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1. Таман сам био заборавио на давно, 
прилично успаничено упозорење моје 
колегинице, да је "Кошарка - игра лукавих", 
што је, ваљда требало озбиљно да ме 
поколеба, собзиром   на веома ангажован мој 
лични предавачки став о овом спорту и игри 
( Додуше, она је ту неочекивану "вест" 
нашла у забавној загребачкој едицији 
"Избор", број 5 за 1974. годину, чији је текст 
потписао извесни "Kopllet, L"), чега се, ево, 
сетих и сада, држећи у рукама и ово 
америчко дело, однекуд сличног штимунга! 
Брзо сам се, међутим, успокојио, јер се овде 
ради о веома ригидном истраживању, које је, 
најзад и до нас стигло. 

2. Књига има осам поглавља, - Етика спорта, 
Такмичење заједничка потрага за 
изврсношћу, Спортско понашање, Допинг и 
насиље, Девојчице и дечаци мушкарцици 
жене, Спорт на универзитету, 
Комерцијализација спорта и Спортске 
вредности данас, - од којих је свако веома 
разбокорено, као на пример, оно треће са чак 
12. жестоких "подпоглавља" и то: Спортско 
понашање и правичност у потрази за 
победом, Интернализам екстремизам и етика 
спорта, Формализам, Конвенционализам, 
Широки интернализам: проширење 
формалистичког приступа, Фер-плеј у 
такмичарском спорту, Победа наспрам 
спортског понашања и фер-плеја, Да ли је 
стратешко фаулирање варање?, Казне као 
санкција и као цена, Пети напад: мрља у 
победи?, Да ли је икада допуштено варати?, 
Стварност и идеал у филозофији спорта... 
Све, дакле, важне и значајне теме! 

3. Пошто се аутор често позива на саму 
Кошарку као тај велики и значајни спорт, 
ево ево још неколико навода из тог бизарног 
истраживања, - 

"Играч дефанзивног тима краде лопту и 
трчи према кошу противника. Само један играч 
може спречити играча који се устремио ка 
победничком поену. Играч одбране схвата да 
неможе да спречи ударац, али такође зна да је 
његов противник најгори извођач тројки у свом 
тиму. Претвара се да иде за лоптом док у 
ствари намерно фаулира свог противника. Да 
ли је намерно фаулирање како би се постигла 
стратегијска предност морално? Ипак, 
фаулирање је против правила. Да ли је намерни 
фаул нека врста варања? Да ли се треба 
поносити таквом победом? Зашто да, или зашто 
не?" (п.67,1),- 

али- 

"На пример, у науци, улога филозофије 
није да се такмичи у формулисању и тестирању 
емпириских хипотеза из биологије, херније или 
физике. Филозофи, у ствари, покушавају да 
схвате у ком смислу наука објективно сазнање, 
и затим да испитају тврдње да сва сазнања по 
својој природи морају бити научна. Ако 
усвојимо такав поглед на филозофију, задатак 
филизофије спорта био би да појасни, 
систематизује и вреднује принципе за које 
верујемо да треба да владају у свету спорта. 
Овај задатак може да укључи анализу термина 
као што су "спорт" и "игра", истраживање 
природе изврсности у спорту, морално 
вредновање принципа као што је — "победа 
треба да буде једина брига озбиљног 
спортисте", и примену моралне анализе на 
конкретне случајеве, на пример, да ли 
спортистима треба допустити да узимају 
средства за постизање бољих резултата" 
(п.23,2), - 

па,- 

"Стога, иако такмичење у спорту може 
довести до неједнаког третмана, као што су 
различите расподеле времена за игру за боље и 
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горе спортисте у тиму, не може се на основу 
тога рећи даје такмичење у спорту неправично, 
или неправедно" (п.23,2), - 

и најзад, - 

"Али да ли културне конвенције могу 
бити извор вредности у спорту? 
Конвенционалности су допринели нашем 
разумевању спортске праксе тако што су 
истраживали улогу етоса културног контекста 
игара. Али да ли етос има нормативну снагу? 
Да ли конвенције истражују оно што би 
требало да се догоди, и да ли описују оно што 
се догађа у спортској пракси?" (п.75,4), - на 
пример... 

Остаје још, да се при "заокругљивању" 
овог наговора и за ову читачку авантуру, 
спомене и доста флуидна преводилачка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нетачност у погледу термина (иначе доста 
коришћеног!) "изврсносT" 'као и серија веома 
значајних истреживања, - "Report on American 
Attitudes Towards Sports", "A Theorv of Justice", 
"Winning in Sports and Athletics", "The Game of 
Life", "The Expressive Function of Punishment", 
"Sportsmanship As a Moral Categorv", 
"Philosophic Inquiry in Sport", на пример, иако 
то можда личи на неко посебно "препадање", 
мада је само у питању ригорозно истраживање 
и сасвим озбиљан рад! 

4. Ми смо, на жалост, још нејаки за овакве и 
сличне истраживачке задатке, упркос 
свакако свакако застрашујућег податка из 
овогодишње брошуре "60 година 
Факултета", где стоји, - 156 промовисаних 
доктора наука, - чак! Е, па, -наздравље! 

(Осврт) 
Ст. М. Паунић 
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