
Пероlелиh УДК 796.323.2( 497.1)"1923/1940" 

Почеци 1i.omap1i.e у Југославији 
(1923 - 1940) 

Айсйlратаи: У раду се објтињава у~иицај организације Црвеног 

крсйlа и Сокола на йочейlке ктиарке у ме!Јурайlној Југославији и 
указује на йресудни уйlицај изасланика Лиге друштва Црвеног 

крста Вилија.ма Вајленда, који је дао йочетни йодсй1ицај за разви
йlат< кошарке у Југославији. 

Спорт је у ХХ веку био важан чинилац друштвеног живота, па и по

литичког. Многе спортске игре настале су у најдинамичнијој земљи-Аме

рици. Одбојка и кошарка, брзо су стекле присталице широм света. Неки 

други, као што је бејзбол, имали су ограничени домет. 

Нови спортови нису настајали из традиционалних игара. Захтевали 

су подоста материјалних средстава, што је ограничавало број оних који се 
њима могу бавити. Материјалне могуhности на Балкану биле су изразито 

ограничене, па је бављење колективним спортом било велики изазов. Нео

пходно је било пронаhи истомишљенике, уређени терен, опрему, знати 

стране језике, итд. Краљевина СХС, односно Југославија, као свака нова 

држава, имала је великих унутрашњих и спољних проблема. У новоство

реној држ:ави, разореној ратовима, код старије генерације није постојало 
разумевање за бављење "дечијим играма". Требало је, уместо тога, сти

цати. Афере око парламентарних избора и унутрашњег живота; спорови 

са суседним државама, углавном су одвлачили пажњу огромне веhине ста

новништва. Тако је остајало мало простора за догађаје који нису егзи

стенцијалне или политичке природе. 

Појава кошарке је због тога код нас била право чудо. Шта је утицало 
на то да је кошарка, која је изискивала велике материјалне издатке, за 
само један људски век, доведена до врхунца баш у Југославији? С почетка, 

она је толико сматрана за небитну да је данас тешко пронаhи податке о 
њеним почецима 1. Новине скоро да не бележе спортске догађаје, па смо 

упуhени на успомене пропагатора кошарке у нас. 

О овој теми се у нас писало врло мало, и то углавном у оквиру уопштених прегле

да развоја наше кошарке. Требало би издвојити докторску тезу Станислава Пауниhа: Ге
неза и раз.вој кошарке у Југославији, Београд 1981. У том обимном делу објављена су 
сведочења учесника најранијег доба наше кошарке, од којих веhина данас није међу 
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Со1ш и Црвени крст 

Готово целокупна спортска активност у Краљевини СХС била је оку

пљена у друштву Со1<0, које је имало врло строга правила и норме пона

шања. Акценат је стављан на индивидуалну физичку спремност, па ко

лективне спортске нису биле омиљене у Со1<олу. То се јасно види из Ус~иа

ва соколске организације, из 1919. године.2 

Сот<о је била најзначајнија државно-спортска институција. Строге, го

тово војничке норме понашања, нису одмах биле благонаклоне према ~а 

каквим "играма". Када је кошарка потпуно прихваhена у Сот<олу (а то Ј~ 
ишло постепено), могла је да рачуна на све оно што је неопходно за развоЈ 
игре а чиме та моhна институција располаже: терени, дворане, дресови с 

бројевима, затим помоh приликом штампања правил~ и упутстава за игру, 

школовање судија, организовање турнира итд. Со1<0 Је организовао и пр

во званично првенство Југославије. Укратко, спортски живот у Краљеви

ни СХС, односно Југославији, без Со1<ола није могао да се замисли. 

Кошарка је посредством међународне организације Црвеног крста 

стигла у Краљевину СХС. Уједињењем Срба, Хрвата и Словенаца УЈ~д~
ниле су се и покрајинске организације Црвеног крста. Та организација Је 

са престанком ратних дејстава прешла на мирнодопски рад. Пре?купаци

ја је била "лечење" народа, пострадалог у рату. Оснивана су броЈна сиро
тишта, отваране школе за децу без родитеља, стипендирани сиромашни, 

а талентовани ђаци. Одржавани су течајеви, ради подизања општехиги

јенског нивоа народа. Стварањем јединствене организације Црвеног кр

ста, на територији целе Краљевине неминовно је било оснивање Под

млатка. 

"Савет Лиге друштава Црвеног крста на својој скупштини, одржаној 

у )Кеневи месеца марта 1922. године, изгласао је резолуцију, кој_ом се пре
поручује стварање Подмлатка ц. к. у свим земљама где настоЈИ Црвени 

крст, у циљу ширења хигијене и духа међународне солидарности, као и 

увеhавања моhи националних друштава Црвеног крста. Остварење ове 

тежње било је веh у велико олакшано искуством и неоцењивим услугама, 

живима. Поред Паунићевог дела, значајне су и књиге Милорада Соколовића, Све о ко

шарци, Београд 1975, и Милутина Павловића: Теорија кощарке, Нови Сад 1977 .. Они У 
посебним поглављима дају кратак преглед о почецима наше кошарке. Од људи КОЈИ су се 

бавили том тематиком требало би истаћи великог ентузијасту Милана Тасића, техничког 

секретара Коиюрктико'i савеза Србије, коме дугујемо посебну захвалност због уступље

не грађе. Између осталог, дао нам је на увид два необјављене, драгоцене документе: Из

вештај о боравку Вилијама Вајленда у Југославији и Извещшај о Срйско- а.меричко.лt 

шурниру у Герију. 
2 N. Zutic, Sokoli. Ideologija и jizickoj kultш·i K1·alje1Jil1e Jugoslavije 1929 - 1941, Beograd 

1991, 10 -12. 
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које је у току рата учинио тек основани Подмладак Црвеног крста у Сје
дињеним америчким државама. 

Одмах йосле ове 1<онференције о~ийочело је с~иварање орzанизација 
Подмлай11<а ц. 1<. онде zде јти нису биле основане. Мноzо йомоhи йружи
ли су ойробани радн~щи у Шо.ме йослу, изаслан~щи амери1<анс1<02 Под
млай11<а црвеноz 1<pciua. Ови изасланици до~или су у нашу државу йоче~и-
1<ом ~и1<. zодине 1921122. "3 

Подмладак Црвеног крста Краљевине СХС основан је, на подстицај 
госпођице Пети Деј Милер (Pettie Day Milleг), представника Америчког 
подмлатка Црвеног крста, 9.12.1921. у Београду. 

Делегати Лиге друштава Црвеног крста и Америчког подмлатка Цр
веног крста напуштају Краљевину СХС у јулу 1923, остављајуhи даљи рад 
на развитку Подмлатка Главном одбору Црвеног крста СХС и основаној 

секцији Подмлатка Црвеног крста, обеhавши да he и даље материјално 
помагати новоосновани Подмладак.4 

Изасланик Лиге друштва Црвеног крста професор Вилијем Августин 
Вајленд (Williaш Augustin Wieland) донео је кошарку у Краљевину СХС. 
Обилазио је бројне државе у Европи, демонстрирао и пропагирао ову игру, 
држ:еhи предавања и показујуhије практично. Давао је и упутства о изгле
ду терена и коша, а саставни део демонстрационог материјала биле су и 

лопте. Поред кошарке, показивао је још неке друге "дечије игре", међу 
којима је била и одбојка. С обзиром на чињеницу да наша земља припада 
самом светском врху и у кошарци и у одбојци, Вајленд је свакако једна од 

најзначајнијих личности у историји југословенског спорта. 
Рођен је у Аламеди, у Калифорнији, 16. марта 1891,5 исте године када 

је кошарка настала. Дипломирао је на Универзитету у Калифорнији. Био је 
капетан у Првом светском рату. У Оукленд се преселио 1920. године. Тада 
се оженио Алисом Флоренс, поручником америчке авијације. С њом је имао 
двоје деце, рођене 1921. и 1922. године. Запослио се као наставник физич
ког образовања у Mission Нigћ Sclюol у Оукленду. Затим је отишао у Евро
пу, где је добио посао у Црвеном крсту. Године 1923. радио је за подмладак 
Црвеног крста. Постављен је, 1936. године, за заменика директора rVasћing
ton Higћ Scl10ol. За директора Galileo Hig'1 Scl10ol у Сан Франциску изабран је 
за главног надзорника противпожарних тимова, у оквиру цивилне зашти

те, у Сан Франциску.6 Био је активан у раду са дечацима (вођа дечака -

3 Сйо.л,еница Под.лtлашка Црвеног крста Краљевине Југославије 1921-1931, Бео-
град 1931, 3. 

4 Исто, 13. 
5 Smi Fnmcisco National Ce111ete1y, Sa11 F,·a11cisko Coimti, page 9. 
6 Sa11 F1ш1cisco C!11'0!1icle, 10. IV 1942. 
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извиђача). Вајленд, по опису Јована Ђорђевића, једног од ученика, изгле

дао је овако: ,,Он је био један йунача1<, 1<руйан чове1<, висо1<."7 Био је на 

месту директора Galileo Higћ Scl10ol, када је, после неколико месеци боло
вања, 27. новембра 1944. године, умро у својој 53. години. 8 

Вајленд је дошао у Београд у септембру 1923. године, о чему обаве
штава дневни лист Правда у броју од 7. Х 1923, у рубрици Дневне вести, 
под насловом "Подмладак Црвеног Крста: Лига Друштава Црвеног Кр

ста из Париза одредила јег. Виалнда [sic!] као свог делегата да у школама 
наше Краљевине на научним основама организује здравствене игре за на

шу омладину. Као што је веh јављеног. Виланд је отпочео тај рад овде у 

Београду и том приликом изјавио да је путујући по другим земљама до 

сада нашао само код Белгијанаца и овде код нас веома живо интересова

ње за телесни и душевни развитак омладине. Свој систематски рад отпо

чеће г. Виланд у понедељак 8. ов. мес. и то у згради основне школе код 
Саборне Цркве,9 где he држати предавање са вежбањем сваког дана од 3 -
5 сати по подне." 10 

Док је др:жао курс у Београду 1923. године, Вајленду је као "тумач" 
помагао Светислав Вуловић, ученик Друге мушке гимназије. Вајленд се 

на течају служио француским језиком. По Вуловиhевом казивању, био је: 
,,Веома савестан у свом послу, атрактиван као предавач, професор Вај

ленд нас је све напречац освојио. Цело своје време, на пример, ја сам тада 

са њим проводио. Међутим, од свих тих игара и спортова које нам је пока

зао, нама се највише свидела - кошарка."11 

Вајленд је боравио у Београду од 27. септембра до 20. октобра 1923. 
године, а затим отишао у Сарајево, Загреб и Сплит. У тим местима држао 

је течајеве "дечијих игара" члановима Со1<ола и наставницима физичке 
културе.12 О Вајлендовом раду, у градовима Краљевине СХС, најбоље го

вори његов извештај13 С. W. Waddington-y, директору Омладинске дивизи-

7 М. Павловић, Нови йоzледи на йочеиiак коutарке и њен конй1инуий1ей1 у наиюј 

зе.мљи у йериоду из.ме!Ју два светска раша, магистарски рад, Београд 1978, рукопис, 2. 
8 Sie1тa Educational Ne111s, January 1945. година. 
9 Мисли се на Основну школу "Краљ Петар I Ослободилац". Школа је уступила 

део свог дворишта Француској, на коме је касније саграђена садашња амбасада. 
10 Правда 7. Х 1923, XIX, 274, 2. 
11 С. Паунић, нав. дело, 270. 
12 С. Паунић, нав. дело, 233, помиње Скопље, Битољ, Ниш и Љубљану, које Вајленд 

не помиње у Извештају, па сматрамо да је обилазак тих градова и рад у њима био само 

његов план, који није остварен. 
13 Извештај Вилијема Вајленда из три дела: Repo1·t оf Тн10 Montlis Wo1·k i11 Jugo - Sla

via, Decembe1; 4. 1923, Attention Miss Benedict, Octobe1· 29. 1923, упућен Mr. C.W. Waddington, 
Director Junior Divisioп League ofRed C\'oss Societies, 2 Avenue Velasquez, Paris, Repo1·tfo1· Mont/1 
ој Octoba 1923. 
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је лиге друштава Црвеног крста. У уводном делу наводи план рада: ,, ... да 
представим тренирање организоване игре и да на дечијим игралиштима 

организујем курсеве са инструкцијама у оним градовима у Југо-Славији 

где су радили чланови америчког Црвеног крста за младе."14 

Око организовања курсева Вајленд је консултовао званичнике југо

словенског Црвеног крста, Градски одбор директора београдских школа, 

све заинтересоване чланове Наставничког веhа, вође друштва Со1<0 и во

ђе Извиђача. Опрема коју је Вајленд користио купљена је од преосталог 

новца из буџета Amaican Ju11i01· Red Cт·oss за 1922/1923. годину. У даљем 
тексту, навео је, да је тај новац преостао, пошто су "операције у Југо -
Славији прекинуте". 

Вајленд је сарађивао са друштвом С01<0, које је било једина званична 

државна спортска институција задужена за спорт. Ту сарадњу он описује 

овако: ,,За време курса, организација Со1<0, Београд, је била главна и све 

је чинила да мој рад буде успешан: прво су одлично сарађивали са осталим 

организацијама у Београду, а друго, упознали су ме са соколским лидери

ма у другим градовима где је требало да одржим часове."15 

Курсеви су одржани: наставницима физичког васпитања, члановима 

Со1<ола и извиђачима. Као отежавајуће околности Вајленд наводи недо

статак игралишта за децу и превелик број ђака на часу. О самом раду 

Вајленд каже: ,,По доласку у Београд, на игралишту, по одличном време

ну, две недеље сам провео са веома занимљивим разредом соколских ли

дера и чланова и професора основних и средњих школа. Уместо по пра

шњавом игралишту школе Сава Мала16 , где је курс почео, преселили смо 

се на соколски терен у школи близу православне цркве." 17 

Вајленд се пријатно ocehao у Београду и да није проводио време само 
држ:еhи курсеве, о чему је оставио сведочанство у свом извештају: ,,Једног 

кишног дана сам у школској сали научио да играм коло; и једне недеље 

када смо имали излет на Топчидеру ја сам их учио играма за које је потре

бан велики простор."18 

Вајленд је сарађивао са људима из Црвеног крста, како би што боље 

организовао курсеве у другим местима: ,,У Београду сам имао прилику да 

се упознам са господином )Какулом, школским инспектором у Сарајеву и 

председником Комитета Црвеног крста за младе за Босну. Он се сложио 

14 Први део извештаја В. Вајленда, 1. 
15 Трећи део извештаја, 1. 
16 Сав амал а је популарни назив за београдски крај око пристаништа "Сава". У овом 

крају данас нема ниједне школе. 
17 Види напомену 11. 
18 Трећи део извештаја, 1. 
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са свим договорима за мој курс у Сарајеву. Такође сам се састао и са го

сподином Бригљевиhем, школским инспектором и функционером Црве

ног крста у Загребу. Упознао сам га са својим планом за Загреб и затра

жио да ми уговори одређене ствари. Ови састанци су били вредни у при

премању курсева без губљења времена."19 

Шеснаест двочасовних предавања београдског курса трајало је до 18. 
октобра 1923. године. После завршеног курса у Београду, Вајленд је 21. 
октобра 1923. године отишао у Сарајево, о чему извештава дневни лист 
Полийlитш: ,,Изасланик америчког подмлатка Црвеног крста, господин Ви

лијем Вајленд, који је дошао у Београд, као инструктор за дечије игре, 

завршио је, јуче, курс са подмлатком нашега 'Сокола' и наших школа. 

Јуче, поподне, приређен је у вежбаоници 'Сокола 1' чај у част господина 
Вајленда који сутра путује у Сарајево."20 

Сарајевски курс трајао је две недеље, а за практични део изабрано је 

игралиште Црвеног крста за младе. Ту су обучавана 22 професора за раз
личите игре. Поред проблема око организације и припрема терена, било 

је и занимљивих запажања о новој средини: ,,Што је и природно за Сараје

во, неки ђаци су муслимани. Оно што је такође, интересантно да се на 

курсу налазила и једна муслиманка. Првог дана је скривала лице, а затим 

се ослободила за време игре. То је охрабрило остале ученике да дођу, с 
обзиром на то да је муслиманка изузетно лепа."21 

Ово показује како је Вајленд стицао увид у различите културне сре
дине у Краљевини СХС. Податак да је млада муслиманка учествовала на 

једном таквом курсу представља прави преокрет у правилима понашања 

ж:ене у тој заједници и показује еманципаторске могућности спорта. Пра
већи паралелу између рада у Београду и Сарајеву, наводи да су у Сарајеву 

тај курс похађали углавном професори, док су у Београду били већином 
представници СоТ<ола. 

Пошто је завршио курс у Сарајеву, Вајленд је отишао у Загреб. Тамо 
је наишао на политичке проблеме: ,,Организација у Загребу била је много 
тежа него у осталим градовима. Тако је господин Бригљевиh22 , обавестио 

професоре о састанку група, али на састанку упознавања није их било мно

го. Разлог овоме била је нота из Београда у којој је стајало да сви који су 
против централне власти не треба да дођу на састанак. Велика је несрећа 

што се у овој земљи Црвени крст сматра за политичку институцију.' ' 23 

19 Први део извештаја, 2. 
20 Полиiiiика, 19. октобра 1923. 
21 Други део извештаја, 1. 
22 Школски инспектор и функционер Црвеног крста у Загребу. 
23 Први део извештаја, 3. 
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Вајл енд је знао да је суштина сукоба у мешању многобројних страних 
интереса, који су се преламали кроз спорт. Франковци24 су политички де

ловали заједно са језуитима, подржавајући Орлове25 и остале клерикалне 

организације. Основна пропагандна теза, ширена путем летака и прогла

са, тврдила је даје Римокатоличка црква у опасности од Срба, београдске 

владе и од нове државе у којој се прети хришћанском браку и веронауци у 

школи.26 

Због тих проблема, интересовање за курс било је мање од очекива

ног. Зато је Вајленд променио метод рада, па је од професора који желе да 

науче кошарку трюкио да прво пробају да је играју. У ту акцију укључило 

се неколико професора. Такав почетак није наговештавао да he Загреб 
постати водеhи кошаркашки центар Краљевине СХС, односно Југослави

је. Међутим управо у том граду кошарка је доживела врхунац међуратног 
развоја. 

Последњи град који је Вајленд поменуо у свом извештају је Сплит. 

Упркос лошем времену, био је задовољан резултатима: ,,У досадашњем 

раду највећу жељу и интелигенцију за ову игру, приказала је група у Спли

ту. Због кратког времена напредак у курсу био је препознатљив. Морам 

нагласити да се то догодило услед сарадње са СоТ<оло.м, без чије помоhи 

не бисмо ништа урадили."27 

Вајленд истиче да су у Сплиту услови за рад добри, али да временске 

околности нису дозвољавале да се то у потпуности искористи. Сматрао је 

да су Далматинци, као изразити Динарци, због висине и виткости најпо

годнији за кошарку. Такође, Сплит је, као медитерански град, имао по

плочане тргове и доста сунчаних дана, што је омогућавало да се са мини

мумом издатака заинтересовани баве спортом. Налазећи се између За

греба и Београда, у средини политичких различитих полова, духовна кли
ма, а и природна склоност ка доколици, чинила их је наклоњеним овом 

спорту.28 Завршавајући извештај, Вај ленд је навео да је задовољан постиг

нутим резултатима у градовима где је курс био одржан, али да посао, овом 

његовом посетом није завршен.29 

Као рационалан човек, Вајл енд је дао тачне опаске о ситуацији у Кра

љевини СХС. Природно би било да веhина становништва, исцрпљена ду-

24 Хрватска фашистичка организација, на чијем челу је био Анте Павелиh, каснији 
поглавник НДХ. 

25 Хрватска спортска организација блиска фашизму, В. Pet1-a11ovic, Istoгija Jugos/m1i
je I. 

26 N. Zutic, нав. дело, 24. 
27 Први део извештаја, 4. 
28 Тре)iи део извештаја, 3. 
29 Исто. 
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готрајним и крајње суровим ратом, нема времена да се бави том нейозна

шом врсшом доколице. Па ипак, да за нове појаве увек има места, доказ је 
да се кошарка ипак ширила чак и по селима. Млади људи, школујући се у 

великим центрима, преносили су у своју средину ту новину. После Свет

ског рата, било је ~иик у малограђанским породицама, ширити новине. 

Тако је завршен конкурс "дечијих игара" у Краљевини СХС. Поред 
проблема које собом носи демонстрација потпуно нових игара, Вајленд је 
морао да се суочи с различитим менталитетом, оскудицом, политичким 

супротностима и патријархалном средином. Вајлендов боравак у Краље

вини СХС најзначајнији је догађај за почетак кошарке у Југославији. 

Први кораци 

Било је, међутим, и других "путева" којима је та игра стигла до нас 
двадесетих година ХХ века. Звонимир Неферовић, један од првих репре

зентативаца, говори о првим корацима у Загребу, те о неким оригинал

ним решењима: ,,Ту нам је игру тумачио наш тадашњи начелник Перица 

Вукићевић, који је био на шест-месечном тренингу гимнастичара и када 
се вратио из Прага, рекао је: 'Дечки видио сам једну лепу игру. Код нас не 

знам како се зове, али Чеси кажу ко~иит<ава.' И онда нам је он почео тума

чити. Поставио је два козлића на стране дворане, донели смо медецинку и 
почели с медецинком додавати ово-оно, а на сваки козлић је поставио јед

ног играча који је морао раширити руке. И ми смо с оном медецинком 
почели додавати, трчати и гађати у тај, такозвани кош. Већ други пут смо 
узели лопту од ватерпола."30 

Већ је наглашено да је Загреб у међуратном раздобљу био најзначај
нији кошаркашки центар у Југославији. Један од тадашњих играча Милан 
Кабали сећа се да су за кошарку сазнали преко чехословачког часописа, 
те од страних студената који су у то време студирали у Загребу. Нарочито 

су активни били бугарски студенти, код којих је тад кошарка била доста 
развијена.31 

Кошарку је из Швајцарске у београдску Трећу мушку гимназију до
нео ученик Иван Димић, син тамошњег југословенског амбасадора. Ин

тернационална правила кошарке, по којима је Димић учио своје београд

ске другове, добио је од свог учитеља из Швајцарске.32 

30 С. Паунић, нав. дело, 254. 
31 Исто, 257. С. Паунић наводи податак да је међу тим бугарским студентима било и 

репрезентативаца ове земље. 

32 Исто. 
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Кошарка се првих година, играла на теренима и у салама школа и 

соколским друштвима. Услови су били лоши: без потребних конструкци

ја, табли, обруча, а ни подлога за игру није одговарала. Оскудна матери

јална средства и недовољна популарност спорта знатно су успоравали по

бољшање тих услова. Терене су уређивали сами играчи, али љубав према 

игри била је довољно јака да се створе какви-такви услови.Јован Ђорђе

вић, један од савременика, о томе каже: ,,Па, знате како, ми смо били у 

Сот<олу Београд 1, код Саборне цркве, ту смо били одмах после ослобође
ња, то значи 1919/1920. године. Ту је, наводно, била нека болница за време 
рата, тако да смо ми салу у којој је организована соколана сами растре

бљивали од оног шута и оног свега и ту смо основали то Соколско дру
штво. "33 

Вајленд у извештају помиње прве тренере у Београду34 : школу у Са

вамали и школу код "Православне цркве", тј. Краљ Пешар 1 Ослободи
ла~f. Вера и Зденко Павић35 присећају се играња кошарке: ,,Ми смо радили 

у основној школи Вожд Карађорђе.36 Тамо смо имали свечану салу као 
вежбаоницу. Када је мој муж почео да популарише кошарку, скоро све 

чланство је било тако одушевљено том игром да смо ми, после редовних 

часова, остајали у Соколу понекад, чак до ноћи, и играли кошарку."37 Ве

ра Павић о изгледу самих терена каже: ,,Играло се на терену који је био 

пошљунчен, набијена земља, трава, кошеве нисмо имали, него смо на сту

бове стару столицу, пробушену окретали и кроз њу убацивали лопту." У 

даљем тексту помињу се "мешовите екипе": ,,Играло се тако да нису само 

девојке играле посебно, а мушкарци посебно, него смо играли заједно. 

Обично се гледало да су снаге подједнаке. Играло се до дуго у ноћ, докле 

год се могао видети кош."38 

Зденко Павић приповеда нам о лоптама и опреми за игру: ,,У почетку 

се играло с лоптом за одбојку, ногомет, па чак и крпењачом. Прву лопту 

израдио је сарач Вуле Вучковић с радњом код Аутокоманде. Бројеви су 

били исписани на платненим правоугаоницима црвене и беле боје, а мо

гли су се преносити са једног играча на другог. Играчи су обично играли 

босоноги, што се види на многим фотографијама."39 

33 М. Павловић, наведени магистарски рад, 1. 
34 Поменути извештај. 
35 Вера и Зденко Павић су веома значајне личности за то време наше кошарке. 

Били су истакнути играчи, судије, тренери. Иначе, они су родитељи српског књюкевника 

Милорада Павића. 
36 Школа на периферији тадашњег Београда. 
37 С. Паунић, нав. дело, 285. 
38 Ис.то. 
39 Исто. 
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Што се тиче кошаркашких терена и услова за игру у осталим градо

вима, ситуација је била слична оној у Београду. Терени су и тамо били 
везани за соколска друштва и школе, а проблеми око организације и усло

ва за игру били су слични београдским. 

Правила 

Од почетка кошарке код нас осетила се потреба за преведеним пра

вилима, пошто није било довољно усмено преношење стечених знања и 

демонстрација саме игре. Вајлендје на курсу користио извесне брошуре с 

правилима како би подучавање било што потпуније. 

Светислав Вуловиh, Вајлендов тумач, заједно је са Слободаном Ран

чиhем, школским другом, превео прва кошаркашка правила. Објавио их 

је Црвени крст СХС у Београду 1924. године. Издала их је "Спортска би
блиотека", са насловом: Basket-ba!l йо најновијим америт<анским и фран
цустшм йравилима израдили СР. и СВ. 40

• Та правила су сасвим блиска 

америчком оригиналу. Сама игра названа је баскеш-бал, а кош корпа. По

сле кратког историјата и описа игре, следи поглавље Иzралишше и .маше

ријал, с прилично детаљним цртежом терена, распоредом играча и димен

зијама ( стоји чак и ширина линије-3 cm), затим цртеж саме конструкције 
и кош, са уписаним димензијама. Поглавље се завршава описом кошарка

шке лопте. 

Било је и других правила, која нису сасвим одговарала Вуловиhевом 

и Ранчиhевом преводу. Тако су, на пример, у Словенији коришhена прави

ла по којима се играч искључује веh са три личне грешке, а сама игра се 

дели на два полувремена ( код В уловиhа и Ранчиhа постоји могуhност игра
ња по четвртинама). У Загребу су коришhена правила из различитих зе

маља; превођена су са енглеског, немачког, француског и чешког језика. 
Различите верзије правила, стварале су потешкоhе приликом међусобних 

дуела екипа из различитих кошаркашких центара. Те проблеме отклонио 

је Зденко Павиh, објављивањем брошуре Зваl-lltчна йравила за ХП Олим

йијаду, 1939. године41 • То су правила ФИБА (FIВB) за раздобље од 1937. до 
1940. године. На тај начин су обједињена правила за читаву територију 
Југославије. 

40 Јед~н примерак тих Правила на српском језику налази се у Музеју кошарке у 

Паризу, као Једно од првих правила на неенглеском језику. 
41 Мисли се на Олимпијаду којаје требало да буде одржана у Лондону 1940. године. 
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Назив игре 

На самом почетку коришhен је амерички назив basketЬall. То није би
ло најсреhније решење, па је покушано да се игри да име у духу нашег 

језика. Звонимир Неферовиh говори како је решен тај проблем: ,,Пред
лагања је било доста и на концу су одлучили да оду до професора на Фи
лозофском факултету, Барца и Ившиhа, и њима су предлагали имена. Они 
су се сложили, да је најадекватнији израз за ту шпортску игру кошарка и 

од онда смо је ми звали кошарка."42 Овако је кошарка добила своје "на
родно" име. Ва:жно је напоменути да су у кошарци више него у другим 

спортовима дати домаhи називи за поједине елементе игре ( слободна ба
цања, лична грешка, кораци ... ). 

Прве утш{мице 

На зиду Основне школе Краљ Пешар постављена је спомен-плоча у 
виду коша с лоптом и текстом: Прва 1<0Utap1<auuш ушат<мица у Бео'град, 
одиzрана је 1923. 'године у дворишшу ове иu<але. Прве утакмице одигране 
су, по свему судеhи, за време Вајлендовог боравка у Београду. Утакмице 

су у првим годинама имале више пропагандно и образовно него такми

чарско обележје. 
Правила су се најбоље учила током саме игре. Надметања су органи

зована у оквиру школа и соколских друштава: О првом забележеном так
мичењу код нас говори Светислав Вуловиh: ,,Тако смо ми одиграли прво 

првенство, које је трајало два полугођа школска, јесен и пролеhе."43 Овде 
се мисли на школску 1923/1924. годину. О организацији тог првенства Ву
ловиh каже: ,,Одмах смо, нас двојица44 приступили организовању првен

ства школе у коме је учествовало осам екипа (из сваког одељења 5, 6, 7. и 
8. разреда."45 Ту је поново изражен ентузијазам појединаца будуhи да су 
првенство школе организовали сами ђаци. 

Било је покушаја да се организује првенство Југославије. Најозбиљ
нији покушај било је пропагандно првенство соколске организације 1936. 
године у Скопљу. Учествовале су три мушке екипе, а прво место освојила 
је екипа Загреб 2. 

42 С. Пауниh, нав. дело, 256, Иначе, проф. Барац био је један од најпознатијих сла-
виста. 

43 Исто, 240. 
44 Св€тислав Вуловић и Слободан Ранчиh. 
45 С. Пауниh, нав. дело, 240. 
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Прву званичну међународну утакмицу кошаркашка репрезентација 
Југославије одиграла је против Чехословачке, у Прагу 5. јула 1938. године, 
приликом 10. свесоколског слета. Занимљиво је да је и фудбалска репре
зентација прву званичну утакмицу одиграла такође против Чехословачке 
1920. године. Оно што је заједничко за та два сусрета јесте убедљив пораз 
обе југословенске репрезентације (у фудбалу 7:0, а у кошарци 76:28). 

Прву репрезентацију чинили су представници "загребачке школе" ко
шарке: Зденко Тончиh, Џон Оливер Амес, Божидар Стефанини, Анђелко 
Волзиј ан, Звонимир Нефровиh (капитен), Јосип Козјак, Јован Томиh, Бо
шко Мачежиh и Милан Кабали. 

Кошаркашка репрезентација Југославије није пре рата учествовала 
ни на једном важнијем такмичењу (Европско првенство, Олимпијске игре). 
Југославија је постала члан ФИБА 16. маја 1936. године и то захваљујући 
Соколу, чиме се још једном потврђује значај тог друштва за развој ко
шарке. Иако у почетку неповерљиви према игри лоптом, челници Сот<о
ла су с временом схватили значај кошарке, као изразито колективне игре, 
за ширење својих идеја. 

За развој кошарке и спорта уопште велики значај има отварање дво
годишње Школе за телесно васпитање (ШТВ) у Београду 1939. године. 
Била је то, поред Сокола, прва установа у којој је учење спортских игара 
било потпуно институционализовано. Први предавачи били су студенти 
који су се школовали у иностранству46 • Кошарка није предавана као посе
бан предмет, веh као игре "спортске и гимнастика". У оквиру тог предме
та, кошарка се "изборила" за то да буде самостално предавана.47 То се 
види из наставних јединица које су уписане у дневнику: ,,24. октобар, че
твртак, 4. час, кошарка: тренинг два тима (Д. Стевановић); 15. март, субо
та, други час, кошарка: о игри уопште, техничке предвежбе, разно додава

ње лопте, гађање у кош из основног става (Љ. Сондиh); 19. март, среда, 4. 
час, кошарка: вођење утакмице, сами суде (С. Радовановиh)48 ... " 

Прво првенство 

Врхунац у развоју међуратне кошарке у Југославији, представља Пр
во државно првенство одржано у организацији Сокола у Борову, од 27. 

46 Постојала су три главна европска центра где су се наши студенти школовали и 
учили кошарку - Праг, Берлин и Варшава. 

47 С. Паунић, нав. дело, 286. Зденко Павић у својим сећањима наводи да је по њего
вим нацртима направљен први метални кош, који је преузела ШТВ, када је кошарка уве
дена као предмет. 

48 С. Паунић, нав. дело, 280-281. 
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септембра до 1. октобра 1940. године. Такмичило се у четири категорије: 
сениори, сениорке, јуниори и јуниорке. Учествовало је око 170 чланова 
Сокола из жупа: Београд, Карловац, Осијек, Петровград (Зрењанин), Са
рајево, Сушак и Загреб. Најпотпуније податке о том турниру дао је Мар

јан Маржан, један од најзаслу:ж:нијих људи за развој кошарке, начелник 

соколског друштва Загреб 2. Крајем тридесетих прешао је у Београд. Био 
је велики пропагатор те игре, тренер, судија и, наравно, играч. 

На првом првенству Савеза Сокола Краљевине Јуzославије домини

рали су, према очекивању, Загрепчани. Најуигранији и најбоље технички 

и тактички припремљени, били су без премца. Освојили су титуле у три 

категорије: сениори (,,чланови"), јуниори (,,мушки нараштај") и јуниорке 

(,,женски нараштај"). У категорији сениорки (,,чланице") победиле су Бе
ограђанке, а у финалу савладале су Загреб с "легендарних" 2:0! Једини 
кош на тој утакмици постигла је Ружица Радовановић, касније кошарка

шица Црвене звезде и др:жавна репрезентативка.49 

Марјан Маржан о тим утакмицама ка:же: ,,Најтеже и најлепше борбе 

биле су код чланова50 • Узбудљива и технички лепа борба била је борба 

Београда и Сушака за улазак у финале, па је победила врста досадашњег 

првака соколског друштва Загреб 2, са убедљивим резултатом и технички 
дотераном и лепом игром, врло добре Сушачане. Показали су загребачки 

соколи да су надмоћни правци у свим такмичарским играма које се гаје у 

соколским редовима."51 

Што се тиче атмосфере и оног најлепшег што тај спорт носи, најупе

чатљивије су речи Миодрага Стефановића, једног од представника "бео

градске школе" кошарке: ,,Увек hy се радо сеhати Борова и 27. и 28. сеп
тембра проведених у њему. То је био живот. То се зове :живети. То су били 

најлепши часови мог живота, часови другарства, часови који се никад не 

заборављају, часови који се можда никада неhе вратити. Борово нас је 

подстакло на још веhи рад, јер смо решили да се реванширамо Загрепча

нима или да оставимо кошарку."52 

Поред истицања великог другарства, овде се види још један спортски 

феномен - изузетно јака жеља за победом и преузимањем трона од За

грепчана. 

49 Ово није усамљен пример. Наиме, многи од играча из тог времена били су актив-

ни и у првим послератним годинама. 

50 Мисли се на сениоре. 
51 С. раунић, нав. дело, 302. 
52 Исто, 303. 
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Дијаспора 

Кошаркашка такмичења су, разуме се, прво почела да се организују 
у Америци, где је у то време већ увелико постојала национална лига (NBA). 
Занимљиво је да су одржана три национална српско-америчка турнира 

(1936, 1937. и 1938. године). У Америци је у то време живело доста Срба с 
јаким осећањем заједништва. На трећем националном српско-америчком 

турниру 1938. године, учествовали су Срби из двадесетак америчких гра
дова. 

Највећи српски исељенички дневник А.мерш<ански Србобран донео 
је вест о слању пехара53 , који је упутио надлежни министар Краљевине 

Југославије: ,,Далека Југославија, домовина наших родитеља, није забо

равила свој народ. Њој шаљемо најискреније поштовање и захвалу за нов 

подстрек, који је улила нашој омладини. Дакле, напред омладино у Гери, 

по југословенску награду."54 

Из текста се види значај сваке везе матице и њене дијаспоре. Посеб

но је важан позив по "југословенску награду", што треба да буде подстрек 

за учеснике. 

Развој кошарке у Југославији од 1923. до 1940. године обележили су 
оскудица и неразумевање, с једне, и полет и ентузијазам, с друге стране. 

Међуратна раздобље представља основ за оно што ће југословенска ко

шарка постати у другој половини, а нарочито крајем ХХ века. Под окри

љем Сот<ола створени су први тимови, стасали су први играчи, тренери, 

судије. Соко је дао прве терене, организовао прве турнире и најзад, 1936. 
године учланио Југославију у светску кошаркашку организацију (FIВA). 

53 Организаторима турнира бил? је веома битно да пехар буде упућен баш из Југо

славије. 
54 Архив Југославије, фонд 71, ф-25, ј-63 - Извештај о Трећем националном српско

америчком турниру кошарке одржаном од 25-27. марта 1938. у Герију, Индијана. 
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Слика 1. -Једна од йрвих кошаркашта1х екийа у Jyzocлaвitj.!_t ~а ШеР_ену У 
Основној щколи "Краљ Пе~иар Прв~t" у Б~оzраду. Фо!иоzрафща, 

коју је вероватно сни.мио Вилще.м Ва;ленд 19?3, ~одине, 
чува се у Кошарктико.м савезу Србще. 

Слика 2. - Један од йрвих уређених тшишркспuких Шерена У Јуzос~авији. 
Фотографија је сни.мљена 1924. године у Ново~ Саду. Ч~век У бе_ло; ко~иуљи 
на средщ-т фolliozpaфuje, окренут ле!Ји.ма, .моzао би бииш Вил_и;ем Ва;ленд. 

Фо~Тtоzрафија се чува у Ко~иарктш<ом савезу Србще. 
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Summai·y 

Pero Jelic 

The Beginnings of Ље BasketЬall iп Yugoslavia (1923-1940) 

. . The Intern_atio~al Red Cross, sport association Soko and the ешрlоуее ofthe Red Cross 
~rЉаш ~ugustш Wreland had crucial influence оп the beginnings ofbasketball in Yugosla
v_1a. Tracшg the roots of the basketЬall in Yugoslavia, great рrоЫешs could Ье seen at опе 
srde, and at the ot~er - great e~tlшsia~ш of individuals, who had to соре not only with 
poverty, but also w1th conservatrve env1ronшent. Iп spite of all the рrоЫешs that the first 
basketball pl~yers encouпtered, slowly, but sше!у, the пеw sport gained ШО!'е and ШО!'е 
followeгs, шаr_пlу froш the secondaгy school students апd геtшпееs foпn abroad especially 
Czechoslovakra. ' 

Iп less tha_n tweпt~ years the Љ-st grouпds were шаdе, the гules were tгaпslated, the 
teaшs fouпded, ~пtеmаtюпа! шatches played, апd the шost i111porta11t, the fiгst state tourna
шent_ was or~a~1zed. The basketЬall had also been iпtroduced as а subject at High school of 
Pl1ys1cal Тrашшg, and that was wliat had paved the way for its further developшent. 

Не.мања Мило~иевиh УДК 321.61:929 Карађорђевић А. I 

Од Марсеља до Опленца 

(Пренос тела и сахрана I{раља 

Александра Карађорђевића 1934.) 

Айс~Тtратаи: Рад је йисан на основу грађе Архива Југославије, 

~и~иамйе и лuiuepaiuype. У ње.му се указује на йојединос~ии везане за 
йренос Шела краља Александра uз Марсеља за Југославију, са цере

.монијало.м дочека и йоzреба на Ойленцу. 

Идеја о уједињењу јуж:нословенских народа плод је XIX века. Теме
љила се на историјској повезаности јужнословенских етничких заједница 

и њиховој сродности. Тако је и настала теза о једном народу подељеном на 

три племена. Насупрот идеолошким оквирима, реалне основе уједињења 

ле.жале су у заједничким интересима грађанства, како из Србије тако и са 

територија под влашћу Хабзбурга насељених словенским живљем. Срп

ска политичка елита, чији су апетити превазилазили оквире српске кра

љевине, тежила је увећању трж:ишта и новим изворима прилива капита

ла. С друге стране, грађанска елита јужнословенског порекла у Аустро

Угарској стремила је очувању стечених привилегија, увећању богатства, 

те доброј сарадњи са држ.авним апаратом. Научна елита процењивала је 

да само велике државе имају будућност, то јест да једино оне могу издр

жати "економску утакмицу". У Првом светском рату указала се прилика 

тим елитама да своје интересе, који су се у много чему поклапали, подиг

ну на виши државно-политички ниво. 

Пијемонт уједињења била је Србија, као победница у Великом рату, 

ослоњена на моh војске и подршку великих сила. Из развалина поражене 

и урушене Хабзбуршке монархије настала је Држава СХС, чији је гарант 

у тренутку стварања била Српска војска. Уједињење Краљевине Србије и 
Државе СХС извршено је у тренутку када, на позив Народног вијећа, срп

ске трупе прелазе Саву и допиру до крајњих северозападних тачака југо

словенске територије.1 

Српска војска представљала је везивно ткиво, и била један од чини

лаца уједињења. Њен вођ несумњиво је био краљ Александар. Тадашњи 

1 Б. Петраповиh, Историја Јуzославије 1918-1988, књ. I, Београд 1988, стр. 22. 




