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Wiesław Firek 

  

Od krzepnięcia idei olimpijskiej po emancypację igrzysk                                                     
(filozoficzno-społeczne podstawy nowożytnego olimpizmu) 

 

 

Rozwój ruchu olimpijskiego od początku jego istnienia odbywał się na dwóch 

płaszczyznach. Po pierwsze dotyczył czystej praktyki boiskowej mającej swe apogeum co 

cztery lata podczas igrzysk. Po drugie, ewolucji ulegał też w płaszczyźnie teoretycznej. I to 

zarówno w stadium protoolimpizmu nie mającego jeszcze swej materialnej ekspresji  

w cyklicznych rozgrywkach sportowych, jak i fazie późniejszego krzepnięcia idei. Ponadto 

warto pamiętać – jak podają znawcy olimpizmu - refleksja humanistyczna powinna 

dominować w jego opisie przez fakt, że to badania naukowe, specjalnie społeczne, zapoznały 

barona de Coubertina ze sportem. Pierwotna zatem była jego fascynacja społeczeństwem jako 

takim, zaś rola sportu w społeczeństwie była już tylko uszczegółowieniem jego badań. Na 

tym samym stanowisku stoi J. MacAloon pisząc: „Rozwój ruchu olimpijskiego i olimpijskiej 

myśli społecznej, których twórcą był Pierre de Coubertin, powoduje, że źródła i powiązania 

powstałych na tym gruncie idei zasługują na wnikliwe zbadanie i ocenę z punktu widzenia  

traktowanych formalnie nauk społecznych […] Rozszerzające się kontakty i powiązania 

dwóch światów: olimpijskiej myśli społecznej i różnych dyscyplin nauk społecznych 

uzasadniają potrzebę bliższego przedstawienia i współczesnej oceny znaczenia życia i prac 

Pierre’a de Coubertin w celu lepszego zrozumienia gruntu i uwarunkowań, na których 

powstały i rozwinęły się w funkcjonalny system pojęć, zasad, wskazań, idei i instytucji 

określanych mianem olimpizmu”
1
. 
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 J. J. MacAloon, Pierre de Coubertin a współczesne nauki społeczne, (część I), „Sport Wyczynowy”, 1987, nr 11 (275), s. 31-32. 
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„Wiek XIX obudził powszechny apetyt na sport; świt zastał 

go w Niemczech i Szwecji, południe w Anglii, a zachód słońca we 

Francji i USA (…). Sportowcy  z różnych krajów musieli więc 

zacząć spotykać się na wspólnej ziemi, (…) [przez co] możliwe,  

a nawet, powiedziałbym, konieczne było wskrzeszenie igrzysk 

olimpijskich” 

Pierre de Coubertin 

Gromadzenie ludzi z całego świata w jednym miejscu tylko po to, by uprawiali sport, 

było w XIX wieku uważane przez niektórych za pewną osobliwość, a nawet absurd
2
. 

Wszyscy się zgodzą, że Coubertin wraz ze swoimi przyjaciółmi i towarzyszami pracy 

wyprzedzili swoje czasy wizją sportu międzynarodowego, widząc w tych spotkaniach nie 

tylko możliwość wyłonienia najlepszego zawodnika globu w danej konkurencji, ale też –  

a może przede wszystkim – stworzenia forum dla ogólnoświatowego braterstwa. Z tego 

powodu, inicjator igrzysk powołał się na starożytną ideę ekecheirii i model kalokagatii. Wiek 

XIX według niego głodny był igrzysk. Lecz baron de Coubertin wypowiada się również  

w odmiennym tonie: „Wszystkie moje badania przekonały mnie, że pod koniec stulecia, które 

było świadkiem odrodzenia się sportu, groziło mu już wielkie niebezpieczeństwo utraty 

znaczenia, jeżeli energicznie temu nie zaradzimy (…). Ze wszystkich środków do tego celu 

tylko jeden wydawał się wykonalny, mianowicie zorganizowanie cyklicznych zawodów. 

Należało się zwrócić do  towarzystw sportowych  z różnych krajów, by wysłały na nie swoich 

przedstawicieli, i zorganizować te zawody pod jedynym patronatem, który mógł ozdobić je 

aureolą wielkości i chwały – patronatem starożytności. Oznaczało to wskrzeszenie igrzysk 

olimpijskich (…) i tak triumfalnie narodziła się ta idea”
3
. Zdecydowanie Francuz pobłądził 

myślą, przeceniając wartość igrzysk, gdyż pomysł rywalizacji o światowym zasięgu nie był 

nowy i oryginalny. Już wtedy odbywały się mistrzostwa świata w wielu dyscyplinach,  

a powyższe słowa mają raczej wydźwięk  propagandowy niźli przedstawiający fakty. 

Diagnoza, że jest świadkiem utraty znaczenia sportu w momencie jego największego 

rozkwitu są przesadzone i na wyrost. Bez zrekonstruowanych igrzysk olimpijskich, świat 

                                                           
2
 Zob. D. Miller, Historia igrzysk olimpijskich i MKOL. Od Aten do Pekinu 1894 – 2008, Dom Wydawniczy Rebis, 

Poznań 2008, s. 50. 
3
 Tamże,  s. 43. 
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sportu (już to poniekąd czynił) wypracowałby własną  formułę międzynarodowej rywalizacji. 

Bez antycznych wzorów sport nie byłby bezradny, bo i tak sięgnął do etosu rycerskiego  

i angielskiego modelu gentelmana. Coubertin odkrył jedynie tajemnicę sportów angielskich, 

ale sam oprócz wzbogacenia walki o wymiar duchowy przesycony górnolotnymi wartościami, 

niczego nie dokonał, czego nie próbowałby akurat rodzący się sport. Szedł już on wtedy 

własną drogą. Powoli, ale rozpędzający się wewnętrzną siłą, przeprowadzał pierwsze 

ogólnoświatowe imprezy (boks, zapasy), i nieunikniona była jego dalsza ekspansja. Nie tylko 

sport w jego głównym wydaniu, ale wychowanie fizyczne zdobywało uznanie wśród ogółu 

społeczeństwa, mając swe podwójne źródło: humanistyczne (Coubertin) i przyrodnicze 

(higieniczne, fizjologiczne). To drugie biło mocniej. Poparte wynikami badań naukowych 

wskazywało na korzyści zdrowotne ukierunkowanej aktywności fizycznej. R. Wroczyński 

formułuje tezę, „iż w końcu XIX wieku rozwój wychowania fizycznego i sportu osiągnął 

poziom, w którym bardziej powszechna i międzynarodowa organizacja działaczy sportowych 

stawała się niezbędna”
4
. Dodajmy, że również możliwa. Kraje Europy Zachodniej pokryły się 

siecią zrzeszeń i klubów. Rosło znaczenie związków sportowych poszukujących swej 

publicznej ekspresji, nowej szerszej formuły rywalizacji, platformy porozumienia  

i współpracy. W porę ze swoją inicjatywą Pierre de Coubertin wyszedł naprzeciw 

oczekiwaniom i to w formie rozpalającej wyobraźnię.  

Adekwatność coubertinowskiej propozycji można wyrazić w dwóch płaszczyznach 

refleksji filozoficznej o różnym poziomie ogólności. Filozofia pozytywistyczna wypracowała 

teorie, które w bezpośredni sposób przekładały się na podejście do sportu. Wyrażały one tezę 

„o pierwotnym i naturalnym charakterze walki o prymat oraz konieczności ostrej konkurencji 

jako sposobu na życie”
5
. Sport jako domena ludzkiej cielesności stał się pośrednio 

przedmiotem badań metafizyki wskazującej, że rywalizacja, konkurowanie, walka jest 

esencjalną cechą gatunku ludzkiego i każdego z osobna. Wynik prac H. Spencera,  

K. Darwina, a także naturalistyczna wersja dialektyki F. Engelsa, wskazywały na naturalne 

skłonności człowieka mające, w interpretacji filozofów kultury fizycznej, swoją sportową 

ekspresję. Możliwość transferu antycznej kultury fizycznej, było możliwie dzięki 

niezmiennemu w czasie nośnikowi – ludzkiej cielesności. Jednaka struktura somatyczna  

i motoryczna człowieka antycznego i nowożytnego, dała taki sam efekt w postaci akceptacji 

igrzysk jako możliwości wyrażania się człowieka jako człowieka, poszukującego własnej 

                                                           
4
 R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wyd. BK, Wrocław 2003, s. 272. 

5
 J. Lipiec, Filozofia olimpizmu, Polskie Wydawnictwo Sportowe SPRINT, Warszawa 1999, s. 214. 
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istoty,  znajdującego własne granice i następnie je przekraczającego. Oprócz perspektywy 

jednostkowej, projekt igrzysk olimpijskich przystawał także do wymagających zaspokojenia 

potrzeb społecznych. „Skoro zgodnie z prawami natury (albo dialektyki ) – pisze J. Lipiec – 

wszyscy walczą ze wszystkimi o przewagę i prymat, to sport stanowi model bytu ludzkiego, 

stadion jest zaś równocześnie swoiście zabawowym przejawem najpoważniejszych zasad 

świata, jak też skondensowanym do granic poszczególnych zdarzeń laboratorium praw 

ogólnych, tych samych w sporcie, co powiedzmy w walce gatunków o byt, czy też  

w starciach klas o pozycję w aktualnej i przyszłej formacji ustrojowej”
6
. Jeśli stadion stanie 

się miejscem wysublimowanego zaspokajania potrzeb walki, to otworzy się również 

możliwość realizacji ludzkiej tendencji wprost przeciwnej. Partykularyzmowi, obcości, 

szowinizmowi i nienawiści, ludzkiej naturze towarzyszą potrzeby zrozumienia, otwartości, 

wzajemnego szacunku, tolerancji, pokojowego współistnienia. To efekt refleksji 

humanistycznej, jak widać, stojącej w opozycji do ujawnionych naturalnych właściwości 

człowieka gatunkowego. Z takim właśnie przesłaniem z wielkim impetem w świat wszedł 

ruch olimpijski, którego charakter był taki a nie inny, bo tworzyli go humaniści, a nie 

sportowcy.  Jakie czasy, takie igrzyska. O sukcesie tego projektu być może zaważyła 

zgodność z niewyartykułowanymi pragnieniami walki z uprzedzeniami rasowymi, 

dysonansami społecznymi, dyskryminacją płciową itd., a siłą napędową była wspólnota 

wartości. Trzeba to brać pod uwagę przy ocenie poczynań Coubertina. Stał on na rozdrożu, 

szukając kompromisu pomiędzy założonymi celami a środkami mającymi służyć ich 

realizacji. Liberalno-demokratyczne idee reformatorskie wprowadzał w życie paradoksalnie 

sumptem francuskiej arystokracji. Usunięcie i zakamuflowanie tego dysonansu wymagało 

sprytu i zdolności politycznych. Nie mógł myśleć o budowaniu nowego porządku w świecie 

bez udziału klasy rządzącej, której interesy leżały w jawnej sprzeczności z ideałami 

olimpijskimi. Orężem w tej walce miały być właśnie proponowane wartości i fascynująca 

wizja przyszłości, ufundowana na ruinach starożytnej Olimpii.  

 

 

                                                           
6
 Tamże. 
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Krzepnięcie idei 

 

Zestawmy ze sobą dwa stanowiska. Pierwsze niech wyrazi cytat o następującej treści: 

„Coubertin mógł podjąć skuteczne dzieło restauracji olimpiad tylko wtedy i tam, kiedy  

i gdzie, po pierwsze zaistniały ukształtowane już obiektywne warunki społeczne i polityczne 

zdolne do przyjęcia uniwersalistycznej, lub za taką uchodzącej ideologii olimpizmu oraz, po 

drugie, powstały i ujawniły się potrzeby ludzkie zdolne sprostać owemu uniwersalizmowi”
7
. 

Drugie stanowisko to wspomnienie Coubertina o wygłoszonym przez niego przemówieniu 

podczas kongresu Unii Francuskich Towarzystw Sportów Atletycznych
8
: „Postanowiłem 

zakończyć moje przemówienie w sposób sensacyjny, zapowiadając, że mam zamiar 

doprowadzić jak najrychlej do wznowienia igrzysk olimpijskich”
9
. Spodziewając się żywej 

reakcji na tę zapowiedź, wspominał z rozgoryczeniem: „Opanowanie? Protesty? Ironia? Czy 

może obojętność. Nic z tego wszystkiego. Klaskano, potakiwano, ale nikt naprawdę sprawy 

nie rozumiał. Zaczynał się zupełny brak zrozumienia, który miał trwać długi czas”
10

. Skąd 

taki rozdźwięk? Skąd tak daleko rozbieżne stanowiska zajęte w tej sprawie? A. Pawłucki 

zauważa, że o istocie i przeznaczeniu olimpizmu dowiadujemy się dopiero 20-26 lat od 

ustanowienia pierwszych igrzysk. I bez znaczenia jest fakt, że Coubertin założenia 

teoretyczne olimpizmu ustanowił dużo wcześniej, bo zwracał się do ludzi sportu, którzy 

myślą nie wykraczali poza nieckę stadionu. Filozofia olimpizmu kształtowała swoją 

samoświadomość w czasie, próbując gonić praktykę boiskową. Filozofię 

przedcoubertinowską i coubertinowską w jej pierwszej fazie, J. Lipiec nazwał ledwie 

przedświtem w pełni świadomej siebie filozofii sportu i olimpizmu
11

, a A. Pawłucki nadał jej 

miano co najwyżej protolimpizmu
12

. Teoria olimpizmu, kreowana nie tylko przez garstkę 

działaczy zgromadzonych wokół głównego ideologa, ale także różne  

i środowiska naukowe o charakterze humanistycznym, nie tylko dogoniły po kilku 

dziesięcioleciach dynamicznie rozwijającą się instytucję Igrzysk Olimpijskich, ale daleko  

ją wyprzedziły. Pojawiły się wpierw nieśmiało, potem stawiając coraz odważniejsze pytania  

                                                           
7
 J. Lipiec, Kalokagatia, PWN, Warszawa-Kraków 1988, s. 67. 

8
 Coubertin wspomina przemówienie wygłoszone podczas jubileuszowej sesji  Unii Francuskich Towarzystw 

Sportów Atletycznych (USFSA) na Sorbonie w dniu 25 listopada 1892r. 
9
 P. Coubertin, Memoires olympiques, Lausanne 1932, cyt. za R. Wroczyński, s. 277. 

10
 Tamże. 

11
 Zob. J. Lipiec, Filozofia olimpizmu, dz. cyt., s. 216. 

12
 Zob. A. Pawłucki, Homo Olimpicus jako Homo Redemptor, cz. II, „Kultura Fizyczna”, 2006, nr 9-12, s. 28-35. 
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i hipotezy zaczęły nadawać ambitny ton ruchowi olimpijskiemu. Doprowadziło to do sytuacji 

odwrotnej, w której na barki zwykłego sportowca-olimpijczyka spadła ogromna 

odpowiedzialność i zadanie dźwigania całego bagażu postulowanych przez ruch olimpijski 

wartości. Wyróżniamy zatem dwie fazy w rozwoju filozofii olimpijskiej. Protoolimpizm  

rozpoczął refleksję nad człowiekiem znajdującym się w sytuacji sportowej poszukując dla 

niego kulturowych sensów transcendujących świat sportu i rozciągających się na kulturę –  

w ogóle. Pytano kim jest człowiek bawiący się w sport i co nim powoduje. Co powoduje 

ludźmi licznie gromadzącymi się na stadionach? Mimo, że nadeszła historyczna pora 

ogłoszenia uniwersalistycznych haseł, to nie można mówić o jednym punkcie, przed którym 

to nie było możliwe. Ruch olimpijski stale się rozwijał, a w kwestii teoretycznych zagadnień, 

data rezurekcji igrzysk, nie była ich zwieńczeniem, a początkiem. Tak jak świat nie zrozumiał 

de Coubertina wznoszącego kielich za ideę olimpijską, „która na kształt promienia 

przepotężnego słońca przedarła się przez mgły wieków i wraca, by blask radosnej nadziei 

rzucić na próg dwudziestego wieku”
13

, tak i on sam stał dopiero w progu gmachu przyszłej 

filozofii olimpijskiej. Przekonał się o tym, już na początku tej drogi, kiedy do 1908 roku, ruch 

olimpijski „z trudem utrzymywał się na wodzie i często bliski był utonięcia”
14

. Wydarzenia 

paryskie z 1900 skłoniły go do napisania: „To cud, że ruch olimpijski przetrwał  

te uroczystości. Sknociliśmy naszą pracę”
15

. Nieudany zabieg mariażu Igrzysk Olimpijskich  

z Wystawą Światową uzmysłowił mu dwie rzeczy: zdał sobie sprawę, że był to pomysł wielce 

chybiony i mógł się zakończyć katastrofą dla odrodzonych igrzysk. Po drugie: fakt, że idea 

się ostała, dowiodła tym samym, że sport broni się sam i nie wymaga pozasportowych 

bodźców. Tak czy inaczej, droga krzepnięcia olimpijskich idei prowadziła krętymi ścieżkami, 

a sam festiwal sportowy u początku tej drogi, był zmuszony poruszać się na oślep, napędzany 

swoim organizacyjnym rozmachem i niewiarygodnymi wyczynami sportowców. 

 

 

 

 

                                                           
13

 P. Coubertin, Przemówienie na kongresie Paryskim roku 1894, (tłum. J. Mańkowska), [w:] Pierre de Coubertin. 
Przemówienia. Pisma różne i listy, red. G. Młodzikowski, K. Hądzelek, Wyd. PTNKF, Warszawa 1994, s. 17. 
14

 D. Miller, dz. cyt., s. 49. 
15

 Tamże. 
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Emancypacja igrzysk 

Projekt barona de Coubertin zrazu lokalny, służący li tylko Francji, urósł do 

przedsięwzięcia globalnego. Ambicje Francuza rosły z każdym dniem istnienia założonego 

przez niego ruchu olimpijskiego, czyniąc jego utopijne marzenia coraz bardziej realnymi na 

przekór wszelkim sceptykom. Jego śmiały plan, z trudem rodził owoce, a apetyt na  sukces 

Igrzysk Olimpijskich początkowo falujący, przygniatany przytrafiającymi się raz po raz 

porażkami, rósł jednak zgodnie z czteroletnim cyklem olimpijskim, karmiony samoistną 

energią wypływającą z fenomenu tego festiwalu sportowego. 

Przypomnijmy, że w skutek refleksji nad pracami Coubertina możliwe zostało 

stwierdzenie pewnej relacji wynikania. Z przesłanki jaką była pierwotna myśl reformatorska 

w zakresie wychowania fizycznego, zrodziła się idea olimpijska, która posłużyła jako 

narzędzie do realizacji tej reformy. I dalej, bardziej rudymentarne było myślenie  

o pokojowym współistnieniu narodów, w którym sport miał odegrać niepoślednią rolę, potem 

zaś jako instytucja mająca to urzeczywistnić. Idea globalnych igrzysk znakomicie wpasowała 

się w zamysły i marzenia de Coubertina, a nie odwrotnie. Historia pokazała, że fakt 

powodzenia olimpijskiego projektu, nasuwał stopniowo kolejne pomysły, aktualizując go 

permanentnie, aż do dnia dzisiejszego. Wraz ze zmieniającymi się realiami społeczno-

kulturowymi, ruch olimpijski ewoluował i ewaluowały jego działania i cele. Nowożytny 

olimpizm choć z chlubą odnosił się do swego greckiego pierwowzoru, to jednak z czasem 

oddalał się od niego, tworząc zupełnie nową jakość na miarę dwudziestego wieku. Samo 

pojęcie „olimpizmu” ukute przez samego Coubertina, uległo transformacji, czy może 

uzupełnieniu w 1920 roku i przybrało formę „neoolimpizmu” jednoznacznie odcinającego się 

od tradycji antycznej, przynajmniej w niektórych treściach, a już na pewno formie. 

Już pierwsze igrzyska zawierały w sobie głębokie pozaolimpijskie treści, zresztą 

nadające im główny ton, które P. de Coubertin musiał zauważyć. Ale jak stwierdza  

G. Młodzikowski: „W dążeniu do tego podwójnego, ale nierozdzielnego celu nie było 

dwutorowości, którą mogłaby sugerować pozorna rozbieżność takich spraw, jak igrzyska 

olimpijskie z jednej a reforma wychowania z drugiej. W istocie rzeczy igrzyska były tylko 

jednym ze środków szeroko, w globalnej skali projektowanej, na miarę potrzeb XX wieku 

reformy wychowania integralnego, to znaczy w aspekcie fizycznym, intelektualnym  
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i moralnym i dostępnego w równej mierze dla wszystkich bez względu na różnice stanowo-

klasowe (…) Los zarządził, że środek przerósł cel, że budzący się do nowoczesności świat 

dokonał wyboru na korzyść igrzysk,  a nie jeszcze jednej reformy, którą samotny zapaleniec 

pragnął obdarzyć wkraczający w XX wiek świat”
16

. Nawet w swoich utopijnych wizjach 

Francuz nie przewidział gigantomanii igrzysk. I jak pisze W. Lipoński: „Miały one być 

pomocą w propagowaniu olimpizmu, a stały się celem samym w sobie”
17

. Inny badacz 

olimpizmu N. Nissiotis dodał, że igrzyska stanowią pars pro toto w obrębie ruchu 

olimpijskiego i zdominowały jego głęboki sens
18

. Wielkie społeczne zainteresowanie sportem 

wyczynowym sprawiło, że magii tej uległ także główny ideolog olimpizmu. Odtąd projekt ten 

pochłonął go całkowicie, a sama ideologia olimpizmu uległa rozdwojeniu. Nie porzucił 

reformy wychowania fizycznego, będąc jej wierny do śmierci, ale odtąd sam festiwal 

sportowy odbywający się w cyklu czteroletnim zawładnął nim całkowicie, stając się jego idée 

fixe. Igrzyska wprzódy instrumentalne, zaczęły żyć własnym życiem. Po drugiej wojnie 

światowej – jak podaje T. Olszański – „ruch olimpijski wszedł w fazę niezwykłego 

przyspieszenia, osiągnął niespotykane rozmiary, a Igrzyska stały się Colosseum świata (…) 

Burzliwy rozwój środków masowego przekazu, pojawienie się telewizji i wejście naszego 

świata w epokę wszechobecnej informacji również stało się trampoliną olimpizmu”
19

.  

Zjawisko usamodzielniania się Igrzysk Olimpijskich i wychodzenie z roli jakiej 

chciano im początkowo przypisać, uwalnianie się od zależności i referencji pedagogicznych, 

określić możemy emancypacją tejże instytucji. Pojęcie emancypacji wymaga postawienia 

dwóch pytań: co emancypuje i z czego? – co w kontekście wcześniejszych i obecnych 

rozważań już wydaje się jasne i wyraźne. Igrzyska Olimpijskie wyemancypowały się, będąc 

uprzednio częścią wielkiego projektu o pedagogicznej proweniencji. Rzecz jasna przy 

założeniu, że pierwotny był zamysł reformatorski w obszarze wychowania fizycznego na 

terytorium Francji, zaś Igrzyska stały się tego pokłosiem. Taki był oryginalny plan de 

Coubertina, który – jak wiemy – był nietrafiony u samych podstaw. Od igrzysk ateńskich 

bowiem w 1896 roku, sukces międzynarodowej rywalizacji pod olimpijskim szyldem, był 

wynikiem realizacji wartości bliższych samemu sportowi wyczynowemu, aniżeli projektów 

                                                           
16

 G. Młodzikowski, Pierre de Coubertina droga od Olimpizmu do Uniwersytetu Robotniczego, „Kultura 
Fizyczna”, 1969, nr 11, s. 498. 
17

 W. Lipoński, Olimpizm dla każdego, Wyd. AWF, Poznań 2000, s. 24. 
18

 Tamże, s. 25. 
19

 T. Olszański, Kto kupi Pindara? Czyli wczoraj i dziś kulturowych wartości olimpizmu, „Kultura Fizyczna”, 1985, 
nr 11-12, s. 2. 
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pedagogicznych. To nie olimpizm stanowił osnowę pierwszych igrzysk, będąc co najwyżej 

ich zewnętrzną oprawą, chociaż ich pomysłodawca miał zupełnie odwrotny zamysł.  

Powodzenie takiej formy sportowej rywalizacji, nie było napędzane hasłami olimpijskimi  

i niesionymi przezeń wartościami, lecz atutami wypływającymi z istoty, treści i charakteru 

widowiska sportowego. Stadiony wypełniały raczej zapowiedzi spektakli najwyższych 

sportowych lotów, finalizowanych kolejnym rekordem świata, chęć przyrównania do innych 

sprawności i kondycji własnej nacji, nie zaś hasła humanistyczne. Idea olimpijska leżąca  

u podstaw tego festiwalu, będąca jego zasadą i przyczyną sprawczą zarazem, przez wiele lat 

krzepła, zmuszona ponownie przenikać w głąb ruchu olimpijskiego, aspirując do miana 

przyczyny celowej. 

Z biegiem lat Coubertin ulegał urokowi swego dzieła, coraz częściej wypowiadając się 

o igrzyskach jako projekcie autotelicznym, uznawał je jako spotkanie sportowców w celu 

stworzenia niepowtarzalnego widowiska, w których granice ludzkich możliwości fizycznych  

i psychicznych będą kwestionowane. Zawarł to w Filozoficznych podstawach nowożytnego 

olimpizmu
20

, artykule napisanym pod koniec swojego życia, przedstawiającym główne cechy 

olimpizmu. W cyklu wykładów wygłoszonych w genewskim radiu, przed igrzyskami  

XI Olimpiady w Berlinie, Coubertin zaprezentował raz jeszcze swoje poglądy ogromnej 

rzeszy słuchaczy, łącząc w nich starożytne inspiracje, nowożytne paralele i XX-wieczną 

formę składające się na zamknięty system filozoficzny. Co dziwne – w tym jakże ważnym 

tekście, w którym powierza swoją wolę i testament przyszłym pokoleniom, w ogóle pomija 

fakt, że olimpizm miał być tylko narzędziem wykorzystywanym w jego autorskich 

koncepcjach pedagogicznych. Informuje, że przedstawił w tym tekście swoją pierwotną myśl 

przewodnią oraz filozoficzne podstawy, na których oparł swoje dzieło. 

Pisał m. in., że „Pierwszą najbardziej istotną cechą zarówno antycznego, jak 

 i nowożytnego olimpizmu jest dążenie do tego, aby stał się on kultem, religią”
21

. 

Wypunktował  problemy na jakie natrafił wprowadzając do przebiegu igrzysk całą ceremonię 

i obrzędowość. Zawarł pewien ideał sportowca-olimpijczyka zdolnego do bicia rekordów 

świata oraz przypomniał dewizy jakie dano tym, którzy ośmielą się to zrobić. Ale idee 

wychowawcze przemilczał. Projekt igrzysk olimpijskich na tyle usamodzielnił się w swej 

                                                           
20

 (tłum. G. Młodzikowski), „Kultura Fizyczna”, 1986, nr 11-12, s. 27-28. 
21

 Tamże, s. 27. 
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istocie, że J. Lipiec zastanawiając się nad eidos igrzysk
22

, wcale nie potrzebuje już odwołań 

pedagogicznych. Z czasem igrzyska same z siebie określiły się w swej istocie, choć jest to 

proces nadal otwarty i stale aktualizujący się zgodnie z duchem czasu. 

Zagadnienie emancypacji kieruje nas również w stronę innego problemu. Otóż 

igrzyska skoro tylko uwolniły się od swego pierwotnego przeznaczenia, poniekąd 

wyobcowały samego ich ojca założyciela. Ruch olimpijski jako wytwór refleksji teoretycznej 

Coubertina, uniezależnił się od niego i zaczął funkcjonować niekiedy nawet wbrew intencjom 

towarzyszącym jego powstaniu. Restaurator został ujarzmiony przez swój własny pomysł. 

Zatracił swoją zdolność dalszej kreacji olimpizmu. Ta alienacja w efekcie wyłączyła go  

z aktywności na rzecz ruchu olimpijskiego i spowodowała, że usunął się w cień w poczuciu 

niespełnionej misji. 

 

Materiał objęty ochroną praw autorskich. Polski Komitet Olimpijski i autor zezwalają na wykorzystanie 

materiału w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania autora materiału oraz miejsca pierwotnej 

publikacji.  

 

                                                           
22

 Odwołuję się w tym miejscu do artykułu J. Lipca, Eidos of Olympic Games, [w:] Studia Humanistyczne (red. H. 
Zdebska), Wyd. AWF Kraków, 2012 (nr 12), s. 15-20. 


