
ИСТОРИЈСКИ  РАЗВОЈ РОЊЕЊА НА ДАХ 

 

Роњење на дах је древна активност колико и само човечанство.  Више 
него било који други спорт, роњење на дах је засновано на старим 
подсвесним покретима записаним у геному Хомосапиенса. 

Првих девет месеци свог живота људи егзистирају у воденом окружењу 
веома сличном морској води. Ако новорођенче потопимо испод воде, оно 
инстиктивно задржава дах до 40 секунди пливајући прсно. Активирање ових 
рефлекса је један од најважнијих елемената роњења на дах, дајући људима 
већу  способност да се заштите на великим дубинама.  

Реч АПНЕА потиче од грчке речи апноиа која дословно значи „без 
дисања“. Порекло ове речи нема повезаности са водом, али у модерној 
спортској терминологији „апнеа“ је постала синоним за роњење на дах, без 
коришћења опреме која би омогућила дисање испод воде. 

Најстарији археолошки налаз који би могао потврдити да роњење на дах 
датира најмање 500 година пре Христа, је скандинавско камено доба названо „ 
Ертебеле“   са постојбином на обалама Данске и Јужне Шведске, и веровало 
се да је то била култура ронилаца на дах који су се хранили шкољкама, о 
чему сведоче велике кухињске рукавице.  

Сличан и опсежан археолошки доказ о роњењу на дах је нађен у 
Месопотамији и египаској цивилизацији, и датира још 4500 и 3200. године пре 
Христа.  

На обалама Медитерана роњење на дах је била редовна појава у 
класичном добу, описана у мноштву митова и легенди. Један грчки мит 
говори о Глаукусу, који може бити означен као први митолошки ронилац на 
дах. Назван је „зелени морнар“  и мит говори о томе да се хранио магичним 
биљем, које му је дало пераја и рибљи реп.  

Прича из грчко-персијских ратова говоре о грчком риболовцу и његовој 
ћерки Сијан који су ноћу, испод воде, секли сидришне конопце персијским 
ратним бродовима. У другој причи, древни атињани су секли дрвене баријере 
Сиракузе.  

Легендарни филозоф Аристотел је први писао о честим проблемима 
роњења на дах, крварењу из носа и боловима у ушима. Александар Велики је 
користио рониоце и ронилачко звоно током војних акција. У римском царству 
постојала је посебна војна јединица названа „Урниаторес“, имали су задатке 
као што је извлачење изгубљеног сидра, уклањање подводних препрека и друге 
посебне подводне ратне задатке.  

У Азији, преко Средњег истока, Индијског и Пацифичког океана, жеља за 
бисерима је убрзала развојне активности роњења на дах. Најпознатији од ових 
ронилачких традиција је АМАС. Ови јапански и кореански женски рониоци на 
дах и данас користе технику роњења која је стара 2000 година. Жене између 
17 и 50 година старости користе камење како би стигле до дна где скупљају 



шкољке и морске траве, ронећи наги, дневно по 8-10 сати у води температуре 
до 10 степени.  

У  лето 1913. године, италијански ратни брод „Ла Регина Маргерита“ , 
изгубио је своје сидро код грчког острва Карпатос. Понуђена је награда за 
његово извлачење, чиме је утемељена основа за највећи мит о роњењу на дах. 
35 – годишњи Цхатзистатис (или Статис Цхази) један је од најпознатијих 
ронилаца – ловаца на сунђере из околине Сумија, био је висок свега 1.70 цм, 
тежак 65 кг, патио је од јединствене плућне емфиземе, пушио дуван интезивно 
и био је скоро полумртав од роњења без одговарајуће опреме. Али 16 јула, 
извукао је сидро, отприлике са дубине од око 88 метара, ронећи до 3 минута 
из једног покушаја. Ношен је до дна са тешким каменом, примитивном 
техником роњења старом колико и грчка цивилизација.  

Његова награда је износила 5 фунти стерлинга и дозвола да користи 
експлозив за риболов. Легенда о Цхатзистатису је сматрана преувеличаном све 
до 2001. године, када је италијанска морнарица и службено потврдила ове 
извештаје.  

Корене нечег што бисмо могли назвати ронилачким спортом датирају из  
1949. Италијан мађарског порекла, пилот ловца и риболовац на копље 
Раимондо Бучер је осмислио нови спорт, роњење, изјављујући да ће ронити до 
30 метара дубине, само на дах. Користећи велики камен као терет, Бучер је 
извео роњење изван Напуља. Бучер је касније признао да је то учинио због 
опкладе од  5000 лира са рониоцем који га је чекао на дну, сународником 
Енниом Фалцом, који је две године касније срушио овај Бучеров рекорд.  

Бучерова Италија је постала центар за рано такмичарско роњење, а 
двојица најпознатијих рониоца тог времена су сигурно Алберто Новели, и 
бразилац Америко Сантарели који су поставили многобројне рекорде за то 
време.  

Године 1962. један од највећих ронилаца на дах свих времена, Енцо 
Мајорка, је направио први велики корак у развоју овог дотад веома 
„сиромашног спорта“, у коме је доминирао наредних 25 година. Мајорка је био 
први који је стигао и срушио границу од 50 метара дубине 1962. године, 
упркос предвиђањима научника да после 50 м, људска плућа престају да раде 
због притиска. Мајорка је стално повећавао дубину, све док се није појавио 
француз Жак Мајол 1962. године. Рођен у Шангају, Кина, Жак Мајол је 
направио револуцију у роњењу на дах, коришћењем источњачке јоге и 
медитације, а не путем претходно утврђеним правилима дубоког издисања.  

Енцо Мајорка је држао 7 од 10 светских рекорда. Француз Мајол није 
био толико далеко од њега  и био је један од првих који је стигао до 
дубине од 100 м. 

Мајол је постао први ронилац на дах који је стигао дo 100 метара дубине 
уз помоћ ужета, стуба, 1976. године. Интересантно је да су Жак Мајол и Енцо 
Мајорка наставили да роне и у својим 50 – тим годинама, обојица прелазећи 
преко границе од 100 метара.  



Иако су још за живота постали легенде роњења, светску славу и 
популарност су стекли захваљујући филму Лика Бесона „Велико плаветнило“. 
Ова предивна и тешка филмски екранизована прича Мајоловог и Мајоркиног 

20-годишњег ривалитета се и даље сматра једном од најбољих екранизација 
„филозофије“ роњења на дах. У то време било је врло мало ронилаца на дах 
у свету, али успех Бесоновог филма је довео до поновног интересовања за ову 
древну вештину. 

Када говоримо о женском роњењу треба истаћи да су већ средином 60-
тих година, жене као Гилијан Треалани и Евелин Патерсон  прешле границу 
од 30 метара дубине.  

Сестре Патриција и Розана Мајорка, ћерке чувеног Енце Мајорке 
потврђујуу народну изреку да ивер не пада далеко од кладе и попут свог оца 

70-тих година постављају многе рекорде.  Касније, атлете као италијанка 
Анђела Бандини и делимично и кубанка Дебора Андоло су одвела женска 
достигнућа у океану све даље и даље. Бандини је 1989. године направила 
сензацију када је стигла до  107 метара дубине са Мајоловим стубом, ужетом. 
Она је отишла 2 метра дубље од Мајоловог рекорда и постала једина особа у 
историји која је отишла до овако велике дубине.  

После повлачења Мајола и Мајорке  из такмичаркосг роњења на дах дуго 
није било тако маркантних и доминантних личности у свету роњења иако су 
многи трудећи се   да заузму њихово место  постизали и вредне резултате. И 
онда су се након дуго чекања појавила двојица. Потпуно опремљени и са 
модерном опремом која се развијала у претходних 30 година појавило се ново 
страшно ривалство.  

Нови учесници су били Италијан Умберто Пелицари и Кубанац Франциско 
Родригез познатији као „Пипин Ферерас“, обојица се се појавила око 1990. 
године. 

Ова двојица познатих ронилаца на дах су учествовала у категорији 
познатој као „без ограничења“. Један за другим током деценије Пипин и 
Пелицари су у „без ограничења“ ишли до дубина 110, 120 130 метара па и 
даље, док је коришћен све више развој стуба. 

Године 1990,  Роланд Спекер, ронилац из североисточне Француске, је срео 
светски познатог рониоца Клода Шапуиза из Нице, и одлучили су да оснују 
академију где би и други могли да упознају роњење на дах. Спекер и 
Шапуиза су се трудили да поставе прописне услове за постављање рекорда у 
роњењу на дах, док су дотад многи рекорди постављани без неких већих 
прописа и услова.  

Спекер и Шапуиза су гледајући број европских ронилаца настојали да их 
уједине у организацију која би вредновала рекорде. И управо њих двојица са 
још неколико љубитеља овог спорта су 2. Новембра 1992.  године основали 
АИДА ( интернационалну асоцијацију за развој апнее), са Спекером као 
првим председавајућим.  

Организација је током свих ових година имала успоне и падове. Било је 
покушаја оснивања сличних паралелних организација, али је АИДА све то 



преживела и данас је сигурно најкомпетентнија институција која окупља 
највећи број рониоца на дах. Скоро сви светски рекорди у роњењу на дах су 
постигну под надзором АИДЕ. Рониоци на дах данас задржавају дах преко 11 
минута, роне до 250 метара дужине и 200 метара дубине, и то само са једним 
удахом ваздуха. Како се рекорди обарају, изгледа да нема краја  могућностима  
човека у овом спорту. Како такмичарско роњење наставља да се развија, тако 
АИДА наставља да надгледа развој, и ради на унапређењу роњења заједно са 
рониоцима из 65 земаља широм света. 

АИДА Србија је основана Октобра 2004. године, а исте године у 
Новембру је постала и део АИДА интернационал. 

Оснивачи АИДА Србија су Олгица Шеховић, Жељко Марковић, Јован 
Никочевић.  

 


