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Апстракт: Потреба за физичким васпитањем
у средњим школама јесте једна цивилизацијска и
друштвена норма. Нормативни карактер почива
на научно потврђеним бенефитима за биопсихосо
цијални развој, здравље, друштвени живот, али и
на чињеници да је потреба за физичком активно
шћу нешто апсолутно својствено људској природи.
Бављење физичком активношћу поготову у сврху
телесног здравља одувек је било део подвижничког
предања Цркве, мада су се повремено појављивала
учења страна изворном предању која су подвиг раз
умевала као борбу против тела и телесности. Ис
тичући евхаристијски однос према телу као дару
Божијем, покушаћу у овом раду да укажем како по
стоји реална и императивна потреба да се учени
цима богословија обезбеди увођење редовне наставе
физичког васпитања, поготово с обзиром на савре
мени начин живљења у ком преовладава провођење
времена испред рачунара и у седећем положају.
Кључне речи: Физичко васпитање, настава,
вежбање, здравље, тело, подвиг.

Увод
С краја XX века и у прве две деценије XXI века, у домаћој црквеној
јавности и у значајној мери присутна је тема реформе богословског
образовања (в. нпр. Мићић 2009: 13–14; Сандо 2012: 184–185). Свети
Архијерејски Сабор СПЦ основао је Комисију за унапређење црквене
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просвете, која се већ годинама бави црквено просветним питањима и
изазовима из области образовања и стара се да на те изазове на нај
бољи начин пружи одговор (уп. нпр. Петрић 2012; Давидовић 2014;
Катихетски одбор Епархије бачке 2015; Николић 2018). У жижи овог
тела налази се унапређење просветне делатности Српске Православне
Цркве, како у државном школству тако и у богословским училиштима
(уп. Давидовић 2014; Информативна служба Епархије Нишке 2014).
Циљ овога чланка јесте управо потреба да се у евентуалној буду
ћој реформи подржи иницијатива да се у средње богословске школе
уведе редован предмет физичког васпитања. Зато ћу настојати да кроз
симултану анализу две различите дисциплине (теорију физичког вас
питања и теологију) с једне стране укажем на потребу за стручним
физичким васпитањем посебно везану за средњошколски узраст, а с
друге на неоспорност, али и пастирску заснованост спровођења таквог
чина с обзиром на теологију и предање Цркве. Такав приступ овој те
ми требало би да резултира постављањем разлучујућег питања: ако
практиковање предмета физичког васпитања има толико благотворног
дејства превасходно на психофизички развој и здравље једног сред
њошколца, па је и сходно томе физичко васпитање обавезан предмет
у готово свим средњим школама (осим богословијама) без обзира на
уже научно-образовно усмерење, зашто онда богословце ускратити та
квог бенефита или у најмању руку права? Не видим да разлог и оправ
дање може ићи у више од два правца. Или не постоји реална и довољна
свест о потреби за таквим предметом; или пак постоје неки теолошки
и предањски разлози који, с обзиром на црквеноградитељну улогу бо
гословија, у постојању таквог предмета виде било какву штетност.

1. Потреба за физичким васпитањем
За почетак је потребно разграничити да инсистирање на неопход
ности присуства предмета физичког васпитања у школским системи
ма не почива примарно на образовном аспекту. Та чињеница у значај
ној мери овај предмет издваја од других и зато специфични образовни
контекст богословија није адекватно оправдање за одбијање увођења
наставе физичког васпитања.1
С друге стране, најпостојанији слој лаичке (под)свести о физич
ком васпитању повезује се са игром. Премда се не треба стидети игре
1
Овом приликом не улазим у потребу за увођењем других нетеолошких предмета
у богословије, као што су то нпр. хемија, физика, биологија, географија итд., али аргу
мент против би свакако могао бити разнородност тих дисциплина са богословљем
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као егзистенцијалне потребе човека, која и те како има кључан утицај
у развоју детета, ипак је схватање физичког васпитања искључиво у
том контексту заправо озбиљно деградирање овог предмета и уопште
читавог једног научног система. Игри је заиста иманентно место у на
стави физичког васпитања, али само као део једне стручно промишље
не методичке целине (Матић – Бокан 2005: 100–101).
Да видимо прво како се физичко васпитање дефинише: „Физич
ко васпитање је друштвено планирана и организована делатност, за
снована на педагошко-дидактичким основама а усмерена ка жељеној
трансформацији вишедимензионалне личности детета посредством
моторичке активности“ (Вишњић – Јовановић – Милетић 2004: 23).
С друге стране, циљ физичког васпитања је: „задовољавање потреба
ученика за кретањем, допринос повећавању адаптивне и стваралачке
способности ученика у савременим условима живота и рада, развија
ње здравствене културе неопходне ради очувања здравља и стварање
трајне навике да се физичко вежбање угради у свакодневни живот и
културу живљења уопште“ (Вишњић – Јовановић – Милетић 2004:
51). С обзиром на овако високо постављене циљеве, издвајају се три
групе задатака; ми ћемо издвојити поједине (уп. Вишњић – Јовано
вић – Милетић 2004: 59):
1. Био-здравствени: усавршавање функционалних и физичких
способности, усавршавање телесне грађе, јачање и учвр
шћивање здравља и очувања опште виталности организма.
2. Образовни: да ученици усвоје одређен број моторичких зна
ња, умења и навика од значаја за: очување здравља, развој
организма, коришћење слободног времена.
3. Васпитни: васпитање воље, карактера и свесне дисципли
не, позитивног односа према раду, одговорног односа пре
ма колективу.

Дао бих себи за слободу да сходно циљу овога рада истакнем
здравствени значај практиковања наставе физичког васпитања (за
случај да нам други нису од довољне важности). Референтна научна
истраживања недвосмислено потврђују мноштво здравствених бене
фита које задобијају младићи и девојке особито у средњошколском
узрасту захваљујући редовној и адекватној физичкој активности. По
гледајмо на шта указују резултати тимског истраживачког рада који
је предводио Вилијам Б. Стронг (Strong et al. 2005: 732–737):
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1. Крвна слика – минимум од 40 минута дневне физичке активности,
5 дана у недељи за 4 месеца утиче на стабилизовање нивоа липида
и липопротеина, који директно воде ка стабилизацији нивоа HDLхолестерола и триглицерида у крви.
2. Крвни притисак – минимум од 30 минута вежбања у аеробном ре
жиму рада (тренинг у коме откуцаји срца достижу 80% од макси
малне вредности) 3 пута недељно у континуитету, утиче на регули
сање крвног притиска.
3. Срчани мишић – континуирани тренинг у обиму и интензитету као
у ставци бр. 2 повољно утиче на читав кардиоваскуларни систем,
особито на јачање срчаног мишића које се огледа у повећању удар
ног волумена срца (веома битно за превенцију срчаних удара).
4. Плућа – Смањена физичка активност може се на основу истог ис
траживања довести у везу са већом вероватноћом развоја астме.
5. Коштани систем – вежбање од 10 до 60 минута два или три пута не
дељно, нарочито оних вежби које оптерећују тело у уздужној оси,
као што су то трчање, скокови, а затим и вежбе снаге, доводе до
позитивних ефеката на минералну густину костију.
6. Мишићни систем – сензитивни период (период у којима специфич
ни утицаји на организам изазивају појачану реакцију) посебно
битан за развој мишића, особито код дечака, јесте управо период
средњошколског узраста. Бенефити од адекватног развоја мишића
у овом периоду остају током читавог живота и никад се више у тој
мери не могу актуелизовати.
7. Ментално здравље – редовно бављење физичком активношћу може
се довести у везу са нижим резултатима на скали симптома веза
них за анксиозност и депресију.
8. Гојазност – 30 до 60 минута вежбања три пута недељно утиче на
смањење вишка килограма. Не треба напомињати да повишена го
јазност директно узрокује низ здравствених проблема везаних за
кардиоваскуларни и коштани систем.
Указаћу и на једну од такође занимљивих студија која се бави пи
тањем односа организоване физичке активности у школама на развој
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осећаја за друштвеност – заједничарење и припадност, и уједно раз
матра позитиван утицај тих елемената на ангажованост и подстицај
ученика на испуњавање школских обавеза. Ово је посебно важно за
ученике који су затворенији. Заједничарење, упознавање, конекција,
комуникација и блискост и други друштвени елементи који се тичу
припадности једној школској заједници, у значајној мери се лакше ус
постављају у фискултурној сали него у учионици и вишеструко су ја
чег интензитета (уп. Donetta J. Cothran 1999: 234–245).
Брига да ће обавезна физичка активност у оквиру школског про
грама одузети време од учења основних предмета, или да ће физич
ки замор отежати процес учења, апсолутно је неутемељена. Резултати
истраживања на том пољу указују да сат времена организоване фи
зичке активности дневно у школи нема негативних последица по ре
зултате остварене у другим образовним предметима. Насупрот, може
се констатовати само позитивна веза међу овим наизглед одвојеним
активностима. Физичка активност позитивно утиче на концентрацију,
памћење, понашање у учионици као и на интелектуалне перформан
се уопште. Зато и аутор овог истраживања упозорава да је основаније
бринути у супротном смеру, тј. да школски програм не буде устројен
на штету здравствених бенефита ученика – ако се у њему не нађе аде
кватно време за физичку активност (Trudeau – Shepard 2008: 1–12).

2. Теолошки контекст
Човек према телу начелно може зауз ети три става. Један је обо
жавање тела и стављање потреба тела у апсолутни приоритет. Други
је одбацивање тела који је одлика свих дуалистичких система и уче
ња. Трећи је евхаристијски однос према телу као дару Божијем – који
такође као уздарје треба да буде принет Богу (Влахос 2006: 54). Пр
ви став је у подвижничком искуству недвосмислено препознат као
страст себељубља и зато се њиме нећемо сада посебно бавити. Други
и трећи су интересантни за нашу тему јер су оба били тема теолошке
и подвижничке мисли и праксе, само што је један представљао ис
кривљено а други изворно учење Цркве.

2.1. Аскеза против тела
Врло брзо након појаве хришћанства почињу да се уобличавају уче
ња која у свом теолошком објашњењу аскезе тело виде као негативан
појам. Настанак таквог феномена страног изворном предању Цркве
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може се оправдати тешким историјским приликама кроз које је рана
Црква пролазила (гоњења, ратови, страдања, мучеништво), тј. све већој
очигледности да свет у злу лежи и да избављење треба тражити у осло
бођењу од материјалног света. На такву реалност сасвим природно су
се надовезале платонистичке идеје са којима је Црква улазила у дијалог
при сусрету са јелинским философским наслеђем. Углавном, резултат
је био све већи број учења која акценат дају спасењу душе а не васкрсе
њу тела (Мидић 1995: 161). Гностицизам, манихејство и оригенизам су
нека од ових учења. Оригенизам је у монашким заједницама особито
наишао на прихватање. Напослетку је осуђен на Петом Васељенском
Сабору, што је за последицу имало да није успео да преживи у свом пу
ном изражају, но оригенизам никад није ни потпуно угушен, тј. уткао се
у (под)свест Цркве и некад мање а некад више кварио изворно предање.
Та „подсвест“ је толико архетипски укорењена да до данас налази
мо случајеве да се невезано за било какво систематско учење, пре или
касније срећемо са спонтаним тумачењем, схватањем и практиковањем
аскезе као борбе против тела. У савременом социолошком контексту
црквени пастири често бивају принуђени да одговарају на питања по
пут: „Шта Црква мисли о спорту?“ „Да ли је грех да вежбамо у теретани
итд?“ Сама потреба за таквим питањем сведочи да притајено манихеј
ство вазда вреба; чак и кад начелно нисмо против вежбања, потребно
нам је разрешење од црквеног ауторитета не би ли смо се ослободили
комплекса кривице. Оно што је још више проблематично јесте то што је
питање какав ћемо одговор добити. „Млаћење празне сламе“ је свакако
бољи одговор него „бављење спортом је грех“. У много пута преприча
ним анегдотама наших чувених духовних пастира могли су се чути и
подругљиви коментари, типа: „Боље копај кукуруз него што тренираш“
– и то је уреду, али само уколико изузмемо чињеницу да данас већи део
становништва живи у градовима, где се намеће један седећи и нездрав
начин живота. Човек који је живео и радио на селу, поготову у време кад
није било толико развијених техничких помагала, имао је солидну дозу
дневне физичке активности. Ако поједини духовници подстичу и похва
љују тренирање људског духа кроз упознавање са достигнућима и дели
ма светске уметности, науке и философије, не видим зашто би бављење
физичком културом било штетно, остављајући сваком да бира предмет
свог интересовања. Спорт је комплексан савремени културолошки и со
цијални феномен. Свакако да у савременој спортској култури има мно
го чега страног православном етосу, али исто тако постоји простор за
Цркву да, као и много пута у историји, кроз креативни сусрет преобрази
дату културу живљења притом је не укидајући. Чујмо један вапај младог
тренера у том правцу упућен:
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„Тренер би требало да буде узор, пример, ауторитет. Требало
би да буде више од тренера. Битније је да се бави духом спор
тисте, него његовом брзином и процентом мишићне масе, јер и
ако једног дана успе у спорту – биће неуспешан човек са много
новца. А ако не успе, то је тек промашај: полупан човек и нео
стварен спортиста.“ (Јовичић 2019).

Дозволимо да нам савремени поштовани духовни пастир протоје
реј Андреј Ткачов одговори на питање да ли је православним хришћа
нима потребан спорт:
„Потребан им је зато што су људи. И њима су потребна здрава деца,
пубертетлије који се баве нечим корисним и не губе време на улици
и за компјутером, потребни су им снажни мушкарци и старци који
дуго година чувају ‘ватру у жилама’ и животни тонус. Потребно нам
је све што користи разуму, савести, породици и земљи. Љубитељи
статистике уколико то желе могу бројкама да нам докажу да ам
плитуда болести, ко и амплитуда криминала и греховне зависности
у свакодневном животу опада тамо где расте амплитуда масовног
бављења спортом. За човека реч ‘живот’ не означава само биоло
шко постојање. Треба живети без греха, бодро и корисно. Ми би то
требало да разумемо подједнако као и сви остали.“ (Ткачов 2019).

2. 2. Брига о творевини – брига о телу
Узимајући за смерницу Оваплоћење као централни догађај домо
строја спасења, видимо да је Логос пригрлио природу тј. тело а не да
је побегао или се борио против ње. Љубављу је исцелио рањену људску
природу, чак иако је то подразумевало прихватање страдања као после
дице пада (Зизијулас 2013: 110). Телесност је у догађају Христа основ
на претпоставка нашег заједничарења са Богом. Да Син Божији у своју
Ипостас није примио људску природу, онтолошки јаз између Бога и чо
века а тиме и спасење не би могло да се оствари. Зато је и Црква литур
гијска заједница Тела Христовог у које се утеловљујемо на тај начин што
учествујемо у Евхаристији – превасходно телесно. Може се поткрасти
да на Литургији умно будемо расејани, али без физичког присуства не
ма учешћа. На Литургији се сабирамо на једном месту, приносимо об
рађене дарове природе у виду хлеба и вина, целивамо се целивом мира,
причешћујемо се из једне Чаше. У Цркви, не да се тело не одбацује, па
ни само исцељује, већ се обожује, усуђујем се рећи да на известан начин
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у једном специфичном литургијском контексту, чак и обожава, јер је
тело храм Духа Светога (1. Кор. 6, 19). Литургијско поштовање тела ис
кључиво подразумева приношење природе, других и самог себе у однос
са Христом. То нас води исправном разумевању подвига који нема за
циљ одбацивање већ приношење тела на жртвеник љубави.
Данас теолози Цркве, имајући у виду еколошку кризу обнављају и
истичу учење о царском свештенству, о свештеној природи и улози сва
ког човека. Човек је тај кроз којег целокупна творевина треба да обезбеди
спасење. Из тога следи како човек треба да има један посебан однос пре
ма природи, да је не посматра као објекат већ оличношћену кроз Христа.
То такође значи како треба и да брине о природи и да је чува. Али исто
тако човек је сам део те исте природе, те му тако следује да се према
сопственом телу односи као према дару Божијем. Нико нама не брани
да зарад пројаве несврсисходне љубави према Д(д)ругоме жртвујемо на
ше тело, или да саучествујемо у Крсту Господњем трпељиво подносећи
болести и немоћи тела; но то не значи да треба чекати да генерације
младих нанесу штету своме здрављу живећи у виртуелној реалности за
гледани у мониторе и екране рачунара и телефона, не би ли се сетили да
укажемо да смо пред Богом одговорни да барем бринемо о здрављу наше
омладине. Да, заиста то је духовно питање. Свакако, Црква није ту да нам
каже да ли треба и на који начин да вежбамо. Црква сведочи један начин
живота, етос који не укида нашу слободу али утиче на наш однос према
свету и свему у свету. У Цркви ми сусрећемо Христа, где са обзиром на
Њега као централну Личност у нашем животу имамо слободу да успоста
вимо нови однос према свему и свима који нас окружују, па и са самима
собом. С тим у вези речи Св. Апостол Павла: „Све ми је дозвољено али
ми није све на корист“ (1. Кор. 6, 12) могу се тумачити на следећи начин:
„Види сам шта ћеш са својим телом али знај да је оно скупоцени дар Бо
жији; ако си здрав и способан можеш боље помоћи и послужити другима
и тиме испунити закон Христов; свакако га мораш поштовати јер је оно
део Тела Христовог, сарадник у спасењу.“

2. 3 Светоотачка традиција вежбања
Оци су веома често користили спортске термине свога времена,
али не увек у истом контексту. Можемо разликовати три типа. Први тип
указује на очигледну згодност да помоћу термина везаних за телесно
надметање и вежбање опишемо реалност духовне борбе. Други тип је
везан за учешће телесних аскетских пракси у молитви. Трећи, који је за
потребе овог рада најбитнији, односи се на указивање Отаца на добро
бит вежбања тела у директном физичко-здравственом смислу.
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Сличност између подвига као духовне борбе и телесног вежбања још је
уочио први теолог Цркве Св. Апостол Павле (1. Кор. 9, 4–26; 1. Тим. 4, 7–8;
2. Тим. 2, 5). Неколико примера учиниће ту везу потпуно јасном: Старац –
тренер, подвизавање – вежбање, пост – режим исхране, метаније – вежбе,
пад – пораз, превазилажење пале природе – надљудски спортски резултати
и подухвати. Овде постоји још неколико потпуно заједничких елемената
као што су послушност, континуитет, издржљивост, мера да се не претера.
Ту везу и сличност су уочили многи велики оци попут Василија Великог,
Јована Златоустог, Григорија Ниског и других (Влахос 2006: 21–39).
Што се тиче другог типа, без обзира на то што се не могу потпуно из
једначити ове две реалности, ипак можемо констатовати да тачка сапро
жимања дефинитивно постоји. Тело учествује у молитви на разне начине:
положајем, уздизањем руку, метанијама и поклонима, входовима, клеча
њем. Па чак и за умну молитву у исихастичкој традицији не можемо рећи
да је чисто и апсолутно умна – јер њу често прате метаније, положај тела,
издржљивост у стајању, дисање и друге аскетске праксе. Свети Григорије
Палама се противи Варламовом ставу да ум за време молитве треба да
излази из тела и насупрот томе учи да ум треба да уђе у срце, тј. да се вра
ти у тело коме такође припада наслађивање у Богу (Влахос 2006: 35–36).
Као што смо већ поменули, постоји и читав низ Отаца који указују
на добробит од вежбања и уопште благоразумног вођења рачуна о те
лесном здрављу. Једноставно здравом човеку је све лакше чинити па
чак и духовне ствари. Овде се не ради о томе да су здрави у некаквој
духовној предности у односу на болесне: свакако да се подвижнички
венац може задобити и кроз смирено трпљење невољних страдања као
што је болест; овде се ради о личној одговорности да тело учинимо
што ефикаснијим слугом на путу ка спасењу.
Свети Климент Александријски поручује како би дечаци требало
да раде телесне вежбе, и то не само ради доброг телесног стања него
и зарад одважности душе (уп. Педагог, гл. 10 – о вежбама које користе
добром животу; в. Clement of Alexandria 1885).
Свети Василије Велики посвећује посебну пажњу односу подвига и
телесног здравља. Он између осталог каже како Бог није хтео да има
мо исцрпљено тело и да будемо као мртвац који дише, иначе би нас од
почетка начинио таквим. Онима пак који се плаше да телесна снага
подиже страсти поручује да пре гледају да им не ослаби трезвеноумље
и чежња ка Богу, јер ако то не мањка чак и ако се подигну страсти брзо
ће се умирити. Напослетку изводи закључак:
„Стога се са свих страна (и из закона природе, и из учења Божан
ственог Писма, и из онога што су чинили сви светитељи, и из жи
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вота нашег Спаситеља, и из правила живота побожних) види да
је много боље и корисније да нам је тело снажно и да га употре
бљавамо за добра дела, неголи да је исцрпљено и да га својевољно
држимо у бездејствености.“ (Василије Велики 1999: 275–280).

Старац Порфирије Кавсокаливит не пориче да су метаније такође
и вид телесне вежбе од којих цео организам има корист:
„Метаније су облик гимнастике; ми уопште не треба да разми
шљамо о томе али чињеница је да од њих нема боље гимнастике
за стомак, за црева, за грудни кош, за срце, за кичму. Подвиг је
веома користан. Зашто да га не вршимо? Када се подвиг врши
у склопу богослужења и када душа успева да живо учествује у
богослужењу, онда се она испуњава радошћу, умирује и успо
којава. У томе се састоји све. Притом, наравно, и тело има ко
ристи. Оно следи иде за душом и доживљава корист. Јесте ли
ме разумели? У душу улази мир и спокојство, а у телу се одвија
правилно функционисање свих система нашег организма, као
што су крвоток, систем варења, дисајни и ендокрини систем, а
сви ти системи су у непосредном односу са душом.“ (Порфирије
Кавсокаливит 2016: 385).

Свети Теофан Затворник је онима који се баве умним радом по
ручивао да треба да се посвете и вежбама. Препоручивао је књигу О
собној гимнастици у којој се налазе упутства за разне вежбе за разне
делове тела. Такође је препоручивао да се шета по свежем ваздуху ба
рем сат времена дневно (Тертышников 2008: 422).
На питање монахиња манастира Суроти да ли га нешто боли, ста
рац Пајсије одговора да га не боли јер ради духовну гимнастику:
„Метаније благословена! Видиш, мирјани имају корективну гим
настику, а монаси – метаније. Мирјани помоћу гимнастике чине
да им тела буду здрава, док монаси помоћу метанија чине да им и
тела и душе буду здрави. Сироти мирјани не знају колико метани
је помажу, не само за здравље душе, већ и за здравље тела. Добре
су за зглобове, одгоне млитавост, ослобађају човека од неприрод
них стомака, шире ведрину и одважност... метаније су неопходне
и за младе и за старе... Онај ко је снажне грађе треба да ради ви
ше... метанијама се смирује подивљало тело, па тако долази мир
и бестрашће тела.. метаније нам доносе и телесно здравље па чо
век стиче двоструко здравље.“ (Старац Пајсије 2014: 79–80).
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У наставку ћемо видети да су многи оци и сами били на завидном
нивоу физичке спремности.

2. 3. Примери отаца атлета
Поједини примери указују на изузетне физичке подухвате, слобод
но могу рећи и телесну кондицију подвижничких отаца. Рецимо, неко
лико хиљада метанија за ноћ. Узмимо за пример нашег савременика и
сународника преподобног Јустина Поповића који нам је оставио драго
цено сведочанство у своме молитвеном дневнику. Он је у току страсне
седмице дневно творио до 3200 великих метанија (Јевтић 2014: 339).
Или пример такође савременог светогорског подвижника старца Хара
лампија Дионисијатског, који је са својих четрдесетак година достигао
број од 5000 метанија дневно (Старац Јефрем 2014: 378–379). Метанија
посматрана из перспективе спортске биомеханике представља комплек
сну вежбу у којој учествује више мишићних група (ногу, руку и раменог
појаса). Велики број понављања метаније захтева развијену издржљи
вост у снази и солидну кондицију у оквиру аеробног режима рада.
Вишечасовно стајање, које су практиковали нпр. столпници, захтева
извесну физичку спремност. Иако нас стајање на први поглед не асоцира
на неку физичку активност већ више на неку пасивност, заправо се ради
о изометријској контракцији мишића и захтева развијену издржљивост.
У историји подвижничког предања било је и отаца којима трча
ње није било страно. Рецимо преподобни Апфо, египатски подвижник
који је живео у време Теофила Александријског. Он је био познат под
надимком „Антилопа“ који је добио захваљујући томе што је непре
кидно живео и трчао са антилопама. Сачувано је сведочанство како је
једном приликом био ухваћен у мрежу од локалних ловаца. Премда је
могао сам рукама да се ослободи чекао је да га ловци ослободе након
чега је одмах отрчао са антилопама. Интересантно је да ава Апфо није
изолован случај – према Јовану Касијану исти надимак везиван је и за
извесног аву Пафнутија (уп. Florovsky 1975: 97–129, 290–296).
Изгледа да снага воље није једина одлика ових подвижника, већ и
снага тела без које не би могли ни да се прихвате наведених подвига.

Закључак
Потреба за физичким васпитањем у средњим школама јесте циви
лизацијска и друштвена норма. Нормативни карактер почива на науч
но потврђеним бенефитима по биопсихосоцијални развој, здравље, дру
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штвени живот, али и на чињеници да је потреба за физичком активношћу
нешто апсолутно својствено људској природи. Не треба ни занемарити да
је физичка култура интегрални део једног континуираног специфичног
општељудског искуства и развоја.
Особито данас, у времену у ком смо сви сведоци једне корените
промене у начину живљења засноване на убрзаном технолошком раз
воју. Деца одрастају погружена у телефоне и мониторе, изолована од
искуства контакта са природом па и са самима собом, у виртуелној ре
алности. Временом ће можда бити још горе. Све је учесталија појава
гојазности, телесних деформитета, задиханости услед најмањег напора,
отуђености. Као и другим средњошколцима, богословима је такође по
требно више кретања и више активности, и то поготову с обзиром на
специфичност интернатског живота. Као будућим свештенослужитељи
ма потребно им је да буду покретљиви, спремни да служе, мисионаре,
врше парохијске и пастирске дужности, буду кадри да се старају о по
требама народа Божијег, обилазе болне и потребите, посећују домове
по забаченим и изолованим селима и станове у градским вишеспратни
цама без лифта. Физичко васпитање би могло помоћи питомцима бо
гословија да буду здравији и правији, да буду свеснији себе и других
око себе, да имају могућност да заједно са својим вршњацима из других
школа науче и усвоје одређене моторичке радње, спортове и игре, да
вишак енергије својствен за пубертетлије утроше на позитиван и креа
тиван начин, па нек се на крају уз све то и разоноде мало.
Предмет физичког не треба схватити олако. То не могу бити само
часови слободне активности које ће ученици сами организовати у за
купљеним салама и балонима за мали фудбал. Неопходан је стручни
кадар. Бити квалификован наставник физичког васпитања подразуме
ва поседовање знања и умећа из озбиљне вишедимензионалне научне
дисциплине. Неопходно је познавање основа педагогије, физиологије,
биомеханике, анатомије, спортске медицине, процеса телесног разво
ја, мера сигурности и превенција повреда, дијагностике деформитета
и основа корективне терапеутике, правилног извођења вежби итд.
Што се тиче фискултурних сала које богословије немају, то не
представља непремостиву препреку. Могу се изнајмити и позајмити
сале из других школа и спортских установа, часови могу бити органи
зовани и на отвореним теренима у парковима и природи. Добар на
ставник физичког са минималном спортском опремом и реквизитима
може организовати садржајан и темељан час.
За крај да се подсетимо да практиковање наставе физичког у бого
словијама при нашој помесној Цркви није нешто сасвим ново и да је
одређена традиција постојала. Погледајмо интересантно сведочанство
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о томе како је у другој половини XIX века у Бањалучкој богословији
извођена настава „гимнастике“ тј. физичког:
„Било то у ђачком стану или дворишту, било кад ђаци љети изађу
у поље или оближњу шуму на чист ваздух, свакад им је била књи
га у руци, изузимајући оно времена кад раде гимнастику на пољу
бањалучком... Ради гимнастике ђацима је слободно било ићи у
поље бањалучко. Ту су играли разноврсних игара а највише ба
цања камена с рамена... Богослови су вазда имали по једног или
двојицу, који су били добри бацачи, да им други никад одвргнути
(одбацити) није могао... Турски војници, који су на бањалучком
пољу код Врбаса имали своју касарну, долазили су чешће пута, те
се са ђацима бацали камена, али се никада ни један војник нашао
није, да ђацима не само одбаци, него, да се и изједначити ш њима
може. Најглавнији бацач међу богословима, за мога времена, био
је неки Тривун Грабеж, коме нико онда није могао каменом од
бацити. Сећам се кад су једанпут војници довели свога ‘пеливана’
(јунак), да се са ђацима баца, а Тривуна Грабежа није онда ту би
ло, и овај се збиља пребаци свима неколико стопа. Други ђаци ви
дећи то брже боље одлетеше у варош тражити Тривуна, то он дође
за кратко вријеме. Он узе камен, поћута мало и по обичају пуну
у ноздрве, па баци и одбаци цијели укоп. Ђачком весељу не беше
онда краја, док ‘пеливан’ учини Тривуну ‘пат’ (поздрав руком), па
се окрену и оде са дружином.“ (Ковачевић 1909: 171–172).
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Physical Activity and
Trad
 it ion of the Church
Petar Bogdanović
Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade
Summary: The need for physical education in secondary
schools is both civilisational and social norm. The normative
character rests on the scientifically proven benefits for
biopsychosocial development, health, and social life, but
as well on the fact that the need for physical activity is
absolutely inherent in human nature. Being engaged in
physical activity, especially for the purpose of physical
health, has always been part of the ascetic tradition of the
Church. However, there occasionally emerged teachings,
unknown to the original tradition, which regarded ascetic
virtue as struggle against body and physicality. Pointing
out to the Eucharistic regard for the body as the gift of God,
in this paper I will attempt to show that there is actual and
imperative need for the students at Orthodox Seminaries
to be provided with Physical Education classes, bearing
in mind the modern way of living in which spending time
in front of the computer and in a sedentary position is
predominant.
Key words: pshysical activity, physical education,
training, health, body, asceticism.
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