ча ва не ку вр сту ком би на ци је 
бок са и рва ња“.42

Те ле сно и мо рал но вас пи та ње, као нај зна чај ни је за ства ра ње хра брих, 
сна жних и по бе до но сних вој ни ка-хо пли та, би ло је у пр вом пла ну све у куп-
ног вас пит ног си сте ма, док ум но вас пи та ње има огра ни чен про стор. Ипак, 
„Спар тан ци ни су би ли у пот пу но сти не пи сме ни“43, чи та ње и пи са ње су 
учи ли ба рем до еле мен тар ног ни воа. Ипак, уме сто бе сед ни штва и по е зи је, 
„уко ли ко не по у ча ва ро до љу бљу и мо рал но сти“44, код де ча ка и мла ди ћа се 
ин си сти ра ло на са же том и је згро ви том, али исто вре ме но и оштро ум ном из-
ра жа ва њу (ла кон ски го вор или од го вор). Упра во спо соб ност Спар та на ца да се 
на та кав до ви тљив на чин из ра жа ва ју до ка зу је да ан тич ки Спар тан ци ни су 
би ли не у ки и огра ни че ни рат ни ци ка квим су их пред ста вља ли не ки или 
мно ги ау то ри ко ји им ни су би ли скло ни. Спо соб ност за ла кон ско из ра жа ва-
ње, на про тив, све до чи о спе ци фич ном уме ћу, ум ној ду би ни и ре чи то сти 
по себ не, спар тан ске вр сте, ко ја је би ла су прот ност у од но су на тра ди ци о-
нал ну бе сед нич ку обу ку и прак су ка кву су упра жња ва ли оста ли Гр ци то га 
вре ме на.

3. ЗА КЉУ ЧАК: СПАР ТА КАО ДР ЖА ВА  
УСТА ВА И ВАС ПИ ТА ЊА

По ка за ли смо да се ан тич ка Спар та ме ђу дру гим грч ким по ли си ма, па 
и свим дру гим др жа ва ма кла сич ног до ба, из два ја по до след ном и стро гом 
по што ва њу уста ва ко ји су сма тра ли де лом за ко но дав ца Ли кур га. Устав је 
про пи си вао све аспек те жи во та ан тич ких Спар та на ца, од ро ђе ња до смр ти, 
и од ли ку је се не ким ори ги нал ним и са свим уни кат ним аспек ти ма, еле мен-
ти ма и уста но ва ма.

Ме ђу сви ма њи ма, ка ко смо утвр ди ли, по себ но се ис ти че онај еле мент 
ко ји нас упу ћу је на основ ни циљ и пр вен стве ну свр ху спар тан ског за ко но дав-
ца (био то ле ген дар ни, мит ски или исто риј ски Ли кург или не), ње го вог уста ва, 
за ко на и Спар те као др жа ве – де таљ но утвр ђен и уса вр шен си стем вас пи та ња 
и обу ке мла дих Спар та на ца, си стем ко ји је под ори ги нал ним на зи вом аго ге 
иза зи вао за ни ма ње мно гих са вре ме ни ка, али и ка сни јих ми сли ла ца, па и 
мо дер них ис тра жи ва ча. 

42 Жељ ко Бра лић, Ан тич ка Ати на као дру штво уче ња, Бе о град 2006, 88.
43 H. I. Mar rou, 44.
44 He nry G. Good, A Hi story of We stern Edu ca tion, New York 1965, 21.
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Ве ли ка и ду го веч на вој на моћ Спар те и њен кључ ни ути цај у ме ђу грч-
ким и ме ђу на род ним од но си ма у кла сич ном до бу у ве ли кој ме ри се мо же 
об ја сни ти цен трал ним ме стом ко је у спар тан ском уста ву за у зи ма вас пит ни 
си стем као од лу чу ју ћи еле мент др жав ног устрој ства, еле мент ко ји је омо гу-
ћио оства ре ње основ ног пред у сло ва за функ ци о ни са ње спар тан ске др жа ве 
и спар тан ске ар ми је на бој ном по љу: об ли ко ва ње вој нич ких и рат нич ких 
вр ли на код спар тан ских де ча ка и мла ди ћа. 

На гла ском на те ле сном и мо рал ном вас пи та њу, у окви ру ја сно де фи ни-
са ног и ефи ка сног си сте ма обу ке и вас пи та ња, са од ре ђе ном рас по де лом 
уло га и над ле жно сти ме ђу др жав ним слу жбе ни ци ма за ду же ним за спро во-
ђе ње вас пит ног про це са, Спар тан ци су об ли ко ва ли спе ци фи чан ка рак тер ни 
склоп ге не ра ци ја мла дих ко ји су успе шно као те шко окло пље ни вој ни ци-хо-
пли ти за у зи ма ли сво је ме сто у окви ру слав не спар тан ске фа лан ге. Пре по-
зна тљи ви спар тан ски вас пит ни иде ал за у зи мао је нај ви ше и нај ва жни је ме-
сто у спар тан ском уста ву и у са мој др жа ви, у вред но сном си сте му и на чи ну 
жи во та ко ји се са пу ним пра вом, од ан ти ке до да нас, на зи ва спар тан ским. 

По ру ка и по у ка спар тан ског уста ва, др жа ве и вас пи та ња убе дљи ва је и 
ја сна – сва ко дру штво и др жа ва ко ја на пра ви на чин во ди ра чу на о свом оп-
стан ку и вред но сти ма на ко ји ма по чи ва мо ра на пра ви на чин, и пре све га и 
ви ше од све га дру гог, во ди ти ра чу на о вас пи та њу мла дих ге не ра ци ја ко је ће 
дру штво, др жа ву, вр ли не и вред но сти за јед ни це одр жа ва ти у жи во ту и да ље 
пре но си ти у бу дућ ност. 
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Ab stract: An ci ent Spar ta is ge ne rally re cog ni zed as a Gre ek po lis with spe-
ci fic and non-typi cal sta te system de ter mi ned by firmly esta blis hed set of laws, 
com monly con si de red (by Spar tans and ot her Gre eks of the ti me) as a con sti tu tion 
of law gi ver Lyko ur gos. Spar tan con sti tu tion was the es sen ce of the sta te, and this 
work re vi ews so me of the main in sti tu ti ons esta blis hed by the con sti tu tion. Prin-
ci pal sec tion of the text is de di ca ted to the ba sic ele ment and the ma jor pur po se 
of the sta te and the con sti tu tion it self – na mely, to the spar tan edu ca tion. It is the 
pe cu li ar Spar tan edu ca tion and tra i ning system cal led agōgē that par ti cu larly 
ena bled an ci ent Spar tans to ma in tain the ir du ra ble mi li tary might and de ci si ve 
in flu en ce in clas si cal pe riod. Law gi ver of Spar ta de di ca ted pri mary fun ction in 
the ar ran ge ment of the sta te it self to the edu ca ti o nal system, prin ci pally fo cu sed 
on physi cal and mo ral edu ca tion. Ca pi tal pur po se of edu ca ti o nal system was 
cha rac ter for ming of young Spar tans who we re ex pec ted, ma inly on a bat tle fi eld 
in a ho pli te pha lanx for ma tion, to ma te ri a li ze Spar tan ideal of a pa ra mo unt skil led 
com ba tant and fe ar less war ri or. 
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