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Ми о драг Д. Сте па но вић
ПојаваспортауСмедеревском
Подунављу(1830–1914)

Сме де ре во 2008.
из да ва чи: Му зеј у Сме де ре ву и 
Newpress Сме де ре во

едиција Магистарскетезе
идокторскедисертације
168 стра на тек ста, 50 при ло га, 
56 спортских би о гра фи ја, 
ре зи ме на енгле ском је зи ку.

ауторa књи ге ПојаваспортауСмедеревскомПодунављу(1830–1914) не 
тре ба по себ но пред ста вља ти бу ду ћи да је ви ше од по ла ве ка при су тан у 
свим до ме ни ма фи зич ке кул ту ре на на шем под руч ју. због то га сам, с лич
ним за до вољ ством али и про фе си о нал ном оба ве зом, при хва тио по ну ду 
да на пи шем при каз на ве де не књи ге ко ле ге Сте па но ви ћа.

У окол но сти ма на ших ве ли ких оп штих по те шко ћа оствa рен је ум ни, 
струч ни и ства ра лач ки по ду хват у обла сти исто ри је фи зич ке кул ту ре. 
На уч ни са мо пре гор ауто ра ре зул ти рао је де лом ко је кон ци зно, про ве
ре но и од ме ре но, на јед ном ме сту, син те ти зу је број не струч не и ис тра
жи вач ке ар гу мен те.

У ци љу бо ље пре глед но сти, књи га је пре зен ти ра на у 11 по гла вља ко
ја, кроз кон ти ну и тет, пред ста вља ју це ли ну са бри жљи во при пре ма ном 
и се лек тив но иза бра ном до ку мен то ва ном гра ђом за под руч ја оп шти
на: Сме де рев ска па лан ка, Ве ли ка пла на и Сме де ре во. Сва по гла вља су 
те мат ски и функ ци о нал но ме ђу соб но и ло гич ки по ве за на. Вре мен ски 
пе ри од ис тра жи ва ња дуг 84 го ди не по себ но је зна ча јан због то га што 
на ста ја ње и раз вој раз ли чи тих об ли ка фи зич ке кул ту ре пра ти од пр вог 
да на по ја вљи ва ња.

Оп шти струч ни при ступ на ко јем је књи га ба зи ра на са же то је из ло
жен у увод ном де лу. У дру гом по гла вљу аутор нас упо зна је са на став ком 
и исто риј ским раз во јем оп штин ских цен та ра по ду на вља, а ко је је по ве
зи вао Ца ри град ски друм – нај ва жни ја са о бра ћај ни ца у овом де лу евро
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пе кроз цео сред њи век. ис пи ти ва ни пе ри од дуг го то во век, о ко ме се 
го во ри у тре ћем по гла вљу, за Ср би ју је био ве о ма бу ран. На вла сти су 
се сме њи ва ле ди на сти је Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић, во ђе ни су ра то ви 
про тив ту ра ка и Бу га ра, на Бер лин ском кон гре су Ср би ја до би ја не за ви
сност, че ти ри го ди не ка сни је по ста је кра ље ви на.

Че твр то по гла вље пра ти на ста нак и раз вој гим на сти ке ко ја се из во ди
ла у ком би на ци ји са вој нич ким ве жба њем и то, пре те жно,у нај ста ри јој 
сред њој шко ли Гим на зи ји у Сме де ре ву. Од по себ ног зна ча ја су ан тро по
ме триј ска ме ре ња гим на зи ја ла ца ко ја су, по чев од 1905. го ди не, оба вља ли 
школ ски ле ка ри Мак сим ер де љац и Хра ни слав Јок си мо вић. У же љи да 
на ста ве са гим на стич ким ве жба ма и по сле за вр шет ка Гим на зи је бив ши 
уче ни ци ове шко ле осно ва ли су 1885. го ди не Сме де рев ско дру штво за 
гим на сти ку и бо ре ње, ко је је та да би ло пр ва спорт ска ор га ни за ци ја у 
по ду нав ском окру гу.

О по ја ви Со кол ства у Че шкој, Ср би ји и по ду на вљу, аутор пи ше у 5. 
по гла вљу, ис ти чу ћи ње го ву са др жај ну по ду дар ност са гим на сти ком. Со
кол ска дру штва ко ја су та да у Ср би ји но си ла на зив „Ду шан Сил ни“ по
сто ја ла су у Сме де де рев ској па лан ци и Сме де ре ву, а на ко ри ца ма књи ге 
на ла зи се из у зет но вред на фо то гра фи ја со кол ског сле та у Сме де рев ској 
твр ђа ви 1914. го ди не.

У 6. по гла вљу аутор, пи шу ћи о стре ља штву, ис ти че ве ли ку по моћ ко ју 
је Кра ље ви на Ср би ја пру жа ла у овом спор ту. Кра ље ви Ми лан и алек
сан дар Обре но вић, а по сле 1903. го ди не и краљ пе тар i Ка ра ђор ђе вић 
при хва ти ли, су па тро нат над Са ве зом се љач ких дру жи на. Стре љач ка 
дру жи на ко ја је у Сме де ре ву осно ва на 1887. го ди не би ла је дру га спорт ска 
ор га ни за ци ја у по ду на вљу, од мах по сле Дру штва за гим на сти ку и бо ре
ње. У по гле ду ма сов но сти стре ља штво је до се гло не ве ро ват не раз ме ре, 
јер је, осим у Сме де ре ву, би ло ак тив но још 15 дру жи на.

Ко њич ком спор ту аутор у 7. по гла вљу по кла ња оправ да ну па жњу, јер је 
вла дар ска ди на сти ја Обре но вић, по чев од ро до на чел ни ка Ми ло ша, би ла 
ве ли ки по кло ник ко њар ства. те мељ мо дер ног ко њич ког спор та у Ср би ји 
по ста вио је кнез Ми ха и ло Обре но вић ор га ни зу ју ћи из ло жбе и коњ ске 
тр ке у Бе о гра ду за вре ме сво је дру ге вла да ви не (1860–1868). У знак пи је
те та пре ма ње му сва ко ла ја ха ча у Ср би ји но си ла су име „Кнез Ми ха и ло“. 
аутор ни је ус пео да про на ђе по дат ке о осни ва њу ко њич ких дру шта ва у 
Сме де ре ву и Сме де рев ској па лан ци, али је уста но вио ор га ни за ци ју из
ло жби и коњ ских тр ка у овим ме сти ма 1893. го ди не. Ко њич ко дру штво у 
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Сме де ре ву но си ло је на зив Је зав ско ко ло ја ха ча „Кнез Ми ха и ло“ и би ла 
је тре ћа спор стка ор га ни за ци ја у на шем гра ду.

У 8. по гла вљу аутор кон ста ту је да је олим пиј ска иде ја у пр вој де це
ни ји 20. ве ка сти гла у Кра ље ви ну Ср би ју и бе ле жи пр во уче шће на ших 
спор ти ста на v олим пиј ским игра ма у Сток хол му 1912. го ди не. Осни ва
њем ме сних олим пиј ских клу бо ва у Сме де ре ву и Сме де рев ској па лан ци 
олим пи зам је за жи вео и у по ду на вљу.

Де ве то по гла вље хро но ло шким пре гле дом ис ти че ре до след осни ва ња 
спорт ских дру шта ва у по ду на вљу у вре мен ском окви ру ис тра жи ва ња.

Де се то по гла вље (33 стра не) го во ри о лич но сти ма ко је су зна чај не за 
по ја ву и раз вој фи зич ке кул ту ре у Ср би ји (56 лич но сти) и по ду на вљу (34). 
Ме ђу овим лич но сти ма је би ло: ми ни ста ра (11), вој них ли ца (6), про свет
них рад ни ка (16), док то ра (10) и дру гих про фе си ја (13). аутор је пре глед
но из нео њи хо во ан га жо ва ње у фи зич кој кул ту ри у ње ном по јав ном и 
раз вој ном пе ри о ду. На тај на чин са зна ња о њи ма су упот пу ње на што је 
омо гу ћи ло ком плет но са гле да ва ње њи хо ве лич но сти. због по ман ка ња 
би о граф ских по да та ка за лич но сти са под руч ја по ду на вља аутор је, по
ред њи хо вих име на ис та као и њи хо во ан га жо ва ње у фи зич кој кул ту ри.

До при нос ди на сти је Обре но вић по ја ви и раз во ју спорт ских дру шта
ва пред ста вља 11. по гла вље (20 стра на). Ди на сти ја Обре но вић при сут на 
је у Сме де ре ву од 1827. го ди не, ка да је кнез Ми лош ку пио од тур чи на 
Му ха ме да има ње ве ли чи не око 30 хек та ра у де лу гра да ко ји но си на зив 

„пла ви нац“. Кнез Ми лош је мно го до при нео раз во ју ко њар ства што је по
твр дио по кла ња њем де ла сво га има ња „Мо ра ва“ (ка сни је: „Љу би че во“) у 
по жа рев цу за по тре бе Др жав не ер ге ле. У књи зи су об ја вље не и две ма ње 
по зна те пе сме по све ће не кне зу Ми ло шу.

зна ча јан до при нос раз во ју ко њич ког спор та у Ср би ји дао је нај ма ђи 
Ми ло шев брат Је врем, ста ре ши на ша бач ке и ва љев ске на хи је. за хва љу ју
ћи Је вре му Шап цу је при па ла пи о нир ска уло га у ор га ни за ци ји коњ ских 
тр ка и то три де се так го ди на пре пр вих тр ка у Бе о гра ду.

Нај ве ћи до при нос раз во ју ко њич ког спор та дао је кнез Ми ха и ло Обре
но вић. У вре ме из гнан ства по се ћи вао је коњ ске тр ке у по зна тим европ
ским цен три ма, а на по је ди ним се и так ми чио во зе ћи фи ја кер. Око сво га 
има ња у Сме де ре ву из гра дио је хи по дром, а ис пред лет њи ков ца игра
ли ште за те нис и кри кет.

Кнез Ми ха и ло је лич но пи сао пра ви ла за коњ ске тр ке у Бе о гра ду, а 
одо бра вао је вред не на гра де у нов цу и ра сним ко њи ма.
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Краљ Ми лан Обре но вић по кло нио је Др жа ној ер ге ли 30 сво јих ко ња, 
а под ње го вим па тро на том био је Са вез стре љач ких дру жи на. Ње гов син 
краљ алек сан дар био је, нај пре, по кро ви тељ Ко ла ја ха ча „Кнез Ми хаило“, 
а за тим и Са ве за стре љач ких дру жи на. Бо рав ком у ати ни, у вре ме одр жа
ва ња Олим пиј ских ига ра мо дер ног до ба 1896. го ди не, зна чај но је ути цао 
на при хва та ње олим пиј ске иде је у Ср би ји.

Књи га пред ста вља до при нос исто ри ји фи зич ке кул ту ре по ду на вља, а 
њен зна чај је уто ли ко ве ћи што тре ти ра нај ра ни ји пе ри од срп ске са мо
стал но сти ко ји је до са да са мо де ли мич но ис тра жен. због то га се мо же 
да пре по ру чи нај ши рем кру гу чи та ла ца, ко ји ће у књи зи на ћи оби ље 
ма те ри ја ла из на ше про шло сти.
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