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105 Х 70 = КВАДРАТУРА ПРАВЕДНОСТИ
1.

По што је Хри стос пре тр пео му ке на кр сту и уз нео се на не бо, а Ју да се обе сио, 
Спа си те ље ви уче ни ци су на пра ви ли спорт ски тим од је да на е сто ри це, ко ји су се оба-
ве за ли да у игри не оскр на ве ру ке, ко је су пре то га узе ле хлеб, раз ло мљен на Тај ној 
ве че ри. Пе тра су по ста ви ли за гол ма на. Он је на том ме сту по сти зао та кве успе хе да 
су му ка сни је би ли по ве ре ни кљу че ви од ула за у рај. Апо стол ски тим је увер љи во 
осво јио ср ца ре дов них по се ти ла ца цир ку са и хи по дро ма, ко ји су се по сте пе но пре-
тва ра ли у све ти ли шта, где су де се ти не па чак и сто ти не хи ља да љу ди уче ство ва ли у 
пра знич ким слу жба ма у част но во от кри ве не игре. Још и са да фуд ба ле ри ис тр ча ва ју 
на те рен из ту не ла, са мим тим ода ју ћи по част успо ме ни на ка та ком бе, у ко ји ма су се 
скри ва ли пр ви хри шћа ни.

Ако чи та о ци при хва те упра во ка за но у бо го хул ном апо кри фу ко ји под ме ће ста ди он 
на ме сто цр кве,1 мо ћи ће, ко па ју ћи по на уч ној ли те ра ту ри (уз гред бу ди ре че но, вр ло 
обил ној), да по свом уку су на ђу и дру га об ја шње ња те чи ње ни це да фуд бал ски ко лек тив 
бро ји је да на ест игра ча. Та ко, Лу двиг Пфај фер у тре зве но-праг ма тич ком ма ни ру сма тра 
да тај ко лек тив по свом број ча ном са ста ву по ти че од од ре да рим ске цен ту ри је, ко ја се 
де ли ла на де се ти не – нај ма ње гру пе, спо соб не да спро во де са мо стал на бо је ва деј ства.2 
Хри стоф Ба у зен вајн ре ша ва за да так са је да на ест не по зна тих при бе га ва ју ћи кул тур-
но-исто риј ским до ка зи ма. Он ви ди у фуд ба лу де ге не ри са ни на ста вак кар не ва ла, ко ји 
из вр ће све вред но сне нор ме па за то ру ши, из ме ђу оста лог, и де се те рач ки по ре дак 
мо рал них пра ви ла, до да ва њем ова мо гре шне је ди ни це: пе ри од фа шин га3 отва ра се 
је да на е стог да на је да на е стог ме се ца у 11 ча со ва 11 ми ну та.4 Пу тем, ко ји је озна чио 
Ба у зен вајн, мо гли би смо ићи још да ље, у ду би ну ве ко ва, и се ти ти се све те де сет ке код 
пи та го ре ја ца, на ко ју се, по свој при ли ци, и ори јен ти сао број jеванђеoских за по ве сти. 
Пи та го ра и ње го ви след бе ни ци су схва та ли де сет ку као збир 1 + 2 + 3 + 4. Да ли се тај 
хар мо нич ни низ ло ми у еша ло ни ра њу фуд ба ле ра на те ре ну, че тво ро чла ном као и он, 
али вре ме ном ме ња ју ћи број игра ча, на ме ње них за од бра ну, по лу од бра ну и на пад?

Ва ља, ипак, по др жа ти ис тра жи вач ку ма шту. Ма ко ли ко би ле за во дљи ве ге не тич ке 
прет по став ке не мач ких на уч ни ка, оне не мо гу да из др же кри ти ку ни ми ли та ри за ци ју, 

1 В. о са кра ли за ци ји фуд ба ла: Gunt her Ge ba u er, Po e tik des Fußballs, Frank furt am Main, 2006, 21 ff.
2 K. Lud wig Pfe iff er, Der selt sa me At trak tor des Fus sballs: Grup pe, Ra um, Be we gung. – In: Am Ball der 
Ze it. Fußball als Ere ig nis und Fas zi no sum, hrsg. von R. La de wig, A. Vo win ckel, Bi e le feld, 2009, 23–33.
3 Фа шинг (Fasching) – чи та ва не де ља ве се ља пред по че так Ве ли ког по ста. (Прим. прев.)
4 Chri stoph Ba u sen we in, Ge he im nis Fußball. Auf den Spu ren eines Phänomens, Göttingen, 1995, 
213–214.
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ни кар не ва ли за ци ју из во ра ода кле по ти че фуд бал, а већ да не го во ри мо о то ме да он 
не ма ни чег за јед нич ког са пр во бит ним хри шћа ни ма (ма да је чак и Јо ван Зла то у сти 
по ре дио по мам не вер ни ке са атле ти ча ри ма). У до ба за чет ка фуд бал ских утак ми ца, 
обим еки па је био ва ри ја ти ван, а тре ба ло му је ви ше од три де сет го ди на да до би је свој 
са да шњи об лик 1897. го ди не. Пра ви ла фуд ба ла су на ста ја ла од про ба и гре ша ка, ре зул-
тат су по сте пе них тра же ња оп ти мал них про пор ци ја ко ји ма се ускла ђи ва ла да љи на 
ле те ња на ко ју иде лоп та, шут ну та но гом, ди мен зи је те ре на ко ји да је опе ра тив ни про-
стор за те удар це, и број игра ча у обе еки пе, ко ји омо гу ћа ва сва ком да игра по себ ну 
уло гу, да сно си од го вор ност за свој део те ре на. Гре шка је за у век оста ла не про мен љи-
ва ком по нен та фуд бал ског при зо ра, би ло да су то фо ли ра ња спор ти ста или су диј ски 
про ма шај, по пут оног на свет ском шам пи о на ту 2010. го ди не, ко ји је Ен гле зе ко штао 
го ла у утак ми ци с еки пом Не мач ке. А ис цр пљу је ли се на ста нак фуд ба ла са мо праг ма-
тич ком прак сом, ко ја ор га ни зу је са му се бе? Зар свет ску (без пре у ве ли ча ва ња) па жњу 
при вла чи игра ко ја не ма ни ка квог кул тур ног сми сла?

Као уме ће ба ра та ња но га ма, фуд бал је у нај ве ћој ме ри зе маљ ско за ни ма ње – пре 
ће би ти да је аутох то но због тог свој ства не го да је уна пред за да то са стра не, да га је 
ис про гра ми ра ла тра ди ци ја. Не без раз ло га, фуд бал је био сми шљен у до ба по зи ти ви-
зма и то у Ен гле ској, ко ја је упра во та да оша му ти ла оста ли свет Дар ви но вим уче њем 
о ево лу ци ји. Као што је Дар вин збли жио чо ве ка са ње го вим при род ним пре ци ма, 
омла ди на из бри тан ских обра зов них уста но ва, пи ка ју ћи лоп ту по трав ња ци ма, као да 
се вра ћа ла оним мо мен ти ма при род не исто ри је ка да је мај стор ство ус прав ног хо да-
ња, вла да ња до њим екс тре ми те ти ма из дво ји ло хо ми ни де из жи во тињ ског цар ства. 
Из тог угла гле да ња, фуд бал се не по мир љи во су прот ста вља ар ха ич ним игра ма лоп том, 
ко је но се у се би со лар ни ми то ло шки на бој, сим бо ли шу ћи ко смич ку ци клич ност (днев-
но-ноћ ну или се зон ску) и пе ри о дич но сме њи ва ње вла сти у дру штву, за ви сно од те ци-
клич но сти. Ни кад не за бо ра вља ју ћи свој на ста нак из ми та и ри ту а ла, по е зи ја је скло на 
да ша ље фуд бал ту да, у пр во бит ност – Ман дељ штам је о ње му пи сао: „Јој: ни му зи ке, 
ни сла ве!/ Та ко од зо ре до зо ре,/ У зам ци на у ке и за ба ве,/ Му че се де ца-ди вља ци.“ Фуд-
бал је за и ста ми то ло ги чан и ри ту а ли сти чан, али на по зи ти ви стич ки на чин. Као и мит, 
он нас упу ћу је на ап со лут но по ла зну си ту а ци ју (на „по бу ну ни ске ма те ри је“, као што је 
Ми ха ил Ба ку њин де фи ни сао ус пра ван ход 1871. го ди не, пи шу ћи трак тат Бог и др жа ва, 
упра во у освит фуд бал ске ере). А та по ла зна тач ка не ма ов де фик ци о нал ни, чи сто хи по-
те тич ки ка рак тер. Пред ста ве о Ства ра њу све та, у ко је се мо гло са мо ве ро ва ти, фуд бал 
пре о бра жа ва у очи гле дан до каз, за сва ког дво но шца, о свом по ре клу и о свом ево лу-
ци о ном на прет ку. Фуд бал је ан тро по ло ги чан и ем пи ри чан у свој ству игре-по дра жа ва ња, 
не са мо што нам го во ри о се би већ од ра жа ва и не што зна чај ни је не го што је то са ма 
игра. Та вр ста спор та ни је то ли ко ве штач ко оса вре ме ња ва ње пра ста рих вре ме на, у 
че му се са сто јао циљ ри ту а ла, ко ли ко је при род но при па да ње и ста ри ни, и да на шњем 
да ну, чим се кре ће мо по зе мљи на исти на чин на ко ји и на ша пра мај ка Лу си или не ка 
још ста ри ја ство ре ња ко ја су пре не ко ли ко ми ли о на го ди на на се ља ва ла африч ку са ва ну 
(за хва љу ју ћи не пре ста ним ар хе о ло шким на ла зи ма, да ти ра ња тог до га ђа ја све ви ше 
се по ме ра ју у дав ни ну ве ко ва).

Упра во као чо ве ко во под се ћа ње на ње го ву сваг да шњу при ро ду, на ње го ву те ле сну 
спе ци фич ност, фуд бал при вла чи ин те ре со ва ње ви ше ми ли јард ског те ле ви зиј ског гле-
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да ли шта па осва ја од ре да и про сте љу де, и ин те лек ту ал це нај ви шег ре да (та кве, на 
при мер, као што су Мар тин Хај де гер или Ал бер Ка ми).5 Је дан од фи ло со фа, об у зе тих 
том игром, Пе тер Сло тер дајк, по сле свет ског шам пи о на та 2006. го ди не је твр дио да 
ма сов не по кло ни ке ву че у фуд бал ло вач ки ин стинкт, ко ји са вре ме на со ци о кул ту ра 
гу ши, али је ком пен за ци о но об но вљив са жи вља ва њем с игра чем ко ји тр чи за лоп том 
(ин тер вју ча со пи су Der Spi e gel, 2006, бр. 23, 70–73). За лоп том, тре ба при ме ти ти, ју ре и 
у дру гим груп ним вр ста ма спор та, од ко јих по по пу лар но сти ни је дан не мо же да се 
ме ри са фуд ба лом. На ви ја чи, ко ји се оку пља ју на фуд бал ским ста ди о ни ма, по сма тра ју 
не са мо об на ва ља ње сце на из ло ва, у ко ме је чо век још са свим упо ре див са жи во ти ња-
ма, већ и пред ста ву дру га чи је са др жи не, у ко јој се по ка зу је ка кву вир ту о зност мо же 
да до стиг не онај ко се отр гао из бе сти јал ног ста ња, вла да ју ћи вер ти ка лом свог те ла, 
ста вља ју ћи је под кон тро лу. Фуд ба лер – сва ко је од нас, са мо што бо ље од оста лих 
ба ра та ра дом но гу. Оне, раз у ме се, слу же као глав но, ис кљу чи во ору ђе та ко ђе у так ми-
че њи ма у тр ча њу и ско ко ви ма. Фуд ба лер се раз ли ку је од атле ти ча ра, спе ци ја ли зо ва-
них за те ди сци пли не, по то ме што уни вер за ли зу је упо тре бу до њих екс тре ми те та, ко ји 
и убр за ва ју кре та ње те ла, и по ди жу га у ва здух, а уз то још и на но се удар це по лоп ти 
и збу њу ју су пар ни ка дри блин гом. Но ге са мим тим рас хо ду ју сав свој ин стру мен тал ни 
по тен ци јал: фуд бал ба ца чо ве ка бу квал но у ње го ве пр ве ко ра ке, да би их про сла вио, 
от кри ва ју ћи ра зно вр сност мо гућ но сти ко је се кри ју у ус прав ном хо да њу.

2.

Ро ђен по чет ком ше зде се тих го ди на XIX ве ка, у зе мљи Дар ви на и Спен се ра, фуд бал 
пре све га ин сце ни ра би о ло шку ево лу ци ју, обе ло да њу је њен спорт ски ана ло гон, али 
ти ме ни ма ло не огра ни ча ва свој сми сао. Дру га кон сти ту тив на цр та фуд ба ла – та бу, 
ста вљен је на рад ру ка ма, ко је не сме ју ни да так ну лоп ту ни ти да се упо тре бе у то ку 
ду е ла са про тив ни ком. Фуд ба лер хва та лоп ту у ру ке је ди но иза иви це те ре на, да би је 
уба цио у игру. Нај бли же пре те че фуд ба ла, у ко је на уч на литературa свр ста ва игре као 
што су, на при мер, har pa stum код Ри мља на или cal cio у ре не сан сној Ита ли ји, ни су зна-
ле за ту за бра ну. Ве за очи–но ге је нео бич на за исто риј ски зна чај ну чо ве ко ву де лат ност, 
чи ја су пре крет нич ка до стиг ну ћа у при вред но-кул тур ној обла сти (из ра да ору ђа, сли-
кар ских и скулп тор ских при ка за, об ра да тла, оп ште ње по сред ством пи сма и мно го 
то га дру гог) за сно ва на је на са рад њи ви да и ру ку, што је под вла чио Ан дре Ле роа-Гу ран.6 
Већ са мо та нео п ште при хва ће ност уза јам ног деј ства, у ко ме су очи и но ге по зва ни да 
вр ше за да так од сту па ју ћи од ру тин ске мо то ри ке, пре ва зи ла зе ћи на шу еле мен тар ну 
по кре тљи вост, зах те ва од фуд ба ле ра мо би ли за ци ју мо жда них сна га. Ако ов де до да мо 
ка ко је он при ну ђен да оства ру је ум не опе ра ци је у усло ви ма цајт но та и смет њи, ко је 

5 О Хај де ге ру-на ви ја чу в.: Rüdi ger Sa fran ski, Ein Me i ster aus De utschland. He i deg ger und se i ne Ze it, 
München, Wi en, 1994, 491. 
6 An dré Le roi-Go u hran, Le ge ste et la pa ro le: Vol. 1, Tec hni que et lan gu a ge, Pa ris, 1964; Vol. 2, La mémo i re 
et les rythmes, Pa ris, 1965; на тог ауто ра се по зи ва и Пфај фер у цит. де лу; в. још: Бенд жа мин Фар-
ринг тон, Го ло ва и ру ки в древ ней Гре ции (Be nja min Far ring ton, Head and Hand in An ci ent Gre e ce, 
Lon don, 1947), прев. К. А. Тро ха че ва, Санкт-Пе тер бург, 2009. 
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му чи не про тив ни ци, би ће ја сно за што фуд ба ле ри, као што до ка зу је не у ро ло ги ја, по 
оп те ре ће њу мо зга оста вља ју за со бом чак и ша хи сте. Фуд бал не са мо што ме ша про-
ста ке и му дра це на три би на ма не го још и не у тра ли ше раз ли ку из ме ђу ду хов ног и би о-
фи зич ког на игра ли шту, ин те лек ту а ли зу ју ћи де ло ве те ла ко ји су обич но, као про тив-
те жа ру ка ма, на ме ње ни за вр ше ње нај про сти јих по крет них ак ци ја. Урав но те жи ва ње 
вр ха, ко ји упра вља ор га ни змом, и те ле сног дна је за пе ча ће но до зво лом да се игра 
гла вом (по че му фуд бал не ли чи на кар не вал, у ко ме, по М. М. Бах ти ну, вла да „ло ги ка 
точ ка“, ко ја ме ња ме ста вр ху и дну). Ни је чуд но што се фуд бал, ство рен у омла дин ској 
ели ти, ни је за др жао у ви шем сло ју ен гле ског дру штва и бр зо је про дро у про ле тер ску 
ма су. Ни ко дру ги до тре нер пр вог фуд бал ског клу ба рад ни ка, лон дон ског „Ар се на ла“, 
Хер берт Чеп мен (Chap man), увео је рас по ред игра ча по си сте му 1 – 3 – 2 – 5, ко ји је 
тра јао до свет ског шам пи о на та 1958. го ди не.

Раст фуд ба ла је про ти цао па ра лел но с па дом ма ну фак тур не про из вод ње, пре ла ском 
са за нат ског на ин ду стриј ски рад. Хел мут Пле снер је сма трао да је сав спорт но вог 
вре ме на, па и фуд бал – по ја ва ин ду стриј ског дру штва, ко ја, с јед не стра не, сво јом тр ком 
за ре кор ди ма по на вља ње го ву ори јен та ци ју на не пре ста но по ја ча ва ње еко ном ске 
ефек тив но сти, а са дру ге – про тив ре чи му на сто ја њем да одр жи те ле сну ре ле вант ност, 
ко ја не ста је у ме ха ни зо ва ној и би ро кра ти зо ва ној сре ди ни.7 С те тач ке гле ди шта игра, 
у ко јој се не сме пу шта ти на во љу ру ка ма, са по себ ном очи глед но шћу је ба ца ла иза зов 
пре ин ду стриј ском еко ном ском по рет ку.8 Већ у до ба на стан ка фуд бал је до спео у за ви-
сност од ин же ње риј ских успе ха сво је епо хе: не би до био об лик ко ји по зна је мо да 1844. 
го ди не ни је био от кри вен ме тод вул ка ни за ци је ка у чу ка, ко јим се омо гу ћа ва ло пра вље-
ње на дув не гу ме не ко мо ре. Ка сни је је фуд бал сту пио у са вез са ме диј ском тех ни ком 
– са ра ди ом у дру гој по ло ви ни 1920-их и те ле ви зи јом то ком 1950–1960-их го ди на. У из-
ве сном сми слу он је пред ви део по ја ву и три јумф ки но ме ди ју ма, ка да се у оба слу ча ја 
– и на фуд бал ском игра ли шту, и на екра ну – чо век ја вља, у пр вом ре ду, као ди на мич ко 
би ће. Но ге глу ма ца у мно гим фил мо ви ма кон цен три шу на се бе па жњу ки но ка ме ре, с 
не тре мич но шћу ко ја на во ди на по ми сао о на ви ја чи ма ко ји пра те фин те фуд ба ле ра. 
Филм ска умет ност је за хвал но уз вра ти ла сво јој пред ска зи ва чи ци, спорт ској умет но-
сти, уво де ћи фуд бал у низ сво јих оми ље них те ма. Ме ди ја ли зу ју ћи се све ви ше и ви ше, 
фуд бал се од про дук та ин ду стриј ске еко но ми је пре тво рио у јед ну од нај ка рак те ри-
стич ни јих ком по не на та ин фор ма ци о ног дру штва. По оштро ум ном ми шље њу Кла у са 
Те ве лај та, фуд бал нај но ви јег обра сца, са сво јим крат ким па сом ко ји зах те ва од игра ча 
те сно гру пи са ње и бр зо пре гру пи са ва ње, „ди ги та ли зо вао се“ из ну тра, ап сор бу ју ћи у 

7 Hel muth Ples sner, Die Funk tion des Sports in der in du stri el len Ge sellschaft (1956). – У: H. P., Ge sam-
mel te Schrif ten X, Schrif ten zur So zi o lo gie und So zi alp hi lo sop hie, hrsg. von G. Dux e.a., Frank furt am 
Main, 1985, 147–166.
8 У тој ис тој зе мљи, у ко јој је био сми шљен фуд бал, и от при ли ке та да ка да је ушао у мо ду, ин ду-
стри ја ли за ци ја је ожи ве ла и уто пиј ски про је кат, пред ла жу ћи дру штву по вра так на за нат ски рад, 
ко ји не одва ја про из во ђа ча од ства ри ко је про из во ди. У скло пу са на ме ром да сва ки да шњи жи-
вот пот чи ни иде ји ле пог, про је кат ко ји су ре а ли зо ва ли Ви ли јам Мо рис и сли ка ри-пре ра фа е ли ти, 
на пра вио је ре во лу ци о на ран пре врат у умет но сти, обо га ћу ју ћи је ди зај ном. У та квом кул тур-
но-исто риј ском кон тек сту, фуд бал је ал тер на ти ва есте ти за ци ји сва ко дне ви це, соп стве но Дру го 
умет но сти, ко ја уни вер за ли зу је се бе у свом ути ли та ри зму. 
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се бе прин цип елек трон ско-мре жне ко му ни ка ци је.9 Не ћу се са да упу шта ти у ра зно вр сне 
по сле ди це иза зва не ти ме што је фуд бал по стао ин фор ма ци о на ро ба, на би ја ју ћи се би 
це ну у гле да ли шно-по тро шач кој со ци о кул ту ри ко ја у ре клам ним кли по ви ма идо ли зу је 
игра че и њи хо ве тре не ре, пла ћа и јед не и дру ге пре ма уло зи ма бан кар ских ме на џе ра 
те узур пи ра схва та ње оног што се де ша ва на фуд бал ском те ре ну, у те ле ко мен та ри ма 
и ре жи сер ској мон та жи ка дро ва, по ста вље них те ле ви зиј ском гле да о цу. Ме ни је ва жно 
дру го: кон фликт ин ду стриј ске и ма ну фак тур не про из вод ње већ одав но при па да про-
шло сти; ипак спорт, ко ји па ра ли ше ру ке, не са мо што не гу би ак ту ел ност не го је и 
по ја ча ва. За што?

По ред то га што је фуд бал при на ста ја њу био од јек про ме на ко је су се од ви ја ле у при-
вред ној прак си, имао је још и функ ци ју де сим бо ли са ња. У со ци о кул тур ном оби ча ју ру ке 
су ар хе тип ски асо ци ра ле на власт и ње но пре но ше ње са по тен та та на пот чи ње но ли це, 
ре ци мо, ге стом бла го сло ва. Као што су пе ћин ски оти сци де сног дла на у пр во бит ној 
хор ди слу жи ли као ин декс му шка ра ца ко ји су озна ча ва ли се бе ја ком ру ком, „in vi si ble 
hand“, но ви бо жан ски длан код Ада ма Сми та из ра жа ва пот пу ну моћ са мо ре гу ла тив ног 
ка пи та ли стич ког тр жи шта. По зи ти ви стич ки спорт, фуд бал обес пра вљу је ру ке и са мим 
тим ану ли ра њи хо ву сваг да шњу се ман ти ку, ко ја се про те же од па ле о ли та па све до про-
све ти тељ ства. У скла ду са тим, за јед ни ца на ви ја ча је анар хич на, у ста њу је да се кон-
фрон ти ра са би ло ко јом по ли тич ком вла шћу, би ло да је то ли бе рал на де мо кра ти ја, упла-
ше на из гре ди ма ко је пра ве ho o li gans, или со вјет ски то та ли тар ни ре жим, су ко бљен са 
ма сов ним бун том на Ки ров ском ста ди о ну 1957. го ди не, по сле утак ми це „Зе нит“ – „Тор-
пе до“ и још ра ни је, 1949. го ди не, ка да је на се би ис ку сио не го до ва ње фа но ва „Спар та ка“, 
не за до вољ них су ђе њем у куп ској игри сво је еки пе са „Ди на мом“, Бе ри ји ним двор ским 
клу бом.10 Фуд бал во ди са мо стал ну по ли ти ку, у ко јој по бе да над про тив ни ком не зна чи 
осва ја ње вла сти над њим, по ро бља ва ње сла бих од стра не ја ких. На рав но, про тив ник 
се при ну ђа ва на по раз, не по ста ју ћи, ипак, не при ја тељ ни у оста лим екип ним игра ма, 
али је фуд бал – нај по пу лар ни ја од њих и за то, у по ре ђе њу са њи ма, има по себ но зна-
ча јан ути цај на ма се, ко је под тим деј ством мо гу иза ћи ис под сва ке кон тро ле. 

Са сво је стра не, др жа ва на сто ји да фуд бал, чи ји су по кло ни ци ми ли о ни љу ди, по-
ста ви у за ви сност од соп стве них ин те ре са, по го то ву ко ри сте ћи по бе де на ци о на лих 
еки па ра ди по ди за ња пре сти жа зе мље ко ја је до спе ла у ста ње си ро ма штва (као што 
је то би ло од мах по сле Дру гог свет ског ра та у оку пи ра ној Не мач кој). На ме ћу ћи фуд-
ба лу сво ју во љу, со вјет ски то та ли тар ни ре жим је у вре ме кам па ње, усме ре не про тив 
„ко смо по ли та“, у Ру си ји за ме нио при хва ће ну ен гле ску играч ку тер ми но ло ги ју кал ко-
ви ма с не мач ког, пре во ди ма са је зи ка не дав но по ра же ног не при ја те ља: „пе нал“ се 
пре тво рио у „је да на е сте рац“ („Elf me ter“), „кор нер“ – у „уда рац из угла“ („Ec kstoß“), „аут“ 
је по стао „уба ци ва ње“ („Ein wurf“) итд. Ин ди ка тив но је да су кра јем два де се тих и то ком 
три де се тих го ди на XX ве ка, ка да је власт у Со вјет ској Ру си ји по ста ла ауто крат ска, тј. 
ди гла се до сво је крај ње ви си не, књи жев ност (За вист Ју ри ја Оље ше), сли кар ство (Гол ман 

9 Kla us The we le it, Tor zur Welt. Fußball als Realitätsmodell, Köln, 2006, 151 ff. 
10 О том нео бич ном до га ђа ју в. де таљ но: Ро берт Эде ль ман, Ро ман ти ки-не у дач ни ки. „Спар так“ 
в зо ло той век со вет ско го фут бо ла (1949–1952). – У: Рос си й ская им пе рия чувств. Подхо ды к ку ль-
тур ной ис то рии эмо ций, под ред. Я. Плам пе ра, Ш. Ша ха дат, М. Эли, Мо сква, 2010, 306–326. 
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[1934] Алек сан дра Деј не ке) и филм (Гол ман [1936] С. А. Ти мо шен ка) иза бра ли за ре пре-
зен та ци ју фуд ба ла оног ко ме је до зво ље но – у огра ни че ним окви ри ма ка зне ног про-
сто ра – игра ње ру ка ма. Ма да је Вла ди ми ра На бо ко ва те шко осум њи чи ти за сим па ти-
је пре ма то та ли та ри зму, и он се, ре а гу ју ћи на Оље ши ну За вист у ро ма ну Под виг (1930), 
об рео уву чен у оп шту мо ду и при ка зао свог ју на ка као гол ма на у еки пи Кем брич ког 
ко ле џа. Ипак, На бо ков је на гол, уме сто Оље ши ног узор ног со вјет ског мом ка, Во ло ђе 
Ма ка ро ва, по ста вио мла ди ћа ко ји се оду ше вља ва бор бом про тив бољ ше ви зма.

Да кле, ру ке су у фуд ба лу дис функ ци о нал не, ка ко ин стру мен тал но та ко и сим бо лич-
ки, па ако их умет ност ипак ис ти че у пр ви план, чи ни усту пак по ли тич кој мо ћи, уста-
но вље ној ван зи до ва ста ди о на. Мо же се ре ћи да је фуд бал – спорт ин ва ли да11 ко ји 
на док на ђу ју без вла шће ру ку на ра чун ар ти стич ког са вр шен ства, ко је до сти же рад 
но гу. Fa ir play, те мељ но на че ло спор та, до би ја на зна ча ју: пред на ма је the fa i rest play, 
ма да се фуд бал по мра чу је и гру бим по ступ ци ма (јер не тре ба бр ка ти фе но ме нал но са 
су штин ским, с иде јом, ко ја осло ба ђа но ге од до ми на ци је ру ку). Фуд бал је ре во лу ци о на-
ран јер уки да не пра вед ност ко ја је ушла у на шу плот, у ко јој су јед ни ор га ни со ци јал но 
и кул тур но пу но вред ни, а дру ги – но ге – по моћ ни, пр вен стве но би о фи зич ни, сла бо 
се ман ти зо ва ни, ни су кре а тив ни, као што при ме ћу је Гун тер Ге ба у ер.12 Као уки да ње 
ин кор по ри ра не не јед на ко сти фуд бал ска утак ми ца пред ста вља до га ђај ко ји је сте сен-
за ци о на лан (раз у ме се, у овој или оној ме ри), не за ви сно од то га у ка квим се исто риј ским 
при ли ка ма – ин ду стриј ског или по стин ду стриј ског дру штва – де ша ва. Фуд бал је не што 
– ви ше од са мо јед не игре, за то што у свом по ми ри тељ ском ега ли та ри зму ап сор бу је 
у се бе и чист рад – так тич ки ва жна кре та ња спор ти ста без лоп те. Фуд бал ска утак ми ца, 
оби ла та тра у ма ма, стал но из ба цу је сво је из во ђа че, али и гле да о це, пре ко пра га играч-
ких рад њи – у ре ал ност бо ла, те ле сне пат ње. Са вре ме ни фуд бал по твр ђу је сво ју те жњу 
ре хи је рар хи за ци ји, ко ја му је искон ски свој стве на, ти ме што уни вер за ли зу је игра че 
– ба ца ју ћи бе ко ве у на пад и зах те ва ју ћи од струч ња ка за на пад да уче ству ју у од бра ни, 
ка да ту ђи тим иде у на ва лу. 

3.

Ако се са гла си мо са свим што је го ре ре че но, он да тре ба при зна ти да фуд бал чи ни 
квин те сен ци ју оних ига ра ко је је Ро же Ка јоа озна чио тер ми ном „agon“,13 а мо жда и 
ига ра уоп ште, у свим њи хо вим ра зно вр сно сти ма. Так ми че ња у спрет но сти, сна зи и 
ин те лек ту обе ло да њу ју не чи ју пред ност у свој ству објек тив но да тог, утвр ди вог не по 
су бјек тив ном ће фу, ни ти по ми шље њу већ на осно ву раз ли ке у ор ган ским спо соб но-
сти ма ко је по се ду ју кон ку рен ти. Од у зи ма ју ћи ру ка ма њи хо ве со ци о кул тур не при ви-
ле ги је, фуд бал нам, као ни јед на дру га аго нал на игра, ули ва ве ру у по сто ја ње при род не 
пра вед но сти. У том све тлу он ни је са мо the fa i rest play, већ и the de e pest play (ако је до пу-

11 В. бор бу бо га ља за пу но вре дан жи вот у дру гој по ло ви ни XIX ве ка: Pe ter Slo ter dijk, Du mußt dein 
Le ben ändern, 69 ff. 
12 Gunt her Ge ba u er, Оp. cit., 28.
13 Ro ger Ca il lo is, Les je ux et les hom mes, Pa ris, 1958; в. ру ски пре вод С. Н. Зенкинa: Ро же Ка й уа, Игры 
и люди. Ста тьи и эс се по со ци о ло гии ку ль ту ры, Мо сква, 2007. 
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сти во да та ко по ви сим ранг тер ми на, ко ји је у ши ро ку упо тре бу увео Кли форд Гирц).14 
Уко ли ко се хва тач ки ор га ни осу ђу ју на не рад, уто ли ко се мо дал ност „има ти“ на фуд бал-
ској аре ни ис ти ску је мо дал но шћу „би ти“. Он то ло ги зам ига ра–утак ми ца до сти же ов де 
свој вр ху нац. Бор ба за лоп ту има за циљ тек јед но осва ја ње пре сти жа, па за то отво-
ре но про тив ре чи гу би ци ма и сти ца њи ма имо ви не, ко ја чи ни ма те ри јал ну ба зу за не-
јед на кост у не и грач кој, жи вот ној сре ди ни (ма ко ли ко би ле вр то гла ве су ме пре ми ја и 
пла та, од ре ђе них фуд ба ле ри ма у да на шњем дру штву, у ко ме је спорт ко мер ци ја ли зо-
ван и на ка зно пре тво рен у шоу-би знис). Упо ре до с оста лим аго нал ним игра ма, фуд бал 
не ства ра ни ка кав про из вод (he xis), ко ји оту ђу је чо ве ка од се бе. Про из вод тих спорт-
ских так ми че ња по ста је уса вр ша ва ње уче снич ких те ла, на ше нео ту ђи ве имо ви не. Што 
се ти че фуд ба ла, он нас упу ћу је на ону по ла зну тач ку, ода кле уоп ште по чи ње те ле сно 
уса вр ша ва ње, со ма тич ка тран сцен ден тал ност – на ус прав но хо да ње.

При хва та ју ћи да игре-утак ми це, на че лу с фуд ба лом ко ји от кри ва њи хо ву тај ну, 
по ста вља ју пи та ње пра вед но сти, ко ју је за да ло би ће а ни је је ис кон стру и сао чо век, 
ни је из гла ве, тре ба ло би раз ми сли ти о то ме не под ра зу ме ва ју ли то исто и сви ти по-
ви играч ког по на ша ња, раз мо тре ни у књи зи Ро жеа Ка јое. Зар ми ми кри ја (тра ве сти ја, 
но ше ње ма ски итд.) не прет по ста вља уки да ње раз ли ка из ме ђу „ја“ и „не-ја“, на кра ју 
кра је ва, из ме ђу су бјек та и би ло ко га Дру гог? Не пре до ча ва ли та игра, ко јој је Ка јоа дао 
на зив „alea“ (она се за сни ва на прин ци пу лу три је), јед на ке шан се за успех сви ма ко ји 
узи ма ју уче шће у њој? И да ли игра с ри зи ком по жи вот („ilinx“, „ver ti go“) озна ча ва 
суд бо но сни до дир с оним што ни ве ли ше све – са смр ћу? Из гле да да фуд бал, и по ред 
све сво је аго нал но сти, об је ди ња ва у се би и дру ге на чи не за во ђе ње игре: свој стве ни 
су му и ли це мер је, ко је об ма њу је про тив ни ке, и не пред ви дљи ва слу чај ност, за хва љу-
ју ћи ко јој сла бе еки пе че сто од но се по бе ду над не сум њи вим фа во ри ти ма, и ри зич не 
си ту а ци је, ко је стал но на ста ју у од ме ра ва њу сна га. Та иста играч ка син те за се уоча ва 
и у дру гим екип ним так ми че њи ма. Фуд бал се раз ли ку је од њих по то ме што њи хо ва 
ка рак те ри стич на бор ба за те ри то ри јал ну пред ност до би ја у ње му ви сок сте пен аде-
кват но сти, јер се во ди углав ном но га ма, на шим, та ко ре ћи, хто нич ким ор га ни ма.

Јо хан Хој зин га је, у слав ном трак та ту Ho mo lu dens (1938), из во дио из игре сву кул-
ту ру, уозби ље ну у ин сти ту ци ја ма ко је уре ђу ју и оза ко њу ју чо ве ков дру штве ни жи вот. 
Ар ха ич ни суд ски ду е ли, на пр ви по глед, чи ја је жр тва био Хој зин га, за и ста су слич ни 
са спо ром спор ти ста за пр вен ство. Али, ка да се раз мо три, би ће ја сно да су ор да ли је 
и спорт ски окр ша ји да ле ко од јед на ких при сту па то ме шта тре ба сма тра ти исти ном. 
У пр вом слу ча ју ду ел утвр ђу је ко је прав и ко кри вац. Ју рис дик ци ја се др жи на раз ли-
ко ва њу исти не и ла жи, па се та опо зи ци ја узи ма за осно ву со ци о кул ту ре, обра зо ва не 
по мо де лу су да и рас пра ве, а ми њу у це ли ни схва та мо озбиљ но. У дру гом слу ча ју 
исти на, ко ју атле ти ча ру до но си по бе да, не су прот ста вља се ла жи. Спор ту, као и дру гим 
игра ма, ни је зна но оно што је не и сти ни то. По раз мо же про из ла зи ти из гре шке так ми-
ча ра или кон трол не ин стан це, али сам по раз је исти нит, баш као и по бе да. Су ди је на 
фуд бал ском те ре ну во де ра чу на о то ме да се по шту ју пра ви ла игре и ка жња ва ју оног 
ко их пре кр ши, али су ди ја не ка жња ва ту стра ну што је би ла сла би ја. До пинг, под ва ла, 

14 Cliff ord Ge ertz, De ep Play: No tes on the Ba li ne se Coc kfihgt. – У: C. G. The In ter pre ta tion of Cul tu res, 
[New York], Ba sic Bo oks, 1973, 412–453.
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пот ку пљи ва ње су ди ја и слич но ко рум пи ра ју игру, за па да ју у њу спо ља, при ла го ђа ва-
ју је со ци јал ном кон тек сту, из ко га се она – са ма по се би – из два ја. Ди фе рен ци ра ње 
исти не и ла жи је свој стве но не са мо све сти, ко ја се у про це су исто ри је отр гла од би ћа 
ко је је на кар те зи јан ски на чин са мо до вољ но, гу би осло нац, тло ис под се бе, и због 
то га ни је си гур но у се бе. Су шти ра ци о на ли зам је об у зет са мо пре ва зи ла же њем, што 
зна чи: ауто ком про ми ти ро ва њем. Игре и спорт су, на су прот то ме, уву че ни у би ће, ко је 
про сто је сте и у ко ме, пре ма то ме, не ма не и сти не, а с њом ни не пра вед но сти. Ра ци о-
на ли зам – су бјек то во је уно ше ње зна ња у свет. А у игри се сти че зна ње о на шој укљу-
че но сти у објек тив но по сто је ће уре ђе ње све та. Жи во ти ње и де ца се игра ју за то што 
су би ћев ни. У игра ма се на зи ре исто ри ја, ал тер на тив на оној ко јој је пот чи ње на оста-
ла со ци о кул ту ра. Игре се раз ви ја ју та ко да са да шњост до ми ни ра, не над про шло шћу 
већ над ту ђом са да шњо шћу, ко ја по вред но сти за о ста је за вре ме ном три јум фа то ра, 
али ипак, не по ме сту на оси би ло–је сте. Хо ћу ре ћи да игра, као исто ри ја ко ја про ти че 
пред на шим очи ма, ства ра за о ста ја ње и пре ти ца ње, али не це па са вре ме ност на по-
ти ски ву у про шлост и устре мљи ву у бу дућ ност. Фуд бал се, ме ђу тим, не ис цр пљу је 
чи стим пре зен ти змом, као што за ми шља спорт Ханс Ул рих Хум брехт,15 ко ји раз ми шља 
су ви ше по вр шно. Јер та вр ста так ми че ња од и гра ва, ов де и са да, нај дав ни ју про шлост 
чо ве ка ко ји се ус пра вио над зе мљом. Фуд бал ове ко ве чу је чо ве ко ву исто ри ју – три бу-
ни мо гу са мо да је по сма тра ју од пра по чет ка до да на шњег да на.

Из ван ре дан фи ло лог, а у мла до сти про фе си о нал ни фуд ба лер, Вла ди мир Н. То по-
ров, об ра ђу ју ћи по ре кло ан тич ког спор та, до шао је до за кључ ка да је на стао из по-
греб ног ри ту а ла. Атле ти ча ри се у так ми че њи ма из ну ру ју и рас хо ду ју сво ју жи вот ну 
енер ги ју, а са мим тим да ју да нак умр ли ма, при дру жу ју им се.16 У су шти ни, не што слич-
но је имао у ви ду (али ни је ја сно фор му ли сао) Фре де рик Ја коб Бој тен дејк, ка да је 
сми сао ига ра сво дио на „бор бу про тив стра ха“.17 Спрем ност игра ча, о ко ји ма је пи сао 
Бој тен дејк, да се под врг ну ис пи ти вач ком на пре за њу, да ста ве се бе на про бу, слич ни 
су те ле сном са мо рас хо до ва њу ко је је со ли да ри са ло ан тич ке спор ти сте са мр тви ма, у 
то ку об ре да са хра не. Игре и спорт, као и умет ност, чи јим сам су до ви ма при сту пио 
пи са њу ове књи ге, на тај на чин пре ва зи ла зе оно што, мо гло би се ре ћи, ни ка ко не мо же 
да се ли кви ди ра – би о фи зич ки усло вље ну не јед на кост ко ја де ли умр ле и још жи ве, а 
ко ја се ја вља као про то тип и из вор свих дру гих не пра вед но сти, рас про стра ње них у 
со ци о кул ту ри, где је До бро, као што је већ ин си сти рао Све ти Ав гу стин, не раз ре ши во 
по ме ша но са Злом. Шу ти ра ју ћи лоп ту но га ма, без ру ки ин ва ли ди, оку пље ни на фуд-
бал ском игра ли шту ка ко би од ме ри ли сна ге јед ни са дру ги ма, во де, не све сно, хто нич ку 
игру, из во де за ду шни ба лет, при ре ђу ју на ви ја чи ма при зор, ко ји је, по ду бин ској са др-
жи ни, све та на то ло гич ни ји што ви ше фор мал но из гле да као де мон стра ци ја спорт ске 
ви тал но сти и здра вља. У dan ce ma ca bre фуд ба ле ра је про дро Ни ко лај За бо лоц ки у 
Ступ ци ма, у при зе мље но-ан ти по е тич кој збир ци пе са ма: „Отво ри ла се бол ни ца./ Јој!/ 

15 Hans Ul rich Gum brecht, Lob des Sports, übers. von G. Deg ge rich, Frank furt am Main, 2005, 40 ff.
16 В. Н. То по ров, К уста но вле нию ка те го рии „спор тив но го“ (древ не бал кан ский ло кус „пред-
спор та“). – У: Бал кан ские чте ния, 1. Сим по зи ум по струк ту ре тек ста. Те зи сы и ма те ри а лы, под 
ред. Н. П. Грин це ра и др., Мо сква, 1990, 3–16.
17 F. J. J. Buyten dijk, Das menschlic he Spi e len. – У: Ne ue An thro po lo gie, Bd. 4, hrsg. von H.-G. Ga da-
mer, P. Vo gler. Kul tu ran thro po lo gie, Stut tgart, 1973, 88–122.
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Ов де цен тар фор спа ва/ без гла ве./ Спа вај цен тар фо ре, зад њи цом на пред!/ [...] Спа вај 
јад ни цен тар фо ре!/ Ми жи ви мо.“

Не мам на ме ру да ов де раз ма трам мно го број не кон цеп ци је пра вед но сти, крај ње 
сум њи ве већ због то га што јед не дру ге оце њу ју као не пра вед не. Без об зи ра на кон тро-
вер зу, оне се сла жу у јед ном – у то ме да тра же пра вед ност уну тар дру штве ног уре ђе-
ња. Оно од го ва ра том прин ци пу, сма трао је Џон Ролз, ка да дру штве ни уго вор да је у 
стар ту јед на ке мо гућ но сти ли ци ма ко ја га за кљу чу ју, а из не јед на ко сти при ли ком 
њи хо ве ре а ли за ци је до но си по год ност со ци ју му у пу ном оби му. 18 „Ju sti ce as fa ir ness“ 
Џо на Рол за не обез бе ђу је за шти ту сла бог при де о би до ба ра, твр дио је Пол Ри кер. Оно-
ме ко ји не ма пред но сти, мо ра ју би ти при зна та сво ја пра ва, ра ди че га је нео п ход но 
тре ће ли це, ар би тар, ко ји га ран ту је да у дру штву не ће би ти не за слу же но увре ђе них. 
Ри кер по и сто ве ћу је пра вед ност са суд ским спо ром, са до но ше њем ра зум но ар гу мен-
то ва не пре су де (с те тач ке гле ди шта, чак и са вест ни је ни шта дру го до ин тер и о ри за-
ци ја за ко на).19 При ме ри, на ве де ни за оба мо де ла пра вед но сти (ка ко кон ди ци о ни ра ни 
по уго во ру, та ко и пре да ти у суд ску ин стан цу) да ле ки су од све и зјед на ча ва ју ћег уто-
пи зма, ви де се бе као про мен љи ве у со ци јал ној прак си. Це ла ствар је, ме ђу тим, у то ме 
што со ци јал ност као та ква ни је у ста њу да уки не ин тер пер со нал ну не пра вед ност. Ни 
суд, ни дру штво, са јед на ким по чет ним по зи ци ја ма за све, не ће вра ти ти же ни му жа, 
ко ји је оти шао код дру ге, ко ја у очи ма на пу ште не су пру ге ни по че му ни је бо ља од ње 
са ме. Дру штво ни је у ста њу да за у ста ви cyber mob bing или по пра ви на до буд не ше фо ве. 
Слич ни при ме ри се ре ђа ју до у бес ко нач ност. Кад је већ та ко, он да и со ци јал ност у 
це ли ни ни је из ба вље на од не пра вед но сти и дис хар мо нич но сти, ко је јој мо же при да-
ва ти за себ но ли це (нео зби љан ауто крат, кр ва ви де спот, нео д луч ни мо нарх, из бор ни 
пред сед ник ко ји не ма осе ћај за стра те ги ју). При зна ва ње те си ту а ци је гу ра дру штве-
но-по ли тич ку фи ло со фи ју у не ве ро ва ње у пра вед ност. Нео ли бе рал на иде о ло ги ја, 
ко ју је крат ко ви до про па ги рао Сло тер дајк у већ ци ти ра ној књи зи Гнев и вре ме (ко ће 
сад, у до ба кри зе, да чи та то де ло?), ре зи ми ра на је у окрут ној мак си ми: „Не у спех у 
кон ку рен ци ји не тре ба при пи си ва ти ни ком, осим са мом се би“ (S. 315). 

Не до сти жна у со ци јал ном уни вер зу му (у ком увек по сто ји ме сто за про тив реч ја 
из ме ђу sen sus pri va tus и sen sus com mu nis), пра вед ност се кон сти ту и ше у сфе ри игре и 
спор та, у по себ ној зо ни, у ино со ци јал но сти, ко ја је у спре зи са цар ством мр твих, а исто-
вре ме но упо зна је дру штво са те лом ко је пре ва зи ла зи се бе. Пра вед ност ни је оп шта 
јед на кост, ко ја вре ђа нај бо ље. Али не јед на кост је за и ста не пра вед на. Из лаз из тог 
ћор со ка ка љу ди су на шли у атлет ским так ми че њи ма, у ко ји ма и нај у спе шни ји, и гу бит-
ни ци под јед на ко уки да ју ту не пра вед ност, ко ја уно си смрт у жи вот. Екип на игра лоп-
том но га ма упи су је пре ва зи ла же ње не е кви ва лент но сти жи вих и мр твих у исто ри ју 
чо ве ко вог те ла, то ком чи та вог ње ног тра ја ња.

(С ру ског пре ве ла Рад ми ла Ме ча нин)

18 Джон Ролз, Те о рия спра ве дли во сти, прев. В. Кар по вич, А. Шев чен ко, Мо сква, 2010 (John Rawls, 
A The ory of Ju sti ce, Cam brid ge, Mas sac hu setts, 1971); в. још: John Rawls, Po li ti cal Li be ra lism, New 
York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1993. 
19 Цит. је ру ски пре вод Б. Ску ра то ва: По ль Ри кёр, Спра ве дли вое, Мо сква, 2005 (Paul Ri cœ ur, Le 
Ju stie, Pa ris, 1995). 




