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A l i c j a  C h y ł a

LE PARKOUR – SPORT, MODA CZY SUBKULTURA?

W różnych obszarach życia społecznego stykamy się z młodymi ludźmi, których 

zachowania wydają się nam niezrozumiałe, obce, dziwne. W tym tekście chciała-

bym opisać stosunkowo nowe w Polsce, ale już rozpowszechnione w Europie Za-

chodniej młodzieżowe zjawiska społeczne, jakimi są le parkour i free running (z na-

ciskiem na parkour). Parkour jest sztuką przemieszczania się, której celem jest 

dotarcie z jednego do drugiego punktu, w miarę możliwości po linii prostej, jak 

najszybciej i najefektywniej przy wykorzystaniu możliwości swojego ciała i otacza-

jących obiektów1. Freerun jest pochodną dyscypliną, która dodaje do tego efektow-

ne akrobatyczne tricki. Na ulicach polskich miast coraz częstszym zjawiskiem 

są osoby biegnące i pokonujące płynnie różne przeszkody – barierki, mury, schody. 

W tekście tym spróbuję zdefi niować, czym są parkour i free run – sportem, modą, 

subkulturą czy ruchem społecznym. Postaram się też przedstawić specyfi czną fi -

lozofi ę, która jest nierozerwalnie związana z parkourem i jest jego integralną czę-

ścią oraz wynikające z niej wartości i normy trenujących.

1. Krótka historia

Efektem mojego wysiłku w rozpoznanie stanu rzeczy jest obraz parkouru, który 

jednocześnie pokazuje w sposób dobitny, jak wiele opracowań czy też drobnych 

tekstów (głównie na stronach internetowych) na ten temat już się ukazało. Na 

początku opiszę historię parkouru. Powstał on w 1988 roku we Francji, w Lisses, 

1  Arvind Junejo, http://www.sfd.pl/Le_Parkour_-_info_og%C3%B3lne-t330449.html.
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na przedmieściach Paryża. Jego twórcami są David Belle i Sebastien Foucan, któ-

rzy razem z siódemką znajomych stworzyli grupę o nazwie „Yamakasi” (słowo to 

ma pochodzić z języka lingala i oznaczać twardego ducha, twardą wolę)2 oraz 

nazwę parkour, która jest przekształceniem słowa parcours, które w języku fran-

cuskim oznacza trasę, przejazd, a w wolnym tłumaczeniu „swobodne bieganie”. 

Uprawiający parkour nazywany jest traceur (rodzaj męski) lub traceuse (żeński). 

Słowo to oznacza osobę, która wytycza szlaki3. Jednak stworzenie grupy „Yama-

kasi” nie jest bezpośrednim początkiem tej dyscypliny. Należałoby bowiem zacząć 

od postaci dla parkouru ważnej, wręcz zmityzowanej – ojca Davida Belle’a – Ray-

monda, Euroazjaty, który urodził się w 1939 roku w Indochinach. Jego ojciec zo-

stał zamordowany, a od matki został odseparowany w czasie zamieszek. Został 

włączony przez armię francuską do grona dzieci oddziału Dalat, gdzie otrzymał 

wojskowe wychowanie. W kraju ogarniętym wojną ćwiczył swoją sprawność fi -

zyczną, która zaczęła wykraczać ponad normy. Po repatriowaniu do Francji wstą-

pił do paryskiej Straży Pożarnej, gdzie wielokrotnie był nagradzany za odwagę4. 

David Belle wzorował się na ojcu i na wypracowanym przez niego sposobie po-

ruszania: „Zrozum, iż sztuka ta została stworzona przez paru żołnierzy w Wiet-

namie. By uciec lub zrozumieć: W parkour jest duch wart podtrzymania. Musisz 

odróżnić między tym, co jest przydatne, a co nie, w sytuacjach wyjątkowych”5. 

Oprócz tego parkour został oparty na „metodzie naturalnej” Georges’a Héberta, 

który w latach dwudziestych XX wieku przedstawił zasady, którymi powinno się 

kierować, ucząc dzieci wychowania fi zycznego. Chodzi o to, by uruchomić „ludz-

ką machinę” przez wykonywanie tylko takich ruchów, dla których została ona 

skonstruowana. Hébert uważał, że „bieg jest dla człowieka pierwszym i najważ-

niejszym z ćwiczeń (…) Stanowi on ćwiczenie podstawowe, wręcz fundamental-

ne”. Inne ruchy składają się na ciąg – marsz, skok, chodzenie „na czworaka”, wspi-

nanie, ćwiczenie równowagi. Herbert uważał również, że takie ćwiczenia 

powinny odbywać się na świeżym powietrzu6.

2  M. Wasilewska, Parkour, czyli sztuka przemieszczania się – wywiad z Robertem Grzanką „Belką”, 
http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35153,4663078.html.

3  P. Kalina, Słownik francusko-polski, Warszawa 1949.
4  Inicjator Raymond Belle, J. Belle (red.), http://www.sportmediaconcept.com/parkourPL/index.

php?subaction=categorie&id_categorie=76666; Sierżant Belle, W. Semczuk (red.), http://www.spor-
tmediaconcept.com/parkourPL/index.php?subaction=categorie&id_categorie=76801.

5  M. Wasilewska, op.cit.
6  Metoda Naturalna (Charakterystyka przedstawionej pracy), W. Semczuk (red.), http://www.

sportmediaconcept.com/parkourPL/index.php?subaction=categorie&id_categorie=76801.



75Le parkour – sport, moda czy subkultura?

Koledzy z grupy „Yamakasi” z czasem zaczęli brać udział w programach telewi-

zyjnych i pokazach7. Po kilku latach zauważył ich reżyser Luc Besson i postanowił 

nakręcić fi lm z ich udziałem, eksponujący ich fi zyczne możliwości („Yamakasi – 

współcześni samurajowie” – 2001). Jednakże z powodu nieporozumienia na tle 

fi lmu grupa rozpadła się. Film bowiem opowiada o tym, jak „Yamakasi”, okradając 

bogatych i nieuczciwych lekarzy, pomagają choremu chłopcu. A Belle nie chciał 

promować kradzieży. Niemniej jednak fi lm ten stał się przełomem dla rozpo-

wszechnienia parkouru na świecie. W Anglii powstały fi lmy dokumentalne: „Jump 

London” i „Jump Britain” oraz kolejna francuska fabuła „Synowie wiatru”8. W tej 

chwili w Internecie możemy znaleźć setki stron poświęconych parkourowi, tema-

tyczne fora, fi lmiki. 

W pewnym momencie jednak drogi prekursorów parkouru się rozeszły. Począt-

kowo słowa free run i parkour były synonimami. Foucan jednak dodał do ćwiczeń 

elementy efektowne, stwarzając free running, a Belle uznał to za bezcelowe. Foucan 

stwierdził natomiast, że Belle usiłuje monopolizować prawdę: „ja nie chcę być wią-

zany z jakimś Szefem lub ludźmi, którzy znają »Prawdę«”9. Przykładem tego mo-

nopolizowania może być wypowiedź Jean François Belle’a (brata Davida): „Mamy 

zamiar zjednoczyć Parkour (…), tak by każdy z nas z osobna i wszyscy razem 

mówili tylko o jednym i tym samym Parkour”10.

Zjawisko to było już również przedmiotem zainteresowań nauki. Claire Calo-

girou z Centrum Etnologii Francuskiej interesowała się parkourem w ramach 

pracy dotyczącej społecznego wykorzystania przestrzeni publicznej. Twierdzi ona, 

że powstał on z siły woli i osobistych poszukiwań Belle’a, opartych na silnym 

obrazie jego ojca, związanych z pragnieniem kontynuacji jego dzieła i ze znużenia 

szkołą. David, który od dziecka trenował na salach gimnastycznych, chciał prze-

żywać swoją pasję wszędzie, w pełni. Calogirou uważa, że parkour ma wielu zwo-

lenników, ponieważ są oni oczarowani poruszaniem się wykraczającym ponad 

normy11.

Parkour zaczął się też instytucjonalizować. Ekipa zgromadzona wokół Belle’a za-

częła zajmować się szkoleniami, współpracuje między innymi z francuskim Mini-

 7  David Belle i le Parkour, historia rodzinna, W. Semczuk (red.), http://www.sportmediaconcept.
com/parkourPL/index.php?subaction=categorie&id_categorie=76801.

 8  Arvind Junejo, op.cit.
 9  A. Zuljevic, Wywiad z twórcą Freerunningu, http://www.overground.com.pl/?co=art&id=35.
10  Zeric, Wywiad z bratem Davida Belle’a, http://www.overground.com.pl/?co=art&id=37.
11  PK- akrobatyczny podbój przestrzeni miejskiej, W. Semczuk (red.), http://www.sportmedia-

concept.com/parkourPL/index.php?subaction=categorie&id_categorie=76801.
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sterstwem Sportu12. Powstała międzynarodowa organizacja: Parkour Worldwide 

Association (PAWA), która od października 2006 roku jest też obecna w Polsce13.

 Parkour nie pozostał też „nieskalany”, kultura popularna zaczęła go „wsysać”, 

tak samo jak wszystkie świeże i nowe elementy, które pojawiają się w kulturze 

młodzieżowej. Belle brał udział w teledyskach, grał w fi lmach („Trzynasta Dziel-

nica”)14. Foucan zagrał w ostatnim fi lmie o Bondzie („Casino Royal”), był w trasie 

z Madonną15. Oprócz tego znaleźli się sponsorzy, fi rmy, które wypuściły odzież dla 

ćwiczących16. Razem z tymi zjawiskami nieuchronnie pojawiły się spory, oskarże-

nia o komercję i zatracenie wartości, które związane są z parkourem17.

2. Parkour w Polsce

Teraz chciałabym zająć się sytuacją Polski. Pierwsze ekipy traceurów zaczęły po-

wstawać w 2001 roku, po wejściu fi lmu „Yamakasi” na polski rynek18. W tej chwili 

parkour stał się bardziej popularny, niemniej jednak pozostaje zjawiskiem niszo-

wym. O jego rosnącej popularności mogą świadczyć odbywające się ogólnopolskie 

spotkania i warsztaty. W tym roku we Wrocławiu po raz trzeci odbył się Ogólno-

polski Zlot Parkour (11.07.2008)19. Polscy traceurzy mają też możliwość brać udział 

w darmowych warsztatach we Francji20. Powstała także internetowa gazeta e-par-

kour21. Ćwiczący parkour i free run to głównie uczniowie i studenci, w wieku naj-

częściej od piętnastu do ponad dwudziestu lat. Niektórzy z nich mają również 

swoich sponsorów22. Postać traceura wykorzystano też w telewizyjnej reklamie 

(Era – Blue Connect). Zjawisko to zaczyna też być obecne w mediach, pojawiają 

12  Powstaje Krajowy Związek Parkour, J. Belle (red.), http://www.sportmediaconcept.com/par-
kourPL/index.php?subaction=categorie&id_categorie=76675.

13  http://www.overground.com.pl/.
14  Philipek, Recenzja fi lmu „13. Dzielnica”, http://www.overground.com.pl/?co=art&id=22.
15  A. Zuljevic, op.cit.
16  http://www.overground.com.pl/.
17  Arvind Junejo, op.cit.
18  http://muzyka.onet.pl/dosdedos/1257966,2648,artykul.html.
19  http://ozp.parkour.wroclaw.pl.
20  Philipek, Ruszyły zapisy na ADD Academy, http://www.overground.com.pl/?co=new-

s&id=631. 
21  www.e-parkour.pl.
22  http://raptor.powernet.pl/~arvind/v2.0/indexx.php.
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się artykuły w prasie23, reportaże w telewizji24, co prowokuje spory o to, czy nie 

spowoduje to jego komercjalizacji25. 

W naszym kraju trwa też dyskusja dotycząca sporu Belle a Foucan, parkour 

a free run: „Belle (…) podkreślał, że akrobatyka i efekciarstwo nie stanowią ele-

mentów parkour. Tylko zwalniają bieg (…) Obecnie (…) panuje przekonanie, że 

możemy dowolnie interpretować i modyfi kować tę ideologię”26. Druga strona kry-

tykuje traktowanie Belle’a jako swoistego „konsorcjum ustalające parkourowe stan-

dardy. Każdy z nas (…) potrafi  stworzyć absolutnie własny (…) pogląd nt., czym 

jest Parkour”27, „…w parkour jestem ograniczony przez fi lozofi ę tego sportu i przez 

jego prekursora (…) Freerunning pozostał tym, czym był kiedyś, natomiast w par-

kour zaobserwowałem negatywne zmiany, które mógłbym porównać do procesu 

otwierania fi rmy i tworzenia jej wizerunku. David (…) zrobił z siebie szefa całego 

przedsięwzięcia i zastrzegł sobie nazwę »parkour«. Freerunning to sztuka, w której 

poruszamy się między dyscyplinami i uczymy się tego, czego chcemy”28. Zainicjo-

wano nawet internetową akcję „Poznaj Parkour i 3run”, która ma na celu uświada-

mianie ćwiczącym różnic29.

Trudno jest mi określić, ilu jest traceurów w Polsce. Na największym interne-

towym tematycznym forum zarejestrowanych jest ponad sześć tysięcy użytkow-

ników30. Oczywiście nie wszyscy użytkownicy forum muszą być czynnymi ćwi-

czącymi. Oprócz tego można zaobserwować tu sporą rotację, gdyż wiele osób 

ćwiczy tylko jakiś czas, najczęściej w okresie letnim, i odchodzi. Na forum wroc-

ławskim zarejestrowanych jest około czterystu osób31, na forum bydgoskim32 – 

prawie trzysta. Ale z tego, czego się dowiedziałam, „na poważnie” ćwiczących jest 

w Bydgoszczy około trzydziestu osób, w tym bardziej zaawansowanych około 

dziesięciu. Oprócz tego ekipy parkouru są obecne we wszystkich dużych (Warsza-

23  http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/790490.html
24  Philipek, Opolski Meeting Parkour w Teleexpressie, http://www.overground.com.pl/?co-

=news&id=620, wero, Parkour i Freerun ponownie w „Pytaniu na śniadanie”, http://www.overground.
com.pl/?co=news&id=615.

25  thaACTEone, Media? Tak! A może i nie…?, http://www.overground.com.pl/?co=art&id=12.
26  kupcyc, Manifest, http://www.overground.com.pl/?co=art&id=48.
27  thaACTEone, Fenomen Davida Belle‘a, http://www.overground.com.pl/?co=art&id=15.
28  M. Janikowska, Le parkour – wbrew ziemskiemu przyciąganiu, http://www.ipewu.pw.edu.pl/

index.php?d=6&art=20070429181450.
29  http://akcjaparkour.prv.pl/.
30  http://www.leparkour.pl
31  http://forum.parkour.wroclaw.pl
32  http://pk.bydgo.com
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wa, Łódź, Kraków)33, ale również mniejszych miastach. Na przykład forum ekipy 

Tczewa to czterdzieści zarejestrowanych osób34, silną pozycję w Polsce wydaje się 

mieć ekipa Augustowa35. 

3. Próba operacjonalizacji

Na początku wspomniałam, ogólnie rzecz biorąc, czym jest parkour, teraz jednak 

chciałabym to uściślić, mimo że o spójne pojęcie jest w „środowisku” niezwykle 

trudno, a wielu trenującym nie podoba się zamykanie tej dyscypliny w jakiejkol-

wiek defi nicji. Znany brytyjski fotograf traceurów – Andy „Kiell” Day – stwierdził, 

że tworzenie defi nicji jest zamykaniem się w niej, co powoduje brak swobody: „Nie 

powiemy Ci, czym jest Parkour, ba, powiemy więcej: nikt Ci tego nie powie. Dla-

czego? Każdy ma swoje własne PK, łączy nas tylko to, że wszyscy mamy tę samą 

podstawę. Podchodź do tego, co mówią ludzie jak do wskazówek i nie oczekuj od 

nas zamkniętej defi nicji, bo tego nigdy nie dostaniesz…” 36 

Mimo tego, ja chciałabym podjąć taką próbę. W pierwszej kolejności zastanowię 

się nad tym, czy parkour można nazwać sportem. Jest to kwestia sporna i nie ma, 

co do tego powszechnej zgody. Wielu twierdzi, że jest to niemożliwe, ponieważ jest 

on sztuką i co najważniejsze nie ma w nim rywalizacji: „W parkour jedyną osobą, 

z którą możesz współzawodniczyć jesteś ty sam. Każdy jest inny – chociaż byłbyś 

tego samego wzrostu, wyglądałbyś tak samo, to i tak jesteś innym człowiekiem. Gdy 

uda ci się wykonać jakąś ewolucję to wcale nie oznacza, że jesteś lepszy, nie oznacza, 

że ktoś jest gorszy. Jesteś po prostu niepowtarzalny. Jeżeli chcesz się z kimś porów-

nywać, porównuj się ze sobą, jakim byłeś wczoraj. Jeżeli jesteś lepszy niż byłeś 

wczoraj znaczy, że się rozwijasz psychicznie i fi zycznie. Natomiast gdy stwierdzisz, 

iż stałeś się słabszy, bardziej leniwy – znaczy to, że przegrywasz. Tracisz to, co dała 

ci natura”37. Jednak stanowisko zinstytucjonalizowane jest inne. Jocelyn Demonie-

re, prezes PAWA, twierdzi: „Prawda znajduje się pomiędzy tymi dwoma, a nawet 

trzema opcjami. Jest to zarówno fi lozofi a, sztuka, jak i sport. Natomiast jeśli chodzi 

o współzawodniczenie, to nie, parkour to bardziej współdziałanie niż rywalizacja. 

(…) Le parkour służy temu, aby zobaczyć, jakie granice mogę przekroczyć. Aby 

33  Na przykład: http://parkour.za.pl, www.lodz-parkour.blogspot.com.
34  http://pk.cba.pl/.
35  www.justkeepwalking.prv.pl.
36  R. Tyczny, Le parkour, http://wiadomosci.onet.pl/1394100,2679,1,1,kioskart.html.
37  Ibidem.
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przełamać samego siebie. Trzeba skoncentrować się nad sobą i pracować nie tylko 

z ciałem, ale też z psychiką”38. Bardzo popularne jest hasło: „Parkour against com-

petition”. Free run natomiast można już bez wątpienia nazwać sportem, ponieważ 

odbywają się zawody w tej dyscyplinie39.

Defi nicja encyklopedyczna określa sport jako „z założenia pokojowe współza-

wodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna bądź zespołowa rywalizacja (…) 

oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników, podejmowane także m.in. w ce-

lu rekreacji i doskonalenia własnych cech fi zycznych”40. Rzecz jasna jest to tylko 

jedna z wielu możliwych defi nicji, warto jednak zwrócić uwagę, że z wymienionych 

w niej elementów w parkourze nie występuje element, który w tej defi nicji jest okre-

ślony jako istota sportu – współzawodnictwo, występuje natomiast pierwiastek, 

którego w tej defi nicji nie ma – samodoskonalenie psychiczne i duchowe. 

Ta charakterystyka wiąże się ze wspomnianą już przeze mnie „fi lozofi ą parko-

uru”, której centralnym elementem jest brak rozdziału ciała i duszy, który w Euro-

pie był ugruntowany od czasów Kartezjusza41. „Parkour ćwiczy nie tylko ciało, ale 

także i duszę (…) Pozwala szerzej patrzeć na otaczający świat”42. Zwraca się uwagę, 

że rozumienie parkour jest czymś więcej niż umiejętnością poruszania się, wpływa 

na całe życie codzienne43 i może dać nowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość: 

„Zwykła osoba widzi swoją drogę jako sposób na dotarcie do celu, a dla traceura 

to miejsce osobistej ekspresji jako człowieka. Patrząc na świat dookoła widzisz 

przeszkody, które można pokonać na wiele różnych sposobów, w zależności od 

twoich umiejętności. W Parkourze nie dążymy do tego, by być lepsi od innych, 

chodzi o osobisty rozwój. Trzeba zrozumieć, że każdy porusza się inaczej, więc 

każdy będzie tworzył nową defi nicję słowa Parkour. (…) Przestań widzieć świat 

jako zbiór utrudnień, spójrz na niego jak na nieograniczoną przestrzeń”44. Istotne 

wydaje się tu również dążenie do doskonalenia własnej osoby, stawianie sobie 

kolejnych celów i osiąganie ich metodą małych kroków. Łączy się to też z dbałością 

o zdrowie, nie należy więc na siłę ścigać się z innymi lub sprawdzać siebie45.

38  Ibidem.
39  Lazarus, Mistrzostwa we freerunningu już niedługo, www.overground.com.pl/?co=new-

s&id=671.
40  Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2005, t. 25, s. 454.
41  W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. 2, Warszawa 1949, s. 70–71.
42  R. Tyczny, op.cit.
43  cAin, Filozofi a Parkouru wg Sebastiena Foucana, http://www.overground.com.pl/?co=ar-

t&id=6.
44  kazz, Miejscy akrobaci, http://www.wici.info/modules.php?name=News&file=prin-

t&sid=4580.
45  Arvind Junejo, op.cit.
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Kolejną cechą są częste odwołania do fi lozofi i Wschodu. Foucan na przykład 

powołuje się na taoizm i jego koncepcję oddziaływania na siebie dwóch sprzecz-

nych i zarazem dopełniających się pierwiastków yin – yang46. W tym ujęciu ma to 

znaczyć, że parkour powinien być połączeniem dwóch ruchów: płynnego i ener-

gicznego, między którymi traceur powinien znaleźć środek. Ćwicząc, powinien też 

bardziej kierować się intuicją i skupiać się na sobie niż na otoczeniu. Powinien też 

swoimi umiejętnościami dzielić się z innymi47.

Szczególnie istotne jest to, że wśród wypowiedzi traceurów bardzo częstymi 

wątkami są te mówiące o wolności. Najczęściej cytowane przez internatów zdanie 

Belle’a to: „Kreujemy momenty prawdziwej wolności, lecąc nad przeszkodami, 

które Wy zazwyczaj omijacie”48. Innymi przykładami mogą być: „parkour to wiecz-

ne wyzwania i brak ograniczeń”49, „Parkour jest dla mnie czymś, co pozwala mi 

swobodnie żyć…”50. Wydaje się, że dla wielu parkour to sposób buntowania się 

wobec „ograniczania ludzi przez narzucanie im ścieżek, po których mają się poru-

szać”51.

Ważne wydaje mi się również to, że do trenowania parkouru niekonieczne 

są duże pieniądze, niepotrzebne są drogi sprzęt i płatne lekcje. Widać więc tu swo-

jego rodzaju egalitaryzm „ekonomiczny”, jednak z drugiej strony parkour może 

wydawać się elitarny: „Pierwszemu kontaktowi z Parkourem często towarzyszy 

uczucie (…) szacunku dla uprawiających go – wydaje się on być taki nietypowy, 

niedostępny…”52. I choć bardziej zaawansowani pomagają tym mniej zaawanso-

wanym, to pewna ekskluzywność może służyć grupie i dawać poczucie wyjątko-

wości jej członkom. Można tu powiedzieć o kategorii „wewnątrz”, która ma na 

celu podkreślenie swojej pozycji w tajemniczej niedostępnej grupie w przeciwień-

stwie do pozostających „na zewnątrz” niewtajemniczonych53.

 W środowisku parkouru można zauważyć wyraźne podziały. Można wyróżnić 

takie, które przebiegają wokół: 

46  M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 2, Warszawa 1994, s. 23–24.
47  cAin, op.cit.
48  Parkour – nowy sport ekstremalny, http://www.freerunning.pl/index.php?id=artykuly&arty-

kul=2.
49  R. Tyczny, op.cit.
50  http://muzyka.onet.pl/dosdedos/1257966,2648,artykul.html.
51  Tash, Fanatyzm w Parkour, http://zin.e-parkour.info/13/txt/09.html.
52  M. Trzeciecka, , Parkour – sztuka ciała na ulicach polskich miast (wywiad z Robertem Lasku-

sem – LCN), http://www.wiadomosci24.pl/artykul/parkour_sztuka_ciala_na_ulicach_polskich_
miast_11951.html.

53  D. Muggleton, Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków 2004, s. 82.
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– autentyczności zaangażowania (aktywni i konstruktywni vs chcący się po-

kazać),

– wieku lub stażu (starsi vs „dzieciaki”, tak zwani „parkowcy”), 

– znawstwa (rozumiejący fi lozofi ę vs przygodni, sezonowi),

– przestrzegania założeń Belle’a (ortodoksyjni vs nieortodoksyjni, dowolnie 

interpretujący).

Mimo tego uważam, że zjawisko to stanowi pewną całość, moim zdaniem, dzię-

ki wspólnym wartościom jego uczestników. Bardzo częste wśród traceurów są wy-

powiedzi dotyczące doskonalenia siebie, kreatywności, wyobraźni, która pomaga 

nie tylko w ćwiczeniu, ale też przekłada się na całe życie. Najważniejszą, wspomnia-

ną już wartością byłaby wolność. Wolność ta rozumiana jest nie jako wolność ne-

gatywna – od zobowiązań, tylko pozytywna – kreowanie, zmiana działania, a przez 

to pośrednia, subiektywna zmiana rzeczywistości. Ważną wartością jest też samo 

poruszanie się, ponieważ pozwala ono na przekraczanie granic miasta i ciała, ma 

znaczenie wyzwalające. Takie wartości wiążą się z samoekspresją i z odróżnianiem 

własnego „ja” od norm czy oczekiwań społecznych. Nie chodzi tu o zmianę świata, 

ale raczej o to, by własne życie ułożyć w sensowny sposób, co przyrównałabym do 

znanego i wyświechtanego może już hasła: „zmieniając świat, zacznij od siebie”. 

Wartością jest aktywna samorealizacja i życie, wewnętrzne – indywidualna kreacja 

w mieście – tworze, w którym jest wiele przymusów. Ważne jest więc życie inten-

sywne i utożsamienie tego z sensem życia czyli istotna kategoria, którą Barbara 

Fatyga nazwała: „Coś robić”54. 

Sądzę, że można wyróżnić też specyfi czne normy zachowań. Na przykład, gdy 

służby porządkowe czy przechodnie reagują negatywnie na zachowanie traceurów, 

powinni oni im w sposób grzeczny wytłumaczyć, czym jest parkour. Regułami 

mogą być: życzliwość, kultura osobista, wzajemna pomoc. Widoczny jest więc au-

dodydaktyzm – samowychowywanie się młodzieży.

Kolejną interesującą mnie kwestią jest to, czy traceurzy stanowią subkulturę? 

Zdaniem Foucana55 i wielu traceurów, nie. Nie łączą się oni z powodu dokładnie 

takich samych poglądów, wiary, statusu materialnego czy estetyki (muzyka, moda). 

Taki brak poczucia przynależności nie jest przypisany jedynie tej grupie i jest zja-

wiskiem szerszym wśród współczesnej młodzieży. Można tłumaczyć go między 

innymi tym, że obecnie młodzi ludzie mają szerszą wiedzę o procesach społecz-

nych, bardziej są świadomi różnorodności, i na to właśnie zwracają uwagę. Może 

wypływać to również z ich wiedzy o przeszłych pokoleniach, które łączyła walka 

54  B. Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999, s. 139.
55  A. Zuljevic, op.cit.
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o coś, a w tej chwili niczego takiego nie odczuwają. A być może najważniejsze jest 

to, że skupiają się głównie na własnym życiu, a nie na wspólnocie56. Prawdopodob-

nie obecnie spotkanie młodej osoby, która byłaby skłonna nadać sobie jakąś ety-

kietę, jest coraz trudniejsze. Jest to zgodne z ponowoczesnym myśleniem, które 

wyżej ceni wartości jednostkowe, a nie kolektywistyczne. Stąd identyfi kacja z gru-

pą nie jest oczywista, a członkowie subkultur nie patrzą na siebie w kategoriach 

zbiorowości57. Jak do tej pory jednak nie zdefi niowałam terminu „subkultura”, 

a przecież sami traceurzy mogą nie znać naukowej defi nicji i rozumieć subkulturę 

potocznie. Mimo wszystko, wydaje mi się niezwykle istotne to, że wielu z nich 

odmawia takiej identyfi kacji. 

Według Jerzego Wernsteina-Żuławskiego subkulturę można wyróżnić przez 

charakterystyczny zespół wzorów kulturowych, wyróżniających daną grupę w spo-

łeczeństwie. Jednak wzory te nie regulują całej aktywności grupy, tyczą się tylko 

niektórych jej przejawów i muszą być uzupełnione wzorami kultury dominującej58. 

W tym ujęciu traceurów można nazwać subkulturą, nie będą natomiast kontrkul-

turą, ponieważ nie negują kultury dominującej, a z kultury popularnej czerpią 

wręcz „garściami”. 

Parkour wydaje mi się nowym zjawiskiem w sferze kultury młodzieżowej, po-

nieważ nie mieści się w żadnym z układów wartości uczestników subkultur wy-

różnionych przez Barbarę Fatygę. Pierwszy układ reprezentowała orientacja anar-

cho-punkowa i przynależne jej wartości kontrkulturowe – negujące państwo, 

ofi cjalną religię. Wspólna z parkourem byłaby, co prawda, naczelna wartość tej 

orientacji – wolność i kategoria „Coś robić”, ale nie podziela on wartości kontrkul-

turowych. Drugą orientację reprezentowały subkultury skrajnie prawicowe – skini. 

Trzeci typ to wartości ludyczne – tu ideologią jest zabawa, nie naprawa świata 

(skate, hip-hop)59. Parkour jednak ambicje ma szersze, kładzie się w nim nacisk na 

rozwój i samodoskonalenie. Moja teza jest taka, że parkour może przechodzić 

„w poprzek” tych układów. Można powiedzieć, że spotykają się tu członkowie in-

nych subkultur (hip-hop, punk, techno). Warto przy tym zauważyć, że kiedyś sub-

kultury częściej rozumiano jako wewnętrznie spójne całości z jasno wytyczonymi 

56  H. Świda-Ziemba, Młodzież końca tysiąclecia. Obraz świata i bycia w świecie, Warszawa 2000, 
s. 64–65.

57  D. Muggleton, op.cit., s. 64–69.
58  J. Wertenstein-Żuławski, To tylko rock`n roll!, Warszawa 1990, s. 9.
59  B. Fatyga, Polska młodzież w okresie przemian [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na 

przełomie XX i XXI wieku,  M. Marody (red.), Warszawa 2002, s. 310–311.



83Le parkour – sport, moda czy subkultura?

granicami, a w tej chwili można zauważyć podejścia, które zwracają uwagę na 

płynność i zmienność subkultur, które niekoniecznie mają wyraźne granice60.

Parkour można też określić jako „świat społeczny”. Uczestnicy świata społeczne-

go zajmują się specyfi czną działalnością, mają podobne zainteresowania i herme-

tyczny język (na przykład nazwy technik). Ze światem społecznym wiąże się też 

siedziba, w której wykonuje się czynność – w tym przypadku miasto i jego najlepsze 

„miejscówki”, technologia (Internet, dzięki któremu następuje komunikacja) i or-

ganizacja61. Rzecz jasna parkour jest też modą, która będzie prawdopodobnie coraz 

intensywniej kreowana przez media czy producentów mogących mieć z tego zysk. 

Ostatnią analizowaną przeze mnie kwestią jest to, czy parkour jest ruchem spo-

łecznym? Ogółem ruch społeczny to typ zachowania zbiorowego o wyższym stop-

niu zorganizowania niż na przykład tłum, który polega na interakcji – głównie 

wspólnotowej – i istnieje w aktywnej relacji do zmiany społecznej. Istnienie takiej 

intensywnej interakcji (między uczestnikami, ze społeczeństwem) charakteryzuje 

opisywane zjawisko62. Druga kwestia wydaje się jednak problematyczna. W ruchu 

społecznym dążenie do zmiany powinno być oddolne i zamierzone. Owa zamie-

rzoność tu nie występuje, można raczej mówić o realizowaniu odmiennego stylu 

życia. Jednak Piotr Gliński uważa, że zmiana niekoniecznie musi być zamierzona, 

ponieważ niektóre ruchy nie planują zmian, a ważna jest dla nich sama aktywność. 

W ruchu społecznym ważne są również takie elementy, jak: samoświadomość 

uczestnictwa, istnienie organizacji oraz wspólnota myślenia, celów63. I ta,k wspól-

nota myślenia byłaby kwestią wątpliwą, ponieważ wspólne traceurom są pewne 

normy i wartości, które obejmują jedynie część życia, natomiast brakuje jednej 

ideologii – określonego problemu, który chce się zmieniać, czy jasno wyartykuło-

wanej wizji przyszłości. Oprócz tego trudno nazwać parkour dążeniem o charak-

terze zbiorowym, gdyż jest on zajęciem głównie indywidualnym, a zmiana ma 

dokonywać się raczej w umysłach jednostek. Mimo tego więc, że parkour odpo-

wiada niektórym z powyższych charakterystyk, to sądzę, że nie można go nazwać 

ruchem społecznym. 

Tekst ten ma wstępny charakter, opisuje pewien wycinek kultury młodzieżowej, 

ale wymaga jeszcze dopracowania. Temat ten stanie się z czasem przedmiotem po-

ważnych studiów i badań. Szczególnie interesującymi mnie kwestiami są: stosunek 

do ciała i pojmowanie go jako „zjednoczonego” z psychiką oraz społeczne użytko-

60  D. Muggleton, op.cit., s. 134–153.
61  T. Szlendak, Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 128–

–129.
62  P. Gliński, Polscy Zieloni: ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa 1996, s. 18–19.
63  Ibidem, s. 21–25.
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wanie przestrzeni. Obie te sfery można badać z pozycji humanistyki, warto pamię-

tać, że wzory dysponowania ciałem i przestrzenią są społecznie sankcjonowane. 

I tak, przestrzeń można rozumieć nie tylko geometrycznie, ale badać ją także 

z uwzględnieniem współczynnika humanistycznego. Miasto traceurów nie ograni-

cza, a jest dla nich wyzwaniem. Łamią oni zastane przekonania społeczne, co do 

właściwego przeznaczenia różnych obiektów, stąd są nazywani czasem wandalami. 

W ten sposób pojawiają się nowe wzory kulturowe pewnych zachowań. Kwestia 

ciała również nie stanowi tylko faktu empirycznego. Chciałabym zwrócić uwagę 

na istniejący, moim zdaniem, związek parkouru z odświętnością, ze sferą sacrum, 

oraz na to, że jest on środkiem do realizacji pozasportowych celów. Interesuje mnie 

tu kompletne, „nierozdrobnione”, wielowymiarowe podejście do człowieka. Warto 

byłoby porównać parkour do innych aktywności, które traktują człowieka całościo-

wo. Wymienić tu można niektóre wschodnie sztuki walki, w których liczą się, po-

dobnie jak w parkourze: strona duchowa, intuicja i pokonywanie wewnętrznych 

słabości. Na przykład w praktyce japońskiej sztuki walki samurajów budo i w tra-

dycji buddyjskiej chodzi o doświadczenie satori – czyli o zniwelowanie dualizmu. 

Karate ma być drogą, w której wykorzystuje się elementy jogi i medytacji zen, sumo 

natomiast ma umożliwiać kontakt człowieka z duchem64. Chciałabym też zastano-

wić się, czy aktywność sportowa wpływa na kształtowanie się postaw traceurów, 

ponieważ taka aktywność często rozumiana jest jako środek wychowawczy, rozwi-

jający osobowość, kształtujący pozytywne postawy, wytrwałość, umiejętność po-

konywania trudności, rozwijający aktywność i obowiązkowość65.

Warto byłoby zbadać także, czy deklarowana fi lozofi a jest odzwierciedlana 

w rzeczywistych postawach traceurów. Można także zająć się stosunkiem trenują-

cych do pewnych wyróżnionych kategorii, takich jak: religia, patriotyzm, pieniądz, 

rodzina, polityka i zbadać, czy z powodu wspólnej aktywności rodzą się podobne 

wartości lub czy tę aktywność wybierają osoby o podobnych kryteriach wartościo-

wania. Czy kategoria ta będzie z czasem stwarzać system powiązanych przekonań 

obejmujących większą część życia? Parkour to zjawisko przeniesione z Zachodu za 

pomocą kultury popularnej. Można więc zastanawiać się, czy istnieje jego polska 

specyfi ka, jakie jego elementy zostały zachowane, a jakie „zgubiły się”. 

64  J. Sieradzan, Sport między sacrum a szaleństwem [w:] Edukacja poprzez sport, Z. Dziubdziński 
(red.), Warszawa 2004, s. 127–129.

65  H. Zdebska, Edukacja przez grę – edukacją społeczną [w:] Edukacja poprzez sport, Z. Dziub-
dziński (red.), Warszawa 2004, s. 127–129.
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SUMMARY

Th is article describes the relatively new in Poland but already widespread in Western Eu-

rope, youth social phenomena – le parkour and free running (with emphasis on parkour). 

Parkour is the art of movement which aim is to reach from one point to another, possibly 

in a straight line as fast and eff ectively as possible with using the body and surrounding 

objects. Freerun however is derivative discipline, which adds to this spectacular , acrobatic 

tricks. In this text I will describe the origin of this discipline, I will present the situation of 

Poland and I will try to defi ne what are parkour and free run – sport, fashion, subculture 

or social movement. I will also try to present specifi c philosophy, which is integral part of 

parkour and the values and norms resulting from this philosophy.


