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neoolimpizmu, wychowania fizycznego i sportu.
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Pierre de Coubertin -  narodziny i rozwój ideologii neoolimpizmu1
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1. O  recepcji spuścizny  C o u b e rtin a

Poznanie i zinterpretow anie działalności i zawartości myśli P ierre’a de Coubertina, 
człow ieka niezm iernie tw órczego i aktywnego społecznie, je s t zadaniem  trudnym  i zło-
żonym. W ymaga żmudnej kw erendy bibliotecznej, analizy rozm aitych źródeł, obco-
języcznych opracowań, badań prasoznaw czych z  końca dziew iętnastego i początku 
dw udziestego wieku. W zasadzie nie można ju ż  chyba obecnie w sposób jasny, klarowny 
i ejdetyczny -  tak po kartezjańsku i husserlowsku -  opisać i wyjaśnić zawiłości dzieła 
francuskiego barona. Problem  jes t skom plikowany, między innymi ze względu na:
1. daleko idącą zm ienność poglądów Coubertina na tem at założeń i przebiegu ruchu 

olim pijskiego;
2. tow arzyszącą powyższemu niestałość koncepcji, w yznaczników  praktycznych samych 

olim piad, nie zawsze zgodnych z ideami Coubertina;
3. zmienny kontekst polityczno-społeczny ruchu olim pijskiego, wynikający z  usytuowania 

w różnych epokach historycznych, odmiennych pod w zględem  stosunków  ekonom iczno- 
społecznych, politycznych, kulturalnych. Dotyczy to: okresu przełom u XIX i XX wieku 
do I w ojny światowej oraz przeobrażeń zaistniałych w czasach m iędzywojennych 
i m etam orfoz ideologicznych, które pojawiły się po zakończeniu II wojny św iatowej. 
Związane one były z koncepcjam i olimpizmu, wypracowanym i i realizowanym i przez 
dw óch najważniejszych przyw ódców  M iędzynarodow ego Kom itetu O lim pijskiego tego 
okresu -  A. B randige’a i J. A. Sam arancha, którzy nawiązywali poprzez konfirmację 
i poprzez negację do poglądów Coubertina.

C oubertin pozostawił ogrom ną spuściznę pisarską, nie licząc korespondencji i drobnych 
przyczynków, 20 książek, 1150 artykułów i innych pism -  od rozpraw  teoretycznych 
i doraźnych, po poezję. Jego wypowiedzi dotyczyły pedagogiki powszechnej i reformy 
wychowania, techniki i pedagogiki sportowej, olim pizm u, badań historycznych, poli-
tycznych i socjologii. Prawdę mówiąc, jego  tw órczość naukowa dopiero czeka na peiną

1 Niniejszy artykuł został opracowany w ramach badań statutowych Ds.58 nt. Wartości i wzory kulturowe w sporcie 
- badania komplementarne.



charakterystykę, zrozum ienie i wyjaśnienie, „które pozwoli ocenić, ile je s t warta i na ile nie 
straciła na aktualności, na ile też autor miał rację, kiedy m ówił piszą dla ju tra '.

Pojaw iają się w różnych okresach, zróżnicowane, w ręcz odm ienne pod względem 
merytorycznym i wartościującym mniej lub bardziej rzetelne biografie Coubertina. Treść ich 
była zależna od aktualnego, ale przecież ciągle zm ieniającego się punktu widzenia, wizji 
społecznej, orientacji ideologicznej czy politycznej, co nie sprzyjało właściwej recepcji, 
obiektywnemu oglądowi dzieła francuskiego twórcy.

U Coubertina zauważalne są  też dysonanse i wykluczające się poglądy, a więc brak 
konsekwencji w pracach i wypow iedziach samego Coubertina. W idoczna je s t również 
niem ożność zdefiniow ania pojęcia olimpizmu. N ie zostało ono bowiem -  jak  stw ierdza 
Grzegorz M łodzikow ski -  nawet w przybliżeniu określone. N ie sprecyzow ano także 
chociażby ogólnego zakresu problem ów, koncepcji teoretycznych czy praktycznych z nim 
związanych. Jeśli nie ma żadnego rudym entarnego ujęcia olim pizm u i sam Coubertin nie 
przedstaw ił żadnej jednoznacznie do końca sform ułowanej definicji, to właściwie trudno 
znaleźć jakąś względnie rzetelną, m etodologiczną podstawę do analizy i interpretacji 
działalności i twórczości arystokraty francuskiego3. N awiasem  mówiąc pojęcia 
hum anistyczne nie posiadają ostatecznej, a więc niepodważalnej definicji. Jerzy Kmita na 
przykład naliczył ponad 200 definicji kultury w akadem ickich dyscyplinach kulturo- 
znawczych4.

W skazane powyżej trudności sprawiają, że do rąk czytelników  trafiają  przeważnie 
niepełne, nazbyt jednostronne m onografie o Coubertinie, raczej zaciem niające obraz jego  
życia, niż w yjaśniające problem y jego  działalności i motywy postępow ania. W arto w  zwią-
zku z tym -  aby uniknąć błędów przy ocenie działalności i tw órczości Coubertina, doty-
czącej tak początkowej, ja k  późniejszej części jeg o  życia -  zw rócić uwagę na X IX -w ieczne 
źródła inspiracji oraz na kontekst biograficzny i społeczno-kulturow y jeg o  pierwotnych 
poglądów.

2. W kręgu arystokracji

Pierre de  Coubertin był trzecim  z  czw orga dzieci potom ka francuskiej gałęzi w łoskiego 
rodu Fredych, rodu -  którego założycielem  był szam belan Pierre Fredy dit Sieur de la Motte, 
w yniesiony w 1477 roku do godności szlacheckiej przez Ludwika XI. Nb. Fredysowie 
pojawili się we Francji i osiedlili na stałe w Dreux, niedaleko Paryża, jeszcze  przed 1400 
rokiem. N atom iast sam o nazwisko C oubertinów  wywodzi się od nazwy dóbr Coubertin, 
położonych tuż przy W ersalu, należących do rodziny od 1577 roku. Ów znakom ity i wielce 
zasłużony dla Francji ród mial w  swoim gronie przedstaw icieli, którzy pełnili rozm aite 
funkcje społeczne -  rycerzy, kupców, urzędników, praw ników , dyplom atów , artystów  czy 
żołnierzy.

Rodzice C oubertina dążyli do zapew nienia synowi ja k  najlepszego wykształcenia 
godnego ich rodziny. Jednakże Pierre nie przejaw iał w tym kierunku szczególnych uzdolnień 
ani odpow iedniego talentu. Studiow ał w college’u jezuickim  w Paryżu i w Szkole N auk 
Fonetycznych w  1886 r. Próbow ał też swych sił niezbyt fortunnie w renomowanej szkole 
wojskowej Saint-Cyr. Ostatecznie jednak  uzyskał trzy bakalaureaty: nauk humanistycznych 
(1880), nauk ścisłych (1881) i prawa (1885). Jednakże pogłębianie w iedzy czy też dążenie 
do ukończenia edukacji akadem ickiej w  pełnej formie nie było podstawowym celem  
młodego barona. W krótce okazało się, że prawdziwym  jeg o  pow ołaniem  je s t działalność

2 Por.: G. Młodzikowski Non ornis moriar (W  pięćdziesiątą rocznicę śmierci P ierre‘a de Coubertina) „Kullura 
Fizyczna”, 1987, nr 7-8 , s. 2; Pierre de Coubertin Przemówienia. Pisma różne i listy Wstęp, wybór i opracowanie 
G. Młodzikowski ptzy współpracy K. Hądzelka. l'TNKl-, Warszawa 1994, s. 152.

Por. : G. Młodzikowski, Olimpizm Pierre ‘a de Coubertina. „Kultura Fizyczna”. 1987, nr 3-4 , s. 10-12.
4 J. Kmita, O kulturze symbolicznej. Warszawa 1982, s. 72-73.



społeczna, sportowa i pedagogiczna. Od wczesnych lat młodzieńczych (m iał 20 lat, gdy 
w ybrał się do Anglii) występował jako  rzecznik usportow ionego szkolnego wychowania 
fizycznego, zorganizow anego na w zorach angielskich, a nieco później ju ż  jako  inicjator 
i przyw ódca ruchu neoolimpijskiego.

Coubertin mniej więcej do dwudziestego roku życia kierow ał się bezkrytycznie 
w yłącznie wartościami charakterystycznym i dla swojej sfery, zanim dostrzegł, Ze wokół 
niego, zarów no w gronie rodzinnym , ja k  i wśród osób równych mu stanem, trudno znaleźć 
„rzeczyw iście szlachetnych ludzi” , Ze otaczają go głównie próżnujący dandysi i ignoranci, 
typowi przedstaw iciele zdegenerowanej arystokracji.

3. Pod w pływ em  myśli społecznej H ip o lita  T a in e ’a

W poszukiwaniu bardziej awangardowych w zorów  m łody baron udał s*? do Anglii, 
gdzie zetknął się z zupełnie odmiennym m odelem  szlachectwa nowoczesnej arystokracji. 
Jednakże nie było to podstawowym celem wyjazdu, bowiem u jeg o  źródeł legł przede 
w szystkim  wpływ znakom itego filozofa H ipolita T aine’a i jeg o  książka „N otes sur 
L ’A ngleterre" (1881), a zw łaszcza rozdział o szkołach angielskich, fragment, który wywarł 
na młodego barona podobne wrażenie jak  nowela Thom asa H ughesa »Szkolne dni Tom a 
Brow na” . Koncentrow ała ona uwagę na sporcie szkolnym (nawiasem mówiąc, Taine 
poruszył w swojej pracy zagadnienie szkolnego wychowania fizycznego jedynie w sposób 
powierzchowny). Taine był też w spółtw órcą Szkoły Nauk Politycznych, do której zapisał się 
na jak iś czas Coubertin. Taine uważał, Ze własne społeczeństwo można poznać dzięki 
badaniom  kom paratystycznym  o charakterze empirycznym. Ich podstawę miało stanowić 
odpow iednie zapoznanie się sytuacją społeczną polityczno-kulturow ą innego kraju przy 
pom ocy bezpośredniej obserwacji i studiów. Dzięki temu można było wyrobić sobie dystans, 
określić własne społeczeństwo niejako z zewnątrz, zrywając z istniejącymi we Francji 
kanonam i, immanentnymi archetypami interpretacji zjaw isk społecznych, obiegowymi 
stereotypami.

Coubertin potraktow ał ow ą koncepcję jak o  fundament, wyznacznik własnych badań nad 
stanem faktycznym społeczeństwa francuskiego w odniesieniu do kryteriów  i standardów 
angielskich. Ich celem, ja k  się później okazało, było opracowanie istotnych, nowatorskich 
założeń pedagogicznych.

Taine wyznawał również pogląd, Ze narodow y charakter zarów no społeczeństwa 
francuskiego, jak  każdego innego, zależny je s t nie tylko od uwarunkowań klimatycznych, 
geograficznych (środow isko, rasa, czas), ale również, co było ja k  na owe czasy odkrywcze, 
od wielu różnorodnych, wzajem nie na siebie oddziałujących, relacji zachodzących między 
instytucjami o charakterze adm inistracyjnym , kulturowym itp.

Także w tym względzie Coubertin był zwolennikiem  refleksji społecznej T aine’a. 
D latego też uważał, że właśnie zm iana treści program u edukacyjnego instytucji 
pedagogicznych wpłynie pozytywnie zarówno na poszczególne jednostki podlegające pro-
cesowi wychowania, ja k  i na cały „system ” związany z rozm aitymi instytucjami społe-
cznymi, że doprowadzi w konsekwencji do oczekiwanej zmiany charakteru narodowego 
Francuzów 5.

4. System  T hom asa  A rn o ld a  a re fo rm a  ed u k acy jn a  C o u b e rta in e ’a

Podczas kilku podróży w latach 1883-1887 Coubertin zapoznał się gruntow nie z  an-
gielskim systemem kształcenia i wychowania młodzieży w szkołach i na uniwersytetach. 
W izytował między innymi Harrow, Eton, Oxford, Cambridge, wiele szkól katolickich, 
szkoły publiczne dla dzieci i m łodzieży oraz Rugby School, w której działał jako  dyrektor

5 Por.: J. J. MacAloon, Pierre de Coubertin a współczesne nauki społeczne (ł), „Sport Wyczynowy". 1987, nr I I, 
s. 33-34.



i reform ator w latach 1828-1841 sir Thom as Arnold, angielski pedagog i duchowny. 
W ykorzystał on sport, a szczególnie zespołowe gry sportow e (nawiasem  mówiąc w jego  
college’u zrodziły się podstawy nowoczesnej piłki nożnej, została zapoczątkow ana gra 
w rugby) jako  środek wychowawczy i dyscyplinujący. Jego idee sportu szkolnego przyjęły 
się stopniowo w szkołach średnich, wyższych i podstawowych. M iały duży wpływ na 
projekt (i jeg o  realizację) nowego brytyjskiego systemu w ychow ania fizycznego, u podstaw  
których legły gry sportowe oraz sporty na świeżym powietrzu (między innymi jazda  konna, 
cricket, kąpiele i pływanie, spacery i zrywanie kwiatów oraz wskazane wyżej zespołow e gry 
sportow e6).

Ó wczesne podróże zaowocowały później w postaci koncepcji „pedagogiki sportu” , 
„edukacji atletycznej” , „udowodnionej metody produkcji” , „M uscular C hristians” , 
koncepcjam i które Coubertin zam ierzał (w spadku po A rnoldzie) rozpropagow ać 
i rozpow szechnić (jako przejaw  skłonności republikańskich) nie tylko w obrębie swojej 
własnej klasy, ale też burżuazji i ewentualnie wśród klasy robotniczej.

Coubertin nie był nigdy typowym przedstaw icielem  szkolnictw a. Jego wypowiedzi miały 
raczej charakter moralizatorski; pragnął usilnie dla sw oiście rozum ianego dobra m oralnego 
zaszczepić przynajm niej część osiągnięć szkolnictw a angielskiego we Francji. Dowodził 
również, że gry sportowe stanow ią doskonałe pole działania dla kształcenia 
w myśl założeń wychowania społecznego. Uważał, że uczestniczący w nich chłopcy 
usam odzielniają się stosunkowo szybko, poniew aż przejm ują funkcje społeczne charaktery-
styczne dla form życia ludzi dorosłych; stają się też w sytuacji gry całkowicie 
odpow iedzialni za siebie, za organizację w łasnych związków sportowych, pobieranie opłat, 
wybór w ładzy zwierzchniej i „posłuszeństwo wobec niej z  godnym uwagi poczuciem  
dyscypliny” . W ybrany przez nich przewodniczący związku organizow ał im mecze i za-
grzew ał do walki. Sekretarz z kolei zw oływ ał zebrania i przedstaw iał ogółowi raport
0 budżecie. M ówiąc krótko, mamy, zdaniem Coubertina, do czynienia z „kompletnym 
zarodkiem  organizacji życia sportow ego”7.

Coubertin był przekonany, że przyswojenie we Francji „systemu A rnolda”
1 zw iązana z  tym reforma szkolnictw a mogłyby wpłynąć korzystnie na kondycję fizyczną 
i psychiczną jego  narodu, pozwoliłyby otrząsnąć się z pesym istycznej perspektywy, jaką  
w yznaczyła klęska w wojnie z N iem cam i w 1871 r., a także mogłyby posłużyć za wzór 
angielski. Coubertin w idział siebie jako  orędownika i apostoła -  tak pomyślanej i brze-
miennej w istotne dla narodu francuskiego skutki -  w ielkiej reform y edukacyjnej. W końcu 
swego życia autor wskazanego zamysłu czyniąc wyznania na tem at sw ego projektu 
stw ierdził, iż mimo, że jego  program  był zbyt uproszczony, czasem naiwny czy utopijny, bo 
nie uwzględniał w sposób właściwy ówczesnych realiów, uwarunkowań społecznych Fran-
cji, to jednak  nigdy nie odwołał, nie wyrzekł się go i „nie myślał o sobie ja k  o głupcu” . Może 
i m iędzy innymi, dlatego, że miał jeszcze jedno, nawet bardziej w ydaw ałoby się 
niespełniaine marzenie -  odrodzenia igrzysk olim pijskich w skali m iędzynarodowej. Zalążek 
owej koncepcji powstał -  ja k  pisał -  w łaśnie w czasie podróży do Anglii w latach 
1883-1887.

5. P edagog ika  sp o rtu  ja k o  efekt re fo rm y  społecznej i re fo rm y  szko lnej

Pierwszym przejawem  pedagogiki sportu, życiowej pasji w ielkiego Francuza była 
La Réforme Sociale, to jest instytucja, która powstała w wyniku poiączenia Société 
d ’Econom ie Sociale oraz Unions de la Paix Sociale. Owe organizacje były założone i na-

6 J. J. MacAloon twierdzi w swojej książce (This Great Symbol. Pierre de Coubertin and die Origins oj the Modern 
Olympic Games, Chicago and London, 1984), że tak naprawdę Io nie T. Arnold, ale jego podopieczni i ich 
przyjaciele sformułowali „społeczną filozofię sportu klasy średniej” (s.77).
7 P. de Coubertin, L'Education anglaise. "La Réforme Sociale”. 1887, nr 13. s. 645.



dzorow ane przez Frederika Le Playa, człow ieka wielkiego form atu, o wszechstronnych 
zainteresow aniach zapom nianego obecnie socjologa i filozofa społecznego drugiej połowy 
XIX wieku, który oddziałał w znaczny sposób na poglądy Coubertina, o czym  ten wspomina 
co najmniej dw ukrotnie (pierwszy raz w przem ówieniu, które w ygłosił w Narodowym 
Tow arzystw ie Francuskim  w Londynie w  1887). Stwierdził on wtedy, ze „dzieło Frederika 
Le Playa miało podw ójny charakter: z  jednej strony otw orzyło dotychczas nie zbadane 
perspektyw y dla nowej nauki zwanej socjologią (...), a z drugiej zaw ierało program  reform 
społecznych w e Francji”8. Po raz drugi natom iast, gdy już  był w bardzo podeszłym  wieku. 
W tedy to Coubertin napisał, że: „Le Play był, podobnie ja k  Arnold, nauczycielem 
/m istrzem /, któremu winienem wyrazić wdzięczność, zw łaszcza teraz, gdy zbliża się mój 
zm ierzch. W łaśnie tym dwóm osobom zawdzięczam więcej niż m ógłbym  w yrazić”9.

Szczególnie m ocno wpłynęły na C oubertina poglądy Frederika Le Playa 
z zakresu filozofii społecznej, a zw łaszcza na jeg o  wizję i koncepcję odrodzenia 
społeczeństw a francuskiego. Problem  dotyczy przede wszystkim  modelu historii Le Playa 
zakładającego, że dzieje są  procesem  cyklicznym, w którym po okresach odnowy, następują 
periody regresu. Rozwój społeczeństwa -  w myśl owej koncepcji -  ma wprawdzie charakter 
kumulatywny, lecz nieokreślony i regularnie przerywany. Le Play roztaczał na tej podstawie 
przed ówczesnym społeczeństwem  francuskim profetyczne, skrajnie pesym istyczne 
perspektyw y, stw ierdzał, iż zm ierza ono do upadku1". K onkluzje Coubertina były jednak  
całkow icie przeciwstawne. W wywodzie Le Playa znajdow ał on bowiem wyłącznie 
argum enty skłaniające go do ufności w przyszłość, do pełnego optym izm u". W ierzył, że po 
okresie upadku nadchodzi nieuchronnie rychły czas odrodzenia, że szczególnie pom ocną 
w tym w zględzie okaże się zaproponow ana przez niego reform a szkolnictw a12.

C oubertin odegrał też głów ną rolę jako  w spółzałożyciel i przew odniczący Com ité pour la 
Propagation des Exercises Phisiques, to jes t Komitetu, który ostatecznie za jego  radą 
nazw ano Com ite Jules Simson, a więc imieniem cieszącym  się uznaniem  i dużym 
autorytetem, aktywnego uczestnika dorocznych kongresów na temat Société U nions de la 
Paix. Celem  tego posunięcia było między innymi zdobycie większej popularności wśród 
społeczeństw a, by zw erbow ać jak  największą liczbę chętnych. O dw ołano się również do 
pom ocy i wciągnięto do prac Komitetu wiele wybitnych osób, pełniących odpow iedzialne 
stanow iska w arm ii13, w École des Sciences Politiques, Société d ’E conom ie Sociale, 
A cadém ie de Paris, przewodniczących związków sportowych i wielu innych znakom itych 
przedstaw icieli różnych środowisk społeczeństwa francuskiego. M iało to służyć wzm o-

* P. de Coubertin, Une Conference à Londres, “La Réforme Sociale” , 1887, nr 4, s. 621-622. Przytoczone za 
anonimowym sprawozdawcą.
y Y-P. Boulougne, La Vie et l ’oeuvre pédagogique de Pierre de Coubertin, 1863-1937, Lcméac, Ottawa 1975, s. 96. 
Cytat len wywodzi się z nie publikowanego rękopisu Coubertina, manuskryptu, który znajduje się w zbiorach 
Archiwum Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
10 MacAloon piszący na ten temat we wskazanym wyżej artykule nie zauważa wpływu llelglowskicj filozofii 
dziejów na model historiozoficzny Le Playa. Stwierdza, że główne zasady filozofii społecznej Le Playa byty 
„nieracjonalne i nie uzasadnione społecznymi faktami” próbuje na tej podstawie podważyć zarazem sens filozofii 
historii Hegla, co zarówno na gruncie filozofii, jak i poza n ią jcs tjak  dotąd niemożliwe.
11 Une Conference à Londres, Op. cit., s. 622.
12 Później Coubertin cenił najbardziej te poglądy Le Playa, które dotyczyły rodziny, państwa francuskiego 
i stosunków społecznych oraz koncepcję nowoczesnego patronatu panujących, upatrując w tym możliwość 
uniknięcia ziszczenia się marksistowskich teorii rewolucji i walki klas (tenże: Le Play: Réformateur et Sociologue, 
"La Chronique de France", 1906, nr 6, s. 158-173).
13 W owym czasie, kiedy baron tworzył Komitet, nie byl on jeszcze zbyt mocno zaangażowany w ruch 
pacyfistyczny skierowany przeciw wojnie i militaryzacji. Nie niógl sobie na to pozwolić, bo utraciłby możnych 
i wpływowych protektorów, wysokich rangą przedstawicieli armii, których z trudem pozyskał do prac Komitetu. 
W związku z tym Coubertin opowiadał się za silną armią jako gwarancją pokoju i właściwym zabezpieczeniem 
przed klęską militarną.



cnieniu prestiżu oraz uzyskaniu poparcia ja k  największej ilości grup społecznych dla 
propagandy sportu i odnowy fizycznej i moralnej Francji.

Podstawę program u ćwiczeń fizycznych wzm iankowanego Kom itetu stanowiły założenia 
w łaściwe czterem najbardziej wpływowym ówcześnie koncepcjom  wychowania fizycznego. 
P ierwsza koncentrow ała się głównie na ćw iczeniach mających na celu osiągnięcie higieny 
fizycznej i psychicznej. D ruga zw racała szczególną uwagę na gim nastykę w ujęciu 
Per-H endrika Linga, Gutsa-M uthsa i F. Ludwiga Jahna. Trzeci typ stanowiły ćw iczenia 
cielesne o charakterze wyraźnie param ilitarnym . Czwarty rodzaj natom iast obejm ow ał 
najm niejszy w program ie zestaw ćwiczeń cielesnych, zaw ierających głównie gry, m ające na 
celu rozwój poczucia wolności, a zarazem  więzi społecznej. Pierre de Coubertin pragnął za 
pom ocą owych koncepcji wychowania fizycznego ukształtow ać i rozwinąć takie wartości, 
jak  -  zdrowie, patriotyzm, gotowość m ilita rną  hartowanie charakteru i socjalizację -  w myśl 
przyjętych przez siebie założeń demokratyzmu.

Znam ienne jest, że właśnie Coubertin w swojej wczesnej działalności stara! się 
ograniczyć m aksymalnie, w obrębie związanych z  nim instytucji, wpływy poglądów o cha-
rakterze stricte medycznym i higienicznym , wyrażonych chyba najpełniej w owej epoce 
przez H erberta Spencera, w jego  ogólnie znanej w tym czasie pracy zatytułowanej -  
Education: Intellectual, M oral and Physical. Toteż na początku istnienia w zm iankowanego 
Kom itetu Coubertin nie dopuszczał do jeg o  gremium przedstaw icieli nauk biologicznych 
i lekarzy. Duży wpływ na to miał fakt, iż Coubertin był w tym zakresie po prostu ignorantem 
i obaw iał się, że jako  człow iek mało kompetentny, nie będzie mógł zabierać publicznie głosu 
na poruszone przez danych specjalistów tematy. Dotyczy to również pism, w których 
francuski arystokrata przejaw iał jedynie m arginesow o-zainteresow anie w zm iankow aną 
problem atyką. N atom iast ju ż  na listach późniejszych coubertinow skich stowarzyszeń, można 
bez trudu znaleźć nazwiska wielu lekarzy czy psychologów 14.

Reasum ując, właśnie stanowisko Coubertina przyczyniło się do zainteresow ania 
i pogłębienia rozdźwięku i rozdziału między organizacjam i sportowymi i teoriami na-
ukowymi.

6. U podłoża now ożytnych ig rzysk  o lim pijsk ich

Coubertin -  zarówno podczas zakładania, ja k  i rozwoju działalności funkcjonującego 
przez wiele lat Komitetu -  napotkał w nim wielu przeciw ników  i konkurentów  między 
innymi Philippe’a T issiesa czy G eorga Herberta. Zarzucali mu oni również na przykład, 
w reakcji na jego  propozycję stworzenia międzynarodowych igrzysk olim pijskich, iż chce 
zorganizow ać zawody bez jakichkolw iek wartości wychowawczych. Z kolei Paschal Grouset 
opuścił Kom itet i założył w łasną konkurencyjną Ligue N ationale de l ’Education Physique 
jako  formę opozycji w stosunku do zamierzeń Coubertina. Z tego też względu wystąpi! on w 
wielu artykułach z propozycją stworzenia francuskich igrzysk olim pijskich. Spotkało się to 
z ostrą reprym endą Coubertina, który zaatakow ał G rouseta za zbytni nacjonalizm  tkwiący 
w założeniach jego  zamysłu.

Grouset natom iast skrytykował swego polemistę za nadm ierną anglofobię, zbytnie i bez-
krytyczne lansowanie obcych Francji wzorów angielskich i amerykańskich. M im o to 
Coubertin zdecydow ał się na ryzykowne i -  ja k  się później okazało -  szczególnie fortunne 
dla urzeczywistnienia jeg o  projektu olim pijskiego posunięcie -  to je s t na dość d łu g ą  
obfitującą w liczne konferencje i wystąpienia podróż po USA i Kanadzie w 1889 roku. 
W  czasie jej trwania przedstaw iał w ielokrotnie sw oje koncepcje wychowania fizycznego,

14 Świadectwo zrozumienia potrzeby pełniejszej integracji sportu z naukami o człowieku było zorganizowanie 
miedzy innymi z inicjatywy Piere’a de Coubertina Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Psychologii
i Fizjologii Sportu w Sali Senackiej Uniwersytetu w Lozannie w 1913 roku.



pedagogiki sportu i idei olim pijskiej, zyskując za oceanem , gdzie istniały ju ż  bogate tradycje 
sportow e15, wielu zwolenników swoich poglądów 16.

W 1889 roku zaistniały dw a znam ienne fakty, które w sposób ważący wpłynęły na sam ą 
koncepcję igrzysk olim pijskich:
1. Coubertin zetknął się z  popularnym  w Stanach masowym sportem widowiskowym; 
podziw iał rozm ach, zasady organizacji, siłę oddziaływania, ogrom ne zainteresow anie oraz 
em ocje, jak ie  może wywołać spektakl sportowy; 2. w tym samym roku C oubertin dostrzegł 
rów nież podczas trwania W ystawy Światowej wagę, atrakcyjność i potęgę kom unikacji sym-
bolicznej w  międzynarodowych pokazach publicznych.

O w a W ystaw a była bowiem  w istocie ogromnym festiwalem poświęconym  rozwojowi 
nauki, sztuki i przem ysłu, prezentacją, do której dołączono po raz pierw szy zawody 
sportowe. Zastosow ane tam sym bole i rytuały wywarły na C oubertinie duże w rażenie 
i uśw iadom iły mu, iż m ożna w skrótowy, ale również głęboki i sugestywny sposób, ukazać 
sens zm ian społecznych oraz istotne wartości kulturow e zupełnie inaczej „niż kiedykolwiek 
dotąd czyniły to m uzea czy książki” .

N ależy zw rócić uwagę na to, że jedynie pierw sza część W ystawy Światowej mogła 
zafascynować świadków tej imprezy. N atom iast później entuzjazm  i inne em ocje znacznie 
opadły. A le w tym czasie C oubertina już  w Paryżu nie było i dlatego też wspom niana 
wystawa kojarzyła mu się wyłącznie z  jego  wrażeniami, których doznał na początku imprezy 
(ze w spaniałą atm osferą propagandy sportu i z  tego chyba względu nawiązyw ał później 
parokrotnie do łączenia tradycji owego festiwalu z igrzyskami w 1900, 1904 i 1908 roku, co 
w ywołało, ja k  wiadom o zgubne konsekw encje)17. Igrzyska, zgodnie z zam ierzeniem  P ierre’a 
de C oubertina miały być kulminacyjnymi wydarzeniam i podczas trw ania każdej wystawy, 
tymczasem największe zainteresow anie publiczności wzbudzały wyroby przem ysłowe 
ekspozycji.

U podłoża igrzysk znalazły się także, oprócz wskazanych wyżej faktów, idee właściwe 
poglądom H ippolyte’a i Taine'a, Frederika Le Playa, a także Emila Durkheim a. Taine 
dostrzegał i podkreślał występowanie ściśle narodowych cech w angielskich imprezach 
artystycznych i ludowych. Frederik Le Play uważał, że różnego rodzaju m iędzynarodow e 
ekspozycje, ukazujące dorobek kulturalny, tradycje różnych narodów  i państw, ułatwiają 
kom unikację, wym ianę myśli, stym ulują postęp technologiczny. Pierre de Coubertin z kolei, 
Jeszcze bardziej wyraźniej niż Taine i Le Play, akcentow ał rolę im prez publicznych 
ja k  zespołu przejaw ów  różnorodnych zjawisk i propozycji, realizujących najbardziej 
istotne potrzeby i oczekiwania, angażujących w tym celu rozm aite instytucje społe 
czne i państwowe. Twierdzi się wręcz, iż myślenie C oubertina o im prezach kulturalnych, 
takich jak  -  wystawy, zawody sportowe, uroczystości państwowe miały, podobnie jak  
u Em ila Durkheim a -  charakter głównie funkcjonalny18. Zaspokajały one, jego  zdaniem ,

15 Patrz: J. J. MacAIoon, This Great Symbol, op. cit. s. 120-125.
16 Tamże. Autor wskazał tutaj między innymi na Theodora Roosevelta, przyszłego prezydenta, który pełnił w owym 
czasie w Stanach podobną funkcję jak  Charles Kingsley w Anglii, zwolennik idei „Muscular Christians” (pisarz, 
historyk głoszący m.in. program chrześcijańskiego socjalizmu). Wspomniał również o Victorze Blacku 
przedstawicielu Królewskiego Centralnego Instytutu Gimnastycznego w Sztokholmie, o którego istnieniu Coubertin 
dowiedział się dopiero podczas Physical Training Conference w Bostonie (notabene Black został później ezłonkiem 
MKOl). Wyróżnił też filozofa, polityka i historyka w jednej osobie -  M. Solana, który wniósł w następnych latach 
istotny wkład w ruch olimpijski. Nawiasem mówiąc podczas podróży po Ameryce Coubertin zabiegał równolegle 
również o to, aby kościół katolicki w okresie trwania pontyfikalu Leona XIII wsparł swoim autorytelem próbę 
wskrzeszenia igrzysk olimpijskich w nowożytnej formie. Porównaj, J. Lucas Influence o f  Anglo-American Sport on 
Pierre de Coubertin -  Modern Olympic Games Founder [w:] P.J. Graham, H. Ueberhorst /ed./ The Modern 
Olympics, University of Massachusetts, s. 17-26.
17 łsłotny jest w tym przypadku przede wszystkim fakt, że właśnie odbyłe w ramach Wystawy międzynarodowe 
pokazy sportowe, zainspirowały go szczególnie mocno do stworzenia nowoczesnych igrzysk olimpijskich.
”  Por.: J. J. MacAIoon, Pierre de Coubertin a współczesna mysi społeczna /11/, „Sport Wyczynowy” 1987, nr 12, s. 39.



takie potrzeby społeczne, ja k  -  sprawdzian właściwości i siły charakteru, odbudow a 
więzi wspólnotowych -  będących czymś w rodzaju łącznika m iędzy różnymi klasami 
społecznymi.

7. P rz ed co u b ertin o w sk ie  p ró b y  reak ty w o w an ia  ig rzy sk  o lim pijsk ich

W praw dzie Coubertinow ską koncepcję odrodzenia igrzysk olim pijskich należy uznać za 
w pełni oryg inalną tym niemniej jednak  sam pom ysł ich odrodzenia wywodzi się z  lat 
znacznie wcześniejszych. Pojaw ił się on w różnych postaciach w wielu krajach: w Stanach 
Z jednoczonych, Anglii, Francji, Szwecji, N iem czech oraz w Grecji. Urzeczyw istniał się on 
po raz pierwszy w Am eryce na początku XVII wieku jak o  Cotswold Gam es (Cotswold -  
rasa owiec długowełnistych), którym nadano „olim pijski charakter” . Były one jednak  
w istocie, ze względu na treść i formę, tylko festiwalem  plebejskim . Z  kolei z  listu T. B. 
H olisa skierowanego w 1788 roku do prezydenta Harvardu Josiaha W illarda dowiadujem y 
się, iż autor tego pism a i jeg o  przyjaciele nosili się z  zam iarem  reaktyw ow ania igrzysk 
w  stylu greckim. Z propozycją zorganizow ania igrzysk olim pijskich wystąpił w 1813 roku 
wybitny filolog i historyk Barthold G. Niebuhr. Przedstaw ił on również zm odyfikowany 
później plan budowy ogromnej hali do zaw odów  sportowych. Jednakże pierwszy 
z  praw dziw ego zdarzenia prototyp nowoczesnych igrzysk pojaw ił się dopiero w 1830 roku 
z  inicjatywy Gustawa J. Schartaua, profesora w Lundzie. Zorganizow ał on w lipcu 1834 roku 
igrzyska panskandynawskie „celem  uczczenia starożytnych igrzysk olim pijskich” . W 1836 
roku, gdy organizowano je  po raz drugi, zostały określone jako  Skandynawskie Igrzyska 
Olimpijskie. W 1849 roku zostały zainaugurowane w Shropshire z  inicjatywy M ucha 
W enlocka kolejne igrzyska olim pijskie w form ie lokalnego festiwalu sportow ego, który 
przetrw ał kilkadziesiąt lat. „Olympic festivals” odbywały się także regularnie w Birm ing-
ham, Shrewsbory i W ellington. Z kolejną inicjatyw ą dotyczącą stw orzenia, tym razem 
Greckich Igrzysk O lim pijskich, wystąpił G rek Evangelos Zappas. Tenże projekt 
zrealizow ano po raz pierwszy w 1865 roku w Atenach, a po jeg o  śm ierci19 igrzyska 
powtórzono jeszcze trzykrotnie -  w 1870, 1875 i 188920.

8. Z ab ieg i w okół o rg an izac ji p ierw szych ig rzysk  olim pijskich 
ery  now ożytnej

Zasadniczą podstaw ą sukcesu Coubertina w realizacji projektu olim pijskiego było 
ogromne pośw ięcenie oraz osobiste kontakty z wybitnymi ludźmi epoki, także kosztowne 
lokaty kapitału w jego  prywatne przedsięwzięcia antreprenerskie (dysponow ał fortuną 
500 000 franków w złocie). W latach 1889-1894 działania C oubertina przebiegały 
dwutorowo. Z jednej strony interesował się on wychowaniem  fizycznym, ale coraz bardziej 
stawiał na rozwój sportu. Świadectwem tego było założenie wespół z G eorgesem  de Saint- 
Clairem -  po prezentacji pokazów sportowych podczas W ystawy Światowej w 1890 roku -  
Unions des Sociétés Françaises des Sports A thlétiques (USFSA) jak o  fuzji Saint-C lair Union 
i Com ité Jules Simon. W skład USFSA wchodziły związki takich dyscyplin, jak: rugby, 
piłka nożna, tenis, wioślarstwo, biegi płaskie i przełajowe na różnych dystansach. Owa Unia 
m usiała przez długi czas rywalizować z  założoną i kierow aną przez Paschala G rousseta -  
Lique N ationale, popularną we Francji organizacją sportową.

''' Zappas ofiarował w tym celu Atenom w 1859 r. salę gimnastyczną (gymnasium) oraz halę wystawową Zappcion, 
w której w 1896 r. odbyły się w czasie trwania igrzysk zawody szermiercze.
211 Igrzyska z 1889 r. zostały szczegółowo opisane na lamach „Cosmopolis” . Sądzi się. iż właśnie artykuł 
przedstawiający to wydarzenie, wskazał Coubertinowi na niezwykle ważną rolę, jaką odegrać mogą Ateny przy 
realizacji jego koncepcji igrzysk. Zob.: W. Lipoński Od Aten do Atlanty. Minihistoria nowożytnych igrzyska 
olimpijskich 1896-1996, Warszawa 1996, passim.



D rugą zaś stroną dwutorowej działalności francuskiego barona było dążenie do 
w ypracow ania odpowiedniej formuły i środków  w zakresie organizacji pierwszych igrzysk 
olim pijskich ery nowożytnej. Uwieńczeniem tego nurtu aktywności społecznej stał się 
zorganizow any w Sorbonie w 1894 roku, paryski Konstytucyjny K ongres Olim pijski, który 
podjął uchwałę dotyczącą wskrzeszenia igrzysk olim pijskich w nowoczesnej mię-
dzynarodowej formie w Atenach w 1896 r. Jego powstaniu i przebiegowi towarzyszyły liczne 
trudności21, zakulisowe przetargi, zw łaszcza przy form owaniu prezydium , przy tworzeniu 
program u Kongresu, a także przy akceptacji program u olim pijskiego oraz przy powołaniu 
i ustalaniu składu osobow ego M iędzynarodowego Kom itetu O lim pijskiego. W skazana 
organizacja, podobnie jak  wiele innych w owym czasie, była św iadectwem  ogólnego 
spontanicznego trendu występującego we Francji, zw łaszcza wśród dziew iętnastow iecznych 
zw olenników  i entuzjastów  rozwiązań społecznych zaistniałych w tam tym  okresie w Anglii. 
W łaśnie H ippoiyte Taine, Frederik Le Play i P ierre de Coubertin zwracali uwagę 
społeczeństw a francuskiego na rolę, ja k ą  odgrywały dobrow olne instytucje finansow ane 
głównie ze źródeł prywatnych, a skupiające sw oją uwagę na realizacji celów  publicznych. 
Były to organizacje, które tak ja k  założone przez Coubertina, pełniły nie tylko funkcje 
użytkowe, ale także moralne, propagow ały wartości kulturow e, zakładały oddziaływ ania 
w ychowaw cze, kształtow anie osobowości poszczególnych jednostek.

M iędzynarodow y Kom itet O lim pijski stanowił w ielokrotnie przedm iot badań i opraco-
wań historycznych22 (pow staje ich coraz więcej), lecz mimo to historycy kultury fizycznej 
i sportu nie dysponują jeszcze pełną w iedzą na tem at założeń organizacyjnych tej instytucji. 
N awiasem  mówiąc ow ą analizę utrudniają w ystępujące w program ach działalności MKOl, 
oprócz wartości użytkowych, także cele o charakterze moralnym. M iędzynarodow y Kom itet 
O lim pijski -  stw ierdza John J.M acA loon -  „posiada tylko sym bole i kontroluje przebieg 
organizowanych imprez. Jeśli narody, korporacje, m iędzynarodowe organizacje itp. 
w ykazują zainteresow anie i w spółpracują lub popadają w konflikt z instytucjami 
olim pijskim i, dzieje się tak z  powodu naruszenia symboli oraz m oralnego autorytetu, jak i się 
z nim wiąże. Środki nakazu będące w dyspozycji sportu olim pijskiego m ają przede 
wszystkim charakter interpretacyjny, a nie materialny. W ładza, pieniądze, status są 
konsekwencjam i takiego, a nie innego rozum ienia olim pizm u i działań, a nie jego 
pow odem ”“ .

9. N aro d z in y  w spółczesnych ig rzysk  o lim pijsk ich

Igrzyska Olim pijskie w Atenach odbyły się m iędzy 5 i 15 kw ietnia 1896 r. Ponieważ te 
igrzyska24, podobnie ja k  następne, były w ielokrotnie opisywane i kom entowane, przeto 
pragnę zwrócić jedynie uwagę na kilka charakterystycznych szczegółów , odzwier-
ciedlających atm osferę tow arzyszącą tem u wydarzeniu.

Z okazji Nowożytnych Igrzysk Olim pijskich w Atenach wydano serię znaczków 
pocztowych. N a ręce organizatorów  napływały różnej wysokości datki pieniężne od osób 
prywatnych. N a przykład Schilezzi z  K onstantynopola przesłał 10 000 drachm. Diaspory 
greckie z Aleksandrii, Londynu i Marsylii wyasygnowały razem  130 000 drachm. G eorges 
A verott z  kolei zgodził się na finansowanie odbudow y stadionu panateńskiego, co 
kosztow ało go ostatecznie 1 000 000 drachm (około 110 000 ówczesnych dolarów  USA).

21 Por. m. in.: G. Młodzikowski Olimpiady ery nowożytnej. Idea i rzeczywistość. Warszawa 1984, s. 12-19.
22 Patrz m. in.: J. Ebert Olympic von dem Anfängen bis zu Coubertin, Leipzig 1980; A. Krueger Die Olympische 
Spiele 1936 und die Weltmeinuny, Berlin 1972; N. Müller, Von Paris bis Baden-Baden. Die Olympische Kongresse 
IH 94-19RI. Nederhausen 1981; K. Schere Der Meannerorden, Frankfurt 1976.
23 J. J. MacAIoon Pierre de Coubertin a współczesna.... op. cit.. s.40.
24 Patrz m. in.: G. Młodzikowski Olimpiady..., op. cit., s, 20-30; J. J. MacAIoon This Great Symbol, op. cit., 
s. 195 -  255; 1-1. Ueberhorsl Return to Olimpia and Rebirth o f [Ite Games, fw:] P. J. Graham, H. Uebcrhorst, op. cit.. 
s. 4-17.



Coubertin po przyjeździe do Grecji (w przededniu cerem onii otw arcia) zastał Ateny w  od-
świętnej szacie, pełne entuzjastycznego uniesienia i oczekiw ania na rozpoczęcie Igrzysk. 
N astępny dzień był nie tylko dniem otw arcia pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, 
ale także ściśle greckim świętem -  Dniem Niepodległości, z okazji którego zorganizow ano 
paradę m ilitarną; odbyły się też m anifestacje polityczne i patriotyczne oraz liczne zabawy.

Dopiero o godzinie 3.00 po południu (w raz z  pojawieniem  się rodziny królew skiej) 
rozpoczęła się na w spaniale udekorowanym  stadionie dobrze zorganizow ana, opisana 
wielokrotnie cerem onia otwarcia (w przeciwieństw ie do chaosu, który towarzyszył 
zam knięciu igrzysk). M ożna dodać na m arginesie, iż istn ieją rozbieżne opinie, co do liczby 
widzów obecnych na stadionie. Rufus B. Richardson podaje, że mogło ich być około 40 000. 
Otto Szymiczek z kolei 80 000, Richard M andell zaś, że przypuszczalnie 120000. 
W każdym przypadku owe liczby są  ogrom ne, gdy odniesie się je  do liczby m ieszkańców 
ówczesnych Aten -  około 130 000.

Pierw szego w dziejach nowożytnych otw arcia Igrzysk O lim pijskich dokonał następca 
tronu w G recji książę Konstantyn, wypowiadając wówczas tak zw aną „św iętą form ułę” , 
pow tórzoną w  1900 i 1904 roku przez głowy państw, w których odbyw ały się dane igrzyska. 
N atom iast ju ż  w następnych, czyli w Londynie (1908), Sztokholm ie (1912), Antwerpii 
(1920) i Paryżu formułę otw arcia wygłaszał prezydent M K Ol -  baron de Coubertin.

W e wzm iankowanych igrzyskach pojawiło się wiele rytuałów cerem onialnych, 
rozmaitych symboli, uroczysta muzyka (hymn olim pijski przedstaw iony został dopiero na 
Igrzyskach w Sztokholm ie), parady, „salwy” z  białych gołębi, św ięte rośliny, flagi, żywe 
obrazy, wytwory plastyczne o charakterze mitycznym, procesje, inw okacje i dekoracje 
zwycięzców oraz przysięgi, „m agiczne zaklęcia” otw ierające i zam ykające igrzyska.

Coubertin rozum iał potrzebę połączenia w całość różnorodnych elem entów  -  gier, 
igrzysk, obrządków, festiwali czy występów muzycznych, poniew aż zdaw ał sobie sprawę, że 
same zawody sportow e nie w ystarczą do podkreślenia odm iennego charakteru igrzysk od 
innego typu im prez sportowych. Stw ierdzał, że przede wszystkim  ze  względu na uroczystość 
otw arcia i zam knięcia olim piada musi różnić się od m istrzostw  św iata. W łaśnie ow a opraw a 
cerem onialna miała nadać nowy, szlachetny prestiż nowożytnym  igrzyskom.

Igrzyska Ateńskie były bardzo udanym i igrzyskami, zarów no od strony organizacyjnej, 
jak  sportow ej i widowiskow ej, w  przeciwieństwie do prototypów  W enlocka, Zappasa 
i innych. N adzw yczajny sukces igrzysk i rezultaty zaw odów  podkreślano zw łaszcza na 
dwóch podstawowych, przygotowanych w tym celu im prezach -  na bankiecie królew skim  -  
oraz podczas uroczystości w ręczania nagród zwycięzcom poszczególnych konkurencji.

Pierre de Coubertin reaktywując igrzyska olimpijskie w  nowożytnej, międzynarodowej, inter-
kontynentalnej wersji przeciwstawił się panującej wśród ówczesnych humanistów, hellenofilów 
niemalże obiegowej koncepcji, utrzymującej, że starożytne igrzyska greckie były niepowtarzalne, 
związane wyłącznie z  naturą i kulturą Greków tamtego okresu. Pisał, że: „Człowiek starożytny 
oczywiście musiał mieć wyraźne poczucie wspólnoty, które my utraciliśmy, ale łatwo je  
odbudować, albowiem nie ma wystarczającego powodu, by starożytnym przyznawać wrodzoną 
wyższość pod tym względem, oni przyswoili to sobie i rozwinęli poprzez zwyczaj”25.

W konkluzji stwierdzić można, iż Coubertin był w  pełni niezależnym działaczem wizjonerem, 
znawcą kultur, teoretykiem społecznym. Jego projekty reform społecznych wynikały wprawdzie 
z  realizacji potrzeby poznania, ale owemu poznaniu nigdy nie towarzyszyły systematyczne 
i wyważone badania, głębokie uzasadnienia teoretyczne. Niemniej jednak jego wizje społeczne 
wynikały ze znajomości innych kultur, systemów pedagogicznych, tradycji sportowych, 
sposobów życia. Legły one w  znacznym stopniu u źródeł zarówno projektu reformy nauczania, 
jak idei olimpizmu i międzynarodowego ruchu sportowego.

23 Tamże. Por.: J. Lipiec Kalokagatia. Szkice z filozofii sportu PWN. W arszawa-Kraków 1988, s. 214.



T h e  o rig in s o f  C o u b e rtin ’s idea
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m ovem ent, an c ie n t Olympic gam es, c o n te m p o ra ry  Olympic gam es

In this article author underline, that Coubertin was a fully independent activist, 
a visionary, connoisseur o f cultures and a social theorist. A lthough his projects o f social 
reforms were a result o f  realisation o f the need to learn, still, that learning has never been 
accom panied by any system atic and sustainable research or profound theoretical reasoning. 
N evertheless, his social visions derived from substantial know ledge about different cultures, 
pedagogical systems, sporting traditions and lifestyles. They have underlain the education 
reform  project, the idea o f olym pism  and the international sport movement.

Through reactivating the Olympic games in the modern, international and intercontinental 
version, P ierre de Coubertin resisted the alm ost already common opinion, which prevailed 
among the contem porary humanists and Hellenophiles, that the ancient G reek games could 
not be repeated as they had been associated exclusively with the nature an3 culture o f the 
Greeks o f those times.


