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“Пут од хиљаду миља почиње једним кораком”1 

 

1. Увод 
 

„Ако можеш да сачуваш главу,  
када сви око тебе губе своје и окривљују те за то, 
ако можеш да верујеш себи 
када сви у тебе сумњају, и чак придодајеш њиховим сумњама, 
ако можеш да чекаш, а да ти не досади чекање 
или ако си преварен да не лажеш, 
или ако си омрзнут да не мрзиш, 
а поред тога да не изгледаш предобар или премудар. 
Ако можеш да сањариш, а да снови не овладају тобом, 
ако можеш да размишљаш, а да ти маштање не буде циљ, 
ако можеш да се суочиш са успехом и неуспехом, 
и да сматраш те две варалице као да су потпуно исте. 
Ако можеш да поднесеш када чујеш да су истину коју си рекао 
изврнули ниткови да би направили замку за будале, 
или да посматраш пропаст онога чему си посветио цео живот, 
и да погрбљен са дотрајалим алатом поново ствараш. 
Ако можеш да ставиш на гомилу све што имаш, 
и да га бациш на коцку,  
изгубиш, и опет почнеш из почетка, 
и никад не изустиш реч о том свом губитку, 
ако можеш да присилиш своје срце и нерве и тетиве, 
да те служе дуго иако их више немаш, 
и тако издржиш када нема ничег у теби 
сем воље која ти довикује: “истрај“. 
Ако можеш да разговараш са најнижим, 
и да сачуваш своје достојанство, 
или да шеташ с краљевима, 
а да не изгубиш разумевање за обичне људе. 
Ако ни пријатељ ни непријатељ не могу да те увреде, 
ако те сви цене, али не сувише, 
ако можеш да испуниш један незабораван минут 
садржајем који траје шездесет секунди, 
твоја је земља и све што је на њој, 
и изнад свега бићеш човек, сине мој!“2 
 

                                                 
1 Конфучије 
2 “Ако ” - Рудјард Киплинг (1865-1936), Нобелова награда 1907. 
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Сведоци смо данас, више него икада напретка свих врста 

технологија, где је човек направио машине и уређаје које раде невероватне 
ствари, незамисливом брзином. Препуштајући се и све више 
ограничавајући могућностима машина, сведоци смо да човек помало губи 
директну везу са оним што га је чинило човеком и тако значајно одвајало 
од животиње и машине.  

Препуштајући се све снажније пуком материјализму, постајући на 
неки начин роб тих машина које је створио, све му је теже да схвати 
осећаје, појмове и вредности које не може физички направити, 
представити или опипати. 

Ово је прича о једном од многих начина живота, о путу у потрази 
за сазнањима о себи и другима, о истини и смислу. Прича која је 
недовршена и недовршива о животу што је „...несхватљиво чудо, јер 
се непрестано троши и осипа а ипак траје и стоји чврсто...“3.  

Џудо као начин живљења, само је тачкица у мозаику за чијом 
сликом и представом о њему, трага човек. Можда је та слика недокучива 
за човека, али је извесно да он жели да је види. Да види слику живота и 
схвати своју мисију у њему. Да ли је та жеља да се сазна истина и смисао 
управо истина и смисао, нико не зна као што не значи да то није тако.  

Анализирајући име џудо4, можемо уочити два слога џу и до. Први 
слог или део џу означава благост или попуштање, док други део до значи 
пут или начин који омогућава примену првог дела. Смисао значења оба 
дела односи се и на духовне и физичке активности које заједно чине 
јединствену целину. 

Благост и попуштање указују на трпељивост, толеранцију, понизност 
и милосрђе на која су хиљадама година указивали мудраци као на средства 
помоћу којих се успешно може доћи до сазнања о својој духовној 
стварности и смислу. 

Овај начин људског усавршавања није само мисаона категорија већ 
и конкретна радња, јер једно без другога није целина. „Никада део није 
важнији од целине“, што подразумева да без свих делова нема целине, 
исто као што истина није и не може бити део. 

                                                 
3 Иво Андрић 
4 Сеијун Иноуе IV је први употребио назив џудо, који је увео за свој стил ђу ђуцуа Јикишин. 
Ученици Јикишин Џудо стила, су поред мајсторског овладавања са деведесет седам 
техника, морали да изграде себе у човекољубиве индивидуе добрих манира. Кунинори 
Сузуки V, мајстор Кито стила ђу ђуцуа је променио име стила Кито кумиучи у Кито Џудо 
стил 1714. Сврха Кито Џудо тренинга је била у прикупљању виталне енергије Универзума, 
спајајући Универзум и индивидуу у једно, омогућавајући да искреност буде водиља у 
животу. Двадесет једна техника у кати Кито Џудо стила се односила на голоруку борбу, 
где су учесници били потпуно у оклопу. Латентан у овим техникама је принцип кузушија 
(извачења из равнотеже), кључног аспекта техника бацања у модерном џудоу. Кано је 
изучавао стилове Кикишин и Кито, и неке концепте њихвог учења искористио при 
формирању сопственог оригиналног система који је назвао Кодокан Џудо. 
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Подвргавајући се методама ове вештине човек бива изложен свим 
изазовима које живот носи у физичком и спиритуалном смислу што му уз 
најмање штете омогућава да овлада многим правилима живота и 
законитостима природе.  

Ако је тачно да човек више сазна када има неки проблем, јер мора 
да га реши, онда је логично да је најбоље лично искуство са најмање 
последица. 

Ако већ желиш да сазнаш штa губитник сазнаје, боље је изгубити 
спортску борбу у којој ћеш противнику пружити руку и честитати му, него 
изгубити живот, или нешто што ти у свакодневном животу пуно значи.  

Обучавајући се на овај начин, човек се рационално усавршава и учи 
да максимално ефикасно користи могућности које поседује и стиче. 

 
„Човек који помера планине почиње одношењем малих стена“ 

2. Историјат 
 
Да би се џудо као пут и начин живота могао схватити у потпуности 

битно је разумети и историјски и друштвено-културни аспекат његовог 
настанка и развоја.  

Корене џудоа треба тражити међу првим најелементарнијим 
облицима борбе. У суровој и беспоштедној борби за опстанак, наш давни 
предак био је принуђен да се брани и напада. Ти први борилачки покрети 
су били, углавном, нагонски (слика 2.1 - а). Касније се стечена борбена 
искуства и знања преносе на нове генерације и даље усавршавају. 

Данас се сматра да су се најелементарнији облици борења углавном 
развијали аутотохно у готово целом свету. Оваква једна хипотеза у великој 
мери је потврђена археолошким истраживањима, извршеним у различитим 
деловима света. Цртеже, рељефе, гравуре, статуе, теракоте, украсне вазе, 
ковани новац, које приказују разноврсне борилачке технике, срећемо 
готово у целом свету.  

Скоро да нема земље која нема свој фолклорни облик борења. Међу 
најстарије изворе, који садрже приказ или опис техника сличним џудо 
техникама, спадају извори пронађени у древном Египту, Античкој Грчкој 
(Криту и Микени) , на цртежима старих Инка, Кинеза и сл. 

У древном Египту срећемо приказе рвачких парова у великим 
скупинама, израђених у цртежу или рељефу. Највећи број таквих приказа 
пронађен је у гробницама принчева и фараона, старих готово 4000 година. 

На слици 2.1 се могу приметити технике које веома подсећају на 
поједине технике бацања и гушења у џудоу (б, ц, д, е, ф).  
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Слика 2. 1 Прикази техника из различитих извора 

 
Интересантно је напоменути да се у Хомеровом опису борбе између 

Одисеја и Ајанта, на Патрокловом гробу, појављује техника готово 
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идентичне структуре и форме, као техника египатских рвача (слика 2.1 д), 
и не само њих, која се изводи ударцем у прегиб колена. Ево те технике која 
је у Хомеровом опису дата као контра бацање (обарање) Одисеја на покушај 
Ајанта да га одигне са тла: 

 
„Дивова него, довитљив Одисеју, сине Лаертов, 
Дигни ме ил’ ћу те дићи, за остало Див ће се старат’ 
Рече, и стане га дизат’, ал’ смотри коварство Одисеј 
Ајанта депне у прегиб под колено, и уда му клону, 
Ајант се сруши на леђа, Одисеј му на груди падне 
борци посматраху то и сви се дивљаху томе.“5 
  
На слици 2.1, видимо даље различите варијанте у суштини једне 

исте технике (бацање преко рамена) чију еволуцију можемо пратити од пре 
4000 година до данас: цртеж из египатске гробнице у Бени Хасану (Слика 
2.1 – б), цртеж са старогрчке амфоре (Слика 2.1 - г), примена ове технике 
истовремено као бацање и полуге у ђу ђуцу6 (Слика 2.1 - и) и најзад данас у 
модерном џудоу као ручна техника Ипон-сеои-наге (Слика 2.1 - ј). На истом 
приказу (Слика 2.1 - к) видимо даље, технику из ђу ђуце (одузимање 
кратког мача), где је примењена полуга у зглобу шаке и ударац ногом у 
главу. 

У Хроници Јапана (Нихон-шоки), писаној 720. године, помињу се 
турнири и такмичења у снази (Чикара-курабе). Према предању, на двору 
императора Суинина 230. г.п.н.е одржана је једна таква борба голоруких 
бораца. 

У борби између Номино Сокуне и Таимано Кехае, је победио Сокуне, 
пошто га је претходно оборио на тло, задао више удараца рукама и ногама, 
од којих је један био смртоносан. Кехаја је умро од задобијених удараца. 

А 1670. године Секигути Јасугокоро, у својој школи вештине ђу 
ђуцу, примењује метод слободне борбе (Рандори) и врши обуку технике 
ублажавања пада (Укеми ваза).  

Интересантана је легенда о јапанском лекару Акијама Широбеи 
Јошитаки, из Нагасакија, у којој се говори о преношењу кинеског принципа 
„попуштања“ у облику јапанских вештина борења: 

„Акијама је отишао у један кинески манастир да тамо проведе 100 
дана у размишљању. У манастиру, од тамошњих монаха учио је борилачке 
технике зване Тес, али није могао да схвати принцип, „снага је у 
попуштању“ (попусти да би победио), на којем су његови учитељи 
заснивали технике које је учио.  

                                                 
5 Хомер, Хомерова Илијада, превео Милош Ђурић, издање Матице српске, „Минерва“, 
суботица, 1965 
6 Ђу Ђуцу („Ju Jutsu”) - У преводу на наш језик првикарактер Ђу  означава појам за меко, 
ненасилно избегавање несупротстављањем, а други карактер Ђуцу, означава борилачку 
вештину подигнуту на ниво уметности. Према томе, ђу ђуцу се може превести као 
„борилачка вештина ненасилног избегавања противничких напада“. 
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Једнога дана, док је напољу беснела снажна бура, Акијама је 
посматрао како се гране и стабла великог дрвећа ломе под снажним 
налетима буре, док једна мала врба, гипка и савитљива, избегава удар 
ветра гипким повијањем. Он је о овоме размишљао пуних 100 дана и то му 
је помогло да схвати кинеске принципе „попуштања“ у борби.“ 

По повратку из кине у Јапан, основао је школу борења, коју је 
назвао „Школа врбиног срца“. 

 
Кинеска цивилизација, као једна од најстаријих и највећих култура у 

историји света, хиљадама година је доминирала Далеким истоком 
остављајући неизбрисиве трагове у културама осталих далекоисточних 
народа. Далеки исток је од Кине добио готово све: филозофију, уметност, 
писмо, занате, вештине... Током векова, ти утицаји су се у извесној мери 
задржали у изворном облику, али су временом неминовно попримили 
обележја локалних култура других далекоисточних цивилизација, 
трансформишући се у квалитативно нове и независне културолошке 
облике. 

То се свакако односи и на борилачке вештине. Настале су и 
усавршавале се у Кини, шириле и преносиле по далекоисточним земљама 
као тековина кинеске борилачке традиције, да би током времена 
попримиле особености и утицаје локалних  борилачких система, 
претварајући се тако у нове борилачке вештине. Међутим, без обзира на 
трансформације, иновације и локалне утицаје, трагови кинеске борилачке 
традиције остају препознатљиви у свим постојећим борилачким вештинама 
Далеког истока. То су: 

- Нераскидива повезаност борилачких вештина са кинеском 
филозофијом (конфучијанизам, таоизам, ч’ан будизам) у концептуалном, 
менталном, етичком и тактичком смислу. 

- Принцип перфекционистичког и фанатичног усавршавања 
технике борилачких вештина са тенденцијом подизања на ниво уметности. 

 
Под наведеним околностима одвијала се и историјска генеза 

јапанске будо7 вештине Ђу Ђуцу, чије се усавршавање одвијало у четири 
фазе, од којих су прве две чисто кинеске, док се трећа и четврта условно 
могу назвати јапанске.8 

Историјска генеза вештине ђу ђуцу, преко кинеског националног 
рвања слободним стилом Шуај Дјао9, Шаолин Ћин На10, и Даито Рју 

                                                 
7 Будо - јапански термин који уопштено обухвата све ратничке - борилачке вештине (Бу - 
ратно, До - пут) 
8 Драган М. Филиповић - „Kyokushinjutsu“ 
9 Шуај Дјао (“Shuai Jiao”) - борилачка вештина коју кинески стручњаци третирају као „пра 
вештину“ из које су касније проистекле све борилачке вештине Далеког истока без 
употребе оружја 
10 Шаолин Ћин На (“Shaolin Chin Na”) - је самоодбрамбена дефанзивна борилачка вештина. 
У свету се преводи као „кинеска самоодбрана“ заснована на полугама и бацањима, што је 
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Аики Ђу Ђуцу је је данас наставила развој преко модерних ђу ђуцу 
праваца.  

Цео Далеки исток се историјски и културолошки развијао под 
доминантним утицајем Кине, што се свакако односи и на Јапан. Међутим, 
јапански пример је карактеристичан по томе што је овај вредан и 
фанатично упоран народ до те мере развио и унапредио преузете 
тековине кинеске цивилизације, да их је претворио у потпуно нове 
квалитативне форме са упечатљивим јапанским националним атрибутима. 
Борилачке вештине су само један од примера.  

Још ураним фазама јапанске историје, борилачке вештине су 
донете из Кине, да би током наредних векова потпуно попримиле 
јапанска обележја, тако да их данас третирамо као део јапанске 
борилачке традиције. 

 
Прву модерну јапанску институцију за изучавање националних 

борилачких вештина без употребе оружја, познату под именом Кодо Кан, 
створио је 1882. године велики реформатор ђу ђуцу  вештине - проф. др 
Џигоро Кано. 

Џигоро Кано (1860-1938) рођен је 28. октобра 1860. године у месту 
Макаге, у близини луке Кобе. Васпитаван је у грађанској породици која 
се 1871. године настанила у Токију. Са непуних 18 година, у складу са 
својим амбицијама и жељама родитеља, уписао је студије на Токијском 
царском универзитету, определивши се за области филозофије, 
књижевности, политике и политичке економије.  

Дипломирао је 1881. године и као једном од ретких 
високообразованих интелектуалаца "Меиђи периода"11, пред њим је 
стајала успешна каријера у врху јапанске државне администрације. 

Кано је био изузетно ниског раста, болешљив и слабашне 
конституције, па је у циљу побољшања здравља и превазилажења 
проблема физичке инфериорности, још као млад студент одлучио да се 
посвети изучавању неке од традиционалних борилачких вештина.  
                                                                                                                                                 
само делимично тачно. Назив ове вештине, који у потпуности изражава њену суштину, 
могуће је превести само описно. Карактер Ћин представља “брз покрет руком и хватање 
(противника) прстима савијеним у положај “канџе“ - у право време за право место, „као 
кад мачка хвата миша“. Карактер На представља „руку која без напора контролише покрет 
и тежину чекића, користећи дршку чекића као полугу за баланс“. Увежбава се као 
самостална вештина или као допунски самоодбрамбени сегмент осталих Шаолин Ву Шу 
праваца. 
11 Падом Токугава шогуната, цар Муцухито преузима власт и започиње процес „Царске 
рестаурације“. Започиње процес демократизације Јапана, са укидањем друштвених 
разлика, уперен искључиво према самурајском сталежу. Цар прописује „Заклетву од пет  
ставова“, којом политички обара самурајско племство, па тако од 1868. године, после 1000 
година традиције, самураји престају да постоје као друштвена категорија. 



 

Милош Стојановић  
Принципи џудоа као метод образовања (усавршавања) 

 

 
 

- 8 -

Са обзиром да је припадао грађанском слоју, без самурајске 
традиције, имао је доста проблема код проналажења мајстора вештине 
који би га обучавао.  

Наиме, као последица "Меиђи реформе" вештине су се у то 
време још увек изучавале у строго затвореним круговима самурајских 
породица, али је Кано, захваљујући својој упорности, успео да пронађе 
школе борења, чији су мајстори, због тешке материјалне ситуације, 
примали све оне који су могли да плате обуку. 

Први мајстор од кога је Кано научио основе ђу ђуцу  вештине био је 
Теиносуке Јаги.  

Убрзо после савладаних основних знања прелази на учење код 
Хачиносуке Фукеде и Масатомо Иса, старих мајстора стила Теншин 
Шинјо Рју Ђу Ђуцу, који се базирао на разради система Ашигару, 
најнижег нивоа самоодбрамбене обуке древних самураја и сводио на 
неколико основних комбинованих техника бацања и удараца.  

Напредне нивое ђу ђуцу вештине Кано је изучавао код мајстора 
Цунетоши Икуба, стил Кито Рју Ђу Ђуцу, чија се техника углавном сводила 
на акције бацања. У овој школи Кано поставља своје познате 
биомеханичке принципе нарушавања равнотежног положаја, у осам 
основних смерова, при извођењу техника бацања (Хапоно кузши и 
Ропоно кузуши).  

После четири године фанатичног тренирања и увођења у тајне 
борилачких стилова које је изучавао, Кано је постао ђу ђуцу мајстор.  

Његов учитељ Икубо је закључио да више нема чему да га научи, 
па му је уручио тајне књиге и рукописе Кито Рју школе и упутио га да даље 
сам пронађе свој пут у изучавању вештине. 

Млади ђу ђуцу мајстор Џигоро Кано, видео је пут свог даљег развоја у 
стварању сопственог стила борења са потпуно новим методолошким 
приступом вештини, који ће бити усклађен са актуелним друштвеним 
променама и процесима који су се одвијали у Јапану.  

Оно што је Кано створио било је више од стила. Акценат је ставио на 
општи значај вештине ђу ђуцу, као тековини јапанске националне 
традиције, изузетно погодној за унапређење физичког и менталног нивоа 
свеукупне јапанске популације.  

Међутим, постојао је низ проблематичних социјално-историјских 
околности на које је требало утицати да би се вештина прилагодила новом 
времену, што се постављало као предуслов за реализацију Каноове идеје.  

Због тога је Кано започео опсежну реформу вештине ђу ђуцу која се 
одвијала у два правца:  

 а) реформа социјалног смисла и циља вештине и  
 б) реформа методолошког приступа вештини. 
 Под реформом социјалног смисла и циља вештине Кано је 
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подразумевао промену укупног односа друштва према борилачкој вештини ђу 
ђуцу, као и промену односа носилаца учења ове вештине (традиционалних 
мајстора - инструктора) према друштву у целини.  

Наиме, Кано је полазио од грађанске, демократске идеје да је ђу 
ђуцу део јапанске културе и да, као таква, треба да буде доступна свима као 
својеврстан вид психофизичке рекреације и самоодбране.  

На том плану, замислио је вештину као општенационални систем 
физичког васпитања и образовања, базиран на тековинама вишевековне 
јапанске традиције, па је влади, у оквиру реформе и модернизације 
школства, понудио свој програм који кроз масовно практиковање 
менталних и физичких својстава вештине ђу ђуцу би требало да оствари 
три циља: васпитно-образовни,  спортско-рекреативни и 
самоодбрамбени.  

Васпитно-образовни циљ односио се на менталне и духовне 
аспекте вештине са изразито националним културним обележјима (слично 
старој традицији васпитавања самурајске младежи).  

Спортско-рекреативни циљ базирао се на прилагођавању вештине 
спортско такмичарским условима и правилима која гарантују безбедно 
масовно практиковање.  

Самоодбрамбеном циљу дат је секундаран значај и у почетним 
фазама омасовљавања Кановог система, није посебно потенциран.  

Имајући у виду да је Кано већ заузимао високо и угледно место у 
државној администрацији, његов програм, као специфичан спој модерне 
физичке културе и менталног тренинга базираног на националном духу, 
влада је прихватила и дала му пуну подршку. 

Истовремено, Кано је морао да спроведе и опсежну пропагандну 
кампању популаризације свог система борилачке вештине, с обзиром да је 
ђу ђуцу била на изузетно лошем гласу. Наиме, носиоци учења ове веш-
тине, велики традиционални мајстори-инструктори као представници 
старих самурајских структура, имали су негативан однос и према 
јапанским властима и према грађанској демократији.  

Мада су због материјалне егзистенције почели да држе школе 
борилачких вештина отвореног типа, основна тенденција је била да се 
мајсторство вештине задржи у породичном кругу.  

Поједине школе биле су познате по физичком злостављању 
ученика из грађанског слоја и честим силеџијским иступима на улицама.  
Осим тога, многи мајстори су се упустили у криминалне активности, 
између осталог и у организовање тајних мечева и кладионица где су се 
ђу ђуцу борци тукли до смрти. Та појава, коју је Кано дефинисао као 
"проституисање вештине", посебно је утицала на лош глас ђу ђуцуа.  

Кану и његовим следбеницима биле су потребне године и године 
васпитно-пропагандног рада да би код јапанског народа повратили 
позитиван однос према борилачким вештинама. 
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У складу са реформом социјалног смисла и циља вештине, Кано 
је спровео и адекватну реформу методолошког приступа код увежбавања 
вештине ђу ђуцу да би је прилагодио масовном практиковању у школско-
образовним установама.  

Из вештине је избацио све потенцијално опасне технике које по било 
ком основу могу изазвати повреду. Избачени су сви ударци, опасне полуге и 
смртоносна бацања чија је основна намена била тешко повређивање 
противника.  

У методолошком систему Кано је задржао само контролисана 
модификована бацања, безопасне полуге на лакту и неколико захвата, 
"назнаке" гушења противника.  

Код увежбавања слободних борбених акција "Рандори", увео је 
строга ограничења која су пружала могућност надметања између вежбача 
без опасности од повређивања.  

Такође, увео је теоретске измене које су максимално ублажиле 
психолошки приступ кандидата према увежбавању и надметању.  

Појам "непријатељ" заменио је појмом "противник", а ментални 
однос према борби дефинисао је етичким императивом: "Није неопходно 
повредити противника да би га победио"!  

Укратко, Кано је направио квази-борилачку вештину чија се 
реализација сводила на строго контролисану "симулацију" борења и која је, 
увођењем стандардизације правила и суђења, прерасла у савремени спорт.  

Канова нова методологија базирала се на ђу ђуцу школама Кито Рју 
и Теншин Шино Рју у којима је мајсторирао, затим  на резултатима 
његових изучавања старих ђу ђуцу стилова Сеиго Рју и Секи Гуши Рју, 
као и на изучавању искустава древних „Деншо рукописа“.  

У самом почетку, нови стил је био познат под именом Кано Ђу Ђуцу. 
Међутим, због социјално дискредитованог појма ђуцу, Кано је свом стилу 
променио назив, да би поставио јасну разлику у односу на остале ђу ђуцу 
стилове.  

С тим у вези, одлучио је да задржи одређујући појам ђу 
(ненасилно) а појам ђуцу замени филозофском категоријом до (пут).  

С обзиром да је у то време, један од актуелних борилачких стилова, 
Јикишин Рју, већ користио терминолошку одредбу Џудо, Кано је проширио 
назив свог стила у Кодо Кан Џудо.  

Термин Кодо Кан означава "место на коме се изучава пут". 
Случајно или намерно и најпознатији шинто храм у Токију носио је назив 
Кодо  Кан, па је та околност посебно допринела популаризацији и угледу 
Кановог стила, кога су сви почели несвесно да повезују са шинто традицијом. 

Основна тактичко-техничка карактеристика Кодо Кан Џудоа  је та, 
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да се све радње, дефанзивне или офанзивне, базирају на техникама 
бацања - наге.  

Тактички, Канов систем приоритетно потенцира борбену ситуацију 
кузуши (Кузуши - фаза нестабилности противника), односно коришћење 
нестабилности противника у нападу или одбрани да би се применила 
контраакција.  

Друга основна карактеристика, односила се на негирање и 
превазилажење фактора физичке снаге, под мотом: "Са минимумом 
снаге постићи максималну ефикасност".  

Стога, једна од главних инструкција Џигоро Кана гласи: "Уздај се 
и веруј у своје способности. Ради брзо, гипко, стриктно по принци-
пима  џудоа, а никада снагом, јер ако си јачи, није ти потребна, а ако 
си слабији никад је немаш довољно. Једино се тако може објаснити 
како да слабији противник победи јачег".  

Успостављањем система Кодо Кан Џудо, Џигоро Кано је до 
максимума реализовао древни борилачки принцип: 

 "Не супротстављати снагу против снаге, него 
попустити да би се победило. Повуци када те противник гура и 
гурни када те противник  повуче. Противник се избацује из 
равнотеже и тиме ломи његова снага. Тада се без напора 
примењују увежбане технике". 

 
Мада је Џигоро Кано старе ђу ђуцу стилове третирао као 

најнечистије, беспоштедне облике борбе, непримерене новом времену и 
неадекватне за прилагођавање спортским нормама, никада није негирао 
њихову самоодбрамбену вредност.  

Због тога је у свом Кодо Кан систему, у сегменту самоодбрамбене 
припреме, задржао неке опасне технике, али их није потенцирао у 
програмима масовног увежбавања. Кановим дугорочним планом било је 
предвиђено да се тај аспект борилачке вештине ограничи на 
специјализоване институције војске и полиције чији објективни захтеви 
превазилазе оквире спорта.  

Тај специјални програм дефинисао је самоодбрану као "вештину 
захвата срачунату тако да се у правом моменту изазове јак бол код 
нападача са циљем присиљавања да одустане од напада" и гарантовао је 
ефикасност само у појединачној борби са необученим противником.  

Супротстављање обученом нападачу или већем броју нападача 
није било предвиђено Кодо Кан системом и остало је као предност 
других борилачких стилова. 

Кано је увео још једну значајну новину у ђу ђуцу, а то је оцењивање 
квалитета и напредовања кандидата степеновањем по ученичким кју и 
мајсторским дан ранговима.  

Сваки ранг био је означен посебном бојом појаса и то - шест 



 

Милош Стојановић  
Принципи џудоа као метод образовања (усавршавања) 

 

 
 

- 12 -

ученичких кју нивоа (бели, жути, оранж, зелени, плави и браон појас) и 
мајсторски црни појас, који је у почетним фазама имао пет дан рангова 
(касније је додато још пет). Ово рангирање Кано је преузео из Кјудоа и 
током времена, прихваћено је у свим јапанским борилачким вештинама. 

Своју прву школу Кано је основао 1882. године у малој сали 
будистичког храма Еишоји у кварту Шинтага у Токију. У сали је имао 
само 12 татами струњача. Почео је са 9 ученика: Томита Цунепиро, Хигуши 
Сеико, Накајама, Арима Јуншин, Мацутока, Амон Каи, Саиго Широ, 
Јамашита Јошиаки и Јокојама Сакођиро.  

Код избора својих ученика и следбеника, претежно се 
оријентисао на владине чиновнике, војне и полицијске званичнике, 
односно чланове њихових породица, што је било од изузетне важности за 
развој Кановог стила.  

Тако је 1886. године Кодо Кан Џудо  званично постао део јапанског 
образовног система. У исто време и токијска метрополитен полиција 
почиње да показује велико интересовање за увежбавање борилачких 
вештина, посебно за ђу ђуцу.  

Имајући у виду да су носиоци традиционалне ђу ђуцу  вештине 
априорно третирани као потенцијални антидржавни и криминогени 
фактори, влада и управа полиције једва су дочекали појаву Кановог 
модерног система борења, потпуно независног од старих стилова, па је 
Кодо Кан метод почео масовно да се упражњава у круговима полицијских 
структура.  

Сличан процес одвијао се и у јапанској војсци, што је допринело 
да Кодо Кан буде прихваћен као стандардни метод обуке јапанске војске и 
полиције. Приоритетно је потенциран самоодбрамбени сегмент у коме су 
задржане многе опасне али ефикасне технике.  

Мада је Кано инсистирао на употреби термина џудо, у овом облику 
рада задржан је термин Кодо Кан Ђу Ђуцу. 

Борилачки систем Кодо Кан, кроз своје форме џудо и ђу ђуцу, 
изузетно је допринео продору и афирмацији јапанске културе у западном 
свету.  

Још 1889. године, Кано је путовао у Европу и Америку, где је одржао 
серију предавања на тему усклађивања тековина јапанске националне 
културе са модерним образовним системима. Његов пројекат коришћења 
искустава традиционалних борилачких вештина у процесу савременог 
васпитавања и образовања омладине, стекао је велики публицитет.  

Изузетно интересовање побудио је самоодбрамбени аспект 
јапанских борилачких вештина, па је 1905. године, Кодо Кан издао 
неколико књига на енглеском језику о техничким и практичним 
карактеристикама вештине ђу ђуцу. 

У првим деценијама XX века, када је Јапан, као империјална сила, 



 

Милош Стојановић  
Принципи џудоа као метод образовања (усавршавања) 

 

 
 

- 13 -

постао значајан фактор светске политике, долази до великог 
интересовања европских и америчких интелектуалних кругова за јапанску 
културу.  

Изучавање филозофија зен будизма, јапанске поезије и уметности, 
постало је "модни тренд". Тако је и џудо, под формом јапанског националног 
спорта, на "велика врата" ушао у спортске дворане западног света.  

Од 1920. године џудо, са дефинисаним спортским правилима по 
европским стандардима, почиње масовно да се вежба у Француској, 
Енглеској, Немачкој и Америци. 

 
Западним војним и полицијским стручњацима није промакла велика 

самоодбрамбена употребна вредност јапанских борилачких вештина, па су 
осим развоја спортског, џудо аспекта, почели да инсистирају на 
инструктажи у вештини ђу ђуцу.  

Међутим, не схватајући суштину будо принципа, западњаци су 
инсистирали на "брзој, грубој и ефикасној обуци", што је за јапанске 
инструкторе навикнуте да вештина може да се савлада само дуготрајним и 
упорним практиковањем, представљало апсурд.  

Проблем неадекватности овог захтева решен је тако што је сваком 
јапанском инструктору дата могућност да на лицу места састави 
флексибилан самоодбрамбени програм, потпуно прилагођен индивидуалним 
нивоима и особинама кандидата који пролазе обуку.  

С обзиром да је такав приступ потпуно девалвирао карактеристику ђу, 
програм обуке који је разрађиван са Европљанима добио је назив џиу (џиу - 
слободно, неформално) а вештина самоодбране постала је позната под 
називом Џиу Џицу – Слободна Борилачка Обука.  

Мада је европским ученицима то у принципу било свеједно (многи 
ни данас не уочавају терминолошку и суштинску разлику), непотребно је 
напомињати да је под овим европским "хибридним" програмом разрађиван 
најнижи могући ниво вештине ђу ђуцу. 

После пораза Јапана у II светском рату и успостављања америчке 
војне окупације 1945. године, практиковање борилачких вештина је 
забрањено због страха окупационих власти да ће се окупљање јапанских 
милитантних националиста у клубовима борилачких вештина претворити у 
потенцијална жаришта антиамеричке побуне.  

У практичном смислу, забрана је трајала веома кратко, захваљујући 
искључиво Кодо Кан Џудоу, који је, потенцирајући свој спортски карактер и 
обнављајући раније створене везе у Европи и Америци легализован, а већ 
1950. године, светска експанзија јапанских борилачких вештина, пре свега 
џуда, наставља се још већим интензитетом.  

Џудо постаје један од најцењенијих индивидуалних спортова у свету, 
а његова међународна афирмација кулминирала је 1964. године, када је на 
XVIII олимпијским играма у Токију, прихваћен као олимпијски спорт. 

Самоодбрамбени аспект борилачког система Кодо Кан, развијао се 
знатно спорије, као секундарна дисциплина у сенци џудоа.  
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Још током II светског рата, док се џудо у Јапану практиковао масовно 
као популарни национални спорт, ђу ђуцу сегмент, као "тврда вештина", 
негован је само у војсци и полицији.  

По завршетку рата, распадом јапанског војно-полицијског система, 
самоодбрамбени аспект вештине потпуно замире, али само привремено, с 
обзиром да је предстојећа светска експанзија џудоа поново побудила 
интересовање за ђу ђуцу.  

Од 1950. године, војне и полицијске структуре многих западних 
земаља иницирају наставак раније започетог континуитета 
самоодбрамбене борилачке обуке коју су спроводили јапански инструктори, 
па европски "хибрид", џиу џицу, поново стиче популарност.  

Међутим, мајстори Кодо Кана, који су још раније увидели 
несавршеност џиу џицу програма (што је више био џиу - мање је био ђуцу), 
одлучују да Европи и свету понуде несто озбиљније и квалитетније у области 
самоодбране.  

Томе је свакако допринела и нагла популаризација каратеа, као 
нове, конкурентске борилачке вештине, знатно прилагодљивије реалној 
употреби, која је претила да потпуно истисне џиу џицу из војно-полицијске 
обуке. Због тога је група Кодо Кан стручњака, на челу са великим мајстором 
Кењи Томикием, 1956. године саставила нови, изузетно квалитетан 
програм самоодбрамбене обуке, познат под називом Гошин Ђуцу - Тврда 
Реална Самоодбрамбена Вештина.  

Програм је обухватао систем опасних захвата (полуга и удараца), 
разрађен кроз осмишљене и реално применљиве формалне вежбе - Гошин 
Ђуцу Но Ката и допуњен стандардним џудо бацањима. 

У данашње време, Централни Институт Кодо Кан у Токију, који је 
уједно и седиште међународне џудо федерације, представља 
најпознатију академску установу за изучавање борилачких вештина у свету.  

Основна активност Института је свакако развој џудоа и унапређење 
његовог спортско-такмичарског аспекта, али је на Институту оформљен и 
посебан, специјализовани стручни огранак који се бави искључиво 
самоодбрамбеним аспектима вештине.  

Формирањем овог огранка, практично је утврђен модерни стил Кодо 
Кан Ђу Ђуцу.  

У тактичко-техничком смислу, самоодбрамбене акције конципиране 
су на техникама бацања, па се подразумева да мајстори овог Ђу Ђуцу стила 
морају имати висок степен мајсторства у џудо вештини, што је 
претпостављено као основ, на који се кроз процес издвојене, 
специјализоване обуке, надграђују бројни самоодбрамбени програми међу 
којима је најраспрострањенији програм Гошин Ђуцу.  

С обзиром да се ради о компатибилности два сегмента једног истог 
система, у коме је Кодо Кан Џудо постављен као техничка база за Кодо 
Кан Ђу Ђуцу, овај ђу ђуцу стил се развијао кроз активност џудо клубова 
широм света.  

Међутим, имајући у виду да је жеља за спортско-такмичарским 
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резултатима потпуно истиснула самоодбрамбени аспект из џудо клубова, 
развој и унапређење стила Кодо Кан Ђу Ђуцу у потпуности је препуштен 
институцијама војно-полицијског типа, за које је реални употребни аспект 
вештине примаран, са тенденцијом постепеног, али потпуног 
методолошког одвајања од спортског џудоа. 

У борилачким вештинама се под појмом мајстор или учитељ, 
односно тренер у спортском смислу означава она особа која нам преноси 
знање и учи вештини. Док се ученици џудо вештине, називају ученици или 
џудоке, односно ученици џудо вештине. 
 

3. Значај идеала Џигоро Кана у физичком образовању и 
џудоу 

 
Много је већ  написано о животу Џигоро Кана (1860-1938), џудоу и 

његовим џудо идеалима. Овладавајући и усавршавајући древну вештину ђу 
ђуцу Џигоро Кано је основао Кодокан Џудо и током целог живота се 
неуморно трудио да промовише и развије џудо, не само у Јапану, већ и 
широм целог света. Његов живот је толико преплетен са џудом да је 
немогуће помислити на џудо без асоцијације на  Џигоро Кана. Као резултат 
тога природно је да истраживачи, када се ради о Џигоро Кану,  углавном 
концентишу студије на џудо и на идеале који почивају испод џудо 
принципа. 

Такође, не сме се заборавити да изузетна достигнућа Џигоро Кана 
нису ограничена смо на домен џудоа, стога не смеју бити занемарени 
његови бројни доприноси физичкој култури. Посебно би требало 
напоменути велике заслуге у развоју и промоцији физичке културе и 
образовања у јапанским школама и популаризацији модерних спортова у 
Јапану. Он је такође заслужан за пријем Јапана у Светски Олимпијски 
Комитет, као и за предлог да се Олимпијске игре 1938. године одрже у 
Токију. Ово су само нека од бројних достигнућа Џигоро Кана.  Проучавање 
ове изузетне личности  са гледишта принципа и мотива који су га нагнали 
да охрабрује и популарише спорт и физичку културу је од посебног значаја. 

Проучавање Канових идеала везаних само за џудо представља 
веома уско гледиште. Они почивају на његовом личном поимању живота и 
света. Штавише ови идеали нису ограничени само на џудо већ се проширују 
и на његову филозофију образовања и физичког васпитања. Са ове тачке 
гледишта од посебног је значаја проучавање џудо принципa везаних за 
филозофску основу физичког васпитања. 

Узимајући све то у обзир у наставку текста ће бити приказани 
резултати студије Маекаве са Универзитета у Токију и Ј. Хасегаве, 
јапанског министра образовања. Ова студија се односи на  везу Канових 
принципа, „узајамним залагањем до заједничког напретка“ („Jita-kyoson“) 
и „максималне ефикасности“ („Seiryoku-zenyo“) са модерним физичким 
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образовањем. Она се не бави  околностима и процесима који су довели до 
евоулирања идеала џудоа и физиче културе.  

Западњачки спортови су се појавили у Јапану почетком Меиђи 
периода (1867-1911), тако да се Џигоро Кано пре него што је постао џудиста 
бавио бејзболом, веслањем, гимнастиком и пешачењем. Из његове 
аутобиографије сазнаје се да је посебно био вешт у бејзболу. Са осамнаест 
година се први пут заинтересовао ђу ђуцу и од тада је усмеравао своју  на 
усавршавање ове самоодбрамбене вештине.  Са двадесет три године 
основао је Кодокан Кано-yку претечу данашњег Кодокана. Од тог тренутка 
се током целог свог живота посебно посветио образовању. Као директор  
Опште више школе у Токију (данашњи Универзитет у Токију) на ком месту 
је био преко 23 године, предузимао је неуморне напоре на обуци 
васпитача. У међувремену, као шеф бироа за образовање Министарства 
образовања настојао је да што више промовише и развије физичку културу 
у школама. 

 Постарао се да сви учитељи имају извесну дозу знања и искуства у 
спорту или у физичком образовању. То је омогућио кроз активности 
Спортског клубa Више школе,  са студентима као редовним члановима као и 
са рекреативцима. Спортски клуб су чинила следећа одељења: џудо, 
јапанско мачевање, гимнастика, сумо, тенис на трави, фудбал и бејзбол.  
Сваки  студент  је припадао најмање једном одељењу спортског клуба у 
оквиру кога је био у обавези да вежба најмање пола сата свакодневно.  
Штавише поред ових активности више пута годишње  су организоване 
спортске екскурзије и  општи спортски дан једном годишње. Такође су 
повремено организовани веслачки и пливачки тренинзи.  Ове активности су 
биле од пресудног утицаја за развој физичког васпитања у школама. У вези 
са овим Кано је изјавио да је физичко васпитање веома важно предавачима 
ради максималног испољавања њихових способности и да оно мора ићи 
руку под руку са образовањем. Другим речима чврсто је веровао да се 
физичко образовање не врши само због себе већ као средство изградње 
карактера и правилног усмеравања студената. 

Као резултат тога, људи са искуством у клубским спортским 
активностима, преовладали су као предавачи у средњим школама широм 
Јапана, и охрабривали су своје студенте да се баве спортом, формирајући 
на тај начин темељ спортских активности у средњим школама. 

Охрабрујући физичко образовање међу ученицима токијске више 
нормалне школе, Кано је успео да  снажно успостави основу ваннаставних  
спортских активности у средњим школама широм Јапана. Међутим, Кано је 
почео да схвата да само охрабривање спортских активности међу 
студентима више нормалне школе није довољно да оствари адекватне 
резултате физичког образовања, тако да је отишао још даље и одлучније да 
обучи учитеље специјализоване у физичком образовању.  

Због тога је поново успоставио специјални курс гимнастике који је 
прекинут пре десет година. Курс је раније трајао годину дана и десет 
месеци, али га је сада, у циљу подизања школског стандарда будућих 
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учитеља физичког образовања, продужио на три или четири године, и 
укључио хуманистичке науке и морални тренинг у свој програм (1902-1911). 
Ово је урадио из  разлога што су, учитељи физичког образовања, тих дана, 
због свог компаративно ниског стандарда школовања, били мање 
уважавани од ученика и друштва. С обзиром на то, није се могла остварити 
максимална корист физичког образовања, и штавише,  Кано је имао на уму 
да увежба духовни тренинг кроз медијум физичког образовања. Између 
осталог, овај комбиновани курс из хуманистичких наука и физичког 
образовања за будуће учитеље је спречавао реализацију осамостаљења за 
учитеље физичког образовања, и тако је, најзад 1915. у токијској вишој 
нормалној школи успостављен независан курс физичког образовања, који је 
имао исти статус као курсеви хуманистичких предмета или науке. 

Као резултат ове иновације, много одличних учитеља физичке 
културе је дипломирало и додељени су разним школама широм нације, 
схватајући стога, на дуже стазе, његов идеал стабилног успостављања 
школског физичког образовања. Овај курс  физичке културе се састојао од 
гимнастке, Џудоа и Кендоа и постао је претходник катедре за физичку 
културу на токијском универзитету (успостављена 1949.). 

Дакле, Кано је институисањем курса физичког образовања у 
Нормалним школама направио чврсту основу за развој и промоцији 
физичког образовања као регуларног курса и такође као ваннаставне 
активности у основним и средњим школама, и нормалним школама широм 
земље. 

Са друге стране, показао је велико интересовање за развој 
модерних спортова у Јапану до интернационалног стандарда. 1909. кроз 
канцеларије тадашњег амбасадора Француске, М. Жерарда, и Министарства 
иностраних послова, постао је члан Међународног олимпијског комитета, и 
по први пут у историји Јапана, организована је спортска асоцијација – 
Асоцијација физичког образовања, чији је Кано био први председник. Од 
1912. када је Јапан први пут учествовао на Олимпијским играма, до 
Олимпијаде у Берлину 1936., он је председавао организацијом јапанских 
учесника.  

Шта више, 1938. успео је да Токио буде номинован за кандидата 
Олимпијских Игара 1942. Међутим, на повратку са састанка са 
Међународним Олимпијским Комитетом, на жалост, на броду је добио 
запаљење плућа и преминуо у 79. години живота. 

Поред горепоменутог непроцењивог доприноса развоју и промоцији 
западњачких спортова у Јапану, његова достигнућа као оснивача су толико 
позната да никакво даље истицање није потребно. 

Он није само успоставио џудо као интегралан део школског 
физичког образовања, већ је кроз Кодокан, као медијум успео у 
популаризацији и развоју џудоа међу ширим народним масама. 

Метод популаризације џудоа усвојен од Кодокана је био веома 
добро организован, и чак пре него је почела са културно признаје међу 
ширим народним масама, Кано са својим идеалима је раширио џудо 



 

Милош Стојановић  
Принципи џудоа као метод образовања (усавршавања) 

 

 
 

- 18 -

вештину широм нације, и тренутно регистрована џудо популација у Јапану 
прелази 2 милиона. Утицај његових активности се није био ограничен само 
на Јапан, већ је много допринео ширењу џудоа целим светом, и његово 
пророчанство да ће једном џудо бити усвојен као догађај од Олимпијског 
Комитета се остварило. 

 

4. Физичко образовање као средство за развој тела (Телесно 
образовање) 

 
Од посебног је значаја истражити шта га је тачно невело да изведе 

свој дугорочни план развоја  и промоције физичког образовања, такође и 
идеал који је створио базу њехових напора (настојања). Кано је заступао 
такозвани “принцип три културе” који се састоји од интелектуалне, 
моралне и физичке културе, и у систему образовања, најважније је наћи 
хармонију ове три културе. 

Био је велики противник иједног едукативног система којем је 
недостајала хармонија ове три културе, како сам наводи, “Данас, 
образовање је прекомерно наклоњено ка интелектуалној култури, и 
уколико се ништа не уради поводом тога, доћи ће до недостатка физичког и 
моралног тренинга” (Јуко-но-Катсудо: Вол. 5, Но. 8, 1919). 

С обзиром на овакво гледиште физичке културе, он о њеној улози 
каже следеће, “Здраво тело је услов, неопходан не само за егзистенцију, 
већ као темељ за менталне и духовне активности.  Упркос томе, људи су 
кадри да превиде њену важност,  и они који су ангажовани менталним 
активностима веома често постану обузети само оним шта им је ту испред, 
и забораве на неопходност физичког образовања. Са друге стране, неки 
спортисти ентузијасти, због стаменог здравља су склони да буду немарни у 
вођењу одговарајуће бриге за своје тело, и склони су да буду неумерени”.  
Он стога истиче неопходност јаког здравља у циљу егистенцијалног 
континуитета, међутим, такође истиче чињеницу да отпорност здравља није 
трајна. 

Такође је истицао ту вредност тела да, без обзира колико здрава 
нека особа може да буде, уколико не доприноси друштву њено постојање је 
узалудно, стога активности базиране на телесном здрављу морају 
неизбежно бити ефективне у достизању животног циља. Другим речима, 
снажно тело је од вредности, једино када разним активностима помаже 
свом власнику да допринесе друштву. 

Сваки покрет тела мора на неки начин бити корисно повезан са 
постизањем неког животног циља, мора бити у некој сврси. “Неизбежно, 
тело мора бити најефективније средство доприноса свету” Са ове тачке 
гледишта, сам Кано, је био добро опремљен овим “инструментом”, 
снажним телом. 
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Као што је раније напоменуто, Канов принцип едукације се заснивао 
на хармонијском развоју три културе: интелектуалне, моралне и физичке. У 
вези међусобних односа ове три културе, он је навео да, обично, зато што 
је неко жив, интелигенција и морал постају неопходни. Стога је одржавање 
живота од највеће важности. Следеће у редоследу важности је морални 
аспекат, јер уколико неко не може водити моралан живот, његов живот је 
бескористан. Живот постаје кориснији и са више смисла са повећањем 
интелекта, и последично интелектуални аспекат прати морални аспекат по 
важности. Али, такође, пошто је одржавање живота постало неопходно у 
циљу повећања врлина појединца, редослед се обрће. 

Према Кановом становишту “живот”, другим речима је “тело”, и 
код људске егзистенције, тело као живот је фондација над којом се 
успоставља врлина (морални аспекат), и интелект помаже реализацији 
врлине. Отуда је он имао визију човека сазданог и три дела: тело је основа, 
градилиште, средство над којим се успоставља врлина, и интелект као 
круна свега. 

Овај редолсед се добро држи под уобичајеним околностима, али 
под неуобичајеним околностима, понекад се догоди да жртвовањем 
сопственог живота, појединац може донети велику корист неком другом, 
или сопственој земљи, или пак човечанству. Иако је тело основа нечије 
егзистенције, у циљу конкретизације вредности егзистенције понекад 
постаје неопходно да појединац жртвује тело, као што каже стара изрека 
„Жртвовати тело да би се ишло исправним путем“.  

Ово не значи да би тело требало заменарити, напротив, тај чин 
постаје још значајнији, зато што се жртвује нешто што је незамењиво 
човеку. У нормалном животу би требало високо ценити тело, али под 
вандредним околностима, уколико је неопходно појединац мора бити 
спреман да жртвује сопствени живот у племените сврхе. Стога, Кано нити 
занемарује нити афирмише тело, начин утврђује човеков животни пут. 

У сваком случају, према Кану, телесни тренинг у циљу развоја тела 
је физичко образовање. Међутим ово не значи да се то може остварити 
просто кроз физичко вежбање. Посматрајући џудо вежбе, Кано је приметио 
да већина која почиње да вежба џудо, не ради то на почетку у циљу 
промоције физичког образовања. Да би вежбао џудо са циљем физичког 
образовања на уму, мора се изабрати техника која допушта униформи 
покрет у сваком делу тела. Такође, посебна пажња се мора усмерити да не 
дође до префорсирања неког дела тела. Оно што је недостатак  у рандорију 
(слободном увежбавању), допуњује се катама (формама). 

Из овога се јасно види да је Кано  наглашавао хармонијски развој 
тела. Мора се пажљиво избећи стварање неподобних навика или 
функциооналних неспособности. Кано је истакао да се у циљу 
практиковања џудоа као метода физичког образовања посебна пажња мора 
посветити здравственој бризи. Некада није било срамота претеривати у 
пићу и јелу, и појединци су се чак поносили сопственом способношћу да 
много пију или једу. Чак и данас, многи људи се хвале својим 
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гастрономским достигнућима. Такође је упозорио да многи џудисти са 
превише самопоуздања у сопствену снагу и енергију, несвесно занемарују 
бригу о здрављу. У циљу избегавања несмотрености, сваки џудиста мора 
имати на уму да је брига о сопственом здрављу не само због његовог 
здравља, већ и здравља сарадника (колега), упозоравајући их на тај начин.   

Из ових редова је јасно да је Канов начин физичке едукације 
обухватао 1) избор физичких вежби у циљу развоја тела, 2) вежбати на 
такав начин да не дође ни до каквих функционалних сметњи, 3) при развоју 
и тренирању тела, мора се обратити пажња не само на физичке вежбе, већ 
и на навике везане за јело и пиће, такође и на свакодневне навике. У 
време, као данас, када се здравље и физичко образовање третира 
одвојено, а њихова међусобна повезаност често занемарује, Канов 
јединствени и систематични метод хармонијског развоја тела се чини 
препун важних сугестија. 

5. Kорени џудоа 
 
 Популарне и распрострањене информације о џудоу су пуне 
погрешних схватање, од којих су многе резултат простог, необавезног 
сагледавања модерних спортских џудиста. Џудо кога је концептуализовао и 
популаризовао Џигоро Кано, оснивач џудоа, је нешто сасвим другачије од 
модерне спортске верзије.  
Један од кључних Канових мотива у стварању џудоа је да сачува старе 
школе  борилачких вештина, њихово дуго завештање и лекције скупљене из 
вековних искустава из битака, и средство које представљају за постизање 
перфекције индивидуе, а самим тиме и људске расе. 
 Кано је био више од мајстора борилачких вештина. Он је био стварни 
геније. Његов посебан таленат борилачких вештина је његова способност 
да веома брзо схвати  успешно главне елементе и принципе које чине 
технике (wаза), секвенце или формализоване методе (ката) и вештине 
(jutsu). То му је омогућило да схвати учења разичитих ђу ђуцу школа веома 
брзо, као и да подучи своје студенте више у краћем временском периоду. 
 Његову генијалност су почели да примећују и остали велики учитељи 
ђу ђуцуа (соке), и почели су да га траже и деле своје знање са њим. Кано је 
постао преплављен посетама и свицима тајних техника (макимоно), док се 
Кано обраћао тим старим мајсторима када год је доносио одлуке које су се 
тицале програма и ката који су се подучавали у његовој школи, Кодокану. 
 Огромна количина знања је притицала до Кана, омогућавајући му да 
оствари циљеве очувања старих стилова у Кодокану. Нису се само Канова 
ранија учења налазила у програмима и катама, већ и тајна учења других 
мајстора, који су размењујући учења са Каном после извесног времена или 
се придружили Кодокану или су придонели бази знања тако да могу бити 
сигурни да ће њихова вештина бити сачувана. 
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 Није мали посао навести све корене џудоа, али ћу покушати да 
наведем неке. 
 
 (1) Канови први учитељи су били Рјуји Карагири (Ryuji Karagiri), а 
после њега Хеиносуке Јаги (Heinosuke Yagi). Узевши у обзир да су њихове 
школе непознате, Јаги би могао бити Јагју (Yagyu), што би га везало 
највероватније за Јагју стил (Yagyu Ryu).  Кано је такође изучавао Сеиго 
стил (Seigo Ryu), чије име учитеља није дато. 
 
 (2) Јошин стил (Yoshin Ryu). Јошиаки Јамашита (Yoshiaki Yamashita) 
и Исогаи (касније 10. дан) су такође били мајстори Јошина и Теншин Шин 
Јоа. Јамашита је био Канов најближи ученик (uchideshi), асистент и 
демонстрациони партнер. Јамашита, Јокојама и Нагаока су саставили први 
програм инструкција Кодокана. Јошин мајстори Кацута Хирацука (Katsuta 
Hiratsuka), Хидеми Тоцука (Hidemi Tocuka), и Такајоши Катајама (Takayoshi 
Katayama) су чак учествовали у стварању Кодокан ката и програма. Тоцука 
је припадао школи која је поражена у мечу са Кодоканом 1886. 
 Ђу ђуцу стил Јошин (Yoshin, Yо - значи врба, а Shin - значи срце или 
дух) је измислио доктор из Нагасакија по имену Широбеи Јошитоки  
Акијама (Shirobei Yoshitoki Akiyama). Акијама је изучавао борбе и вештине 
лечења, и сматра се да се усавршио у ђу ђуцу, као и у древном Копо ђуцу 
(Koppo jutsu) и другим вештинама. У жељи да усаврши и прошири своје 
знање, Акијама је отишао у Кину око 1600. године. Тамо је изучавао 
медицину, кацу (вештину лечења), разне борилачке вештине, посебно 
ударачке вештине и њихову примену на виталне тачке (Kyusho jutsu). 
Такође је учио таоизам, таоистичко лечење и борилачке вештине, и 
акупунктуру. Главна ствар вештине, коју је створио обједињавајући учења у 
Кини и јапанске методе, је чинио програм од 300 техника. 
 
 (3) Теншин Шин Јо стил (Tenshin Shin Yo Ryu). Добро је познато да је 
Кано учио са Хачиносуке Фукудом (Hachinosuke Fukuda) и Масамото Исом 
(Masamoto Iso). Теншин Шин Јо стил обухвата четири основне 
класификације техника.  
Прва је Го Ваза (Go Waza) или Тврде технике, које обухватају ударце 
рукама и ногама, бацања, захвате, гушења и ослобађања.  
Друга је Ђу Ваза (Ju Waza) или меке технике, које обухватају полуге и аики 
кретања. Трећа је Кацу или вештина лечења.  
Вежбање ученика је било избалансирано и могли су вежбати Сакацу ђизаи 
(Sakatsu jizai), или слободу да убију и слободу да поврате живот.  
На крају тренинг је укључивао Бугеи Ђу Хапан (Bugei Ju Happan) широки 
тренинг са 18 ратних оружја.  
 Да би се разумело које вештине и знања је Кано употребио из школе 
Теншин Шин Јо стила, помаже схватање да је Теншин Шин Јо стил фузија 
Јошин стила и Шин Но Шиндо стила ђу ђуцуа (Shin No Shindo Ryu). 
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 Друга страна Теншин Шин Јо школе је Шин Но Шиндо стила ђу ђуцуа. 
Шин Но Шиндо стил је дериват Такеучи стила (Takeuchi Ryu), и створио га 
је полицајац из Осаке, Тамизаемон Јамамото који је специјализовао у 
техникама удараца и у техникама која су укључивала имобилизацију или 
парализу хватом или држањем.  
Шин Но Шиндо стил је такође школа Оцуке, чувеног представника Вадо 
стила каратеа (Wado Ryu karate do). Оцука је срео Гичин Фунакошија (Gichin 
Funakoshi) оснивача јапанског Шотокан каратеа (Shotokan karate), када је 
Оцука извео демонстрацију ђу ђуцуа у његовом присуству. 
 Ове две линије су спојене у облику Теншин Шин Јо стила од стране 
мајстора Секисаи Минамото Масатари Јанаги, касније познатог као 
Матаемон Исо. Јанаги је изучавао Јошин стил, Миура стил и Рјои Шинто 
стил (Ryoi Shinto Ryu), пре него је отворио школу у граду Едо (стари назив 
за Токио). Колико је био чувен сведоче многе легендарне приче. Једна од 
њих помиње њега и његовог ученика који су поразили велику групу 
преступника који су терорисали Едо у борби која је носила епитет дивљачка 
и крвава. 
 
 (4) Кито стил. Кано је учио систем Кито стила под Цунетоши Икубом 
(Tsunetoshi Ikubo). Хидеказу Нагаока је потпуно примљен у Кодокан после 
мајсторирања Кито стила, и касније постао један од тројице који су добили 
џудан (10. дан) под Каном. Кито стил истиче доста тајанствених елемената, 
укључујући аики. Аики представља сједињавање унутрашње или животне 
енергије. Кито учи да постоје три типа енергије: Рјоку (Ryoku) или Рики, 
затим Ки и као трећу Шин. Ки у речи Аики сугерише на ову другу. Кито 
школа такође учи да "Када су два ума сједињена, јачи контролише 
слабији..." 
 Кито је такође базиран на Ва (Wа)  (хармонија, тачност, течност) и Ђу 
(Ју) (попустљивост, мекоћа, нежност) принципима. У примени на бојном 
пољу или борби, систем обједињује комплекс мешавина стратегија које 
многи повезују са кинеским мајстором стратегије Сун Цуом. Кито упућује на 
потрагу за високим идеалима, укључујући духовна и интресовања 
самоактуелизације, на сличан начин учећи да треба постићи хармонију 
самога себе са Универзумом. Терминологија теорије је толико комплексна 
да је скоро неразумљива било коме споља. Кинески елеменети таоизма су 
били навелико прихваћени.. 
 То и не би требало да је неко изненађење с обзиром на порекло 
вештине. Средишња тачка у формализацији стила Кито школе, је долазак 
легендарног кинеског мајстора Чен Јуан Пинга (Цхен Yуан Пинг, такође 
познатог као Цхен Тсу У, Гин Цхин Пин и Гемпин од стране Јапанаца). 
Мајстор Чен је први пут дошао у Јапан 1621, и и поново дошао да остане 
1638. Он је био научник који је држао одређене позиције на кинеском 
двору. Учио је таоизам Лао Цеа и Тунг Као, и кинеске борилачке вештине.  
Три лутајућа самураја без господара (ронина) су га нашла у Кокусеи 
манастиру, где их је научио "тајним вештинама". Имена ове тројице 
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самураја су Фукуно, Исогаи и Миура. Фукуна је после одлазака код мајстора 
Јагју Шинган стила (Yagyu Shingan Ryu), срео самураја по имену Терада. 
Фукуно и Терада су осмислили Кито стил, и пренели вештину Јошимури и 
Такенади  
 Технике Кито школе су брзе, течне, веште и директне. Технике 
искоришћавају централну акцију са пројекцијом унутрашње енергије. Кито 
истиче пројективне методе бацања, и кокју  технике, и сматра се формом 
Аики Ђу Ђуце. 
 
 (5) Такеучи стил (Takeuchi Ryu). Такано, Јано, Котаро Имеи и 
Хикасубуро Охшима су били Канови блиски сарадници, и учествовали су у 
стварању ката и програма Кодокана. Такеучи стил је свестрана борбена 
вештина, али је посебно добро позната по бокену (дрвеном мачу), ђо 
(штапу) и осае (имобилишућим) техникама. 
 Школа је произашла из линије Даито стила, и основана је јуна 1532. 
Чумутаки Хисамори Диасуке Такеучи (Chumutaki Hisamori Diasuke Takeuchi) 
је био принц који је живео у Окајами и учио Даито стил. Срео је древног 
ратника по имену Такаги (у сну) који је истакао извесне принципе, који ће 
чинити основу Такеучи стила. Школа је постала позната као Хиношито 
Торидо Каизан стил или "школа савршене и непревазиђене вештине борбе."  
 Технике Такеучи стила су подељене у пет кјоова (кyо - учења или 
принципа), повезаних са Такединих Пет Принципа икјо (ikkyo), никјо 
(nikyo), санкјо (sankyo), јонкјо (yonkyo), и гокјо (gokyo).  
 
 (6) Сосуиши стил (Sosuishi Ryu). Аојаги (Aoyagi) је био укључен у 
прављење Кодоканових програма и ката. 
 
 (7) Даито стил (Daito Ryu). Кано је имао везе са фамилијом Такеда 
која је касније водила школу. Широ Саиго (Shiro Saigo) је био усвојени син 
Тономо Саига, сокеа ове школе пре Такеде. Широ Саиго је дошао у Токио 
са 14 година да потражи инструкције из Ђу ђуце и тражио Каноа због 
његове репутације. Касније, је напустио и Кодокан и Даито школу кад су га 
конфликтне обавезе према двојици мајстора довеле у безизлазан положај.  
 Кано, забринут да би неко важно знање могло бити изгубљено, 
обавезао је Сокакуа Такеду,  наследника Тономо Саигоа, да Такеда подучи 
и открије скривене тајне (okuden) стила Мочизукију, и учидешија Кјузу 
Мифунеу (Kyuzo Mifune), тако да ове технике пренесу назад у Кодокан. Ово 
је наљутило Такеду који је покушао да омаловажава Кодокан у свакој 
прилици. Такедеа је тврдио да познаје 3000 техника, вероватно због тога 
што је увек наплаћивао инструкцију, и то по фиксној цени за технику. 
Мочизуки је напослетку достигао Јудан (10 дан) у овој вештини. 
 Касније Кењи Томики  је послат Морихеи Уешиби, који је био обавезан да 
прими студента, и на крају му доделио Кудан (9 дан). Уешиба је формирао 
своју технику из Даито и Јагју стила. 
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 Даито стил има велики број техника, и укључује мач, мотку и 
вештине без оружја. То један облик Аики Ђуђуцуа, фокусиран на 
унутрашње методе. 
 
 (8) Фусен стил. Матаемон Танабе је наговорен да открије суштину 
свог програма Кану после катастрофалног меча између школа 1900. 
Следбеници Фусен стила су имали одличан рвачки стил борбе на тлу, и 
правила су збарањивала смртоносне технике. Фусен школа би победила у 
сваком случају, то није поента. Поента је да је Кано увидео потребу за 
добром партерном техником. 
 
 (9) Јикишин стил. Мајстори Јикишина  су учествовали у попуни 
програма тако да се слабост коју је изазвао пораз од Фусен школе више не 
понови. 
 
 (10) Секигучи стил (Sekiguchi Ryu). Јушин секигучи (Jushin Sekiguchi) 
и Могичи Цумизу (Mogichi Tsumizu) су били Канови учитељи и  били су 
кључни у конструкцији пуног програма и ката. Секигучи стил представља 
обимну вештину, али је најпознатија због обуке са оружјем. 
 
 (11) Кјушин стил (Kyushin Ryu). Егучи (Eguchi) из Кјушина је 
учествовао у изради Кодокан ката и програма. 
 
 (12) Шитен стил (Shiten Ryu). Хошино (Hoshino) је учествовао у 
изради Кодокан ката и програма. 
 
 (13) Миура стил. Иназу је учествовао у изради Кодокан ката и 
програма. 
 
 (14) Кукишин стил (Kukishin Ryu). Кано је био експерт са оружјем, 
тако да није изненажујуће да су Такамтсу и Кано били релативно блиски 
пријатељи и колеге. Такемацуова омиљена техника без употребе оружја је 
била техника коју би већина нас препознала као хиза гуруму. Од Такемацуа 
је дошла хиза гурума која се сада користи у џудоу. 
 

У сваком случају, јасно је да је Кодокан био веома живо место тих 
раних година. Кано је био центар света борилачких вештина у Јапану,  и 
мајстори су се гомилали у Кодокану са добрим разлогом.  Оригинални 
Канов  џудо је био богата композиција вештина са бојних поља. Очување 
ових древних метода је значило да би џудо требало да сачува све и да 
надје неке принципе конторле за све то. 

То је разлог за Кановим Сеирјоку Зен Јо (Максимална ефикасност), 
као принцип у улози водиље за физичку вештину. Кано је тврдио да 
принципи свих ових вештина имају вредност, сваки у свом контексту, 
сходно условима и приликама. Тако да је Кано у ствари изградио 
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кохерентни и конзистентни оквир у циљу инкорпорирања знања свих 
древних стилова и вештина са којима се сусретао. Тај оквир, и сво знање 
које истиче, је џудо. 
 

6. Основни Принципи 
 
„Један који хоће, увек је јачи од двојице која морају“12 

 
6.1.  Принцип попуштања 

Смисао и суштину џудоа чини његов дух који се базира на 
принципима. Један од основних принципа џудоа је принцип попуштања. 

Када је јапански лекар посматрао како се на јаком ветру понашају 
крошње стабала, приметио је да се оне старе, јаке гране, ломе када су удари 
вјетра најјачи, а да се младе гране савијају, па када ветар ослаби, оне се 
поново враћају и одолевају јаком ветру.  

Овај принцип попуштања најбоље објашњава дух џудоа и добар 
су пример везе између животних и џудо принципа.  

Зашто су младе гране опстајале а старе биле сломљене при ударима 
јаког ветра?  

Младе гране су биле много савитљивије и покретније па су могле да 
попуштају, за разлику од старих, које су због своје дебљине и старости биле 
мање савитљиве. 

Савитљивост и покретљивост младих грана и дебљина и старост 
старих у ствари осликавају стање духа. Многи мајстори борилачких вештина 
су младог духа, иако су одавно прешли пету или шесту деценију живота. 
Прихватање и разумевање принципа борилачких вештина и живота, као и 
велико искуство им је омогућило „савитљивост“.  

Одомаћена -  тврдоглавост и егоизам на крају пуцају, док онај који је 
спреман прихватити ново и прилагодити се ситуацији опстаје. 

Значи, способност попуштања код грана није зависила само од  
њихове „свести" већ од  могућности да се физички савију. Човек је 
истовремено и тело и дух и он мора прилагодити оба дела ситуацији у којој 
се може наћи. 

 То значи: у физичком смислу мора своје тело учинити довољно 
гипким и јаким а свој дух спремним да препозна ситуацију у којој ће 
„попустити" и, што је веома важно, донети одлуку о томе.  

Наравно да  се то методама којима се излажу џудоке постиже у 
конкретним ситуацијама чак до нивоа аутоматизма или рефлекса.  

Упоређујући ово попуштање са неким животним принципима лакше 
можемо схватити речи др Џигоро Кана: „Џудо ојачава ваше тело и дух и 
помаже да принципе џуда прихватите као своје. На тај се начин 
                                                 
12 Војвода Живојин Мишић 
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усавршавате и постајете вреднији члан заједнице. А то је и коначни циљ 
џудоа.“ 

Ако џудо борбу посматрамо као дијалог два човека (што она у 
суштини и јесте), онда би попуштање могли схватити као толеранцију или 
трпељивост без којих нема  плодоносног дијалога, а тиме ни сазнања. 
Правила борбе су, у ствари, правила дијалога.  

Значи, оба актера морају бити добронамерна један према другом и 
имати исти циљ, а то је доћи до нових сазнања. У тим сусретима актери 
уочавају своје слабости али и квалитете, бивају инспирисани и долазе до 
сазнања до којих сами никако не би могли.  

Басна о два јарца је добар пример у вези попуштања. Када су два 
јарца зажелела да истовремено пређу преко брвна, након што су се сударили 
главама, пали су у реку, само зато што нису знали за попуштање. 

Управо жеља за победом, често, као и свака друга жеља могу 
онемогућити човеку да сагледа право стање ствари и постигне оно што 
жели. 

“Ако посматрам шуму, коју желим да купим, закупим, у којој 
желим да ловим, оптеретим је хипотеком, тада не видим шуму, већ 
само однос према својој вољи, својим плановима и бригама, према 
свом новчанику... Тако је и са људима и њиховим лицима. Човек, 
кога ја са страхом,  са надом, са пожудом, са намером, са захтевом 
гледам, није човек, већ само мутно огледало моје воље.“13 

 
„Онај који се никада није решио жеље, може видети само 

Исходе.“ 14 
 
Уколико жеље нису реалне, противник у џудо борби то користи да 

би кроз конкретан покрет манифестовао своју жељу. Само она жеља која 
буде реална имаће прави ефекат. Тај ефекат биће очигледан. Тако се сви 
уче да правилно раде и размишљају, да буду свесни својих могућности и 
ситуације у којој се налазе. 

Значи, сваки однос подразумева поштовање правила и принципа 
који се базирају на љубави и поштовању, што је основни предуслов да сви 
актери догађаја профитирају. 

 
6.2. Принцип концентрације енергије 

Други од пет основних принципа џудоа је принцип концентрације 
енергије. Принцип концентрације енергије подразумева да се физичка и 
психичка енергија, у одређеном моменту, усмери на радњу која се изводи 
и у правцу најслабије тачке противника.  

У моменту када изводи активност, џудока не сме бити оптерећен 

                                                 
13 Херман Хесе 
14 Лао Це 
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такозваним спутавајућим емоцијама које су најчешће резултат 
неправилног сагледавања ситуације у којој се налази и размишљања о 
могућем неуспеху.  

Такво стање духа би проузроковало непотребно трошење енергије 
предвиђене за планирану активност и духовну нестабилност која утиче на 
начин поступања. Ради тога, џудока мора бити оспособљен да види право 
стање ствари, да би акумулирао сву расположиву енергију и ставио је у 
функцију активности коју изводи.  

 
„Препуштајући се мржњи и освети је као пити слану воду. 

Жеђ само расте.“15 
 

6.3. Принцип правог момента 
Трећи принцип је принцип правог момента. И под условом да је 

концентрисана целокупна физичка и психичка енергија, активност најчешће 
неће успети ако није изведена у правом моменту. Овај принцип је посебно 
важан у џудоу јер, да би неко извео активност у правом моменту, он мора 
претходно констатовати да је противник у позицији која одговара тој 
активности.  

Веома често то подразумева и извођење одређених предрадњи, 
промену гарда, промену позиције тела, извлачење из равнотеже и слично. 

Ако аутомобилом прођете кроз раскрсницу када је црвено на 
семафору онда се може рећи да нисте у правом моменту искористили своје 
право да без последица  прођете раскрсницу.  

Џудо методама, кроз велики број различитих ситуација џудока се 
обучава да процени када је прави моменат за извођење активностии и да 
у најкраћем могућем року реагује. Тако оспособљен човек се и у животу 
увек боље знати да процени када је моменат за нешто и да енергичније 
донесе одлуку. 

 
6.4. Принцип неравнотеже 

Четврти принцип је принцип неравнотеже. 
Да би неко пао, претходно треба да изгуби равнотежу. Принцип 

неравнотеже подразумева да се противник доведе у стање када не може 
контролисати своју равнотежу нити померати своје тежиште. 

У поступку обуке у техници бацања, џудоке посебно уче како довести 
противника у стање психичке и физичке неравнотеже.  

То, пре свега, подразумева довођење противника у положај из 
којег га је лако бацити. Често тај поступак називамо ,,ломљењем 
противникове равнотеже" (Кузуши).  

Врло је важно да противник није свестан своје неравнотеже.  
                                                 
15 Самурајска максима 
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„Када противника доведемо у стање неравнотеже довољно је 

применити малу силу да бисмо га бацили.“ 
 
За овај изузетно значајни принцип заслужан је искључиво др 

Џигоро Кано који је, за разлику од  свих школа у то време, једини развио 
ово правило. 

У свакодневном животу појам неравнотеже симболизује стање 
несигурности и неизвесности. Човек увек може доћи и у стање физичке 
неравнотеже и пасти исто као што може бити у стању психичке неравнотеже.  

Коришћење овог џудо принципа у свакодневном животу је такође 
могуће ако је некоме стало да у дијалогу неког деконцентрише и доведе у 
стање психичке неравнотеже. 

 
6.5. Принцип максималне ефикасности („Seiryokuzenyo“) 

Пети принцип је принцип максималне ефикасности. 
Следећи важан принцип Канове филозофије је максимално 

коришћење енергије коју неко поседује или краће „максимална 
ефикасност“. Према Кану, не постоји јасна разлика између психичког и 
физичког аспекта енергије, већ би је требало посматрати у целини. Када се 
дете роди, роди се са одређеном „енергијом“, која се постепено развија, 
иако је веома слаба у почетку. Другим речима, оно што је он називао 
„енергијом“, се није односило просто на психолошку снагу или психолошку 
енергију, већ је мислио на „животну силу“ која обухвата и духовни и 
физички аспекат живота. 

На образовању је да развије различите аспекте ове енергије. 
Најефективнији начин коришћења енергије у циљу развијања одличног 
тела је физичко образовање, а када се ова енергија користи у циљу развоја 
интелекта или морала процес се назива „интелектуална култура“ или 
„морална култура“. Штавише, уколико се енергија користи у циљу 
унапређења свакодневног живота постаје „унапређење услова живота“. 

Развој ове енергије, са једне стране духовне, са друге стране 
физичке, формира различите аспекте људског живота – неко постане 
филозоф, неко политичар, неко џудиста...итд. У зависности од начина на 
који се развија и користи та енергија, формирају се различити типови 
индивида. 

Најефективније коришћење нечега, је везано за циљ неке акције 
или радње и када је она извршена на најбољи могући начин, може се рећи 
да је урађена на најефективнији начин. Поводом тога, Кано је изјавио да 
шта год да нека особа ради, она би то требало да ради са циљем 
остваривања добрих резултата. Најбољи начин за остваривање добрих 
резултата је коришћење енергије у правом смеру са што је мање могуће 
непотребно утошене енергије, и ефикасно.  

Такође, ефективно коришћење духовне и физичке енергије значи 
постићи и максималне резултате Да ли је енергија ефективно искоришћена 
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се може просудити само на основу резултата, и стога циљ мора бити јасан, 
и начин на који се употребљава би требало узети у обзир. У сваком случају, 
Кано је успоставио овакав фундаменталан принцип из жеље за усвајањем 
савременог рационализма и ефикасности. Важност тога је схватио још са 
петнаест година, када је посматрао начин учења једног од својих 
пријатеља, који је без траћења иједног тренутка веома предано учио и 
касније постао веома успешан.  

Како је почео свој систем образовања да заснива на овим 
принципима, проучавајући различите аспекте живота, приметио је живот 
неадекватно искоришћен. Много људи дневно беспотребно  троше енергију, 
и постају докони, ау неким случајевима чак злоупотребљавају енергију  

Са  тачке гледишта ефективног коришћења енергије, навео је 
неколико важних замерки на људско понашање, од који су неке, предуго 
спавање, претеривање у јелу или непотребно причање и сл, све то 
представља сметњу успеху. Још више штете наноси претеривање у пићу и 
занемаривање сопственог здравља. 

Под тим Кано истиче да у циљу постизања неког циља, не би 
требало непотребно скретати са пута којим се директно стиже до циља. 
Активности  наведене су активности које су неопходне за живот, међутим 
претеривање у њима представља сметњу максималном искоришћењу 
енергије. Чак и корисне ствари као што су читање или физичке вежбе, 
уколико се претерује у њима, сметају развитку тела или менталном развоју. 

Из свега се може закључити да, колико год циљ био добар или 
користан у животу, уколико се достиже на начин и средствима која нису 
права и адекватна, резултат неће бити ефективан. Појам „најефективније“, 
који толико истиче не би требало представљати као нешто апстрактно, већ 
његово значење и сврха морају бити у потпуности у складу са циљем, и као 
најбољи начина за развијање ове способности Кано препоручује џудо. При 
учењу џудоа, и духовна и физичка снага се морају најефикасније користити 
у складу са циљем.  

Када се размотре разне џудо технике, које је су Канове креације, 
евидентно је да је принцип „максималне ефикасности“ адекватно 
примењен. Међутим, колико год овај принцип теоретски био примењен у 
свакој од џудо техника, зависи од  сваке индивидуе  њене способности и 
изођења технике да ли ће тај принцип стварно бити примењен. Уколико је 
појединац несмотрен приликом извођења џудо техника, он неће бити у 
стању да их најефективније искористи своју енергију. Стога је апсолутно 
неопходно сваку технику пажљиво и предано проучавати и вежбати. Они 
који издрже џудо тренинге у дођоу ће природно створити способност да 
искористе и духовну и физичку снагу на најефективнији начин, шта год 
наумили да раде. 

Стварање генералног принципа кроз искуство стечено на 
специфичном месту (сала за вежбање), и примена тих принципа у 
свакодневном животу захтева велики корак. Кано је истицао да они који 
желе да достигну мајсторство у џудоу, морају тежити да избегну 
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непотребан замор тела и ума, и да енергију користе максимално ефективно 
како у сали тако и у свакодневном животу. Није могуће стећи ту способност 
максималне ефикасности у сваком потезу само кроз вежбање форми (ката) 
и борби (рандори), већ се мора развијати кроз делање у свакодневном 
животу.  

Дакле, Кано је искуство добијено кроз специјално вежбање 
применио на нешто генерално. Ту лежи важност његове идеје као базе за 
физичко образовање. Модерно физичко образовање које придаје већу 
важност само достизању атлетског циља, и не обазире се пуно на 
дисциплински аспекат, има много да научи из Канових принципа 
примењених у свакодневном животу. Овај принцип најефективније примене 
енергије, сугерише да у модерном физичком образовању има доста 
простора за разматрање метода образовања. 
 

 
6.6. Узајамно помагање и заједнички напредак („Jitakyoei“) 

У времену када су дефинисани духовни принципи џудоа, поред 
пет наведених, установљен је и принцип „Узајамно помагање и 
заједнички напредак".  

Овај принцип је, сам за себе, најсадржајнији и не искључује ни је-
дан од пет основних принципа, а даје им  потпун смисао. Овај принцип је 
и моралне природе и базира се на добронамерности и човекољубљу.  

Из овог принципа видљив је не само морални приступ ка остваривању 
основног циља џудоа – усавршавању, већ и схватање заједништва као предуслова 
за остваривање тог циља који је колико и индивидуалан, толико и заједнички.  

Уочавајући да само сви заједно чинимо целину и да се до истине за којом 
се трага можемо доћи само кроз искрен међусобни однос, ми остварујемо своје 
биће. 

Посматрајући џудо принципе као једну целину, можемо закључити 
да се ни у једном послу у свакодневном животу не може бити успешан и 
праведан ако се они не поштују.  

Овако схваћени, научени и прихваћени принципи, као и сви 
принципи уопште, базирани на моралним нормама, универзалне су 
вредности које човеку служе у остваривању жеље да се довршава и 
употпуњује истину о себи и другима. 

 
„Познавање себе учи нас одакле долазимо, где смо и када 

идемо." 16 
 

Канов идеал џудоа и образовања садржан у „усавршавањем себе и 
бити од користи свету“, и основ његових убеђења је била координација два 
принципа, изражено његовим речима, „У циљу да усавршим себе, не 

                                                 
16 Рајсброек 
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заборављам ни за тренутак да будем од користи свету (човечанству)“ 
Такође, „Посветићу моје будуће активности у службу друштва, и из тог 
разлога ћу тежити да изградим карактер, и створим чврст темељ за мој 
живот“. Ова отворена изјава, само говори  о човеку чврстих убеђења и 
несвакидашње величине. Међутим, он је снажно саветовао и друге да 
ураде слично.   

Шта значи „усавршавање самога себе“ (сопствено усавршавање)? 
Према Кану,  сврха живота је да се постане духовно и физички добро 
развијен, и достизање навеће могуће сатисфакције коју данашња култура 
може да пружи. Они који су достигли овај ниво, урадили су то кроз процес 
усавршавања самога себе. 

Међутим, мора се имати на уму да усавршавање самога себе не 
имплицира да се буде егоцентричан. Уколико свако ради шта му се прохте, 
свугде би било сукоба, и самоперфекција се не може остварити. Такође, 
чак и ако неко успе да достигне сопствени просперитет и сатисфакцију, не 
може истовремено остварити перфекцију. Перфекција се не може 
остварити занемарујући однос појединца са другима. Кано је непрестано 
заступао служење човечанству. Oснова на којој се заснивају његова 
убеђења о важности друштва, раме уз раме са појединцем се заснива на 
томе да се мир и сигурност не могу успоставити уколико појединац живи 
одвојено од друштва. У циљу достизања савршенства, апсолутно је 
неопходна жеља за наставком живота са друштвом. 

 Али за то појединац, мора поседовати фундаменталне услове за 
друштвени живот, и као те услове помиње узајамно помагање и узајамно 
уступање. Човек, када је сам, он је беспомоћан, али заједно са друштвом и 
узајамним помагањем, они су у могућности да ураде ствари које су скоро 
немогуће уколико је неко изолован од друштва... Стога, само кроз 
међусобно уступање  и кооперацију може се створити солидарност 
базирана на међусобном поверењу.  

Дакле, био је чврсто убеђен да индивидуа може постићи 
савршенство као значајан члан друштва, и из тог разлога је саветовао 
међусобно помагање и међусобне уступке, који су били по њему основни 
принципи друштвеног живота. 

Јако је веровао да се кроз испуњење ових услова може постићи 
идеално стање људског постојања кроз које се може постићи „узајамним 
залагањем до заједничког напретка“ и коегзистенција, чијој је реализацији 
тежио читавог живота. 

Свој слоган „узајамним залагањем до заједничког напретка“ је 
објаснио као, постизање сопственог благостања и добробити, заједно са 
благостањем и добробити других, постижући на тај начин благостање и 
добробити за све и додаје да у томе лежи просперитет и развој друштва. 

Благостање и добробит, представљају достизање савршенства и 
физички и духовно. Другим речима, према Кановом објашњењу, то је стање 
постигнуто када је особа физички здрава и добро развијена, и поседује 
високе интелектуалне и моралне врлине, заједно са високо развијеном 
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способноћшу да цени лепоту. Друштвено, особа мора имати адекватна 
средства да цени и ужива у добробитима модерне цивилизације, и 
штавише, особа мора имати љубав и поштовање других, тако да људи 
слободно и својом вољом се повинују његовим жељама, укратко, утицајна 
особа. Даље додаје, да човек који је достигао ово стање благостања и 
добробити је онај који је као људско биће дошао да највише тачке својих 
жеља. Ово стање је идеал који сваки човек тежи да достигне, међутим, 
Кано наглашава да достизање таквог стања има неке вредности само онда 
када се постигне не из егоистичних мотива, већ из алтруистичких мотива.  

Другим речима, они који траже благостање и добробит требало би 
то да ураде тако да и остали могу достићи то стање благостања и 
добробит“. 

 Међутим, ово је само општи концепт и у стварности понекад није 
изводљив као када је једна нација непријатељски настројена према другој. 
У таквим случајевима, појединац се мора трудити да нека друга земља што 
мање нашкоди његовој, и као позитивну меру, увек мора имати на уму, пре 
свега, добробит сопствене земље. Ту леже разилажења између идеала и 
стварности, међутим, експлицитан је у томе да се и под таквим 
околностима избегне агресиван став. 

Његов чланк „Џудо“ издања, новембра 1922. наводи: „У 
прошлости, многе нације су агресију користиле као средство 
промоције националног престижа. Њихова једина брига је била 
експанзија и просперитет сопствене земље на рачун слабијих нација, 
и стално су гледале прилику да изненаде своје жртве које то нису 
очекивале.“  

Са исте тачке гледишта је Кано искоментарисао наоружавање. С 
обзиром, да данас, нису све нације усвојиле принципе међусобног  
просперитета, потпуно разоружање није изводљиво. Према томе, борбена 
готовост је неопходна као средство одбране. Међутим, постоји велика 
разлика између спремности за агресију и спремности за напад, и додаје да 
се оружане снаге морају базирати на самоодбрани а не на агресији. 
Укратко, међународни односи се морају базирати на узајамном благостању 
и добробити. Његови потпуно пацифистички идеали се даље манифестују у 
изјави да нације би требало да буду вољене, поштоване и вредне поверења 
од других нација. Интерно би требало да стреме ка културном развитку и 
обиљем богатства. 

Овај принцип не би требало да усвоје само нације већ и појединци 
такође, јер иако је индивидиа конституентни припадник нације, она не би 
требало да је далеко од политике своје земље, и  принципи међусобног 
благостања и добробити би требало да буду примењени на релацији између 
појединца и нације, и такође између појединца и друштва.  

Као што сам раније напоменуо, Кано је заступао да достизање 
савршенства мора ићи руку под руку са служењем човечанству. Такође је 
рекао да, у циљу да стварно допринесе себи, појединац такође мора узети 
у обзир и добробит друштва. Међутим, слаба особа не може допринети 
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човечанству, јер мора имати капацитета за то. Особа која није у стању да се 
стара о себи не може ни на који начин допринети свету. У циљу да напори 
појединца буду од максиналне користи другима, мора се истовремено узети 
у обзир сопствена добробит. 

Кано је те фундаменталне принципе покушао да реализује кроз џудо  
Имајући на уму чињеницу да је усавршавање тела и духа, у суштини 

усавршавање човека у његовом целом садржају, коначни циљ џудоа, и да 
је то, истовремено, и циљ из свакодневног живота, јасно се уочава да је 
џудо једна племенита вештина живљења.  

 
 

Симболизам – потенцијални наслов –  
 
Симболи нам служе када су речи недовољне да нешто објасне или да 

се помоћу њих  сазна нешто ново. Они откривају целовиту стварност која се 
не може открити другим методама сазнања. Симболи видљиво упућују ка 
невидљивом, јер се стварност не показује у потпуности. 

Џудока је традиционално обучен у кимоно беле боје (мада постоје и 
кимона плаве боје, која се на тамичењима користе, поред црвене траке 
везане око струка, ради лакшег распознавања бораца), који се састоји из два 
дела. Око струка носи појас који је два пута обавијени са предње стране 
завезан у чвор. За време тренинга и такмичења, увек је бос.  

Појас је за почетнике беле боје а затим зависно од нивоа знања 
ученика – жути, наранџасти, зелени, плави и браон (мајсторски кандидат). 
Мајсторски појасеви од првог до петог степена су црне боје.  

Црно и бело симболизује дуализам човекове личности. То што је 
појас широк пет центиметара у односу на велику површину белог кимона је 
због функционалности и симболизује тежњу да се човек ослободи што је 
могуће више оног лошег у себи. 

Бeла боја кимона симболизује чистоту, чедност, светлост, добро... 
Бели појас код почетника такође, али и његов ниво знања, што значи да 
он тек треба да несто научи.  

Сви учесници у џудо активностима су боси што симболички значи 
да они боље осећају тло, као свој ослонац, што им користи да боље овладају 
равнотежом. Босоногост може да симболизује и сиромаштво у којем су 
„велике очи". 

Џудоке су голоруки и боси што значи да се ослањају на своју 
духовну и физичку снагу и умеће. Из такве позиције они боље виде себе и 
друге што им омогућава да рационалније користе своју енергију. Сви 
ритуални покрети, па чак и сама борба, одвијају се у тишини без иједне 
речи.  

„Помоћу онога што сам радио јуче, побеђујем данас. То је 
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врлина вежбе.“ 17 
 
Такмичари говоре покретима. Ако се у тишини налази оно што смо 

мислили рећи а нисмо изговорили, оно што не мислимо да кажемо и све 
оно што је основ за свако размишљање и казивање, онда је садржај 
тишине увек много већи од онога што се изговори.  

Речи никада не осликавају све оно што смо хтели рећи већ мање 
од тога, али често садрже и оно што нисмо хтели рећи.  

У речи никада не може да стане читава представа о односу ствари 
и људи. Зато се у тишини налази највише истине и онога што човек жели да 
сазна.  

Говор тела у џудоу, као и у животу много више говори него речи. 
Човек својим делима, много више говори о себи. Покрет тела може 
наговестити почетак стварне акције, варку, намеру и још много штошта 
другог. Џудока (ученик), процесом вежбања доводи своју реакцију, на 
покрете противника до нивоа аутоматизма и рефлекса. 

Стога је потребно  научити да се из оног невидљивог света и 
тишине, докучи што више како би се боље разумело оно што је видљиво. 
Ако се у животу  тежи хармонији и складу, онда је то немогуће без 
тишине.  

Учитељи уче своје ученике тим правилима и принципима, а судије 
се старају да свака појединачна борба или меч буду одржани по 
правилима. Све то постоји у животу као правило које се мора поштовати, 
на сличан начин постоји и у џудоу. 

Морални принципи на основу којих су направљена правила борбе у 
џудоу, су прихваћена од свих који се баве овом вештином. 

Простор за вежбање џудоа, односно борилачких вештина, је 
карактеристичан по томе, што је под, постављен татамијем18. Приликом 
ступања на татами, џудока се у знак поздрава и поштовања, простору на 
коме вежба, поклони. На почетку тренинга се у врсти, заједно са осталима 
поклони мајстору (учитељу). Исте знакове поштовања искаже и при 
завршетку тренинга, прво учитељу, а затим простору за вежбање. 

Такође, пре и после вежбања са партнером или дуела у борби, 
противници се поклоне један другом. Поклоном се изражава захвалност и 
поштовање, што један другом пружају могућност да унапреде своју 
технику! 

Поклон се врши тако што се савије горњи део тела под углом од 
око тридесет степени у односу на вертикалу, док су руке на бутинама са 
испруженим прстима шаке.  

Од тог часа када је ушао у салу, па све док изађе,  понаша се по 
посебном ритуалу који омогућава да сви, под истим условима, изврше 
одређене радње које ће им помоћи да се усавршавају и дођу до сазнања.  

                                                 
17 Самурајска максима 
18 Татами представља специјалну врсту струњаче, која обезбеђује вежбаче од повреда 
приликом бацања или пада. 
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Упоређујући тако себе са другима, и уочавајући своје грешке и 
недостатке, џудока их поступно, уз помоћ других отклања. 

Методе и вежбе којима се излажу џудоке, уз ритуал и симболику 
помажу вежбачима да сагледају оне делове своје личности које на 
уобичајене начине не би могли. Велика предност овог начина учења је у 
томе што се сазнања проверавају конкретно чињењем.  

Када  млад човек почне вежбати џудо он много тога не зна, исто 
као и у животу. Он,  чак, не зна који је суштински смисао бављења 
вештином, исто као што млад човек не зна многе ствари о животу.  

Он ради одређене радње по одређеним правилима и методама а да не 
зна до каквих ће све сазнања доћи. Занимљиво је да, како у животу, тако и у 
џудоу, постоји нешто што човек осећа и то ради али не зна сасвим зашто.  

Упоређујући бројна искуства младих људи који су се бавили џудом 
долазимо до основног закључка да су готово сви почели не знајући који је 
основни смисао и циљ вежбања. 

 Мотиви, стога нису били усавршавање тела и духа (духа посебно) већ 
пука жеља да се физички ојача и постане сигурнијим  од  евентуалних 
физичких напада.  

Врло слично је и у другој фази, када се постижу врхунски спортски 
резултати. Готово сви мисле да је циљ освајање првог места и златне 
медаље. О овој чињеници говоре и честе изјаве и дела учесника 
Олимпијских игара да би за злато жртвовали све.  

Очигледно је да у одређеним фазама развоја, човек ради 
одређене радње а да није свестан циља тих радњи  

Рођењем су услед малог искуства и знања, као и неразвијених 
аналитичких, логичких и других средстава закључивања, могућности 
сазнања мале. Тако да човек на разне начине, методе и вежбе, тежи да 
сазна оно што је могуће. 

У следећој фази када је, по природи, човеку дато да прикупи 
највише сазнања и увиди њихово значење, он тежи да сазна правила 
живљења, упозна себе и друге и наставља да и даље трага за истином и 
смислом. 

 У тој фази развоја надвладава духовно усавршавање. Мудраци 
су рекли да се све прво деси у том невидљивом света духа или: 

 
„Оно што чинимо зависи од онога што мислимо“, 

„невидљиви свет управља видљивим“, „Ветар препознајемо само 
по трсци коју савија, али је ипак ветар важнији од трске" и „Ко је 
једном нашао себе тај више не може, на овом свету ништа 
изгубити“ 

 
Џудо борбу или дуел двојице спортиста можемо схватити као 

дијалог без речи, знајући да тишина садржава највише сазнања, и да је 
свака изговорена реч хендикепирана, јер се њима никада не може рећи 
све што се осећа и то је целина неког садржаја.  



 

Милош Стојановић  
Принципи џудоа као метод образовања (усавршавања) 

 

 
 

- 36 -

Одатле и сумње да се истина која увек представља целину, а не 
део, не може сасвим до краја сазнати.  

Зато су одређени начини комуникације погоднији од самих речи. 
У том смислу предњаче симболи и говор тела, помоћу којих човек сазнаје 
оно што се другим методама сазнања тешко може сазнати. 

7. Основни ставови (Шизеи) 
 
Како у животу, тако и у џудоу, постоје ставови. Став у животу значи 

имати своје мишљење, одредити се према некоме или нечему.  
У џудоу став значи заузети одређену позицију тела и планирати 

неку активност у зависности од ситуације у којој се џудока налази.  
У животу често можете да имате став, а да због тога немате 

никаквих последица или предности. Исто тако у одређеним ситуацијама од 
тога какав је ваш став може зависити и ваша судбина.  

У џудоу, у највећем броју случајева, заузимање погрешног става 
значи предност вашег противника или ваш спортски пораз. Од квалитета 
заузетог става у џудоу зависи, пре свега, стабилност, осећај сигурности и 
самопоуздања. 

Све ставове у џудоу можемо поделити на природне ставове 
(Шизен Таи) и одбрамбене ставове (Џиго Таи).  

Оно што је битно нагласити јесте да се сви ови ставови претапају 
један у други, зависно од ситуације у којој се налазе Уке и Тори (Уке - онај 
који се брани, а  Тори - онај који напада).  
 Основни природни став је онај у  којем је тело усправно, равнотежа на 
обе ноге са размаком између стопала у дужини стопала. Овај став је 
најважнији зато што се из њега лако прелази у сваки други став, најмање 
се замара и из њега се лако прелази у напад или одбрану. 

Када се, почев из природног става, ноге рашире да између њих 
буде дужина два стопала, затим, мало савију колена и спусти горњи део 
тела и тежисте са тежином равномерно распоређеном на обе ноге, онда 
је заузет одбрамбени став.  

Одбрамбени ставови служе искључиво за одбрану од напада. Та 
чињеница, да одбрамбени став служи само за одбрану, указује на потребу 
да се ни у једној ситуацији у џудоу и животу уопште не бранимо када 
нисмо нападнути (такве ситуације се у џудоу кажњавају).  

Заузимање одбрамбеног става када напад  није евидентан је у 
ствари дефанзива и говори о инфериорној позицији оног ко је у том ставу. 
Та инфериорност је резултат погрешно процењене ситуације о моменту 
евентуалног напада  (када одбрамбени став кратко траје) или психичке 
неравнотеже када такмичар у нереалном страху од пада заузима 
дефанзивну позицију. Сви ови случајеви, готово пресликани, могу се 
упоредити са разговором између двоје или више људи. 

Много  је сличности које проузрокују ставови у животу и џудоу. 
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Оно што је различито је да од погрешно заузетог става, у џудоу може да се 
највише изгуби борба а у животу много више, па чак и живот.  

У џудоу, из тог пораза може да се научи више од неке победе. 
Упоређење спортског пораза са смрћу није случајно из више разлога. 
Некада, у прошлости, губитак борбе је стварно значио смрт, а један од 
разлога је што у оба случаја то представља крај нечега.  

У првом се не научи ништа, већ уче други на туђим искуствима, а у 
другом сви уче а највише губитник.  

 
,,Кад год нешто изгубиш нешто си добио, кад год нешто добијеш 

нешто си изгубио“.  

8. Гард (Кумиката) 
 
Одмах на почетку разговора заузео је добар гард. Ова реченица 

често служи приликом објашњења какву је неко имао позицију у једном 
делу разговору.  

Из става произилази гард. Добро заузет став је предуслов за 
добар гард. Ако гард није добар, онда може бити угрожен и став. Постоје 
многе законитости које треба испоштовати приликом заузимања гарда, али 
он зависи и од карактеристика противника у спортској борби или 
саговорника у разговору. 

И када је у питању гард, буквално све оно што се односи на 
спортску борбу може се применити и на дијалог. И једно и друго се одвија 
у разговору. 

 
 „Буди стрпљив са сваким, али изнад свега са собом. Мислим, не 

буди обесхрабрен својим несавршеностима, већ се увек држи с новом 
храброшћу. Срећан сам што сваки дан почињеш изнова; нема 
бољег средства за постизање духовног живота од сталног 
почињања, при чему никада не треба мислити да смо довољно 
урадили.  

Како да будемо стрпљиви у подношењу мана својих 
ближњих ако смо нестрпљиви у подношењу својих? Онај кога 
скривају властити недостаци, неће их исправити; свака корисна 
исправка долази од смиреног ума.“ 19 

 
Ако кретање и стајање представимо као предуслов за разговор, 

онда можемо закључити да што мање грешака правимо приликом 
кретања, то ће наш положај бити стабилнији.  

Правилност кретања зависи од правилности наших ставова. Циљ 
гарда је пре свега да одржи наше тело и дух у стабилној позицији и да у 
кретању или стању мировања створи повољну позицију да се грешка 
                                                 
19 Жап Пјер Ками 
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противника оптимално искористи и пласира нека техника. 
Као и све што се дешава у џудо борби тако и држање гарда 

дефинисано је правилима борбе која се морају поштовати. Забрањено је 
и санкционисано дефанзивно држање гарда и блокирање у циљу 
избегавања борбе.  

Ако овакав  начин држања гарда упоредимо са начином вођења 
разговора, могли бисмо рећи да наш саговорник избегава разговор и не 
омогућава његов плодотворан ток.  

Ако је борба или разговор начин да се упореде сазнања са дру-
гим, и да се сазнају нова, онда је основни предуслов да тај разговор, 
када почне, нико не избегава и да мора бити добронамеран и 
толерантан.  

Ако неко ради свог егоизма онемогућава добробитан ток 
дуела, онда је он немогућ и прекида се. 

Гард омогућава да се контролише положај противниковог тела што 
је основни предуслов за напад или  одбрану.  

Од правилности и чврстине нашег гарда зависи на ком  одстојању 
и у ком простору ће се кретати противник, односно које ће му све 
могућности бити на распогању.  

Приликом кретања и стајања у гарду мора се бити опуштен, у 
природном ставу, како бисмо могли пласирати расположиве технике.  

Контракцију мишића и снагу, сходно основним принципима џудоа, 
користити само у правом моменту када ће њихов ефекат бити највећи.  

Што се тиче разговора, он такође, неће дати очекиване резултате 
(сазнања) ако  су саговорници нетолерантни, оптерећени и 
недобронамерни. 

Како се код кретања тела у гарду јављају одређене силе које 
проузрокују противници (партнери) и зато би кретање онда требало 
објаснити како се те силе савладавају у складу са основним принципима 
џудоа „попусти" или „продужи". 

Ако вас партнер који је јачи или у бољој позицији, гура 
праволинијски, ви му се не можете директно супротставити јер ће његова 
сила савладати вашу.  

У моменту када вас он гура, ви њега повуците у правцу у коме гура 
и након једног корака, скрените дијагонално назад а њега, ротирајући своје 
тело, повуците у правцу његовог кретања. Тако је његова сила у функцији 
ваше.  

Када се успешно завршава одбрана тада је најзгоднији моменат да 
се почне напад. Напад  може почети и као одбрана, али је веома битно у 
ком тренутку противниковог напада започети контранапад. 

Када је у питању говор, саговорници физички мирују али у њему  
постоје сви поменути елементи у другачијој форми а принципи су готово 
идентични. 
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„Стално сам мислио да учим, како да побеђујем. Али сада 
схватам, да победити није ни више ни мање него изгубити.“ 

 
Природан став и опуштеност могу се тумачити као толеранција и 

трпељивост; кретање партнера у одређеном правцу као започињање 
разговора на одређене теме а употреба снаге као изношење аргумената са 
циљем да се докаже одређена тврдња. 

Сви остали основни принципи џудоа потпуно важе и за разговор. 
Принцип концентрације енергије (изношење аргумената с концентрацијом 
мисли, само на оно што је актуелно у том тренутку разговора).  

Принцип правог момента (изнети аргументе у најподеснијем моменту 
када је саговорник за то највише спреман). 

 Принцип максималне ефикасности (значи приликом разговора бити 
рационалан јер све што је непотребно речено може да штети и умањи 
вредност оног исправно реченог и што саговорник искористи за себе).  

Принцип неравнотеже, када се саговорник вештим говором доводи у 
стање психичке неравнотеже где губи самопоуздање, стабилност и 
концентрацију што је моменат за „напад". 

Џудо начело и принцип „Узајамно помагање и заједнички напредак" 
открива смисао ове духовне игре.  

Све сто се дешава у џудоу има за циљ усавршавање онога ко се 
њиме бави. Негов пут према истини о својој духовној стварности. Наравно 
да то није могуће без других које у џудоу називамо противницима или 
партнерима, а у свакодневном животу саговорницима.  

Циљ и смисао су исти. То је исто. Начин живљења. 
 
„Свако узима и свако даје,  такав је живот." 20 

9. Извлачење из равнотеже (Кузуши) 
 
Када је неко у неравнотежи, онда може лако да падне. Ломљење 

противникове равнотеже назива се Кузуши а припремни покрет или став 
који претходи бацању, Цукури.  

Ни у једној ђу  ђуцу школи из XVI века није увежбано извлачење 
из равнотеже као претходница бацању.  

Др Џигоро Кано се сматра изузетно значајном личношћу управо зато 
што је дошао до правила кузушија. То правило каже да ако противника 
доведемо у стање неравнотеже, довољно је применити малу силу да бисмо 
га бацили. 

С обзиром да постоји физичка и духовна неравнотежа (избацивање 

                                                 
20 Херман Хесе 
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духа из равнотеже) и да се у свакодневном животу сусрећемо и са једном и 
са другом, то је правило и значај извлачења из равнотеже из џудоа врло 
актуелно и применљиво у животу.  

Бити у равнотежи значи осећати се стабилно и сигурно.  
Онај ко је стабилан и сигуран, концентрисан је и има осећај 

самопоуздања и способан је да контролише своје и партнерове поступке и 
покрете.  

Онај ко је у неравнотежи, деконцентрисан је, нестабилан, несигуран 
и осећа страх од пада. У таквом стању није способан да контролише себе, 
своје поступке и покрете.  

У разговору два или више саговорника, увек ће бити у предности 
онај који је концентрисан и сигуран. Он ће увек мислити на тему разговора 
и бирати оно што је најзначајније да каже у одређеном моменту.  

Онај који је деконцентрисан и нестабилан, мислиће о узроцима и 
последицама таквог стања и, тако оптерећен, неће моћи проценити шта је 
најважније да каже. 

Човек оптерећен интензивним или екстремним емоцијама није у 
могућности да исправно доноси одлуке. Мислити и радити хладне главе, 
одложити доношење неке важне одлуке  да преноћи народне су мудрости 
које указују на постојање лабилних стања када је човек у  неравнотежи. 

Суочени са проблемом такозваних спутавајућих емоција и 
последица које су могле проузроковати у реалним борбама на живот и 
смрт, у старим временима, борци су тежили да постигну мирно стање духа 
растерећеног од  свега што је могло утицати на смањење њихове 
ефикасности.  

Такво стање духа могло се окарактерисати као поступање и 
„сагледавање без емотивног доживљавања" које је на Далеком Истоку 
највероватније настало под утиском будизма и веровања која је будизам 
практиковао.  

Постизање стања емотивне стабилности није ништа друго до бити у 
психичкој равнотежи.  

Да би се стање те стабилности постигло, свако је сам морао проћи 
одређене вежбе и суочити се с бројним опасностима. Тек тада, ослобођен 
незнања и страха које оно носи, постајући сигуран и стабилан, може дати 
оптималан учинак. 

 
„Али, емоционална узбуђеност, што год био њен узрок, и 

каква год била њена природа, увек је узбуђеност оног индивидуалног 
сопства које мора утрнути свако ко тежи да живи у Божанској 
Стварности."21 

 
Ако некоме померите ослонац, он ће пасти. Ако тежину човековог 

                                                 
21 “Вечна филозофија” - Олдус Хаксли,Метапхисица, Београд, 2003 
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тела померимо са оног дела тела што је подржава онда ће он бити у 
неравнотежи.  

Када је у питању извлачење из духовне равнотеже, оно се у џудоу 
најчешће изводи тако што се противник напада различитим техникама у 
најкраћем могућем временском размаку. То код противника проузрокује 
узнемирење што може бити узрок и губитка стварне, физичке, 
равнотеже.  

Готово је безгранично могућности и положаја тела из којих се 
партнер може извести из равнотеже. Највећи ефекти извлачење из рав-
нотеже постижу се када партнер тога није свестан. 

Да није човековог незнања и његове несавршености, не би 
постојала ни жеља и иницијатива да сазна и да се усаврши.  

Циљ разговора је да они који разговарају дођу до нових сазнања. Он 
је могућ само између оних који о истој ствари мисле различито, зато је 
изношење сопственог мишљења и његово излагање другом, основ тог 
разговора. Ако је циљ заједнички, а јесте, уз поштовање правила и норми 
отвара се бесконачно могућности да се сазна нешто ново. 

Џудо борба није ништа друго до дијалог саговорника који имају исти 
циљ. Иако ће на крају борбе само један од њих бити проглашен победником, 
обојица су сазнали нешто ново. 

 
„Човек који је на врхунцу успеха, и човек који је доживео 

неуспех су у потпуно истом положају. Обојица морају да одлуче, шта 
даље.“22 

10. Кретање и напад 
 

Како се кретати у џудо борби и када напасти партнера или како 
водити разговор и када и на који начин изнети своје мишљење, заправо је 
исто. Да би напад био успешан и да бисте победили, морате се исправно 
кретати, бити у равнотежи, имати исправан став, одговарајући гард и, на 
крају, саму технику бацања извести у правом моменту и исправно.  

Ваш партнер жели то исто и покушава да у свим овим елементима 
буде бољи од вас. Тако се по утврђеним правилима упоређују различитости 
о истим питањима.  

Број ситуација у којима се можете наћи је безграничан, исто као 
што је безграничан број тема или питања које можете поставити вашем 
саговорнику. 

Број такмичења и борби које такмичар има и нивои такмичења 
условљавају могућност његових сазнања. Управо сазнања о бројним 
различитостима до којих се дошло у току борби са разним противницима, 

                                                 
22 Џигоро Кано 
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допуњују слику његових сазнања, чинећи је целовитијом.  
Кроз та сазнања човек постаје свестан важности различитог и 

заједништва. Без заједништва нема целине, а заједништво је могуће само 
од различитог. 

11. Падови (Укеми) 
 
Прича о падовима је истовремено и прича о равнотежи. 
Ко не зна да хода, тај не зна ни да пада. Још нико није проходао а да 

претходно није падао. Страх од пада је један од основних човекових 
страхова.  

Савладавањем страха џудока постиже већу стабилност и 
самопоуздање, има бољу оријентацију у простору и престаје да се плаши 
падања. 

Многи учитељи џудоа кажу  да су падови азбука џудоа.  
Основни смисао технике падања је да заштити тело онога који пада 

од удара о тло.  
Вежбање технике падања је такође добро за правилно образовање 

координације покрета која је неопходна приликом савладавања сложенијих 
техника џудоа. Методолошки, почиње се од познатих ка непознатим 
покретима, од лакших ка тежим, од нижих ка вишим позицијама, у месту па 
у покрету, и полагано па све брже. 

Да би неко пао, претходно мора изгубити равнотежу. Постоје 
психичка и физичка равнотежа и неравнотежа. Некада физичкој равнотежи 
претходи психичка, некада се оне догоде истовремено, а некада прво 
физичка па психичка. 

Онај ко не зна да хода, не зна да пада. Исто тако онај што не зна да  
губи, не зна да добија, или онај ко не зна шта је истина, не може да лаже.  

Пад у џудоу најчешће значи и пораз или неуспех у борби. И у животу 
речју пад  често симболизујемо неуспех.  

Учити се стабилном ходању подразумева правилно опажање, ра-
суђивање и, што је најважније, поступање у одређеним ситуацијама.  

Као и у скијању на пример, да би неко научио да скија, прво учи како да 
падне, односно да превазиђе страх од пада. 

Зашто му то претходно нико није могао објаснити по оној мудрости 
„најјефтинија су туђа искуства"? Али, управо то, лично искуство је 
неизбежно да би се дошло до потпуног сазнања о нечему. 

Иако је скијање увек скијање, оно је различито у нашим до-
живљајима. Наравно да постоји велики део дешавања у тим доживљајима 
око којих имамо исто мишљене са другима, али је нешто потпуно различито 
због наших личних особина. 

Замислите човека који иде по леду. Због осећаја нестабилности и 
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жеље да очува  равнотежу, он заборавља на све што се око њега дешава. 
Увећава му се страх од пада, долази до  психичке неравнотеже и често и до 
пада много раније него што би се он  реално и догодио.  

У неравнотежи, човеку се из страха појачавају емоције које га спутавају 
у рационалном размишљању. Управо те емоције и психичка лабилност 
проузрокују и физичку неравнотежу и пад.  

Не пасти, одржати се на ногама, симболички може да значи не 
доживети пораз. Тако је то и у животу и у џудоу. 

Падови се у џудоу уче у почетку, као елементарна техника, али су 
присутни увек и на тренинзима и на такмичењима. Уче се у свим 
варијантама, зависно од правца доласка силе која проузрокује пад.  

Основни падови су напред (мае укеми), на страну (јоко укеми) и 
назад (уширо укеми).  

Савладати страх од пада, значи научити да  падаш. Ако не знаш да 
падаш, не можеш научити да бацаш. Ако не знаш да губиш, не можеш знати 
како се побеђује. 

12. Технике  
 
Кретање џудо бораца је сасвим слободно и неограничено у оквиру 

борилишта које се за време борбе, без одобрења судије, не сме намерно 
напустити. Такође је неограничен број техника које се користе да би се 
противник савладао.  

Није дозвољено изводити било какве радње које омаловажавају 
противника или му могу нанети бол или повреду. Такође није дозвољено 
лажно нападати са циљем избегавања борбе. 

Борба у спортском џудоу одвија се равноправно у стојећем ставу 
и партеру. Зато је сасвим логично да се технике џудоа, зависно од 
положаја тела бораца, изводе у стојећем ставу и партеру.  

Иако се технике спортског џудоа могу поделити на технике бацања и 
партерну технику, у спортској борби неке партерне технике могу се изводити 
и у стојећем положају.  

Комбинација свих расположивих техника у џудоу проширује ионако 
велики број могућности за напад или одбрану.  

Основна подела џудо техника је на четири основне групе: 
технике бацања (Nage Waza), технике захвата (Katame Waza), технике 
удараца (Atemi Waza) и форме или кате23. Детаљна подела џудо 
техника дата је на следећој слици (10.1): 

                                                 
23  Треба напоменути да се у спортској борби користе само технике бацања и захвата. 
Примена одређених техника и у спортској борби је доводила до озбиљних повреда, тако да 
је употреба одређених техника у спортској борби, на такмичењима забрањена.  
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Слика 10. 1 Хијерархија џудо техника 
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Технике бацања (Nage Waza) 
 
Да би научио да побеђује у борби, џудока тора да научи да баца и 

да се брани од бацања. Ако се падање може тумачити као неуспех, онда 
се бацање, на исти начин, може тумачити као успех.  

Дакле, основна подела техника бацања је на технике бацања у 
стојећем ставу и пожртвована бацања (називају се пожртвована јер се 
жртвује сопствена равнотежа да би се извело бацање). Технике са 
звездицом су забрањене у такмичењима. 
 
                                   Технике у стојећем ставу 
     Ручна бацања         Ножна бацања 

Ипон сеоинаге Аши гурума 
Ката гурума Деаши бараи 
Кибису гаеши Хане гоши гаеши 
Коучи гаеши Хараи гоши гаеши 
Кучики таоши Хараи цурикоми аши 
Мороте гари Хиза гурума 
Оби отоши Косото гаке 
Сеои наге Косото гари 
Сеои отоши Коучи гари 
Сукуи наге О гурума 
Суми отоши Окури аши хараи 
Таи отоши Осото гаеши 
Учи мата сукаши Осото гари 
Уки отоши Осото гурума 
Јама араши Осото отоши 
Те гурума Оучи гари 
 Сасае цурикоми аши 

      Бочна бацања  Цубаме гаеши 
Даки аге (забрањено) Учи мата 
Хане гоши  Учи мата гаеши 
Хараи гоши  
Коши гурума  
О гоши  
Соде цурикоми гоши  
Цури гоши  
Цурикоми гоши  
Уки гоши  
Уширо гоши   
Уцури гоши 
Тоби гоши 
Уширо гурума 
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Пожртвоване технике 
     Уназад         У страну 

Хикикоми гаеши Даки вакаре 
Суми гаеши Хане макикоми 
Тавара гаеши Хараи макикоми 
Томое наге Кани басами (забрањено) 
Ура наге Кавазу гаке (забрањено) 
 Осото макикоми 
 Сото макикоми 
 Тани отоши 
 Учи макикоми 
 Учи мата макикоми 
 Уки ваза 
 Јоко гаке 
 Јоко гурума 
 Јоко отоши 
 Јоко вакаре 
 Тама гурума 
 Уде гаеши 

 
Технике захвата (Katame Waza) 
Партерна техника се изводи када се борци налазе на тлу. У посебним 

случајевима одређени број партерних техника се може изводити и у 
стојећем положају. Ове технике су подељене у три групе: захвати држања 
(осае ваза), захвати гушења (џиме ваза) и захвати полуга на зглобу 
лакта (кансецу ваза). Такође постоје и комбинације техника у партеру. 

 
Технике захвата 

          Захвати држања         Гушења 
 Ками шихо гатаме До џиме (забрањено) 
 Ката гатаме Гјаку џуџи џиме 
 Кеса гатаме Хадака џиме 
 Кузуре ками шихо гатаме Катаха џиме 
 Кузуре кеса гатаме Ката џуџи џиме 
 Тате шихо гатаме Катате џиме 
 Јоко шихо гатаме Нами џуџи џиме 
 Уки гатаме Окури ери џиме 
 Ура гатаме Рјо те џиме 
 Ура кеса гатаме Санкаку џиме 
 Уширо кеса гатаме Соде гурума џиме 
  Цукоми џиме 
  Џигоку џиме 
  Ура џуџи џиме 
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Полуге 
Аши гарами (забрањено) 
Уде гарами 
Уде хишиги аши гарами 
Уде хишиги хара гатаме 
Уде хишиги хиза гатаме 
Уде хишиги џуџи гатаме 
Уде хишиги санкаку гатаме 
Уде хишиги те гатаме 
Уде хишиги уде гатаме 
Уде хишиги ваки гатаме 
Аши хишиги 
Санкаку гарами 

 
Веома је важно да сваки џудиста споји своје знање техника бацања и 

партерних техника као и преласка из стојећег става у партер.  
 

Технике ударца  
          Технике ударца ногом         Технике ударца руком 

 Мае ате  Ками ате 
 Мае гери Кириороши 
 Нанаме гери Нанаме ате 
 Така гери Нанаме учи 
 Уширо гери Рјоган цуки 
 Јоко гери Шимо цуки 
  Цукиаге 
  Цукидаши 
  Цукаке 
  Учиороши 
  Уширо ате 
   Уширо суми цуки 
  Уширо цуки 
  Уширо учи 
  Јоко ате 
  Јоко учи 
 
 
Велики избор могућности техника које се користе у џудоу и 

чињеница да тај број није дефинитиван, већ да га свакодневно допуњују 
многи такмичари широм света, говори о огромним могућностима да 
свако, на свој начин, и у односу на своје физичке и духовне 
карактеристике, изабере технике које му највише одговарају.  
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Технике које су  до сада дефинисане, изводе се на различите начине 
које борци сами усвоје као оптималне.  

Значи, сви могући положаји у којима се човек може наћи на тлу у 
свакодневном животу, актуелни су и у џудоу. Из свих тих положаја 
човеков поглед је другачији. Другачије се види и осећа када сте нападнути, 
а другачије када сте у нападу. 

Вежбајући се у нападу и одбрани, по џудо методама, човек долази 
у безброј различитих искушења која га наводе на размишљање о најбољем 
решењу и доношењу одлуке.  

И када, наводно, нисте донели одлуку, ви сте у ствари одлучили а 
резултат такве одлуке имате одмах.  

Како год сте одлучили, постали сте свесни резултата те одлуке а 
након тога остаје вам пуно времена да размишљате о последицама.  

Тако се стичу сазнања како поступити у одређеној ситуацији и 
овладати могућностима да брзо и ефикасно реагујете. 

Колико је важно бити оспособљен да у животу благовремено  
донесете најбољу одлуку? Колико је важно стећи драгоцена искуства са 
најмање последица ?  

Примера ради, ако сте у џудоу научили да брзо, хладнокрвно и 
рационално доносите одлуке и у неким ризичним или опасним ситуацијама,  

то ће вам бити корисно да исправно реагујете у некој ситуацији у 
саобраћају чиме ћете сачувати свој и живот других учесника у саобраћају.  

Зато је стицање животног искуства на овај начин изузетно 
рационално. 

Није ли ово истовремено прича из свакодневног живота где 
спортска борба може бити схваћена као разговор, игра или конфликт? Веома 
често учесници у дијалогу, свог саговорника третирају и као противника.  

Овакво објашњење има утемељење у дуалистичком карактеру 
човековог бића. 

Џудо као и многе друге човекове активности су у ствари, живот сам 
или једна од његових пожељних сублимација. 

 
„Истина постоји, драги мој! Али наука коју ти тражиш, 

апсолутна, савршена и која једино чини мудрим, та не постоји. 
Немој ни жудети за неком савршеном науком, пријатељу, већ жуди 
за усавршавањем самог себе. Божанство је у теби, не у појмовима и 
књигама. Истина не живи, не учи се. Буди спреман на борбе ." 24 

 
 
 
 

                                                 
24 Херман Хесе, „Игра стаклених перли" 
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13. Правила борбе 
 
„Игра следи правила игре. Сво задовољство које она може да 

пружи почива у поштовању правила игре. Један самовољан гест је 
довољан да  прекине игру, и  игри је крај. Ко преврне шаховску таблу 
признаје да је изгубио партију, он се позива на један другачији закон, а 
не на правила игре." 25 

 
Човек је у току живота увек суочен са правилима која важе и која 

мора поштовати. Правила су настала да  би људи који живе једни с другима 
могли лакше да остварују своја права.  

Што су та правила моралнија и човечнија, то су они који их поштују, 
цивилизованији. 

Кроз васпитање у породичној заједници, а затим у школи, кроз 
интензивни процес социјализације човек учи правила понашања. У 
зависности од тога на којем се степену развоја и сазнања налази заједница у 
којој живи, биће и садржај правила. 

 Имајући на уму да се у многим друштвима и заједницама не врши у 
целости процес социјализације који подразумева учење и култивисање, то 
подразумева да се појединци и заједнице и даље боре за остваривање 
основних права за слободу и достојанство. 

Насупрот циљевима социјализације, манипулација има готово 
супротне циљеве. Манипулација људима има за циљ њихову експлоатацију 
тако да уместо сазнања нуди веровања, уместо учења моћ, уместо 
самосталности зависност, уместо стварања, прилагођавање, и слично.  

Зато се човек данас, у остваривању својих основних људских права 
и слобода, бори и у најцивилизованијим друштвима и заједницама.  

Да би остварио та своја људска права он, пре свега, мора знати која 
су његова права, на који начин да  их оствари и, на крају, мора бити 
довољно јак и способан да се за њих избори. 

Лично искуство и у овој области је неопходно као основ сваког 
усавршавања. Исто тако потребно је имати искуства са најмање последица 
као услов, који уз неке друге, одређује наш максимум. 

Правила џудо борбе су интернационална и важе у читавом 
свету. Она се и примењују у читавом свету на исти начин и у пуној мери.  

Такође је битно истаћи да  су та правила урађена уз пуно 
поштовање људских права и човекових посебности, и као таква су 
прихваћена од  свих. 

Упоређујући правила џудо борбе са правилима вођења разговора 
можемо уочити да  су она готово иста што произилази из чињенице да је и 
циљ исти - сазнање.  

                                                 
25 Ернест Јингер у часопису „Градац" 
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И у једном и у другом случају ради се о упоређивању сазнања с 
циљем да се дође до нових. Ни у разговори ни у борби  партнери унапред 
не знају коначни резултат. Резултат припада и једном и другом. 

Правила која важе у џудо борби санкционишу све радње којима 
се омаловажава противник или било који други актер у том догађају. 
Такође се санкционишу све радње којима се може повредити или нанети 
бол противнику.  

Свака борба се води на основу добре воље двојице партнера или 
противника (Уке и Тори) да би из ње што више сазнали и научили, зато се 
свако избегавање борбе санкционише. 

Упоређујући се са другима, у џудоу, размењујући искуства и 
сазнања по општеприхваћеним правилима сваки појединац постаје свестан 
својих недостатака које жели да отклони .  

Овакав начин активности представља драгоцено животно искуство 
са најмање последица. 

14. Припрема за борбу 
 
„Није битно бити бољи од неког другог, већ бити бољи него 

јуче.“ 
 
Потребно је доста труда и времена да ученик, носилац белог 

појаса, добије жути, наранџасти, зелени и плави, а затим постане носилац 
браон појаса и звања мајсторски кандидат.  

У звање мајсторског кандидата остаје одређено време, након чега 
стиче право полагања за звање мајстора џудоа носиоца црног појаса првог 
степена. 

Кроз ову врсту учења, уз помоћ осталих сазнања, он уочава своју 
несавршеност и потребу да буде бољи, кориснији и племенитији.  

Овладавајући основним џудо принципима ученик уочава да, 
оптерећен пороцима и предрасудама које су резултат неселективног 
прихватања одређених норми и ставова из свакодневног живота, не 
може успешно стицати звања.  

Он, истовремено, ради на проширењу својих сазнања и исправља 
грешке које је до тада чинио. Поштујући моралне и друге принципе џудоа, 
вежбајући техничке елементе, он је преокупиран самим собом. 

 
„Како светлост расте, видимо да смо гори него што смо 

мислили. Запањени смо својим ранијим слепилом док гледамо како 
нам цео чопор срамотних осећања излази од срца, као гадни гмизавци 
који пужу из скривене пећине.  

Али не смемо бити ни запањени ни узнемирени. Нисмо гори 
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него што јесмо; напротив, бољи смо. Али, док се наше мане смањују, 
светлост којом их видимо постаје светлија, и бива испуњена ужасом.  

Све док нема знака исцелења, несвесни смо дубине своје 
болести; у стању слепе дрскости и тврдоће, плен смо самообмане.  

Док идемо низ матицу, несвесни смо њеног брзог тока, али кад 
почнемо да је помало заустављамо, она се осећа." 26 

 
Често се дешава да ученик за време првих борби које се 

организују на тренингу, преокупиран собом и новим техникама, у 
интензивном емотивном доживљају, не примећује сасвим ни своје колеге 
око борилишта, нема представу о времену трајања борбе и често не 
чује ни сугестије које му учитељ саопштава.  

Интензивно учење свих џудо елемената, и њихова појединачна и 
заједничка примена, ослобађају ученика стега и чине га слободнијим и 
покретљивијим. 

Учење у атмосфери искрених и хуманих људских односа, где је 
циљ заједнички, представља својеврсно духовно рађање којим се разбија 
блокада која је била сметња развоју и која је формирана као заштита 
унутрашњег садржаја од препознатљивих штетних утицаја из свакодневног 
зивота. 

Да би доживео духовно мењање, ученик се мора ослободити 
егоизма и оптерећења које му је одузело способност разликовања.  

 
„Жаба у бунару види само комадић неба, те мисли да је то читаво 

небо." 27 
 
Садржај оптерећења у човеку настао је као резултат наметнутих 

односа у свакодневном животу где надвладава лично које проузрокује 
погрешан правац у гледању на суштину и циљ онога што се жели постићи.  

Опредељујући се за остварење материјалних циљева на штету 
духовних, он постаје зависан, а зависност помера границе разума и удаљава 
човека од истине и изван царства његовог духа. Што је погрешно, али 
истинито. 

 
 „Ратове воде и мрави, државе имају и пчеле, царства стварају 

и хрчци. Твоја душа тражи другачији пут и тамо где је она ускраћена, 
где на њену штету постижеш успех, не цвета твоја срећа. јер, срећу 
може да пронађе само душа, не разум, стомак, глава или новчаник." 28 

 
Бројни примери из свакодневног живота указују на чињеницу да 

доминира схватање о већем значају материјалног у односу на духовно. 
                                                 
26 Фенелон 
27 Кинеска пословица 
28 Хесе, 1917. године 
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 „Ствари су такве да се разумно не могу пратити." 29 
 
О томе како изрази среће и несреће могу бити „замућени" 

говори Зен прича „Глас среће": 
„Послије Бенкеиеве смрти, један слеп човек, који је живео у 

близини учитељовог храма, рече пријатељу: 
„Пошто сам слеп, не могу да видим човеково лице, па морам 

да му оцењујем карактер по звуку његовог гласа. Обично, када чујем 
некога да другоме честита на његовој срећи или успеху, чујем и 
скривени тон зависти.  

Када се изјављује саучешће због несреће другог, чујем радост и 
задовољство, као да је оном што изјављује саучешће заиста драго 
што је нешто добити остало у његовом сопственом свету. 

Судећи по ономе колико ја знам, Бенкеиев глас је увек био 
искрен. Кад год је исказивао срећу, нисам чуо ништа осим среће, и кад 
год је исказивао тугу, туга је била све што сам чуо". 30 

 
Џудо вештина је један од многих путева који воде ка сазнањима 

љубави и заједништву, ка усавршавању човека. 
Ако схвати духовне, џудо принципе и прихвати их као своје животне, 

џудока се успети да реално сагледа стање свог духа и одбаци сувишно.  
 
,,Кад срце плаче за оним што је изгубило, дух се смеје због онога 

шшо је нашао.“ 31 
 
Оно што је у џудоу посебно важно јесте да ученик, џудока, одмах 

сазнаје колико су важни други људи и заједништво уопште.  
Готово ништа важније не  би могао да  уради и научи да  није 

других, његових партнера, или противника. Ни једну технику у џудоу он 
не би могао да савлада без помоћи других. 

Учећи технику џудоа, примењујући и поштујући духовне принципе он 
разним методама увежбавања испробава оно што је учио.  

Како су резултати изведених техника очигледни, то ученику одмах 
постаје јасно колико је научио. Тачније, резултат је видљив и мерљив у  
истом тренутку када се активност на извођењу одређене технике заврши. 

То што активност којом се бави џудока није само размишљање већ 
и чињење, чини џудо изузетно ефикасном и реалном вештином учења. 
Духовни принципи истовремено су и реални животни принципи који су 
издржали све могуће пробе. 

                                                 
29 Иво Андрић 
30 Владислав Бањац, „Зен приче“ 
31 Афоризам анонимног суфија, IX век 
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Подвргавајући се тренинзима и такмичењима, џудока упоређује 
своје психофизичке могућности са другима и спознаје истину о  себи и 
другима.  

Њему постаје много јасније, више него икада до тада, да у сваком 
човеку постоји нешто што је исто као код њега. Та и таква сазнања била су 
потиснута због неселективно и некритички прихваћених правила и норми 
које је наметала средина у  којој живи, чинећи га зависним.  

Ослобођен тих стега он постаје слободнији, креативнији и 
делотворнији. 

Основно духовно начело и мото у џудоу, „Узајамно помагање и 
заједнички напредак“ показује да џудо као спорт и вештина није без 
разлога прихваћен од  свих у свету као један од могућих путева који воде 
ка сазнањима, љубави и заједништву, ка складу и хармонији.  

Излажући себе различитим психофизичким напорима, допирући 
до граница својих моћи, губећи и побеђујући, осећајући радост и тугу, љубав 
и бол, ослањајући се на  џудо принципе и методе, служећи се и осталим 
средствима сазнања, џудока је овладао одређеним тајнама ове вештине и 
постигао први степен мајсторства (црни појас први дан).  

Проналазећи у себи могућности на које су га упућивала искрена 
размишљања и добронамеран однос према другима, ојачавајући их у духу 
моралних џудо принципа, он постаје делотворнији и кориснији. 

 Од тога колико је студиозно, искрено и темељито овладао основним 
духовним принципима и џудо техником, зависиће будући рад и максимум 
који ће џудока моћи да постигне.  

Сви они који су, у жељи да што пре дођу до знања и звања, 
неискрено и површно учили, који џудо правила и принципе нису пронашли 
у  дубини своје душе и прихватили их као своје животне, никада неће 
успети да схвате бит и суштину ове вештине, која је у духу пословице: 

 
“A fonte puro, defluit aqua.”32  

15. Етички аспект и стање духа 
 

Етички аспект и стање духа представљају веома битне делове сваког 
човека, а поготово онога који је изабрао пут борилачких вештина. Једној 
особи је и тишина довољна, док другој ни све књиге икада написане нису 
довољне да пође правим путем. Нека ова зрнца песка  у пустињи мудрости, 
загребу мало прозоре наше душе. 
 

                                                 
32 Са чистог извора тече чиста вода. 
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„Поштуј вештину коју изучаваш, свестан истине да си ти део ње, исто 
толико колико је она део тебе. Указуј дужно поштовање својим учитељима, 
али и учитељима других, свестан истине о њиховој животној посвећености 
указивању на Пут савршенства. Уважавај дубоко мајсторе - своје 
пријатеље, а још више мајсторе - своје непријатеље, свестан истине да 
припадате истом соју и истом стремљењу.“ 

 
„Немој злоупотребљавати вештину, изазивајући друге надменошћу и 

хвалисањем, нити својим пристанком на нешто што ће довести до њеног 
непотребног коришћења, већ мудро избегавај ситуације које воде у сукоб. 
О моралности чина мораш мислити, пре него што се упустиш у борбу, јер 
ако си је сам изабрао, или на било који начин допринео њеном узроку, 
злоупотребићеш вештину и оправдано бити одговоран за последице које 
наступе.“ 

 
„Немој нападати први, нити пристајати да преузимаш улогу и 

моралну одговорност нападача. Чак и онда, када се определиш за 
офанзивну тактику, нека то буде у тренутку када је противнички напад већ 
започео. Моћ и етика твоје вештине треба да се огледају у спокојном 
дочекивањупротивниковог насиља.“ 

 
„Немој повредити противника ако то није неопходно, свестан истине 

да је победити га не наносећи му зло врхунац борилачког умећа. Нека се 
твоја морална величина огледа кроз милосрдан однос у победи, па када ти 
се противник наметне туђом вољом, порази га на начин достојан мајстора, 
не наносећи штету његовом здрављу и поносу, а када ти се наметне својом 
вољом, поштеди му живот, уз искрену наду да ће из пораза изаћи мудрији.“ 

 
„Не пожели зло, чак ни онда када си приморан да га учиниш, свестан 

истине, да ако последице које из сукоба наступе не буду биле плод твојих 
хтења и емоција, већ објективне нужности, твоја моралност никада неће 
бити доведена у питање.“ 

 
„Испољавање агресивности показује недостатак самопоуздања, страх 

и поремећај изазван егом. Супротно, мајстор праве вештине показује мир и 
контролу својих менталних и физичких особина, који су присутни у сваком 
покрету вештине.“ 

 
„Мајсторство је када се нити греши, нити оклева“33 
 
„Дух је корен безбројних појава. Све појаве се рађају из духа. Можеш 

ли да сагледаш дух, безбројне путеве ћеш прећи. Он је као велико дрво - 

                                                 
33 Ниче 
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све гране, цветови, плодови, расту са кореном у основи. Дрво расте само 
ако корен опстаје. Ако је корен сасечен, дрво ће се сигурно осушити.“34 

 
„У читавом свету нема ништа 
мекше и слабије од воде. 
А ипак нема јој премца 
по начину на који делује на чврсто. 
Стара је изрека  
и то свако на свету зна  
да слабо побеђује снажно 
и да меко побеђује тврдо - 
али мало ко уме да делује тако.“ 35 
 
„На сваком тренингу мораш барем у једном тренутку помислити, да 

ћеш умрети од удараца, боли, умора, очајања, свеједно. Али мораш да 
осетиш да си учинио онај корак од могућег ка немогућем, да си прешао 
границе својих могућности и да је дух надвладао телесне патње. То је 
прави пут што води мајсторству и истинској спознаји бити борилачких 
вештина.“ 

 
„Смирен када побеђујеш, смирен када губиш, смирен када си 

жестоко испровоциран, миран када си суочен са са злом судбином, 
неустрашив када се супротстављаш несрећи и променљивим токовима зле 
судбине. Спокојан поглед на живот може да ти помогне да изнађеш пут у 
превазилажењу разноразних тешких ситуација. Са смиреним стањем ума, 
проток твоје виталне енергије треба да постане све лакши и лакши, што ће 
дефинитивно допринети стварању стања моћног тела и моћног духа коме 
ни једно зло не може нанети штету.“36 

16. Борба (Рандори) 
 
„Живот је тешка борба 
ко сме тај и може 
ко не зна за страх 
тај иде напред!“37 
 
Једно од најефикаснијих и најплодотворнијих средстава џудоа је 

џудо борба. Џудо борба је заправо игра духа и тела, дијалог у тишини који 

                                                 
34 „Култура Истока“, 1989. - зборник радова „Зен данас“ - текст  Д. Пајин „О најбољем 
путу“ 
35 Лао Це 
36 Лиу Бао Шан, рођен 1930. године у шаолинском селу Того, један је од највећих мајстора 
традиционалних борилачких вештина и сматра се за  „живу легенду“ Шаолина 
37 Војвода Живојин Мишић 
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воде двојица људи са циљем да се усавршавају.  
Џудо борба се још назива рандори. Један од претхних облика 

рандорија је био киторју мидаре („kitoryu-midare”), који је утемељио Сенаи 
Ибараги, активан у данима Иемицуа, трећег Шогуната Токугава периода. 
Сенаир Ибараги је акценат стављао на агилне покрете у киторју мидареу 
које је назвао таи, ша (технике бацања) и уке.  

Са променама метода увежбавања, еволуирао је и рандори. Пример 
за то је нокори аи, метод увежбавања у коме уке напада торија38 уколико 
тори не успе у бацању уке приликом увежбавања ката геикоа (борба са 
мачем или бокеном). Сеибеи Сузуки, пети мајстор киторјуа, на измаку 
Токугава периода је почео да користи термин рандори, и рандори је постао 
уобичајени метод у Кобушоу39. 

Теншин Шин Јо стил ђу ђуцуа популаран у Едо је користио рандори 
равноправно са киторјуом. Обухватао је шеснаест техника међу којима су 
биле технике бацања и технике гушења. Опрема у којој се увежбавала 
техника имала је кратке рукава, па су се технике као сеои наге и хараи 
гоши могле вежбати, док се на пример таи отоши није могао извести. 

Џигоро Кано је стога продужио кратке рукаве ђу ђуцу опреме, са 
идејом да повећа безбедност. Ова иновација је Кано омогућила да прошири 
и повећа број офанзивних техника. Ове иновације са дужим рукавима су 
такође омогућиле  да се противник лакше изведе из равнотеже, што је 
допринело повећању ручних и ножних техника које су се могле применити.  

Са партерним техникама, увео је нов метод увежбавања који ученици 
започињу на поду окренути један ка другом. 

Гледајући уназад еволуцију и развој рандорија од Едо периода до 
данас, продужење рукава опреме се истиче као главно побољшање. После 
тога, рандори је играо велику улогу у револуцији развоја техника.  
 Борба као игра духа и тела води се појединачно у сваком борцу, 
између самих бораца и као борба између жеља и могућности.  

Све што се у свакодневном животу дешава, дешава се са истим овим 
принципима што потврђује да је џудо начин живљења, један од мноштва 
путева којим човек иде вођен нечим необјашњивим што је у њему, тежећи 
да превазиђе себе и сазна истину. 

Ако се реч борба схвати у најширем смислу, онда се она може 
односити на готово све активности којима се човек бави. Неки су, тражећи 
најадекватније објашњење за човекове активности, казали да је живот 
борба за опстанак. 

 
 

                                                 
38 Приликом увежбавања техника у џудоу, уке је онај на коме се увежбава техника, а тори 
онај који увежбава технику 
39 Буђуцу дођо (сала за увежбавање борилачких вештина) који је основан од стране 
Токугава власти за увежбавање њихових пратилаца и њихових синова  1856. У Кобушоу се 
осим Кенђуцуа увежбавао Со ђуцу, Хо ђуцу, Кју ђуцу и Ђу ђуцу. 1866. Кобушо је затворен и 
то место је постало школа за увежбавање Хо ђуцуа. 
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„Почетак и крај сваке борбе почива у човеку. Борба почиње 
и завршава се много раније, пре почетка и завршетка самог 
надметања. Не опажамо је и нисмо је свесни јер су веома ретки 
прави борци, који гледајући виде баш оно право.“40 

 
Од оног часа када се роди, сваки човек почиње своју животну борбу 

која је неизбежна и траје до смрти.  
Долазећи па овај свет, човек у себи носи нешто што му оставља 

могућност да постепено открива тајне живота и трасира пут ка сазнањима и 
истини.  

Ако се човек рађа са страхом о добронамерности средине у коју је 
дошао из непознатог, мимо своје воље, и страхом због своје коначности 
(одлазак у непознато), онда он живи свој живот између та два страха. Та 
борба почиње рађањем, а  завршава смрћу. 

О  борби можемо говорити као о игри. Познато је колико је игра, 
као средство и спона између стварног и могућег, погодна да се дође до 
сазнања. Езотеричност игре, тежња за сазнањима и истином, представља 
суштинску драж. Игра је начин да се са најмање последица дође до сазнања. 

И када се игра, човек се бори да нешто постигне и научи. Стога је 
учење  и изучавање неке врсте борбе, као што је џудо борба, и 
учествовања у њој сигурно предност, јер се тако интензивније учи и 
усавршава. 

Џудо борба је заправо игра, дијалог два партнера који у  исто 
време и под истим условима желе да постигну исти циљ.  

Одмах бисмо могли рећи да је тај циљ победа, али то није сасвим 
тачно, зато што је циљ џудоа усавршавање (стицање знања) тела и духа, а  
сама борба је једно од средстава за постизање тог циља.  

Зато је логично да ни победа у  борби не може бити циљ. Циљ џудоа 
о коме је реч се и не може постићи самим победама већ се у његовом 
остваривању, поред осталог, мора и губити. 

 
„Феноменологија дијалога показује да сваки саговорник, тиме 

што пажљиво слуша другог човека, тиме што се труди да га схвати, 
у  исти мах обраћа пажњу на нешто што још не постоји, на нешто 
што се тек уобичава и према чему се обојица крећу, то јест према 
истини која је иманентна дијалогу.“ 41 

 
Сви воле да побеђују јер је победа истовремено и потврда 

квалитета изведених активности и укупног ангажовања.  
Онај који је победио добија потврду о квалитету својих 

активности које је у борби ставио на проверу. У тренуцима победе, и 

                                                 
40 Проф. Др Зоран Ћирковић, „Дух Борења“  
41 Е. А. Леви - Валанси 
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касније, он најмање мисли на своје недостатке и њихово отклањање јер 
ти недостаци, иако постоје, нису дошли до изражаја. Да би се даље 
усавршавао, он мора имати противника који се га победио, 
искористивши за победу управо његове недостатке. 

 
„Циљ борбе је победа. Али не противника, него самог себе, 

својих мана сопствених слабости и личних недостатака“42 
 
Анализирајући борбу са становишта колико је из ње научио 

победник, а колико поражени, видећемо да је поражени више сазнао, јер 
је постао свестан недостатака због којих је изгубио борбу, и које у даљем 
раду мора отклонити.  

Онај који је изгубио, анализира и оне своје активности и поступке 
које нису биле непосредни узрок пораза, што резултира новим сазнањима која 
га стимулишу да се и даље усавшава. 

 
,,Кад дубоко размислимо то је по правилу нешто и о нечему 

што се тиче сваког човека. Како иначе објаснити да мисли, које 
држимо толико личним и само мени блиским, одједном људи 
препознају као своје.“ 43 

 
Човек је недовршен и жели да се доврши, да сазна истину као 

целину и смисао свог постојања.  
Он верује да истина постоји али истовремено сумња. Жеља за тим 

открићима је део оног могућег датог рођењем.  
Упознати себе и друге и трагати за истином и смислом није 

могуће без упоређивања једних са другима.  
То упоређивање може бити путем разговора у коме саговорници, 

поштујући правила комуникације која важе код цивилизованих људи, 
упоређују своја схватања и идеје са другим схватањима и идејама.  

Резултат тих упоређења су нова сазнања за обојицу саговорника.  
Џудо вештина је један од начина непосредног сазнавања која својим 

изузетно рационалним методама и дубоко утемељеним моралним 
вредностима подстиче целокупан човеков потенцијал у потрази за 
сазнањима.  

Сва та знања којима је џудока овладао кроз обуку, заједно 
представљају неку врсту недовршене целине знања која се ради 
довршавања упоређују са исто тако и на исти начин стеченим знањем.  

Што је већи ниво знања то је и већи степен довршености џудоке. 
Џудо борба се води између двојице бораца, без речи. Њихови 

                                                 
42 Проф. Др Зоран Ћирковић, „Дух Борења“ 
43 Лав Толстој, „Дневници ", I, ст. 203  
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доживљаји и сазнања су непосредни. Иако се ради о истој борби, они имају 
различите доживљаје и сазнања. Када резултат борбе буде очигледан и 
у складу са унапред дефинисаним правилима, обојица бораца ће га 
признати као ново неспорно сазнање.  

Да би џудока успешно учествовао у борби, претходно је морао 
савладати све потребне елементе. Ти елементи чине основни садржај 
дешавања у борби, дешавања у тишини са неограниченим бројем 
могућности.  

Таква борба, са таквим садржајима, условима и околностима под 
којим се одвија, представља у ствари сублимацију живота, или, како би 
психолози рекли, „претварање инстинктивних нагона у понашање вишег 
реда“. Кроз понашање “вишега реда“ џудока директно долази до 
сазнања. То понашање, прича у тишини, има за циљ усавршавање. 

Вук Рашовић (рођен 1939.), носилац пурпурног појаса IX дан, 
четвороструки светски шампион и троструки европски шампион за џудо 
ветеране, који се овим спортом активно бави преко четрдесет година, у 
вези џудоа као начина живота, каже: 

 
„Човеков долазак на овај свет и одлазак са њега су можда 

највећа тајна универзума. У покушају да  је открије, човек је 
створио религију, филозофију, науку... 

Али двери су тек одшкринуте. Долазимо из неизвесности, 
можда случајно. Одлазак нам је сасвим известан, неумитан. 
Најављујемо долазак својим плачем. Испраћа нас плач других.  

Да ли између та два плача постоји могућност радости 
живљења? У којој долини живимо? Плача или радости? 

Питања су многа, а одговори тешки. Могу бити потпуно 
супротни, а сасвим уверљиви. 

Шта да каже човек, који је један борилачки олимпијски спорт 
одабрао као начин живота. Неко коме се учинило да судбина или 
Бог, подаре човеку при доласку на овај свет дане као дукате и 
пусте га да их троши и улаже по свом избору. Ја сам их уложио у 
спорт на изненађење скоро свих који су ме познавали. Зашто? 

Вероватно би прави одговор био: из очаја када је за мене све 
било бесмислено и безнађе. 

Спорт је очај претворио у истинску радост и постојање. 
Спорт - изражавање кроз покрет као непосредно негирање 

смрти и непокретности. 
Спорт - изазов, искушење, аскеза, лично и заједничко 

усавршавање кроз сарадњу, спаринговање и надметањ е. 
Спорт - занос и отрежњење. 
Сада када су прохујале деценије испуњене безбројним 

тренинзима и мечевима, радом са многим ученицима, путовањима 
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и сусретима са људима, градовима, земљама, чини ми се да  се није 
све претворило у пепео. Улагања у људе почињу да  се враћају. Они 
који су упијали сада зраче. Пријатељи и ученици светлуцају као 
дијаманти, чисти и трајни. 

Знају и осећају да сам покушао да будем монах и витез једног 
спорта и вештине, који усавршавањем тела и психе изражава неке 
дубље духовне вредности и спознаје које су свештеници и ратници 
сакупљали, развијали и чували миленијумима. 

Тако сам потрошио део оних дуката што ми беху даривани при 
доласку. 

И када судија највећег ранга, чије су одлуке неопозиве, на 
последњем мечу изрекне „Ипон, соре маде“44 та победа биће додељена 
мом непобедивом непријатељу - смрти, али се ја нећи осећати 
пораженим".  

 
Сви напори којима се џудока излаже, да би остварио своја хтења 

да спозна целовиту истину о себи и другима, потврђују да у његовом бићу 
постоји нешто што га инспирише да сам себе надвиси и издигне.  

Тај садржај његовог бића, који је изван могућности чулног 
опажања и та неодвојивост, нагоне га да буде још бољи и јачи, 
превазилазећи прокламоване границе свога знања и могућности. 

Вежбајући џудо по његовим методама и учествујући у борбама, 
џудока дотиче одређене нивое сазнања, о себи и другима, до којих би 
иначе спорије дошао и са више последица, или уопште не би дошао.  

Излажући се јавном упоређивању са другима, он се пре свега 
бори са самим собом, тражећи равнотежу између тела и духа а затим са 
другим, што му омогућава бројна сазнања. 

 
“Живео једном један човек који је целога живота тражио 

себе. Једном га је нашао, али га није препознао и наставио је 
даље.” 

Говорећи о џудоу као животном путу и „непресушном" извору 
многих сазнања, морамо нагласити да је он само могућност која стоји на 
располагању свима који у њему, и помоћу њега, желе да препознају и нађу 
свој пут. 

 Онај ко је пронашао тај пут сазнао је, да то није пут којим се долази 
и одлази већ да је то пут који је у њему. Негов животни пут. 

Као и у свим другим областима сазнања, тако и у џудоу, сви не 
искористе подједнако могућности које су им остављене.  

Припадност џудо заједници подразумева одређена одрицања од 
навика које је џудока имао у свакодневном животу. Долазећи редовно на 
тренинге он све више уочава да се мора одрећи навика које га коче. Они 

                                                 
44 Победа, то је све. Судија тиме означава крај борбе добијене ипоном, максималним бројем поена 
и аутоматским прекидом борбе. 
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који се не одрекну тих навика брзо ће уочити да припадност џудо 
заједници, подразумева другачији начин живота.  

Ко изгуби битку са старим навикама, без обзира на евентуалне 
резултате које постиже, никада неће упознати тајне ове вештине, њен 
крајњи циљ и смисао, јер џудо је пут за оне који са осећањем љубави и 
заједништва према другима, желе да се усавршавају и сазнају одговоре на 
питања која им живот свакодневно поставља. 

17. Пут 
 

„Јак је недовољно,  
ко победи другог,  
душу моћну има  
ко победи себе“45 
 

Од свих борилачких вештина и спортова данас, којима се људи баве, 
џудо је најмање деструктиван, јер је борбеност хуманизирана и кроз 
правила дефинисана, а дозвољава људима да се потпуно и до краја докажу 
у својој жељи да буду победници, што је део неке наше природе. 

 
Да су многи људи пронашли себе у практиковању џудоа говори податак 

да данас постоји преко 200 чланица светске џудо асоцијације, а на самим 
светским првенствима се појави око 100 репрезентација. 

Такође, не постоји појединачни спорт који, као џудо, у ветеранској 
конкуренцији окупи толики број учесника (преко 2000, и тај број константно 
расте са такмичењима). 

Од широко познатих људи, требало би напоменути, председника 
Русије Владимира Путина, мајстора џудоа, који и даље наставља да вежба, 
а несумњиво да је џудо у свим својим облицима утицао на изградњу његове 
личности и манифестује се кроз његов начин вођења државе. 

 
Џудо се као спорт развио у невероватне изазове за људе, јер 

предтавља хуманизирану борилачку дисциплину са великим техничким 
потенцијалом и у спортским и техничким елементима је на нивоу 
најразвијенијих олимпијских дисциплина.  

Џудо борци могу равноправно да стану раме уз раме са свим осталим 
врхунским спортистима. 

 
Сама садржина џудо тренинга, кроз технике и мечеве, изграђује једну 

личност знатним побољшавањем функционалних способности (отпорност на 
замор, издржљивост, лакше и брже прихватање нових техника, 
флексибилност итд) и изграђује психички стабилну личност.  

                                                 
45 Лао Це 
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„Дођите, о само дођите, 
ви страшне муке и невоље, 
и на леђима се мојим гомилајте,  
и нека ни једно искушење не преостане, 
па да видимо колико снаге у нама остаје!“ 
 
Спортским надметање, са другим човеком, у коме су учесници 

изложени осујећењу, каквог нема у другим спортовима, сем можда у 
рвању, решавајући тактичко-техничке задатке под тим условима, џудисти 
ојачавају психолошку компоненту, коју је тешко постићи у другим 
спортовима. 

Дуго времена је познато да се у психијатрији џудо користи као метод 
који помаже излечењу (осим у случају неизлечивих поремећаја). Посебно 
се у Швајцарској далеко отишло са тим. 

Са тенденцијом смањења и професионализације војске и чињеницу да 
остатак људи неће имати икакву обуку, намеће се као номиновно 
упражњавање борилачких вештина и спортова, јер се код вежбача развијају 
особине као дисциплина, борбеност, спремност на оптерећења, спремност 
на извршавање задатака, лакше и брже прилагођавање новонасталој 
ситуацији итд. Такве људе је много лакше и брже провести кроз икакве 
врсте обуке, као и војне, посебно у ситуацијама ванредног стања (поплава, 
пожара, земљотреса...) било у ратним или мирнодопским условима. 

Самим тим буди се и развија борбеност целокупне нације, 
систематским практиковањем џудоа и осталих борилачких вештина и 
спортова. 

Такође, џудо на невероватан начин помаже да људи сазреју као такви, 
каналише енергију на конструктиван начин, оплемењујући дух, а све ово 
помаже да човек упозна себе. 

 
Џудо на један сасвим природан начин развија и продубљује многе 

људске особине и квалитете. Неке од њих су рационална процена 
ситуације, развој аналитичких сособности, навику да се из сопствених 
грешака извуче корисна поука, максимално коришћење сопствених 
способности, и што је још важније препознавање правог тренутка за 
максимално ефикасно коришћење сопствених могућности, 
самодисциплина, поштовање себе и других, самопоуздање, борбеност, 
хуманост, прилагодљивост, хладнокрвнија реакција у одређеним 
адреналинским ситуацијама, физичка самоодбрана итд.  

 
Можда ће ова следећа кратка прича помоћи у схватању, способности, 

вољи  и могућности сваког од нас. Можда нас подсети на шта смо способни. 
Ово је прича о Давиду Дујеу, Французу, најуспешнијем сениору у 

мушкој конкуренцији. Освојио је 4 титуле првака света и 2 титуле 
олимпијског победника. 
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Није био непобедив, и то га чини великим, јер је из пораза извлачио 
искуства и излазио јачи. Био је национални херој Француске, и бивао је 
биран не само за спортисту, већ и за личност године у Француској. 

Доживео је тешке поразе на великим такмичењима, поразе који би 
сломили већину већ на почетку. 

1983. године у Хавилтону (Канада) постао је првак света. 
1991. године је побеђен од Кубанца Морена, ипоном46, захватом 

гушења. 
1992. године је побеђен од Јапанца Огаве, бацањем, али је узео треће 

место. 
1993. године на шампионату Европе у Атини, га је бацио на ипон, 

Грузијац Давид Кахелешвили. 
А онда је кренуо преокрет:  
1995. године на првенству света у Токију је узео две златне медаље. 
1996. године је у Атланти узео олимпијско злато. 
Међутим, шта је још битно истаћи, на турниру у Риму, пред олимпијске 

игре, ипоном је побеђен од Румуна Лунгуа, који је био доста испод његове 
класе. Многи су мислили да је то крај његове каријере.  

Али, 4 месеца после, у Атланти узима веома уверљиво и супериорно 
титулу олимпијског победника. 

1999. године у Братислави доживљава тешке поразе ипонима од 
двојице бораца, Шпанца Переза и Холанђанина Вандергиста. 

Тада се мислило да је дефинитивно готов, али је он следеће године на 
олимпијским играма у Сиднеју освојио злато у супертешкој категорији. 

После медаље у 1996. у Атланти, доживео је тешку саобраћајну 
несрећу на мотоциклу. 

После тешке повреде у саобраћајној несрећи, било је неизвесно да ли 
ће остати жив, а затим да ли ће икада проходати. Сматрало се извесним да 
се неће више икада моћи бавити спортом. 

Међутим, он се после само годину дана вратио и освојио титулу првака 
света. 

Давид Дује, личност великог и јаког менталног склопа, велике 
интелигенције и јаких аналитичких способности. 

Поред тога, он је најуспешнији џудиста у мушкој сениорској 
конкуренцији. Није најбољи, није најатрактивнији, није непобедив, али до 
сада још иком није пошло за руком или ногом да освоји толико медаља на 
тако великим такмичењима., поготово после таквих пораза. 

 
„Верујем да је врхунац сваког човека, 
испуњење свега што сматра светим, 
тренутак, 
када је дао све од себе 

                                                 
46 Максималан број поена у џудоу je ипон -  10, пандан нокауту у боксу, аутоматски пораз и 
прекид борбе, постоје још јуко - 3, кока - 5 и вазари - 7 поена, а гушење, извлачење 
полуге и држање у захвату 25 секунди су аутоматски ипон. 
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и исцрпљен од победе лежи на бојишту.“ 
 
Џудо данас, као врхунски спорт који изискује изузетне психо-физичке 

напоре стаје равноправно уз најзахтевније спортске дисциплине. Међутим, 
вукући своје корене из разних ђу ђуцу стилова и вишевековног борилачког 
духа и традиције, џудо представља и много више од тога. 

Мора се направити разлика између спорта и вештине џудоа. Џудо, као 
спорт представља део џуда као вештине. Јер придржавати се не само на 
струњачи, већ и у животу принципа којима нас џудо учи, превазилази 
границе спорта и постаје квалитетан начин живота.  

На тај начин допуштамо да нас дотакне, не само борилачки дух (који 
се не испољава само физичком борбом), већ дух живота, дух усавршавања, 
дух древних јапанских самураја и наших витезова (за врлине, не постоје 
границе, ни у времену ни у простору) и  начин на који су се рађали, живели 
и умирали. Дух који их је учинио великима. 

 
„Младићи треба да себе неумољиво строго дисциплинују у 

одлучности и храбрости. То ће испунити само ако им је храброст 
дубоко усађена у срцу. Кад сломи мач, удариће рукама. Ако су му руке 
одсечене, притиснуће непријатеља раменима. Ако нема ни рамена, 
прегришће десет или петнаест непријатељских вратова својим 
зубима. То је храброст.“47 

 
Сваки човек је различита индивидуа за себе, са себи својственом 

нотом, којом интерпретира догађаје око себе и у себи. Због тога су 
закључци које изведе на прави начин, анализирајући сопствена искуства, 
непроцењиви. 

И управо због тога је пут којим изабере да пође, колико суштински 
исти путу других ка усавршавању и савршенству, толико и различити.  

Постоји много путева којим човек може да пође. Чак се и од пута који 
иде у круг може, штошта научити. Човекова воља и свест (подсвест), 
односно сам човек као недељива целина тела и духа која је у почетку у 
дисхармонији, је тај који мора смоћи снаге и допустити себи да скине 
врећу са главе. 

Путеви служе да се њима путује, а не да се њима некуд стиже. 
Многи одговори се налазе у нама самима, а џудо као средство 

упоређивања човека са другима и човека са самим собом, представља само 
светиљку, али јаку, која му помаже да пронађе оно што тражи.  

Некада пронађе и оно што није тражио, али му у сваком случају 
помаже да препозна оно што тражи и да научи да цени оно што је нашао. 

Суштина је да џудо, односно борилачке вештине у својој правој бити 
служе као путоказ, а свако од нас је тај који сам мора доћи до свог пута и 
онога што тражи. 
                                                 
47 Самурај Оки Хјобија (Бушидо) 
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И Сунце и Месец, својим светлом откривају око нас много ствари, али 
их свако не види, и не зна протумачити. 

 
„И месечина може бити поглед на свет“48 
 
Није тешко прогледати. Само отвори очи и видећеш.Тако једноставно. 

Ако желиш да видиш даље, помучи се мало и попни на оближње брдо. А 
ако желиш још даље и даље да видиш, сходно својим способностима, које 
ће и тако расти, пробијаћеш се кроз мрачне шуме и прашуме, пењати уз 
стрме и оштре литице, пливати кроз мутне и дубоке реке, не би ли дошао 
до вишег и бољег видика. 

На путу до тог високог видиковца, видећеш и научићеш много тога, да 
ће на крaју дела пута, поглед на исте ствари постати другачији и заслужен. 
И схватићеш, да се ствари нису промениле, већ ти! 

 
 
„DE TE FABULA NARRATUR“49 
Хорације   

                                                 
48 Крлежа 
49 Ово је прича о теби 
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