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СОЦИОПСИХОЛОШКИ
АСПЕКТ(НАШЕГ)СПОРТА

ДАНАС
ОДСИНГУЛАРНОГИСКАЗА
ДОПОГЛЕДАНАСВЕТ

АЛЕКСАНДАРЧОТРИЋ,ДРИБЛИНГДУХА,
МОЦАРТ,БЕОГРАД2012.

Александар Чотрић, један од наших водећих афористича
ра и аутора кратких прича, последњих година са успехом
сеогледаиуделикатномантологичарскомпослу.Замашан
подухват–антологијуафоризамаоспорту–Чотрићјеоба
виотемељноисавесно,ишчитавшимноштвокњига,часо
писаилистова.Импликацијеовихвиспренихидуховитих
жаока,махомпрожетихиронијомспрамнашеактуелнезби
ље,бројнесуиодносесенесамонаспортуужемсмислу,
каопрофесијуисегментдруштвенезабаве,већнаспорту
најширем смислу, као глобални друштвенифеномен. Зато
јеЧотрићевподухвати захваланповоддасеширеразмо
трифеноменспорта,утоликопрештоспортникаднијебио
вишемитификованимистификованнегоданас,никадније
биотоликоманипулативанитоликоукљученудруштвени
тоталитет.

Спортјефеноменкоји,директноилипосредно,дотичесве
темеовогасвета.Просторспортасепротежеодрекреације
појединцадостањаздрављанације,одхобијадопрофеси
је,одразбибригеизабаведопрестижамеђупојединцимаи
народима;одускоциљнездравственефункцијејачањакон
дицијерадилакшегношењатеретасвакодневицеи забаве
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замасе(Хлебаиигара),дофилозофијеживота;одфактора
међународнесарадњедополитичкеинструментализације...

Филозофију спорта надахњивале су а каткад и прожима
ле две чувене девизе –Хипократово геслоУ здравомте
лу здрав духиолимпијсконачелоВажно је учествовати,
са некад присутним а некад подразумевајућим наставком:
а не победити.Прва девиза спада у филозофију живота,
истичућинераздвојноисудбоноснојединствоизмеђутела
и духа, док је друга хуманистички коректив безобзирне и
каткаднемилосрднеборбезауспех,беспоштедногобрачуна
саривалима.Овајхуманистичкикорективимперативапобе
демотивисанјетежњомдаспортнебудератдругимсред
ствима,какобиторекаоКлаузевиц,већсимболмираиува
жавањапротивникакаоравноправногпартнера.Уантичко
добаиуантичкојсредини,утојколевцицивилизације,то
геслоседоистапоштовало–свиманамјепознатодасуу
времеолимпијадапрестајалинесамосукобитакозванихни
жихинтензитета, каквих је увек било диљем света, већ и
најжешћиратови.Олимпијадајебилакултнаисветамани
фестација,изнадсвихподелаираздора.

Употоњојисторији,нажалост,филозофијаиисторијачесто
субилеумимоходу,нереткоиудрастичномсукобу.Знамои
изближеисторијеколикосунаведенедевизезлоупотребља
ване–утоталитарнимрежимима,чијидухидахјошнису
сасвим ишчезли из нашег географског и менталног хори
зонта,свивидовиживотабилисутотал(итар)ниипрожети
политиком,пасусе,уимепотврдесупериорностидруштве
ногсистема,спортистикористилиизаједнократнуупотре
бу,каопокусникунићи,ауфашизмујеспорт,каосимбол
психофизичкеснаге,биоважнаставкарасногидентитета.
Но,ивантихекстрема,акоизузмемоантичкеолимпијаде,
кадасууњеговучастиратовипрекидани(!),спортнијебио
чистфеноменsuigeneris–попутсвихосталихаспекатадру
штвеногживота,ињеговеопштељудскедевизебилесусамо
пожељниоријентириихуманистичкикорективигрубепрак
се.Несамоштосумеђународнанадметањачестоималаи
данасимајукарактерратадругимсредствима,већјератна
психозабујала,анидоданаснијепресушила,инарегио
налном, чакина локалномнивоу–између суседних села
иблискихградова.Пођимоодсвогдворишта,одобрачуна
навијачаЗвездеиПартизана,свратимоусуседно,наобра
чунДинамаиХајдука,отиснимосекоракдаље,добојишта
ИнтераиЈувентуса...Овихнеколикопримераблискихком
шијадовољноречитоговореодраматициспортскихинави
јачкиходноса...
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АнтологијаАлександраЧотрићасадржисавтајтематскии
мотивскипаноптикум.Иакохумористичкитематизујефено
менспорта,превасходнонанашимпросторима, онаисто
временоосветљаваифилозофијуипраксу спортанапла
нетарномнивоу.Тоје,несамоприродновећинеминовно
–светникаднијебиоповезанијинегоданас.Немаданабез
некогмеђународногтакмичења.Светјеиуспортувећчита
востолећеглобалносело.

Чотрићнамстрогимодабиромизбогатеризницедухана
шихафористичарасвихпоратнихгенерација,одДушкаРа
довићаиВибадонајмлађихсатиричара,упечатљиводоча
раваколикосе једна,наоконезависнаиспецифичнатема,
ширисвојимприроднимиусађенимкрацимаусвимправ
цима.Преднашимочимасенаокосингуларниисказизна
чењскиунедогледшире,анајбољимеђуњимадосежууни
верзалнеисказеиотеловљујупогледнасвет.

Иакојеантологијатематизоваласпортусвимњеговимпо
јавнимоблицима,одспортаper seдоспортакаосредства
политичкеинструментализације,Чотрићјеусвомодабиру
превасходнупажњупосветиоспортуукризномвремену,а
криза се на нашим просторима одавно укоренила и толи
коодомаћиладајепретежнимделомнашеисторијепостала
нашередовностање.

Док је у стабилним временима спорт само један сегмент
друштвеног живота, у кризним временима, у временима
елементарненемаштинеикрахасистемавредности,губитка
перспективеинаде...спортпостајекомпензацијазасвелич
неидруштвененедаће,преузимаинтегративнудруштвену
улогуипостаје главнистожеридентификације,вредносна
вертикалауневеселојсвакодневици.Доксеумирнимираз
војнимвременимадругеземљеинародипоимајукаопарт
нери,укризнимвременимаседоживљавајукаопротивни
ци,анереткоикаонепријатељи.Спортсеутомконтексту
поларизује–нашседивинизује,аспортнашихпротивника
сатанизује.Успесинашихспортистасенедоживљавајукао
успесидаровитихиспортупосвећенихпојединацаитимо
ва,већкаопобеденацијенадостаткомчовечанства.Апсо
лутизацијасопственихуспехасежедомитскихразмера–ми
смонепобедиви,најбољи,идеални,осим...

Кад се поље очекивања уздигне на највиши степен, једи
ниправиуспеси су– златнемедаље.AutCaesarautnihil!
Већдруго,треће,четвртоместопредстављанеуспех,апе
то илишесто је – катастрофа.Апошто је нереално поље
очекивањачестоусударусастварношћу,засвенеуспехесу
криви – странциилинаши субјективнипропусти.Чотрић
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је,мноштвомупечатљивихпримера,илустроваобескрајни
регистартихаликојинашуспортскусрећукваре,одгрубе
игрепротивникадосудијскенеправде,којасепростиреод
личнемржњедосветскезаверепротивСрбаиправославља.
Какобидрукчијенајбољигубили?!Деветоидесетоместо
на планети са двеста држава, у трезвеном, рационалном
кључу,сматралобисевеликимуспехом,ализанасје,про
жетимирационалнимосећањемсвојеизузетности–равно
катастрофи.

Чотрићевакњигарељефноосликаватудивинизацијунаших
и сатанизацију оних других.Ти други нису увек странци,
могудабудупрвекомшије–зазвездашепартизановци,за
Врачарце Звездарци, за ЗемунцеПанчевци...Сатанизација
противникапочињеодсамогпрага–већпрвикомшијамно
гимаоднасјемрскинепријатељ.

Укризномвремену,унедостаткуафирмацијекрозрадиза
раду, крознапредаку каријери, спорт јемелемичаробни
штапић за све, амблем личног и колективног идентитета.
Доксеустабилномвременуспортпоимакаозабаваире
креација,укризиседоимакаобитиил`небити,каопитање
опстанкаинационалногетоса.Поразомсеугрожавалични
и друштвени его, национална егзистенција. Отуда толики
једпремапротивнику–некаоривалуисаучесникуусмо
триснагеилепотеигре,већкаокрвникукојинамугрожава
ауруизузетности,амблемпобедника,чистотуинадмоћна
шегетосанадсветомсилеинеправде.

Таквостањедухаодговараполитичкојелити,недораслојна
логувременаишансамадруштвеногразвоја.Уместодапод
стичепривредниинаучниразвој,аспортпостепеновраћау
оквирездравственестратегијеииндустријезабаве,древним
алиevergreenмеханизмомхлебаиигара,преобраћаспорт
уимперијалнуинтегративнусилу.Спорттакопостајеtopos
universalis,сабирноместо,уточиштеизаштитнизнакукуп
невредности једногнарода,ерзацизаједничкиименитељ
свихнашихсународника,мелемзасвеличнеидруштвене
фрустрације...Затосесвакоместо,осимпрвог,сматрапора
зом–коможеисмедабудебољиоднајбољих?!

Стварност, виђенамитскомоптиком, каоповампирена еп
скапрошлост,можедабудебруталнопоражавајућа,затосе
изсеријепобедачестосуновраћамоусеријупоразакојуне
можемолакодаприпишемостраномфактору;сматрајући
своје успехе богомданим а не срећним спојем нечијег да
раинапора,нинеуспехнепоимамокаоприроднуреалију
планетеоддвестадржава.Затоморамочестодасатанизу
јемоисвојелошемомке–главникривцисулошитренери,
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немарне управе, подмитљиве судије... Држ`те лопова! је
етикета/маска која их фолклорно обједињује. Чотрићева
антологијајеисоциопсихолошкапројекцијаспортаукри
зномвремену,њенасатиричнавивисекција.Упркосгорчини
порука,измеђуредова,књигаврвихумором.Тојераскошна
ризницасмеханасвојцех,мотивисананепресушномилу
зијомданамниконеможеништа,дасмоизнадсвих,дасу
намипакленаискушењаисвенеправдеовога света само
пушкиндимимачјикашаљ.


