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Wstęp

Śledząc dyskusje dotyczące kultury fizycznej, możemy ujawnić również 
dynamikę całej kultury, której kultura fizyczna jest istotną częścią. Kiedyś 
twórca olimpizmu Pierre de Coubertin (1863-1937) marzył o ekspansji 
wartości wypracowanych i przetestowanych na boisku sportowym na inne 
obszary działalności człowieka. Szybko się okazało, że transfer wartości po-
między światem sportu i światem rzeczywistym nie jest jednokierunkowy, 
a dwustronny, najpewniej też niesymetryczny. Częściej ten pierwszy odzwier-
ciedla drugi, zgodnie z relacją „jaki świat, taki sport”. Dla badaczy kultury 
fizycznej to poszlaka, która łamie hermetyczność świata sportu niewrażliwe-
go na czynniki egzogenne. Skoro tak, to badając kulturę fizyczną, w rzeczy-
wistości opisujemy kulturę in toto. Stan współczesnej kultury fizycznej jest 
symptomem szerszego zjawiska i głębszych tendencji, które należy na bieżąco 
rozpoznawać.

Aktualna filozoficzna, socjologiczna i polityczna refleksja nad społeczeń-
stwem przebiega między innymi po linii sporu liberalizmu z komunitary-
zmem. Oba te pojęcia odgrywają istotną rolę w opisywaniu oraz wyjaśnianiu 
zjawisk i procesów w społeczeństwach ponowoczesnych, także w tym frag-
mencie życia, który jest nazywany „kulturą fizyczną”. Źródłem tego sporu 
była publikacja Johna Rawlsa pt. Teoria sprawiedliwości (1971), która dla 
zwolenników liberalizmu zapowiadała jego ostateczny triumf. Optymizm 
liberałów dobitnie wyraził Francis Fukuyama w tytule swojej książki Koniec 
historii (tytuł oryginału: The End of History and the Last Man, 1992). Wedle 
niego nastąpił już kres konfliktów politycznych, zwyciężył model liberalnej 
demokracji jako najlepszy z możliwych, choć – rzecz jasna – niepozbawiony 
wad. Używając języka Arystotelesa, świat zaktualizował się i wystąpił w takiej 
właśnie dojrzałej formie. Ostatnie dwa dziesięciolecia XX wieku pokazały, 
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że liberalizmowi nie wystarczyło pokonać socjalizm. Choć indywidualizm 
zwyciężył socjalistyczny kolektywizm, pojawiła się nowa opozycja z ha-
słem „wspólnoty” na sztandarach, fundowanej ideami konserwatywnymi i/
lub tradycjonalistycznymi. Nie doczekaliśmy „końca historii”. Przeciwnie, 
w rzeczywistości sukcesy liberalizmu drugiej połowy XX wieku zwarły sze-
regi pewnej grupy sceptyków, których poglądy ujmujemy dzisiaj pod nazwą 
komunitarystów (wspólnotowców). Specjaliści niech dyskutują i rozstrzygają 
czy komunitaryzm to nowa (ulepszona?) wersja liberalizmu, akcentująca war-
tość wspólnoty w stawaniu się człowiekiem, czasem nazywana liberalizmem 
dojrzałym, czy może zupełnie nowy polityczno-społeczny projekt stworzony 
jako jego radykalna krytyka. Darmo silić się na jednoznaczne rozstrzygnięcia. 
Tak jak mówi się o liberalizmach, a nie liberalizmie, tak pewnie lepiej mówić 
póki co o komunitaryzmach, choć ten termin jeszcze się nie przyjął z racji 
faktu, że znajduje się on nadal w fazie in statu nascendi. Zjawisko dyferencja-
cji jest możliwe dla idei dojrzałych.

O liberalizmie można mówić w wielu znaczeniach. Można mieć na uwa-
dze liberalizm gospodarczy (ekonomiczny) stworzony przez A. Smitha. Moż-
na też go rozumieć jako filozofię społeczną, u podstaw której legła określona 
koncepcja człowieka. Nas interesuje to drugie rozumienie liberalizmu. Kształ-
tował się on stopniowo co najmniej od XVII wieku i osiągnął swe apogeum 
w wieku XIX. Odtwarzając jego genezę trzeba sięgnąć do prac J. Locke’a, J. 
Benthama, I. Kanta, Monteskiusza, nie można pominąć B. Constanta, W. von 
Humboldta, A. de Tocqueville’a i J.S. Milla. Najbardziej charakterystyczną 
cechą liberalizmu jest indywidualizm, rozumienie społeczeństwa jako sumy 
działalności jednostek. Punktem wyjścia jest zawsze człowiek z natury obda-
rzony pewnymi uprawnieniami, których nie może się zrzec ani być pozbawio-
ny politycznymi decyzjami, podejmowanymi nawet w imię jakiegoś domnie-
manego dobra ogółu. Wśród tych niezbywalnych praw jest wolność osobista, 
równość i prawo własności. Liberalizm to wiara w moc ludzkiego rozumu, 
dzięki którym człowiek może dojść do prawd uniwersalnych, obiektywnych 
bez udziału sił supranaturalnych. Jednostka jest w pełni autonomiczna, zdol-
na do kierowania własnym rozwojem. Antropologiczny optymizm, czyli 
przekonanie, że człowiek jest z natury dobry i zdolny do kooperacji, w połą-
czeniu z melioryzmem przekłada się na ogólny historiozoficzny optymizm, 
wiarę w ciągły postęp ludzkości. Katalog charakterystycznych cech liberali-
zmu należy uzupełnić jeszcze postulatem oddzielenia sfery publicznej od sfe-
ry prywatnej oraz pluralizmem gwarantującym prawo jednostki do własnych 
przekonań. Na pytanie w jaki sposób możliwy jest jakikolwiek ład społeczny, 
skoro społeczeństwo składa się z jednostek realizujących swój własny interes, 
liberałowie prawią o samorzutnym ładzie. Łatwo go wyjaśnić na przykładzie 
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teorii ekonomicznej A. Smitha. Każda jednostka dbająca o własny ekono-
miczny interes, który jest sprzeczny z interesem innych jednostek, w swojej 
racjonalności zauważy, że współpraca z innymi jednostkami (np. wymiana 
towarów), wszystkim się opłaci. Współpraca wytworzy się spontanicznie 
i przyczyni się do zawiązania i utrwalenia więzi. Analogicznie samoistnie 
pojawi się ład społeczny. Człowiek nie potrzebuje boskiej interwencji ustana-
wiającej relacje społeczne, bo nie jest pionkiem na szachownicy, dającym się 
bezwiednie poruszać „czyjąś ręką”.

Za sprawą Rawlsa powróciła dyskusja dotycząca natury politycznego zrze-
szania się. Amerykańskiego filozofa politycznego interesuje jak przeciwdzia-
łać siłom dezintegrującym społeczeństwa, siłom będącym efektem różnych, 
często wykluczających się roszczeń poszczególnych jednostek. Jak zachować 
fundamenty politycznej wspólnoty bez uszczerbku dla wolności jednostki 
i jednocześnie uniknąć wojen kulturowych, wad politycznej poprawności 
i powszechnego relatywizmu? Rawls swoje cele przedstawił następująco: 
„zamiarem moim jest przedstawienie takiej koncepcji sprawiedliwości, która 
uogólniałaby i przenosiła na wyższy poziom abstrakcji dobrze znaną teorię 
umowy społecznej, jaką znajdujemy choćby u Locke’a, Rousseau i Kanta. (…) 
Zasady te mają regulować wszelkie dalsze porozumienia – określać możliwe 
rodzaje społecznej kooperacji i formy rządów” (Teoria sprawiedliwości, 1971). 
Rawls nie jest zainteresowany tworzeniem konkretnej koncepcji relacji jed-
nostek ze społeczeństwem, lecz stworzeniem ogólnych ram. W tym aspekcie 
można Rawlsa przyrównać do Kanta i jego imperatywu kategorycznego. Obaj 
nie potrzebują rozstrzygać o różnicach pomiędzy dobrem a złem, jeśli potra-
fią sformułować zasadę mogącą stać się prawem powszechnym.

Komunitaryści sformułowali wobec liberalizmu Rawlsa szereg zastrzeżeń, 
które Szahaj podsumował następująco: „liberalna teoria polityczna przyj-
muje, iż ludzie są różni od wartości, które wyznają, że są niejako uprzedni 
wobec nich, że dowolnie je wybierają i zmieniają, gdy tymczasem, zdaniem 
komunitarystów, ludzie są przez nie właśnie konstytuowani. Nie jest zatem 
tak, że je dowolnie wybierają, są bowiem przez nie określani i nie potrafią 
powiedzieć, kim są, abstrahując od nich. Dla komunitarystów liberalna osoba 
to cień rzeczywistej osoby, to wymyślona przez filozofów jednostka, swobod-
nie poruszająca się w magazynie z wartościami i wybierająca je dowolnie, tak 
jak dowolnie wybiera się towary, sięgając po nie na stosowne półki w sklepie. 
Nie ma kogoś takiego. Nie możemy oddzielić siebie od swych przekonań, jak 
to np., ich zdaniem, zakłada Rawls w swej teorii «sytuacji pierwotnej». Nie 
możemy dowolnie stać się kimś innym. Czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy 
złączeni z życiem swojej wspólnoty i to ona określa system wartości, który 
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wyznajemy, a w ten sposób i to, kim jesteśmy”1. Z jednej strony mamy liberal-
ny indywidualizm (atomizm), nazywany przez komunitarystów aspołecznym, 
z drugiej strony głębokie zakorzenienie jednostki we wspólnocie, w której 
wzrasta. Nic dziwnego, że atrakcyjnym odniesieniem dla wspólnotowców sta-
ła się filozofia Arystotelesa, czy szerzej antyczna grecka filozofia, zakładająca 
prymat państwa nad jednostką. Człowiek to zoon politicon, do którego istoty 
należy dojrzewanie we wspólnocie. Dla Greków poza polis żyją tylko bogowie 
lub idiotes – ludzie, ale nie w pełni znaczenia tego słowa, raczej zwierzęta. 
Bycie człowiekiem oznacza funkcjonowanie we wspólnocie, stąd ostracyzm 
jako kara najcięższa, gorsza od kary śmierci, która wobec niego była karą ho-
norową. Zrośnięcie jednostki ze społeczeństwem było tak wielkie, że wolność 
była definiowana przez Greków jako możliwość bezpośredniego wpływu 
na rządzenie kosztem wolności osobistej2. Życie społeczne wyobrażali sobie 
na kształt życia rodzinnego, dlatego polis to oikos. Te helleńskie referencje 
sięgające Heraklita, dla komunitarystów, szczególnie Ch. Taylora, stały się 
ważnym argumentem w dyskusji z liberałami. Taylor pisał, że „człowiek nie 
może być bytem moralnym, a więc i kandydatem do realizacji ludzkiego do-
bra poza wspólnotą jakiegoś języka i związanego z wzajemnością dyskursu 
o tym, co dobre i złe, sprawiedliwe i niesprawiedliwe (…) to, co człowiek 
bierze ze społeczeństwa to nie jakaś pomoc w realizacji dobra, lecz sama 
możliwość bycia podmiotem poszukującym też dobra”3. M. Sandel wtóruje 
pisząc, że człowiek jest „podmiotem radykalnie usytuowanym”4. Rawlsowskie 
„Ja”, nie jest dla Sandela aprioryczne wobec wartości, lecz przez nie konsty-
tuowane, a te płyną ze wspólnoty. Z grona krytyków owoców Oświecenia, 
w tym m.in. pokartezjańskiej koncepcji tożsamości człowieka, wspomnieć 
w tym miejscy należy również A. MacIntyre’a. Zgubna dla człowieka – według 
niego – jest pooświeceniowa idea możliwości samookreślenia się, prowadząca 
do emotywizmu, unicestwienia norm moralnych. We współczesnym świecie 
nie ma już prawd objawionych i obiektywnych. Ich miejsce zajęła idea poli-
tycznej poprawności i wszechpanujący relatywizm. Wartości będące jedynie 
indywidualnymi preferencjami, skłonnościami i uczuciami, z istoty nie są ani 
prawdziwe, ani fałszywe. A. MacIntyre proponuje lekarstwo na te (po)nowo-
czesne bolączki, restytuując arystotelesowską ideę powinności. Jak pisze S. 

1 A. Szahaj (2010), Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami, a „spra-
wa polska”, Warszawa: 17-18. 

2 B. Constant (1992), O wolności starożytnych i nowożytnych, „Arka”, 42: 245-255.
3 Ch. Taylor (1985), The Nature and the Scope of Distibutive Justice. W: Tenże, Philo-

sophical Papers, Cambridge, 2: 292.
4 M. Sandel (1982), Liberalism and Limits of Justice, Cambridge: 54.
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Filipowicz, komentując poglądy A. MacIntyre’a, „aby przywrócić jej właściwą 
rangę, należy zerwać z fałszywą koncepcją tożsamości i odzyskać «narracyjną 
jedność życia»”5. W tym kontekście A. MacIntyre uważa, że „udane rozpozna-
nie i rozumienie tego, co ktoś robi, zawsze zmierza do umiejscowienia dane-
go epizodu w kontekście zbioru narracji historycznych, narracji opisujących 
zarówno jednostki, do których ów epizod dotyczy, jak i narracji dotyczących 
układów, w których one działają i odczuwają”6. Liberałowie chcieliby uwolnić 
się od krępującego ich zakorzenienia w historycznej narracji (tradycji), a to – 
zdaniem komunitarystów – jest niemożliwe.

Przyjęliśmy, że zarysowane powyżej dwie perspektywy, liberalizmu 
i komunitaryzmu, mogą się okazać bardzo przydatne do analizy kultury 
fizycznej. Stąd wyzwanie rzucone środowisku badaczy tego zjawiska w Pol-
sce. Zamierzeniem niniejszej monografii było ukazanie wielowymiarowych 
i wielokierunkowych związków występujących między kulturą fizyczną a ko-
munitaryzmem i liberalizmem, innymi słowy, uchwycenie zjawisk i proce-
sów występujących w kulturze fizycznej w perspektywie, nieco trywializując 
problem, wspólnotowej i jednostkowej. Postawiony cel wydaje się oryginal-
ny. Nawet jeśli w literaturze można znaleźć rozproszone prace na ten temat, 
to cytując F. Hayeka: „jeśli stare prawdy mają się zachować w umysłach ludzi, 
muszą stałe na nowo być stawiane w języku i pojęciach kolejnych pokoleń. 
Przekonujący wyraz, jaki miały w danym czasie, tak się stopniowo zużywa, 
że przestają cokolwiek określonego znaczyć. Idee w nich zawarte zachowują 
swą ważność, lecz słowa już nie przekonują”7. Liberalizm ma już wielowieko-
wą tradycję, co innego komunitaryzm, który jako nurt niezwykle żywy i płod-
ny publikacyjnie, odnajduje wielu zwolenników. Nie jest opinią jednostkową, 
że liberalizm jest współcześnie traktowany z obojętnością, czasem również 
z pogardą, tak jakby nowe idee automatycznie unieważniały uprzednie; jak-
by chronologia była argumentem w sporze. Czy zachód wstydzi się swoich 
wartości – jak uważa S. Mahera8 – nie występując energicznie w obronie kla-
sycznego liberalizmu? Czy przyjęto, że postawiono już kropkę w rozprawach 
gloryfikujących liberalizm, wieszczących jego nieuniknione zwycięstwo. 
Przyjęliśmy, że otwarte umysły poszukują innowacji, a tradycja krytyki jest 
zawsze pożądaną metodą naukową. Wyraził to zaproponowany przez nas tytuł 
monografii Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm, wskazujący na dy-
namizm sporu polityczno-społeczno-antropologicznego rozgrywającego się 

5 S. Filipowicz (2007), Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk: 396.
6 A. MacIntyre (1996), Dziedzictwo cnoty, Warszawa: 378.
7 F.A. von Hayek (2007), Konstytucja wolności, Warszawa: 15.
8 S. Maher cyt za: S. Pinker (2018), Nowe oświecenie, Poznań: 21.
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na gruncie kultury fizycznej. Fakt, że sportu nie da się zamknąć w jednym 
nurcie świadczą tytuły wielu artykułów, w których mowa jest o sporze „po-
między” liberalizmem i komunitaryzmem. Brak możliwości jednoznaczne-
go przyporządkowania sportu i szerzej kultury fizycznej do któregoś z tych 
dwóch poglądów stanowi poszlakę, że źródłem trudności nie jest niewydol-
ność metod lub zróżnicowane światopoglądy poszczególnych autorów, ile 
raczej sam stan rzeczy, ich złożoność i wielopostaciowość. Z poznawczego 
punktu widzenia nie jest to zjawisko negatywne, bo w naukach o kulturze 
fizycznej, szczególnie jej humanistyczno-społecznej części, nie rościmy pre-
tensji do jednoznacznych rozstrzygnięć. Bardziej interesują nas praktyczne 
konsekwencje przyjęcia któregoś z tych dwóch stanowisk.

Autorami rozdziałów są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, 
którzy we właściwy dla reprezentowanej nauki sposób zdefiniowali liberalizm 
i komunitaryzm (lub właściwe dla obu nurtów wartości). Niejednokrotnie 
sprzeczne wyniki i wnioski z badań zaświadczyły o dużej pojemności zapro-
ponowanej tematyki. Otworzono wiele ciekawych, nowych, czasem starych, 
ale zgoła inaczej weryfikowanych problemów. Wielu autorów potraktowało 
zaproszenie redaktorów jako okazję do wyrysowania generalnych ocen i płasz-
czyzn dyskusji pomiędzy liberalizmem i komunitaryzmem, inni jako asumpt 
do opisu wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, rehabilitacji, sportu osób 
niepełnosprawnych, e-sportu i olimpizmu, składających się wespół na kulturę 
fizyczną, z perspektywy wartości wolności, indywidualizmu, wspólnoty, trady-
cji, troski i innych. Charakter tych prac odzwierciedla struktura monografii. 
Składa się ona z trzech części zawierających 27 tematycznie powiązanych roz-
działów. Część I Liberalizm i komunitaryzm. Teoria i osie sporu otwierają trzy 
prace poszukujące obecności jednego i drugiego nurtu w sporcie, z intencją 
wskazania, które rozwiązania lepiej służyłyby rozwojowi osób weń zaangażo-
wanych i rozwojowi samego sportu (Z. Dziubiński). J. Mosz wskazuje na fakt 
pojawienia się sportu w kulturze zachodniej, której indywidualizm jest cechą 
istotną. Jednak w zależności od kultury sportowi są nadawane specyficzne wła-
ściwości (indywidualistyczne lub kolektywistyczne). Rolę i sens sportu należy 
rozważać zawsze w odniesieniu do określonej kultury, wyzbywając się podejścia 
uniwersalistycznego. Można dodać, że niemożliwe jest przyjęcie Nagelowskiej 
„perspektywy znikąd”. Nasza perspektywa zawsze jest widokiem zapośredni-
czonym w kulturze i jako taka zawsze jest relatywna. To ważne spostrzeżenie 
w kontekście analizy kulturowo-społecznego wymiaru sportu, który w zamy-
śle głównego ideologa olimpizmu Pierre’a de Coubertina miał mieć charak-
ter uniwersalny. Dla M. Zowisło sport jest odzwierciedleniem zewnętrznego 
i obiektywnego wobec niego świata, niemniej jednak w jej pracy to aksjologia 
komunitaryzmu jest właściwszym horyzontem filozoficznej debaty o kondycji 
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współczesnego sportu. Zachowanie jego istoty, rozumianej jako wspólnota 
wartości, zdolnej oprzeć się instrumentalizacji i alienacji, nie jest możliwe bez 
ciągłego odnoszenia jej do historycznych tradycji. W pierwszej części nie za-
brakło aktualnych refleksji związanych z pandemią COVID-19 w perspektywie 
kluczowych dla tej monografii haseł. Ogłaszany ostrożnie w różnych regionach 
świata koniec epidemii i przejście w stan zagrożenia epidemicznego, skłonił 
M. Lenartowicza do przedstawienia zarysu obrazu pandemicznej dyskusji 
na temat niezbędności lub zbędności sportu i rekreacji ruchowej w warunkach 
kryzysu oraz indywidualnych i społecznych potrzeb, wolności i obowiązków, 
dobra jednostek i ogółu, egoizmu i altruizmu oraz tego, jak różnie są te pojęcia 
w pandemii rozumiane. Zarówno M. Lenartowicz, jak i T. Sahaj, zauważają roz-
dźwięk pomiędzy prozdrowotną funkcją sportu a decyzjami o zamykaniu in-
stytucji sportowych na czas pandemii, a także pomiędzy postawami środowiska 
sportowego wobec zagrożenia epidemicznego. Pozostałe rozdziały pierwszej 
części rysują osie sporu pomiędzy liberalizmem i komunitaryzmem w węziej 
zakreślonym obszarze. J. Nowocień podejmuje rozważania na gruncie edukacji 
fizycznej w szerokiej historycznej perspektywie sięgającej początków teorii wy-
chowania fizycznego i KEN w Polsce, liberalnych wątków pochodzących od J.J. 
Rousseau i komunitarnych od Guts Muthsa. A. Wach prezentuje prawniczą 
zasadę strict liability jako próbę pogodzenia interesu publicznego i prywatne-
go w sprawach dopingowych. Z kolei sport osób niepełnosprawnych w optyce 
liberalnej i komunitarnej (z naciskiem na tę drugą) stał się przedmiotem roz-
ważań J. Niedbalskiego. Pierwszą część uzupełniają rozdziały R. Czekalskiego 
na temat problemu ulepszania człowieka sportu, na podstawie książki M. San-
dela Przeciwko udoskonalaniu człowieka oraz szczegółowa analiza poglądów 
komunitarysty Ch. Taylora, dokonana przez J. Femiak.

Część druga monografii to wielobarwna mozaika ujawniająca szerokie 
horyzonty zaproponowanej tematyki. Autorzy zamieszczonych w tej części 
rozdziałów rzadziej decydowali się na konfrontację tytułowego liberali-
zmu i komunitaryzmu, częściej ogniskowali swoją uwagę na funkcjonowa-
niu w kulturze fizycznej właściwych dla nich wartości, przede wszystkim 
wolności i wspólnoty. Wyjątkiem są więc dwie prace z zakresu turystyki 
P. Różyckiego oraz J. Murrmann, którzy podjęli próbę jej opisu przez pry-
zmat idei liberalnych i komunitarnych, także z uwzględnieniem warunków 
pre- i postkowidowych. Zdecydowanej większości autorów tego rozdzia-
łu bliżej jest do komunitaryzmu niż liberalizmu. Wymyka się tej ocenie K. 
Męka, który pisze o potrzebie zachowania indywidualności i kształtowaniu 
postaw wspólnotowych zarazem w procesie wychowania fizycznego dziecka. 
Pozostałe oceny zostały dokonane na podstawie akcentowanych przez auto-
rów wartości, choć oni sami nie wyrażali wprost akcesu do któregokolwiek 
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nurtu społeczno-politycznego, poza Marianną i Małgorzatą Barlak. Te, pisząc 
o wartości autorytetu w wychowaniu na przykładzie Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego, przypuściły frontalny atak na liberalizm, oskarżając go o wszelkie 
zło na świecie. Mniej konfrontacyjne są pozostałe prace w tej części. Wy-
brzmiewa w nich przede wszystkim prospołeczny wymiar sportu. M. Jasny 
wskazuje na znaczenie kapitału społecznego w e-sporcie, a o prospołecznej 
orientacji judo płynącej z nauk Konfucjusza przeczytamy u W. Cynarskiego. 
Hasło troski o dobro wspólne i lokalną społeczność pojawia się w rozdziałach 
K. Potrzuskiego oraz A. Włodarczyka. Ten pierwszy omówił je w kontekście 
niezrealizowanego projektu inwestycyjno-sportowego Igrzyska Nadwiślańskie 
Warszawa 2012, drugi w działalności Juliana Papierkowskiego w Iwoniczu-
-Zdroju. Na nieoczywiste wspólnototwórcze relacje sportu i literatury, na pod-
stawie reprezentacji polskich pisarzy, wskazuje M. Mazurkiewicz. Wspólnota 
i inkluzja społeczna przez sport to kluczowe hasła w pracy M. Okupnik, która 
przedstawia historię Yusry Mardini, jej morską ucieczkę z wojennej Syrii 
i szczęśliwy finał, którym był start na olimpijskich pływalniach w reprezenta-
cji uchodźców. Z kolei J. Stempień postanowił wrócić do „starych tematów”, 
raz jeszcze definiując czas wolny i rekreację fizyczną.

Część trzecia zatytułowana Olimpijski liberalny humanizm w ponowocze-
snym świecie, zawiera prace dotyczące funkcjonowania ruchu olimpijskiego 
oraz refleksje na temat poglądów głównego ideologa olimpizmu Pierre’a de 
Coubertina. Wpisanie olimpizmu w dyskusje liberałów z komunitarystami 
jest tylko na pozór łatwym zadaniem. Przede wszystkim dlatego, że mamy 
do czynienia z projektem globalnym, powstałym pod koniec XIX wieku, 
wyrażającym idee ówczesnego modernizmu, a funkcjonującym obecnie 
w warunkach ponowoczesnych. Dodatkowo należy skonfrontować olimpizm 
z poglądem komunitariańskim o cały wiek młodszym. Trudnością jest także 
konieczność uwzględnienia ewolucji myśli Francuza rozpoczynającego swoją 
pracą w służbie III Republiki, a kończącego w przeddzień II wojny światowej, 
w warunkach daleko odmiennych od belle époque i świata wielkich koloniali-
stów; rzeczywistości, w której liberalizmowi wyrósł potężny przeciwnik socja-
listyczny, a indywidualizmowi – kolektywizm. Olimpizm nakreślony piórem 
Pierre’a de Coubertina, w okresie pierwszych olimpiad prezentował poglądy 
typowe dla XIX-wiecznego liberalizmu. U jego podstaw legły m.in. kosmo-
polityzm i internacjonalizm. Wśród fundamentalnych wartości olimpijskich 
znajdujemy na pierwszym miejscu wolność, równość i indywidualizm, potem 
w ślad za nimi sprawiedliwość, wzajemny szacunek, pokojowe współistnienie 
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i współdziałanie9. Olimpizm wyrósł jako dorodny owoc Wielkiej Rewolucji. 
Coubertinowski olimpijczyk to wolna jednostka stojąca ponad wspólnotą, 
niezakorzeniona w swym działaniu ani we wspólnocie, ani w pozaziemskiej 
rzeczywistości. Prawdziwym bohaterem olimpijskim – dla de Coubertina 
– jest dojrzały, męski indywidualista10, z natury egoistyczny11. W pewnym 
momencie dojrzewania olimpijskiego projektu ideał ten musiał zostać skon-
frontowany z socjalistycznym kolektywizmem. Takie podporządkowanie 
jednostki dobru wspólnemu nie mieściło się w olimpijskim światopoglą-
dzie, bo był zinstytucjonalizowanym resentymentem. Nie zmieścił się także 
solidaryzm katolicki i chadecki. Francuz próbował stanąć gdzieś pośrodku, 
próbując zadośćuczynić wartości olimpijskiej wspólnoty w myśl poglądów E. 
Durkheima. Wspólnotowe ideały wyższego rzędu miały być efektem prze-
tworzenia sił indywidualnych. De Coubertinowi nie chodziło o solidarność 
ekonomiczną czy polityczną, ani tym bardziej prymat społeczeństwa nad 
jednostką. Olimpizm był projektem moralnym. Prawi o idei wspólnego do-
bra rozumianego jako duch wspólnotowy (świecki), ale krytykuje socjalizm 
i w niewielkim stopniu liberalizm.

Zaprezentowane rozdziały w trzeciej części monografii należy umie-
ścić i interpretować na powyżej zarysowanym tle. E. Kałamacka stwierdza, 
że Pierre de Coubertin to właściwa jednostka w historii kultury fizycznej. 
Ale czy właściwa i dzisiaj? Świat zmieniają jednostki, które lepiej od innych 
odczytują ducha czasów. Wspólnotowy wymiar olimpizmu dostrzega B. Fosz-
czyńska. Czy to już komunitaryzm? Jeśli tak, to być może nastąpiła istotna 
zmiana w ideologii olimpizmu, którą należy z wielką mocą zaakcentować. 
Być może ostatnio zmodyfikowane motto ruchu olimpijskiego citius, atlius, 
fortius, uzupełnione o communis, jest tego symptomem. Polityczność igrzysk 
olimpijskich wybrzmiewa z kolei w pracach A. Pawłuckiego, W. Firka i M. 
Rozmiarka. Pierwszy z trzech wymienionych dokonał szczegółowego od-
tworzenia genezy igrzysk starożytnych, szczególnie idei ekecheirii, uznając 
że olimpizm starożytny i nowożytny idą w parze z polityką. Problem związku 
MKOl z polityką międzynarodową skłonił W. Firka do zadania następujących 
pytań: Czy MKOl jest neutralny politycznie? Czy neutralny być powinien? 3. 
Jakie powinien przyjąć kryteria „uznawania” państw i włączania ich do rodzi-
ny olimpijskiej? Odpowiadając na te pytania w duchu liberalnym, proponuje 

9 J. Parry (2006), Sport and Olympism: Universals and Multiculturalism, „Journal of the 
Philosophy of Sport”, 33(2): 188-204.

10 P. de Coubertin (1994), Filozoficzne podstawy nowożytnego olimpizmu. W: G. Młodzi-
kowski [red.], Pierre de Coubertin. Przemówienia. Pisma różne i listy, Warszawa: 135.

11 W. Firek (2016), Filozofia olimpizmu Pierre’a de Coubertina, Warszawa.
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wykorzystanie koncepcji J. Rawlsa z jego Prawa ludów (1999). M. Rozmiarek 
nałożył na dzieje ruchu olimpijskiego aparat poznawczy zaczerpnięty z nauk 
o stosunkach międzynarodowych zwany teorią ćwierćwiecza. Poszukiwał po-
wtarzalności zjawisk w określonym interwale czasowym, wybierając do ana-
lizy wydarzenia z igrzysk roku 1896, 1916, 1936, 1956, 1976, 1996, 2016. Mo-
nografię zamyka Vademecum olimpijskie K. Zuchory. Jego rozdział otwiera 
się zdaniem: „Vademecum olimpijskie nawiązuje do przyszłości ruchu olim-
pijskiego”, dodajmy przyszłości świetlanej, bowiem dla autora olimpizm za-
wiera wartości prawdziwie uniwersalne, niewrażliwe na bieżące aksjologiczne 
perturbacje.

Za podjęte wyzwanie zmierzenia się z zaproponowanym przez redak-
torów tematem, wszystkim autorom składamy serdeczne podziękowania. 
Otworzyliśmy wspólnie nową przestrzeń naukowej penetracji. Niektóre roz-
działy zarysowały przestrzeń dyskusji, inne sprowokowały do replik, zgodnie 
z poglądem redaktorów, że wiedza wypala się w ogniu krytyki.

Podziękowania kierujemy również pod adresem donatorów i współorga-
nizatorów niniejszego przedsięwzięcia wydawniczego. Serdecznie dziękujemy 
za obdarzenie nas zaufaniem wszystkim współpracującym z nami podmio-
tom, zaś w sposób szczególny dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki, 
Spółce Polskie Mięso i Wędliny Łukosz oraz Spółce LOTTO

Zbigniew Dziubiński i Wiesław Firek
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Część I

LIBERALIZM  
I KOMUNITARYZM W SPORCIE.

TEORIA I OSIE SPORU
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ZBIGNIEW DZIUBIŃSKI
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

SPORT MIĘDZY LIBERALIZMEM 
A KOMUNITARYZMEM1

Wśród filozofów zajmujących się zagadnieniami politycznymi, ale nie 
tylko, także przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych oraz społecz-
nych, toczy się dyskurs, a niekiedy i ostry spór, na temat wizji człowieka i spo-
łeczeństwa. Ważną rolę odgrywają w nim z jednej strony przedstawiciele my-
śli liberalnej, z drugiej natomiast komunitarnej. Rozkwit myśli komunitarnej 
nastąpił jako reakcja i sprzeciw wobec dominującej roli założeń liberalnych 
nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także politycznym i w praktycznych 
aplikacjach oraz implementacjach społecznych. Między tymi dwoma kon-
ceptami teoretycznymi i politycznymi toczy się batalia o to, czy punktem 
wyjścia teorii społecznej winien być jednostkowy czy też wspólnotowy punkt 
widzenia2. Innymi słowy, ograniczając się do perspektywy aksjologicznej, czy 
wartości jednostkowe winny mieć pierwszeństwo nad wspólnotowymi, czy 
też winno być odwrotnie, to wartości wspólnotowe winny mieć charakter 
priorytetowy i nadrzędny3.

Sport będziemy rozumieli jako fragment życia społecznego i element kul-
tury tegoż społeczeństwa, na którym występują różnorodne zjawiska i toczą 
się różne procesy4. Tak rozumiany sport, to nie jakaś wyalienowana i auto-
nomiczna rzeczywistość, ale integralny i komplementarny segment życia 

1 Praca naukowa finansowana ze środków MEiN na naukę w roku 2022 w ramach 
działalności Szkoły Naukowej AWF Warszawa SN Nr 2 „Społeczno-humanistyczna 
szkoła badań kultury fizycznej”.

2 D. Łucka (2011), Marzenie o wspólnocie: retrospektywna fikcja czy wizja przyszłości? 
Komunitariańska koncepcja wspólnoty, „Studia Socjologiczne”, 4 (203): 27-40.

3 H. Tam (2011), Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski, Toruń.
4 G. Sage (2010), Globalizing Sport: How Organizations, Corporations and Media are 

Changing Sport, Boulder. 
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społeczeństw zarówno tradycyjnych i (po)nowoczesnych. Sport jest fenome-
nem niezwykle złożonym i skomplikowanym, ale także niejednoznacznym5. 
Podzielone są opinie na temat jego genezy i dziedzinowego ulokowania. 
Ponadto sytuację komplikuje fakt jego dyferencjacji i wyodrębnienia się róż-
nych jego odmian i rodzajów. Stosując kryteria społeczno-demograficzne, 
aksjologiczne i teleologiczne, można wyodrębnić sport powszechny, masowy, 
dla wszystkich, rekreacyjny, dzieci i młodzieży, osób starszych, zdrowotny, 
profilaktyczny, szkolny, akademicki, katolicki, protestancki, elitarny, ple-
bejski, robotniczy, wyczynowy, amatorski, profesjonalny, spektatorski, osób 
z niepełnosprawnościami fizycznymi i umysłowymi. Każda z wymienionych 
odmian sportu posiada wspólne cechy charakterystyczne dla sportu w ogóle, 
ale także cechy wyróżniające, przypisane do konkretnego rodzaju.

Sport, będąc elementem kultury i społeczeństwa, poddawany jest nie-
ustanie pewnej analizie teoretyczno-ideowej i empiryczno-badawczej z per-
spektywy nauk humanistycznych i społecznych. Wykorzystywane są do tego 
różnorodne perspektywy dyscyplinarne, teoretyczne i metodologiczne. Przy-
kładem może być Zbigniewa Krawczyka analiza sportu z wykorzystaniem 
takich orientacji teoretycznych jak: egzystencjalno-fenomenologiczna, 
psychoanalityczna, antropologiczno-kulturowa, semiotyczna, strukturalno-
-funkcjonalna czy dialektyczna6.

Idąc tym tropem, warto spojrzeć na sport z perspektywy toczącego się 
sporu między liberalizmem i komunitaryzmem i zobaczyć, w jakim zakresie 
obecne są na jego gruncie rozwiązania jednej i drugiej orientacji. Warto też 
pokusić się o pewne konstatacje bardziej ogólne i spróbować wskazać, które 
rozwiązania lepiej służyłyby jego rozwojowi, tj. rozwojowi ludzi weń zaanga-
żowanych. Zatem celem niniejszej pracy jest ukazanie współczesnego sportu 
przez pryzmat założeń dwóch w jakimś sensie antynomicznych orientacji teo-
retycznych i politycznych, a mianowicie liberalizmu i komunitaryzmu oraz 
wskazanie najbardziej optymalnych kierunków dalszego jego rozwoju.

Do realizacji tak sprecyzowanego problemu badawczego zostaną wyko-
rzystane teorie liberalizmu i komunitaryzmu, ale także takie teorie, jak struk-
turalizm-funkcjonalny, interakcjonizm społeczny czy konfliktu społecznego. 

5 J. Nauright (2004), Global games: Culture, political economy, and sport in the globalized 
world of the twenty-first century, „Third World Quarterly”, 25(7): 1325-1336; J. 
Nauright (2012), The modern Olympics and the triumph of capitalist sport, www.
historyworkshop.org.uk/the-modern-olympics-and-the-triumph-of-capitalist-
sport/ (18.10.2021). 

6 Z. Krawczyk (1997), Sport. W: Tenże [red.], Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. 
Kultura fizyczna, sport, Warszawa: 61-68.
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Podstawową metodą będzie analiza literatury poświęconej dwóm kluczowym 
pojęciom naszych analiz, a mianowicie liberalizmowi i komunitaryzmowi, ale 
również takie metody, jak aksjologiczna, idiograficzna i nomotetyczna.

Rozumienie pojęcia „liberalizm”

Wśród badaczy społecznych nie ma pełnej zgodności na temat okresu 
pojawienia się idei liberalnych. Niektórzy z nich początków liberalizmu po-
szukują w starożytnych czasach, a zwłaszcza życiu i twórczości Peryklesa, po-
lityka i retora oraz twórcy ateńskiej demokracji7. Niemniej jednak większość 
z nich narodziny liberalizmu lokuje w okresie Oświecenia przełomu XVIII 
i XIX wieku, jako sprzeciw wobec ówczesnego porządku społeczno-politycz-
nego w formie monarchii absolutnej. Jego wyrazicielami stali się tacy inte-
lektualiści jak Monteskiusz8, Rousseau czy Wolter, którzy zajęli opozycyjne 
stanowisko wobec społeczeństwa stanowego, ze znaczącymi przywilejami 
duchowieństwa oraz szlachty. Co prawda nie uznaje się ich za twórców libe-
ralizmu w ścisłym tego słowa znaczeniu, to jednak właśnie oni, przez krytykę 
istniejącego porządku, stworzyli intelektualne, filozoficzne i moralne podgle-
bie dla rozwoju myśli liberalnej.

Za twórców klasycznego liberalizmu jako ideologii i doktryny politycznej 
większość badaczy uznaje Johna Locke’a, Benjamina Constanta, Wilhelma von 
Humboldta, Alexisa de Tocqueville’a oraz Johna Stuarta Milla. Inspirowani 
oświeceniowymi ideami kierowali się przekonaniem, że człowiek ze swej na-
tury jest istotą wolną i posiada przyrodzone uprawnienie (ustanowione przez 
Boga lub wywiedzione z natury) decydowania o swoim losie. Owa wolność, 
według nich, jest w związku z tym najważniejszą wartością zarówno dla jed-
nostki, zbiorowości i państwa. Przeciwstawiali się wszelkim ograniczeniom 
swobód, stawianym barierom i wprowadzanym zakazom9.

7 W starożytnych Atenach, Perykles, w sławnej mowie nad grobem Ateńczyków 
poległych w konflikcie ze Spartą, sformułował następujące podstawowe idee 
demokracji: 1) w zarządzaniu państwem biorą udział wszyscy obywatele, 2) 
obowiązuje równość członków zbiorowości, 3) jednostka ma zagwarantowaną 
wolność, 4) każdy obywatel winien aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Por. 
R. Dahl (2000), O demokracji, Kraków: 39.

8 Sformułowana w tym okresie przez Monteskiusza reguła podziału władzy 
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą jest uznawana również dzisiaj 
za fundament demokracji. Por. Monteskiusz (1957), O duchu praw, Warszawa.

9 J. Bartyzel (2004), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin: 17.
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Zatem fundamentalnymi wartościami liberalizmu są autonomia i wolność 
jednostki oraz niezbywalne prawo do korzystania z nich. Dotyczą one zarów-
no myśli i uczuć, gustów i preferowanych działań, ale także dobrowolnego 
zrzeszania się w dowolnym celu, przy zachowaniu zasady nieograniczania 
wolności innych i nie szkodzenia im. Tak pisze na ten temat angielski filozof, 
politolog i ekonomista, John S. Mill, uważany za twórcę liberalizmu demokra-
tycznego: „Społeczeństwo, bez względu na formę rządów, nie jest całkowicie 
wolne, kiedy swobody jednostki nie są szanowane bez jakichkolwiek ograni-
czeń. Wolność polega na nieskrępowanym dążeniu, na swój własny sposób, 
do swojego osobistego dobra, przy jednoczesnym nieograniczaniu możliwo-
ści dążenia do dobra przez innych. Każda jednostka winna sama dbać o swoje 
zdrowie fizyczne, umysłowe i duchowe. Społeczeństwo odnosi większe korzy-
ści, gdy każda jednostka ma swobodę i żyje według swojego upodobania, niż 
wtedy, kiedy zmusza je do życia według narzuconych wzorów”10.

Przedstawione credo stanowi punkt wyjścia dla niemal wszystkich póź-
niejszych koncepcji liberalizmu, które, każda na swój sposób, podkreślają po-
trzebę takiej organizacji życia społecznego, która zapewniałaby w sposób mak-
symalny wszelką swobodę i wolność jednostki11. Mimo akcentowania przez 
wszystkie odmiany liberalizmu potrzeby wolności jednostki, nie ma między 
nimi zgodności i koherencji, ale występuje ich dyferencjacja. Zatem możemy 
mówić o wielu wariantach liberalizmu i grupach koncepcji filozoficznych, 
kulturowych, ekonomicznych, obyczajowych, politycznych czy ideologicz-
nych. W praktyce społecznej nieczęsto występuje sytuacja, że ktoś jest libe-
rałem w każdym z możliwych wymiarów. Najczęściej jest tak, że liberałowie 
ekonomiczni niekoniecznie są liberałami politycznymi, natomiast liberałowie 
kulturowi nierzadko nie akceptują liberalizmu ekonomicznego czy politycz-
nego. Różnice w rozumieniu liberalizmu polegają także na uznaniu go przez 
jednych za uwarunkowaną emotywnie wolnościową i ponadczasową postawę 
wobec świata, przy poszanowaniu stanowisk, poglądów i działań odmiennych 
od naszych, natomiast przez drugich za historycznie zdeterminowany świato-
pogląd i wynikający z niego charakter praktyki politycznej, rodzaj społecznej 
filozofii czy doktryny politycznej, powstałej razem ze społeczeństwem nowo-
czesnym, dla którego jest on wzorem, programem, zasadą i legitymizacją.

Wielu badaczy zagadnienia ma wątpliwości, czy pojęcie liberalizmu 
powinno być używane w liczbie pojedynczej. Bowiem, według nich, nie 

10 J.S. Mill (1998), O wolności. W: S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański 
[oprac.], Historia idei politycznych. Wybór tekstów, Warszawa: 287.

11 I. Berlin (1991), Dwie koncepcje wolności. W: Tenże, Dwie koncepcje wolności i inne 
eseje, Warszawa.
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ma jakiegoś jednolitego kanonu myśli liberalnej, nie ma też wspólnej podsta-
wy poglądów filozoficznych, do których odwoływaliby się wszyscy teoretycy 
liberalizmu12. Dlatego też interesujące nas pojęcie jest często uzupełniane 
następującymi przymiotnikami, precyzującymi rodzaj liberalizmu: etyczny, 
polityczny, ekonomiczny, nowy, klasyczny, społeczny, chrześcijański czy de-
mokratyczny, ale także liberalizm amerykański czy europejski, a w nim nie-
miecki, francuski czy brytyjski13.

Mimo wielu wariantów i odmian liberalizmu charakteryzuje je pewna 
wspólnota podstawowych założeń, bowiem w innym razie, nieuprawnione 
byłoby określanie ich jako koncepcji liberalnych. Naczelną, podstawową, sa-
moistną i swoistą wartością jest wolność i postulat jej maksymalizacji. Nie 
wymaga ona uzasadnienia z uwagi na jej pozytywne i dobroczynne skutki. 
Polega ona na wolności od wszelkiego przymusu zewnętrznego (wolność 
negatywna), a nie na wolności do robienia czegoś, co zostało uznane wcze-
śniej za dobre (wolność pozytywna). Liberalizm nie precyzuje, w jaki sposób 
ta wolność ma być wykorzystana, ale jedynie przyznaje prawo do niej i do od-
powiedzialności za swoje czyny. Prawo do wolności i do szczęścia liberałowie 
wiążą z posiadaniem własności prywatnej, przez zdobywanie której jednostka 
ujawnia swoje talenty, predyspozycje i zdolności14.

Oprócz wolności, jako wartości podstawowej i sztandarowej, liberalizm 
charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami, które wyróżniają go 
spośród innych prądów intelektualnych, orientacji ideowych czy po prostu 
ideologii15. Liberalizm: 1) jest egalitarny, co oznacza, że wszystkim jednost-
kom przysługują takie same prawa; 2) gwarantuje sferę prywatności, która 
polega na braku ingerencji jakiejkolwiek zbiorowości (państwa, Kościoła itp.) 
w działania jednostki; 3) zapewnia uprawnienia cywilne, w tym polityczne 
i społeczne, które w jakimś sensie gwarantują te pierwsze; 4) gwarantuje bez-
pieczeństwo własności prywatnej od jakichkolwiek roszczeń władzy politycz-
nej; 5) postuluje ograniczenie do minimum roli państwa, które nie powinno 
rościć pretensji do mienia prywatnego i nie narzucać orientacji światopoglą-
dowej; 6) jest indywidualistyczny, antykolektywny, co oznacza, że punktem 

12 J. Gray (1989), Liberalism. Essays on Political Philosophy, New York; J. Gray (2001), 
Po liberalizmie. Eseje wybrane, Warszawa.

13 N.F. Barry (1986), On Classical Liberalism and Libertarianism, London.
14 R.A. Podgórski (2006), Typologie i etapy rozwoju ideologii. W: Tenże, Socjologia 

wczoraj, dziś i jutro, Rzeszów: 349-360.
15 Wnuk-Lipiński, korzystając z ustaleń Johna Graya, wymienia następujące wspólne 

cechy liberalizmów, uznając je jednocześnie za jego roszczenia, a mianowicie: 
indywidualizm, egalitaryzm, uniwersalizm oraz melioryzm. Por. E. Wnuk-Lipiński 
(2008), Liberalizm. W: Tenże, Socjologia życia publicznego, Warszawa: 192-193.
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wyjścia koncepcji społecznej jest jednostka, a nie różnorodne zbiorowości, 
takie np. jak naród, społeczeństwo, klasa czy Kościół. Jednostce przysługują 
bezwarunkowe uprawnienia, których nie może się ona zrzec lub być ich po-
zbawiona na mocy decyzji politycznych. Moralną powinnością zbiorowości 
wobec jednostki winno być stworzenie jej warunków i możliwości pełnego 
rozwoju i realizacji własnych interesów, które są warunkiem wszelkiego po-
stępu; 7) przeciwstawia się konstruktywizmowi, inżynierii społecznej, rewo-
lucjom społecznym16, niosącym ze sobą niebezpieczeństwo despotyzmu17; 8) 
jest uniwersalistyczny, co oznacza, że zakłada jedność natury ludzkiej oraz au-
tonomię uprawnień jednostki wobec uwarunkowań społeczno-kulturowych, 
obyczajowo-historycznych i innych; 9) postuluje rządy prawa, polegające 
na podporządkowaniu wszystkich bez wyjątku bezosobowym regułom, a tak-
że przeciwstawia się wszelkim arbitralnym działaniom. Postuluje także pełen 
pluralizm i przeciwstawia się wszelkiej uniformizacji zbiorowości, bowiem 
to właśnie ona zabija i tłumi indywidualną inicjatywność i kreatywność18. 
Dopuszcza jedynie dobrowolne stowarzyszenia, które chronią przedsiębior-
cze jednostki przed osamotnieniem i izolacją; 10) opowiada się, wbrew po-
wszechnemu poglądowi, za silnym społeczeństwem obywatelskim, w ramach 
którego ma miejsce integracja (a nie atomizacja), współpraca i samoorga-
nizacja społeczna, a państwo winno stać na straży przestrzegania zasad gry 
jednostkowych aktorów społecznych19.

W ramach omawianego nurtu ideowego, jakim jest liberalizm, na czoło 
wysuwają się trzy jego odmiany, a mianowicie liberalizm polityczny, eko-
nomiczny i kulturowy. Pierwszy z nich z całą mocą przeciwstawia się idei 
państwa światopoglądowego czy ideologicznego, natomiast jest rzecznikiem 
jego neutralności i niewystępowania jako strona w sporach i konfliktach spo-
łecznych. Zadaniem państwa nie jest ich rozstrzyganie, ale zapobieganie de-
strukcyjnym wpływom na funkcjonowanie społeczeństwa, np. by silniejsi czy 
bardziej liczni nie narzucali swego modelu życia słabszym i mniejszym zbio-
rowościom20. Drugi z nich postuluje pełną wolność gospodarczą, co oznacza, 
że opowiada się za pozbawieniem państwa możliwości ingerencji w proces 
produkcji i dystrybucji towarów oraz usług. Zadaniem państwa, w świetle 

16 Liberałowie, choć z zasady opowiadający się za ewolucyjnym charakterem zmian 
społecznych, jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że niektóre rewolucje, takie 
np. jak rewolucja amerykańska czy francuska, przyczyniły się do ugruntowania zasad 
liberalnych, jak choćby w postaci Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. 

17 K.R. Popper (1993), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1-2, Warszawa.
18 A. de Tocqueville (1976), O demokracji w Ameryce, Warszawa.
19 J. Szacki (1999), Liberalizm. W: Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa: 124-126.
20 R.E. Goodin, A. Reeve [red.] (1989), Liberal Neutrality, London.
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tej odmiany liberalizmu, jest zapewnienie stabilności warunków i rozwoju 
gospodarki wolnorynkowej, tj. między innymi dotrzymywania umów i bez-
pieczeństwa własności prywatnej. Liberalizm ekonomiczny nie ma koniecz-
nego związku z liberalizmem politycznym, jednak w praktyce społecznej owe 
związki są dość powszechne. Wynika to z dość prostej zależności, a mianowi-
cie, w gospodarce zdominowanej przez państwo nie ma miejsca na liberalizm 
polityczny. Trzeci z nich przejawia się na wiele sposobów i nie dotyczy wy-
łącznie, jak w przypadku dwóch poprzednich, jedynie ograniczenia ingeren-
cji państwa, ale opowiada się za racjonalnością życia i tolerancją, wolnością 
wypowiedzi, dyskusji i krytyki. Tak rozumiany liberalizm przeciwstawia się 
dogmatycznemu światopoglądowi religijnemu i postuluje laicyzację szkol-
nictwa, wyeliminowanie religii i sfery sacrum z przestrzeni publicznej oraz 
promuje świecką kulturę21.

Liberalizm, mimo jego nieustannej ewolucji, tak jak ma wielu swoich 
zwolenników, tak ma też niemniej liczne grono przeciwników i jest zdecy-
dowanie krytykowany w całości lub w odniesieniu do jego niektórych ele-
mentów22. Krytyka, mniej lub bardziej zasadna, dotyczy zarówno przyjęcia 
racjonalnej koncepcji człowieka, atomistycznego społeczeństwa, przyznania 
nadrzędności jednostkowym interesom i ignorowania czy lekceważenia 
znaczenia wspólnoty23. Niezależnie od krytycznych słów pod adresem libe-
ralizmu, wywarł on ogromny wpływ na sposób rozumienia rzeczywistości 
społecznej i wiele jego elementów zostało implementowanych explicite bądź 
implicite do innych orientacji. Liberalizm jest też atrakcyjny dla socjologów, 
bowiem ukazał on możliwości analizowania społeczeństwa bez konieczności 
włączania w ten proces państwa24. Znaczenie liberalizmu dla myśli społecznej 
i politycznej podkreślali klasycy socjologii, tacy jak Émile Durkheim czy Max 
Weber, choć ogólnie mieli do niego ambiwalentny stosunek25.

21 Por. J. Szacki (1994), Liberalizm po komunizmie, Kraków; R. Bartley, Ch. Frankel, 
I. Howe, M. Mandelbaum, G. Sartori, E. Shils (1978), The Relevance of Liberalism, 
Boulder.

22 S. Holmes (1999), Anatomia antyliberalizmu, Kraków-Warszawa.
23 Zarzut można przedstawić językiem Tönniesa, a mianowicie, że traktuje społeczeństwo 

wyłącznie jako stowarzyszenie oraz nie dostrzega ważności i znaczenia wspólnoty. 
Por. F. Tönnies (1988), Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie 
i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa.

24 Zdeklarowanym zwolennikiem liberalizmu był Herbert Spencer.
25 Por. J. Szacki (1999), dz. cyt.: 127; R. Bellamy (1992), Liberalism and Modern Society, 

London.
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Rozumienie pojęcia „komunitaryzm”

Koncepcja komunitaryzmu (ang. community) czy komunitarianizmu 
(ang. communitarianism) uformowała się na gruncie najnowszej filozofii 
społecznej i politycznej, która uznaje pierwotność wspólnoty wobec jednost-
ki. Ukształtowała się w krajach anglosaskich, a przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych w latach 80. XX wieku i była odpowiedzią na spektakularną 
karierę liberalizmu. Na płaszczyźnie politycznej była sprzeciwem wobec ide-
ologii liberalnej i libertarianistycznej, niosących na sztandarach i wcielających 
w życie hasła indywidualizmu, wolnego rynku, przedsiębiorczości i maksy-
malnego ograniczenia ingerencji państwa26. Natomiast na płaszczyźnie teore-
tycznej stanowiła kontestację ustaleń orientacji liberalnej, a przede wszystkim 
dwóch ważnych prac, a mianowicie Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa27 
i Anarchia, państwo, utopia Roberta Nozicka28. Do grona najwybitniejszych 
komunitarystów z pewnością należą tacy przedstawiciele nurtu filozofii poli-
tyki o różnych afiliacjach ideowych, zarówno konserwatyści jak i zwolennicy 
lewicy społecznej, socjaldemokracji, jak Alasdair McIntyre, Michael Sandel, 
Charles Taylor, Michael Walzer i Amitai Etzioni.

W związku z tym, że komunitaryzm pojawił się jako forma sprzeciwu wo-
bec teoretycznej kariery liberalizmu i libertarianizmu29, jako skrajnej postaci 
tego pierwszego, warto przypomnieć, dla lepszego zrozumienia intelektu-
alnego kontekstu, podstawowe założenia koncepcji sprawiedliwości Rawlsa 
i koncepcji państwa minimum Nozicka. W koncepcji Rawlsa sprawiedliwość 
jest rozumiana jako bezstronność, pierwotny stan natury w tradycyjnej kon-
cepcji umowy społecznej. Nie ma ona swojego realnego desygnatu w jakimś 
społeczeństwie historycznym, ale stanowi pewne założenie teoretyczne tak 
rozumianej sprawiedliwości. Wedle autora, nikt nie zna swojego potencjału, 
swoich uzdolnień, swojej siły, pracowitości, kreatywności, inteligencji, ale 

26 Wielu badaczy zagadnienia zwraca uwagę, że linia podziału między liberalizmem 
a komunitaryzmem jest sztuczna. Sugerują raczej, przywołując najczęściej 
kanadyjskiego heglistę, Charlesa Taylora, że jest to raczej próba połączenia perspektywy 
liberalnej i komunitarnej. Por. K. Koźmiński (2012), Komunitaryzm jako liberalizm 
odpowiedzialny: filozofia dobra Charlesa Taylora, „Anthropos?”, 18-19: 152-168.

27 J. Rawls (1994), Teoria sprawiedliwości, Warszawa.
28 R. Nozick (1999), Anarchia, państwo, utopia, Warszawa.
29 Z tego też powodu część badaczy uznaje komunitaryzm za nurt negatywny, 

ukierunkowany prawie w całości na krytykę i kontestowanie liberalizmu. Sam 
jednak nie jest jakąś spójną, alternatywną do liberalizmu koncepcją. Cechą wspólną 
komunitaryzmu jest idea dowartościowania wspólnoty i osadzenia w niej jednostki. 
Ł. Dominiak (2005), Komunitaryzm. W: Encyklopedia „Białych Plam”, Radom: 187.
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także swojej koncepcji dobra, pozycji i statusu społecznego oraz predylekcji 
i celów. Zasada sprawiedliwości związana jest z całkowitą niewiedzą. Taka 
sytuacja powoduje, według autora, że prawa i obowiązki, ale także dostęp 
do zasobów społecznych (bogactwo, wykształcenie, władza, prestiż itp.) win-
ny polegać na umowie społecznej, mieć charakter hipotetyczny i całkowicie 
abstrahować od własnych poglądów dotyczących dobrego i udanego życia. 
Gwarancją sprawiedliwości społecznej jest sytuacja bezstronności, w której 
nikt nie wie, jakie są jego cele i interesy jednostkowe oraz grupowe. Jeśli dzielę 
jakieś dobro, ale nie wiem, która część mi przypadnie, to staram się dzielić 
po równo, tj. sprawiedliwie30.

Drugi z interesujących nas autorów, a mianowicie Nozick, jeden z naj-
wybitniejszych kontynuatorów myśli libertariańskiej, związany intelektualnie 
z takimi przedstawicielami filozofii polityki, jak: Jay A. Nock, Ayn Rand, 
Murray Rothbard czy Jan Narveson, opowiada się za koncepcją „państwa 
minimum”. Państwo nie powinno wtrącać się w relacje między jednostkami, 
ale jedynie być gwarantem sprawiedliwości, tj. zawartych umów i podjętych 
zobowiązań. Powinno stać na straży prawa do wolnego działania jednostek 
i dysponowania posiadanymi dobrami. Jednostka, korzystając z własnych 
talentów i przewag nad innymi, winna wykorzystywać je do realizacji swoich 
interesów31.

Mimo, że autorów tych wiele dzieli w wymiarze teoretycznym jak i po-
litycznym, to przedstawiciele komunitaryzmu liberalizm Rawlsa i liberta-
rianizm Nozicka traktują jako opozycyjny projekt intelektualny, nazywany 
indywidualistycznym liberalizmem. Komunitarystów łączy sprzeciw wobec 
koncepcji społecznej i politycznej liberałów, wedle których punktem wyjścia 
jest zatomizowana jednostka, dążąca do realizacji swoich jednostkowych 
interesów w konfrontacji z innymi jednostkami (konkurentami czy nawet 
wrogami) również zabiegającymi o dostęp do cenionych zasobów społecz-
nych, do realizacji swoich interesów. Taki obraz społeczeństwa, ich zdaniem, 
zatomizowanych, aspołecznych i egoistycznych jednostek jest fałszywy, nie-
prawdziwy i niedorzeczny.

Komunitaryści stoją na stanowisku, ogólnie rzecz ujmując, odwołując 
się do stwierdzenia Arystotelesa animal sociale32, że to nie jednostka i cnoty 
prywatne są pierwotne wobec społeczeństwa (wspólnoty) i cnót publicznych, 
ale jest dokładnie odwrotnie, to wspólnota i cnoty o charakterze publicznym 

30 J. Rawls (1994), dz. cyt.: 24-122.
31 B. Szlachta (2007), Komunitarianizm (komunitaryzm). W: M. Jaskólski [red.], Słownik 

historii doktryn politycznych, t. 3, Warszawa.
32 Arystoteles (2006), Polityka, Warszawa: 230.
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(„cnoty dzielnego obywatela”) są pierwotne i bardziej istotne od jednostki 
i cnót osobistych. Uzasadniają swe stanowisko tym, że nie można stać się 
człowiekiem, nie będąc członkiem jakiejś wspólnoty, nie można realizować 
swych interesów liberalnych nie będąc wytworem społeczeństwa, jego kultu-
ry, systemu wartości, norm, wzorów, nastawień, obyczaju i tradycji. To społe-
czeństwo (wspólnota) już na samym początku formuje i wyposaża jednostkę 
w określony zestaw kompetencji, wartości i idei. Koncepcja osoby jako bytu 
całkowicie suwerennego, zorientowanego na dobre życie, zdaniem komu-
nitarystów, stanowi swoistą fikcję mającą na celu usprawiedliwienie myśli 
i praktyki liberalnej, wyrażającej się w pogardzie dla wspólnotowych celów, 
wartości i dobra, cnót obywatelskich, odpowiedzialności za innych i przyjmo-
wania wspólnotowych zobowiązań33.

Komunitaryści w ramach krytyki indywidualistycznych założeń myśli 
liberalnej podkreślają, że jednostki nie zmieniają dowolnie systemów war-
tości, bowiem są one konstytuowane przez wspólnotę, która określa tożsa-
mość i determinuje przekonania oraz ich cechy. Jednostka jest rzeczywistym 
podmiotem usytuowanym we wspólnocie i w nią wkorzenionym34. Jednostka 
jest zdolna do określenia siebie na podstawie przekonań, które zawdzięcza 
wspólnocie i może posługiwać się językiem i wyrażać się w charakterystycz-
ny dla wspólnoty sposób. Życie człowieka ma dialogiczny charakter. Przez 
bycie i dialog z innymi (znaczącymi innymi), dzięki nabytym od wspólnoty 
językiem komunikacji i ekspresji, stajemy się pełnoprawnymi podmiotami 
rozumiejącymi siebie i zdolnymi do określenia swojej tożsamości. Dialogicz-
ny charakter ma też tworzenie się ludzkiego umysłu. Zatem jednostka winna 
dążyć do odkrycia w sobie tego, co wspólnotowe, ale nie po to, aby się od tego 
uwolnić, lecz po to, by lepiej zrozumieć siebie i potwierdzić swe wspólnotowe 
korzenie, związki i więzi35.

Komunitarystyczna krytyka myśli liberalnej nie dotyczy wyłącznie kon-
cepcji człowieka i więzi społecznych, ale rozciąga się także na kwestie doty-
czące moralności. Liberalny subiektywizm etyczny, uznający sądy wartościu-
jące za mające uzasadnienie w indywidualnych preferencjach, jest uznawany 
przez komunitarystów za niedorzeczny. Bowiem sądy wartościujące, rozróż-
niające dobro i zło, winny być dokonywane przez pryzmat tradycji i obyczaju, 
wartości i norm, wzorów i zachowań charakterystycznych oraz typowych dla 

33 P. Szymaniec (2016), Komunitaryzm i republikanizm. W poszukiwaniu podobieństw 
i różnic między nurtami, „Prakseologia”, 158 (2): 189-214.

34 M. Sandel (1996), Democracy’s Discontent, Cambridge.
35 Ch. Taylor (1989), Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate. W: N. 

Rosenblum [red.], Liberalism and the Moral Life, Cambridge.
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ponadjednostkowego, społecznego standardu etycznego. Nie ma też, według 
komunitarystów, sprawiedliwości bez substancjalnego dobra. Ponadparty-
kularna sprawiedliwość Rawlsa jest w rzeczywistości stronniczą koncepcją 
dobra ukrytą pod hasłem neutralności światopoglądowej. Natomiast według 
komunitarystów, nie ma ucieczki od stronniczości państwa, bowiem nie 
ma ucieczki od całego dziedzictwa wspólnoty, jej historii i kultury36. Dobro 
wspólne jest rozumiane jako materialna koncepcja dobrego życia, która okre-
śla wspólnotowy styl życia. Ten wspólnotowy styl życia z kolei jest swoistym 
kryterium oceny jednostkowych preferencji dotyczących dobra. Zadaniem 
komunitariańskiego państwa jest zachęcanie jednostek do przyjęcia koncep-
cji dobra zakorzenionego we wspólnotowym stylu życia37.

Zdaniem komunitarystów, teoria sprawiedliwości nie może być uniwer-
salna, jak uważał Rawls, ale winna uwzględniać cały kontekst społeczno-
-kulturowy. Według Walzera, przedstawiciela komunitaryzmu, nie jest tak, 
że najpierw trzeba znaleźć, wedle określonych racjonalnych procedur, uni-
wersalną wykładnię zasad moralnych, taką np. jak sprawiedliwość, a następ-
nie z jej punktu widzenia dokonywać oceny istniejących form życia społecz-
no-politycznego i moralnego. Jest dokładnie odwrotnie, bowiem to zasady 
życia społecznego i zasady etyczne powstają we wspólnotach lokalnych, 
a następnie niektóre z nich aspirują do zasad uniwersalnych. Sprawiedliwość 
dystrybutywna uzależniona jest od kontekstu społecznego, dlatego różne za-
soby społeczne winny być dzielone według różnych kryteriów, które wynikają 
ze społeczno-kulturowego i politycznego podłoża38.

Tym, co bezwzględnie łączy przedstawicieli różnych nurtów komunita-
ryzmu, to nieskrywana niechęć do liberalnej koncepcji człowieka. Natomiast 
poglądy ich samych nie zawsze są zbieżne, a niekiedy mocno się różnią. Doty-
czy to przede wszystkim poziomu akceptacji indywidualności i jednostkowe-
go prawa do wyboru własnej drogi dobrego życia. Kanadyjski filozof, Charles 
Taylor, stoi na stanowisku holistycznego indywidualizmu, w świetle którego 
wolna i realizująca swoje interesy jednostka jest zakorzeniona w wartościach 
wspólnoty i stanowi o sobie w ramach systemu wspólnotowych wartości39. 
Natomiast szkocki historyk idei, etyk i filozof, Alasadair MacIntyre, w swej 

36 W. Kymlicka (1998), Współczesna filozofia polityczna, Kraków: 230-231.
37 A. Szahaj (2005), Komunitaryzm. W: Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa: 

131-135.
38 M. Walzer (1983), Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, Oxford: 6; M. 

Walzer (1994), Tick and Thin. Moral Argument at Home and Abroad, Notre Dame: 49.
39 Ch. Taylor (1996), Etyka autentyczności, Kraków; Ch. Taylor (2001), Źródła 

podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa.
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koncepcji zajmuje pozycje zdecydowanie krytyczne wobec liberalnej wizji 
człowieka, społeczeństwa i dobrego życia. Za cel życia człowieka stawia, wy-
nikające z praktyki, obyczaju i tradycji, dobro wspólnoty. Na tak rozumianym 
celu opiera system wartości moralnych, który z kolei osadzony jest na wspól-
notowo podzielanych założeniach aksjologicznych. MacIntyre rewitalizuje 
arystotelesowskie pojęcie cnoty. Jest zwolennikiem potrzeby powrotu do tra-
dycji, wspólnotowej wizji etycznej i światopoglądowej. Tylko wspólnotowe 
wzory dobrego życia, mocno zakorzenione w tradycji, mogą być remedium 
na szerzenie się zabójczej kultury społeczeństw (po)nowoczesnych, w których 
dominuje indywidualizm, egoizm, własny interes, łamanie norm moralnych, 
lekceważenie tradycji kulturowej i dobra wspólnego40.

Komunitaryści wychodzą także z różnorodnymi propozycjami praktycz-
nymi skierowanymi do euroamerykańskich społeczeństw, propozycjami, 
których celem jest przywrócenie im takich wartości, jak wspólnotowość, soli-
darność, responsywność, empatia czy odpowiedzialność za innych41. W dzia-
łaniach tych wyróżnia się socjolog amerykański żydowskiego pochodzenia, 
Amitai Etzioni, który zachęca do wprowadzenia zmian w życiu społecznym, 
polegających na przestawieniu się „z indywidualizmu na wspólnotowość, 
pisze Andrzej Szahaj, z konkurencji na współpracę, z naturalnych upraw-
nień jednostek na odpowiedzialność za los innych i wspólnoty jako takiej, 
z wolności wyboru własnego stylu życia na pozostawanie przede wszystkim 
w zgodzie z podzielanymi wartościami moralnymi przez daną wspólnotę”42. 
Ponadto podkreśla potrzebę działań na rzecz wzmocnienia rodziny, sąsiedztw, 
wspólnot lokalnych, demokracji, kontaktów międzyludzkich i udziału w ży-
ciu różnorodnych wspólnot43.

40 A. MacIntyre (1988), Whose Justice? Which Rationality?, Notre Dame; A. MacIntyre 
(1996), Dziedzictwo cnoty, Warszawa.

41 A. Etzioni (2004), Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska. W: P. 
Śpiewak [red.], Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa: 183. 

42 A. Szahaj (2005), dz. cyt.: 131-135; Por. A. Szahaj (2000), Jednostka czy wspólnota? 
Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa.

43 Koncepcji wspólnoty w komunitaryzmie daleko do jednoznaczności, bowiem 
jest to koncepcja z nieprecyzyjnie zakreślonymi granicami i ledwo zarysowanymi 
konturami. Odwołuje się zarówno do ludzkich emocji, zawiera sądy wartościujące 
i odwołuje się do różnych dyskursów i kontekstów społecznych. Przez to zawiera 
pewne sprzeczności. Por. E. Frazer (1999), The Problems of Communitarian Politics. 
Unity and Conflict, Oxford: 60. Daria Łucka wymienia trzy komplementarne wobec 
siebie wymiary wspólnoty: strukturalny, aksjologiczny i relacyjny oraz wskazuje 
na różnice występujące między komunitariańskim a tönniesowskim rozumieniem 
wspólnoty. Zob. D. Łucka (2011), dz. cyt.: 32-34.



33

Liberalne uwarunkowania sportu

Idee liberalne w sporcie można odnaleźć w odległych czasach Peryklesa. 
Jednak faktycznego początku liberalizmu w interesującej nas dziedzinie życia 
należy poszukiwać w nowożytności i kulturze zachodniej. Pewne przejawy 
liberalnego sposobu myślenia można dostrzec już w połowie XVII wieku, 
a następnie w epoce Oświecenia, czasach rozumu i wiedzy, natomiast jego 
rozkwit, włącznie z praktycznymi zastosowaniami, przypada na wiek XIX. 
Wówczas ujawniły się przynajmniej dwa sposoby pojmowania liberalizmu. 
Pierwszy z nich wiąże się z określoną osobowością i charakterystyczną po-
stawą w rewitalizowanym świecie sportu, której wyróżnikiem jest pozytywny 
stosunek do wolności i szacunek wobec wszystkich innych, mających inne, 
często odmienne poglądy i sposoby odnoszenia się do rzeczywistości spor-
tu jako takiego i jego poszczególnych elementów. Drugi natomiast związany 
jest z narodzinami filozofii społecznej (politycznej) jako efektu pojawienia 
się nowożytnego społeczeństwa otwartego, z liberalnym programem i jego 
legitymizacją. To, innymi słowy, historycznie uwarunkowany światopogląd 
i określona praktyka polityczna, których obiektywizacje można odnaleźć 
w rodzącym się nowożytnym sporcie i neoolimpizmie44.

Niemal przez całą historię sportu, w sposób mniej lub bardziej uświa-
domiony, przejawia się tendencja związana z obecnością i poszerzaniem 
różnorodnych swobód, ale także z drugiej strony, tendencja ukierunkowana 
na obronę bardzo różnie rozumianej wolności i za pomocą różnych środków 
ustanawiania określonych instytucji. Można zatem powiedzieć, że w sporcie 
jest obecna zarówno tendencja związana z dążeniem do eliminacji wszelkich 
ograniczeń jak i koncepcja wolnego sportu. Obie te orientacje w sposób naj-
bardziej widoczny są obecne w sporcie powszechnym, masowym, rekreacyj-
nym, dla wszystkich czy dla każdego. W takim sporcie uczestniczące w nim 
podmioty od początku do końca są suwerenne i w pełni autonomiczne. 
Bowiem to one decydują w ogóle o uczestnictwie, jaką wybiorą dyscyplinę 
(tenis, piłka nożna, hippika itp.) lub formę ruchową (jazda na rowerze, biega-
nie, bulle itp.), czy będą to robiły indywidualnie, z rodziną, grupą koleżeńską, 
w środowisku szkolnym, zakładzie pracy, z rówieśnikami w miejscu zamiesz-
kania, w strukturach jakiejś organizacji formalnej pod okiem instruktora czy 
trenera, z jaką wreszcie częstotliwością i intensywnością. U podstaw decyzji 
o uczestnictwie w tak rozumianym sporcie tkwią całkowicie indywidualne 
i niemal całkowicie wolne motywacje oraz cele. Mogą być one związane 

44 M. Roche (2002), Mega-Events and Modernity: Olympics and Expos and the Growth 
of Global Culture, London. 
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z chęcią poprawienia rekordu, uzyskania wyższego poziomu sprawności fi-
zycznej, poprawienia zdrowia, bycia w określonym towarzystwie, zadbania 
o estetykę ciała, doświadczenia przyjemności czy ekstremalnych przeżyć45.

Sprowadzając sprawy polityki w sporcie do poziomu lokalnego, narodo-
wego czy państwowego, na wstępie zaznaczyć należy, że obecność idei libe-
ralnych w poszczególnych społeczeństwach czy krajach jest mocno zróżni-
cowana. W znaczącym stopniu ich występowanie i zastosowania praktyczne 
są wynikiem z jednej strony panującego systemu politycznego w danym kraju 
i sprawującej władzę partii, która z założeń liberalnych czyni fundament spra-
wowania władzy i organizowania życia społecznego lub odwrotnie, odrzuca 
wolnościowe idee i ingeruje we wszystkie obszary sportowej rzeczywistości. 
Na jednym biegunie lokują się systemy fundamentalistyczne, totalitarne czy 
autorytarne (Korea Północna, Białoruś, Afganistan, Arabia Saudyjska, Indie, 
Sudan, Chiny, Rosja), na drugim zaś różne odmiany demokracji, ze zdecy-
dowaną dominacją demokracji liberalnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Au-
stralia, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i in.). W praktyce 
życia społecznego dominujące partie polityczne w poszczególnych krajach, 
mimo że zaliczamy je przykładowo do demokratycznych, niezależnie od pew-
nych cech wspólnych, różnią się między sobą ze względu na poglądy, progra-
my, ale także natężenie radykalizmu i przyjętą strategię czy taktykę działania. 
Podobnie wygląda sytuacja w partiach niedemokratycznych, w których moc 
obowiązywania pewnych zasad jest bardziej lub mniej sztywna. Niezależnie 
od występujących różnic, można skonstatować, że w systemach demokratycz-
nych idea liberalizmu jest obecna na wszystkich poziomach i we wszystkich 
sektorach sportu, natomiast w systemach niedemokratycznych wolność i plu-
ralizm bywają dalece ograniczone, w tym także dotyczy to dziedziny sportu. 
Przykładowo, w krajach muzułmańskich występują liczne ograniczenia do-
stępu kobiet do uprawiania i oglądania sportu, niektóre z dyscyplin są w ogóle 
zakazane, a uprawiające sport muszą respektować rygorystyczne przepisy do-
tyczące ubioru sportowego, nota bene często skrajnie odbiegającego od znor-
malizowanego, mającego maksymalnie zakryć niektóre części i kształty ko-
biecego ciała. Przykładem dyskryminującego, nierównego i antyliberalnego 
traktowania kobiet uprawiających sport jest wypowiedź prezydent Tanzanii, 
Samii Suluhu Hass, skierowana do reprezentantek tego kraju w piłce nożnej. 
Wygłosiła ona kontrowersyjne i skandaliczne słowa na temat atrakcyjności 
piłkarek i ich codziennego oraz uczuciowego życia. Mówiła: „Jeśli ustawimy 
je wszystkie w szeregu, to można pomyśleć, że te z płaską klatką to mężczyźni, 

45 Por. D.L. Andrews, M.L. Silk [red.] (2012), Sport and Neoliberalism: Politics, 
Consumption, and Culture, Philadelphia. 
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a nie kobiety”. „Spoglądając na ich twarze można się poważnie zastanowić 
nad szczęściem..., ponieważ chcąc się ożenić szuka się kogoś atrakcyjnego. 
Po prostu kobiety, która ma cechy, których pragniesz”. „Trzeba jednak spoj-
rzeć w przyszłość. Kiedy ich nogi będą zmęczone graniem i nie będą miały 
siły na kontynuowanie kariery, za co będą żyć?” – pytała46.

Nie tylko fundamentalizm radykalnie ogranicza wolnościowe idee w spo-
rcie, ale czyni to także totalitaryzm, którego historycznym przykładem z jednej 
strony może być faszyzm a z drugiej komunizm. Przykładowo, totalitaryzm 
w faszystowskich Niemczech był bezwzględny i krwawy. Idee wolności i plu-
ralizmu, nie tylko w sporcie, zostały w całości zakwestionowane, odrzucone, 
a wszelkie przejawy nonkonformizmu bezwzględnie piętnowane. Sport mógł 
być uprawiany wyłącznie w celach militarnych i propagandowych, narzuca-
nych przez reżimową i antyhumanistyczną ówczesną władzę47. Stosowanie 
antywolnościowych, przemocowych i despotycznych praktyk w sporcie nie 
tylko występuje jako szerokie zakresowo zjawisko, ale może też dotyczyć 
mikroskali, jednej dyscypliny sportowej, czy też konkretnego zespołu spor-
towego. Pierwszym przykładem mikrototalitarnego czy mikroautorytarnego 
postępowania w sporcie może być sytuacja w Międzynarodowej Federacji 
Podnoszenia Ciężarów (IWF), która trwała przez 20 lat, a jej negatywnym 
bohaterem był Węgier, Tamas Ajan, sprawujący funkcję prezesa a następnie 
sekretarza generalnego. Stosował on dalekie od założeń liberalizmu, szacun-
ku dla drugiego człowieka i przyzwoitości, despotyczne i autorytarne sposoby 
kierowania federacją. Z raportu przygotowanego przez kanadyjskiego śled-
czego pracującego dla WADA, Richarda McLarena, wynika, że skorumpowa-
ny Ajan stworzył w federacji „kulturę strachu”, „absolutnej kontroli”. „Strach 
przed nim był tak powszechny, że wielu członków IWF odmówiło współpracy 
w śledztwie. Zresztą trudno się temu dziwić, bo jego zwolennicy często zdo-
bywali swoje stanowiska poprzez kupowanie głosów i łapówki. Również sam 
Ajan miał uzyskać reelekcję przez kupowanie poparcia” i „łamanie prawa”. 
W raporcie opisana jest „transakcja z albańską federacją podnoszenia cięża-
rów. Jej władze przyjechały do Ajana z walizką wypełnioną 75 tys. dolarów, 
na pokrycie „grzywny” nałożonej na sportowców tego kraju, którzy mieli 
pozytywne testy antydopingowe. Całej federacji albańskich ciężarowców 

46 VDB (2021), Pani prezydent spotkała się z piłkarkami. O skandalu mówi teraz cały 
świat, https://www.o2.pl/ sport/ (25.08.2021).

47 Z. Dziubiński (2015), Polityka i sport: antynomie i konwergencje. W: Z. Dziubiński, 
K.W. Jankowski [red.], Kultura fizyczna a polityka, Warszawa: 15-43.
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groziło wykluczenie z Rio, ale sprawę wyciszono”48. Drugim jest natomiast 
proceder z naszego rodzimego podwórka, dotyczący stosowania przez 20 lat 
przemocowych praktyk przez trenera Romana Skrzecza wobec zawodniczek 
elitarnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach, działającej pod nad-
zorem Polskiego Związku Koszykówki. Na temat jego postępowania postano-
wiło opowiedzieć 14 byłych zawodniczek, które doświadczyły z jego strony 
poniżenia, znęcania psychicznego, mobbingu i molestowania seksualnego. 
Wiele z nich dzisiaj jest pod opieką psychiatryczną, bierze leki, leczy stres po-
urazowy, cierpi na depresję, odczuwa nieustanne lęki. Jedna z zawodniczek, 
występująca pod zmienionym imieniem Wiktoria, tak wspomina swoje senne 
stany psychiczne z tego okresu: „Podcięcie żył musi bardzo boleć, więc za-
stanawiałam się nad skokiem z mostu albo tabletkami. Chciałam zasnąć i się 
nie obudzić. Nikt nie traktował mnie jak on. Do dzisiaj zadaję sobie pytanie: 
dlaczego? Przecież nie zrobiłam mu nic złego”49.

Dla badacza społecznego wydaje się interesująca analiza sportu w węższych 
i wyodrębnionych fragmentach, tj. z perspektywy liberalizmu politycznego, 
ekonomicznego i kulturowego. Polega ona na wyodrębnieniu wskazanych 
płaszczyzn, obszarów i sfer sportu, które mogą w różnym stopniu kierować 
się w praktyce wolnościowymi i pluralistycznymi ideami. Warto w tym miej-
scu dodać, że funkcjonowanie sportu na różnych poziomach może być oparte 
na zasadach liberalizmu, ale nie oznacza to wcale, że dotyczy to wszystkich 
wymienionych przestrzeni sportu. Przykładowo, właściciel zawodowego klu-
bu piłkarskiego może być liberałem kulturowym, ale ze względu na poglądy 
polityczne czy ekonomiczne trudno uznać go za liberała w pełnym tego słowa 
znaczeniu.

Wszystkie z wyróżnionych odmian liberalizmu są obecne w sporcie i po-
siadają wspólną cechę, a mianowicie w ich ideowym centrum znajduje się idea 
wolności, ale także każdy z nich charakteryzuje się różnymi, często odmien-
nymi uszczegółowieniami ogólnych założeń sztandarowej idei liberalizmu.

48 K. Sosnowski (2021), To koniec? 600 sportowców na koksie. „Jedna z najdoskonalszych 
federacji”, https://www.sport.pl/igrzyska-olimpijskie/7,154863,27404819,z-olimpijskiej-
tradycji-do-dopingowego-i-korupcyjnego-rynsztoku.html (25.08.2021).

49 „Biegasz jak piz...”, „wypierd... z drużyny”, „Nie wypinaj się tak, bo zaczyna mi się robić 
ciepło”, „Jesteś tak miękka, że nawet nie potrafiłbym wejść”, „Penetrujcie rywalki tak, jak 
chciałybyście, żeby penetrował was chłopak”, „Szorujcie futrem po parkiecie”, „Macie 
łapać piłkę w dwie ręce, bo chłopak lubi, jak się łapie w dwie, nie w jedną”, „Jedziesz 
na weekend do chłopaka? Pamiętaj, żebyś się nie kurw…” – w taki ponoć sposób 
zwracał się trener do młodych koszykarek/uczennic SMS w Łomiankach. D. Faron, M. 
Wawrzynowski (2021), „Pamiętaj, że jesteś zerem”. Mocne słowa pod adresem znanego 
trenera, https://sportowefakty.wp.pl/ koszykowka/premium/956926/ (26.08.2021).
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W obszarze zainteresowania politycznego liberalizmu w dziedzinie sportu 
są kwestie dotyczące „państwa minimum”, jego neutralności w funkcjonowa-
niu i rozstrzyganiu różnorodnych sporów grup interesów działających w jego 
ramach. W podejściu liberalnym zakłada się, że sportowe wybory jednostek 
i zbiorowości, powoływanie i funkcjonowanie organizacji sportowych, funda-
cji, stowarzyszeń i spółek, organizowanie różnorodnych przedsięwzięć i wy-
darzeń sportowych w społeczeństwach ponowoczesnych ma charakter dalece 
zróżnicowany, a bywa niekiedy, że i sprzeczny. Państwo nie powinno oceniać 
i rozstrzygać, które inicjatywy sportowe są słuszne i które decyzje są trafne 
i dobre. Winno ono działać tak, jakby wszystkie inicjatywy miały taką samą 
wartość, gdyż jego rolą nie jest rozstrzyganie konfliktów, ale zapobieganie ich 
destrukcyjnemu wpływowi. Z perspektywy liberalnej zatem, państwo win-
no mieć ograniczoną możliwość ingerencji w sprawy sportu, powinno mieć 
wyznaczone nieprzekraczalne granice, ale jednocześnie stwarzać wszystkim 
równe warunki do inicjatywności w sporcie, dla sportu i w jego ramach. Nie 
powinno dyktować, jakie dyscypliny, formy ruchowe i organizacyjne winny 
się rozwijać, a jakie winny być marginalizowane i eliminowane z życia spo-
łecznego. Warto w tym miejscu powiedzieć, że w większości społeczeństw 
(po)nowoczesnych występuje w mniejszym lub większym stopniu zaangażo-
wanie państwa w rozwój różnorodnych sektorów sportu. Więcej, ingerencja 
ta jest oczekiwana i pożądana. Dotyczy ona przede wszystkim finansowego 
i infrastrukturalnego wspierania rozwoju tzw. sportu wyczynowego w róż-
nych odmianach. Polega ono przede wszystkim na przekazywaniu środków 
finansowych związkom i klubom sportowym na realizację różnorodnych 
zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej i organizacją procesu 
szkolenia sportowego. Tak dzieje się również w sporcie polskim. Przykła-
dowo, po igrzyskach w Tokio ‘2020 (które odbyły się w 2021 roku) minister 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zapowiedział znaczące wspar-
cie dla sportu wyczynowego, jednocześnie przedstawiając ogólne założenia 
polityki wsparcia50. Wydaje się, że takie działania państwa nie można uznać 
za niezgodne z ideą liberalizmu, ale jedynie stymulujące rozwój określonych 
dyscyplin sportowych. Na drugim biegunie są obecne różnorodne inicjaty-
wy z zakresu szeroko rozumianego sportu powszechnego, które w znaczącej 
części są realizowane wyłącznie na zasadach rynkowych, bez pomocy pań-
stwa, korzystając z zasobów uczestników, ale także różnorodnych sponsorów, 
darczyńców i donatorów. W znaczącej niezależności od państwa działa wiele 

50 G. Wojnarowski (2021), Gliński zapowiada znacząco większe wydatki na sport 
w budżecie na 2022 rok. „To wielki przełom”, https://sportowefakty.wp.pl/igrzyska-
olimpijskie/955949/ (25.08.2021).

https://sportowefakty.wp.pl/igrzyska-olimpijskie/955949/
https://sportowefakty.wp.pl/igrzyska-olimpijskie/955949/
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fundacji, stowarzyszeń i spółek sportowych, które są powoływane z inicjatywy 
wolnych obywateli i przedstawiają różnorodną ofertę sportową środowiskom 
lokalnym. Warto tu wymienić licznie działające siłownie i kluby fitness, kluby 
biegacza, nieformalne grupy sportowe, amatorskie ligi piłkarskie, siatkarskie 
czy koszykarskie, kluby nauczania sportów walki, biegi przełajowe, marato-
ny, rowerowe wyścigi górskie, runmageddony, ekstremalne, hardkorowe biegi 
po górach, zawody deskorolkowe w skateparkach itp.

Liberalizm ekonomiczny w dziedzinie sportu wiąże się z hasłami, wdra-
żanymi następnie do praktyki społecznej, postulującymi minimalizację lub 
całkowite ograniczenie ingerencji państwa w wolności prowadzenia działal-
ności gospodarczej w dziedzinie sportu, tj. produkcji szeroko rozumianych 
sportowych dóbr w postaci towarów i usług. Dotyczy to zarówno tworzenia 
infrastruktury sportowej, sprzętu sportowego, produkcji i sprzedaży odzieży 
i obuwia sportowego, odżywek i suplementów diety, widowisk i wydarzeń 
sportowych, spektakli i imprez sportowych przekazywanych w ramach kul-
tury masowej, programów i strategii dbania o zdrowie, estetykę ciała i eks-
tremalnie pozytywne, a czasami ponadnormatywne i ekstatyczne doświad-
czenia. Rola państwa w perspektywie wolnościowej powinna ograniczać 
się do ochrony własności prywatnej i dbania o realizację umów, ale także 
do dbania o równe warunki gospodarowania na wolnym sportowym rynku, 
bez możliwości bezpośredniego ingerowania. Jednak trzeba zwrócić uwagę, 
że liberalizm ekonomiczny w sporcie nie ma koniecznego związku z libera-
lizmem politycznym. Zależności te mają różny charakter. Nierzadko jest tak, 
że liberałowie ekonomiczni dystansują się wobec liberalizmu politycznego, 
choć najczęściej są oni zwolennikami zarówno jednej jak i drugiej jego od-
miany. Dobrym przykładem mogą być tutaj szejkowie z krajów islamskich, 
którzy, nie akceptując idei liberalnych w swoich krajach, chętnie korzystają 
z wolnościowych rozwiązań w sporcie w krajach europejskich, stając się wła-
ścicielami najbardziej znanych brandów piłkarskich. Przykładem może być 
kupienie przez stojącego na czele Abu Dhabi United Group, właściciela pól 
naftowych i członka rodziny królewskiej Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, szejka Mansour bin Zayed al-Nahyan klubu piłkarskiego Manchester 
City i wpompowanie w niego rekordowych środków finansowych51.

Ważną opisową i wyjaśniającą funkcję pełni pojęcie liberalizmu kulturo-
wego, z perspektywy którego w sposób bardziej wyrazisty widać w sporcie 
przejawy racjonalizmu, tolerancji i pluralizmu, związanego ze swobodą 
wypowiedzi, przedstawiania własnego punktu widzenia, dyskusji, polemiki, 

51 W. Małysz (2018), Futbol i polityka. Dekada szejków, https://www.parkiet.com/
Biznes-i-sport/ (25.08.2021).
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ale także kontestacji i krytyki. Tego rodzaju odmiana liberalizmu w sporcie 
nierzadko przeciwstawiana jest światopoglądowi religijnemu, który opiera 
się na dogmatach, tradycyjnych prawdach i niezmiennych zasadach. Libe-
ralizm kulturowy w sporcie często kojarzony jest z myśleniem racjonalnym 
i wdrażaniem do sportowej praktyki wykrytych prawidłowości na podstawie 
ludzkiego, świeckiego, naukowego doświadczenia. W swych postulatach idzie 
on nieco dalej niż liberalizm polityczny czy ekonomiczny, bowiem postulu-
je, aby rzeczywistość sportowa miała charakter całkowicie świecki, a kwestie 
dotyczące religii i sacrum zniknęły ze sfery publicznej i stały się wyłącznie 
elementem prywatności. Dobrym przykładem liberalizmu kulturowego 
w sporcie jest sytuacja w większości społeczeństw (po)nowoczesnych, de-
mokratycznych i liberalnych. W krajach tych na wolnym rynku idei toczy 
się nieustannie dyskusja, spór a często i konflikt, w którym w sposób wol-
ny i nieskrępowany wypowiadają się na temat sportu i jego rozwoju różne 
grupy interesu, ścierają się różne i czasami przeciwstawne stanowiska, toczy 
się spór, batalia a nieraz wojna na mniej lub bardziej zasadne argumenty. 
Zwyciężają zwykle, ale nie zawsze, te rozwiązania, które najlepiej zaspokaja-
ją oczekiwania i potrzeby danego społeczeństwa. Państwo w takim procesie 
zajmuje zwykle neutralne pozycje i jedynie stwarza warunki do dyskursu, 
a po podjęciu decyzji, zapewnia warunki formalne i organizacyjne do wdro-
żenia owych rozwiązań do sportowej praktyki. Jednym ze szczegółowych 
zagadnień dotyczących liberalizmu kulturowego w sporcie jest pluralizm 
i tolerancja. Sport z zasady nie jest własnością żadnej grupy społecznej, wy-
odrębnionej ze względu na jakieś cechy społeczno-demograficzne. Nie jest 
on własnością czy przywilejem ani ludzi młodych czy starych, ani mężczyzn 
czy kobiet, ani wykształconych czy niewykształconych, ani zamożnych czy 
biednych, ani białych czy czarnych, ani członków społeczeństw (po)nowo-
czesnych czy tradycyjnych, ani wyznawców chrześcijaństwa czy islamu, ani 
ludzi z miasta czy ze wsi, ani mieszkających w Europie czy Afryce, ani pełno-
sprawnych czy z niepełnosprawnością, ani ludzi w normie intelektualnej czy 
ludzi z takową dysfunkcją, ani robotników czy inteligencji. Zatem sport jako 
taki jest dostępny dla każdego, dla wszystkich, nikogo nie dyskredytuje czy 
marginalizuje, nikogo nie wyklucza i charakteryzuje się powszechną dostęp-
nością. Najlepiej określa to Karta Olimpijska, w której znajdujemy taki zapis: 
„Należy zapewnić możliwość korzystania z praw i wolności wyznaczonych 
w niniejszej Karcie Olimpijskiej bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor 
skóry, płeć, orientację seksualną, język, religię, poglądy polityczne lub inne, 
pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub jakiekolwiek 
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inne okoliczności”52. Niewiele wspólnego z zasadami liberalizmu ma sytuacja, 
która miała miejsce kilka lat temu w Polskim Związku Kolarskim za sprawą 
trenera, szefa wyszkolenia, Andrzeja Piątka. Trener, jak relacjonuje wicepre-
zes PZKol, Piotr Kosmala, wykorzystywał swą pozycję w związku sportowym 
i poprzez zastraszenie oraz groźby, podawanie zawodniczkom alkoholu 
ze środkami farmaceutycznymi zmuszał podopieczne kolarki do uprawiania 
seksu, w tym nieletnie oraz dopuścił się próby gwałtu53.

W sporcie obecne są różne odmiany liberalizmu. Jego dyferencjacja na-
stępuje w wyniku oddziaływania różnorodnych czynników społeczno-kultu-
rowych i ekonomiczno-politycznych, które dla uproszczenia ogólnie możemy 
nazwać czynnikami czy uwarunkowaniami lokalnymi. Mimo tego zróżnico-
wania, jest pewna pula wspólnych założeń, które są widoczne we wszystkich 
jego odmianach.

Dla ludzi działających w sporcie, zajmujących różne w nim pozycje, ma-
jących nastawienie liberalne, naczelną, samoistną i autoteliczną wartością jest 
swoiście pojmowana wolność. Dyrektywa „maksimum wolności” na wszyst-
kich poziomach i we wszystkich rodzajach sportu, według nich, nie wymaga 
uzasadnienia. Mimo tego stoją na stanowisku, że wolność w sporcie przy-
nosi wiele dobroczynnych skutków w postaci choćby zwiększonego poziomu 
uczestnictwa członków społeczeństwa w aktywności sportowej, tworzenia in-
frastruktury sportowej czy powoływania do życia różnorodnych formalnych 
i nieformalnych organizacji sportowych. Zatem możemy powiedzieć, że przez 
liberałów działających w sporcie wolność jest rozumiana jako wyeliminowanie 
jakiegokolwiek przymusu zewnętrznego i pozwolenie na dokonywanie samo-
dzielnych i przez nikogo nieograniczonych wyborów (wolność negatywna), 
a nie na realizacji działań uznanych przez innych za dobre (wolność pozytyw-
na). Tak rozumiany liberalizm w sporcie polega na przyznaniu takich samych 
wolnościowych uprawnień do działania wszystkim, którzy oczywiście biorą 
pełną odpowiedzialność za ich skutki. Jedynym czynnikiem ograniczającym 
tę wolność jest sytuacja, w której moje działania w jakiś sposób ograniczają 
uprawnienia do działania innych jednostek54.

Niezwykle ważną cechą liberalizmu i idei wolności w sporcie jest postulat 
dotyczący potrzeby tworzenia jednostkom znaczącej sfery prywatności, tj. nie 

52 Karta Olimpijska (2019), International Olympic Committee, Loznanna: 12, https://
olimpijski.pl/wp-content/uploads/ (25.08.2021).

53 Seksafera w Polskim Związku Kolarskim. Mistrzyni ujawnia: dziewczyny były ciągnięte 
do łóżka (2019), https://www.se.pl/wiadomosci/polska/seksafera-w-polskim-zwiazku-
kolarskim... (25.08.2021).

54 I. Berlin (1991), dz. cyt. 

https://olimpijski.pl/wp-content/uploads/
https://olimpijski.pl/wp-content/uploads/
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narzucania przez inne jednostki czy zbiorowość swoich sądów i projektów 
działania. Chodzi tu przede wszystkim o nienaruszalność uprawnień cywil-
nych55. Oznacza to, że nikt nie powinien ingerować i wywierać presji na wol-
nych członków społeczeństwa w sprawach dotyczących sposobów udziału 
w sporcie i charakteru tego udziału. Nikt nie powinien mi narzucać, w co, 
kiedy i z kim mam grać, uczestniczyć w aktywności sportowej i jaką dzia-
łalność sportową (gospodarczą) powołać do życia. W kierunku stworzenia 
uczniom w Polsce większej przestrzeni wolności i prywatności poszli twórcy 
reformy wychowania fizycznego z 2008 roku, którzy po raz pierwszy zapro-
ponowali w podstawie programowej możliwość wyboru przez ucznia formy 
obligatoryjnych zajęć wychowania fizycznego (2 godz.)56.

Liberalizm w sporcie opowiada się za zagwarantowaniem bezpieczeństwa 
własności prywatnej. Oznacza to, że postuluje on ograniczenie roli państwa 
i możliwości ingerowania we własność prywatną, różnego rodzaju osobiste, 
indywidualne dobra sportowe. Odrzuca tym samym wyobrażenie państwa 
jako wszystko mogącej i wszechogarniającej wspólnoty, uprawnionej do dys-
ponowania dobrami „poddanych jednostek”. Liberalizm w sporcie opowiada 
się za jednostką, indywidualizmem, a nie za kolektywem czy wspólnotą. Każda 
jednostka działająca w sporcie posiada przynależne jej prawa i obowiązki, wy-
nikające z przynależności do ludzkiego gatunku, niezależnie od zajmowanej 
pozycji w sporcie. Według liberałów, apoteoza dobra wspólnoty i podporząd-
kowanie jemu dobra jednostki jest swoistą niedorzecznością, bowiem dobro 
wspólne jest niczym innym jak dobrem jednostek konstytuujących określoną 
sportową wspólnotę. Pozycja zbiorowości sportowej nie zależy od podporząd-
kowania jej jednostek, ale od stworzenia optymalnych warunków do pełnego 
rozwoju, możliwości kreacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dosko-
nały, z tej perspektywy, zespół sportowy, to taki, który tworzą wolne i racjo-
nalne jednostki, w wyniku rozpoznania własnych korzyści i interesów. Tak 
tworzą się najlepsze drużyny koszykarskie w Stanach Zjednoczonych (Chi-
cago Bulls, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Detroit Pistons)57, siatkarskie 
(Modena Volley Włochy, Volley Lube Włochy, Zenit Kazań Rosja, Trentino 
Volley Włochy, Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle Polska, Sada Cruzeiro 

55 T.H. Marshall (1994), Citizenship and Social Class. W: B.S. Turner, P. Hamilton [red.], 
Citizenship. Critical Concepts, t. 2, London-New York. 

56 Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja 
dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (2008), Warszawa, 
https://static.scholaris.pl/main-file/102/483/podstawa_ programowa_66003.pdf 
(10.09.2021).

57 Najlepsze zespoły NBA w historii, https://pl.johnnybet.com/najlepsze-zespoly-nba-w-
historii (10.09.2021).

https://pl.johnnybet.com/najlepsze-zespoly-nba-w-historii
https://pl.johnnybet.com/najlepsze-zespoly-nba-w-historii
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Vôlei Brazylia)58 i piłkarskie (Barcelona Hiszpania, Real Madryt Hiszpania, 
Liverpool Anglia, Juventus Włochy, Bayern Monachium Niemcy, Manchester 
United Anglia, Paris Saint-Germain Francja)59, do których trafiają najwybit-
niejsi w swoich specjalnościach, wnoszą to, co mają najlepsze i realizują swoje 
cele, najczęściej wspólne z celami pozostałych członków zespołu. Podobny 
mechanizm funkcjonuje w sporcie powszechnym. Członkowie społeczeństwa 
najczęściej podejmują decyzje o uczestnictwie w nim nie w wyniku nacisku 
władzy politycznej, ale w wyniku autonomicznych i suwerennych decyzji oraz 
na podstawie samodzielnej analizy możliwości realizacji własnych interesów 
i uzyskania określonych korzyści, czy to zdrowotnych, towarzyskich, presti-
żowych, sprawnościowych, rozrywkowych, estetycznych, emocjonalnych 
itp. W poprzednim systemie społeczno-politycznym rządząca Polska Zjed-
noczona Partia Robotnicza, mając na uwadze korzyści społeczne, ubolewała 
z powodu niskiego poziomu uczestnictwa Polaków w aktywności sportowej. 
Zmiana systemu społeczno-politycznego na demokrację liberalną spowodo-
wała rewolucję w postawach i zachowaniach naszych obywateli w dziedzinie 
sportu60.

Zasygnalizowany antykolektywizm liberalnie zorientowanych ludzi spor-
tu podnosi kwestię braku zgody na próby podporządkowania jednostki siłom 
zewnętrznym. Wynika też z przekonania, że w sporcie tylko wolne jednost-
ki są kreatywne, a zapewnienie im wolności działania stanowi powinność 
moralną, która, po wdrożeniu do praktyki, prowadzi do rozwoju i postępu 
jednostki, zespołu i całego sportu. Ograniczenie wolności ludzi sportu winno 
być zredukowane do minimum i być konsekwencją niezbędnego podporząd-
kowania się określonym regułom i zasadom. Liberałowie zwracają uwagę 
na wykluczenie ze sportu idei konstruktywizmu i inżynierii społecznej, które 
to niejako podporządkowują inicjatywy jednostek celowi nadrzędnemu, ja-
kim jest jakaś postać dobra wspólnego61.

Charakterystyczną cechą liberalizmu w sporcie jest jego mocny zwią-
zek z uniwersalizmem, który stanowi konsekwencję uznania jedności natury 
ludzkiej i przysługujących jednostce uprawnień, niezależnie od uwarunkowań 

58 Ranking męskich klubów siatkarskich, https://volleybox.net/pl/teams/ranking 
(10.09.2021).

59 KowS (2020), Zmiana lidera rankingu UEFA! Tak wygląda czołówka najlepszych 
klubów, https://www.sport. pl/pilka/7,64946,26236157,zmiana-lidera-rankingu-
uefa-tak-wyglada-czolowka-najlepszych.html (10.09.2021).

60 M. Lenartowicz, Z. Dziubiński, K.W. Jankowski (2017), Aktywni Polacy: dwie dekady 
uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej: próba wyjaśnienia zmian, „Kultura 
i Społeczeństwo”, 61 (2): 195-210.

61 A. Smith (1989), Teoria uczuć moralnych, Warszawa; K. Popper (1993), dz. cyt.

https://volleybox.net/pl/teams/ranking
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historycznych, społecznych czy kulturowych. Takie rozumienie i uzasadnienie 
uniwersalizmu, jego oparcie na jedności ludzkiej natury, stanowi niezwykle 
ważną przesłankę nie tylko dla wolnościowych aspiracji jednostek, ale także 
do likwidowania różnic i nierówności w sporcie, wynikających z różnych uwa-
runkowań społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych czy demo-
graficznych. Chodzi tutaj mianowicie o respektowanie zasady równości, która 
winna mieć charakter powszechny i uniwersalny. W tym kontekście na gruncie 
sportu niedopuszczalne jest pozbawianie uprawnień tych jednostek, które mają 
inne pochodzenie, posiadają inny kolor skóry, posługują się innym językiem, 
wyznają inną religię czy wreszcie posiadają inną płeć. Zatem liberalizm wystę-
puje przeciwko wykluczaniu jednostek w sporcie, ich gorszego traktowania lub 
narzucania jakichś arbitralnych i przymusowych rozwiązań62.

Liberałowie opowiadają się za respektowaniem w sporcie dwojakiego ro-
dzaju dyrektyw. Pierwsza dotyczy bezwzględnego obowiązywania w sporcie 
przepisów prawa, co oznacza, że wszelkiego rodzaju międzyludzkie stosunki 
winny podlegać bezosobowym regułom wiążącym w jednakowym stopniu 
wszystkich jego uczestników. Wyklucza tym samym jakiekolwiek arbitralne 
narzucanie własnej woli i opowiada się za podporządkowaniem istniejącemu 
prawu, tj. bezosobowym regułom. Druga dotyczy zasady pluralizmu, która 
polega na kontestacji wszelkich prób uniformizacji sportu, prób ograniczania 
indywidualnej kreatywności w imię dążenia do jakiegoś dobra wspólnego. 
Z tego też powodu liberałowie opowiadają się za wielością form organizo-
wania sportu, a za najlepszy ich sposób uznają dobrowolne stowarzyszenia. 
Wspierają na gruncie sportu rozwój różnorodnych inicjatyw wymagających 
współdziałania i samoorganizacji, słowem, opowiadają się za działaniami, 
które są przeniknięte i zaszczepione ideami społeczeństwa obywatelskiego63.

Liberalizm w licznych swoich odmianach niewątpliwie jest wyróżnikiem 
kultury zachodniej, w tym także nowoczesnego sportu, na gruncie którego 
idee wolnościowe i zastosowania praktyczne stanowią jego stały element. 
Jednak liberalizm stał się obiektem krytyki. Jego przeciwnicy, mimo, że on 
sam uległ licznym zmianom i wiele jego elementów zostało przejętych przez 
inne orientacje, podnoszą kwestie fałszywości jego założeń. Krytykują libera-
lizm za przyjęcie nieprawdziwej koncepcji człowieka jako istoty racjonalnej, 
za atomistyczne rozumienie człowieka64 i koncentrowanie uwagi na jednost-
kowych interesach i pomijania roli wspólnoty, ale także za marginalizowanie 
lub eliminowanie idei dobra wspólnego oraz moralny indyferentyzm.

62 J. Szacki (1999), Liberalizm, dz. cyt.: 126.
63 A. de Tocqueville (1976), dz. cyt.
64 F. Tönnies (1988), dz. cyt.
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Z pewnością część rozwiązań liberalnych występujących na gruncie spor-
tu podlega słusznej krytyce, natomiast większość z nich odgrywa ważną rolę 
w jego rozwoju. Należy jeszcze pamiętać, że liczne założenia liberalne mające 
zastosowanie w sporcie ulegają nieustannym przekształceniom i modyfikacjom 
w taki sposób, aby jak najlepiej służyły rozwojowi tej dziedziny życia. Warto też 
wiedzieć, że liberalizm nie odpowiada na wszystkie pytania dotyczące funk-
cjonowania sportu i nie przedstawia całościowej jego wizji, ale jedynie zgłasza 
i rekomenduje pewne generalne założenia i praktyczne rozwiązania65.

Komunitarystyczne uwarunkowania sportu

Impulsem do powstania komunitaryzmu była reakcja części środowiska 
intelektualnego, najczęściej przedstawicieli filozofów polityki, na spektaku-
larną karierę liberalizmu, zarówno w wymiarze teoretycznym, politycznym, 
ale także ściśle praktycznym, dotyczącym takich kwestii, jak autonomia jed-
nostki, wolny rynek, przedsiębiorczość, poszanowanie własności prywatnej, 
racjonalność życia itp. Zwolennikami myśli komunitarystycznej są nie tylko 
konserwatyści (np. MacIntyre), ale także przedstawiciele lewicy społecznej, 
socjaldemokracji (np. Walzer). Z uwagi na fakt, że komunitaryzm nie stanowi 
jakiejś całościowej, spójnej i koherentnej koncepcji czy orientacji teoretycz-
nej, ale jest wyłącznie reakcją na wzrost popularności i znaczenia liberali-
zmu, ma charakter w pełni polemiczny, a ukazanie jego obecności i znaczenia 
na gruncie sportu nie jest zadaniem łatwym. Zatem skoncentrujemy naszą 
uwagę na tych najważniejszych kwestiach i zagadnieniach podniesionych 
przez różnie zorientowanych w wymiarze teoretycznym i politycznym jego 
przedstawicieli, nie wnikając w analizy szczegółowe, które są ważne z punktu 
widzenia opisu, analizy i zrozumienia społecznie i politycznie złożonej rze-
czywistości sportu.

Przedstawiciele komunitaryzmu ostrze swojej krytyki liberalizmu kieru-
ją na jego założenia o pierwotności, pierwszeństwie i nadrzędności jednostek 
w życiu społecznym względem wspólnoty. Uznają za fałszywe i niezgodne z po-
rządkiem rzeczy założenia dotyczące uznania społeczeństwa za zbiór antagoni-
stycznie i egoistycznie nastawionych wobec siebie jednostek, realizujących swoje 
indywidualne, partykularne cele i interesy. Zatem można powiedzieć, że komu-
nitaryści przeciwstawiają się próbom atomizacji ludzi działających w sporcie, ich 
zindywidualizowanym i egoistycznym działaniom, mającym na celu realizację 
jednostkowego dobra, rozumianego w sposób subiektywny, tj. różny od dobra 
wspólnoty i mającego zaspokoić potrzeby i oczekiwania jednostek.

65 S. Mulhall, A. Swift (1992), Liberals and Communitarians, Oxford.
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Poglądy komunitarystów, powołujących się na „arystotelesowskiego 
człowieka jako istoty politycznej, społecznej”, sugerują, że rzeczywistość 
społeczna to nie zbiór pierwotnych i zantagonizowanych jednostek, ale 
przede wszystkim nadrzędna i pierwotna wobec jednostki wspólnota ludzi. 
Przenosząc argumentację komunitarystów na grunt sportu, można za nimi 
powiedzieć, że nie można przykładowo stać się sportowcem, nie będąc człon-
kiem jakiejś wspólnoty, która przygotowuje w procesie socjalizacji jednostkę 
do bycia sportowcem. Twierdzą, że jednostka wchodząca do świata sportu, 
do odgrywania określonej sportowej roli, jest produktem, wytworem pew-
nej wspólnoty, jej tradycji i kultury, włącznie z systemem idei i wartości, 
poglądów, przekonań i nastawień, norm, wzorów, sposobów myślenia i wizji 
świata, ale także sposobów działania, ważnych celów i ich realizacji. Zatem 
wspólnota, jako wcześniejsza od jednostki, wyposaża aspiranta, kandydata 
na uczestnika sportu, w charakterystyczny i najczęściej podstawowy zestaw 
sportowych wartości, umiejętności oraz zachowań, które na dalszych etapach 
będą rozwijane i doskonalone.

Poglądy komunitarystów w sposób jednoznaczny świadczą o tym, że nie 
może on (sport) być postrzegany i nie może sprawnie funkcjonować jako 
zbiór suwerennych w wyborze wartości jednostek, stanowiących o sobie 
w sposób całkowicie samodzielny i niczym nieograniczony. Takie podej-
ście do sportu stanowi pewnego rodzaju fikcję, a w wymiarze praktycznym, 
z uwagi na atomistyczne tendencje, prowadzi do wykorzenienia, wyobcowa-
nia, alienacji jednostki, która kieruje się egoistycznymi dążeniami w realizacji 
własnych celów, domaga się dla siebie praw i przywilejów, pogardza wszelkim 
dyskursem na temat ważności cnót obywatelskich i dotyczących dobra wspól-
nego. Zatem sport, w świetle komunitarystycznych założeń, winien stanowić 
wspólnotę ludzi, którzy realizują drogie im cele oraz swoje jednostkowe, 
osobiste i partykularne ambicje, podporządkowując je celom wspólnotowym. 
Z pewnością pewne aspekty wspólnotowości w sporcie odgrywają ważną rolę, 
ale nie zawsze jest to wspólnota w ścisłym, wąskim i tradycyjnym, tönnie-
sowskim znaczeniu. Czy wspólnotami można nazwać takie zespoły piłkar-
skie jak Manchester City, Manchester United czy Chelsea FC, które w swoich 
składach mają około dwóch trzecich obcokrajowców z różnych stron świata, 
których szacunkowa wartość rynkowa waha się w granicach 1 miliarda euro. 
W tym przypadku raczej mamy do czynienia ze stowarzyszeniem, w którym 
najczęściej nie ma wspólnej tożsamości i wspólnotowych wartości, ale jest 
wspólny cel i interes, którym jest finansowy zysk, korzyść materialna i sym-
boliczna. Czy wspólnotę stanowili uczestnicy ostatnich igrzysk olimpijskich, 
które odbyły się z rocznym opóźnieniem w Tokio w 2021 roku? Z pewnością 
w wąskim tego słowa znaczeniu nie, bowiem stanowili oni bardziej zbiorowość 
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jednostek z różnych miejsc świata, ogarniętych pasją zmagań sportowych 
i dążących do realizacji swoich indywidualnych interesów w postaci material-
nej (finansowej) i pozamaterialnej (symbolicznej, prestiżowej).

Myśl komunitarystyczna nie podziela stanowiska liberalizmu o tym, 
że jednostki w sporcie mogą dowolnie wybierać i zmieniać systemy wartości. 
Wynika to stąd, zdaniem komunitarystów, że jednostki funkcjonujące w spo-
rcie są w jakimś sensie reprodukowane przez społeczność sportową, są wyni-
kiem jej wpływu i oddziaływania, a ich poglądy i przekonania stanowią swo-
isty wariant wszystkiego tego, co dla społeczności charakterystyczne i typowe. 
Innymi słowy, to społeczność sportowa formuje sportową tożsamość jedno-
stek, kształtuje ich osobowości i określone postawy66. Społeczność sportowa, 
rozumiana jako rodzice, nauczyciele, trenerzy i inne jednostki i zbiorowości, 
wyposaża kandydata do sportu i później uczestnika sportu w określony spo-
sób postrzegania i myślenia o sporcie, orientowania się w nim, formułowania 
celów i podejmowania działań. Na kwestię tę zwrócił uwagę kanadyjski fi-
lozof, czołowy przedstawiciel komunitarystycznej orientacji, Charles Taylor, 
który pisał, że podstawową i kluczową cechą egzystencji człowieka jest jej dia-
logiczność. „Stajemy się pełnymi podmiotami – zdolnymi zrozumieć siebie 
i dzięki temu określić swoją tożsamość – w wyniku przyswojenia bogatych 
języków ekspresji”. „Poznajemy języki w procesie wymiany z ludźmi”, którzy 
w socjologii nazwani są znaczącymi innymi. Ludzki umysł nie kształtuje się 
w wyniku poszukiwań na własną rękę, w sposób monologiczny, ale zawsze 
poprzez interakcje z innymi, w sposób dialogiczny67. W takiej narracji, zada-
niem jednostki w przestrzeni sportu jest dążenie do zrozumienia samego sie-
bie i odkrycia swej sportowej tożsamości, ale nie po to, aby ją zakwestionować 
i odrzucić, ale dlatego, żeby zrozumieć i potwierdzić w sportowej praktyce 
swą wspólnotową genezę. Wspólnota kultury i moralności stanowi punkt 
wyjścia do integracji jednostek w sporcie i budowania między nimi silnych 
oraz trwałych więzi społecznych.

Polemika i spór między liberalizmem i komunitaryzmem nie dotyczy 
tylko kwestii pierwotności i nadrzędności jednostki wobec wspólnoty, czy 
wspólnoty wobec jednostki. Dotyczy również moralności, ale także sposobu 
oceny ludzkiego postępowania. Przenosząc ów dyskurs na grunt sportu moż-
na zauważyć, że komunitaryści poddają ostrej krytyce myśl liberalną, zakła-
dającą relatywizm etyczny w sporcie oraz subiektywny, zindywidualizowany 
i partykularny sposób oceniania, wartościowania działań i postępowania 
ludzi sportu. Nie zgadzają się z liberalizmem, że moralność i sądy ocenne 

66 Por. M. Sandel (1982), Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge.
67 Ch. Taylor (1996), dz. cyt.: 32.
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w sporcie to wyłącznie sprawa indywidualnych i wyraz od niczego niezależ-
nych jednostkowych preferencji. Stoją na stanowisku, że zarówno moralność 
i sposoby identyfikowania dobra i zła w sporcie swoje podwaliny i kryteria 
mają w historii, tradycji i obyczajach sportowej społeczności, które przybiera-
ją postać ponadjednostkowych standardów, paradygmatów i punktów odnie-
sienia. Komunitaryści, podważając zasadność teorii sprawiedliwości Rawlsa, 
podkreślają, że nie uwzględnia ona jakiegoś substancjalnego dobra i wynosi 
jakąś bliżej nieokreśloną, neutralną światopoglądowo słuszność ponad inne 
koncepcje dobra, charakterystyczne dla określonej wspólnoty. Dobro, według 
nich, jest zawsze stronnicze, bowiem jest zakorzenione w systemie aksjolo-
gicznym wspólnoty, jest wynikiem uznania przez nią określonych wartości. 
Mając powyższe na uwadze, można powiedzieć, że dobro sportowej zbioro-
wości polega na dobrym i sprawnym funkcjonowaniu sportu, określonym 
przez charakterystyczne wspólnotowe cechy. Dobro wspólne świata sportu 
winno stanowić pewien wzór, paradygmat i punkt odniesienia dla wszystkich 
jednostkowych uczestników sportu. Zatem poziom udziału jednostki w reali-
zacji wspólnego dobra sportu jest świadectwem jej odpowiedzialności i przy-
datności w umacnianiu aksjologicznych fundamentów sportu. Nie oznacza 
to, zdaniem komunitarystów, że krępowana jest jednostkowa wolność w spo-
rcie, ale jedynie, że jednostkowa koncepcja dobra winna mieścić się w ramach 
nadrzędnego dobra sportowej wspólnoty68.

Możemy zatem powiedzieć, że komunitaryści opowiadają się za taką wizją 
sportu, w której to nie jednostkowe preferencje, ale wspólnotowy styl postę-
powania winien stanowić jego fundament i busolę. Tak rozumiany sport, któ-
ry opiera się na najbardziej cenionych przez wspólnotę wartościach, może być 
uznany za doskonały, najlepiej spełniający nadzieje i oczekiwania wspólnoty. 
Mając na uwadze ustalenia Amitai Etzioni i przykładając je do rzeczywistości 
sportu, możemy powiedzieć, że sport wymaga pewnych zmian i przewarto-
ściowań. Winien on ograniczyć rolę indywidualizmu, rywalizacji i konkuren-
cji, podkreślania jednostkowych uprawnień, wolności wyboru indywidualne-
go sposobu działania na rzecz wspólnotowości, współdziałania i współpracy, 
odpowiedzialności za losy innych i całej wspólnoty, działania według wzorów 
i zasad oraz moralności podzielanej przez sportową wspólnotę69.

68 W. Kymlicka (1998), dz. cyt.: 230-231; W. Kymlicka (1989), Liberalism, Community 
and Culture, Oxford.

69 A. Etzioni (1996), The New Golden Rule. Community and Morality in a Democratic 
Society, New York.
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Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że toczący się spór 
pomiędzy liberalizmem i komunitaryzmem jest zasadniczo nierozstrzygalny. 
Zawsze będzie grupa zwolenników teorii społecznej ufundowanej na warto-
ściach liberalizmu, ale także będą zwolennicy odmiennego stanowiska, a mia-
nowicie, że fundamentem społeczeństwa winny być wartości wspólnotowe. 
Tak zdaje się wyglądać spór teoretyczny. Patrząc na ten spór w porządku 
politycznym, a zwłaszcza praktyki społecznej, dochodzimy do przekonania, 
że nie ma społeczeństw w pełni liberalnych, nie mających rozwiązań komu-
nitarnych, ale także nie ma społeczeństw całkowicie komunitarystycznych, 
z których wyeliminowane byłyby całkowicie rozwiązania liberalne.

Charakterystyczną cechą społeczeństw (po)nowoczesnych jest pragma-
tyzm, polegający na poszukiwaniu najlepszych i najbardziej adekwatnych 
rozwiązań z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa. Polega to najczęściej 
na wprowadzaniu do życia społeczeństw liberalnych rozwiązań o charakterze 
komunitarnym. Dobrą tego egzemplifikacją jest tocząca się w Polsce dyskusja 
na temat tego, czy szczepienia powinny być obowiązkowe czy nieobowiąz-
kowe. Liberalnie myślący w tym względzie, nazywani wolnościowcami czy 
antysanitarystami, stoją na stanowisku, że to wyłączenie od ich woli powinna 
zależeć decyzja o szczepieniu. Natomiast z drugiej strony stoi większościowa 
grupa, która w argumentacji na rzecz szczepień wskazuje na dobro wspólne, 
dobro wszystkich członków społeczeństwa, którym jest zahamowanie rozwo-
ju wirusa i powstrzymanie jego dalszych, często coraz groźniejszych mutacji. 
Tak pisze na ten temat Ewa Siedlecka, „Argument z praw człowieka zawsze 
polega na przeciwstawieniu sobie różnych praw. W tym przypadku na jednej 
szali jest autonomia jednostki, jej prawo do prywatności i wolności przeko-
nań i zakaz dyskryminacji, na drugiej – bezpieczeństwo zbiorowości, która 
też zresztą składa się z jednostek”70.

Sytuacja w sporcie jest podobna. Występują na jego gruncie rozwiązania 
w pełni liberalne, jak choćby dotyczące charakteru uczestnictwa w sporcie, 
wyboru dyscypliny sportowej, wyboru ścieżki sportowego rozwoju czy formy 
uczestnictwa w sporcie. Jednak w sporcie, a zwłaszcza w olimpizmie podkre-
śla się także znaczenie i rolę wspólnotowych celów. One w wielu przypadkach 
są nadrzędne wobec jednostkowych aspiracji. Przykładowo, dobro grupy 
w grach zespołowych jest zdecydowanie ważniejsze niż dobro pojedynczego 
zawodnika wchodzącego w skład zespołu. Przepisy sportowe, regulaminy, ale 
także zasady etyczne w sporcie są tak skonstruowane, aby działania sportowe, 

70 E. Siedlecka (2021), Odszczepieńcy, „Polityka”, 39: 12-14.
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sportowa rywalizacja przebiegały według wspólnotowych reguł i wzorów, tj. 
według zasad określonych i podzielanych przez sportową wspólnotę. Kolejna 
sprawa, to kwestia wychowania w sporcie i poprzez sport. W sporcie powinny 
być i są stwarzane warunki zarówno do w pełni wolnego i autonomicznego 
postępowania, nowatorstwa, innowacyjności i kreatywności, ale z drugiej, 
także do współdziałania, współpracy, kooperacji i zdolności podporządkowa-
nia partykularnych celów i interesów, celom i interesom grupowym.

Z tego też powodu celem olimpizmu jest nie tylko czysta rywalizacja, ale 
także umacnianie pokoju między narodami, przyjaźń, solidarność, dobro i fair 
play. Celem olimpizmu jest stworzenie swoistej, szeroko rozumianej olimpij-
skiej wspólnoty ludzi młodych, wywodzących się z różnych społeczeństw, 
kultur, mających różny kolor skóry, różną kulturę symboliczną i wzory zacho-
wań, która ma być zaczynem do budowania wspólnoty ponad- kulturowej, 
regionalnej, kontynentalnej, wspólnoty światowej, globalnej. We wspólnocie 
takiej nie powinno być konfliktów, wojen, przemocy i podziałów.

Na zakończenie, na podstawie dotychczasowych ustaleń, można sformu-
łować pewną konstatację ogólną na temat współczesnego sportu i pewnego 
paradygmatu jego organizacji i rozwoju. Wydaje się, że winien on zawierać 
zarówno rozwiązania liberalne, tj. szanować wolnościowe i autonomiczne 
aspiracje jednostki, ale też winien podkreślać znaczenie komunitarnych 
rozwiązań, tj. tego, co wspólnotowe, co służy realizacji ponadjednostkowych 
celów71.

71 Obecne w praktyce sportowej założenia komunitaryzmu nie są sprzeczne 
z rozwiązaniami liberalizmu, ale stanowią pewien aspekt ewolucji tej koncepcji, 
jedne wobec drugich mają charakter komplementarny. Takie też przesłanie odnośnie 
społeczeństwa zawarte jest w pracy z zakresu filozofii polityki: M. Turowski (2011), 
Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, wspólnoty i państwa 
jako krytyki społecznej i politycznej, Toruń. 
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AKSJOLOGIA KOMUNITARYZMU 
JAKO HORYZONT FILOZOFICZNEJ 
DEBATY O KONDYCJI 
WSPÓŁCZESNEGO SPORTU

Sport, szczycący się bogatą i złożoną tradycją historyczną, kulturową 
i społeczną, a także równie imponującym zasobem dyskursów akademickich 
i publicystycznych na swój temat, wrósł w tkankę współczesnego życia tak 
mocno, że w opinii autorów tychże dyskursów stał się nie tylko jego spekta-
kularną enklawą, ale lustrem odzwierciedlającym skomplikowaną całość sys-
temu społecznych, ekonomicznych i politycznych praktyk. Spektakularność 
sportu wynika bezpośrednio z jego widowiskowości, kanalizowanej w od-
biorze medialnym spektakli sportowych oraz ludycznych doświadczeniach 
stadionowych. Medialny przekaz oraz emocje sportowe nie są jednakże czy-
stymi i spontanicznymi artykulacjami wydarzeń i przeżyć, są umiejętnie za-
rządzane przez różne agendy heterogenicznych wobec natury samego sportu 
interesów. Wartości czysto sportowe, takie jak wspomniana widowiskowość, 
ale także psychofizyczna sprawność zawodników, radość z rywalizacji, ideał 
doskonałości, etos kalokagathii (ideał greckich atletów i filozofów, ale również 
fundament neoolimpizmu) poddane są dzisiaj procesom instrumentalizacji 
i wykorzystywane do pozasportowych celów: marketingu, technologii, poli-
tyki, zysku kapitalistycznego. Krytycy analizujący kondycję współczesnego 
sportu posuwają się w związku z tym nawet do tezy, że „sport już nie istnieje”, 
oddał bowiem pole obcym dyktatom: „Z jednej strony może się wydawać, 
że – jak chciał baron de Coubertin – sport nadal jest tym, czym był w staro-
żytnej Grecji: rywalizacją jednostek demonstrujących swoją fizyczną spraw-
ność poprzez aktywność przebiegającą zgodnie z pewnym zestawem reguł. 
Z drugiej jednak strony widać, że tak rozumiany sport już nie istnieje, po-
nieważ sposobu jego organizacji i funkcjonowania nie wyznacza wcale logika 
sportowej rywalizacji. Decydują o nim zasady kapitalistycznej akumulacji, 
na czele z dwoma kluczowymi dla właścicieli kapitału elementami: inwestycją 
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i zwrotem, czyli zyskiem”1. Wzorem jednego z pesymistycznych diagnostów 
nowożytnego sportu Lewisa Mumforda, który określił sport mianem „sprze-
dajnej bogini”2 można przyklejać do sportu kolejne etykiety: arena wolnego 
rynku, targowisko próżności i chciwości, współczesny targ gladiatorów, labo-
ratorium post-człowieka, pole bitewne imperialnych potęg świata etc.

Wszystko to prawda, prawda nazbyt oczywista i wielokrotnie wypowia-
dana w jeremiadach nad „złem, w które obrastają pryncypia sportu”3. Trzeba 
jednakże zauważyć, że wszystkie afronty, na jakie skazujemy współczesny 
sport tak naprawdę dotyczą kondycji nie tylko sportu, ale stanu społeczeństwa 
i kultury w ogóle, status quo nowoczesnego życia. Sport, z uwagi na swą spek-
takularną obecność w globalnym świecie, jest szczególnie predysponowany 
do skupiania w sobie dominujących tendencji, wpływów i interesów. Sport 
nie jest bardziej niemoralny niż świat, którego stanowi on znaczący fragment. 
Z tych powodów tak chętnie analizowany jest on przez historyków, socjolo-
gów i kulturoznawców, dla których stanowi on heurystyczny model badania 
dynamiki przemian kulturowych. Sport jest soczewką ogniskującą całość życia 
społecznego oraz procesów historycznych zachodzących w obrębie ludzkiego 
świata4. Zwracając się w hermeneutycznym, rozumiejąco-interpretującym 
namyśle ku sportowi możemy dokonywać fuzji horyzontów historycznej tra-
dycji i kontekstów będących wypadkową problemów, kryzysów i dylematów 
naszych czasów. Musimy pamiętać o tym, że kryzysy są żywotną tkanką kul-
tury, zawierają w sobie wyzwanie, zadanie i potencjał rozwoju. Rozumiejąca 
interpretacja zderzenia archetypicznych pryncypiów tradycji z kontekstami 
i problemami współczesności ma na względzie wydobycie żywotnych sensów 
dla aktualnego życia, a także wzrost poziomu ludzkiej samowiedzy oraz od-
powiedzialności. Na taki sens rozumienia wskazywał w swych pracach Hans-
-Georg Gadamer, wypracowując dyrektywy filozofii hermeneutycznej5. Sport 
w jego przebogatej tradycji historycznej, w przesileniach, barierach, pokusach 
i wyzwaniach współczesności wymaga takiego złożonego i pogłębionego, 
wolnego od jednostronnych ocen i opinii rozumienia.

1 Zob. J. Sowa, K. Wolański (2017), Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spekta-
klu, Warszawa: 8-9.

2 L. Mumford (1974), Sport – sprzedajna bogini. W: Z. Krawczyk [red.], Filozofia i so-
cjologia kultury fizycznej. Wybór tekstów, Warszawa: 260-266.

3 S. Wołoszyn (1996), Ratujmy humanistyczne wartości sportu. W: Z. Żukowska [red.], 
Fair play. Sport. Edukacja, Warszawa: 51.

4 Zob. Także: P. Nosal (2014), Technologia i sport, Gdańsk: 17; T. Schirato (2007), Un-
derstanding Sports Culture, London.

5 Zob. m.in.: H.-G. Gadamer (1979), Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa; 
Tenże (1992), Dziedzictwo Europy, Warszawa.
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Na potrzebę uznania tradycji jako zestawu „nieuniknionych horyzontów”6 
rozumienia i samorozumienia ludzkości oraz konieczność prowadzenia nie-
ustannego dialogu między tradycją a współczesnością wskazuje wielu przed-
stawicieli nurtu filozofii politycznej, który przyjął nazwę komunitaryzmu. 
Czytamy u jednego z czołowych filozofów tego nurtu Alasdaira MacIntyre’a 
w jego Dziedzictwie cnoty: „Jesteśmy tym, czym uczyniła nas przeszłość, 
czy tego chcemy czy nie, i nie potrafimy zatrzeć w sobie (…) tych fragmen-
tów naszej osobowości, które ukształtowały się przez nasz związek z każdą 
epoką w naszej historii. Jeżeli jest tak rzeczywiście, to nawet społeczeństwo 
bohaterskie jest w nieunikniony sposób cząstką nas wszystkich; kiedy więc 
przypominamy sobie miniony proces formowania naszej kultury moralnej, 
opowiadamy historię, która jest także naszą własną historią”7.

Komunitaryzm w swej nazwie odwołuje się do pojęcia wspólnoty (ang. 
community, większość adherentów tego nurtu to przedstawiciele anglosaskiej 
filozofii politycznej, obok cytowanych już tutaj Charlesa Taylora i Alasdaire’a 
MacIntyre, są to: Michael Sandel, Michael Walzer czy Amitai Etzioni) rozu-
mianej jako wspólnota wartości stanowiąca fundament życia określonych 
zbiorowości społecznych oraz politycznych. Komunitarianie przeciwstawiają 
wspólnotę wyznawanych wartości przejawiającą się w praktykach społecz-
nych postawom broniącym indywidualizmu, polemizują z podstawowymi 
przesłankami myśli liberalnej. Jej pierwszym protagonistą był prekursor 
Oświecenia John Locke8. W swoich dziełach przedstawiał on wolność jed-
nostki jako wartość absolutną ograniczoną wyłącznie wolnością innej jed-
nostki. Na straży tak zabsolutyzowanej wolności powinno stać państwo. Tak 
rozumiana wolność jest na różne sposoby rozpisywana przez współczesnych 
protagonistów filozofii liberalnej, takich jak Robert Nozick, John Rawls czy 
Ronald Dworkin. Komunitarianie wchodzą w spór z liberałami i wykazują, 
że liberalny indywidualizm prowadzi do atomizacji społeczeństw, wyjałowie-
nia relacji międzyludzkich oraz relatywizmu aksjologicznego. Skoro ludzkiej 
natury nic nie może determinować i ma ona prawo do całkowitej swobody sa-
morozumienia swojego bytu i losu, człowiek okazuje się podmiotem pustym 
(ontyczną tabula rasa) działającym w zerowej bądź swobodnie fluktuującej 
przestrzeni wartości. Według komunitarianów człowiek nie jest w stanie 

6 C. Taylor (2001), Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warsza-
wa; Tenże (2002), Etyka autentyczności, Kraków.

7 A. MacIntyre (1996), Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa: 241.
8 Zob. m.in.: S. Avineri, A. De-Shalit [red.] (1999), Communitarianism and indivi-

dualism, New York; Ł. Dominiak (2010), Wartość wspólnoty: o filozofii politycznej 
komuniataryzmu, Toruń. 
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rozwijać się w takich warunkach, trudno nawet w sensie antropologicznym 
mówić tu o jakimkolwiek rozwoju, ponieważ istota ludzka nie ma w takiej 
perspektywie nadrzędnego celu, telos, rozumianego jako potencjał, cel życia 
ludzkiego w ogóle. Wspólnota dla komunitarian oznacza nie tylko wspólne 
wartości stanowiące „horyzont sensu” ludzkiej samowiedzy, autonomii i au-
tentyczności, ale także wspólną naturę, ejdos człowieczeństwa, naturę dyna-
miczną i ukierunkowaną na realizację telos. Community ludzka jest wspólnotą 
tak aksjologiczną, jak i ontyczną.

Aksjologiczny wymiar wspólnoty jest przedmiotem szczególnej troski 
Charlesa Taylora. W Etyce autentyczności oraz Źródłach podmiotowości kana-
dyjski filozof podkreśla, że dla sensownego i autentycznego życia konieczne 
jest usytuowanie egzystencji w relacji do „tła sensowności”. Filozofia powinna 
stanowić podstawowy instrument „artykulacji ukrytych horyzontów”, stano-
wić medium nowej majeutyki „wspólnego dobra” stanowiącego antidotum 
na „duchową lobotomię” naszych czasów9. Dialog z innymi oraz tradycją sta-
nowią warunek naszej tożsamości. To, kim jesteśmy zależy od tego, „skąd po-
chodzimy”10. Taylor prowadzi swą niezwykle meandryczną, złożoną i erudy-
cyjną refleksję przywołując różne tradycje mądrościowe, narracje filozoficzne 
oraz „subtelne języki” poetów i artystów. Dąży do pojednania, czyli szukania 
„wspólnego dobra” nie w trybie konfliktogennego sytuowania stanowisk „za” 
czy „przeciw”, ale poprzez anamnezę „wspólnego dobra”, jako źródła sensu 
i prawdziwego motywu różnych dróg jego artykułowania.

Na tym tle refleksja Alasdaira MacIntyre’a wydaje się o wiele bardziej 
homogeniczna, brytyjski filozof odwołuje się zasadniczo do jednej tradycji 
filozoficznej, czyniąc Arystotelesa (a za nim Tomasza z Akwinu) głównym 
mentorem swoich rozważań. To Stagiryta określił człowieka mianem zoon 
politikon, zwierzęcia politycznego, istoty społecznej, która nie jest w stanie 
rozwinąć swojego logosu poza ojkos, wspólnotą. Logos, rozumność, stanowi 
telos człowieka, jego gatunkową formę, która jednocześnie wyznacza ramy 
pełni jego tożsamości i dojrzałości oraz drogę ich aktualizacji, zwanej entele-
chią. Na tej drodze istotnym narzędziem w dojrzewaniu człowieka są cnoty. 
MacIntyre rozumie cnoty za Arystotelesem jako dyspozycje osobowe do re-
alizowania dobra, wypracowane drogą ćwiczenia i permanentnego samowy-
chowania moralnego jednostek. Aby ten proces był skuteczny, jednostka musi 
mieć wsparcie od wspólnoty, która przekazuje wzorce i honoruje autorytety 
godne naśladowania. To wsparcie jest niczym innym jak tylko zakorzenie-
niem w ethosie, wspólnocie wartości. Wynika też ono niejako automatycznie 

9 C. Taylor (2001), dz. cyt.: 957.
10 C. Taylor (2002), dz. cyt.: 39.
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z osadzenia jednostek w strukturze społecznej zbiorowości, z ról społecznych, 
które jego los mu w tej zbiorowości wyznaczył. Nieprzypadkowo filozof przy-
wołuje tradycję społeczeństw heroicznych, to w ich ramach bowiem człowiek 
wypracował klasyczny zestaw cnót takich jak męstwo, honor, przyjaźń, walecz-
ność w imieniu i w trosce o zachowanie grupy, klanu, wspólnoty. Opowieści 
o czynach wojowników, atletycznych bohaterów, takie jak eposy Homera czy 
sagi celtyckie i islandzkie były bardzo ważnym elementem tradycji heroicznej, 
krystalizowały w postaciach heroicznych wzorce wartości ważne dla istnienia 
wspólnoty i rozwoju jednostek11. W Atenach w VI stuleciu p.n.e. recytowano 
ceremonialnie poematy Homera, co miało wpływ również na kształtowanie 
się kultury atletycznej i jej ethosu. W kolejnym stuleciu ethos heroiczny został 
poddany filozoficznej racjonalizacji, która stanowiła dyskursywną formę tej 
prastarej narracji epicznej12. Średniowiecze ulokowało ten ethos w perspek-
tywie chrześcijańskiej eschatologii i soteriologii, sytuując wspólnotę w kon-
tekście nadprzyrodzonych celów i przeznaczeń człowieka. Jedność i pełnia 
człowieka zostały rozbite w okresie Oświecenia, które poprzez filozoficzne 
dywagacje, takie jak „gilotyna Hume’a” dokonało bezwzględnego rozdzielenia 
sfery faktów od sfery wartości. Skutkiem tego był emotywizm, przekonanie, 
że wartości nie mają wartości obiektywnej, lecz są jedynie epifenomenem in-
dywidualnej woli, preferencji i skłonności jednostek. Spadek po tym zwrocie 
to naturalizm i relatywizm moralny, zaliczane do głównych bolączek nowo-
czesności nie tylko przez współczesnych komunitarian, ale – przypomnijmy 
– przez jednego z najgłębszych diagnostów kryzysu racjonalności, jakim był 
Edmund Husserl13.

Jak te refleksje możemy odnieść do tradycji i kondycji współczesnego 
sportu? Pomocna okazać się może dokonana przez MacIntyre’a konfrontacja 
filozofii Arystotelesa i Nietzschego oraz idea „dziedzictwa cnoty”. Arystoteles 
i Nietzsche byli myślicielami nie tylko żywotnie zainteresowanymi filozofią 

11 A. MacIntyre (1996), dz. cyt.: 226 i n.
12 O wartościach bohaterskich w odniesieniu do sportu w fenomenologii Maxa Sche-

lera zob.: M. Zowisło (2020), Człowiek i wartości w kulturze fizycznej. Studium teo-
retyczne, Kraków: 60-67. O idei bohatera sportowego zob.: m.in. B. Urbankowski 
(1981), Etyka i mitologia sportu. W: Z. Krawczyk [red.], Sport i kultura, Warszawa; A. 
Tyszka (1970), Olimpia i Akademia. Szkice o humanistycznej treści sportu, Warszawa; 
H. Zdebska (1996), Bohater sportowy. Studium indywidualnego przypadku Bronisła-
wa Czecha (1908-1944), Kraków; M. Zowisło (2009), Bohater wczoraj i dziś. Szkic 
o idei męstwa w filozofii i sporcie. W: Z. Dziubiński, K.W. Jankowski [red.], Kultura 
fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, Warszawa.

13 E. Husserl (2017), Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, Kra-
ków; Tenże (1993), Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Warszawa. 



55

wartości, ale także autorami słynnych wzorów wielkości człowieka. Jeden pi-
sał o megalopsychos, drugi o der grosse Mensch/Übermensch, jednakże postaci 
te różnią się diametralnie. Warto na wstępie podkreślić, że dla obu filozo-
fów takie wartości atletyczne, jak siła, sprawność, zdrowie, piękno ludzkiego 
ciała były cechami niezbędnymi dookreślającymi na poziomie somatycznym 
portrety wybitnych jednostek. Wartości te zdają się być jedynym wspólnym 
mianownikiem obu wizji. Przypomnijmy, iż Arystoteles zarysował swoją kon-
cepcję megalospsychos, człowieka o wielkiej duszy w Etyce nikomachejskiej. 
Jest to indywidualista, który dokonuje wielkich czynów, ma wielkie serce, ale 
i wielki rozum, jest niezależny i samowystarczalny, ceni sobie rzeczy piękne, 
gardząc tymi, które są zaledwie pożyteczne, o nic nie prosząc, sam chętnie 
udziela pomocy. Wobec ludzi stojących wyżej w hierarchii jest wyniosły, zaś 
zachowuje powściągliwość wobec słabszych, ma wielki gest, jest prawdomów-
ny, opanowany w ruchach i mowie. Za jego dzielność i piękno moralne oraz 
fizyczne należy mu się słuszny hołd otoczenia. Koroną jego cnót jest stała 
dyspozycja (cnota) do realizowania dyrektywy złotego środka, co znaczy, 
iż w praktyce umie on zawsze „doznawać (…) namiętności we właściwym 
czasie, z właściwych przyczyn, wobec właściwych osób, we właściwym celu 
i we właściwy sposób”14. Nie jest to zadanie łatwe: „(…) trudną jest rzeczą być 
w całym tego znaczeniu słusznie dumnym; nie jest to bowiem możliwe bez 
doskonałości etycznej (kalokagathia)”15. To jest właśnie ów telos, zadanie życia 
człowieka, jego cel, dojrzałość, pełnia. Wzorzec ten ma charakter uniwersalny 
– jest on możliwy do osiągnięcia przez każdego człowieka, praktykującego 
logos i ethos. Oznacza to, że ludzkie życie jest jednością i pełnią, czyli dobrem. 
Realizacja ludzkiego potencjału ma zatem wymiar moralny. Eudajmonia, ide-
ał greckiej etyki oznacza zarówno szczęście, jak i doskonałość, ma wymiar tak 
aksjologiczny, jak i ontologiczny.

Wizja „wielkiego człowieka” zaproponowana przez Nietzschego jest we-
dług MacIntyre’a „propozycją negatywną”, wychodzi bowiem od desperackie-
go aktu „zburzenia do samych fundamentów struktury odziedziczonych przez 
nas przekonań i moralnego rozumowania”16. Megalopsychos Arystotelesa jest 
wielkim człowiekiem w ramach wspólnoty i jej praw, Übermensch Nietzsche-
go jest wielkim samotnikiem, outsajderem społecznym, kultywującym swój 
indywidualny geniusz poza prawami społecznymi, dokonującym nieustan-
nie Umwertung, odwrócenia wartości, zgodnie z własną wolą mocy. W Woli 
mocy filozof wzgardziciel kreśli konterfekt Nadczłowieka: „Wielki człowiek 

14 Arystoteles (1982), Etyka nikomachejska, Warszawa: 57.
15 Tamże: 136.
16 A. MacIntyre (1996), dz. cyt.: 454.
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– człowiek, stworzony i wymyślony przez naturę w wielkim stylu – kim on 
właściwie jest?... Jeżeli nie może przewodzić, idzie sam… potrzeba mu nie 
«pokrewnej» duszy, ale niewolników, narzędzi… Wie, że nie można się z nim 
porozumieć; poufałość wobec innych uważa za niesmaczną, a gdy kto sądzi, 
że jest życzliwy, zazwyczaj się myli; przywdziewa maskę, kiedy nie rozmawia 
ze sobą samym. Częściej kłamie niż mówi prawdę… Jest w nim samotność, 
która jest poza zasięgiem pochwały i nagany, nie ma odwołania od wyroków 
jego własnej sprawiedliwości”17. Osobliwa to sprawiedliwość, która łamie 
wszelkie zasady społecznej komunikacji i więzi. MacIntyre zauważa, że tak 
pojęta „doskonałość” zaprowadziła Nietzschego do moralnego solipsyzmu: 
„wielki człowiek” sam jest dla siebie autorytetem cnót, samowystarczalnym, 
lecz pozbawionym jakiegokolwiek oddźwięku poza sobą.

Według brytyjskiego filozofa droga cnoty to droga wytyczona przez Ary-
stotelesa, droga wspólnoty, droga ethosu. Przypomnijmy, iż grecki termin 
ethos, obok takich konotacji jak obyczaj, charakter, postawa moralna, spo-
sób bycia, skłonność, cecha znaczy również miejsce pobytu, zamieszkania, 
siedzibę, legowisko, stanowisko18. Jak możemy to rozumieć? Miejsce pobytu 
jest środowiskiem obyczajów, najcelniej tę łączność uwarunkowania geogra-
ficznego i kulturowego widać w polskim słowie „stanowisko”. Stanowisko jest 
zarazem punktem, pozycją w przestrzeni, jak i poglądem, postawą. Arysto-
teles tworząc od tego terminu nazwę nowej dyscypliny filozoficznej ethika, 
wiedział, że wartości wyrastają z miejsca wspólnego, że zamieszkiwanie ozna-
cza wyznawanie i praktykowanie wspólnych pryncypiów. Zadaniem etyki jest 
wydobywanie i opis uniwersalnych, nierelatywnych wartości i praw. Tylko 
we wspólnocie zasad człowiek jest w stanie rozkwitać w pełni. Etyka nakreśla 
drogę urzeczywistniania przez człowieka pełni bytowej we wszystkich aspek-
tach jego egzystencji. Ethos Arystotelesa to „miejsce wspólne” określające 
zarówno ludzką wspólnotę, jedność gatunkową ludzi, jak i jedność przesłań 
etyki mającej stać się nauką uniwersalną opisującą wspólny wszystkim lu-
dziom telos: cel, los, przeznaczenie, zadanie, ścieżki spełnienia i ostatecznie 
szczęścia. MacIntyre drogę cnoty rozszczepia na trzy ścieżki: praktykę, nar-
rację i tradycję moralną: „Jeżeli bowiem koncepcję dobra będziemy pojmo-
wać w kategoriach praktyki, narracyjnej jedności życia ludzkiego i tradycji 
moralnej, wówczas dobra – a wraz z nimi jedyne postawy autorytetu, jaki 

17 Tamże: 457 (podaję za MacIntyrem, ponieważ fragment ten nie znalazł się w polskim 
wydaniu Woli mocy).

18 O. Jurewicz (2000), Słownik grecko-polski, t. 1, Warszawa: 430; Zob. szerzej na temat 
rozumienia terminu ethos: M. Zowisło (2018), Wędrówki dookolne. Ethos i epifanie 
miejsca zamieszkania, „Folia Turistica”, 49: 309-327.
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posiadają prawa i cnoty – odkryć można tylko przez wkraczanie w stosunki 
konstytuujące wspólnoty, spośród których najważniejszą więzią jest pewna 
wizja i rozumienie dóbr, wspólne wszystkim ich członkom”19.

Sport posiada wszystkie trzy z wymienionych przez MacIntyre’a zasobów 
„dziedzictwa cnoty”: praktykę w postaci historycznej tradycji rywalizacji 
atletycznej, narrację będącą opowieścią o niezwykłej, prawdziwie bohater-
skiej przygodzie przekraczania granic kondycji człowieka oraz wypracowaną 
przez filozofów i wielbicieli sportu (do takich należał między innymi sam 
Arystoteles) tradycję moralną. Komunitariańskie rozważania Taylora i Ma-
cIntyre’a są wskazówkami, co i jak należy kultywować w tradycji sportu, poza 
samymi sportowymi potyczkami. To przede wszystkim wspólnota wartości, 
stabilny horyzont aksjologiczny, bez którego obecności i wpływów dochodzi 
prędzej przy później do instrumentalizacji i alienacji istoty sportu. To także 
otwartość na wielopodmiotową debatę nad treściami tego aksjologicznego 
zaplecza, debatę, która odzwierciedlać powinna trudne problemy nie tylko 
samego sportu, ale i kultury w ogóle, której jest on niezbywalną jak dotąd 
częścią. Jak pisze Charles Taylor w zakończeniu Etyki autentyczności: „Sku-
teczny udział w tej wieloaspektowej debacie jest możliwy pod warunkiem, 
że uświadomimy sobie, co w kulturze nowoczesności jest wielkie, a co płytkie 
czy niebezpieczne. Parafrazując słowa Pascala o człowieku, nowoczesność 
charakteryzuje zarazem grandeur, jak i misére. Tylko perspektywa obejmująca 
jedno i drugie może dać nam pełny wgląd w kondycję naszej epoki; wgląd, 
którego potrzebujemy, aby zmierzyć się z jej największym wyzwaniem”20. 

Te wskazówki dotyczące naznaczonej wieloma bolączkami nowocze-
sności warto zastosować do interpretacji „wielkości i nędzy” współczesnego 
sportu, czynników jego rozkwitu i dekadencji. Tak badany sport ma moc 
rozpoznania antropologicznego, może powiedzieć człowiekowi, kim jest on 
sam. Mimo symptomów kryzysu sport nadal jest ważny dla człowieka, budzi 
jego entuzjazm, rodzi nowych mistrzów stających się podziwianymi wzorami 
i autorytetami osobowymi. Człowiek broni sportu, czystej gry, wartości fun-
dujących jego etos, bo zależy mu na sporcie, uważa go za wyraz i spełnienie 
rudymentów własnego istnienia.

19 A. MacIntyre (1996), dz. cyt.: 458.
20 C. Tylor (2002), dz. cyt.: 115.
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SPORT W PANDEMII 
– POMIĘDZY INDYWIDUALIZMEM
A SOLIDARNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ1

Pandemia COVID-19, której na całym świecie doświadczamy od pierw-
szych miesięcy roku 2020 zaburzyła normalne (to znaczy takie, do którego 
się przyzwyczailiśmy i postrzegamy jako normalne) funkcjonowanie wielu 
dziedzin życia społecznego. Dotyczy to zarówno tak poważnych i fundamen-
talnych dla życia dziedzin jak opieka zdrowotna, gospodarka i ekonomia, 
produkcja, transport i logistyka czy bezpieczeństwo, jak i względnie mniej 
ważnych, niekoniecznie niezbędnych, takich, które można ograniczyć, bo nie 
mają charakteru egzystencjalnego. Do tej drugiej grupy rządy wielu krajów 
zaliczyły pośrednio poprzez swoje pandemiczne decyzje aktywność kultu-
ralną, turystyczną, sportową i rekreacyjną, czyli uogólniając, wolnoczasową 
„nadbudowę” naszego życia, która w opinii wielu (i przy licznych głosach 
przeciwnych) nie jest nam niezbędna do życia. W tym krótkim tekście przed-
stawię zarys obrazu pandemicznej dyskusji na temat niezbędności lub zbęd-
ności sportu i rekreacji ruchowej w warunkach kryzysu oraz indywidualnych 
i społecznych potrzeb, wolności i obowiązków, dobra jednostek i ogółu, ego-
izmu i altruizmu oraz tego, jak różnie są te pojęcia w pandemii rozumiane.

W sporcie profesjonalnym najpoważniejsze zakłócenia przebiegu ry-
walizacji sportowej miały miejsce od marca do sierpnia roku 2020. W tym 
okresie na całym świecie odwołano większość imprez sportowych (niemal 
90% biletowanych imprez sportowych o planowanej liczbie widzów powyżej 
pięciu tysięcy)2 – lokalnych, krajowych, międzynarodowych i największych 

1 Praca sfinansowana ze środków MEiN na naukę i przygotowana w ramach działalno-
ści Szkoły Naukowej AWF Warszawa nr 2 „Społeczno-humanistyczna szkoła badań 
kultury fizycznej”.

2 https://twocircles.com/gb-en/articles/covid-to-halve-2020-sports-calendar/ 
(26.04.2021).

https://twocircles.com/gb-en/articles/covid-to-halve-2020-sports-calendar/


59

światowych imprez sportowych. Zgodnie z szacunkami firmy marketingowej 
Two Circles, w roku 2020 odbyło się tylko około 53% zaplanowanych na ten 
rok imprez sportowych (z 49 803 zaplanowanych imprez z minimalną pięcio-
tysięczną liczbą widzów). W początkowym okresie wprowadzania na świecie 
restrykcji pandemicznych, w marcu 2020 roku z zaplanowanych 5,5 tysiąca 
imprez sportowych zorganizowano jedynie 1,87 tys. wydarzeń (33%)3. Biorąc 
pod uwagę cały rok 2020, miało to między innymi taki skutek, że w porówna-
niu do roku 2019 polscy zawodnicy (seniorzy i juniorzy) zdobyli 82% mniej 
medali mistrzostw Europy w różnych dyscyplinach sportu4.

Dla zawodowych lig sportowych w dużym stopniu uzależnionych od finan-
sowania ze strony mediów wstrzymanie rozgrywek oznaczało okresowy brak 
lub ograniczone możliwości realizacji kontraktów zawodowych lig sportowych 
z firmami medialnymi, pogorszenie sytuacji finansowej klubów, wstrzymy-
wanie wynagrodzeń dla zawodników lub renegocjowanie ich umów. Wiosną 
roku 2020 trudno było jeszcze przewidzieć, jak długo taka sytuacja może po-
trwać i jak będzie się dalej rozwijała pandemia. Dla najbardziej uzależnionych 
od mediów komercyjnych lig i dyscyplin sportowych (np. amerykańskich NBA, 
NHL lub najwyższych europejskich lig w męskiej piłce nożnej) strata wpływów 
ze sprzedaży samych biletów na mecze, choć dotkliwa, była mniej znacząca niż 
dla klubów z niższych lig, szczególnie w mniej skomercjalizowanych dyscypli-
nach. W ich przypadku zyski ze sprzedaży biletów na wydarzenia sportowe sta-
nowią zwykle znaczącą cześć ogólnych dochodów klubów. W najwyższej nie-
mieckiej lidze piłkarskiej DFL na jeden mecz przypada średnio 42 tys. widzów. 
Jest to druga najwyższa liczba na świecie po północnoamerykańskiej lidze 
hokejowej NHL (67 tys. widzów) i piłkarskiej English Premier League (38 tys. 
widzów)5. Nawet przy tak dużych liczbach kibiców na stadionach, analizujący 
skutki pandemii COVID-19 dla budżetów wybranych lig i klubów sportowych 
Horky6 zauważa, że im wyższa liga tym proporcjonalnie do całych przychodów 
klubów mniejsze jest znaczenie dochodów ze sprzedaży biletów, a tym większe 
znaczenie finansowania od mediów, sponsorów i z innych źródeł.

Wstrzymanie możliwości organizacji zawodów sportowych oznacza-
ło gwałtowne zahamowanie rozpędzonej biznesowej maszyny produkcji 

3 Tamże.
4 GUS (2021), Kultura fizyczna w latach 2019 i 2020 (raport z 30.11.2021 wydawany 

co dwa lata), 71.
5 T. Horky (2020), No sports, no spectators – no media, no money? The importance of 

spectators and broadcasting for professional sports during COVID-19, „Soccer and 
Society”, 22(1): 1-7. 

6 Tamże: 2-3. 
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i sprzedaży produktów sportowych za pośrednictwem mediów. Spowodowa-
ło to okresowe zamrożenie działalności globalnego przemysłu sportowego 
wycenianego w roku 2019 na ponad 500 miliardów USD7, w tym normal-
nej pracy sportowych stacji telewizyjnych, portali internetowych, zespołów 
dziennikarzy, operatorów kamer, firm oferujących zakłady bukmacherskie, 
organizatorów wydarzeń sportowych i operatorów obiektów sportowych. 
W przypadku wielofunkcyjnych stadionów i innych obiektów sportowych 
oznaczało to utratę dochodów z tytułu organizacji imprez sportowych 
i wszelkich innych masowych wydarzeń kulturalnych. Ten zaskakujący prze-
stój w niezakłóconej do tej pory produkcji sportowych treści medialnych 
zmusił wiele firm i organizacji sportowych do szybkiej zmiany dotychczaso-
wego sposobu działania. Mógł też przyczynić się – już bardziej z perspekty-
wy kibiców, społecznych badaczy sportu, polityków i ogółu społeczeństwa, 
które w większości nie interesuje się zbyt intensywnie sportem – do posta-
wienia ontologicznych pytań o cele, sens i społeczne funkcje współczesnego 
medialnego sportu profesjonalnego. W sytuacji czasowej utraty możliwości 
wytwarzania i sprzedawania medialnego produktu sportowego8 i generowa-
niu przez „kartele sportowe” (sięgając do pojęcia użytego przez Jankowskiego 
i współautorów w roku 1997)9 przychodów dla siebie i znaczącej liczby pod-
miotów pośredniczących i współpracujących, okazało się dobitnie, że współ-
czesny sport profesjonalny w medialnych dyscyplinach sportowych to niemal 
wyłącznie widowisko wystawione na sprzedaż, podobnie jak filmy i seriale, 
widowiska teatralne czy muzyczne. Utrata możliwości współpracy z mediami 
elektronicznymi i dostępu do odbiorców podważyła więc ogólny sens istnie-
nia widowiskowego sportu profesjonalnego w obecnej formie. Skłania to tak-
że do zadawania ontologicznych pytań o sens istnienia współczesnego sportu 
profesjonalnego, których w normalnym szybkim biegu zdarzeń sportowych, 
poza humanistami badającymi ten fenomen kulturowy, nikt, w tym pracujący 
„w tej branży” sportowcy, trenerzy, sędziowie, działacze, dziennikarze, obsłu-
ga techniczna zawodów, operatorzy stadionów, menadżerowie klubów i ich 
właściciele itp. (a chyba także i kibice) nie zadaje. W przypadku większości 
wymienionych osób, szczególnie zapewne menadżerów i właścicieli klubów 

7 Business Research Company (2019), Sports Global Market Opportunities and Strate-
gies to 2022, Dublin.

8 K. Hull, M. Romney (2020), „It Has Changed Completely”: How Local Sports Broad-
casters Adapted to No Sports, „International Journal of Sport Communication”, 13(3): 
494-504. 

9 K.W. Jankowski, J. Kosiewicz, S. Wanat, J. Żyśko (1997), Przeobrażenia systemowo-
-strukturalne kultury fizycznej. W: K.W. Jankowski, Z. Krawczyk [red.], Przeobraże-
nia kultury fizycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa: 129.
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sportowych będzie celem profesjonalnej aktywności sportowej jest zysk fi-
nansowy: „niezależnie od wszystkiego końcowym wyrazem sukcesu (klubu 
sportowego – ML) jest zawsze wynik finansowy”, a „stawką jest uwolnienie 
osiągnięć handlowych i finansowych od niepewności sportowej”10.

Sytuacja pandemiczna także w kontekście sportu była na bieżąco komento-
wana w mediach, a także z oczywistym opóźnieniem analizowana przez bada-
czy sportu, w tym socjologów sportu. Giulianotti i Collinson11 przeprowadzili 
analizę treści artykułów publikowanych w pierwszym okresie pandemii na po-
czątku roku 2020 w wybranych według typów najbardziej popularnych tytułów 
prasowych w Wielkiej Brytanii (analizowano elektroniczne wersje pism i ich 
strony internetowe oraz portal informacyjny BBC12) pod kątem oceny sposobu 
postrzegania przez dziennikarzy, sportowców, klubów i organizacji sportowych 
oraz (w mniejszym stopniu) sportu amatorskiego i rekreacji ruchowej. Ten cie-
kawy artykuł wskazuje na zarówno deskryptywny, jak i normatywny charakter 
publikacji na temat sportu. Po analizie treści Giulianotti i Collison13 wyróżnili 
trzy medialne wymiary sportu pandemicznego: egzystencjalny (pytania o sens 
sportu, jego znaczenie w życiu jednostek i społeczeństwa), normatywny (egoizm 
chcących uprawiać sport lub go oglądać vs altruizm – wspólnota, solidarność), 
społeczno-kulturowy i polityczny (sport jako źródło problemów pandemicz-
nych lub terapia fizyczna i psychiczna; sport jako zagrożenie rozwoju pandemii 
lub jako pomoc w jej pokonaniu).

W ramach opisu sytuacji, podobnie jak w innych krajach media infor-
mowały o przebiegu rywalizacji sportowej, jej niezwykłym wpływie na sport 
(często w analizach quasi historycznych) i ograniczeniach rywalizacji sporto-
wej w wyniku decyzji władz państwowych lub federacji sportowych. Bardziej 
interesujący wydaje się oceniający charakter części publikacji prasowych, 
w których w widowiskach sportowych z udziałem kibiców dopatrywano 
się źródeł problemów pandemicznych i przejawu chciwości organizatorów. 
Wskazywano je także jako przykłady braku solidarności ze strony władz roz-
grywek ligowych i klubów (w związku z niechęcią do odwoływania intratnych 
wydarzeń sportowych) z innymi organizacjami ograniczającymi swoją ak-
tywność w związku z pandemią oraz wywieranie przez organizacje sportowe 

10 Z. Pawlak, A. Smoleń (2015), Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, 
Warszawa.

11 R. Giulianotti, H. Collison (2020), Sport and the Covid-19 Pandemic: A Structuralist 
Analysis of Key Themes in the UK Mass Media, „Front. Sports Act. Living”, 2, https://
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020. 578472/full (18.01.2022).

12 Były to czasopisma „The Guardian”, „The Telegraph”, „Daily Mail”, „Sun” oraz strona 
internetowa BBC.

13 R. Giulianotti, H. Collison (2020), dz. cyt. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.%20578472/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.%20578472/full
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silnej presji na władze w celu możliwie najszybszego wznawiania rozgrywek 
sportowych i ograniczania strat finansowych, bez większej troski o zdrowie 
kibiców. Dotyczyło to różnego traktowania zaleceń sanitarnych od marca 
2020 przez różnych organizatorów wydarzeń sportowych w Wielkiej Bryta-
nii, w tym m.in. karygodnej zdaniem wielu komentatorów organizacji meczu 
piłkarskiego klubów FC Liverpool i Atletico Madryt w ramach Ligi Mistrzów 
w Anglii (z udziałem 52 tys. fanów) oraz organizacji czterodniowych wyści-
gów konnych Cheltenham w dniach 10-13.03.2020 z udziałem około 150 tys. 
kibiców. Z drugiej strony w analizowanych przez Giulianottiego i Collinsona14 
materiałach wskazywano też na przeciwne zjawiska poczucia odpowiedzial-
ności organizacji sportowych za swoich pozbawionych możliwości zarobko-
wania pracowników (zawodników i zawodniczek, sztabów szkoleniowych, 
zespołów wspierających itd.) np. poprzez organizację wsparcia psychologicz-
nego (przypadek The Women’s Netball Players Association) i np. gesty soli-
darności sportowców pracujących ochotniczo w szpitalach15.

Przykłady dla tego wątku postaw oraz zachowań organizacji i sportowców 
w pandemii podawał także m.in. King16, który wskazywał na zachowania me-
dialnych gwiazd tenisa w tym okresie, w tym, prezentowanie przez Novaka 
Djokovica nietypowych teorii dotyczących możliwości zwalczania koronowi-
rusa przez metody medytacyjne i kwestionowanie potrzeby szczepień. Djo-
kovic pozostał niezaszczepionym pandemicznym sceptykiem nawet w roku 
2021 i wymusza na organizatorach wielkich turniejów (np. Australian Open 
2022) dopuszczenia go do gry jako (nomen omen) „szczególnego przypadku 
medycznego”, co po akceptacji organizatorów wzbudza zrozumiałe niezado-
wolenie innych zaszczepionych zawodników, a także wielu widzów, którzy 
chcąc lub nie podporządkowują się pandemicznym wymogom sanitarnym. 
Ze względu na bardzo dużą rozpoznawalność na świecie, tezy głoszone przez 
Djokovica znalazły duży społeczny oddźwięk (w jednym z wywiadów zostały 
obejrzane w ciągu pierwszego tygodnia przez 500 tys. osób.). Ten przypadek 
po raz kolejny przypomina o problemie społecznej odpowiedzialności osób 
publicznych i gwiazd sportu oraz o społecznym problemie wszechwiedzą-
cych celebrytów, którzy wprowadzani są przez media często w rolę ekspertów 
od wszystkiego. Inna gwiazda tenisa Roger Federer, która bardziej zrozumiała 

14 R. Giulianotti, H. Collison (2020), dz. cyt.
15 Więcej na ten temat: M. Mazurkiewicz (2021), The mass mobilization of Polish foot-

ball fans in the face of Covid-19: Duties of the heart, W: Sport and the Pandemic: Per-
spectives on Covid-19’s Impact on the Sport Industry, Routledge.

16 K.R. King (2020), Professional Tennis’s Constellational Response to COVID-19, „Inter-
national Journal of Sport Communication”, 13(3): 344-351. 
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pandemiczną atmosferę, wzmocniła swój pozytywny medialny wizerunek 
darowizną nieco ponad 1 miliona dolarów amerykańskich na walkę z koro-
nowirusem w rodzinnej Szwajcarii17. Takie działania podejmowali też inni 
sportowcy świadomi swojej uprzywilejowanej finansowej pozycji i odpo-
wiedzialności społecznej, m.in. polski piłkarz nożny Jakub Błaszczykowski 
(przekazał 400 tys. zł na walkę z koronowirusem fundacji Human Gesture) 
i Robert Lewandowski (darowizna o wartości miliona Euro przewyższająca 
gest finansowy Rogera Federera) oraz Arkadiusz Milik, którego restauracja 
w rodzinnych Katowicach przygotowywała posiłki dla szpitali18. Podobne 
działania na miarę swoich możliwości podejmowały też niektóre organizacje 
kibicowskie (szczególnie skupione wokół piłki nożnej) za granicą i w Polsce19. 
Jak widać, podobnie jak w innych dziedzinach życia, także w sporcie – za-
równo wśród organizatorów, mediów, zawodników i kibiców – pandemia wy-
woływała różne reakcje. Były wśród nich zarówno postawy egoistyczne, jak 
i altruistyczne.

Podobne egzystencjalne w swojej naturze pytania zadawane były w okresie 
pandemii przez obywateli i media także w stosunku do całej dziedziny kultu-
ry fizycznej, w tym rekreacji ruchowej i sportu z całym jego amatorsko-pro-
fesjonalnym zróżnicowaniem. Były to pytania dotyczące tego, czy uprawianie 
i oglądanie sportu stanowią ważne dziedziny życia, a jeśli tak, to dlaczego 
(znaczenie ekonomiczne, społeczne, polityczne, psychologiczne). Zarówno 
politycy, jak i dziennikarze i wszyscy obywatele (każda grupa w innym stop-
niu i z innych powodów) zmuszeni byli do odpowiedzi na pytanie o to, czy 
uprawianie sportu amatorskiego i ćwiczeń fizycznych jest ważne. A jeśli nawet 
jest ważne, to czy jest dla wszystkich niezbędne na równi z opieką medyczną, 
rehabilitacyjną, fizjoterapeutyczną, praktykami religijnymi czy zakupami. 
Pomijam w tym przypadku fakt różnego wartościowania tych dziedzin życia 
przez różne osoby o odmiennych systemach wartości, postawach, potrzebach 
i praktykach kulturalnych, o czym interesująco pisał Andrzej Pawłucki20 ko-
rzystając także ze swoich doświadczeń pandemicznych.

Sport i rekreacja ruchowa zostały w regulacjach prawnych dotyczących 
pandemii od początku zauważone i w szczególny sposób wyróżnione spo-
śród innych dziedzin życia. Często wyodrębniano w kulturze fizycznej pewne 

17 K.R. King (2020), dz. cyt. 
18 M. Mazurkiewicz (2021), dz. cyt. 
19 Tamże. 
20 A. Pawłucki (2021), Culturae physica factum – tracony sens uprawcy natury cielesnej 

w epidemicznej izolacji. W: Z. Dziubiński, Z. Mazur [red.], Kultura fizyczna w interak-
cyjnej perspektywie, Warszawa: 241-262.
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wyjątkowo „trudne” do zabezpieczenia antypandemicznego obiekty, takie jak 
„siłownie, kluby fitness, baseny”21. Wśród innych dziedzin życia i aktywności 
stwarzających ponadprzeciętne zagrożenie dla rozwoju pandemii wyróżnia-
no oświatę, handel w galeriach handlowych, hotelarstwo, galerie sztuki, kina 
i teatry. Jak raportowali autorzy opracowania GUS22 od połowy marca 2020 r. 
wprowadzony został całkowity zakaz prowadzenia działalności sportowej, 
rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD 2007 w dziale 93), w szczegól-
ności polegającej m.in. na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, basenów, 
siłowni oraz klubów fitness. W miesiącach letnich wprowadzono luzowanie 
obostrzeń i zwiększyła się możliwość aktywności podmiotów związanych 
z działalnością sportową oraz nastąpił łatwiejszy dostęp do obiektów sporto-
wych. Jesienny wzrost zachorowań na COVID-19 spowodował wprowadze-
nie kolejnych ograniczeń, np. obiekty sportowe zostały ponownie zamknięte 
z wyłączeniem tych, które prowadziły działalność dla osób uprawiających 
sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wyda-
rzeń sportowych oraz dla studentów i uczniów w ramach zajęć na uczelni lub 
w szkole. Pod koniec grudnia 2020 r. przepisy zostały ponownie zaostrzone 
(np. obiekty mogły być udostępnione tylko dla członków kadry narodowej 
polskich związków sportowych), a następnie od wiosny 2021 roku były lu-
zowane, pozostając w stanie względnej stabilizacji do późnej jesieni, kiedy 
to nie zamknięto obiektów sportowych i rekreacyjnych, ale ograniczono do-
puszczalną liczbę niezaszczepionych uczestników zajęć.

W pandemii tradycyjne bariery uczestnictwa w sporcie i rekreacji ru-
chowej zostały powiększone o szereg dodatkowych utrudnień, obiektywnych 
barier i subiektywnych uzasadnień braku aktywności sportowo-rekreacyjnej. 
Wiązało się to m.in. z niedostępnością obiektów i usług sportowych, z za-
wieszoną działalnością wielu stowarzyszeń i organizacji, nie zajmujących się 
bezpośrednio lub głównie sportem i rekreacją, ale często wspierających takie 
aktywności (np. uniwersytety trzeciego wieku, harcerstwo, domy kultury), 
obawami przed zarażeniem na zajęciach sportowych i łamaniem zaleceń sani-
tarnych i prawa (co prowadziło np. do tego, że samotnie trenujący na wolnym 
powietrzu rowerzyści jeździli w maseczkach). Problemem była także niechęć 
do dostosowywania swoich praktyk sportowych lub rekreacyjnych do wy-
mogów reżimu sanitarnego, ale także utrata partnerów sportowych, rozpad 
grup zajęć sportowych i rekreacyjnych czy zmiany harmonogramu pracy 
członków gospodarstwa domowego utrudniające realizację własnych planów 

21 Cytat z informacji ikonograficznej o restrykcjach pandemicznych w okresie 15-
28.03.2021, warszawa19115, https://pl/koronawirus (07.11.2021).

22 GUS (2021), dz. cyt.
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sportowych. Ze względu na zdalne nauczanie dzieci, w rodzinach z dziećmi 
w wieku szkolnym problemem były także zwiększone obowiązki rodzinne 
w związku z nauczaniem dzieci poza szkołą (w większym stopniu dotyczące 
kobiet niż mężczyzn). Część osób rezygnowała z płatnych zajęć sportowych 
(w Polsce branża ta jest silnie skomercjalizowana) w sytuacji obawy o dochody 
lub utraty części dochodów. Część osób w okresie pandemii miała pogorszo-
ne samopoczucie i nie miała wewnętrznej motywacji do ćwiczeń w warun-
kach innych niż zwykle. Dla tych, którzy mimo braku możliwości normalnej 
realizacji swoich ćwiczeń fizycznych w klubach fitness chcieli podejmować 
aktywność samodzielnie, problemem okazywały się czasem niedostatki kom-
petencji do samodzielnej organizacji własnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
O niektórych z tych problemów wspominają m.in. autorzy raportu „Życie co-
dzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań”23.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności oraz w powszechnym dostępie 
do obiektów sportowych miały wpływ na spadek aktywności klubów spor-
towych i organizacji kultury fizycznej czy organizację imprez sportowych 
i rekreacyjnych. W powiązaniu z tymi zjawiskami, w związku z tym, że czę-
ściowo nie było czego (tzn. imprez sportowych, zajęć sportowych itp.) finan-
sować, wydatki publiczne według klasyfikacji budżetowej wydatków w dziale 
926 – kultura fizyczna (z budżetu państwa oraz z jednostek samorządu te-
rytorialnego) w 2020 r. wyniosły 6,0 mld zł i zmniejszyły się w porównaniu 
z 2019 r. o 3,9%, natomiast w odniesieniu do 2018 r. – o 4,6%, co w połączeniu 
z inflacją oznacza wyraźne zmniejszenie wydatków publicznych na sport i re-
kreację ruchową.

Sytuacja pandemiczna i przedstawione w zarysie ograniczenia możliwości 
organizacji i uprawiania sportu i rekreacji ruchowej wywołały wiele interesu-
jących reakcji i dyskusji. Firmy świadczące usługi fitness („w branży fitness”) 
musiały czasowo zamknąć około ok. 3 tys. klubów fitness w Polsce i starać się 
zachować ok. 3 mln swoich klientów24. Starały się one także zachować miejsca 
pracy dla (w dużym stopniu sprekariatowanej) kadry instruktorów klubów 
fitness i innych pracowników obsługi (w Polsce ok. 150 tys. osób), którymi 
w dużej części są głównie osoby młode (w całej UE: 48% tych pracowników 
to osoby w wieku do 34 roku życia)25. Firmy branży fitness starały się uniknąć 

23 R. Drozdowski, M. Frąckowiak, M. Krajewski, M. Kubacka, A. Modrzyk, Ł. Rogow-
ski, P. Rura, A. Stamm (2020), Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego 
etapu badań, Poznań: 146, 153-155.

24 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/fitness-rynek-czeka-
-reorganizacja.html (10.11.2020). 

25 Tamże.
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zamknięcia działalności, także dając wyraz swojemu niezadowoleniu w pro-
testach ulicznych, takich jak np. warszawski protest branży fitness przeciw 
rządowym decyzjom o zamknięciu „siłowni i basenów” z 17 października 
202026. W pragmatycznej logice myślenia właścicieli i pracowników branży 
fitness pojawił się pomysł kampanii PR, której celem była zmiana klasyfiko-
wania i postrzegania zajęć fitness, swoisty „rebranding” fitnessu”, który miał-
by być utożsamiany z koniecznością dbałości o zdrowie i instytucjami służby 
zdrowia, i jako taki zaliczony do zbioru „niezbędnej” aktywności społecznej 
(swoista ucieczka ku „niezbędności”). Pojawiły się więc dodatkowo w klu-
bach fitness i KRS-ach firm je prowadzących usługi rehabilitacyjne, fizjotera-
peutyczne, konsultacje medyczne. Gdyby traktowanie aktywności w klubach 
fitness w kategoriach medycznych faktycznie się upowszechniło, mogłoby to 
doprowadzić do pozytywnej zmiany np. w postaci legitymizowanych w ten 
sposób większych inwestycji państwa w profilaktykę zdrowotną obywateli 
z wykorzystaniem aktywności fizycznej. Mogłoby to być realizowane np. po-
przez refundowane przez państwo recepty na zajęcia sportowo-rekreacyjne 
na podobieństwo recept na zabiegi fizjoterapeutyczne lub leki finansowane 
w ramach NFZ. W pandemii okazywało się jednak, że bardziej niezbędne 
od umożliwienia dużej części społeczeństwa dbałości o dobrostan fizyczny, 
psychiczny i społeczny jest umożliwienie treningu najlepszym zawodnikom 
– członkom kadr narodowych, głównie chyba z tego powodu, że realizują oni 
ważne cele polityczne państwa, a poza tym nie jest to ich dodatkowa wolno-
czasowa aktywność, ale de facto praca. Stąd, w okresie pandemicznym nastą-
pił w Polsce wzrost liczebności licencjonowanych zawodników sportowych 
i członków kadr narodowych, którzy tak jak w przypadku Polskiego Związku 
Przeciągania Liny mogli się za jedyne 50 zł samodzielnie zapisać do kadry 
narodowej i korzystać z przysługującego jej członkom prawa do uprawiania 
sportu. Uzupełnili oni w ten sposób grupę zawodników kadr narodowych, 
która w roku 2019 była szacowana na 8,8 tys. członków (w 70 polskich związ-
kach sportowych)27. Była to jedna z wielu form strategii zaradczych dla osób, 
które nie mogły wyobrazić sobie normalnego życia bez uprawiania sportu.

Zainteresowanie sportem, szczególnie w wymiarze jego konsumpcji me-
dialnej nie jest aż tak powszechne, jak się często uważa. Sport jest medialny, 
widowiskowy, jest źródłem mnóstwa informacji i ciekawostek dziennikar-
skich. Funkcjonują w nim celebryci, których życie prywatne i zawodowe chęt-
nie prezentowane jest w kulturze popularnej. Najbardziej zaangażowani kibice 

26 https://wyborcza.biz/biznes/ (07.11.2021).
27 GUS (2020), Kultura fizyczna w 2019 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kul-

tura-turystyka-sport/sport/ (20.12.2021).
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piłkarscy skupiają uwagę dziennikarzy i są widoczni w mediach, mimo że nie 
są oni tak naprawdę liczni w stosunku do całej populacji danego kraju. Dla 
większości Polaków badanych przez CBOS28 to, że w roku 2020 odwoływano 
imprezy sportowe nie miało większego znaczenia i nie było „uciążliwe lub 
dotkliwe” (z treści pytania do respondentów). O takiej dokuczliwości braku 
możliwości oglądania imprez sportowych wspomniało jedynie 14% respon-
dentów i była to 14 z 17 wyróżnionych pozycji (przed „innymi” problema-
mi, „żadnymi z wymienionych” i odpowiedzią „trudno powiedzieć”). Same 
liczby uczestników tych imprez sportowych też nie są zbyt duże (np. ok. 10 
tys. uczestników w letnich igrzyskach olimpijskich i ok. 3 tys. w igrzyskach 
zimowych).

O ile więc pandemia podniosła moim zdaniem znaczenie aktywności fi-
zycznej i uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej w celach zachowania 
dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, o tyle ujawniła także 
skrajnie komercyjny charakter działalności wielkich organizacji sportowych, 
lig rozgrywkowych i komercyjnych imprez sportowych, oraz to, że zaintereso-
wanie nimi nie jest tak powszechne, jak byśmy się spodziewali i może chcieli. 
Nie są one aż tak niezbędne do życia ogółowi społeczeństwa, jak mogłoby 
się wydawać śledząc strukturę treści medialnych. Warto więc, szczególnie 
z perspektywy instytucji publicznych i wydatkowania publicznych środków, 
pamiętać nie tylko o politycznych i wizerunkowych funkcjach sportu profe-
sjonalnego i wysokiego wyczynu, ale także o rekreacji ruchowej i ich dużym 
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb biologicznych (zdrowie fizyczne), psy-
chicznych (kształtowanie i ekspresja osobowości, doznania estetyczne i hedo-
nistyczne, redukcja stresu, osiąganie komfortu psychicznego) i społecznych 
(kultura fizyczna jako kanał socjalizacji i akulturacji, czynnik integracji gru-
powej) jednostek i całych zbiorowości. W dobie poszukiwania efektu „wow!”, 
płytkich „newsów”, „klikalności” informacji internetowych i poszukiwania 
spektakularnych obrazów i informacji (także sportowych) należy być może 
o tych być może medialnie nudnych, ale podstawowych i bardzo ważnych 
funkcjach kultury fizycznej przypomnieć. 

28 CBOS (2020), Życie codzienne w czasach zarazy, 4.
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SPORT W DIALOGU WSPÓLNOTY 
I JEDNOSTKI1

Koncepcje komunitarianizmu i liberalizmu nie są ujęciami równoległymi, 
nie stanowią obrazu dwóch dróg rozwoju cywilizacji. Są obrazem dyskursu, 
którego przedmiotem jest jednostka i jej miejsce w przestrzeni społecznej. 
Społeczeństwo jest tu postawione przed dylematem granic wolności jednostki 
i dylematem struktury, w której trzeba przyjąć dominujący punkt widzenia 
na miejsce podmiotu w społeczności. Zderzenie to ma wymiar egzysten-
cjalny, dotyka bowiem interesów jednostki, która chcąc je zaspokoić musi 
pogodzić indywidualne i egoistyczne podejście z potrzebą współdziałania 
w grupie i tworzenia wspólnoty, w ramach której zaspokojenie owych inte-
resów jest możliwe. Wspomniane koncepcje wydają się odzwierciedlać ten 
dylemat. Jako indywidua myślimy przede wszystkim o interesach własnych, 
co powinna gwarantować nam, w wymiarze mentalnym i materialnym, za-
sada wolności. Filozoficzna koncepcja wolności wskazuje nam podstawy 
etyczne dla takiej postawy, zauważa jednak istnienie innych podmiotów o ta-
kich samych prawach, co powoduje nałożenie na nas ograniczeń w warstwie 
przedmiotowej naszej wolności, tak zresztą jak w warstwie przedmiotowej 
innych podmiotów2. Racjonalne uzasadnienie zasady wolności prowadzi 
do sformułowania zasady sprawiedliwości, która wydaje się uzasadniać 
prawo do realizacji własnych interesów, wskazując mechanizmy godzenia 
ich z interesami innych, i co wydaje się ważne w kontekście społecznym, 
gorzej usytuowanych w przestrzeni społecznej3. Postulat godzenia interesów 

1 Praca naukowa finansowana ze środków MEiN na naukę w roku 2022 w ramach 
działalności Szkoły Naukowej AWF Warszawa SN Nr 2 „Społeczno-humanistyczna 
szkoła badań kultury fizycznej”.

2 J.S. Mill (1959), Utylitaryzm. O wolności, Warszawa.
3 J. Rawls (1994), Teoria sprawiedliwości, Warszawa.
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jest w istocie wskazaniem na drogę tworzenia wspólnoty, która kierując się 
zasadą sprawiedliwości będzie owe interesy w akceptowalny, z moralnego 
punktu widzenia, sposób godziła, nie odbierając jednocześnie jej członkom 
prawa do wolności i sposobów jej manifestowania. Komunitarianizm byłby 
reakcją na dominację w koncepcjach liberalizmu podmiotowego indywidu-
alizmu i sformułowaniem potrzeby działania w obrębie wspólnoty, poza którą 
jednostka ma ograniczone możliwości funkcjonowania. Niektóre z praktyk 
społecznych są realizowane przed audytorium wspólnoty, zatem chcąc je sen-
sownie praktykować musimy funkcjonować jako cześć wspólnoty4.

Taką praktyką społeczną jest sportowa rywalizacja. Sport jest zjawiskiem 
społecznym obecnym w większości ludzkich wspólnot, z uwagi jednak 
na zróżnicowanie kulturowe ludzkich społeczności sportowa rywalizacja 
przybiera różne formy i przebiega według różnych zasad. Współczesność 
przyzwyczaiła nas do postrzegania sportu przez pryzmat jego projektu no-
wożytnego, mającego, jak się wydaje, dwie główne części składowe: rozwój 
sportu zespołowego i „konceptualizacja” sportów narodowych, oraz reakty-
wację ethosu olimpijskiego, jaka dokonała się w nowożytnej kreacji ruchu 
olimpijskiego, formułując dla nowożytnego sportu założenia aksjologiczne. 
Świat sportu z jednej strony podporządkowuje się temu modelowi, z drugiej 
zachowuje swoją kulturową odrębność, praktykując sporty narodowe ograni-
czające się do swoich przestrzeni kulturowych, jak baseball, sumo czy krykiet. 
Uniwersalizm zasad sportowej rywalizacji zderza się z uwarunkowaniami 
kulturowych wzorów społecznych, które nie są ideowymi konstruktami, ale 
realnymi wzorami zachowań, kształtującymi relacje społeczne. Relacje mię-
dzy ludźmi kształtowane są według kulturowych wzorów zachowań stano-
wiących mocne fundamenty cywilizacyjne i będące często podstawą różnic 
kulturowych i cywilizacyjnych. Relację między zasadami a stosunkami mię-
dzyludzkimi określa relacja uniwersalizm-partykularyzm5, relację między 
jednostką a grupą określa relacja kolektywizm-indywidualizm6. Odnosząc 
się do tych dwóch par relacji społecznych, tworzymy obraz społeczności, 
w których ów ideowy spór liberalizmu z komunitarianizmem nabiera formy 
realnych wzorów zachowań, mających wpływ na kształt życia społecznego. 
Rozważane relacje są czytelne poprzez kulturowe wzory zachowań, które 
nadają refleksji kontekst międzykulturowości. Sport jako zjawisko społeczne 
funkcjonuje w wymiarze międzykulturowym, chociaż wyraźnie widać w nim 

4 P. Śpiewak (2004), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa; Z. Bauman (2000), 
Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.

5 F. Trompenaars, C. Hampden-Turner (2002), Siedem wymiarów kultury, Kraków.
6 G. Hofstede (2000), Kultury i organizacje, Warszawa.
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dominację projektu sportu, jaki narodził się w cywilizacji zachodu. Owa mię-
dzykulturowość będzie widoczna w wielu różnorodnych aspektach sportu: 
w składach reprezentacji narodowych, w akcentowanym indywidualizmie 
zawodników, podejściu do zasad sportowej rywalizacji w kwestii dopingu, 
formach ekspresji, podejściu do sędziowania, poziomie rywalizacji w wybra-
nych dyscyplinach sportu, uwikłaniu w formy upolitycznienia sportu. Na tle 
tych odmienności kulturowych będą również jawiły się różnice w kwestiach 
aksjologicznych, fundamentalnych dla sportu, w kwestii równości, wolności 
i sprawiedliwości.

Wskazując na kontekst kulturowy tworzenia projektu nowożytnego spor-
tu, jakim jest cywilizacja zachodu, sytuujemy go w jednym ze wzorów kul-
turowych. Możemy założyć, że rodził się on w krajach, którym właściwy jest 
indywidualizm, silnie skorelowanych z ich położeniem geograficznym i za-
możnością7. Takie umiejscowienie pozwalało na dyskutowanie jego założeń 
i szerokie odwoływanie się do opinii społecznej i upowszechnianie założeń 
w mediach kultury masowej. Można przyjąć, że także dlatego skierowany był 
początkowo do zamożnych warstw społecznych, dysponujących szerszymi, 
z uwagi na swoją pozycję społeczną, marginesami wolności. Z drugiej strony 
powstawała oferta zawodowego sportu zespołowego kierowana do niższych 
warstw społecznych, mająca za sprawą odmiennej natury uczestnictwa, 
wzmacniać elementy wspólnotowe, dla tworzącego się nowego modelu spo-
łeczeństwa, zwłaszcza w zakresie narracji tożsamościowych. Społeczeństwo 
amerykańskie ewoluowało w stronę wzoru indywidualistycznego w proce-
sie bogacenia się i kreowania szerokiego spectrum możliwości dla swojego 
rozwoju, tworząc strukturę świata sportu, balansującą pomiędzy dwoma 
wzorami: kolektywistycznym wzorem sportu narodowego, pozwalającym 
na tworzenie jednolitej narracji tożsamościowej zespolonej z określonym 
modelem sportowej praktyki, ujednolicanym w przestrzeni społecznej, przy 
jednoczesnym podkreślaniu regionalizmów i budowaniu narracji tożsamo-
ściowych lokalnych, nawiązujących do ethosów klubów sportowych. Towa-
rzyszyła temu indywidualistycznie ukierunkowana wartość wolności. Sukces 
sportowy ma teoretycznie swój wymiar jednostkowy, w warstwie pojęciowej 
mistrz świata jest jednostką. Taka ewaluacja sukcesu sportowego jest obrazem 
wyjątkowości, wyróżnienia i nie kwestionowanego sukcesu, któremu w zależ-
ności od wzoru kulturowego będą sie należały różne beneficja. W społecz-
nościach kolektywistycznych będzie on sukcesem całej wspólnoty, powodem 
do dumy, dobrem całej społeczności, dla której celem nadrzędnym nie jest 
postulat samorealizacji, ale praca na rzecz sukcesu całej grupy. W kulturze 

7 Tamże: 101.
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indywidualistycznej, w której mamy na uwadze głównie siebie i najbliższą 
rodzinę, tytuł mistrzowski będzie w naturalny sposób załugą jednostki i jej 
tytułem do chwały i powodem poprawy jej bytu ekonomicznego. Będzie tak 
również w przypadku sportów zespołowych, w których drużynę będzie się po-
strzegało poprzez wybranych zawodników, idoli, mistrzów lub przegranych. 
Zwycięstwa i porażki będą analizowane poprzez grę jednostek, jednostki 
będą stawały się bohaterami masowej wyobraźni, przesuwając na drugi plan 
zespoły. Sport współczesny zmienia kontekst kibicowania, wymuszając na ki-
bicach związki z marką klubową. Zawodnicy kierujący się własnymi kariera-
mi będą nieustannie zmieniali drużyny, nie pozostawiając kibicom wyboru. 
Jedynym stałym punktem związanym z lokalnością kibiców będzie klub, 
a utrzymanie wspólnoty kibicowskiej stanowiącej dla wielu mieszkańców 
podstawę narracji tożsamościowej, będzie zmuszało do przenoszenia związ-
ku z zawodników na klub jako całość, lub wchodzenia we wzór kibicowania 
„followers”8. Z punktu widzenia kibiców dominującym wzorem powinien 
być wzór kolektywizmu z uwagi na mechanizm utożsamiania się z sukcesem 
lub porażką drużyny, i interpretacji w kategoriach grupowych „my”, i relacji 
swoi – obcy – „oni”. Kibicowanie jest raczej praktyką ludyczną niż osobniczą, 
a ludyczność, jako wzór zachowania jest elementem wspólnotowym. Sport 
jest przestrzenią, w której tworzone przez kibiców i menedżerów sportu spo-
łeczności stykają się z interesami jednostek, realizujących poprzez sport swoje 
egzystencjalne interesy. W tym aspekcie sport odzwierciedla uwarunkowania 
życia społecznego, w którym zasady narzucane przez społeczeństwo weryfi-
kowane są w praktykach codzienności. Zjawisko sportu jest dość powszechnie 
wskazywane jako przejaw życia społecznego, jako mechanizm kształtowania 
poczucia przynależności do wspólnoty, bazujący na atawistycznych wzorach 
rywalizacji, którym w kontekście sportów zespołowych bliżej jest do wzoru 
walki niż do wzoru osiągania doskonałości, który ma swoją podstawę jed-
nostkową. Kolektywistyczne uwarunkowania sportu są też podstawą jego 
wykorzystywania w przestrzeni politycznej. Sport z tej perspektywy jest nie 
tylko wzorem wspólnotowym, ale również doświadczeniem masowym i toż-
samościowym. Wzór kolektywistyczny odnosi się również do mechanizmów 
utrzymywania wspólnoty i wzmacniania jej wewnętrznych więzi, do czego 
sport wydaje się być praktyką idealną. Dotyczy to również typowo indywidu-
alnych sportów atletycznych, dla których tworzy się strukturę reprezentacji, 
oddziaływającą w analogiczny jak sporty zespołowe sposób. Indywidualizm 
w sporcie jest ujęciem podmiotowym, ethosowym, punktem odniesienia dla 

8 J. Mosz (2011), Widz jako postkibic w świecie współczesnego sportu. W: T. Sahaj [red.], 
Od fana do chuligana, Poznań: 88-111.
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aksjologii sportu, przedmiotem refleksji dla nauk o sporcie, podstawą dla 
tworzenia ról celebryckich. Jest postawą naturalną dla każdego rozpoczyna-
jącego sportowy trening będący pracą z własnym ciałem. Ludzkie ciało, jego 
możliwości i uwarunkowania jego ruchu są doświadczeniem indywidualnym. 
Wszystko, co dotyczy przygotowania do aktu sportowej rywalizacji jest do-
świadczeniem podmiotowym. Sam akt rywalizacji jest już doświadczeniem 
grupowym, tworzonym i regulowanym poprzez społeczność, która także so-
cjalizuje nas do określonych form posługiwania się ciałem.

W optyce liberalizmu preferującej indywidualizm, jednostka ma być 
odpowiedzialna za swój los i od niej zależy jaką drogę życia wybiera i jak 
wyznaczane sobie cele urzeczywistnia. Można to potraktować jako jeden 
z zarzutów stawianych liberalizmowi przez komunitarianizm, jako zarzut su-
biektywizmu. Zgodnie z koncepcją Rawlsa wpisującą się w nurt liberalizmu 
wspólnota, państwo nie powinno narzucać nam struktury celów, ale powinno 
stwarzać warunki dla sprawiedliwego rozwoju wszystkich obywateli, człon-
ków wspólnoty. Nie sposób jednak pominąć zasadności argumentacji komu-
nitariańskiej, że to właśnie społeczeństwo kształtuje cele i wartości swoich 
obywateli. Dotyczy to zwłaszcza świata sportu, który jak powiedzieliśmy jest 
praktyką wspólnotową. Sportowa rywalizacja jest grą wobec publiczności, 
którą stanowi wspólnota i zgodnie z regułami gry, które ta wspólnota usta-
nawia. Zasady określają sytuację i warunki zwycięstwa i przegranej, zatem 
określanie celów w obszarze sportowej rywalizacji jest wprost związane 
z jej regułami. Dotyczy to nie tylko samego faktu zwycięstwa i społecznego 
usankcjonowania tytułu mistrzowskiego, ale również form i skali beneficjów 
jakie są łączone z tytułem lub aktem zwycięstwa. Zmiany w tym zakresie 
w historii sportu są tego wymownym świadectwem. Projekt kariery sporto-
wej i związane z nim wyznaczanie celów jest zatem związany z konstrukcją 
beneficjów w świecie sportu, a zatem jest uzależniony od zasad tworzonych 
przez wspólnotę. Majątki gwiazd sportu i ich celebryckie statusy są społecznie 
afirmowane. Wskazanie, przyjęcie i realizacja owych celów jest już projektem 
czysto indywidualnym, zależnym od determinacji podmiotu, jego poświęce-
nia i zaangażowania; i również podmiot doświadcza wszelkich konsekwencji 
egzystencjalnych wyborów, których dokonuje. W społecznościach indywidu-
alistycznych jednostka ma również możliwość zmiany swojego statusu spo-
łecznego i przemieszczania się w pionowej strukturze społecznej. Jest to moż-
liwe przede wszystkim w społecznościach, w których dominuje osiągany 
model pozycji społecznej, do jakich należą społeczeństwa liberalne. Ideologie 
konserwatywne chętnie utrzymywałyby strukturę społeczną w niezmienionej 
postaci, co gwarantowałoby przedstawicielom wyższych warstw społecznych 
utrzymanie statusu i dominację w obszarze dóbr ekonomicznych. Liberalizm 
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umożliwia kariery w układzie pionowym, co jest jedną z przyczyn zaangażo-
wania w kariery sportowe przedstawicieli mniejszości społecznych lub grup 
wykluczonych z uwagi na klucz rasowy. Droga sport-praca-sukces jest drogą 
prowadzącą „na salony”, łącznie, tak jak w przypadku Anglii, z otrzymaniem 
tytułu szlacheckiego. Przeważająca obecność Afroamerykanów w reprezenta-
cjach sportowych USA, i podobne składy w reprezentacjach Anglii, Francji, 
Holandii są świadectwem takich możliwości w społecznościach liberalnych. 
Aksjologia sportu pozwala na zawieszanie kwestii rasowych i konstruowanie 
zróżnicowanych rasowo reprezentacji narodowych, także w społecznościach 
konserwatywnych. Sukces sportowy na arenie światowej jest wartością nad-
rzędną i jest ewaluowany w odniesieniu do marki narodowej, co nie stanowi 
realnego odzwierciedlenia wewnętrznych stosunków społecznych. Społe-
czeństwa konserwatywne, antyliberalne będą również poszukiwały spor-
towych indywidualności, ale mechanizm ten będzie miał odwrotną drogę 
działania, czyli nie od jednostki do sukcesu wspólnoty, gdyż każdy sporto-
wy sukces jednostki zostanie przez wspólnotę, której stanowi ona formalną 
część, uznany za sukces wspólnoty, ale od wspólnoty do jednostki i z powro-
tem do wspólnoty. Wspólnota będzie zatem poszukiwała, bądź wręcz będzie 
tworzyła jednostki, których sportowy sukces ma służyć budowaniu pozycji 
owej wspólnoty na arenie międzynarodowej. Mechanizmy takiego działania 
będą również zawierały beneficja, ale całość sytuacji będzie kontrolowana 
w skali politycznej, która będzie tu najważniejszym punktem odniesienia. 
Sportowy sukces nie będzie zatem afirmowany społecznie, ale politycznie. 
Porażka nie będzie historią indywidualną, ale przegraną całej społeczności, 
również z możliwymi konsekwencjami społecznymi i egzystencjalnymi. Pre-
sja polityczna sukcesu sportowego będzie miała także wpływ na naruszanie 
zasad rywalizacji. Sięganie po doping nie będzie indywidualnym wyborem 
podmiotu, ale działaniem „systemowym”. Z punktu widzenia przystawal-
ności owych wzorów kulturowych do społecznej rzeczywistości należałoby 
dokonać rozróżnienia między kolektywizmem politycznym a naturalnym, 
a także niejednorodnością wzoru kulturowego w odniesieniu do wszelkich 
aspektów życia. Możemy być kolektywistami w odniesieniu do rodziny lub 
narodu, a indywidualistami w innych aspektach codzienności. Współczesne 
uwarunkowania rozwoju społecznego i gospodarczego skłaniają do przyję-
cia koncepcji uzupełniania się kolektywizmu i indywidualizmu. W Europie 
np. najmniejszymi indywidualistami wydają się być Francuzi. Kolektywizm 
może być bowiem wzorem społecznym mającym swoją tysiącletnią tradycję, 
jak w przypadku chińskiego konfucjanizmu, lub być strukturą projektowaną 
dla zepchnięcia na drugi plan indywidualizmu, wycofania go jako wzoru za-
chowania z przestrzeni społecznej. Przykładem mogłaby być tu Rosja, która 
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w potocznym osądzie przedstawia się jako społeczność wspólnotowa, co może 
być konsekwencją komunistycznej przeszłości, natomiast w badaniach Ro-
sjanie deklarują indywidualizm w stopniu podobnym do Szwedów, Polaków, 
Anglików czy Australijczyków9. Polityczna presja koncepcji wspólnotowej 
jest jednak na tyle silna, że przekłada się na wiele działań w obszarze spor-
tu. W zestawieniu wykroczeń antydopingowych na igrzyskach olimpijskich 
w okresie 2000-2016 Rosja zajmuje czołową pozycję, wraz z dawnymi krajami 
satelickimi Białorusią, Ukrainą, Kazachstanem10. Ten dysonans można by wy-
rażać, dokonując rozróżnienia między tożsamością publiczną i niepubliczną. 
W kontekście niedemokratycznych konstrukcji władzy z tendencjami tota-
litarystycznymi, takie dwa poziomy tożsamości byłyby właściwym ujęciem 
problemu dysonansu. Naturalność tożsamości publicznej w przypadku spo-
łeczności kolektywistycznych byłaby związana z kolektywizmem organicz-
nym praktykowanym w długich okresach czasu i stanowiących cywilizacyjną 
podstawę, jak w przypadku Chin, a także w odniesieniu do paradygmatu 
religijnego. Społeczności katolickie byłyby raczej kolektywistyczne w prze-
ciwieństwie do indywidualistycznie zorientowanych kultur protestanckich. 
Kolektywistyczny wzór w świecie sportu jest powszechnym mechanizmem 
wprowadzania sportu w publiczną przestrzeń społeczną i wykorzystania go 
w ideologicznych konstruktach politycznych, biorących pod uwagę modelo-
wą rolę sportu jako podstawy narracji tożsamościowych. Dominacja wzoru 
indywidualistycznego umożliwia rozwój indywidualności w świecie sportu, 
powiązanych z poszukiwaniem zmian, nowych rozwiązań, nowych techno-
logii, nowych koncepcji stanowiących jeden z istotnych czynników rozwoju.

Aksjologiczna przestrzeń sportu będzie odzwierciedlała również obec-
ność w praktyce społecznej kulturowych wzorów uniwersalizmu i partyku-
laryzmu. Oba te wzory dotyczą sposobu oceny zachowań innych ludzi, ma-
jących bezpośredni wpływ na nasze zachowania. Praktyki uniwersalistyczne 
opierają się na przekonaniu, że zasady przyjęte w danym społeczeństwie 
powinny być przestrzegane niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujemy, 
i że stanowią one wartość nadrzędną, na której opiera się porządek społeczny. 
Każdy członek wspólnoty powinien działać zgodnie z owymi zasadami, nie-
zależnie od pozycji społecznej jaką zajmuje. Nasze zachowania w społeczeń-
stwie uniwersalistycznym przebiegają zgodnie z zasadą ogólną. Aprobatę dla 
takiego postępowania wzmacnia zasada równości rozumiana w taki sposób, 
że wszyscy podlegający tej zasadzie powinni być traktowani tak samo. Pewne 

9 F. Trompenaars, C. Hampden-Turner (2002), dz. cyt.: 70.
10 https://kierunektokio.pl/igrzyska-na-sterydach-czyli-wpadki-dopingowe-na-

turniejach-olimpijskich/ (15.01.2022).
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niebezpieczeństwo uniwersalizmu tkwi w możliwości wyłączania pewnych 
kategorii podmiotów z obowiązywania owej zasady uniwersalnej, poprzez 
odmawiania im prawa do zajmowania odpowiedniej pozycji społecznej. 
Wtedy zasada równości do takich kategorii podmiotów nie miałaby zastoso-
wania. Wzór partykularystyczny wskazuje na istotną rolę zobowiązań wobec 
innych członków społeczności, wynikających ze stopnia zażyłości między 
nimi. Drugi człowiek nie jest tylko obywatelem, postacią anonimową, ale jest 
postrzegany poprzez pełnioną przez niego rolę społeczną: brata, przyjaciela, 
krewnego itp. Nasze działanie jest koniecznością dokonania wyboru i okre-
ślenia naszej relacji do innego, albo wspieramy go, albo się od niego odsuwa-
my, niezależnie od zasady określającej postępowanie w stosunku do takiego 
czynu. Działanie zgodnie z wzorem uniwersalnym lub partykularnym nie jest 
kwestią wolnego wyboru, racjonalnej decyzji wynikającej z szacunku naszych 
interesów. O naszym postępowaniu decyduje tradycja kultury, z której pocho-
dzimy, religia, w której zostaliśmy ukształtowani i również nasza osobowość. 
Wzór uniwersalistyczny nie musi być też regułą powszechną. Różnice mogą 
występować w stosunku do przedmiotu zasad, w odniesieniu do określonych 
praktyk możemy być mniej pryncypialni niż w odniesieniu do innych. Silny 
partykularyzm w odniesieniu do relacji międzyludzkich pokrywałby się z ła-
maniem zasad dotyczących dopingu. Przykład Rosji i krajów postsowieckich 
odpowiadałby pozycji, jaką zajmują one na skali od partykularystycznego 
systemu zobowiązań międzyludzkich do uniwersalistycznego systemu zasad. 
Lokują się one w dolnej części skali (Rosja 44%) w porównaniu z zajmującą 
pierwszą pozycję, jeśli chodzi o uniwersalizm zasad Szwajcarią (97%)11. Wzór 
partykularystyczny związany z odczuwaniem zobowiązań w stosunku do in-
nych lub grupy, której jesteśmy częścią może również objawiać się w świecie 
sportu w praktykach sędziowskich, zwłaszcza, gdy efekty sportowej rywaliza-
cji będą wykraczały swoimi konsekwencjami poza świat sportu. Globalizacja 
świata sportu wzmacnia tendencje uniwersalistyczne. Spotkanie i rywalizacja 
przedstawicieli różnych kultur możliwe są w oparciu o zaakceptowane przez 
wszystkich uniwersalne zasady, które pojawiają się również przy tworzeniu 
struktur świata sportu i jego instytucji. Powinny one również mieć zastoso-
wanie przy praktyce ich funkcjonowania. Skala interesów jakie są powiązane 
ze światem sportu jest jednak tak duża, że pojawiające się zarzuty o party-
kularyzm są częstym przypadkiem, jak chociażby w przypadku lokalizacji 
igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata. Ponieważ podstawą aksjologii 
sportu jest zasada sprawiedliwości, koniecznym jej wymogiem jest zapew-
nienie równości, co jeżeli jest niemożliwe w sensie ontologicznym, z uwagi 

11 F. Trompenaars, C. Hampden-Turner (2002), dz. cyt.: 51.
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na różnorodność natury, to konieczne w kontekście zasad. Komunitarianizm 
nobilitujący wzór braterstwa, jako formy wzajemnego wsparcia, wydaje się 
nie przystawać do natury relacji społecznych dominujących wśród zawod-
ników świata sportu, dla których koniecznym jest dążenie do sukcesu połą-
czone z naturalnym w tym względzie egoizmem. Zwycięstwa sportowego nie 
można dzielić, wymowa tytułu mistrzowskiego jest jednoznaczna – to jest 
jeden jedyny na całym świecie i z tej perspektywy jest egoistycznym indy-
widualistą. Sprawiedliwość ocen w świecie sportu weryfikujemy w aspekcie 
przestrzegania zasad rywalizacji, które są jednakowe dla wszystkich, którzy 
do rywalizacji chcą przystąpić. Natura sportowej rywalizacji jest strukturą 
dynamiczną i dla zachowania obiektywizmu w ocenach współczesny sport 
sięga po technologie mające gwarantować bezstronność. W ten sposób moż-
na usunąć wzór partykularystyczny z ocen sędziowskich, tak jak w przypadku 
technologii stosowanych w piłce nożnej, choć nie jest to także narzędzie do-
skonałe. Istotową zasadą sportu powinien być uniwersalizm zasad tworzący 
podstawę dla warunku równości sportowej rywalizacji. Skala podejścia par-
tykularystycznego powinna być punktem wyjścia dla dyskusji o wyłączaniu 
pewnych form rywalizacji ze świata sportu. W innym przypadku będziemy 
zmuszeni do dyskutowania założeń aksjologii sportu. Uniwersalizm zasad 
sportowej rywalizacji zderza się w świecie sportu z partykularystycznymi 
potrzebami kibiców. Sport jest przestrzenią naturalną dla powstawania 
wspólnot i akt kibicowania jest najprostszą społeczną praktyką pozwalającą 
nam poczuć przynależność do wspólnoty, przekształcając istnienie jednost-
kowe w akt społecznej przynależności. Jest to idealna podstawa tworzenia 
założenia wspólnotowego, bowiem na poziomie kibicowania nie dyskutujemy 
różnic społecznych decydujących o zajmowanej pozycji społecznej. Praktyka 
sportowa zawiesza konflikt klasowy obecny w każdej konstrukcji społecznej. 
Świat sportu zdaje się czerpać swoje elementy istotowe z różnych wzorów 
kulturowych, co najbardziej czytelne wydaje się w połączeniu uniwersalizmu 
zasad z indywidualizmem zawodników. Różnorodność ludzkich podmiotów, 
pojmowana jako różnorodność dzieła natury, stwarza podstawy dla nieprze-
widywalnej w swoich rozstrzygnięciach rywalizacji, stanowiącej podstawę 
dramatyczności sportu, będącej z punktu widzenia widzów jego wartością 
najwyższą. Celem owych indywiduów jest dążenie do doskonałości i poko-
nywanie barier i ograniczeń jakie natura stawia człowiekowi. Jest to piękny, 
idealny obraz świata sportu, doskonała struktura społeczna – wolne, równe 
w swoich prawach, ale różniące się od siebie jednostki połączone wspólną za-
sadą dobrowolności, choć należy przyznać, że projekt sportu można realizo-
wać w każdych realiach społecznych – od indywidualistycznego liberalizmu 
po kolektywistyczny totalitaryzm.
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JERZY NOWOCIEŃ
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

KOMUNITARYZM CZY LIBERALIZM 
W EDUKACJI FIZYCZNEJ?

Polska pedagogika, w tym także pedagogika kultury fizycznej, teo-
ria i praktyka wychowania fizycznego wpisały się w liczne światowe nurty 
i kierunki pedagogiczne, zwłaszcza pedagogikę kultury, pedagogikę huma-
nistyczną oraz ruch tzw. Nowego Wychowania. Ruch ten ,,Łączył w sobie 
na zasadzie jedności w różnorodności trzy główne nurty pedagogiczne, takie 
jak naturalizm, socjologizm, kulturalizm i skupiał przedstawicieli różnych 
koncepcji pod wspólnym sztandarem «szkoły na miarę dziecka», aktywnej, 
wychowującej do «życia i przez życie»”1. Ten wielki ruch humanistycznego 
myślenia i działania wychowawczego ma na celu zapewnienie dziecku ,,jego 
niezbywalnych praw do pełnego indywidualnego rozwoju wychowawczego”2. 
A to może odbywać się wyłącznie w drodze indywidualnego, a nade wszystko 
podmiotowego podejścia do dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb, zainte-
resowań, swobody i twórczej aktywności. Edukację fizyczną łączy z Nowym 
Wychowaniem humanistyczne i antropologiczne ujmowanie procesu wycho-
wania. ,,Humanizacja procesu wychowania fizycznego – pisał Demel polega 
na «uczłowieczeniu ciała», dostosowaniu go do norm społecznych”3. Albo-
wiem ciało i zdrowie człowieka nie są kategoriami wyłącznie biologicznymi, 
ale są także kategoriami kulturowymi. Osiński podkreśla, iż ,,Humanizacja 
wymaga przezwyciężenia, pokutującej od czasów średniowiecznych tradycyj-
nej gradacji wartości eksponującej ducha i upośledzającej ciało”4. Pawłucki 
podaje, iż: ,,W europejskim humanizmie od dawna wiadomo, że na swojej 

1 J. Gajda (2006), Pedagogika kultury w zarysie, Kraków: 190. 
2 S. Wołoszyn (1998), Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego 

zarysu na tle powszechnym, Kielce: 124. 
3 M. Demel (1973), Szkice krytyczne o kulturze fizycznej, Warszawa: 40. 
4 W. Osiński (2002), Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznań: 169. 
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drodze przez życie człowiek może uzyskać najwyższą godność bezpośrednio – 
jeśli można tak powiedzieć – dzięki ciału. Pod warunkiem wszakże, że w swojej 
cielesnej podmiotowości czynu sportowego afirmuje on jednocześnie warto-
ści moralnego dobra, a w szczególności uczciwości i sprawiedliwości”5. Ciało 
jest również nośnikiem wartości pozacielesnych. Człowiek wchodzi bowiem 
w kulturę określonej wspólnoty, uspołecznia się, także za pośrednictwem ru-
chu fizycznego. ,,Tworzy się wtedy – podkreśla Zuchora – obraz samego sie-
bie na podstawie własnych dokonań, a ponieważ trafią one zawsze na punkt 
życia społecznego, obraz ów bywa kształtowany przez oceny innych. Na tym 
tle w całym systemie edukacyjnym jest stopniowo przełamywana etyka wzo-
rów, a wprowadzana w to miejsce etyka autentyczności. W tym wyraża się 
niezwykła rola boiska sportowego jako miejsca, gdzie w klimacie wysokiego 
napięcia emocjonalnego młodzież zdaje swój egzamin dojrzałości moralnej”6.

W gruncie rzeczy chodzi o zmianę postaw i ukierunkowanie ich na emo-
cjonalne potrzeby przeżywania cielesności. To w edukacji fizycznej przeła-
mują się dwie natury człowieka, biologiczna i kulturowa, a dopełnieniem jest 
społeczność ludzka. ,,Kultura nie mogłaby powstać, jako produkt rozumnego 
mózgu jednostki, bez potrzeby współdziałania z innymi ludźmi. Przykładem 
jest fakt, że mowa artykułowana nie ukształtuje się u człowieka bez kontaktu 
z innymi ludźmi”7. Edukacja fizyczna zorientowana humanistycznie wpisuje 
się w nurt Nowego Wychowania akceptowaniem nowoczesnej idei wykształ-
cenia ogólnego. Idea ta ,,W Nowym Wychowaniu otrzymała nowoczesny 
sens – przestała oznaczać ogólność wiedzy, a stała się wyznacznikiem pełni 
i harmonii rozwoju osobowości”8. Ta zasada integracji biologicznej, psychicz-
nej i duchowej w traktowaniu człowieka jest dla edukacji fizycznej typowa, 
to właśnie w kulturze fizycznej, jak nigdzie indziej, w stopniu najwyższym 
ma ona szanse istnienia i umacniania się9. W szkolnym wychowaniu fizycz-
nym jako podstawowym elemencie kultury fizycznej funkcjonują dwie kon-
cepcje ukierunkowane na rozwój indywidualny oraz budowanie wspólnot. 
Pierwsza wpisuje się w nurt społeczny liberalizmu, druga komunitaryzmu. 
Bodźcem inspirującym mnie do podjęcia problemu czy komunitaryzm czy 
liberalizm dominuje w edukacji fizycznej była inicjatywa prof. Dziubińskiego, 
który zaprosił mnie do redagowanej monografii i sympozjum naukowego nt. 

5 A. Pawłucki (1994), Rozważania o wychowaniu, Gdańsk: 102. 
6 K. Zuchora (2016), Dialogi olimpijskie, Warszawa: 249. 
7 N. Wolański (2008), Manifest biokultury, „Kultura Fizyczna”, 1-2: 22-25.
8 S. Sztobryn (2004), Pedagogika Nowego Wychowania. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski 

[red.], Pedagogika 1. Podręcznik akademicki, Warszawa: 278-292.
9 J. Nowocień (2013), Studium o pedagogice kultury fizycznej, Warszawa. 
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Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm. Czy w edukacji fizycznej jest 
więcej liberalizmu czy komunitaryzmu? Poszukiwanie odpowiedzi na to py-
tanie uczyniono celem niniejszego opracowania.

Istota edukacji fizycznej i jej specyfika

Podstawą edukacji fizycznej jest ruch ludzkiego ciała. Stanowi on zasad-
niczy stosunek człowieka do otaczającego świata. Przez aktywność ruchową, 
różnorodność wykonywanych ruchów jednostka ludzka określa swoje miejsce 
w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym. Wyraża swoją toż-
samość. Czynności ruchowe w różnym zakresie i różnych formach towarzyszą 
człowiekowi przez całe życie. Decydują o jego rozwoju, dobrym, sprawnym 
funkcjonowaniu, opóźniają i łagodzą skutki starzenia się. Aktywność rucho-
wa jest naturalną właściwością człowieka. Pewnie dlatego nierzadko bywa 
przez człowieka jakby niedostrzegana i niedoceniana. Przez ludzi światłych 
bywa traktowana jak lekarstwo. Wszak pamiętać należy, iż nawet najlepszy 
lek użyty niewłaściwie, np. w nadmiarze nie tylko dobrze nie służy organi-
zmowi, ale wręcz mu szkodzi. Tak jest również w przypadku ruchu. Powinien 
być realizowany z odpowiednią częstotliwością, intensywnością w stosownej 
objętości. Spełniając te warunki ruch jest skuteczny, zaspokaja obiektywną 
potrzebę biologiczną, która dotyczy młodych i starych, kobiet i mężczyzn, 
wszystkich grup społecznych i wszystkich zawodów. Z powyższego wynika, 
że człowiekowi potrzebna jest wiedza i umiejętności korzystania z aktywności 
ruchowej. Wszystko to można zdobyć w procesie edukacji fizycznej, w której 
spontaniczna aktywność ruchowa przemienia się w działalność świadomą 
i celową.

Termin edukacja fizyczna pojawił się w Polsce w XVIII wieku. Użyli go 
autorzy Komisji Edukacji Narodowej. W Ustawach Komisji Edukacji Narodo-
wej dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane 
(1783), rozdział XXV zawierający najcenniejsze myśli o walorach i znaczeniu 
wychowania w rozwoju człowieka zatytułowany był Edukacja fizyczna10. Au-
torstwo tego rozdziału przypisywane jest Piramowiczowi (1735-1801). Łączył 
on ćwiczenia fizyczne z kształceniem umysłowym i moralnym podkreślając 
jednocześnie przydatność człowieka zdrowego i silnego do pracy oraz służ-
by wojskowej. Profesor Suchodolski określił powyższe Ustawy jako „Wielki 
kodeks nowoczesnego systemu oświatowego”. Komisja globalny program 
ćwiczeń fizycznych umiejscowiła w ogólnym procesie wychowawczym. Usta-
liła zadania szkoły i rodziców w zakresie edukacji fizycznej, którą postawiła 

10 Edukacja fizyczna. Wybór źródeł (1954), Wrocław. 
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na równi z edukacją moralną i umysłową. Tak zorganizowana edukacja miała 
stworzyć człowieka i obywatela. Wynika to z zapisu: ,,Tak nierozdzielnym idąc 
związkiem edukacja moralna z edukacją fizyczną będą zdolne dać społeczno-
ści cnotliwego człowieka, ojczyźnie dobrego obywatela”. Ustawy Komisji Edu-
kacji Narodowej nadały edukacji fizycznej wysoką rangę w ówczesnej szkole, 
a także wychowaniu w rodzinie. Zorganizowana była w formie ćwiczeń, gier 
i zabaw, stanowiła, mówiąc dzisiejszym językiem, rekreację ruchową. Reali-
zowana była na otwartej przestrzeni w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Formy 
aktywności ustalały szkoły wg własnych możliwości, potrzeb i pory roku. 
Ówczesna edukacja fizyczna, choć nadawano jej charakter obligatoryjny, nie 
była przedmiotem szkolnego nauczania. Wynikała z naturalnego pędu mło-
dzieży do wyżycia się fizycznego. Istotę, ważność i pozycję edukacji fizycznej 
w szkołach podkreślają wskazania Ustaw: ,,kiedy już rodzice do szkół publicz-
nych dzieci oddadzą, rektorowie, prefekci i nauczyciele za jedną z istotnych 
powinności mieć sobie będą nieprzerwanie z edukacją moralną łączyć edu-
kację fizyczną”. Fakt włączenia edukacji fizycznej jako ważnego czynnika wy-
chowawczego zdecydował o tym, iż edukacja fizyczna określana w kolejnych 
latach wychowaniem fizycznym wpisała się w rozwój pedagogiki i nauk o wy-
chowaniu. Edukacja fizyczna podlegała wpływom europejskich i światowych 
nurtów, trendów i kierunków w pedagogice i naukach społecznych. W eduka-
cji fizycznej dominował mający swe korzenie w XVII wieku komunitaryzm.

Nadana przez Komisję Edukacji Narodowej wysoka ranga edukacji fi-
zycznej uczyniła ją kategorią stricte pedagogiczną. Koncepcja pedagogiczna 
traktuje edukację fizyczną jako doraźne uprawianie ciała w postaci rozwoju 
sprawności fizycznej wraz z kształtowaniem postaw społecznych. Koncepcja 
pedagogiczna zręcznie godzi naturę z kulturą, tworzy niezbędne warunki 
do aktywności fizycznej przez całe życie. Zawiera w sobie kształcenie i wy-
chowanie. Ćwiczenia fizyczne są źródłem emocji i obejmują zarówno sferę 
cielesną, jak i intelektualną, a także duchową. Wpływają pozytywnie nie tylko 
na chwilowy nastrój, samopoczucie, kształtują człowieka, formują osobowość. 
Aktywność fizyczna sprawia, iż ciało człowieka staje się głównym źródłem 
poczucia własnej wartości. Chroni go przed tendencją do odrębnego trak-
towania ciała i sfery duchowej. Człowiek powinien mieć zapewniony wielo-
stronny wpływ na wzbogacanie zdrowia, sprawności fizycznej i emocjonalnej; 
w zakresie wrażliwości na piękno, rozwój uczuć wyższych oraz umiejętności 
przezwyciężania gniewu, zazdrości, nienawiści, lęków, depresji w wyniku 
opanowania samokontroli w sferze intelektualnej; w zakresie umiejętno-
ści racjonalnego przyswajania wiedzy, zdolności do krytycznego myślenia, 
prowadzenia dyskusji i polemiki, rozwijania woli, pokonywania trudności, 
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niepoddawania się zniechęceniu i frustracji, refleksyjnego stosunku do praw 
człowieka oraz do idei najwyższych: prawdy, dobra, honoru i godności.

Komunitaryzm i liberalizm w szkolnym wychowaniu fizycznym

Wprowadzona do szkół przez KEN edukacja fizyczna stała się w latach 
kolejnych przedmiotem nauczania pod nazwą wychowanie fizyczne. Jego 
rozwój odbywał się w Polsce pod wpływem przedstawiciela francuskiego 
oświecenia Jana Jakuba Rousseau (1712-1778). Ten wybitny filozof, pisarz 
i myśliciel wskazał jako podstawowe wartości w społecznych relacjach: 
równość i sprawiedliwość. Wartości owe uznawał za prawa przynależne każ-
demu człowiekowi. Dał początek filozofii wolności i równości praw każdej 
jednostki ludzkiej. Opowiadał się za nieskrępowanym rozwojem możliwo-
ści i uzdolnień danych przez naturę. Zatem wychowanie powinno odbywać 
się w zgodzie z naturą. Pod wypływem pedagogicznych poglądów Rousseau 
kształtowała się w polskim oświeceniu nowa dewiza pedagogiczna: rozwój 
ciała – umysłu – charakteru – duszy. Dewizę tą rozwinął i szeroko omówił 
Jędrzej Śniadecki (1768-1838) w dziele pt. O fizycznym wychowaniu dzieci 
(1840). Pisał: ,,Kształcić człowieka tak, ażeby wszystkie części jego ciała były 
foremne i mocne, wszystkie zmysły doskonałe, wszystkie władze cielesne zu-
pełne, jest to go wychowywać tylko fizycznie. Kształcić zaś jego umysł i serce 
bez względu na przymioty ciała (tak pospolicie mówimy) – jest to wychowy-
wać go tylko moralnie. Właściwie mówiąc, ponieważ człowiek ani nie jest 
machiną, ani czystym duchem, ponieważ żaden nie żyje na pustyni, a zatem 
tylko dla siebie – każde wychowanie powinno być jednym i drugim”11. W myśl 
powyższej tezy doskonałym mógł się nazwać tylko ten, ,,kto w czerstwym 
i kształtnym ciele czyste nosi serce i niepokalaną ma duszę, kto ma zdolności 
społeczeństwu, w którym żyje, przydatne”12. Teza o jedności psychofizycznej 
natury człowieka i o roli środowiska przyrodniczego w całożyciowym jego 
rozwoju była przejawem liberalizmu edukacyjnego. To naturalne wychowanie 
ograniczało rolę wychowawcy do stwarzania sytuacji sprzyjających zdobywa-
niu przez wychowanka wrażeń i doświadczeń. Istotą wychowania stawał się 
rozwój potencjału tkwiącego w psychice jednostki w zgodzie z naturą.

Pod wpływem czynników społeczno-ekonomicznych i idei wychowaw-
czych na przełomie XVIII i XIX wieku pojawiły się w Europie koncepcje teore-
tyczno-metodyczne i programy wychowania fizycznego. Propagowane przez 
instytucje i organizacje zajmujące się wychowaniem fizycznym społeczeństw 

11 J. Śniadecki (1840), O fizycznym wychowaniu dzieci, Wrocław: 7. 
12 Tamże: 7-8. 
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zostały nazwane systemem wychowania fizycznego. Obejmowały one cele, za-
dania, metody i środki realizacji wychowania fizycznego w praktyce. Szczegól-
ną rolę w upowszechnianiu wychowania fizycznego w Europie odegrał system 
J.F. G. Muthsa (1795-1839). System opierał się na obowiązkowych w edukacji 
systematycznych ćwiczeniach fizycznych. Ukształtował pogląd, że gimnasty-
ka służy pielęgnacji ciała i ducha. System funkcjonował w nurcie liberalizmu, 
tworzyły go gry i zabawy, które miały zdobywać serca dzieci, otwierać je dla 
naturalnej, nieuprzedzonej przyjaźni i szczerości. Guts Muths traktował gim-
nastykę jako sposób rozwijania intelektu i charakteru przez zmysły. Traktował 
edukację holistycznie, łączył ją z kulturą narodową, w tym kulturą ciała. Takie 
pojmowanie ćwiczeń można uznać za przejaw komunitaryzmu. Ten jednak 
pojawił się później, bo w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. 
Równolegle z systemem Guts Muthsa rozwijał się system P.H. Linga (1776-
1839). Wypracował on system ćwiczeń i gimnastyki. Dowiódł, iż codzienne 
ćwiczenia fizyczne odbudowują kondycję zdrowotną. Stworzył naukowe pod-
stawy promocji zdrowia za pomocą ćwiczeń. Opracowany przez niego system 
ćwiczeń biernych i czynnych znany jest jako szwedzka gimnastyka lecznicza, 
a także jako szwedzki ruch leczniczy. Ćwiczenia gimnastyczne inspirował 
wiedzą o budowie ciała ludzkiego, funkcjonowaniu grup mięśniowych, natę-
żeniem wysiłku. System zbliżał uczniów do życia i wymagań szkoły.

Ważne funkcje wniósł do wychowania angielski system gier i sportów T. 
Arnolda (1795-1842). Zespołowy charakter gier i zabaw sprzyjał rozwijaniu 
umiejętności współżycia, rozbudzał współzawodnictwo. Jednocześnie inspi-
rował do systematycznej, wytrwałej pracy nad sobą.

Z uznanych systemów wychowania fizycznego czerpali wiedzę polscy my-
śliciele, doskonalili je, a także tworzyli własne. W połowie XIX wieku pojawiło 
się wokół wychowania fizycznego pojęcie gimnastyka racjonalna – jako sztuka 
harmonijnego kształcenia ciała. Pojęcie to obejmowało różne formy aktyw-
ności fizycznej, a także ćwiczenia usprawniające, sport, gry ruchowe i rekre-
ację, które służyły zaspokojeniu obiektywnej potrzeby warunkującej zdrowie 
fizyczne i psychiczne człowieka. Gimnastykę racjonalną upowszechniał przez 
publikacje i praktyczne działania lekarz i nauczyciel E. Madeyski (1832-1906). 
Naukowo uzasadniał relacje między systematycznym uprawianiem ćwiczeń 
fizycznych i zdrowiem człowieka. Choć była to próba naukowa dość nieudolna, 
to jednak wpisała się w rozwój nauki jako źródło inspiracji do dalszych poszu-
kiwań związków ćwiczeń fizycznych ze zdrowiem człowieka i funkcjami jego 
organizmu. Profesor UJ J.L. Bierkowski (1801-1860) inspirował ruch gimna-
styczny jako fazę wyjściową rozwoju kultury fizycznej, ale przede wszystkim 
na gruncie praktycznym. Najważniejszą zasadą przez niego wylansowaną był 
ścisły związek gimnastyki ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.
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Konsekwentnym propagatorem ćwiczeń fizycznych był lekarz, prof. UJ 
H. Jordan (1843-1907). Zwolennik zabaw i gier ruchowych wśród dzieci 
i młodzieży. Wprowadził do wychowania zabawę jako środek harmonizujący 
zdrowe ciało ze świeżością umysłu. Dał początek kształceniu kadr w zakresie 
wychowania fizycznego. Teoria Jordana stała się źródłem budowania i umac-
niania w Polsce modernizmu. Nurtu kultury rozwijającego się w Europie 
w latach 1880-1950. Modernizm aktywizował działania społeczne i kulturo-
we, zwłaszcza podejmowane w skali masowej. Służyły one upowszechnianiu 
edukacji i popularyzacji kultury. Moderniści uzasadniali filozoficzne podsta-
wy nieuchronności praw natury we współżyciu człowieka z przyrodą, wiązali 
naturalizm z pozytywizmem.

W trosce o wychowanie fizyczne budowano parki do zabaw i gier rucho-
wych. Równolegle upowszechniano przez publikacje wartości gier, zabaw 
i ćwiczeń fizycznych, w tym gimnastyki na świeżym powietrzu13. Ta koncep-
cja wychowania fizycznego łączyła zdecydowanie komunitaryzm z liberali-
zmem. Uwzględniała prawa natury, prawa wyboru przez jednostkę miejsca 
w społeczności narodowej i kulturowej.

Szerokie spojrzenie społeczne na wychowanie fizyczne prezentował S. 
Karpowicz (1864-1921). Wypracował – wskazuje Zuchora – koncepcję szkoły 
społecznego wychowania, zbudowanej na teorii zabawy, której istotę – w od-
różnieniu od pracy – stanowi nieskrępowana swoboda ruchów, przyjemny 
nastrój”14. Właśnie teoria zabawy i równocześnie uzasadniona funkcja gier 
ruchowych stanowiły bodajże w najwyższym stopniu liberalizację procesu 
wychowania fizycznego.

Na uwagę zasługują również poglądy pedagogiczne B. Trentowskiego 
(1808-1869). Opracował on wielki system narodowy, który miał odbu-
dować naród polski nękany od 1772 r. przez trzech zaborców. W wielkim 
dziele nazywanym w skrócie ,,Chowanną”15 przedstawił system kształcenia 
(oświatę), wychowanie, organizację szkoły. Pisał, że ,,Oświata wreszcie jest 
wychowaniem i nauką w różnojedni a tym samym rzeczywistością obojga. 
Ono nie ma szczególniej ciała, jak wychowanie, ani szczególniej duszy, jak 
nauka na względzie, lecz ciało i duszę w transcendentalnej przeciwieństw 

13 E. Wolter (2009), Wychowanie do kultury fizycznej w okresie modernizmu. W: Z. 
Dziubiński, K.W. Jankowski [red.], Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, 
Warszawa: 365-371. 

14 K. Zuchora (1980) Wychowanie w kulturze fizycznej, Warszawa: 49. 
15 B. Trentowski (1842), Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejęt-

ności wychowania, nauki, oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, Poznań. 
Przedruk: S. Wołoszyn (1965), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, 
Warszawa: 456-457.
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tożsamości, czyli jaźń jest jej przedmiotem. Jej celem: kształcenie samodziel-
ności, wolności, całej boskości czyli właściwej osobistości wychowańca”. Fila-
rem owego systemu uczynił zabiegi pedagogiczne obejmujące ciało, zdrowie, 
higienę i psychikę. Swoistą wszechstronność w wychowaniu zapewniać miały 
ćwiczenia fizyczne. Zalecał zachowanie umiaru w nauce uczniów i wysiłku 
fizycznym.

Wielkim propagatorem kształcenia i wychowania przez ruch był E. Est-
kowski (1820-1856). Podawał, że ćwiczenia fizyczne nie tylko wzmacniają 
ciało, ale sprzyjają też nauce szkolnej. Radził ,,tak prywatnym jak i publicz-
nym nauczycielom wyprowadzanie dzieci w dogodnej porze przynajmniej raz 
w tygodniu na przechadzkę. Przechadzki takie nawet ze względu na zdrowie, 
wzrost, rozwijanie się i giętkie a przystojne kształcenie ciała nieodzownie 
są konieczne”16.

Usystematyzowany kształt nadał wychowaniu fizycznemu E.W. Piasecki 
(1872-1947), lekarz. Wykonał analizę wpływu ćwiczeń fizycznych na orga-
nizm i psychikę. Jej treści przedstawił w pracy pt. Zasady wychowania fizycz-
nego. Wykorzystując wiedzę nauk podstawowych omówił wpływ ćwiczeń 
cielesnych na funkcje narządu krążenia krwi, na oddech i przemianę materii 
oraz na umysł i charakter młodzieży. Źródłem doświadczeń dla polskiego 
wychowania fizycznego była krystalizująca się w końcu XIX wieku w Euro-
pie Zachodniej jako gałąź nauki pogranicza – teoria wychowania fizycznego. 
Rozmieszczona była na styku nauk przyrodniczych i społecznych.

Polska myśl teoretyczna i metodyczna była popularyzowana i upowszech-
niana w licznych rozprawach i artykułach zarówno w formie książkowej, jak 
też na łamach czasopism, głównie lekarskich i pedagogicznych. Szczególną 
rolę w tym zakresie odegrał W.R. Kozłowski (1866-1915). Ten pedagog i po-
pularyzator wychowania fizycznego, instruktor w Ogrodach Gier i Zabaw 
Ruchowych im. Raua, przypisywał wielką rolę grom i zabawom ruchowym 
w usprawnianiu młodzieży. Założył czasopismo „Ruch” (1906), był jego 
naczelnym redaktorem. ,,Głosił on potrzebę zaangażowania psychicznego 
uczestników ćwiczeń fizycznych, zwalczał «schematyzm», który może uczy-
nić gimnastykę «nudną»”17. Z tego powodu propagował ćwiczenia w zastę-
pach, zbiorowe, tu bowiem istnieje możliwość porównywania się z innymi 
współćwiczącymi, łatwiej dostrzega się błędy, łatwiej też jest je korygować.

Studia teoretyczne nad wychowaniem fizycznym osiągnęły apogeum 
w XX-leciu międzywojennym. Na tamten okres przypadły najważniejsze wy-
darzenia w rozwoju nauk o wychowaniu fizycznym. Na kilku uniwersytetach 

16 Tamże: 419.
17 J. Gaj, K. Hądzelek (1997), Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań: 62. 
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polskich zostały zorganizowane odpowiednie kierunki kształcenia oraz ba-
dania naukowe. W Warszawie powstał w 1929 roku poważny ośrodek badań 
i kształcenia – Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Czołowym przed-
stawicielem nauk o wychowaniu fizycznym był W. Osmolski (1883-1935). Po-
łożył on – podkreśla Zuchora – ,,duże zasługi w zakresie ustaleń pojęciowych. 
Starał się wyjaśnić znaczenie terminów: wychowanie cielesne, wychowanie fi-
zyczne, fizjoedukacja, sport, zabawa, sprawność ruchowa, sprawność fizyczna”18. 
Uznawał wychowanie fizyczne i sport za istotny czynnik życia społeczno-narodo-
wego. Był rzecznikiem rozsądnego kompromisu między nurtem gimnastyki 
racjonalnej a nurtem sportowym w wychowaniu fizycznym.

Doskonale zorientowany we współczesnych mu europejskich nurtach 
i trendach w gimnastyce szkolnej był W. Sikorski (1876-1939). Organizator 
praktycznego kształcenia studentów wychowania fizycznego w Uniwersytecie 
Poznańskim. Szukał oryginalnych rozwiązań dostosowanych do polskich po-
trzeb, był niechętny do zwykłego odtwarzania, powielania tego, co przekazują 
wychowawcy innych narodów.

Po zakończeniu II wojny światowej, w ramach nowej organizacji państwa 
zrodziły się także nowe okoliczności do rozwoju wychowania fizycznego 
i kultury fizycznej. Objęła ona szerokie masy robotników, młodzież wiejską, 
środowiska wojskowe itd. Zwiększyło się także zapotrzebowanie na wycho-
wanie fizyczne w szkołach wszystkich poziomów edukacji, poszerzył się także 
zakres działań w obrębie medycyny rehabilitacyjnej.

Konstatacje

Obraz obecnego wychowania fizycznego tworzą warunki naturalne, cywi-
lizacyjne i kulturowe oraz główne tendencje rozwojowe systemu oświatowego. 
Wychowanie fizyczne stało się nie tylko przedmiotem kształcenia, lecz nade 
wszystko procesem społecznym, podlega prawom biologicznym i warunkom 
społecznym. W takim ujęciu jest bliskie liberalizmowi. Za fakt podstawowy 
uznaje istnienie praw naturalnych i niezależności jednostki. Alternatywny 
wobec liberalizmu jest komunitaryzm. Eksponuje istotę, ważność wartości 
wspólnych. Jednostka stanowi indywiduum społeczne, ale zawsze otoczona 
wspólnotą. Bowiem to jednostki tworzą wspólnotę, bo są sobie potrzebne. 
Doskonale to widać w wychowaniu fizycznym, np. podczas współzawod-
nictwa. Człowiek cywilizacji XXI wieku wyrasta ponad naturę, ale warunki 
biologiczne nie przesądzają o efektach jego rozwoju, otwierają zaś nieogra-
niczone wręcz perspektywy wychowawcze. Wiedza biologiczna przypomina 

18 K. Zuchora (1974), Wychowanie fizyczne naszych dni, Warszawa: 108. 
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o naturze człowieka, lecz sama biologia nie może decydować o wychowaniu 
fizycznym. Musimy w nim zachować odpowiednie proporcje między naturą 
– wychowaniem – własną aktywnością wychowanka. Właśnie ta aktywność, 
czyli praca nad sobą urasta dziś do zadania kluczowego w wychowaniu fi-
zycznym. Jego istotą powinny być działania najgłębiej wpisane w osobowość 
wychowanka. Taka internalizacja jest konieczna dla pełnego, wielostronnego 
rozwoju wychowanka. Wówczas wychowanie fizyczne spełnia cele długo-
falowe, rozwojowe. A ponieważ „praca nad sobą” rozciąga się na całe życie, 
zatem i wychowanie fizyczne powinno być permanentne. Celem powinno 
być kształtowanie postaw uczniów wobec aktywności fizycznej, zrozumienie 
zdrowotnej i społecznej roli ćwiczeń fizycznych, a w konsekwencji umiejęt-
ność odpowiedniego dozowania aktywności fizycznej w pracy i kulturze cza-
su wolnego19. Wychowanie fizyczne powinno być nie tylko obowiązkiem, ale 
też powszechnym obyczajem. Wychowanie fizyczne XXI wieku potrzebuje 
autorytetu, uznania przez równorzędne podmioty procesu dydaktyczno-wy-
chowawczego: uczniów, rodziców, nauczycieli. W ten sposób liberalizm nie 
eliminuje autorytetów, a jednocześnie wyklucza naciski. Prowadzi do zmiany 
relacji wychowawca-wychowanek z dominacji wychowawcy na podmioto-
wość wychowanka. Wychowanie fizyczne wpisuje się w codzienność szkolnej 
kultury, ,,…kultury pełnej dramatycznej antynomii, zgodnie z tym, czym kul-
tura jest i czym powinna być kultura narodowa w salach szkolnych, jeśli nie 
ma się sprzeniewierzać duchowi swoich wielkich arcydzieł i tradycji”20. Mamy 
bogaty dorobek naukowy w zakresie wychowania fizycznego, mamy też roz-
ległe doświadczenia pedagogiczne. Dziś trzeba tylko je należycie wykorzy-
stać. Dostosować wychowanie fizyczne do potrzeb uczniów i cywilizacyjnych 
wymogów współczesności. Dziś musimy się uczyć jak skutecznie podnosić 
rangę szkolnego wychowania fizycznego. Zwiększać atrakcyjność zajęć, aby 
przyciągać do nich dzieci i młodzież. Stawać odważnie do konkursu z tymi 
zajęciami, które ograniczają aktywność fizyczną, a w konsekwencji zagrażają 
zdrowiu młodego pokolenia.

Istotą edukacji fizycznej jest ruch w relacji z życiem społecznym, światem 
kultury i działalnością wychowawczą. Wszak liberalizm opiera się na nieza-
leżności jednostki, ale wolne decyzje przez nią podjęte realizują się we wspól-
nocie. W ten sposób – zwraca uwagę M. Turowski21 – jednostka realizuje 

19 J. Nowocień (2014), Szkolne wychowanie fizyczne w dobie reform edukacyjnych, 
Warszawa.

20 L. Witkowski (2011), Historia autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków: 679. 
21 M. Turowski (2011), Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, 

wspólnoty i państwa jako krytyki społecznej i politycznej, Toruń. 



87

postulat członkostwa w kulturze i odpowiedzialności za wspólnotę. Z po-
wyższego wynikałoby, iż edukacji fizycznej jest bliżej do komunitaryzmu niż 
liberalizmu. Jednak teza ta niekoniecznie jest słuszna. Wiele zależy bowiem 
od traktowania istoty komunitaryzmu. Jest on przez niektórych badaczy 
uznawany za nurt alternatywny wobec liberalizmu, a inni traktują go wręcz 
jako nurt liberalizmu. Komunitaryzm podkreśla ważność i wartość wspólnot 
w życiu społecznym człowieka22. Jednostka nie stanowi więc abstrakcyjnego 
indywiduum, ale funkcjonuje w rodzinie, grupach rówieśniczych, zespołach 
i drużynach itp. W opracowaniu niniejszym obydwa terminy potraktowano 
jako bliskoznaczne w zależności od sytuacji i potrzeb edukacyjnych. W isto-
cie rzeczy w edukacji fizycznej komunitaryzm nie stanowi zarzewia konfliktu 
wobec liberalizmu.

22 J. Rawls (1994), Teoria sprawiedliwości, Warszawa. 
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ZASADA STRICT LIABILITY JAKO 
PRÓBA POGODZENIA INTERESU 
PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO 
W SPRAWACH DOPINGOWYCH

Zjawisko dopingu jest drastycznym pogwałceniem reguł uczciwego współ-
zawodnictwa sportowego, zgodnego z zasadami fair play i równych szans kon-
kurentów. Obniża ono wiarygodność oraz prestiż całego ruchu sportowego, 
uprawianej dyscypliny i kraju, którego obywatelem jest obwiniony zawodnik. 
Równocześnie przechodzi do porządku dziennego nad zagrożeniami, jakie 
niesie dla zdrowia i życia sportowca niezgodne z przeznaczeniem użycie za-
bronionych substancji farmakologicznych lub metod uznanych za dopingo-
we. Zwalczanie tego oszukańczego procederu odbywa się przede wszystkim 
przy zastosowaniu norm prawnych i dyscyplinarnych, sankcjonujących sto-
sowanie środków dopingujących, które wpływają bezpośrednio oraz istotnie 
na przebieg współzawodnictwa sportowego, w szczególności przez stworzenie 
w nim nieuczciwej przewagi na korzyść wspomagającego się niedozwolonymi 
substancjami farmakologicznymi lub np. dopingiem krwią sportowca.

Równocześnie wymaga uwypuklenia fakt, iż od początku prowadzenia 
procedur antydopingowych kwestią najbardziej kłopotliwą dla organizacji 
sportowych był spoczywający na nich ciężar udowodnienia nagannego po-
stępowania w sytuacji, gdy obwiniony zawodnik powoływał się na brak winy 
w swoim zachowaniu. Fakt uchylenia przez sądy państwowe niektórych decy-
zji dyscyplinarnych orzeczonych za stosowanie środków dopingujących skło-
nił federacje sportowe do poszukiwania korzystniejszych dla nich konstrukcji 
prawnych. Wskazując na konieczność ochrony interesu publicznego, mogły 
one w szczególności odchodzić od oceny subiektywnego zachowania zawod-
nika, uznając za decydujący dla stwierdzenia dopingu sam fakt znalezienia 
w organizmie sportowca zakazanej substancji farmakologicznej.

Przy próbie sformułowania nowego podejścia do kwestii oceny tego 
faktu nie można było oczywiście odstąpić od już wykształconych, ogólnych 
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konstrukcji reguł antydopingowych i różnych form odpowiedzialności praw-
nej. Instytucje te mają wszakże utrwalone znaczenie w języku prawniczym. 
Jeżeli chodzi o reguły antydopingowe, to na wzór reguł dotyczących przebie-
gu rozgrywek sportowych określają one warunki, przy których spełnieniu jest 
możliwe uprawianie czystego i uczciwego sportu.

Rozróżnienie odpowiedzialności podmiotowej i przedmiotowej

Z nieprzestrzeganiem wskazanych reguł wiąże się z kolei kwestia odpo-
wiedzialności, oznaczająca w sposób ogólny obowiązek odpowiadania przed 
kimś za własne czyny i ponoszenia w związku z tym określonych konsekwen-
cji. Stosując konkretne kryteria można wyróżnić różne jej rodzaje. Najogólniej 
rzecz ujmując odpowiedzialność moralna jest oceniana z punktu widzenia 
realizacji dobra lub zła, organizacyjna według spełnienia celów statutowych, 
zaś prawna wiąże się – jak podkreśla W. Lang – z ponoszeniem przez podpo-
rządkowany jej podmiot negatywnych konsekwencji za zdarzenia lub stany 
rzeczy podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej1.

Ta ostatnia może mieć charakter podmiotowy lub przedmiotowy. To roz-
różnienie wiąże się z konkurującymi od dłuższego czasu dwoma głównymi 
koncepcjami uzasadnienia odpowiedzialności prawnej: subiektywistyczną 
oraz obiektywistyczną2. Sposób ich ujęcia rzutuje w szczególności na problem 
określenia samego zawinienia i rodzaju sankcji orzekanych wobec zawodnika 
za stosowanie środków dopingujących.

Odpowiedzialność podmiotowa zdeterminowana jest wystąpieniem za-
równo czynników obiektywnych – a więc rzeczywistego stanu rzeczy podlega-
jącego ujemnej kwalifikacji normatywnej – jak i subiektywnych, odnoszących 
się do świadomości sprawcy. Może on ponosić konsekwencje prawne swego 
działania tylko w razie posiadania zdolności rozpoznania znaczenia swoje-
go zachowania oraz możności pokierowania nim, a także w razie działania 
w normalnej sytuacji psychofizycznej, ocenianej ujemnie z punktu widzenia 
norm prawnych. Odpowiedzialność podmiotowa oparta jest zatem przede 
wszystkim o zasadę winy, stanowiącą podstawę nałożenia sankcji na sprawcę 
przestępstwa, a także cywilnoprawnej odpowiedzialności deliktowej. W tym 
kontekście postępowanie np. osoby niepoczytalnej lub podjęte w nietypowej 

1 Por. W. Lang (1968), Struktura odpowiedzialności prawnej, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, 31: 12. 

2 Por. H. Radke (2016), Strict liability jako uniwersalna zasada odpowiedzialności 
dyscyplinarnej w sporcie. W: M. Leciak [red.], Odpowiedzialność dyscyplinarna 
w sporcie – aktualne problemy prawne, Toruń: 33.
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sytuacji motywacyjnej spowodowanej przykładowo wprowadzeniem w błąd 
przez drugą stronę stanowi okoliczność wyłączającą, lub przynajmniej ogra-
niczającą możliwość nałożenia sankcji na osobę popełniającą dany delikt.

Odpowiedzialność przedmiotowa związana jest z kolei z zaistnieniem 
czynników obiektywnych, czyli ze zrealizowaniem ocenianego ujemnie przez 
normy prawne obiektywnego stanu rzeczy, przy którym nie ma znaczenia oce-
na procesu psychicznego warunkującego zachowanie danego sprawcy3. Tenże 
może odpowiadać również za zdarzenia przypadkowe, wynikłe np. z działania 
sił przyrody czy techniki. Wiąże się to z faktem, iż odpowiedzialność przed-
miotowa realizuje się niekiedy na zasadzie ryzyka, za sam skutek, zwłaszcza 
na gruncie prawa cywilnego, a wyjątkowo na płaszczyźnie karnoprawnej.

Wyróżnienie zasady strict liability w systemie prawa 
anglosaskiego

Należy zauważyć, iż zasada winy pozostaje fundamentem nie tylko kon-
tynentalnego, ale także anglosaskiego prawa karnego. Ale właśnie w tym 
drugim systemie, w ramach prawa zwyczajowego określanego mianem com-
mon law, stworzona została konstrukcja strict liability, tj. odpowiedzialności 
obostrzonej, realizowanej, bez względu na udowodnienie winy sprawcy, wy-
łącznie w razie naruszenia przez niego określonych praw, a także wolności 
innego podmiotu. Przeniesiona na płaszczyznę aktywności sportowej, w tym 
sferę zwalczania dopingu, ma chronić etos sportu i związane z nim wartości. 
W tym kontekście zasadę strict liability, aktualizującą się niezależnie od tego, 
czy naruszenie jest zawinione i czy w wyniku nagannego zachowania powstała 
szkoda, należy traktować jako odpowiedzialność opartą o zasadę bezprawno-
ści, a nie ryzyka, gdyż jest to odpowiedzialność za obiektywnie nieprawidłowe 
zachowanie, a nie za skutek4.

Równocześnie należy zauważyć, iż w anglosaskim prawie cywilnym dot. 
czynów niedozwolonych mianem strict liability określa się w szczególności 
taką odpowiedzialność, która nie zezwala w ogóle lub dopuszcza w bardzo 
wąskim zakresie przesłanki umożliwiające jej wyłączenie lub ograniczenie5. 

3 Tak np. R. Giętkowski (2013), Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, 
Gdańsk: 18.

4 Tak np. D. Leczykiewicz (2004), Czyny niedozwolone w prawie angielskim, „Państwo 
i Prawo”, 8: 94.

5 Szerzej w tym zakresie G. Wagner (2012), Strict liability in European Private Law. W: 
J. Basedow, K. Hopt, A. Stier, R. Zimmermann [red.], Max Planck Encyclopedia of 
European Private Law, Oxford: 30 i n.
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W rezultacie, tak na gruncie prawa common law, jak i kontynentalnego 
utożsamia się zazwyczaj omawianą konstrukcję z odpowiedzialnością cał-
kowitą, zupełną, nieograniczoną, inaczej mówiąc absolutną6. Ma ona zatem 
zastosowanie w każdym przypadku stwierdzenia substancji dopingującej 
w organizmie sportowca, który musi być automatycznie zdyskwalifikowany, 
niezależnie od tego, czy miał on, czy też nie zamiar (intencję) dopingowania 
się. Domniemanie istnienia winy jest tu zatem niepodważalne. Ten reżim od-
powiedzialności zorientowany jest nie tylko na ukaranie danego zawodnika, 
ale również na przywrócenie sprawiedliwości i etosu sportu, w imię ochrony 
interesu publicznego.

Przesłanki zastosowania zasady strict liability w sferze dopingu

Zastosowanie konstrukcji strict liability w sferze odpowiedzialności 
za stosowanie środków dopingujących ma oczywiście swoje praktyczne 
uzasadnienie. W związku z obowiązującą poprzednio materialną definicją 
dopingu – wymagającą wykazania zawinionego używania przez zawodnika 
zakazanych substancji farmakologicznych stwarzających nieuczciwą przewa-
gę w rywalizacji – zasygnalizowanym już wcześniej problemem po stronie 
organizacji sportowych był spoczywający na nich ciężar udowodnienia wska-
zanego zachowania, w szczególności gdy sportowiec powoływał się na brak 
winy w swoim zachowaniu. Przykładem takiego ujęcia, a więc konstruowania 
odpowiedzialności subiektywnej była definicja sformułowana w Konwencji 
Antydopingowej Rady Europy. W świetle jej art. 2 ust. 1 lit. a., doping w spo-
rcie określano jako podawanie sportowcom lub używanie przez nich farma-
kologicznych klas środków dopingujących oraz stosowanie metod uznanych 
za dopingowe, jak dopingu krwią7.

Istotne zmiany w sposobie definiowania tego deliktu, zwracającego 
w większym stopniu uwagę na potrzebę ochrony interesu publicznego oraz 
organizacji sportowych nastąpiły na przełomie XX i XXI w. W dniu 10 li-
stopada 1999 r. utworzono w Lozannie Światową Agencję Antydopingową 
(w skrócie: WADA). Pod jej auspicjami przygotowano i przyjęto w 2003 r. 
w Kopenhadze – w trakcie światowej konferencji antydopingowej – Kodeks 
Antydopingowy WADA. Już w jego pierwotnym brzmieniu przyjęto nowe 
pojęcie dopingu w sporcie rozumiane jako wystąpienie co najmniej jednego 
ze wskazanych w art. 2 naruszeń przepisów antydopingowych.

6 Tamże. 
7 Tak R. Piechota (2018), Doping w sporcie. W: M. Leciak [red.], Prawo sportowe, 

Warszawa: 347. 
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Przy uwzględnieniu tej konstrukcji, zachowanie dotychczas określane 
jako stosowanie zabronionej substancji farmakologicznej lub metody uznanej 
za dopingową, Kodeks WADA traktuje obecnie jako dwa odrębne naruszenia 
przepisów antydopingowych. Jedno z nich polega na samej obecności niedo-
zwolonej substancji lub metabolitów albo markerów w próbce fizjologicznej 
zawodnika (art. 2.1), zaś drugie na użyciu lub usiłowaniu użycia zabronionej 
substancji lub metody (art. 2.2). Jak podkreśla R. Piechota, w tym drugim 
przypadku bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy doszło do rzeczywistego 
(zawinionego) wprowadzenia niedozwolonej substancji do organizmu lub 
zastosowania zabronionej metody. Z punktu widzenia odpowiedzialności 
za naruszenie reguł antydopingowych, w razie stwierdzenia w organizmie 
zawodnika obecności zabronionej substancji, nieistotny jest zatem w rzeczy-
wistości fakt, jaką rolę w jej wprowadzeniu odegrał sam zawodnik8. W ten 
sposób Kodeks WADA do sfery zwalczania dopingu implementował wprost 
zasadę strict liability, akcentującą konieczność uwzględnienia znaczenia inte-
resu publicznego oraz wychodząc naprzeciw organizacjom sportowym mają-
cym kłopoty z udowodnieniem winy dopingującego się zawodnika.

Zasada strict liability w orzecznictwie arbitrażowym

Takie podejście do analizowanego problemu spotkało się także z przy-
chylnym podejściem ze strony Trybunału Arbitrażowego d.s. Sportu (dalej 
w skrócie: CAS) w Lozannie, orzekającego wielokrotnie w sprawach dopingo-
wych. W szczególności, w sprawie Quigley podniesiono, że wymóg udowod-
nienia zamiaru dopingującego się sportowca powodowałby częstokroć wzrost 
kosztownych postępowań, które mogłyby sparaliżować federacje sportowe – 
w szczególności te ze skromniejszymi budżetami – w ich walce z dopingiem 
i niejednokrotnie doprowadzić do sytuacji, gdy nawet zamierzone działanie 
sportowca pozwoliłoby na uniknięcie sankcji z powodu braku stwierdzenia 
zawinionej umyślności9.

W tym kontekście zasadę strict liability można stosować w razie stwier-
dzenia przez organ dyscyplinarny wystąpienia istotnych trudności w doko-
naniu oceny rzeczywistego wpływu użycia zakazanego środka dopingującego 
na umiejętności oraz wyniki osiągane przez konkretnego sportowca10. Przyj-
muje się zarazem, iż system odpowiedzialności obiektywnej za stosowanie 
dopingu i wizerunek sportu mogłyby być wyraźnie nadwyrężone, gdyby 

8 Tamże: 348. 
9 Cyt. za H. Radke (2016), dz. cyt.: 44.
10 Tamże: 33.
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zawodnik, w którego organizmie stwierdzono obecność niedozwolonych 
substancji farmakologicznych mógł nadal konkurować z innymi sportowca-
mi przed zakończeniem – niekiedy długotrwałej – procedury dyscyplinarnej 
i arbitrażowej. Aby zapobiec tej niepożądanej sytuacji, stosuje się paralelnie 
zasadę automatycznej dyskwalifikacji zawodnika, któremu można przypisać 
przewinienie dopingowe. Usprawiedliwieniem dla jej przyjęcia jest dążenie 
do szerokiego uwzględnienia interesu publicznego i porządku sportowego 
wiążącego się z koniecznością zachowania w kontekście zwalczania dopingu 
w sporcie zasad sprawiedliwości11.

Zachwianie równowagi w relacjach między organizacjami 
sportowymi a zawodnikami krajowymi

Idea komunitaryzmu wymaga – w imię równouprawnienia i poszano-
wania praw podmiotów ruchu sportowego – stworzenia gwarancji obrony 
uprawnień procesowych obwinionych zawodników. Tylko w ten sposób moż-
na liczyć na akceptowalność orzeczonych sankcji. Ale realia współczesnego 
sportu nie ułatwiają niestety realizacji tego postulatu. Uprzywilejowanie, 
w ramach zasady strict liability, organizacji sportowych w sferze dowodowej 
nie pozwala sportowcom na powoływanie się na możliwość dokonywania 
ocen ich nagannego zachowania według ogólnych kryteriów identyfikowania 
dobra i zła przy uwzględnieniu ponadindywidualnych standardów etycznych. 
Równowagę w tym zakresie mogłyby przywrócić przychylne dla zawodników 
rozwiązania prawne.

Tymczasem już w 2003 r. tzw. sportowcy krajowi utracili uprawnienie 
do zaskarżania do sądów krajowych (państwowych lub arbitrażowych) decy-
zji nakładających na nich kary dyscyplinarne. Wiązało się to ze stosowaniem 
od początku obowiązywania Kodeksu WADA szerokiej wykładni jego art. 
13.2.1. Norma ta statuuje wyłączną i przymusową kompetencję lozańskiego 
CAS dla rozpatrywania apelacji od decyzji dyscyplinarnych dotyczących nie 
tylko sportowców biorących udział w imprezach rangi międzynarodowej 
(w związku z którymi przeprowadzone są najczęściej badania antydopingo-
we), ale także zawodników krajowych, którym światowe federacje sportowe 
zaczęły nadawać w dowolny sposób klasę międzynarodową, jeżeli w przeszło-
ści uczestniczyli choćby jednorazowo np. w przygranicznych imprezach spor-
towych (meczach w grach zespołowych, w skokach lub biegach narciarskich 
czy w turniejach tenisowych).

11 Tak m.in. A. Rigozzi (2015), L’arbitrage international en matière de sport, Bâle: 650. 
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Przyjęcie takiej regulacji budziło od początku wiele wątpliwości teoretycz-
nych i praktycznych. Poddanie sportowców krajowych, stale nie uczestniczą-
cych w rywalizacji międzynarodowej, kognicji lozańskiego CAS pozbawiło 
ich w rzeczywistości możliwości dochodzenia swoich racji przed sądami kra-
jowymi. Tymczasem perspektywa prowadzenia procesu arbitrażowego – kło-
potliwego ze względu na wysokie koszty sądowe i konieczność skorzystania 
zazwyczaj z pomocy szwajcarskiej kancelarii prawniczej – mimo nie wystę-
powania de facto w sprawie elementu „zagranicznego”, skutkuje najczęściej 
rezygnacją przez wskazanych zawodników z dalszego uprawiania sportu z ne-
gatywnymi społecznie skutkami dla danej osoby fizycznej i jej najbliższych.

Drugie ograniczenie w zakresie ochrony praw sportowców 
krajowych

W ostatnim okresie nastąpiło ponadto dalsze pogorszenie sytuacji za-
wodników krajowych, obwinionych o stosowanie środków dopingujących 
w związku z zawodami odbywającymi się na terenie poszczególnych państw. 
Dotychczasowa wersja Kodeksu WADA (z 2015 r.) dopuszczała zaskarżenie 
wydanych w stosunku do takich osób decyzji dyscyplinarnych do działającego 
w danym kraju sądu powszechnego lub polubownego. Takie rozwiązanie wy-
nikało w szczególności z postanowień Kodeksu WADA implementowanych 
do reguł dyscyplinarnych stanowionych przez Polską Agencję Antydopingo-
wą (w skrócie: POLADA), a umiejscowionych w ramach Polskich Przepisów 
Antydopingowych (w skrócie: PPA). Przyjmowały one jednoznacznie, iż za-
wodnicy klasy krajowej (tj. nie będący sportowcami klasy międzynarodowej) 
mogli składać odwołania od orzeczeń wydanych przez Panel Dyscyplinarny 
drugiej instancji przy POLADA do Trybunału Arbitrażowego d.s. Sportu przy 
PKOl12. Tej korzystnej dla polskich sportowców sytuacji nie zmieniał fakt, iż 
orzeczenie wskazanej instancji arbitrażowej mogło być następnie zaskarżone 
przykładowo przez WADA lub międzynarodową federację sportową do lozań-
skiego CAS. Dokonywana przez ten podmiot ostateczna ocena zastosowanych 
przepisów dopingowych miała wszakże na celu zapewnienie pełnej spójności 
i jednolitości orzekania o regułach sportowych, w tym antydopingowych.

Tymczasem od 1.01.2021 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 13.2.2. Ko-
deksu WADA zawierającego zupełnie odmienne, o wiele mniej jednoznaczne 
rozwiązanie. Wprowadza ono mianowicie pojęcie „instancji apelacyjnej”, 

12 Art. 13.2.2. PPA. Szerzej na ten temat H. Radke (2020), Odpowiedzialność 
dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie. W: M. Leciak [red.], Prawo sportowe, 
dz. cyt.: 307. 
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która nie musi być już formalnie trybunałem (sądem) arbitrażowym. Powinna 
ona jedynie odpowiadać określonemu katalogowi kryteriów przewidzianych 
w narodowych regulacjach antydopingowych. Te zaś, przy braku jednoznacz-
ności unormowań międzynarodowych, mogą być trudne do realizacji. Jeżeli 
tymczasem w poszczególnych państwach instancja apelacyjna nie zostanie 
utworzona, lub nie będzie odpowiadać wskazanym kryteriom, to wówczas 
decyzja właściwego organu dyscyplinarnego będzie mogła być zaskarżona 
przez obwinionego zawodnika, międzynarodową federację sportową lub 
WADA jedynie do Izby Antydopingowej CAS.

Określenie natury prawnej i usytuowanie instancji apelacyjnej pozosta-
wiono każdej narodowej organizacji antydopingowej, która w przyjętych 
w tym zakresie regułach, powinna uwzględnić kryteria dotyczące rzetelnego 
postępowania sądowego. O ile wiążące się z nim elementy w postaci przepro-
wadzenia rozprawy w racjonalnym terminie, stosowania prawa obwinione-
go do korzystania z doradcy prawnego czy uprawnienia do zapoznania się 
z pisemną oraz uzasadnioną decyzją nie budzą zazwyczaj żadnych zastrzeżeń, 
o tyle warunek związany z usytuowaniem narodowej instancji apelacyjnej 
na płaszczyźnie w pełni niezależnej od strony instytucjonalnej i operacyj-
nej (wiążącej się z bieżącym jej działaniem) może być zawsze przedmiotem 
dyskusji.

Na gruncie prawa polskiego rysuje się w szczególności wątpliwość, czy 
status instancji apelacyjnej może być przyznany Panelowi Dyscyplinarnemu 
drugiej instancji przy POLADA, za którym to rozwiązaniem optuje część 
prawników. Wskazany organ pełni w sprawach dopingowych funkcję, która 
realizowana była poprzednio przez organy odwoławcze polskich związków 
sportowych realizujące w szczególności odpowiedzialność dyscyplinarną. 
W sytuacji, gdy zgodnie przyjmuje się, że spór antydopingowy (dyscyplinar-
ny) powstaje dopiero z momentem zaskarżenia ostatecznej decyzji dyscypli-
narnej do zewnętrznego organu, to trudno zakładać, aby jego funkcję mógł 
pełnić Panel Dyscyplinarny drugiej instancji przy POLADA. Nie wypełnia 
on wszakże funkcji jurysdykcyjnej (związanej z rozstrzyganiem kwestii spor-
nych), a może jedynie weryfikować nałożoną na zawodnika lub inny podmiot 
ruchu sportowego karę przez organ I instancji prowadzący postępowanie 
dyscyplinarne i wyciągający konsekwencje z faktu naruszenia przepisów an-
tydopingowych. Fakt, iż takie działanie realizuje się cały czas w toku realizacji 
odpowiedzialności dyscyplinarnej (antydopingowej) nie pozwala przyznawać 
wskazanemu Panelowi przymiotu niezależności w znaczeniu instytucjonal-
nym i operacyjnym.

W związku z powyższym należy przyjmować, iż w warunkach polskich 
instancją apelacyjną w rozumieniu art. 13.2.2. Kodeksu WADA, powinien 
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być Trybunał Arbitrażowy d.s. Sportu przy PKOl, będący w świetle regulacji 
międzynarodowych „sądem ustanowionym na podstawie ustawy”13, któremu 
podporządkowane są bezwzględnie wszystkie podmioty ruchu sportowego. 
Taki status wskazanej instancji arbitrażowej zapewnia stosowanie wszystkich 
gwarancji postępowania sądowego, tak na etapie rozprawy, jak i postępowa-
nia odwoławczego. Fakt, iż w świetle postanowień kodeksu WADA wyrok 
Trybunału Arbitrażowego d.s. Sportu przy PKOl mógłby być poddany ocenie 
ze strony lozańskiego CAS, potwierdzałby tylko trafność takiego rozwiązania.

Uwagi końcowe

Mając powyższe okoliczności na uwadze należy stwierdzić, iż nowe re-
gulacje WADA podważyły w istotny sposób i tak już zachwianą równowagę 
pomiędzy międzynarodowymi organizacjami sportowymi oraz zawodnika-
mi, nadwyrężoną przez stosowanie wobec sportowców zasady strict liability. 
Skoro w razie stwierdzenia obecności w ich organizmach środków dopin-
gujących działa wobec nich niepodważalne domniemanie winy, to powinny 
przynajmniej istnieć rozwiązania procesowe gwarantujące zawodnikom ob-
winionym o stosowanie dopingu zachowanie prawa do obrony przed najbliż-
szym krajowym sądem państwowym lub arbitrażowym. Wymaga tego idea 
komunitaryzmu zakładająca w szczególności niwelowanie niepotrzebnych 
różnic pomiędzy podmiotami ruchu sportowego. Stąd też władze POLADA 
powinny przyjąć najbardziej racjonalne rozwiązanie, które nie pozwoli na au-
tomatyczne przenoszenie spraw zawodników krajowych pod rozstrzygnięcie 
lozańskiego Trybunału powołanego w pierwszym rzędzie do rozstrzygania 
spraw z elementem zagranicznym.

13 Takie znaczenie nadaje takim organom jak Trybunał Arbitrażowy d.s. Sportu przy 
PKOl art. 6 ust.1 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności z dnia 4 listopada 1950 r. Zob. szerzej na ten temat: A. Wach (2020), 
Ewolucja konstrukcji arbitrażu sportowego, „Polski Proces Cywilny”, 2 (29): 186 i n. 
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KS. RAFAŁ CZEKALSKI
Akademia Katolicka w Warszawie

PROBLEM ULEPSZANIA CZŁOWIEKA 
SPORTU W PERSPEKTYWIE SPORU 
MIĘDZY KOMUNITARYZMEM 
A LIBERALIZMEM

Tytuł niniejszego artykułu jest nieco skomplikowany, wyróżnia on jednak 
główne elementy, które na niego się składają. Przedmiotem formalnym są gra-
nice ulepszania człowieka. Pytamy w artykule jak ulepszać człowieka, w tym 
sportowca. W artykule odniesiemy się do publikacji Michaela Sandela, jednego 
z koryfeuszy komunitaryzmu, który temu zagadnieniu poświęcił jedną ze swo-
ich książek. Struktura artykułu jest następująca: w pierwszym punkcie ukażemy 
główne założenia komunitaryzmu, w drugim znaczenie tego nurtu w filozofii 
polityki, w trzecim punkcie dotkniemy problemu ulepszania człowieka, będzie-
my w nim szukali odpowiedzi na pytanie, jak ulepszyć, poprawić człowieka. 
Obecnie istnieje wiele teorii, które pomijają jednostkę, jej wolność, decyzyjność 
albo minimalizują jej wewnętrzny wymiar. Teorie takie były znane już wcześniej. 
Głoszono w przeszłości, że liczy się tylko społeczeństwo, a człowiek jest jedynie 
trybikiem w machinie społecznej. Współcześnie pojawiają się nowe zagrożenia. 
Ulepszanie dokonuje się na płaszczyźnie technicznej, z pominięciem wymiaru 
duchowego, w tym moralnego, co bardzo często prowadzi człowieka do alie-
nacji. Stosując w ocenie człowieka jedynie kryteria techniczne, użyteczności, 
funkcjonalności i skuteczności, traktowany jest on jak maszyna, robot. Wiemy 
jednak, że dla opisu człowieka są to kryteria niewystarczające, że rzeczywistość 
człowieka, w tym sportowca, jest o wiele bardziej skomplikowana. W procesie 
„ulepszania” człowieka ważną rolę winny odgrywać zatem wszystkie wymiary: 
fizyczny, psychiczny, także duchowy. Narzuca się jednak pytanie, jakie są gra-
nice korzystania z nowych osiągnięć, które daje nam nauka i technika, w tym 
bionika, która jest połączeniem biologii z techniką? Na pytanie to nie udzielimy 
odpowiedzi wystarczającej, niemniej samo już zasygnalizowanie problemu, po-
zwoli nam z większą ostrożnością podchodzić do niektórych rozwiązań, które 
są nam proponowane, także w obszarze sportu.
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Początki komunitaryzmu, główne założenia i przedstawiciele

Komunitaryzm jest „antyliberalnym nurtem we współczesnej anglosa-
skiej filozofii polityki powstały w latach 80. XX wieku, afirmujący wspólnotę 
jako niezbędną do osiągnięcia przez jednostkę wymiaru moralnego i zako-
rzenienia”1. Nurt ten u swych początków rozwinął się w Stanach Zjednoczo-
nych. Do pierwszych i najważniejszych jego przedstawicieli należą Michael 
Sandel2, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor (twórca „Tezy społecznej”), Mi-
chale Walzer, Amitai Etzoni. Ruch ten, nurt, postawa jest bardzo różnorodny 
i niesamodzielny. Jest on bowiem reakcją na liberalizm, dlatego też pasuje 
do niego bardziej określenie „subnurtu”3. Trudno jest także znaleźć wspólny 
mianownik łączący wszystkich wyżej wymienionych autorów. Wydaje się, 
że antypodami są Walzer i MacIntyre. Pierwszy z nich afirmuje liberalizm 
i rzeczywiście pragnie jego korekty, docenia osiągniecia liberalizmu w postaci 
pluralizmu, tolerancji, wolności, równości. Zdaniem Walzera jednak tym, 
czego brakuje liberalizmowi, jest większa wrażliwość społeczna oraz silniej-
sze zorientowanie partykularystyczne, i właśnie w tym kierunku powinna iść 
jego zdaniem korekta liberalizmu4.

Inaczej jest w przypadku MacIntyre’a, który całkowicie odrzuca liberalizm. 
MacIntyre umieszcza liberalizm w kontekście całej historii filozofii i różnych 
nurtów wywierających wpływ na życie społeczne człowieka, jego zdaniem jest 
on przykładem degradacji moralnej i zubożenia moralności. Jednocześnie 
jednak MacIntyre nie definiuje siebie jako komunitarystę, brakuje mu prze-
konania, że we współczesnym świecie możliwe jest stworzenie wartościowych 
form wspólnotowości, co nie przeszkadza mu bronić „wspólnotowości” jako 
pewnej idei. Walzer, w przeciwieństwie do MacItyre’a, nie tyle broni wspól-
noty, ile samego liberalizmu i zajmuje się jego kryzysem, pragnie uchronić go 
przed groźnymi dla człowieka wynaturzeniami. Na tych dwóch przykładach 
widzimy, jak różni myśliciele zaliczani są do komunitaryzmu albo uznawani 

1 Ł. Dominiak (2010), Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu, To-
ruń: 9. 

2 Na uwagę zasługuje jego dyskusja z Johnem Rawlsem, twórcą „teorii sprawiedliwo-
ści”. W 1982 Sandel opublikował Liberalism and the Limits of Justice, w którym po raz 
pierwszy użyto terminu communitarian (komunitarystyczny), w kontekście krytyki 
współczesnego liberalizmu. Sandel nie użył tego terminu w znaczeniu odnoszącym 
się do komunitaryzmu jako nurtu filozoficznego, ale jedynie dla oznaczenia tego, 
co wspólnotowe. Por. Dominiak (2010), dz. cyt.: 71-72. 

3 Por. Tamże: 13.
4 Por. Tamże: 327.
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nawet za jego koryfeuszy5. Pomiędzy nimi znajdują się inni autorzy, których 
krytyka liberalizmu jest mniej radykalna, wzbogaca jednak debatę dotyczącą 
podstawowych dylematów życia społecznego i politycznego.

Znaczenie komunitaryzmu

Znaczenie tego nurtu wynika z tendencji, jakie obserwujemy we współ-
czesnym społeczeństwie. Komunitaryści próbują przywrócić równowagę 
między jednostką a wspólnotą. Rozwój liberalizmu doprowadził do tendencji 
atomizacyjnych, obywatelskiej apatii, prymatu prywatności, rozwarstwienia 
kulturowo-społecznego. Jako remedium na te bolączki komunitaryści odwo-
łują się do ducha demokratycznego współuczestnictwa, postulują braterstwo 
jako przeciwwagę dla egoizmu i izolacjonizmu. Komunitaryzm – wydaje się 
– w większym stopniu zwracać uwagę na podmiotowość człowieka we wspól-
nocie, także na subsydiarność, nie należy podejmować decyzji za mniejsze lub 
słabsze podmioty. Bycie człowieka we wspólnocie nie ogranicza jego wolności, 
ostatecznie to sam człowiek decyduje do jakiej wspólnoty chce należeć, może 
też tę wspólnotę porzucić. Komunitaryści nie proponują gotowego modelu, 
który sprawdzałby się w każdym społeczeństwie, warunkach geograficznych 
i kulturowych. Podają ogólne zasady, które wydają się być ważne, i które moż-
na wypełnić własną treścią.

Niektórzy z komunitarystów, jak na przykład Amitai Etzioni, zwracają 
uwagę na znaczenie tradycji dla formowania się tożsamości jednostki. Jest 
to o tyle ważne, że coraz częściej obserwatorzy życia społecznego piszą o koń-
cu człowieka (F. Fukuyama), płynnej rzeczywistości (Z. Baumann), dochodzi 
jeszcze zagadnienie globalizmu, nowej perspektywy, wątków, różnorodno-
ści opcji, które człowiek może w sposób całkowicie samodzielny wybierać. 
Zasadniczo wszystko stało się płynne, a sam człowiek stał się kreatorem na-
wet własnej „natury” (tożsamości, płci itd.). Potwierdzeniem tej „wolności”, 
wyrażającej się w kreatywności jest transhumanizm. Jego przedstawiciele 
uważają, że ewolucja biologiczna wygenerowała niedoskonałą formę homo 

5 Różnice między poglądami MacIntyre’a i Walzera bardzo trafnie przedstawił Ł. Do-
miniak, który pisze: „Widać więc wyraźnie, że tam, gdzie Walzer traktuje problem 
wspólnoty jako względnie marginalny i nie dostrzega jego filozoficznych źródeł, tam 
MacIntyre widzi deprecjacje wspólnoty jako najbardziej palącą kwestię współczesności 
i analizuje jej przyczyny i przejawy w obszarach, których istnienia Walzer w ogóle nie 
podejrzewa. Dostrzegamy, że tam, gdzie Walzer prawie bezkrytycznie akceptuje zasta-
ną rzeczywistość, tam MacIntyre wbija klin zwątpienia; że to, co dla autora Dziedzictwa 
cnoty jest zagrożeniem, dla Walzera jest pożądanym stanem rzeczy”. Tamże: 328. 
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sapiens, którą trzeba udoskonalić środkami oferowanymi przez technonau-
kę6. W dawniejszych czasach, kiedy środki naukowo-techniczne były jeszcze 
ograniczone, ulepszenie dokonywało się przez wychowanie, którego celem 
było ulepszenie moralne człowieka. W dzisiejszych czasach, sytuacja wyglą-
da zgoła inaczej, człowiek nie nadąża z moralnością i etyczną oceną nowych 
osiągnięć, dochodzi do alienacji człowieka, który żyje w sztucznym świecie. 
Wiele „osiągnięć” stworzyło nowe problemy i zagrożenia. Technonauka, jak 
zauważają Duchliński i Hołub, oferuje możliwości nie tylko powierzchow-
nego oddziaływania na naturę, ale umożliwia także odziaływanie głębokie, 
sięgające zmian genetycznych, które może prowadzić do określonych i pożą-
danych zmian w naturze ludzkiej7.

Na pierwszy rzut oka być może nie dostrzegamy związku pomiędzy toczą-
cą się debatą między liberalizmem i komunitaryzmem a sportem, związek ten 
jednak istnieje. Potwierdzeniem tego jest zaangażowanie niektórych komu-
nitarystów w problematykę ulepszania człowieka. Pytania, jakie się narzucają 
z tej właśnie perspektywy, są następujące: na czym polega prawdziwe ulep-
szenie człowieka, w tym sportowca? Czy można ulepszanie ograniczyć tylko 
do zewnętrznych środków, wspomagających człowieka niejako od zewnątrz, 
a pomijających wymiar duchowy człowieka (np. usprawnienie woli)? Przyj-
rzyjmy się, jakie krytyczne uwagi do dyskusji wokół zagadnienia ulepszania 
człowieka wprowadza jeden z koryfeuszy komunitaryzmu Michael Sandel.

Ulepszanie człowieka w kontekście sportu

Komunitaryzm – jak to już wyżej zostało określone – zwraca uwagę 
na wspólnotę, a tym co ją tworzy, są przede wszystkim wartości i zasady etycz-
ne, w przypadku sportu są to zasady fair play. Sport, nawet jeżeli wydaje się naj-
bardziej indywidualną dyscypliną, jak rzucanie oszczepem, pchnięcie kulą itp., 
taką nie jest. Treningi najczęściej mają miejsce w grupie, co jest dodatkowym 
elementem motywującym. Nie do przecenienia jest również rola trenerów, psy-
chologów, dietetyków, masażystów, menadżerów, rodziny i wszystkich innych 
osób, które wspomagają sportowców w ich wysiłku na drodze do poprawienia 
wyników. Należy brać również pod uwagę obecność i wsparcie kibiców, oni 
także są uczestnikami sportu. Niekiedy przez swoje zaangażowanie wywierają 
niesamowitą presję na zawodników, która prowadzi do poszukiwania coraz 
to nowych sposobów poprawiania wyników i „ulepszania” człowieka.

6 Por. P. Duchliński, G. Hołub (2019), Wprowadzenie. W: Ciże [red.], Ulepszanie mo-
ralne człowieka. Perspektywa filozoficzna, Kraków: 12.

7 Por. Tamże: 12-13.



101

W niniejszym punkcie interesują nas współczesne zagrożenia w świecie 
sportu, które pojawiły się wraz z rozwojem techniki, dotyczące technicznego 
wspomagania organizmu. Problemem tym zajął się również jeden z założy-
cieli komunitaryzmu, mianowicie Michael Sandel. W jednej z najnowszych 
swoich publikacji pt. Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach 
inżynierii genetycznej wspomina o sportowcach bionicznych, których ewen-
tualny sukces nie byłby już zależny od ich własnego wkładu, ale od innych 
specjalistów (naukowców, farmaceutów itp.). „Skrajnym przypadkiem byłby 
zrobotyzowany, bioniczny zawodnik, który wybija piłkę baseballową na home 
run za każdym razem dzięki wszczepionym chipom, określającym idealny kąt 
i moment uderzenia. Sprawczość takiego bionicznego sportowca równałaby 
się zeru; jego osiągnięcia byłyby osiągnięciami jego wynalazcy”8.

Żyjemy w czasach, w których nowe wynalazki mają olbrzymi wpływ 
na wiele dziedzin naszego życia, w tym także na sport. Możemy się zasta-
nawiać, czy przy zastosowaniu bioniki możemy jeszcze mówić o sporcie 
w oryginalnym jego rozumieniu? Czy sportowiec w tej „nowej” odsłonie nie 
będzie przypominał bolidu, w którym konstruktorzy nieustannie poprawiają 
(ulepszają, udoskonalają) jego parametry? Filozofowie, którzy od wielu lat 
podejmują zagadnienia sportu w kontekście rywalizacji, ale także w wielu in-
nych kontekstach, mogą zapytać: gdzie tu miejsce na wewnętrzne (moralne) 
doskonalenie człowieka? Gdzie w tym wszystkim ideał kalokagatii, czyli har-
monijnego połączenia piękna ciała człowieka z dzielnością moralną? Sandel 
wskazuje na granice w dążeniu do doskonałości, bo właśnie ideał doskona-
łości powoduje, że wybieramy niekiedy środki, które całkowicie wypaczają 
rywalizację sportową. Intencją Sandela jest odkrycie darmowości talentu, 
nie każdy z nas rodzi się z predyspozycjami naturalnymi, aby być wybitnym 
sportowcem. Dlatego też u źródła naszej refleksji, jako pewna przesłanka, 
winno stać przekonanie, że nasze uzdolnienia są darem od natury. „Etyka 
uporu i rozwiązania biotechnologiczne, którymi się dziś posługuje, stoją 
w sprzeczności z ideą, że nasze talenty są darem”9. Talentem, jak wiadomo 

8 M.J. Sandel (2014), Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii gene-
tycznej, Warszawa: 33-34. Warto wspomnieć w tym kontekście, że bionika nie jest niczym 
innym jak adaptacją nauki o naturze (biologii) w świecie techniki. Większość naukowców 
ma jednak świadomość, że wymaga ona jednoczesnego uwzględnienia innych nauk, nie 
tylko przyrodniczych, także humanistycznych, w tym etyki. Nie chodzi też o to, aby przy 
okazji naruszać granice (autonomię) nauk, których każda ma własną metodę i przedmiot. 
Chodzi raczej o pewien rodzaj interdyscyplinarności, która jest warunkiem integralnego 
ujęcia fenomenu życia. Por. W. Nachtigal (2008), Bionik. Lernen von der Natur, München: 
92. Werner Nachtigal jest uznanym niemieckim pionierem bioniki. 

9 M. Sandel (2014), dz. cyt.: 36.
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z Biblii, należy obracać, należy go pomnażać, ale jakie są konkretnie granice 
tego pomnażania, wspomagania, ulepszania i jakie środki mogą być dozwo-
lone, a jakie nie? Sandel podaje kilka przykładów, których ocena jest różna. 
Najmniej wątpliwości wzbudza operacja oczu u golfisty (np. Tiger Woods, 
1999 r.), choć niewątpliwie w diametralny sposób zmienia jego sytuację. Wąt-
pliwości od strony etycznej powstają natomiast w przypadku metod, które 
mają zwiększać ilość czerwonych krwinek w organizmie sportowca, takich jak 
transfuzje i zastrzyki z erytropoetyny (EPO), hormonu wytwarzanego przez 
nerki, który stymuluje produkcję tych komórek. Oddzielnym problemem jest 
terapia genowa EPO, trudniejsza do wykrycia, która polega na wszczepieniu 
nowej kopii genu, wytwarzającego EPO.

Sandel wymienia wiele form doskonalenia, m.in. także poprzez dietę, 
sportowiec może zwiększać swoje możliwości, nawet przez objadanie się, 
co w przypadku niektórych dyscyplin, jak chociażby w footballu amery-
kańskim, pomaga w osiąganiu lepszych wyników na niektórych pozycjach. 
Niekiedy – zauważa – brakuje kryteriów, które pozwoliłyby nam na oddzie-
lenie środków (metod) dopuszczalnych i niedopuszczalnych. Zadaniem etyki 
udoskonalania jest wskazywanie granic w dążeniu do sukcesu, okazuje się 
bowiem, że człowiek może wiele poświęcić, w tym własne zdrowie, aby osią-
gnąć sukces, ale czy wszystkie poczynania człowieka w tej materii rzeczywi-
ście dają się uzasadnić etycznie? Sandel zastanawia się, czy nie powinno się 
wprowadzić odrębnych klas sportowców. Wiemy z historii, że bardzo długo 
walczono z tzw. społeczeństwem klasowym (Klassengesellschaft), być może 
w tym konkretnym przypadku, byłoby to jedyne słuszne i sprawiedliwe roz-
wiązanie, odróżniając sportowców zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych, 
udoskonalonych i nieudoskonalonych. Sporo zamieszania wprowadza także 
ideologia Gender, w której odchodzi się od dwupłciowości. W niektórych 
krajach (np. Szwecja) oficjalnie przyjmuje się obecność trzeciej płci. Zapewne 
dożyjemy czasów, kiedy organizacja zawodów będzie niezwykle utrudniona, 
aby z respektem odnieść się do wszystkich rodzajów płci.

Widzimy zatem, że techne w sposób bezkompromisowy wchodzi w ży-
cie człowieka, przemienia jego oikos w technopolis, wywiera także ogrom-
ny wpływ na decyzje ludzkie. Za rozwojem technologicznym, nieco z tyłu 
postępuje refleksja etyczna, która bada nowe możliwości, okoliczności i ich 
wpływ na życie człowieka. Nie wszystko bowiem, co jest możliwe od strony 
technicznej, jest dozwolone. Źródła uzasadnienia czynów ludzkich nie czer-
piemy już z Objawienia, natury ludzkiej, to technika stawia nas przed nowy-
mi wyzwaniami, które wiążą się z pokusą nowego świata, w którym „nowy” 
człowiek według „nowych” zasad będzie realizował „nowe” cele, a pierwszym 
z nich będzie dążenie do doskonałości i perfekcji, niekoniecznie moralnej czy 
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duchowej. Znajdujemy się w nieustannym wyścigu do perfekcji. Wyścig ten 
zaczyna się już przed narodzeniem człowieka. Badania przedimplantacyjne 
umożliwiają nie tylko wykrycie groźnych dla rozwijającego się życia ludz-
kiego chorób genetycznych, mogą niestety przyczynić się do eliminacji tzw. 
wrongful life, także do „doskonalenia” człowieka, wyboru jego cech. Człowiek 
nie przyjmuje już życia jako pewnego daru, ale jako produkt, który stwarzany 
jest dzięki przemyślności człowieka, na jego życzenie. Jeżeli coś jest produk-
tem, może być odrzucone, ulepszane dzięki coraz to nowym roszczeniom 
zamawiającego.

Pęd do ulepszania towarzyszy człowiekowi także na dalszych etapach jego 
życia. Próbujemy ulepszać swoje zdrowie i wygląd zewnętrzny, najmniej wy-
daje się dbamy o świat wewnętrzny. A najtrudniej jest dokonać przemiany 
wewnętrznej, zmiany kursu, zastanowienia, rachunku sumienia, odkrycia 
innych wartości. Zmiany, których chcemy dokonać, o ile mają być trwałe, nie 
mogą pomijać świata wewnętrznego, czyli postaw, uczuć, motywacji, war-
tości. Ostatecznie, kiedy podejmujemy zagadnienie sensowności istnienia, 
najczęściej dzieje się tak niestety pod koniec życia, dostrzegamy post factum 
nasze błędy, złe wybory, iluzje, którymi karmiliśmy się w przeszłości. Dlatego 
też roztropnie żyjący człowiek, nieustannie zadaje sobie pytanie o sensowość 
swoich działań w perspektywie celu, który sobie postawił, na to nigdy nie jest 
za późno. Wszystko ostatecznie sprowadza się także do rozumienia człowie-
ka, kim on jest. Bez zrozumienia natury człowieka, jego teleologii, niemożli-
we jest budowanie świata wewnętrznego i społecznego.

Podsumowanie

Niektórzy zarzucają komunitarystom idealizm, próbę budowania ładu 
społecznego, w którym wszyscy będą szczęśliwi. Myślę, że nie jest to głównym 
celem komunitarystów. Ich próba nie ma charakteru utopijnego, odwołuje się 
bowiem do społecznej natury człowieka, do wspólnot naturalnych. Wydaje 
się zatem, że ich propozycja jest o wiele bardziej realna, aniżeli utopia liberta-
rianizmu, czyli absolutyzowania wolności ludzkiej rozumianej jako autarkia. 
Znaczenie komunitaryzmu polega na tym, że stwarza on ramy, które możemy 
wypełnić konkretnymi treściami w zależności od przynależności do konkret-
nych wspólnot. Niekiedy jednak zapominamy, że przede wszystkim jeste-
śmy ludźmi. Człowieczeństwo i związana z nim godność są podstawowym 
wspólnym mianownikiem, który wyznacza konkretne normy i zobowiązania. 
To właściwe rozumienie natury ludzkiej może uchronić człowieka przed no-
wymi zagrożeniami, utopiami, alienacjami. 
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SPORT OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
– POMIĘDZY LIBERALIZEMEM 
A KOMUNITARIANIZMEM 
SPOŁECZNYM

Sport, zwłaszcza gdy mowa jest o jego wyczynowym charakterze, opiera 
się w dużym stopniu na indywidualnej postawie jednostki, jej zaangażowaniu, 
poświęceniu i wysiłkowi. Jednocześnie trudno byłoby mówić o sporcie jako 
o działaniu pozbawionym interaktywnego i grupowego charakteru. Sport 
łączy w sobie te dwie wydawałoby się skrajności, tj. z jednej strony pozwala 
budować poczucie sprawstwa, niezależności i podmiotowości, z drugiej zaś 
oparty jest na szeroko rozumianej wspólnotowości, byciu częścią większej 
całości zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i psychospołecznym.

Jeśli spojrzeć na sport z perspektywy interakcjonistycznej, która stanowi 
ramę teoretyczną niniejszych rozważań, może być on postrzegany jako dzia-
łanie grupowe, w które zaangażowanych jest w sposób bardziej bądź mniej 
bezpośredni, szereg osób wspomagających, wpierających, a przede wszystkim 
współtowarzyszących osobie, która go uprawia. Przy czym nie wyklucza to in-
dywidualistycznej postawy jednostki, która swoim działaniem i w sposób dla 
siebie właściwy wykazuje aktywność polegającą na uprawianiu sportu, która 
to aktywność jednocześnie jest „produktem”, czy też mówiąc językiem bar-
dziej socjologicznym, konstruktem procesu złożonych relacji z otoczeniem. 
Z tego względu w niniejszej pracy chciałem mocno zaakcentować wspólnoto-
wy charakter procesu stawania się sportowcem przez osoby z niepełnospraw-
nościami, odnosząc się przy tym do komunitariańskiej idei wspólnotowości 
i idei grupowego działania.

Swoje rozważania opieram na badaniach przeprowadzonych wśród osób 
z niepełnosprawnościami fizycznymi uprawiających sport. Badania miały 
charakter pogłębionych studiów przypadku i opierały się na technice wywia-
dów swobodnych nieustrukturyzowanych. Analiza danych prowadzona była 
zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej.
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Inspiracje teoretyczne i podstawy metodologiczne

Ramą teoretyczną poczynionych analiz uczyniłem interakcjonizm sym-
boliczny charakteryzujący się specyficznym podejściem do natury rzeczywi-
stości społecznej, która zgodnie z jego założeniami ma wymiar procesualny 
i opiera się na interpretacji znaczeń oraz ustalaniu wspólnych definicji sy-
tuacji przez poszczególnych jej członków. Jednostki, które wchodzą ze sobą 
we wzajemne interakcje, komunikują się nawzajem, tworząc podstawy dla 
konstruowania realnego i intersubiektywnego świata ludzi obdarzonych 
poczuciem własnego „ja”. Społeczeństwo zaś tworzy się, utrzymuje i zmienia 
dzięki zdolnościom ludzi do myślenia i definiowania, jak też do autorefleksji 
i samooceny, będąc w istocie efektem ludzkich działań, którzy stale i na bie-
żąco dokonują reinterpretacji wszystkich istotnych aspektów swojego życia. 
Jednostki są tutaj aktywnymi i świadomymi aktorami, działającymi w oparciu 
o znaczenia nadawane obiektom i tym samym współkreującymi rzeczywi-
stość, a nie reagującymi bezwolnie i bezwiednie na pochodzące z zewnątrz 
bodźce1. W związku z tym zrozumienie czyjejś interpretacji rzeczywistości 
oznacza zagłębienie się w jej szeroko pojętym działaniu2. Przedmiotem za-
interesowania badacza nie może być zatem tak zwana „obiektywna prawda”, 
lecz określony sposób jej postrzegania przez uczestników interakcji, rzeczy-
wistość jest bowiem kreowana i negocjowana w trakcie aktywności człowie-
ka. Oznacza to, że tylko niektóre jej fragmenty są wspólne dla ludzi pozosta-
jących w przestrzennej styczności, zaś inne są dopiero „uzgadniane” w toku 
interakcji. Jest to także obraz rzeczywistości ujawnianej osobom z zewnątrz3.

Materiał badawczy wykorzystany w niniejszym opracowaniu stanowią 
osobiste doświadczenia osób niepełnosprawnych, które realizują swoją ak-
tywność fizyczną poprzez uczestnictwo w różnych formach sportu. Z przed-
stawicielami tej kategorii osób niepełnosprawnych, przeprowadzone zostały 
wywiady swobodne mało ukierunkowane. Stosując triangulację danych, 
w badaniach wykorzystano także zapisy z obserwacji poczynionych podczas 
spotkań i imprez sportowych, treningów oraz konsultacji.

1 J.H. Turner (2004), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: 418. 
2 H. Blumer (1969), Symbolic Interactionism. Perspective and Method, New Jersey: 

78-79. 
3 R. Prus, S. Grills (2003), The Deviant Mystique: Involvements, Realities and Regula-

tion, Westport: 19. 
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Analiza materiału badawczego prowadzona jest zgodnie z zasadami me-
todologii teorii ugruntowanej4. Motywem wyboru wskazanych metod była 
potrzeba poznania „faktycznych” sposobów życia, działań jednostkowych, 
procesów tworzenia znaczeń, a zatem, pragnienie zbliżenia nauki do „życia” 
i „poznawania rzeczywistości społecznej z punktu widzenia tworzących tę rze-
czywistość podmiotów”5. Ponadto biografie i ich konstruowanie w czasie, 
musi uwzględniać perspektywę życia jednostki6. Jednocześnie każdy materiał 
autobiograficzny stanowi potencjalne źródło danych na temat tożsamości 
opowiadającej o swoim życiu osoby, która wchodzi w interakcję ze słucha-
czem/czytelnikiem jako aktor społeczny obdarzony określonym zestawem 
autodefinicji7.

Dobór kolejnych przypadków miał charakter teoretyczny, i opierał się 
na metodzie ciągłego porównywania, co oznacza, że kolejne przypadki dobie-
rane były na podstawie bieżących ustaleń analitycznych, nie zaś ustalonych 
przed badaniem założeń8. Dobór przypadków trwał do momentu osiągniecia 
teoretycznego nasycenia (theoretical saturation) wygenerowanych kategorii 
analitycznych.

Komunitaryzm i liberalizm – dwa oblicza interakcji

Aby określić czym jest komunitaryzm, bardzo często dokonuje się jego 
identyfikacji w opozycji do liberalizmu. John Locke, czołowy przedstawiciel 
liberalizmu uważał, że podstawową rolą i uzasadnieniem istnienia państwa 
jest ochrona obywateli, tj. ich własności oraz wartości, które wyznają9. Dlatego 
też propagował pogląd, że władza jest przekazana określonej grupie poprzez 
zawarcie umowy społecznej między obywatelami danego państwa. Zawarcie 
umowy społecznej następuje w drodze dobrowolnych aktów woli wolnych 
ludzi. Tworzący w XX wieku John Rawls, uważany za jednego z największych 
przedstawicieli liberalizmu, wskazuje przede wszystkim na to, że każdy czło-
wiek może dowolnie kształtować swoje życie. Niezbędna jest akceptacja faktu, 

4 K. Konecki (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, 
Warszawa. 

5 A. Wyka (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa: 34.
6 M. Melchior (1990), Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa: 237. 
7 A. Golczyńska-Grondas (2014), Wychowało nas państwo. Recz o tożsamości wycho-

wanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Kraków: 25. 
8 B. Glaser, A. Strauss (1967), The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative 

research, Chicago: 45. 
9 R. Prostak (2004), Rzecz o sprawiedliwości: Komunitarystyczna krytyka współczesnego 

liberalizmu amerykańskiego, Kraków: 47.
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że ludzie różnią się poglądami, wobec czego nie można uprzywilejować żad-
nej grupy społecznej, żadnego światopoglądu10.

Idea komunitaryzmu narodziła się w Stanach Zjednoczonych, jako od-
powiedź na piętrzące się bolączki społeczne. Z czasem zyskała zwolenników 
na całym świecie. Za początek komunitaryzmu jako nurtu filozoficznego 
uznaje się odpowiedź Michaela Sandela na tezy Rawlsa zawarte w wydanej 
przez niego książce Teoria sprawiedliwości. Sama etymologia nazwy komu-
nitaryzm bezpośrednio wskazuje na wspólnotę. Alasdair MacIntyre, jeden 
z czołowych przedstawicieli komunitaryzmu w swoich pracach uwypukla, 
że człowiek samodzielnie nie może się rozwijać, potrzebuje innych ludzi11. 
To dzięki relacjom międzyludzkim uwydatniają się jego główne cechy. Może 
uświadomić sobie swoje wady i dzięki pomocy innych ludzi oraz ich wsparciu 
ma możliwość pracy nad sobą. W związku z tym główną cechą komunitary-
zmu jest nobilitowanie tzw. braterstwa, które w największym stopniu może 
rozwijać się poprzez zawiązujące się i działające wspólnoty, i które rozumiane 
jest jako brak egoizmu, a nie dążenie za wszelką cenę do polepszania swojej sy-
tuacji życiowej, czy osiągania sukcesu. Komunitaryzm wskazuje, że człowiek 
jest w stanie polepszać swoją sytuację chociażby materialną, niedeprecjonując 
równocześnie innych ludzi. Braterstwo jest zatem synonimem wzajemnego 
wsparcia. To także silna potrzeba pomocy innym i rozważanie, w jaki sposób 
można rozwinąć wspólnotę, której jest się członkiem. W momencie wykry-
stalizowania potrzeb wspólnoty, jej członkowie mają potrzebę polepszenia 
wspólnej sytuacji. By członkowie wspólnoty faktycznie współdziałali, muszą 
wyznawać takie same wartości. Dzięki temu wszyscy czują się bezpiecznie, 
a ich system wartości jest ustabilizowany. Co więcej, człowiek, który ma po-
czucie oparcia w innych ludziach, chce działać na rzecz wspólnoty.

Ponadto komunitaryści uważają, że wspólnota ma istotny wpływ 
na kształtowanie systemu wartości, dobra i obranie określonych celów życio-
wych przez jednostkę. Jednocześnie zdaniem komunitarystów uczestnictwo 
jednostki we wspólnotach pozwala wykształcić w niej tzw. kręgosłup moralny. 
Jednocześnie wychodzą z założenia, że wspólnota nie nakłada na jednostkę 
ograniczeń, ponieważ to jednostka decyduje, do jakiej wspólnoty chce na-
leżeć. Co więcej, wspólnota stanowi bazę dla jednostki, o kierunku rozwoju 
jednostka decyduje sama. Zgodnie ze słowami Charlesa Taylora, jednego 
z przedstawicieli komunitaryzmu, a zarazem twórcy tzw. tezy społecznej, 
podkreśla się, że człowiek tylko żyjąc we wspólnocie, może w pełni rozwinąć 

10 A. Gawkowska (2004), Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki libera-
lizmu, Warszawa: 129-131.

11 Tamże. 
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swoje umiejętności. Taylor podkreśla, że człowiek powinien nawiązywać nie-
ustannie relacje społeczne12. Dziecko wychowując się we wspólnocie, poznaje 
jej tradycje, historie, ideały, charakterystyczny język i wręcz sposoby, które 
dana społeczność uznaje, jako pozytywne spędzanie wolnego czasu.

Należy tu podkreślić, że komunitaryzm w ogóle nie określa, jakie cechy 
powinna posiadać wspólnota, albo jakie wartości powinny być przez nią 
wyznawane. Komunitaryści są swego rodzaju relatywistami. Podkreślają, 
że bycie we wspólnocie powinno być jednym z najważniejszych składowych 
życia człowieka, bez znaczenia, jaka jest dana wspólnota. Jednocześnie komu-
nitaryści są zdania, że bycie we wspólnocie kształtuje osobowość człowieka, 
a poznawanie nowych ludzi lub pogłębianie istniejących relacji przyczynia 
się do kształtowania jego światopoglądu oraz rozwijania szkieletu moralnego.

Bycie we wspólnocie łączy się z poczuciem odpowiedzialności za nią 
i za innych członków wspólnoty. Według komunitarystów bycie we wspólno-
cie wpływa na przejmowaniu inicjatywy i pobudza chęć działania dla innych 
zamiast marazmu społecznego. Amitai Etzioni wskazuje, że jedną z głównych 
cech każdej wspólnoty powinna być responsywność. Ludzie, będąc osobami 
wrażliwymi, odczuwają w mniejszym stopniu konflikt między swoim do-
brem a dobrem wspólnoty13. Responsywność łączy się z empatią. Jest to bycie 
otwartym na potrzeby innych i postępowanie z myślą o dobru wspólnoty.

Interakcyjny charakter stawania się sportowcem przez osobę 
z niepełnosprawnością

Wejście w świat sportu wiąże się z przyjęciem do wiadomości konieczne-
go, konstytutywnego faktu spotkania innych, a więc bezpośredniego „wejścia” 
w grupę i współtworzenia w jej ramach intencjonalnej wspólnoty obyczajów, 
norm i celów. Sport jest bowiem tą formą aktywności osób niepełnospraw-
nych, w której dochodzi do określonych interakcji między jej uczestnikami 
i która obejmuje wielu różnych aktorów społecznych14. Wiążę się to w dużej 
mierze z faktem, iż uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej, 
w tym w sporcie, ma charakter grupowy i przyjmuje nierzadko postać działań 

12 M. Turowski (2011), Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, 
wspólnoty i państwa, jako źródła krytyki społecznej i politycznej, Toruń: 26.

13 A. Etzioni (2004), Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska. W: P. Śpie-
wak [red.], Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa: 183.

14 Z. Żukowska (2006), Wartości sportu mierzone uczestnictwem młodzieży niepełno-
sprawnej w igrzyskach paraolimpijskich. W: J. Nowocień [red.], Społeczno-edukacyjne 
oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, t. 1, Warszawa. 
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zorganizowanych, co ponadto wynika z samej specyfiki ustrukturyzowanego 
i sformalizowanego systemu sportu wyczynowego15. Osoba niepełnospraw-
na, która staje się członkiem grupy sportowej, stara się połączyć własne spo-
strzeżenia, wymogi formalne i uwagi znaczących innych, tworząc całościową 
koncepcję roli, czyli taką, która będzie zapewniała ciągłość prezentowania 
siebie otoczeniu i która będzie kompromisem pomiędzy normatywnymi re-
gulacjami oraz grupowymi wymogami roli, a indywidualnymi poglądami i jej 
samodzielnymi działaniami.

Uczestnicząc w działaniach grupy sportowej, osoba niepełnosprawna 
dokonuje rekonstrukcji koncepcji własnej roli. W rezultacie staje się ona bar-
dziej realistyczna, mniej skupiona na stereotypowych wyobrażeniach, a bar-
dziej na konkretnych działaniach, jakie podejmują osoby aktywne fizycznie16. 
Towarzyszy temu zwykle redefiniowanie swojej sytuacji życiowej, która nie-
rzadko z przeżywanego zniechęcania, wycofania i samoalienacji, przechodzi 
do poczucia pewności siebie, a także wiary i przekonania we własne możli-
wości, przede wszystkim zaś odejścia od narzuconych kryteriów społecznej 
oceny, z którymi osoba niepełnosprawna dotychczas się utożsamiała.

„Będąc wśród sportowców niepełnosprawnych, zaczynasz się zmieniać, 
bo zaczynasz dostosowywać się do tego, co ci się z jednej strony podaje jako 
pewne gotowce wypracowane przez innych, z drugiej strony, sam musisz 
na tej podstawie jakoś się odnaleźć, poczuć się częścią grupy”.

Przy czym w procesie stawania się sportowcem, oprócz wejścia w rolę 
członka grupy, konieczne jest także „przyjęcie i podzielanie określonej per-
spektywy poznawczej”. W związku z tym trzeba nie tylko stać się „formalnie” 
członkiem danej zbiorowości, ale także zostać przez nią zaakceptowanym, 
a to w dużej mierze zależy zarówno od spełniania określonych wymogów 
i przyjęcia jej zasad, jak i od utożsamiania się z nią przez jednostkę. To z kolei 
staje się możliwe, gdy zostaje rozpoznana, zrozumiana, a następnie przyjęta 
i zinternalizowana perspektywa poznawcza reprezentowana przez członków 
grupy. Dlatego w tym procesie osoba niepełnosprawna poznaje z jednej strony 
całą sferę substantywną charakterystyczną dla grupy, z drugiej zaś wszystko 
to, co związane jest ze sferą interpretacyjną pozwalającą na uświadomienie 
sobie i stopniowe przyjęcie innej perspektywy poznawczej od tej, jaka dotych-
czas była jednostce znana i nierzadko świadomie lub podświadomie przez nią 
podzielana.

15 J. Niedbalski (2016), „Wychodzenie z cienia” – analiza procesu ujawnienia i samoak-
ceptacji własnej niepełnosprawności przez sport, „Kultura i Społeczeństwo”, 2.

16 I. Ślęzak (2009), Stawanie się poetą. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna, „Prze-
gląd Socjologii Jakościowej”, 5 (1): 89.
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„No i tak to wyglądało, że ja musiałem się sporo rzeczy dowiedzieć, właściwe 
to nauczyć i przyswoić, bo bez tego to, nie ma co mówić o tym, żeby zrozumieć 
specyfikę sportu. No weźmy na to, cały system klasyfikacji, ale też tego, jak sobie 
z nim radzić, tak, żeby jak najlepiej skorzystać. Czy system punktacji, którym 
jest niezwykle ważny, gdy jest się sportowcem (…). Tego wszystkiego się nie zro-
zumieć, dopóki człowiek się w to nie wczuje i nie zacznie tym żyć”.

Wreszcie, do kompletnego „bycia” sportowcem, oprócz spełnienia wymo-
gów formalnych, musi zaistnieć harmonia pomiędzy refleksyjnym „obrazem 
siebie”, tworzonym przez samą jednostkę, a „obrazem odzwierciedlonym” 
w postawach, opiniach i działaniach innych osób. W związku z tym oprócz 
nabywania umiejętności działania, a więc takiego prowadzenia interakcji z in-
nymi członkami grupy, które zapewni osobie niepełnosprawnej możliwość 
realizacji roli zgodnie z określonymi organizacyjnymi uwarunkowaniami, 
a także przejmowania perspektywy poznawczej i interpretacyjnej charakte-
rystycznej dla członków grupy odniesienia, musi dojść do stopniowej iden-
tyfikacji jednostki z regułami, zasadami i wartościami obecnymi w grupie 
sportowej.

Rola innych w procesie stawania się sportowcem przez osobę 
z niepełnosprawnością

Tworzenie grupy, poza oczywistym konsolidowaniem jej członków wo-
kół spraw szeroko rozumianego sportu, odbywa się również na podstawie 
„wspólnoty sytuacji” życiowej związanej z posiadanymi dysfunkcjami i wyni-
kającymi z tego tytułu potrzebami. Kontakt z osobami o podobnych przypa-
dłościach i dysfunkcjach, które uprawiają daną dyscyplinę, może wzmacniać 
ją w przekonaniu co do własnych drzemiących w niej możliwości.

„Jak zaczynasz zabawę ze sportem, zwłaszcza na poziomie profesjonalnym, 
to nie jest tak, że robisz to, co ci się żywnie podoba. Przeciwnie musisz się pod-
porządkować trenerowi, obowiązującym przepisom, rygorowi życia, ale też oso-
bom, z którymi albo grasz w drużynie, albo trenujesz. Bo przecież zazwyczaj jest 
tak, że trener ma pod swoją opieką kilka osób naraz i każdej musi poświęcić ileś 
czasu dla każdego, a jednocześnie zadbać o odpowiednią atmosferę. Ale to też 
jest tak, że zawodnik musi się zintegrować z pozostałymi osobami, jakoś tak 
zżyć i potrafić współdziałać, bo inaczej się po prostu nie da, ani ćwiczyć, ani 
pracować”.

W grupie następuje również transmisja wiedzy pomiędzy jej członka-
mi, co dodatkowo wzmacnia jej wewnętrzną spójność i zapewnia ciągłość 
funkcjonowania. Jednocześnie na tej zasadzie rekonstruowane są statusy 
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poszczególnych osób, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z osoba-
mi otrzymującymi etykietę „autorytetu”, z drugiej zaś z „uczniami”17. W ten 
sposób mogą pojawić się tak zwani kontrolerzy roli, czyli osoby, których 
zadaniem jest pomoc nowemu członkowi grupy w poznaniu, zrozumieniu 
i prawidłowym wykonywaniu roli. Kontrolerzy roli starają się poprzez swoje 
uwagi ukształtować nowego członka grupy, podsunąć mu instrukcje do wy-
pełniania roli, dostosowując sposoby jej pełnienia do wymogów organizacyj-
nych18. W ten sposób zachowywana jest także swoista równowaga w grupie, 
ale także jest to proces ważny z punktu widzenia legitymizacji nowych osób 
przez innych członków grupy.

„Wśród moich obecnych kolegów z grupy, poczułem się jak u siebie z cza-
sem. To nie było tak od razu. Trochę to musiało potrwać. Wiesz, to jest tak, 
że i ja musiałem się do nich przyzwyczaić i oni do mnie. To musiało trochę 
potrwać, ale stopniowo się dotarliśmy”.

Grupa daje też każdemu z jej członków określone zasoby w postaci z jed-
nej strony swoistej matrycy, przez którą interpretuje on zachowania swoje 
oraz innych ludzi, a z drugiej strony pobudza go do działań i ugruntowuje 
przekonanie co do ich słuszności. Dlatego w miarę jak dana osoba nabywa 
wspomniane członkostwo, jednocześnie zaczyna stopniowo zmieniać nie 
tylko swoje myślenie, ale także sposób funkcjonowania oraz reagowania 
na innych ludzi. W ten sposób dochodzi do sytuacji, w której osoba niepełno-
sprawna zdobywa poczucie, że jej zaangażowanie w działalność sportową jest 
postępowaniem właściwym, które nie tylko przynosi korzyści natury fizycz-
nej, ale także psychicznej i społecznej.

Wchodząc w rolę członka grupy sportowej, osoba niepełnosprawna uczy 
się interpretacji tego, jak należy przyjmować i jak radzić sobie z ocenami in-
nych oraz przypisywanymi jej negatywnymi etykietami. Takie interpretacje 
są elementem zasobu wiedzy podręcznej jednostki i służą nie tylko objaśnia-
niu sobie powodów złych ocen i negatywnych działań ze strony otoczenia, ale 
także wspieraniu interpretacji innych członków grupy19. Grupa osób aktyw-
nych, uprawiających sport, często reprezentuje bowiem inny od dotychczas 
znanego osobie niepełnosprawnej sposobu postrzegania samej niepełno-
sprawności. Zamiast postawy roszczeniowej, pojawia się wiara we własne siły 

17 J. Niedbalski (2015), Analiza mechanizmów odziaływania sportu na sytuację życiową 
osoby niepełnosprawnej – ujęcie z perspektywy socjologii interakcji, „Niepełnospraw-
ność i Rehabilitacja”, 4. 

18 Ł. Marciniak (2008), Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu stawania się 
nauczycielem akademickim, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 4 (2): 63. 

19 Ł. Marciniak (2008), dz. cyt.: 66. 
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i chęć bycia jak najbardziej samodzielnym, zaś cenione wartości to niezależ-
ność, samodzielność, aktywność i wiara we własne siły. Jest to zatem zmia-
na perspektywy, w której miejsce dotychczasowych lęków i obaw, zajmuje 
wzrastająca odwaga oraz pewność siebie, które biorą swój początek zarówno 
z obserwowania zmian własnego ciała, jak i rosnących zdolności swojego or-
ganizmu. Samo zaś dostrzeganie owych zmian staje się możliwe i skuteczne 
dzięki nabywaniu takiej właśnie perspektywy poznawczej.

„Odkąd zacząłem się ruszać, przyjeżdżać tutaj i spotykać się z ludźmi, zu-
pełnie inaczej zacząłem patrzeć na siebie i chyba tak generalnie na ludzi. Wcze-
śniej to miałem wrażenie, że nic mnie już chyba nie czeka, że jestem skazany 
na życie w czterech ścianach, może przed komputerem, ale nie tak z ludźmi, 
tylko tak wirtualnie. Tutaj jest inaczej, mam poczucie tego, że mogę więcej, ale 
inni też ode mnie tego wymagają. I to wydaje mi się jest takie normalne, a nie 
siedzenie na dupie i wymaganie tego, żeby inni zrobili wszystko za mnie”.

Uczestnictwo w grupie opartej na wspólnej aktywności sportowej spra-
wia, że osoba niepełnosprawna stopniowo staje się coraz bardziej odważna, 
silna i potrafi przełamywać bariery psychiczne związane z jej uczestnictwem 
w szerszych kontaktach społecznych. Osoba taka zaczyna lepiej funkcjono-
wać w innych kontekstach swojego życia, takich jak dom czy praca. A zatem 
jest to istotny etap adaptacji jednostki do życia, w którym następuje otwarcie 
na bliskich, na inne osoby niepełnosprawne i wreszcie na pełnosprawnych. 
To swoista emancypacja osoby niepełnosprawnej, symboliczne wyswobo-
dzenie, które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości i przekonania 
o drzemiących w niej możliwościach20. To swoiste przejście od poczucia 
beznadziejności i straconych szans, do odnalezienia nowej drogi życiowej 
i możliwości realizacji kolejnych życiowych planów, bez potrzeby drastyczne-
go rezygnowania z różnych planów. Aktywność sportowa pozwala budować 
poczucie własnej efektywności, ufności wobec siebie i otoczenia. Sprowadza 
się to do stopniowej zmiany w zakresie postrzegania przez jednostkę ota-
czającej ją rzeczywistości. Takie pozytywne wzmocnienie, powstające dzięki 
budowaniu więzi grupowych, a także możliwości pokazania otoczeniu, że jest 
się funkcjonalną jednostką stanowi, z jednej strony ważne źródło do realizacji 
swoich planów życiowych, z drugiej zaś sprzyja samoakceptacji. W tej per-
spektywie jednostka staje się przedmiotem refleksji nad samą sobą.

20 J. Niedbalski (2016), dz. cyt.



113

Wnioski

Wnioski z badań wykazują, że uprawianie sportu może stworzyć sprzyjające 
warunki do samopoznania i samoakceptacji osoby niepełnosprawnej. A ponie-
waż sposób postrzegania siebie, zależny jest od tego, jak postrzegają nas inni, 
osoby niepełnosprawne, będące nierzadko przedmiotem stygmatyzujących ste-
reotypów, muszą w jakiś sposób ustosunkować się do narzuconej im tożsamości 
poprzez przeciwstawienie się stereotypowemu obrazowi własnej osoby. Takim 
sposobem jest szeroko rozumiana aktywizacja niepełnosprawnych, a jedną 
z możliwych dróg jej realizacji może być właśnie uprawianie sportu.

Prowadzone badania dowiodły, że mechanizm oddziaływania sportu 
na osobę niepełnosprawną opiera się na trzech podstawowych subprocesach. 
Pierwszy z nich to posiadanie względnie trwałej koncepcji roli, wypracowanej 
i odtwarzanej za sprawą kumulujących się doświadczeń interakcyjnych, umoż-
liwiającej pogodzenie oczekiwań grupowych (i organizacyjnych), formalnych 
i nieformalnych z indywidualnymi celami ich osiągania. Drugi subproces, 
to podzielanie perspektywy poznawczej z grupą, a więc przyjęcie określone-
go sposobu postrzegania świata i interpretowania zjawisk w sposób zbieżny 
z pozostałymi członkami grupy, wykorzystując w tym celu grupowe defini-
cje sytuacji i odnosząc do nich swoje indywidualne spostrzeżenia. Wreszcie 
trzecim subprocesem jest identyfikowanie siebie w nowy, zrekonstruowany 
sposób, który początkowo obecny jest tylko w wymiarze demonstracyjnym, 
ale z czasem staje się także elementem całościowej autokoncepcji człowieka, 
nieodłącznym elementem jego samoświadomości, a więc wykrystalizowa-
ną identyfikacją siebie. Każdy z prezentowanych subprocesów jest możliwy 
do osiągnięcia tylko przy jednoczesnym rozwijaniu dwóch pozostałych. Stąd 
cały opisywany proces stawania się osobą zaangażowaną w uprawianie spor-
tu, stanowi w istocie synergię owych trzech (sub)procesów21.

Podsumowując, można posłużyć się słowami Katarzyny Rosner, która 
stwierdza: „to, co konstruowane podlega rekonstrukcji i reinterpretacji – 
zmiana doświadczeń społecznych wywołuje presję rekonceptualizacji sie-
bie”22. Tym samym układ autodefinicji aktora społecznego podlega transfor-
macjom, w wyniku których jednostka staje się kimś innym niż była, postrzega 
i wartościuje siebie w inny sposób. Jak dowodzą przeprowadzone badania, 
zaczynem takich przemian może stać się aktywność fizyczna osoby niepełno-
sprawnej, która prowadzi do stopniowego wypracowania nowej roli, a także 
przekształcania wizji siebie i otaczającego jednostkę świata społecznego.

21 Ł. Marciniak (2008), dz. cyt.: 113.
22 K. Rosner (2006), Narracja, tożsamość, czas, Kraków: 123. 



114

JOANNA FEMIAK
Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa

PODMIOT I JEGO MOŻLIWOŚCI 
POZNAWCZE W KONCEPCJI 
TOŻSAMOŚCI CHARLESA TAYLORA1

W prezentowanym artykule zamierzamy odsłonić główne cechy pod-
miotu, które leżą u podstaw koncepcji tożsamości człowieka, opisanej przez 
Charlesa Taylora. Tym samym planujemy dołączyć do komentatorów, którzy 
dostrzegają spójność i wagę dociekań Charlesa Taylora i choć w niewielkim 
stopniu przyczynić się do popularyzacji jego poglądów w Polsce.

Spór między komunitaryzmem a liberalizmem jest sporem filozoficznym, 
dotyczy on między innymi zagadnień ontologicznych, związanych z naturą 
jaźni, koncepcją tożsamości jednostki i rolą wspólnoty w jej kształtowaniu2. 
Na wstępie, szukając definicji tych dwóch pojęć, odnajdujemy genezę histo-
ryczną, z perspektywy, której komunitaryzm określany jest mianem nurtu 
negatywnego, a jego źródłem jest krytyka liberalizmu. Komunitaryzmem 
określa się zatem z jednej strony ruch społeczno-polityczny w USA z począt-
ku XX wieku, z drugiej nurt filozofii politycznej3. To, co jest charakterystycz-
ne dla komunitarystów, to afirmacja wspólnoty, działalności na rzecz dobra 
wspólnego jako warunku rozwoju jednostki4.

Nurt liberalny historycznie ma swoją genezę w XVII wieku, Jerzy Szac-
ki podkreśla wielość znaczeń pojęcia „liberalizm”, a na potrzeby niniejszego 
artykułu przyjmijmy definicję, która odsłania relację jednostki wobec ładu 

1 Praca naukowa finansowana ze środków MEiN na naukę w roku 2022 w ramach 
działalności Szkoły Naukowej AWF Warszawa SN Nr 2 „Społeczno-humanistyczna 
szkoła badań kultury fizycznej”.

2 A. Miętek (2007), Spór liberałów z komunitarystami, „Dialogi Polityczne”, 7: 106.
3 M. Baran (2011), Ruch komunitarystyczny a Charles Taylor, „Horyzonty Polityki”, 2 

(2).
4 A. Miętek (2007), dz. cyt. 
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społecznego i jest źródłem krytyki komunitarystów. Liberałowie zakładają, 
że ład społeczny jest wynikiem działań jednostek w celu urzeczywistnienia 
własnych potrzeb i aby zrozumieć zjawiska społeczne, należy zrozumieć jed-
nostki, które go inicjują5.

Te dwa nurty są zazwyczaj sobie przeciwstawiane, lecz w socjologii 
pojawiają się głosy, które podważają zasadność tych zabiegów i wskazują 
na pozorność powyższego podziału. Argumentem, który jest przywoływany, 
to brak spójności w teoriach przedstawicieli komunitaryzmu, którego jednym 
z przedstawicieli jest Charles Taylor6. Owa niekonsekwencja, co ważne dla 
dalszego toku wywodu, jest wykazana w poglądach Taylora na podmiot i pro-
ces nabywania przez niego tożsamości opisany w dziele Źródła podmiotowości. 
Narodziny tożsamości współczesnej. Dlatego też dla jednych komentatorów, 
praca Taylora to manifest, dzieło, które odsłania dorobek intelektualny kul-
tury zachodniej dotyczący filozofii podmiotu7, dla innych zbiór niespójnych 
treści, których porządek jest tak znikomy, że określane są mianem eklekty-
zmu, za którym nie stoi spójny i konsekwentny system myślenia ani o jedno-
stce, ani o społeczeństwie8.

Poddając jednak analizie koncepcje tożsamości i podmiotu filozofa Char-
lesa Taylora uważamy, że niekonsekwencja i eklektyzm są pozorne. Spójność 
teorii odsłania się jednak po przyjęciu antropologicznej perspektywy katego-
rii „podmiotu poznania”, „doświadczenia wewnętrznego” i narracyjnej natury 
ludzkiej świadomości. Pomocna także jest perspektywa idealizmu dialektycz-
nego Hegla, która pozwala wyjść poza dualistyczne podziały.

Taylor zakłada, że człowiek jest istotą aksjologiczną i dąży do dobra, z dru-
giej strony dąży także do samopoznania i prawdy o sobie. Wskazuje, że warto-
ściowanie nieodłącznie towarzyszy samopoznaniu, bowiem gdy odpowiadamy 
na pytanie „kim jestem?” odnosimy się do tego, co jest dla nas wartością. Tym 
sposobem proces narodzin własnej tożsamości jest związany także z pierw-
szym doświadczeniem moralnym9. Pragniemy zauważyć, że dążenie do dobra, 

5 J. Szacki (2003), Historia myśli socjologicznej, Warszawa: 149, 152.
6 K. Koźmiński (2012), Komunitaryzm jako liberalizm odpowiedzialny – filozofia dobra 

Charlesa Taylora, „Anthropos”, 18-19, https://www.anthropos.us.edu.pl/anthro-
pos10/texty/kozminski.htm (04.12.2021).

7 A. Bielik-Robson (2001), Wstęp. My romantycy – źródła romantycznego modernizmu 
Charlesa Taylora. W: Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości 
nowoczesnej, Warszawa: VII.

8 J. Bartyzel (2001), Wartość wspólnoty. Filozofia polityczna komunitaryzmu, https://
myslkonserwatywna.pl/prof-bartyzel-wartosc-wspolnoty-filozofia-polityczna-
komunitaryzmu/ (25.11.2021).

9 M. Baran (2011), dz. cyt.

file:///C:/Users/mkocz/Creative%20Cloud%20Files/SALOS/Kultura%20fizyczna%20a%20komunitaryzm%20i%20liberalizm/materialy/Bartyzel (2001), Wartość wspólnoty. Filozofia polityczna komunitaryzmu
https://myslkonserwatywna.pl/prof-bartyzel-wartosc-wspolnoty-filozofia-polityczna-komunitaryzmu/
https://myslkonserwatywna.pl/prof-bartyzel-wartosc-wspolnoty-filozofia-polityczna-komunitaryzmu/
https://myslkonserwatywna.pl/prof-bartyzel-wartosc-wspolnoty-filozofia-polityczna-komunitaryzmu/
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pozwala podmiotowi dokonywać nie tylko pierwszych wewnętrznych wy-
borów moralnych, dotyczących tego kim jest, ale również tzw. „silnego war-
tościowania”10. Silne wartościowanie, polega na wyborze wartości takich jak 
dobro wspólne, a nie na przykład zaspokojenie własnej potrzeby słuchania 
głośnej muzyki. Każda koncepcja jednostki zakłada koncepcję społeczeństwa. 
Dla Taylora fundamentem społeczeństwa są wspólne wartości, które nazywa 
wspólnym horyzontem, one nas łączą, np. zdolność do miłości, racjonalności, 
dialogiczności. Wobec tych wartości jednostka może zrezygnować ze swoich 
prywatnych pragnień11. Społeczeństwo i dialog z jego wartościami są niezbęd-
ne w podejmowaniu decyzji moralnych jednostki. Tę zdolność wyboru Taylor 
określa jako „uwewnętrznienie źródeł moralnych” i zauważa, że Kartezjusz był 
pierwszym filozofem, który przypisał podmiotowi umiejętność samooceny 
i samoświadomości. W ten sposób podmiot stał się samowystarczalny i auto-
nomiczny w swoich wyborach aksjologicznych. W tym zabiegu Taylor upatruje 
z jednej strony początku etyki godnościowej, z drugiej strony wzmocnienia ate-
izmu. „Bóg nie pojawia się już u korzenia mnie samego i nie jest mi bliższy niż 
moje własne oczy”12, człowiek ma zdolności samooceny i jej ufa.

Podmiot zatem staje się obserwatorem dokonywanych decyzji i sam je oce-
nia. Proces ten, nie jest oparty, jak w pracach Kartezjusza, na zdolnościach 
racjonalnych człowieka13. Mariola Paruzel podkreśla, że podczas aktu silnego 
wartościowania powstaje w człowieku moralna mapa, niejako moralny obraz 
siebie, który jest jednym z fundamentów podmiotowości u Taylora14. Wybór 
zakłada minimum dwie opcje, ktoś kto nie zna swoich potrzeb, nie może ich 
odrzucić i wybrać inne dobro, czy siebie jako realizującego dobro wspólne. 
Poznanie siebie jest niezbędne, to kluczowy akt dla rozwoju moralności 
człowieka. Taylor nadaje ciału i emocjom główne znaczenie w odczytywaniu 
wartości, porzuca wizję podmiotu, która bazuje na uprzedmiotowieniu ciała 
i intelektualizacji życia psychicznego.

Warto nazwać zakładane przez Taylora zdolności poznawcze podmiotu. 
Są nimi zdolność do poznania samego siebie, bycia obserwatorem własnych 
stanów wewnętrznych, nazywania pojęciami odczuć cielesnych, choć pozosta-
ją emocje, których nie można zobiektywizować i wyartykułować. Moglibyśmy 

10 Ch. Taylor (2001), Samointerpretujące się zwierzęta. W: J. Górnicka-Kalinowska 
[red.], Filozofia podmiotu, Warszawa: 283, 284.

11 Ch. Taylor (1996), Etyka autentyczności, Kraków: 45-47.
12 Tamże: 290-296.
13 Ch. Taylor (2001), Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, War-

szawa: 276.
14 M. Paruzel (2009), dz. cyt.: 10.
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dokonać parafrazy, „socjalizacja wyprzedza indywidualizację”, ale indywidu-
alizacja wyprzedza zdolności do wartościowania rzeczywistości wewnętrznej 
a następnie zewnętrznej. Taylor te zależności w pracy Etyka autentyczności 
ujmuje następująco: „Potrzebujemy wprawdzie kontaktów z innymi, aby 
siebie zrealizować, ale nie po to, by siebie określić”15. Fundamentem indywi-
dualizacji jest dla Taylora zdolność odczuwania, to jest też serce moralności, 
odczuwanie własnych emocji jest źródłem poczucia tożsamości i odpowiedzi 
na pytanie kim jestem16. To jest pierwsze wartościowanie. Podmiot najpierw 
odczuwa i ocenia swoje przeżycia. Po nim następuje drugie wartościowanie, 
gdy patrzy na siebie z perspektywy zinternalizowanych wartości społecznych 
i ocenia własne motywy i odczucia17.

Taylor odrzuca kartezjańskie ujęcie podmiotu jako warunku stałości, 
ciągłości jaźni, jego spójności i bliska jest mu kategoria „obserwatora”, przy-
woływana przez konstruktywistów. Odrzucenie wizji człowieka jako jedności, 
z centralną pozycją w społeczeństwie, zastąpienie relacji „jednostka-społe-
czeństwo” relacją „system-środowisko”, odejście od statycznej wizji podmiotu 
w kierunku dynamicznego konstruowania jego tożsamości, to tylko podsta-
wowe cechy konstruktywizmu. U podstaw konstruktywizmu leży założenie, 
że wiedza nie jest obiektywna, a wręcz przeciwnie, jest zawsze podmiotowa, 
„czyjaś”. Podmiot jest aktywny podczas konstruowania wiedzy, nie jest bier-
nym odbiorcą. Musi w nim zajść proces rekonstrukcji, dostosowania obecnych 
struktur poznawczych do nowych informacji. Choć proces konstrukcji syste-
mu wiedzy przez podmiot trwa przez całe życie, podmiot może doświadczyć 
impasu w procesie uczenia się, który jest wywołany nieskutecznością użycia 
gotowych procedur, wiedzy. To impas powoduje, że podmiot musi dokonać 
rekonstrukcji swojej wiedzy, co naraża go na konflikt poznawczy między tym, 
co wiem i nowymi informacjami i doświadczeniami18. Konstruktywiści tak 
dalece podkreślają znaczenie procesu konstruowania wiedzy i jego dyna-
mizm, iż właśnie z tego powodu odchodzą od pojęcia „podmiotu” na rzecz 
pojęcia „obserwatora”. Trafnie odsłania ten zabieg parafraza kartezjańskiego 
myślę więc jestem, „przyjmuję za prawdę, że myślę, to jestem”, świadomość 
czynów i przeżyć jest fundamentem tego, co nazywamy „ja”19.

15 Ch. Taylor (1996), dz. cyt.: 3. 
16 Tamże: 28.
17 Ch. Taylor (2001), Samointerpretujace się zwierzęta, dz. cyt.: 284.
18 M. Wendland (2011), Konstruktywizm komunikacyjny, Poznań.
19 A. Skrendo (2004), Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu, „Teksty Drugie”, 1-2: 

65-77, https://rcin.org.pl/Content/52691/WA248_68602_P-I-2524_skrendo-tozsam.
pdf (07.12.2021).
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Analizując poglądy Taylora, można stwierdzić, iż korzysta on z głównych 
założeń konstruktywizmu i do nich nawiązuje. W kategorii obserwatora upa-
trujemy zabiegu, który można by było określić rezygnacją z filozoficznej ka-
tegorii podmiotu na rzecz kategorii „obserwatora” lub „podmiotu poznania”, 
która ujmuje funkcje i zdolności poznawcze i na nich się skupia. Konstruk-
tywiści jednak odrzucają związek między podmiotem poznania a jego dzie-
łem, czyli „systemem”, który stworzył. Andrzej Skrendo podkreśla, że właśnie 
w tym zabiegu przejawia się odejście od antropomorfizacji, relacji między 
społeczeństwem a jednostką, na rzecz „systemu”. Zabieg ten wzbudza nasze 
wątpliwości, bo choć ontologicznie system może mieć swoje uzasadnienie, 
genetycznie zawsze jest powiązany z podmiotem. „System” zatem jest kate-
gorią, która na drodze rozważań wyłoniła się z kategorii podmiotu i w tak 
zwanym konstruktywizmie systemowym zajmuje główną pozycję i podlega 
analizie bez podmiotu, w konstruktywizmie radykalnym jest analizowany 
razem z podmiotem20.

Dynamizm podmiotu przejawia się w koncepcji etyki autentyczności 
człowieka, w której podmiot odkrywa, kim jest nieustannie, bez oparcia 
w istniejących wzorcach, „odkrywamy wewnątrz nas, to czym mamy się stać, 
stając się tym – dając mową i uczynkiem temu, co w nas oryginalne (…) ob-
jawienie dokonuje się poprzez ekspresję”21.

Wizja podmiotu w pracach Taylora jest kolejnym głosem krytykującym 
„bierną subiektywność” z perspektywy, której ciało i jego wrażenia są niedo-
stępne dla podmiotu lub ignorowane22. Ciało bowiem przynależy do świata 
rzeczy i jest postrzegane jako element doświadczenia zewnętrznego. Ciało jest 
dostępne jedynie poza podmiotem, a to oznacza, że przysługują mu kategorie 
opisu jak każdej rzeczy zewnętrznej, czyli można je standaryzować, porówny-
wać, a nawet tworzyć jego wzorce do powielania.

I choć nie można powiedzieć, że Taylor postrzega podmiot, głównie z per-
spektywy jego zdolności poznawczych, to jednak są one kluczowe i stanowią 
fundament ogólnej wizji podmiotu i sposobu w jaki integruje w sobie treści 
społeczne i indywidualne.

Krzysztof Koźmiński analizując poglądy Taylora używa pojęć „tożsa-
mość” i „poczucie tożsamości”, jako synonimów. Bazując jednak na ujęciu 

20 Tamże: 69.
21 Ch. Taylor (1996), dz. cyt.: 53, 52. 
22 „Bierna subiektywność” jako efekt depersonalizacji ciała, największe żniwo zebrała 

w edukacji. Bierna subiektywność wprowadzona do pedagogiki zaowocowała podmio-
tem poznania bezradnym wobec swojego świata wewnętrznego i metodami nauczania, 
które od tego świata go oddalały, a przybliżały do wizji innych o nim samym. 
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problemu przez Tomasza Grzegorka, pragniemy podkreślić, że Taylor pisze 
często o „poczuciu tożsamości”, które pojawia się wraz z samointerpretacją23. 
„Poczucie” jest uczuciem, emocją rodzącą się z doświadczenia emocjonalne-
go własnych reakcji, w których obserwuję, jak moje emocje reagują na to, 
czego doświadczam24. Owe ujęcie poczucia tożsamości wskazuje na jej trzy 
źródła. Jedno jest związane z reakcjami afektywnymi na poziomie ciała, dru-
gie poznawcze, którym jest język, pojęcia, sens; i trzecie stanowi połączenie 
pojęć z ich desygnatami w świecie odczuć. Proces ten jest dokładnie opisywa-
ny przez Taylora w pracy Samointerpretujące się zwierzęta, gdzie zaznacza, iż 
są treści, które możemy zobiektywizować i wyartykułować, pozostają jednak 
znaczenia, których w słowach nie da się zamknąć i na zawsze pozostaną wy-
rażone językiem emocji25.

Natomiast o tożsamości Taylor pisze jako o tym „skąd pochodzimy”, 
„kim” jesteśmy. Tożsamość dla Taylora jest tłem w stosunku do naszych 
własnych aspiracji, gustów, czyli dla poczucia tożsamości26. Podmiot, który 
ma swoje poczucie tożsamości, może wywalczyć w społeczeństwie uznanie. 
To my udowadniamy społeczeństwu swoją autentyczność, co może skończyć 
się sukcesem lub fiaskiem27 – ten proces jest już, naszym zdaniem, budowa-
niem tożsamości adekwatnej do poczucia tożsamości, tożsamości zewnętrz-
nej, adekwatnej do jej wewnętrznego, subiektywnego poczucia.

Moglibyśmy stwierdzić, że koncepcja tożsamości, którą opisuje Taylor 
to napięcie, narracja między moim subiektywnym poczuciem tożsamości 
a tożsamością nadaną mi przez innych. Jak pisze Zofia Rosińska, kultura 

23 Przyjmuję za Tomaszem Grzegorkiem, że tożsamość nie jest tym samym, co „poczu-
cie tożsamości”. Mimo całej zawiłości pojęć „tożsamości” i „poczucia tożsamości” 
wyłania się pomiędzy nimi pewna zasadnicza różnica. Tożsamość jest zawsze czyjaś, 
ale stwierdzana przez kogoś. „Poczucie tożsamości” jest dostępne tylko dla podmiotu 
i jest ujmowane na trzy sposoby: moje poczucie odrębności od reszty świata lub jako 
uważanie siebie z dzisiaj i wczoraj za tę samą osobę i poczucie własnej spójności. Po-
czucie tożsamości jest aktem, stwierdzeniem istnienia własnej tożsamości. To czucie 
emocjonalne, akt podmiotu, w który wpisane jest doświadczenie wewnętrzne. Po-
czucie tożsamości jest dla podmiotu, natomiast tożsamość – dla innych. T. Grzegorek 
(2000), Tożsamość a poczucie tożsamości, Kraków: 53-70.

24 Tamże: 53-70.
25 Taylor bardzo dokładnie opisuje ten proces w pracy: Ch. Taylor (2001), Samoin-

terpretujace się zwierzęta, dz. cyt.: 273; Schemat procesu budowania poczucia toż-
samości na podstawie prac fenomenologów opisaliśmy w pracy: J. Femiak (2018), 
Ciało a możliwości poznawcze podmiotu w filozofii i naukach społecznych o kulturze 
fizycznej, dz. cyt.: 80.

26 Ch. Taylor (1996), dz. cyt.: 33.
27 Tamże: 43.
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i język odgrywają kluczową rolę dla samoświadomości i rozumienia tego, 
co dzieje się w wewnętrznym świecie podmiotu. Bez pojęć i ich znaczenia 
nabytych przez „zanurzenie” w kulturze, podmiot nie byłby w stanie nadać 
sensu i logicznego porządku własnym przeżyciom28. Zatem, ten proces musi 
być wcześniej zaprezentowany „ja” w schematach i strukturach języka, aby 
mógł go odnieść do siebie i stworzyć własną autobiografię, w której afekty 
i odczucia odczytywane za pośrednictwem ciała, będą odgrywać kluczową 
rolę. Rozumienie siebie jest niejako zapośredniczone w kulturowych symbo-
lach, myślenie o sobie za pomocą symboli pozwala na budowanie poczucia 
tożsamości zakorzenionej w indywidualnym doświadczeniu, co nie byłoby 
możliwe bez języka, sensu, kultury. Symbole „oświetlają” jednostkowe do-
świadczenie, pozwalają je zobaczyć, zrozumieć29. Dla Taylora, kultura, język, 
wartości, które reprezentuje społeczeństwo to horyzont, na tle którego własna 
tożsamość nabiera znaczenia i chroni nas przed trywialnością, czyli bezsen-
sownością. „Autentyczność (jednostki – JF) nie jest wrogiem wymogów, które 
rodzą się poza podmiotem; na odwrót zakłada istnienie takich wymogów”30. 
Horyzontem tym są wartości, które ludzi mogą łączyć, prawo do miłości, 
bezpieczeństwa, do dialogu, racjonalności. W perspektywie tych wspólnych 
wartości, człowiek może sobie odpowiadać na pytanie „kim jestem” i nie 
popaść w trywialność czy utratę sensu, która jest zagrożeniem dla wolności 
negatywnej31.

Podmiot Taylora skoncentrowany na szukaniu odpowiedzi na pytanie: kim 
jestem? konstytuuje swoje poczucie tożsamości, prowadząc wewnętrzny cykl 
percepcji odczuć, a następnie przypisywania im pojęć, a tym samym znacze-
nia. Proces ten opisywany przez Taylora ujmowany jest także jako wewnętrz-
na narracja, w której zaciera się granica między „ja” a „my”, bowiem „my” 
zostaje zinternalizowane i jest jednym z głosów owego wewnętrznego dialogu 
podmiotu32. Wewnętrzna narracja w koncepcji Taylora staje się źródłem pa-
mięci jednostkowej, budującej tożsamość, jednakże jak podkreśla Trzebiń-
ski, proces ten nie jest wrodzony, wymaga uczenia się i rozwoju, obecności 
i aktywności narracyjnej osób znaczących33. Proces ten pozwala zachować 
adekwatność wewnętrzną między tym, co podmiot przeżywa i czuje, a tym, 

28 Z. Rosińska (2012), Doświadczenie mnemiczne, czyli fenomen pamięci według Zyg-
munta Freuda. W: Tenże, Ruch myśli, Warszawa: 132-133.

29 Z. Rosińska (2012), Jaźń i poczucie sensu, dz. cyt.: 96.
30 Ch. Taylor (1996), dz. cyt.: 38.
31 Tamże: 57.
32 A. Bielik-Robson (2001), dz. cyt.: LI.
33 J. Trzebiński (2002), Autonarracje nadają kształt życiu człowieka. W: Tenże [red.], 

Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk: 43-78.
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co wie i rozumie na swój temat i w ten sposób dąży do wewnętrznej spójności, 
integracji, dojrzałości34. Dla Taylora kontakt z własnymi uczuciami, to nie jest 
jedynie środek do celu, czyli do właściwego postępowania, ale celem samym 
w sobie, bez którego nie możemy nabrać wewnętrznej głębi, odkryć istnienie 
na swój własny, wyjątkowy sposób. Kontakt z własnymi uczuciami odgrywa 
rolę moralną, bowiem pozwala człowiekowi na kontakt z tym, co własne, 
indywidualne i niepowtarzalnie w jego własnym człowieczeństwie. I to jest 
serce indywidualizmu, jak pisze Taylor, które można zgubić nie tylko pod 
naciskiem społecznym i konformizmu, ale przez przedmiotowe, instrumen-
talne traktowanie siebie. To postawa nas samych wobec siebie pozbawia nas 
„zdolności słyszenia wewnętrznego głosu”35. Dlatego też Krzysztof Koźmiń-
ski zauważa, że Taylor nie jest konsekwentny w utrzymaniu zasady „socjaliza-
cja wyprzedza indywidualizację”, co czyni z niego, w pewnym zakresie, także 
liberała36.

Wizja Taylora zaliczana jest do narratywistycznych koncepcji człowieka, 
związanych ściśle z czasowością ludzkiej egzystencji, gdyż aby wiedzieć kim 
jestem muszę wiedzieć kim byłem i będę37. Taylor podkreśla, że własną tożsa-
mość kształtujemy w starciu z tożsamościami, które narzucają nam nasi zna-
czący inni. A jeśli nawet wyrastamy z nich, pozostają zinternalizowane w nas 
jako głosy, z którymi prowadzimy dialog do końca życia38. Odrzucenie kultu-
rowego zaplecza, prezentowanego przez bliskie, znaczące osoby jest możliwe 
jedynie wówczas, gdy go poznamy i uświadomimy sobie piętno, które na nas 
odciska. Dzięki relacjom społecznym, wspólnocie, narracji z jej wzorami, 
„uwarunkowany” przez nią podmiot uzyskuje zdolność dokonywania wy-
borów i rozwijania swojej tożsamości. „Zachowanie własnej tożsamości (…) 
pozostaje przez całe życie wysiłkiem dialogicznym”, pisze Taylor39. Warto za-
znaczyć, że wierność własnej oryginalności jest możliwa do zachowania, gdy 
podmiot przyjmuje postawę wolności pozytywnej, która zmusza do odpowie-
dzi na pytanie kim jestem, a nie wolności negatywnej, która koncentruje się 
na łamaniu przeszkód i ograniczeń40.

Odkrywanie siebie rodzi się w toku dialogu z innymi, częściowo jawnego, 
częściowo zinternalizowanego. Taylor podkreśla, że każda wizja jednostki 

34 J. Femiak (2018), dz. cyt.: 68.
35 Ch. Taylor (1996), dz. cyt.: 30.
36 K. Koźmiński (2012), dz. cyt. 
37 M. Paruzel (2009), dz. cyt.: 5.
38 Ch. Taylor (1996), dz. cyt.: 42-44.
39 Tamże: 34.
40 Tamże: 57.
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zakłada wizję społeczeństwa. Jego własnej teorii też to dotyczy. Jednostka musi 
wywalczyć uznanie swojej tożsamości w oczach społeczeństwa41. Dlatego też 
relacje międzyludzkie są ważne. Z drugiej strony przysparzają jednostce stre-
su, bo musi innym udowodnić kim jest, nie ma z góry ustalonego porządku 
i miejsca dla niej. Społeczna odmowa uznania tożsamości jednostki, podkre-
śla Taylor, może być formą ucisku42.

Równość i akceptacja odmienności zdaniem Taylora bierze się z poznania 
i akceptacji cech wspólnych, komplementarnych, które istnieją ponad różni-
cami, np. zdolność do rozumowania, miłości, dialogicznego uznania. Uznanie 
tożsamości różnych podmiotów wymaga, aby łączyły nas wspólne wartości, 
w relacji do których indywidualne wzorce okazują się równe. One stają się 
wspólnym horyzontem, wobec którego dokonujemy akceptacji różnych toż-
samości43. Doświadczenie siebie jest doświadczeniem moralnym, w ujęciu nie 
tylko Taylora, lecz także wielu fenomenologów, źródłem wrażliwości aksjolo-
gicznej człowieka44.

Jak widać z powyższych dociekań, koncepcji podmiotu towarzyszy kon-
cepcja wspólnoty. Taylor jest świadom tej zależności i nie ucieka od niej 
w imię sztywnych podziałów i pozornego porządku. Heglowska dialektyka, 
dynamika rozwoju pojęć i wiedzy pozwala Taylorowi integrować wiedzę i po-
kazywać to, co wspólne, a nie bazować na sztywnych redukcjonistycznych 
podziałach. Można powiedzieć, że myślenie dialektyczne jest horyzontem dla 
jego filozofii, do którego się odnosi i szuka wartości45.

Podsumowując moglibyśmy wymienić cztery źródła koncepcji tożsamo-
ści w pracach Taylora. Pierwsze z nich to wizja podmiotu poznania, który 
ma uwewnętrznione źródło decyzji moralnych i jest dla siebie obserwatorem 
i sędzią własnych wyborów, nie potrzebuje nadzoru zewnętrznego, sam jest 
w stanie podjąć decyzję i „przeglądać się we własnych oczach”, co, jak pisze 

41 Tamże: 42-44.
42 Taylor wymienia dwie sfery uznania na płaszczyźnie społecznej, gdzie kluczową 

role odgrywa zasada bezstronności, która domaga się równych szans rozwoju wła-
snej tożsamości dla każdego, co obejmuje, powszechne uznanie odmienności pod 
każdym względem istotnym dla tożsamości: płeć, rasa, kultura, orientacja seksualna. 
W sferze prywatnej Taylor przypisuje zasadnicze znaczenie orientacji seksualnej. Ch. 
Taylor (1996), dz. cyt.: 44-45. 

43 Tamże: 46.
44 M. Baran (2011), dz. cyt.: 156.
45 Pojęcie horyzontu w pracach Taylora jest ważne, bowiem występuje ono w kontekście 

punktu odniesienia, wartości, bez których nasze wybory są trywialne, pozbawione 
sensu. Ch. Taylor (1996), dz. cyt.: 35.
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Taylor, otwiera drogę do etyki godności46. Taylor zalicza się do filozofów, któ-
rzy przyczyniają się do rozwoju modelu podmiotu w nauce zdolnego do od-
czuwania, interpretacji i wyrażania siebie, a tym samym decydowania o tym 
kim jest, nawet jeśli proces ten zachodzi w dialogu ze wspólnotą. Doświad-
czenia subiektywne podmiotu są częścią niego samego i stają się także częścią 
rzeczywistości społecznej47.

Kolejnym źródłem dynamicznego podmiotu w pracach Taylora, to jego 
zdolność do narracji, do świadomego dialogu i wymiany informacji między 
podmiotem, a jego światem wewnętrznym i zewnętrznym.

Trzecim fundamentem koncepcji podmiotu Taylora jest upodmiotowione 
ciało i doświadczenie, którego jest źródłem. Dlatego Taylor ma odwagę napi-
sać: „potrzebujemy wprawdzie kontaktów z innymi, aby siebie zrealizować, 
ale nie po to, by siebie określić”48.

Czwarty element, który wpływa na spójność poglądów Taylora na naro-
dziny tożsamości człowieka, to metaporządek, który Taylor, jako doskonały 
znawca Heglizmu, odnalazł w idealizmie dialektycznym. Agata Bielik-Robson 
we wstępie do Źródeł podmiotowości pisze, iż jego koncepcja zachodniej pod-
miotowości ostatecznie przybiera postać heglowską, co wyraża się w scalaniu 
rozbitych horyzontów49. Dialektyka Hegla sprzyja w dostrzeganiu porządku 
tam, gdzie najłatwiej byłoby zdiagnozować eklektyzm. Idealizm ewolucyjny 
Hegla jest perspektywą, która godzi pozorne sprzeczności i pozwala wyjść 
poza dualistyczne myślenie o rzeczywistości. Pozwala także pomyśleć, o teorii 
Taylora jako syntezie elementów liberalizmu (teza) i komunitaryzmu (antyte-
za), która wnosi kolejną perspektywę w rozumieniu człowieka, społeczeństwa 
i przybliża do prawdy o nas.

46 Tamże: 41.
47 Ch. Taylor (2001), Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, dz. cyt.: 

263. 
48 Tamże: 33.
49 A. Bielik-Robson (2001), dz. cyt.: LIV.
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TOMASZ SAHAJ
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

SPOŁECZNE ASPEKTY SPORTU 
W POLSCE W DOBIE PANDEMII 
COVID-19

Albert Camus, współtwórca egzystencjalizmu, laureat literackiej Nagrody 
Nobla, autor Dżumy, będącej w Polsce lekturą szkolną, napisał w niej: „Za-
razy są w istocie sprawą zwyczajną, ale z trudem się w nie wierzy, kiedy się 
na nas walą. Na świecie było tyle dżum co wojen. Mimo to dżumy i wojny 
zastają ludzi zawsze tak samo zaskoczonych. (…) nikt nie będzie wolny, jak 
długo będą istniały zarazy”1. Błyskawicznie rozprzestrzeniający się od 2020 r. 
koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 zaskoczył ludzi i organizacje 
na całym świecie, doprowadzając do globalnego lock downu. WHO nie na-
dążała za dynamiką zmian związanych z pandemią; ostra krytyka spotkała 
ją ze strony ówczesnego prezydenta USA Donalda Trampa, który odmówił 
płacenia świadczeń na jej rzecz. Mimo to WHO była kandydatką do Nagrody 
Nobla 2021.

Władze MKOl długo zwlekały z decyzją przesunięcia w czasie letnich 
igrzysk olimpijskich Tokio 2020, co w końcu stało się faktem2. UEFA od-
wołała Euro 2020, które po raz pierwszy miało się odbyć jednocześnie w 12. 
państwach. Stopniowo wszystkie imprezy sportowe w Europie odwoływano. 
Wyjątkiem była Białoruś, której prezydent Aleksandr Łukaszenka nie wierzył 
w istnienie wirusa (bo go nie widać) i Rosja, w której lekceważono problem, 
wskutek czego nastąpiło tam rekordowo dużo zakażeń, powodując radykalne 

1 A. Camus (1992), Dżuma, Warszawa: 38. Twierdził też: „Wszystko, co wiem o lu-
dziach, nauczyłem się na boisku piłkarskim”, za: W. Eilenberger (2006), Gol. Chwała 
zwycięzcom. 40 przyczynków do filozofii futbolu, Warszawa: 5.

2 Zob. A. Banio [red.] (2021), Letnie igrzyska olimpijskie Tokyo 2020 w obliczu pande-
mii COVID-19, Szczecin; I. Dybowska, M. Zduńczyk [red.] (2020), Droga do Tokio, 
Warszawa.
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obniżenie notowań prezydenta Władimira Putina w 20. roku jego rządów3. 
Reprezentacja Rosji na igrzyskach Tokio 2020 nie występowała pod własną 
flagą z powodu afer dopingowych. Była to jedna z najpoważniejszych decyzji 
WADA, z jaką zmierzył się jej nowy szef – Witold Bańka – polski minister 
sportu i turystyki w latach 2015-2019.

W pierwszej fali pandemii, wraz z rosnącą liczbą zakażonych na świecie, 
w Europie i w Polsce, nastąpiły restrykcje społeczne i surowe zakazy. Jedną 
z wielu była niemożność uprawiania sportu w miejscach publicznych. Obiek-
ty sportowe zostały zamknięte, w tym plenerowe place rekreacji i zabaw oraz 
siłownie zewnętrzne. Dostęp do terenów zielonych – bulwarów nadrzecz-
nych, parków i lasów – został czasowo uniemożliwiony. Aktywność ruchowa 
w plenerze – bieganie, jazda rowerem, spacery – stały się elementem konte-
stacji i manifestacji społecznej, a ich warunkowe dopuszczenie obwarowane 
było niejednoznacznymi kryteriami, stanowiącymi prolegomenę do logiki 
filozoficznej i filozofii prawa. Rygorysta moralny Immanuel Kant uważał, 
że wolność to podporządkowanie się konieczności. Co jednak w kontekście 
aktywności ruchowej mogło znaczyć „dopuszczalne w razie wyższej koniecz-
ności”, „niezbędne do życia”, „poprawa kondycji psychofizycznej”, „niedaleko 
od domu”? Policjanci interpretowali to indywidualnie, subiektywnie ocenia-
jąc okoliczności; mandaty i grzywny były bardzo wysokie: 0,5-20 tys. zł. Pod 
koniec maja 2020 r. komunikaty radiowo-telewizyjne przypomniały, że moż-
na biegać i jeździć rowerem, jeśli jest to niezbędne dla zdrowia psychicznego, 
ale w maseczce i z 2 m. dystansem.

Poznański olimpijczyk, młociarz Szymon Ziółkowski, zauważył: „Zdro-
wie i życie ludzi jest najważniejsze, a wobec rezygnacji z wielu aspektów życia 
w obliczu epidemii, sport i kulturę najłatwiej odciąć. Warto jednak pamiętać, 
że w najtrudniejszych momentach życia człowieka to one właśnie okazują się 
ratunkiem. To do nich ludzie się uciekają, aby jakoś przetrwać. (…). Sport 
i kultura są mocno zakorzenione w człowieku, to jednak jedne z najważ-
niejszych wartości, jakie mamy. Twierdzenie, że wobec katastrofy i tragedii 
świata one przestają mieć znaczenie, jest błędne. Zawsze miały, zwłaszcza 
w obliczu nadzwyczajnych okoliczności”4. Aktywność ruchową o charakterze 
prozdrowotnym i prosportowym realizowano w domach za pośrednictwem 

3 Sondaże niezależnego Centrum Lewady (Levada Center – Yuri Levada Analitical 
Center – 14.05.2020) badającego opinię publiczną w Rosji wskazywały spadek akcep-
tacji działań prezydenta poniżej 60%, co jest wynikiem najniższym od 2. dekad pano-
wania Putina, https://www.levada.ru/en/2020/05/14/vladimir-putin-9 (20.10.2021).

4 S. Ziółkowski (2020), Igrzyska nie mają już sensu, „Gazeta Wyborcza – Tygodnik 
Poznań”, 20.03.2020: 16. Rozmawiał R. Nawrot.
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Internetu. Cristiano Ronaldo, jeden z najlepszych piłkarzy świata, rzucił wy-
zwanie internautom w wykonywaniu trudnego ćwiczenia, w którym uważał 
się za specjalistę; szybko pokonany przez kontrowersyjną lekkoatletkę Caster 
Semenya5. Uczelnie o profilu sportowym, takie jak AWF-y, na swoich stronach 
internetowych umieszczały zestawy do samodzielnych ćwiczeń fizycznych. 
Kolarze rywalizowali przy pomocy aplikacji Rouvy (ang. indor cycling worko-
ut app). Zawody Wings for Life World Run 2020, które w Polsce odbywają się 
w Poznaniu, będącym ich ambasadorem, realizowano hybrydowo: uczestnicy 
biegli indywidualnie w dowolnym miejscu, ale z aplikacją AppRun, rejestru-
jącą ich aktywność i łączącą online z pozostałymi zawodnikami6. Rywalizacja 
szachistów z powodzeniem odbywała się przez Internet.

Kwarantanna i izolacja społeczna wydobyły z ludzi pokłady solidarności, 
życzliwości i gotowości do niesienia pomocy. Znani polscy sportowcy, tacy 
jak nastoletnia tenisistka Iga Światek, na arenach światowych zastępująca 
„emerytowaną” Agnieszkę Radwańską, i olimpijski weteran, chodziarz spor-
towy Robert Korzeniowski, zachęcali Polaków do samoizolacji w ramach akcji 
społecznej pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu „Zostań w domu”7. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert 
Lewandowski wraz z żoną przekazał rekordowe 1 mln euro na walkę z ko-
ronawirusem, pisząc: „Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni 
w tej walce. (…). Bądźmy razem, bądźmy solidarni”8. Podobnie postępowało 
wielu zawodników na całym świecie. Roger Federer przekazał fortunę na cele 
charytatywne; w tym wsparcie finansowe dla gorzej sytuowanych, bo nie 
mogących grać tenisistów. Grupa znanych polskich tenisistów, w tym m.in. 
Hubert Hurkacz, Magda Linette, Iga Świątek, Łukasz Kubot oraz Agnieszka 
i Urszula Radwańskie, wzięła udział w akcji charytatywnej „Rakietą w ko-
ronawirusa”9. Celem akcji, prowadzonej poprzez portale społecznościowe, 
a adresowanej głównie do kibiców sportowych, było pozyskanie 0,5 mln zł 

5 S. Wilson, Caster Semenya smashes Cristiano Ronaldo’s ‘core crusher challenge’, https://
www.givemesport. com/1561256-caster-semenya-smashes-cristiano-ronaldos-core-
crusher-challenge (22.10.2021). Zob. T. Sahaj (2021), Marginalizowane grupy spo-
łeczne w kontekście aktywności ruchowej i sportu, Poznań: 168-169.

6 https://www.wingsforlifeworldrun.com/pl/locations/app (22.10.2021).
7 https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie 

(25.10.2021).
8 https://www.sport.pl/pilka/7,173971,25809881,anna-i-robert-lewandowscy-przeka-

zali-ogromne-pieniadze-walke.html (20.10.2021).
9 A. Cichy, „Rakietą w koronawirusa” – najlepsi polscy tenisiści na pomoc szpitalom,  

https://sport.tvp.pl/47321456/rakieta-w-koronawirusa-radwanska-linette-swiatek-i-
hurkacz-na-pomoc-szpitalom (22.10.2021).

https://www.givemesport
https://www.givemesport
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na środki ochrony personelu medycznego. Novak Djokovic zaangażowany 
w zbieranie funduszy na walkę z koronawirusem sam nim się zaraził. Or-
ganizowane przez niego tenisowe turnieje na Bałkanach z udziałem tysięcy 
kibiców urągały zasadom bezpieczeństwa sanitarnego. Narażając na utratę 
zdrowia siebie i innych Djokovic postępował nieroztropnie; spotkał się z kry-
tyką w masowych mediach10.

Znaczącego wsparcia finansowego w przeciwdziałaniu pandemii udzieliły 
państwowe firmy, będące oficjalnymi sponsorami m.in. piłkarskiej ekstrakla-
sy. Koncern paliwowy Orlen, którego „twarzą” jest kierowca rajdowy Robert 
Kubica, przekazał 100 mln zł na walkę z koronawirusem i przestawił się z pro-
dukcji płynu do spryskiwaczy na produkcję środka odkażającego. Zakłady 
bukmacherskie Lotto od dekad wspierają polski sport dofinansowując budowę 
obiektów sportowych. W Polskim Radio 3 wyłoniono Lotto w kategorii „Do-
broczyńca roku”11 z uwagi na „społeczną odpowiedzialność biznesu”. Lotto 
wyróżniono za uruchomienie internetowego kasyna dostępnego online 24h. 
Pytanie natury etycznej, czy pieniądze z hazardu powinny być przeznaczane 
na sponsorowanie sportu, odpowiedź znajduje na koszulkach zawodników 
czołowych europejskich drużyn piłki nożnej12. O romantyzmie współczesne-
go sportu możemy zapomnieć13. Fortuna jest głównym sponsorem Legii War-
szawa (do 2022 r.). Zbigniew Boniek jako prezes PZPN (od 2021 r. wiceszef 
UEFA) był zdania, że firma zarejestrowana w Polsce i płacąca w kraju podatki, 
może być sponsorem klubów i ligi. Podczas pandemii nasiliła się częstotli-
wość reklam zachęcających do grania w Lotto. Na stronie internetowej Lotto 
umieszczono licznik, który podawał rosnącą kwotę na walkę z COVID-19 
i jego skutkami. W lipcu 2020 r. było to ponad 12 mln zł14.

W dobie pandemii szczególną rolę odegrali polscy kibice. Gdy w kwiet-
niu 2020 r. noszenie maseczek ochronnych w miejscach publicznych stało się 
obowiązkowe, klub ekstraklasy piłki nożnej Lech Poznań, w porozumieniu 
ze swoimi fanami, wyprodukował maseczki w barwach i logo klubowym. 

10 https://www.telegraph.co.uk/novak-djokovic (20.10.2021).
11 Z uwagi na koronawirusa rozstrzygniecie plebiscytu i uroczysta gala odbyły się jesie-

nią 2020 r., https://www.dobroczyncaroku.pl (22.10.2021).
12 Zob. P. Nosal (2019), Późny kapitalizm i hazard, „Studia Socjologiczne”, 68(2): 9-31; 

P. Nosal, H. Lopez-Gonzales (2021), How did regular sports bettors behave during 
covid-19 lockdown? Evidence from Poland, „European Sport Management Quarterly”, 
21(3): 1-15.

13 S. Mumford (2019), Football: the philosophy behind the game. Little books that make 
you think, Cambridge. Niemieckie kluby piłkarskie płacą ok. 1,3 mld euro podatków 
rocznie – to prawdziwy przemysł sportowy.

14 https://www.lotto.pl (20.10.2021).
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Maseczki były dostępne w oficjalnym sklepie internetowym. Dochód ze sprze-
daży trafił do Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz, które kupiło środki medycz-
ne dla wielkopolskich szpitali. Dyrektor działu handlowego Lecha Poznań 
– Marcin Wierzejewski – informował: „W tych trudnych czasach chcemy 
pomóc i wyrazić słowa uznania dla osób, które codziennie narażając siebie 
walczą o zdrowie innych. Dodatkowo chcemy zatroszczyć się o naszych ki-
biców, aby wychodząc z konieczności z domów mogli mieć niebiesko-białe 
barwy zawsze przy sobie i czuli się przede wszystkim bezpiecznie”15. Maseczki 
z klubowym logo błyskawicznie upowszechniły się w większości topowych 
klubów piłkarskich. Na walkę z wirusem przeznaczono też dochód ze sprze-
daży szalików klubowych powstałych na 98. rocznicę powstania Lecha Po-
znań. Była to kolejna akcja charytatywna kibiców poznańskich. Amerykański 
socjolog Robert D. Putnam sport uważa za: „spajający kapitał społeczny two-
rzący pewnego rodzaju socjologiczny superklej”, „łączący kapitał społeczny 
zawiera socjologiczne smarowidło”16. Zdanie to zdaje się wyjątkowo pasować 
do prospołecznej działalności kibiców polskich.

Pierwsze mecze piłkarskie rozgrywane w Polsce podczas pandemii 
COVID-19 były wzorowane na rozwiązaniach niemieckich związków DFB 
i DFL, w porozumieniu z działaczami debiutującej nieco wcześniej Bundesligi 
(16.05.2020 r.). Operatorzy rozgrywek świadomi byli tego, że zadziała zasada 
„kto pierwszy, ten lepszy”: zadawalając kibiców, jednocześnie mogą oddzia-
ływać promocyjnie, zaspakajając ambicje sponsorów17. Pojawiły się krytyczne 
głosy kierowane busolą etyczną przeciwko merkantylnemu podejściu do fut-
bolu w dobie kryzysu pandemicznego, ale były one nieliczne i słabe18. Deficyt 
rozgrywek spowodował duże zainteresowanie transmisjami telewizyjnymi 
polskiej piłki nożnej w wielu krajach europejskich, a nawet arabskich i azja-
tyckich. Mecze niemieckiej i polskiej ekstraklasy były probierzem i marke-
rem społecznym tego, jak sport może wyglądać w czasie pandemii. W dniu 

15 https://www.lechpoznan.pl/aktualnosci,2,nos-maseczki-lecha-i-wspieraj-
wielkopolskie-szpitale,35387.html (22.10.2021).

16 R.D. Putnam (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych 
w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: 41. Zob. R.D. Putnam, L. Feldstein, D Cohen 
(2003), Better together: restoring the American community, New York.

17 Ł. Witczyk, Ekstraklasa współpracuje z Bundesligą. Powrót ligi szansą na promocję, 
https://sportowefakty. wp.pl/pilka-nozna/882320/ekstraklasa-wspolpracuje-z-
bundesliga-powrot-ligi-szansa-na-promocje (24.10.2021).

18 I. Kubiak, Bundesliga na ustach całego świata. „Rzucili wyzwanie koronawirusowi”, 
„odrobina normalności”, https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/882466/bundesl-
iga-na-ustach-calego-swiata-rzucili-wyzwanie-koronawirusowi-odrobina-norm 
(24.10.2021).

https://sportowefakty
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wszczęcia rozgrywek niemieckiej ekstraklasy MKOl i WHO na wspólnej 
konferencji online zawarły porozumienie o kooperacji w promocji zdrowia 
poprzez aktywność fizyczną i sport, apelując o globalną jedność, międzyna-
rodową solidarność i współpracę19.

Podczas meczów w niemieckiej i polskiej ekstraklasie przestrzegano reżi-
mu sanitarnego. Wprawdzie zawodnicy, trenerzy i sędziowie nie mieli mase-
czek ochronnych podczas meczów, ale wszyscy pozostali uczestnicy zawodów 
już tak: rezerwowi, stewardzi, osoby do podawania piłek, operatorzy kamer 
oraz sędziowie techniczni obsługujący system VAR. Piłkarze nie zachowywali 
jednak dystansu w emocjonalnych momentach: ściskali się, obejmowali itp. 
W obrębie własnych drużyn, bo zespoły były od siebie starannie separowane; 
zrezygnowano z grupowych zdjęć. W Polsce zalecenia sanitarne Ministerstwa 
Zdrowia i PZPN nakazywały skrajną ostrożność i bezwzględną separację pił-
karzy od osób trzecich jako potencjalnego źródła zagrożenia. Na meczach 
wyjazdowych zespoły ekstraklasy wynajmowały całe hotele (co najmniej 
osobne piętra), zawodnicy jedli posiłki przygotowywane przez własnych ku-
charzy. FIFA zezwoliła na większą liczbę zmian zawodników podczas meczów 
(5 zamiast 3).

W trakcie pierwszych meczów polskiej ekstraklasy kibice byli fizycznie 
nieobecni, ale na stadionach i wokół nich umieszczone były transparenty 
z napisami wspierającymi ich drużyny. Brak kibiców i generowanej przez 
nich atmosfery (szczególnie gorącej podczas meczów „nienawidzących” się 
fanów stołecznej Legii i wielkopolskiego Lecha, rywalizujących o najwyższe 
polskie trofea), rekompensowany był możliwością opcjonalnego włączenia 
(z poziomu main menu pilota i odbiornika TV) cyfrowych odgłosów stadio-
nowej wrzawy. Na nieobecność wiernych fanów (nazywanych „12 zawod-
nikiem”) powoływali się polscy zawodnicy próbując uzasadnić słabość swej 
gry po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem. Sekowany przez pol-
skich kiboli filozof i socjolog Zygmunt Bauman w ostatniej, niedokończonej 
książce, wraz z Thomasem Leoncinim zgodnie konstatowali, że współczesne 
mecze piłkarskie są bardziej manifestacją upiększonych (wytatuowanych) za-
wodników, niż ich zadawalającej gry20. Zupełnie inne wrażenie odnosiło się 
oglądając niemieckie rozgrywki, w tym mecze Bayernu Monachium prącego 
do Mistrzostwa Niemiec, przy wydatnym udziale bramkostrzelnego Roberta 
Lewandowskiego, króla strzelców Bundesligi. Lewandowski w 2020 r. preten-
dował do pokonania rekordu legendarnego Gerda „Bombera” Müllera, który 

19 https://www.who.int/news-room/detail/16-05-2020-who-and-international-
olympic-committee-team-up-to-improve-health-through-sport (22.10.2021).

20 Z. Bauman, T. Leoncini (2018), Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, Warszawa: 23, 29.
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w sezonie 1971/72 strzelił aż 40 goli. Ten niebotyczny wynik Lewandowskie-
mu udało się przekroczyć.

Brytyjski socjolog Stanley Cohen określenia „panika moralna”21 używał 
na reakcje społeczeństwa na znaczne odstępstwa od normy wybranych grup 
społecznych, traktowanych jako „kozioł ofiarny”, powodujących „publiczną 
nerwowość” i koncentrujących na sobie niezadowolenie. Panika moralna 
pojawia się jako proces zachodzący pomiędzy mediami, opinią publiczną, 
grupami interesów i przedstawicielami władzy22. Podczas ekspansji korona-
wirusa panika moralna w Polsce kierowała się w stronę różnych grup społecz-
nych. W trakcie kwarantanny społecznej z balkonów oklaskiwano personel 
medyczny, wywieszano transparenty ze słowami poparcia dla ich poświę-
cenia23. Piłkarze polscy postulowali, by ich nazwiska na koszulkach były 
zastąpione nazwiskami przedstawicieli służby zdrowia: ratowników medycz-
nych, lekarzy, pielęgniarek itp. Ale częstokroć medykom odmawiano wstę-
pu do sklepów z artykułami spożywczymi. Niechęć wywoływała młodzież, 
nonszalancko nienosząca maseczek ochronnych lub nosząca je w sposób 
niewłaściwy, grupująca się, uznawana za nieodpowiedzialną. Z idiosynkrazją 
spotykali się seniorzy mający przywilej robienia w godz. 10-12 zakupów, ko-
rzystania z banków i urzędów. W domach pomocy społecznej były pierwsze 
duże ogniska zakażeń koronawirusem.

W trzecim i czwartym miesiącu pandemii najwięcej ognisk zapalnych 
było na Śląsku wśród górników i ich rodzin. Hejt w stosunku do nich obu-
rzył prezydenta RP Andrzeja Dudę, który w emocjonalnym wystąpieniu 
radiowym dał temu stanowczy wyraz: „(…) niestety – dramatyczne przypad-
ki ludzkiej głupoty czy chamstwa – przepraszam za to mocne słowo – czy 
zwykłej bezmyślności, podłości po prostu się zdarzają. Przepraszam – jako 
Prezydent Rzeczypospolitej – za wszystkich naszych rodaków, którzy za-
chowywali się w tym czasie nieodpowiedzialnie czy wręcz podle, jest to dla 
mnie strasznie przykre”24. Prezydent apelował o solidarność. Kopalnie były 

21 S. Cohen (2009), Folk devils and moral panics. The creation of the Moods and Rockers, 
London-New York.

22 E. Goode, N. Ben-Yehuda (2009), Moral panics. The social construction of deviance, 
Oxford; S. Nicholas, T. O’Malley [red.] (2018), Moral Panics, social fear, and the me-
dia; historical perspectives, London-New York.

23 Na Grand Press Photo – polskim odpowiedniku World Press Photo – „zdjęciem roku 
2020” została fotografia umęczonej lekarki śpiącej na siedząco w namiocie do se-
gregacji chorych. Autor fotografii – Jacek Szydłowski z „Dziennika Wschodniego” 
– pokonał 60. konkurentów, https://grandpressphoto.pl (24.10.2021).

24 https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/ar-
t,250,wywiad-prezydent-rp-radio -katowice.html; (24.10.2021).

https://www.routledge.com/search?author=Tom%20O%27Malley
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,250,wywiad-prezydent-rp-radio
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,250,wywiad-prezydent-rp-radio
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ogniskami licznych zachorowań; z tego powodu 9.06.2020 stanęło aż 14 ko-
palni. W czerwcu 2020 r. najwięcej dziennych zakażeń koronawirusem było 
na Śląsku, krzywa zachorowań osiągała szczyty; sytuacja ta utrzymywała się 
tygodniami.

Pomimo dużych skupisk zakażeń na terenie Śląska, wojewoda śląski wy-
dał zgodę na wpuszczanie kibiców na mecze piłki nożnej i żużla, wbrew ne-
gatywnej opinii Sanepidu, która nie była dla niego wiążąca. Można było wejść 
na mecze pierwszoligowego GKS Jastrzębie w czasie, gdy w kopalniach Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej było niemal 4 tys. zakażonych, a Jastrzębie Zdrój 
było jednym z największych ognisk epidemii. Oliwy do ognia dolały władze 
Czech: mieszkańców Śląska nie wpuszczano, mimo, że z pobliskich Niemiec, 
gdzie było znacznie więcej zakażonych, można było do Czech swobodnie 
wjeżdżać. Mieszkający na Śląsku Cieszyńskim skoczek narciarski i kierowca 
rajdowy Adam Małysz – ikona polskiego sportu – zaraził się koronawirusem 
i musiał przejść obowiązkową kwarantannę. Poinformował o tym poprzez 
portal społecznościowy 22.06.2020 r.

Jeszcze większe i długotrwałe animozje społeczne wywołały szczepienia 
przeciwko koronawirusowi. W początkowej fazie, gdy szczepionki były do-
stępne jedynie dla nielicznych, skandal wywołała grupa celebrytów, którzy 
zaszczepili się poza kolejnością. Podczas trzeciej i czwartej fali pandemii 
w 2021 r. szczepionki różnych producentów były dostępne bez kolejek, 
od ręki, w wielu punktach szczepień25. Czwarta fala była najintensywniejsza 
w regionach Polski o najmniejszej liczbie zaszczepionych. Bezpłatne maso-
we szczepienia miały przyczynić się do uzyskania odporności populacyjnej. 
Na przeszkodzie stanął zdecydowany opór znacznej części polskiego społe-
czeństwa. Osób, które żadną miarą zaszczepić się nie chciały; w tym także 
sportowców. Do ludzi tych adresowane były liczne akcje i kampanie społecz-
ne zachęcające do szczepienia. Jedną z wielu zachęt była ogólnopolska loteria 
z wielomilionową pulą nagród finansowych i rzeczowych. Wielu sportowców 
wolało być niezaszczepionych kosztem odsunięcia ich od rozgrywek ligowych; 
gorzej, gdy chorzy zakażali kolegów z drużyny. Niektórzy „antyszczepion-
kowcy” w Polsce atakowali personel medyczny i niszczyli punkty szczepień. 
W kampaniach społecznych na rzecz szczepień oraz obowiązkowego nosze-
nia maseczek w miejscach publicznych dominowała narracja odwołująca się 
do „szanowania siebie i innych”, „wspólnego dobra”. Do szczepień zachęcali 
zarówno premierzy i prezydenci krajów (np. w Polsce), jak i Papież Franciszek 

25 W tym na stadionie miejskim w Poznaniu, o czym informowano w publicznych 
środkach komunikacji miejskiej. Stadion Narodowy PGE Arena w Warszawie mie-
siącami pełnił rolę szpitala polowego.
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oraz liczni sportowcy. Akcje i kampanie radiowo-telewizyjne oraz w środkach 
komunikacji miejskiej przypominały i zachęcały aż do znudzenia i przesytu 
(np. na każdym przystanku tramwajowym czy kolejowym). A mimo to za-
stanawiająco duża liczba osób nie szczepiła się (co ma w Polsce zwolenników 
i pewną tradycję)26 i nie nosiła maseczek ochronnych (lub nosiła je tyleż nie-
dbale, co nieprawidłowo). Na meczach eliminacyjnych do Mundialu Katar 
2022 maseczki nosili jedynie pojedynczy kibice, trybuny stadionów były wy-
pełnione po brzegi, podczas gdy liczba zakażonych w Polsce stale rosła.

Autorowi tego tekstu publiczna narracja związana z zyskami ze szczepie-
nia i noszenia maseczek nasuwa na myśl słynny „zakład Pascala” dotyczący 
korzyści z takiego postępowania, jakby Bóg istniał, nawet jeśli nie wierzy się 
w jego istnienie. Trawestując ten eksperyment myślowy i dostosowując go 
do sytuacji pandemicznej, można by przyjąć, że zaszczepienie się, a przynaj-
mniej noszenie maseczki w miejscach publicznych, może przynieść zdecydo-
wanie więcej korzyści, niż nie zrobienie tego. Niezależnie od tego, czy wierzy 
się w istnienie koronawirusa i skuteczność maseczek. Niewiele lub nic na tym 
się nie straci, a zyskać można zdrowie swoje i innych. Opłaca się zatem za-
szczepić i nosić maseczkę.

Zdrowie psychofizyczne zostało przez pandemię nadszarpnięte indywi-
dualnie i kolektywnie. Edukacja zdalna, izolacja, dystans społeczny, okresowa 
niemożność uprawiania sportu spowodowały szereg negatywnych skutków 
ubocznych: nadwagę, otyłość, problemy emocjonalne i psychiczne dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów27. Radykalne trudności w swobodnym prze-
mieszczaniu się po świecie, reżim sanitarny temu towarzyszący, przesunięcie 
w czasie i niepewność, czy odbędą się globalne imprezy sportowe, takie jak 
letnie i zimowe igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie oraz Euro 2020 i Mun-
dial 2022, rozchwiały systemy przygotowań i treningów oraz poczucie bez-
pieczeństwa i stabilności sportowców. Odbiło się to na gorszych wynikach 
wielu z nich. Amerykańska gimnastyczka Simone Biles w trakcie walki o mi-
strzostwo olimpijskie w drużynowym wieloboju, gdy reprezentantki USA zaj-
mowały już 2. miejsce, zrezygnowała z dalszych występów, choć nie dotknęła 

26 K. Wiktorowicz, K. Kaszkowiak, M. Kaszkowiak (2019), Szczepienia profilaktyczne 
– troska o wspólne dobro czy objaw totalitaryzmu państwowego? W: K. Prędki, A. 
Czabański, E. Baum, K.B. Głodkowska [red.], Między historią, bioetyką i medycyną, 
Poznań: 507-542.

27 Zob. K. Andriejuk, I. Grabowska, M. Olcoń-Kubicka, I. Taranowicz [red.] (2021), 
Zmiana społeczna, pandemia, kryzys: konteksty empiryczne i teoretyczne, Warszawa; 
P. Długosz (2021), Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie, Warszawa; 
M. Wróblewski, Ł. Afeltowicz (2021), Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby 
zakaźne w perspektywie nauk społecznych, Toruń.
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jej żadna fizyczna kontuzja28. Zawodnicy zaczęli przyznawać się publicznie 
(na forach internetowych, portalach społecznościowych, w wywiadach praso-
wych), że odczuwają symptomy depresji, jak np. wioślarka Agnieszka Kobus-
-Zawojska29. Skala zjawiska jest z niczym wcześniejszym nieporównywalna, 
choć samo zjawisko jest w sporcie znane.

Według WHO depresja jest jedną z najgroźniejszych i stale przybierają-
cych na sile współczesnych chorób cywilizacyjnych30. Utytułowany młody 
lekkoatleta, medalista mistrzostw Europy i świata, menedżer w łódzkiej Miej-
skiej Arenie Kultury i Sportu – Marek Plawgo – dotknięty depresją stał się 
twarzą i głosem kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”31. Pan-
demia COVID-19 zdaje się w pewnym stopniu naruszać fundamenty sportu. 
Zarówno zasadę „szybciej, wyżej, mocniej” w swej istocie zbliżoną do idei pla-
tońskiej doskonałości, jak i „sport to zdrowie”. Słoweński filozof Slavoj Žižek 
zauważa: „(…) nawet jeśli życie w końcu wróci do czegoś przypominającego 
normalność, nie będzie to ta sama normalność, której doświadczaliśmy przed 
epidemią. Rzeczy, do których byliśmy przyzwyczajeni w ramach naszego 
codziennego życia, nie będą już uważane za oczywistość, będziemy musieli 
nauczyć się żyć dużo bardziej kruchym życiem, wśród ciągłych zagrożeń. Bę-
dziemy musieli zmienić całe nasze nastawienie do życia, do naszego istnienia 
jako istot żywych wśród innych form życia. Innymi słowy, jeśli uważamy «filo-
zofię» za nazwę naszego podstawowego podejścia do życia, będziemy musieli 
doświadczyć prawdziwej filozoficznej rewolucji”32. Papież Franciszek, admi-
rujący sport jako istotny element inkluzji społecznej, zachęca współczesnych 
ludzi do zaakceptowania swych ograniczeń, nieuleganiu iluzji wszechmocy33.

Niemiecki filozof Hans Georg Gadamer twierdził, że współczesne proble-
my dotyczące chorób niechybnie wkraczają „na pole napięć społeczno-poli-
tycznych”34. Niemiecki filozofujący socjolog Harald Welzer zauważa: „Nauki 

28 R. Stec (2021), Simone Biles przegrała z demonami, „Gazeta Wyborcza”, 30.07.2021: 
4-5. Zob. M.R. Rutherford (2021), Perfekcyjni do bólu. Jak uwolnić się od perfekcjoni-
zmu maskującego depresję i odzyskać zdrowie, Kraków.

29 A. Kobus-Zawojska (2021), Byłam w poważnym dołku, „Przegląd Sportowy”, 31.07-
1.08.2021: 12-13. Rozmawiała E. Kowalczyk.

30 https://www.who.int/mental_health/management/depression/en (22.10.2021).
31 http://twarzedepresji.pl (22.10.2021).
32 S. Žižek (2020), Pandemia! Covid-19 trzęsie światem, Warszawa: 84.
33 Zdaniem Papieża Franciszka sport może być jedną z dróg wiodących do doskonało-

ści, a nawet świętości. Pogląd ten wyartykułował w liście opublikowanym w przeded-
niu Mundialu w Rosji w 2018 r., https://www.niedziela.pl/artykul/35863/Franciszek-
-sport-moze-byc-droga-do (24.06.2021).

34 H.G. Gadamer (2011), O skrytości zdrowia, Poznań: 7.
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społeczne i badania kultury są całkowicie zafiksowane na normalności i ślepe 
na katastrofy. (…) tak, jakby zjawiska w rodzaju załamywania się społeczeń-
stwa, konfliktu o zasoby, masowych migracji, zagrożeń bezpieczeństwa, lęku, 
radykalizacji, ekonomii wojny i przemocy i tak dalej, nie podpadały pod ich 
kompetencje”35. Tymczasem: „Katastrofy społeczne odsłaniają kulisy społe-
czeństwa, ujawniają jego funkcjonalne i dysfunkcjonalne zależności, które ina-
czej pozostałyby ukryte; uchylają drzwi pozwalające dojrzeć życie podziemne 
społeczeństwa i tym samym ukazują, na jakich założeniach co do «normal-
ności» opiera się jego funkcjonowanie. Zdzierają wreszcie zasłonę ze słabo-
ści administracji, które występują przecież także wówczas, gdy nikt ich nie 
sprawdza, i wskazują, że za każdym razem przemoc stanowi dostępną opcję 
działania”36. Naturalne katastrofy są sprawdzianem mocy demokracji i efek-
tywności działania systemów polityczno-społecznych37, a gwałtowne reak-
cje społeczne w sytuacjach nadzwyczajnych przyczyniają się do przełomów 
i zwrotów w działaniach komunikacyjnych, o jakich pisał filozof i socjolog 
niemiecki Jürgen Habermas38. Wskazuje na to dominująca narracja publicz-
na prowadzona w Polsce podczas trwania pandemii, potwierdzają badania 
na bieżąco prowadzone przez poznańskich socjologów, wykazujące skrajną 
ambiwalencję poglądów, postaw i przyjętych strategii przetrwania ankietowa-
nych39. Niemiecki socjolog Ulrich Beck był zdania, że współczesny człowiek 
„(…) musi nauczyć się, pod groźbą kary permanentnego upośledzenia, poj-
mować samego siebie jako ośrodek działania, jako biuro planistyczne własnej 
biografii, własnych umiejętności, orientacji, kontaktów partnerskich itd.”40. 
Zdanie to zdaje się idealnie pasować do nowych relacji interpersonalnych 
i społecznych spowodowanych pandemią COVID-19.

35 Za: Z. Bauman (2010), Panika wśród pasożytów, czyli komu bije dzwon, „Gazeta Wy-
borcza”, 2-3.10.2010: 22.

36 Tamże.
37 C. Leggewie, H. Welzer (2012), Koniec świata jaki znaliśmy: klimat, przyszłość i szanse 

demokracji, Warszawa.
38 J. Habermas (1988), Theorie des kommunikativen Handelns, t. 1-2, Frankfurt am 

Main.
39 R. Drozdowski i wsp., Życie codzienne w czasach pandemii, https://issuu.com/wy-

dzialsocjologiiuam/ docs/_ycie_codzienne_w_czasach_pandemii_-_wydzia_socjo 
(24.10.2021).

40 U. Beck (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: 
203.

https://issuu.com/wydzialsocjologiiuam/
https://issuu.com/wydzialsocjologiiuam/
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Część II

SPORT, WYCHOWANIE 
FIZYCZNE, TURYSTYKA 
I REKREACJA RUCHOWA  

W KONTEKŚCIE WARTOŚCI 
WOLNOŚCI I WSPÓLNOTY
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Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

„OD SAMEJ GRY WAŻNIEJSZE SĄ 
DLA MNIE ROZMOWY Z INNYMI 
GRACZAMI”: ZNACZENIE KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO W E-SPORCIE1

Rzeczywistość społeczna opiera się na licznych wielowymiarowych po-
wiązaniach tworzących swoistą mozaikę, zbiór najróżniejszych aktorów spo-
łecznych stanowiących pewną całość. Zdaniem Manuela Castellsa podstawą 
współczesnego społeczeństwa jest funkcjonowanie sieci rozumianych jako 
bezpośrednie i pośrednie relacje łączące poszczególne jednostki oraz grupy, 
w tym organizacje2. Badanie sieci nieformalnych stosunków społecznych jest 
równie istotne, jak analizowanie ich formalnego wymiaru. Pojęcie kapitału 
społecznego pojawiło się w dyskursie naukowym pod koniec lat 80. XX wieku. 
Europejscy badacze kojarzą ten termin przede wszystkim z pracami Pierre’a 
Bourdieu, który definiował kapitał społeczny jako „sumę zasobów, aktual-
nych i potencjalnych, które należą się jednostce lub grupie z tytułu posiadania 
trwałej, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej sieci relacji, znajomości, 
wzajemnego uznania”3. Ujęcie zaproponowane przez Bourdieu znacząco spo-
pularyzowało teorię kapitału społecznego, która z czasem stała się istotnym 
elementem paradygmatu współczesnej socjologii. Wykorzystywano ją między 
innymi w badaniach nad sportem4. W ostatnich latach zyskała na znaczeniu 
głównie za sprawą prac Roberta Putnama. Przekonuje on, że zasoby kapitału 
społecznego maleją, czego wyrazem jest zanik zaangażowania obywatelskiego 

1 Praca naukowa finansowana ze środków MEiN na naukę w roku 2022 w ramach 
działalności Szkoły Naukowej AWF Warszawa nr 2 „Społeczno-humanistyczna szko-
ła badań kultury fizycznej”.

2 M. Castells (2007), Społeczeństwo sieci, Warszawa.
3 P. Bourdieu, L. Wacquant (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: 

104-105.
4 M. Lenartowicz (2012), Klasowe uwarunkowania sportu i rekreacji ruchowej z per-

spektywy teorii Pierre’a Bourdieu, Warszawa.
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w poszczególnych krajach5. Jednak, jak zauważa Anthony Giddens, ubytek ten 
znacznie łatwiej zaobserwować w Stanach Zjednoczonych niż w państwach 
europejskich i w innych częściach świata6.

Castells podkreśla, że sieci, rozwijające się przy wsparciu nowych tech-
nologii komunikacyjnych (w tym głównie internetu), są obecnie najbardziej 
charakterystyczną strukturą organizującą życie społeczne. Cechuje je ela-
styczność i adaptowalność. To właśnie te elementy decydują o ich ogromnej 
przewadze nad tradycyjnymi formami organizacji. W ostatnich latach pan-
demia COVID-19 uwydatniła to jeszcze bardziej. Tempo rozwoju nowych 
technologii komunikacyjnych jest zawrotne. Ponadto przestały być wyłączną 
domeną zamożnych obywateli krajów rozwiniętych, dzięki czemu nowe spo-
soby generowania kapitału społecznego upowszechniły się7.

Atrybuty współczesnych sieci społecznych, takie jak ulotny charakter 
relacji internetowych, cechujące je rozproszenie geograficzne i niezwykła 
szybkość przepływu informacji niepokoją badaczy, ale nie muszą przyczyniać 
się do „upadku wspólnoty”8. Nowe technologie niewątpliwie wiążą się z no-
wymi wyzwaniami. Jednak wykorzystywanie potencjału internetu do budo-
wania sieci kontaktów nie musi świadczyć o ograniczaniu zasobów kapitału 
społecznego. Z pewnością pozwala natomiast generować go w inny, nieznany 
dotąd sposób. Obawy Putnama dotyczące erozji zaangażowania społecznego 
na ogół przyjmowane są więc przez badaczy z pewną dozą sceptycyzmu9.

Jedną z najbardziej charakterystycznych emanacji technologicznej trans-
gresji i zacierania granic między tym, co realne, a tym, co wirtualne są gry 
elektroniczne. Zorganizowane współzawodnictwo w grach komputerowych, 
konsolowych lub mobilnych najczęściej określa się jako e-sport. Przedrostek 
„e” pochodzi od słowa „elektroniczny” i sygnalizuje związek z elektronicz-
nie przetwarzanym obrazem, generowanym przez program komputerowy 
na ekranie monitora, telewizora lub innego urządzenia multimedialnego. 
„Sport” oznacza w tym przypadku grę zgodnie z określonymi zasadami w celu 
zwycięstwa lub osiągnięcia jak najlepszego wyniku10. Stałymi komponentami 

5 R.D. Putnam (1995), Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, „Journal of 
Democracy”, 6(1): 65-78; R.D. Putnam (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odro-
dzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa.

6 A. Giddens (2012), Socjologia, Warszawa.
7 Tamże.
8 Tamże.
9 D. Chambers (2006), New Social Ties. Contemporary Connections in a Fragmented 

Society, Basingstoke.
10 J. Hindin, H. Xue, H. Pu, J. Newman, M. Hawzen (2020), E-sports. W: J. Nauright, S. 

Zipp [red.], Routledge Handbook of Global Sport, Londyn: 405-415.
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definicji e-sportu są: 1) technologiczna zależność; 2) rywalizacja11. W ostat-
nich latach gry elektroniczne, w tym e-sport, zyskują na popularności. Ro-
snąca liczba entuzjastów tego rodzaju współzawodnictwa, profesjonalnych 
graczy, reprezentowanych przez nich organizacji oraz wydarzeń, w których 
uczestniczą wiąże się ze stosunkowo szybkim rozwojem nowego sektora 
gospodarki. Z roku na rok wzbudza on coraz większe zainteresowanie po-
tencjalnych sponsorów, jak również organizacji sportowych oraz instytucji 
edukacyjnych i w konsekwencji przynosi coraz większe zyski12.

Problematyka e-sportu jest interdyscyplinarnym polem badawczym. 
Od początku XXI wieku pojawia się coraz więcej prac pokazujących złożo-
ność tego fenomenu, wymykającego się kategoryzacjom stosowanym w na-
ukach o kulturze fizycznej lub socjologii sportu13. Uznanie bądź odrzucenie 
sportowego statusu współzawodnictwa w grach elektronicznych z reguły uza-
leżnione jest od przyjętej perspektywy teoretycznej i w konsekwencji definicji 
sportu oraz kategorii gier, którą bierze się pod uwagę14. W rekomendowanym 
przez Przemysława Nosala humanistycznym podejściu analitycznym, okre-
ślonym jako ustrukturyzowany kontekstualizm, sport jest zespołem konstru-
owanych społecznie praktyk wpisujących się w pewną uniwersalną strukturę 
cech. Jedną z nich jest fakt realizowania działania sportowego przez ludzi 
i wobec innych ludzi15.

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie finałów mistrzostw świata 
w e-sporcie Intel Extreme Masters (IEM) 2018 wskazują, że do atrakcyjno-
ści danej gry znacząco przyczynia się jej tryb wieloosobowy, pozwalający 

11 N. Taylor (2016), Play to the camera: video ethnography, spectatorship, and e-sports, 
„Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies”, 
22(2): 115-130.

12 W. Campbell, A. Goss, K. Trottier, M. Claypool (2021), Sports versus Esports: A Com-
parison of Industry Size, Viewer Friendliness, and Game Competitiveness. W: D. Yong 
Jin [red.], Global esports: Transformation of Cultural Perceptions of Competitive Gam-
ing, Londyn: 35-59.

13 Zob. np. T. Sahaj (2021), Cyberatletyka, cybersporty, e-sporty, sporty elektroniczne. 
Kultura fizyczna i sport w „rozszerzonej rzeczywistości”. W: Tenże, Marginalizowane 
grupy społeczne w kontekście kultury fizycznej i sportu, Poznań: 20-70; K. Hallmann, 
T. Giel (2018), eSports – Competitive sports or recreational activity?, „Sport Manage-
ment Review”, 21 (1): 14-20; J.R. Stempień (2020), Dysfunkcjonalizm metodologiczny 
– nowa propozycja analityczna w socjologii sportu i jej zastosowanie na przykładzie 
szachów, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 16 (1): 162-185.

14 M. Jasny (2021), E-sport w ujęciu interakcjonistycznym. W: Z. Dziubiński, Z. Mazur 
[red.], Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie, Warszawa: 167-177.

15 P. Nosal (2015), Społeczne ujęcie sportu. (Trudne) definiowanie zjawiska i jego dyskurs, 
„Przegląd Socjologii Jakościowej”, 11 (2): 20-29.
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na rywalizację między poszczególnymi osobami lub zespołami. Współzawod-
nictwo z innymi graczami zwykle stanowi następstwo zmagań ze sztuczną 
inteligencją, które po pewnym czasie lub osiągnięciu odpowiednio wysokie-
go poziomu gry przestają być atrakcyjne, ponieważ są zbyt przewidywalne. 
Znacznie większą satysfakcję przynosi wygrana z inteligentnym, myślącym 
rywalem niż jego komputerową symulacją. Zachowanie człowieka znacznie 
trudniej przewidzieć. Wyjątkiem są gry fabularne, z założenia jednoosobo-
we16. Niepublikowana dotąd część wyników wspomnianych badań uczestni-
ków IEM pozwala sądzić, że chęć spędzenia czasu ze znajomymi i poznania 
nowych ludzi, nawiązania kontaktów stanowi jedną z najważniejszych moty-
wacji do gry na poziomie amatorskim lub na granicy amatorstwa i zawodow-
stwa. W tym kontekście interesująca jest też, podkreślana przez niektórych 
badanych, tradycja grania w rodzinie.

Natalia Koperska przedstawiła szereg badań potwierdzających znaczącą 
rolę gier elektronicznych w kształtowaniu kompetencji społecznych17. Korzy-
stanie z gier może podwyższać poziom dopaminy, którą (podobnie jak sero-
toninę) potocznie nazywa się „hormonem szczęścia”. Kompensując negatyw-
ne emocje pojawiające się w trakcie interakcji, odczuwane szczególnie przez 
osoby nieśmiałe, i w konsekwencji poprawiając samopoczucie, gry mogą nie 
tylko ułatwiać nawiązywanie kontaktów, ale mają też potencjał terapeutycz-
ny18. Gry zawierające elementy prospołeczne, w tym reakcje nacechowane 
empatią, w których bohaterowie pomagają sobie, wspierają się nawzajem 
w nieagresywny sposób, sprzyjają występowaniu podobnych zachowań u gra-
czy, bez względu na ich wiek lub przynależność kulturową19. Andrew Przy-
bylski zaznacza, że u młodych graczy lepsze samopoczucie i częstsze postawy 

16 M. Jasny (2019), Sportowy wymiar „maniaczenia” przy komputerze, czyli kształto-
wanie sprawności fizycznej w ramach treningu w e-sporcie. W: D. Mańkowski, W. 
Woźniak [red.], Sport w ponowoczesności: konteksty, perspektywy badawcze, narracje, 
Gdańsk: 57-70.

17 N. Koperska (2021), Możliwość zastosowania gier komputerowych w treningu mental-
nym, „Rocznik Lubuski”, 47 (2): 101-116.

18 R.C. Lorenz, T. Gleich, J. Gallinat, S. Kühn (2015), Video game training and the re-
ward system, „Frontiers in Human Neuroscience”, 9(40): 1-9. 

19 D.A. Gentile, C.A. Anderson, S. Yukawa, N. Ihori, M. Saleem, L.K. Ming, A. Shibuya, 
A.K. Liau, A. Khoo, B.J. Bushman, L. Rowell Huesmann, A. Sakamoto (2009), The 
Effects of Prosocial Video Games on Prosocial Behaviors: International Evidence from 
Correlational, Longitudinal, and Experimental Studies, „Personality and Social Psy-
chology Bulletin”, 35(6): 752-763; S. Prot i in. (2013), Long-Term Relations Among 
Prosocial-Media Use, Empathy, and Prosocial Behavior, „Psychological Science”, 
25(2): 358-368.



141

prospołeczne występują pod warunkiem, że grają nie dłużej niż jedną godzinę 
dziennie. Gra trwająca dłużej niż trzy godziny dziennie działa odwrotnie, po-
tęguje niepożądane efekty20.

Gry elektroniczne mogą pomagać młodym ludziom w doskonaleniu 
umiejętności komunikacyjnych i adaptacyjnych oraz pozytywnie wpływać 
na ich zaradność21. Pomagają też w rozwijaniu umiejętności liderskich22. 
Ma to duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych systemów eduka-
cji. Gry mogą bowiem stanowić wartościowe uzupełnienie programów na-
uczania. Pomagają rozwijać istotne społecznie kompetencje w atrakcyjny dla 
młodzieży sposób, wykorzystując nowe technologie23.

Najbardziej rozpoznawalnymi kategoriami gier elektronicznych są: 1) gry 
strategiczne, w tym strategiczne gry czasu rzeczywistego (real-time strategy, 
w skrócie RTS), takie jak StarCraft II, League of Legends i Defense of the 
Ancients 2, przy czym druga i trzecia należą do popularnego podgatunku 
określanego jako multiplayer online battle arena, w skrócie MOBA; 2) strze-
lanki pierwszoosobowe, takie jak Counter-Strike: Global Offensive i seria 
gier Call of Duty; oraz 3) gry sportowe, takie jak FIFA 22 i Rocket League. 
Sposoby korzystania z poszczególnych typów gier mogą znacząco się różnić24. 
Są też gry, takie jak Hearthstone i Magic: The Gathering (MTG), inspirowane 
grami karcianymi lub stanowiące ich wirtualny ekwiwalent, które z oczywi-
stych względów pod kątem zaangażowania motorycznego ich użytkowników 
przypominają brydża, szachy, warcaby lub scrabble.

Grę MTG wydała firma Wizards of the Coast (WotC) w 1993 roku. Jej 
zasady reguluje Magic: The Gathering Comprehensive Rules25. Ponadto w Ma-
gic: The Gathering Tournament Rules26 znajdują się najważniejsze informacje 
dotyczące organizacji i przebiegu rozgrywek. Warto zaznaczyć, że produkt 

20 A.K. Przybylski (2014), Electronic Gaming and Psychosocial Adjustment, „Pediatrics”, 
134(3): 716-722.

21 M. Barr (2017), Video games can develop graduate skills in higher education students: 
A randomised trial, „Computers and Education”, 113: 86-97.

22 J. Hettrick (2012), Online Video Games: Leadership Development for the Millen-
nial College Student, https://scholarsarchive.jwu.edu/dissertations/AAI3542761/ 
(28.12.2021).

23 N. Koperska (2021), dz. cyt.
24 A. Thiel, J.M. John (2018), Is eSport a “real” sport? Reflections on the Spread of Virtual 

Competitions, „European Journal for Sport and Society”, 15(4): 311-315.
25 Magic: The Gathering Comprehensive Rules (2022), https://media.wizards.com/2022/

downloads/MagicComp Rules%2020220218.pdf (20.02.2022).
26 Magic: The Gathering Tournament Rules (2022), https://media.wpn.wizards.com/at-

tachements/mtg_mtr_ 2022 mar7_en.pdf (08.03.2022).
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pierwotnie tworzony był z myślą o grze w karty rozumianej tradycyjnie. Jed-
nak z biegiem czasu rywalizacja coraz częściej odbywała się za pośrednic-
twem Internetu. Wydana w 2002 roku gra Magic the Gathering Online była 
pierwszym krokiem WotC w świecie sportu elektronicznego. Od początku 
projektowana była tak, aby jak najlepiej odwzorować rozgrywkę tradycyjną.

Wypowiedzi graczy, cytowane w dalszej części prezentowanego rozdziału, 
są częścią wyników badań realizowanych w ramach nieco większego projektu, 
którego celem było poznanie postaw doświadczonych zawodników, rywalizują-
cych w grze MTG, w zakresie przygotowań do współzawodnictwa w e-sporcie. 
Zasadniczym zadaniem było w tym przypadku sprawdzenie, na ile działania te 
można porównać z treningiem znanym ze świata sportu tradycyjnego. Z ko-
nieczności uwzględniono tylko niektóre z aspektów tego złożonego problemu: 
1) metody przygotowań do rozgrywek; 2) znaczenie ćwiczeń fizycznych; oraz 3) 
znaczenie diety, snu i środków farmakologicznych. W prezentowanym rozdzia-
le skupiono się jednak na znaczeniu kapitału społecznego w przygotowaniach 
do rywalizacji w MTG. W trakcie realizacji wspomnianego projektu okazało się 
bowiem, że kwestia relacji z innymi graczami pojawiała się w wypowiedziach 
respondentów regularnie i nieoczekiwanie stała się ważnym elementem struk-
tury tematycznej przeprowadzonych wywiadów.

Omawiane badania miały charakter jakościowy. Zastosowano próbę opartą 
na zasadzie doboru celowego. Przebadano nieprzypadkowych użytkowników 
MTG (n=12), którzy w ciągu kilku ostatnich lat odnosili sukcesy w ramach 
zorganizowanego współzawodnictwa w tej grze. W badaniach uczestniczyli 
gracze w wieku 25-38 lat (średni wiek – 28 lat). Deklarowany staż treningowy 
respondentów mieścił się w przedziale 7-15 lat (średni staż – 10 lat). Dziesię-
ciu z dwunastu graczy stanowiły osoby z wyższym wykształceniem.

Dane zebrano w pierwszej połowie 2020 roku. Przeprowadzono częściowo 
ustrukturyzowane indywidualne wywiady pogłębione z wykorzystaniem przygo-
towanych wcześniej dyspozycji, urządzenia multimedialnego, Internetu, komu-
nikatora portalu Facebook i aplikacji Discord. Na decyzję o realizacji wywiadów 
online, wspomaganych komputerowo, wpłynęły: 1) ograniczone możliwości 
interakcji z respondentami wynikające z uwarunkowań pandemii COVID-19 
(sytuacja epidemiczna nie gwarantowała bezpiecznego prowadzenia badań 
w przypadku kontaktu bezpośredniego); oraz 2) stosunkowo duże rozproszenie 
przestrzenne badanej grupy, graczy pochodzących z różnych rejonów kraju.

Dwie podstawowe grupy formatów rozgrywki w MTG to: 1) Constructed 
– gracz przystępuje do rywalizacji z przygotowaną wcześniej talią kart; do jej 
budowy może wykorzystać wszystkie oficjalnie dostępne karty w danym for-
macie, z zastrzeżeniem, że nie może posiadać więcej niż 4 karty z taką samą 
nazwą; talia musi składać się z przynajmniej 60 kart (popularnymi formatami 
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Constructed są: Standard, Modern, Pioneer i Legacy); oraz 2) Limited – gracz 
przystępuje do rywalizacji bez przygotowanej wcześniej talii; zamiast tego 
otrzymuje ograniczoną liczbę zestawów losowo dobranych kart i z nich bu-
duje swoją talię, która musi składać się z przynajmniej 40 kart (popularnymi 
formatami Limited są: Sealed Deck i Booster Draft).

Fundamentalnym założeniem MTG jest zmienność talii kształtująca nie 
tyle grę w ścisłym znaczeniu, co jej „metagrę” (metagame). Pojęcie to odnosi 
się nie tylko do umiejętności związanych z korzystaniem z gry, ale także wie-
dzy w zakresie tego, czego można oczekiwać od graczy podczas rywalizacji, 
na przykład w zakresie budowy talii lub taktyki. Są to informacje spoza gry 
sensu stricto, które mogą jednak wpływać na decyzje graczy podejmowane 
w trakcie współzawodnictwa. „Metagra” ewoluuje wraz z rozwojem gry ba-
zowej. Wydawane regularnie dodatki do gier, zmiany wprowadzane w for-
matach rozgrywek lub „bany”27 mają na celu podtrzymanie zainteresowania 
uczestników i sympatyków tego typu rywalizacji, która staje się w ten sposób 
bardziej nieprzewidywalna.

Podczas projektowania kolejnych dodatków do MTG kluczowe jest wpro-
wadzenie zmian w talii tak, aby nie zaburzyć równowagi „sił” poszczególnych 
kategorii kart, oznaczonych pięcioma różnymi kolorami. Każda nowa karta 
opatrzona jest symbolem umożliwiającym identyfikację dodatku, z które-
go pochodzi. Firma WotC w ciągu roku regularnie wydaje cztery dodatki 
do MTG. Dzięki temu rozgrywki w formatach Limited nieustannie się zmie-
niają. Jak wcześniej wspomniano, ma to na celu podtrzymanie zainteresowa-
nia graczy. Dodatki wpływają też na grę w formatach Constructed. Najlepiej 
widać to w przypadku formatu Standard, w którym wydawca stosuje rotację. 
Co roku usuwa starsze dodatki z puli kart wykorzystywanych do budowy 
talii. Wraz z wydaniem każdego dziewiątego z kolei dodatku cztery najstar-
sze są usuwane. Pozwala to utrzymać „świeżość” formatu Standard. Zmusza 
graczy do nieustannego projektowania nowych lub ulepszania stworzonych 
wcześniej talii i ciągłego identyfikowania najbardziej skutecznych taktyk. 
Przygotowując się do rozgrywek, gracze starają się maksymalizować swoje 
szanse na zwycięstwo poprzez analizę aktualnej sytuacji w obrębie „metagry”.

Metody przygotowań graczy do najważniejszych rozgrywek w MTG 
mogą być bardzo różne. Jest bowiem wiele czynników, które kształtują ich 
podejście do tego typu treningu. Istotny jest z pewnością czas, który zawod-
nicy mogą przeznaczyć na przygotowania oraz to, czy do zbieranych w cyklu 

27 W subkulturze graczy „banem” określa się karę za naruszenie zasad gry. Oznacza on 
zakaz udziału w rozgrywkach wiążący się z czasowym lub permanentnym zabloko-
waniem konta danego użytkownika przez organizatora lub wydawcę gry.
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treningowym informacji podchodzą intuicyjnie, czy analitycznie. Warto raz 
jeszcze podkreślić, że każdy z graczy biorących udział w omawianych bada-
niach w ostatnich latach odnosił w MTG znaczące sukcesy. Na podstawie ana-
lizy zebranych danych trudno byłoby więc stwierdzić wyższość jednej metody 
przygotowań nad inną. Celem badań nie było określenie najskuteczniejszej 
metody treningowej, tylko opisanie najczęściej stosowanych sposobów przy-
gotowań do rozgrywek i ich specyfiki.

Jak wcześniej wspomniano, w prezentowanym rozdziale skoncentrowano 
się na stosunkowo licznych wypowiedziach badanych graczy pokazujących 
znaczenie kapitału społecznego (sieci relacji, znajomości i wzajemnego uzna-
nia) w kontekście przygotowań do rozgrywek w MTG. Dotyczy to przede 
wszystkim pozyskiwania informacji w zakresie „metagry”. Mimo że zawod-
nicy uczestniczą w rozgrywkach indywidualnie, w ramach treningu na ogół 
chętnie ze sobą współpracują: „przygotowania ludzi próbują być obiektywne, 
ale za bardzo opierają się na subiektywnych kryteriach, na przykład osobistych 
preferencjach. Ja stawiam na fundamenty budowane przez lata i to, że dużo 
gram online – jest wygodniejsze i przyjemniejsze niż papier. Ważne jest też 
dzielenie się wnioskami z innymi graczami, których opinie szanuję” (wywiad 
nr 4); „bardzo dużo gram online. Potem wrzucam moje wyniki do specjal-
nego Excela i analizujemy je w naszej grupie «testingowej»28, i rozmawiamy, 
co one dla nas znaczą” (wywiad nr 9).

Niektórzy gracze podkreślali wprost, że „testing” grupowy zwiększa szan-
se na zwycięstwo we współzawodnictwie w MTG: „turnieje grałem głównie 
papierowe, ale przygotowywałem się do nich online. Zawsze byłem i jestem 
w permanentnym niedoczasie. Musiałem postawić na wydajność. Przed du-
żymi turniejami organizuję hive mind (zespół zadaniowy – przyp. aut.), który 
wspólnie zbiera i przetwarza dane” (wywiad nr 5).

Jeden z badanych wymieniał następujące elementy swojej metody przygo-
towań do rozgrywek: „«testing» z grupą testową na żywo (8-10 osób), spotkania 
po kilka godzin, kilka razy w tygodniu. Przeplatane grami online. Obie formy 
się wzajemnie uzupełniają. Gra online daje szerszy pogląd na metagame. To na-
rzędzie, aby nauczyć się grać dobrze i rywalizować w papierze. Granie na żywo 
to szybkość przepływu myśli między graczami” (wywiad nr 10).

Ścisłą współpracę z innymi zawodnikami (czasem bardziej uzdolnionymi i uty-
tułowanymi środowiskowymi liderami) niektórzy badani identyfikowali jako naj-
ważniejszy czynnik zwiększający szanse na sukces w MTG: „gram trochę online, ale 
od samej gry ważniejsze są dla mnie rozmowy z innymi graczami i oglądanie relacji 

28 W środowisku graczy MTG „testingiem” określa się taktyczne przygotowanie 
do rozgrywki.
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z mniejszych turniejów poprzedzających mój występ” (wywiad nr 6); „mało gram, 
bardziej oglądam, jak ktoś inny gra. Dzięki temu jestem w stanie przepracować wię-
cej informacji. Nie mam swojego systemu treningowego, gdy testujemy grupowo, 
dostosowuję się do tych, którzy takowy plan mają” (wywiad nr 8).

Inny badany podkreślił znaczenie wspomnianych wcześniej formatów 
MTG, które wpływają na to, jak przebiega proces treningowy graczy: „przy-
gotowania znacząco różnią się ze względu na grany format. W Modern nie-
wiele jest do odkrycia, więc bierzesz to, co ci siedzi i tym grasz. W Standard 
i w Limited, jak masz ludzi, którzy ci pomogą w «testingu» albo nosa do wy-
szukiwania talii, to można pokusić się o «złamanie formatu»29” (wywiad nr 3).

Podsumowując, w wypowiedziach graczy zaobserwowano dwie prawi-
dłowości: 1) w ramach przygotowań do rozgrywek (także tych w formie tra-
dycyjnej) zwykle wykorzystują „testing” online, bez względu na format MTG; 
badani na ogół zwracali uwagę na to, że gra za pośrednictwem internetu jest 
bardziej wydajna i wygodna; 2) korzystanie z kapitału społecznego stanowi 
ważną część metod przygotowań na najwyższym poziomie; w przypadku 
MTG jest to stosunkowo popularna zinstytucjonalizowana praktyka, przyjęty 
w środowisku graczy zwyczaj organizowania swoistego panelu dyskusyjnego 
charakteryzującego się dość swobodną wymianą myśli lub zespołu zadanio-
wego koncentrującego się na wykorzystaniu możliwości specjalistycznego 
oprogramowania do analizy danych.

Porównanie deklaracji uczestników IEM 2018 z wypowiedziami doświad-
czonych graczy MTG pozwala sądzić, że chęć spędzenia czasu ze znajomy-
mi i poznania nowych ludzi może być znaczącą motywacją do gry nie tylko 
na poziomie amatorskim, ale także zawodowym. Wzmacnia to tezę o istotnej 
roli gier elektronicznych w kształtowaniu kompetencji społecznych i budowa-
niu swoistej wspólnoty. Funkcjonowanie w środowisku sympatyków i użyt-
kowników MTG może ułatwiać nawiązywanie relacji, przyczyniać się do do-
skonalenia umiejętności komunikacyjnych, adaptacyjnych i liderskich oraz 
pozytywnie wpływać na zaradność graczy30. Ze względu na spotykane wciąż 
przejawy stereotypowego postrzegania użytkowników gier, jak również tech-
nologiczne zapośredniczenie, będące konstytutywną cechą współzawodnic-
twa w e-sporcie, generowanie kapitału społecznego w tym właśnie kontekście 
pozostaje zagadnieniem nieoczywistym i przez to tym bardziej interesującym. 
Niewątpliwie problem ten wymaga dalszych, bardziej pogłębionych badań.

29 W środowisku graczy MTG „złamanie formatu” oznacza znalezienie taktyki, która wy-
różnia się na tle innych znacznie wyższym wskaźnikiem zwycięstw (win ratio). Z punktu 
widzenia statystyki, jest to konfiguracja talii kart, która wygrywa istotnie częściej niż inne.

30 Por. R.C. Lorenz i in. (2015), dz. cyt.; M. Barr (2017), dz. cyt.; J. Hettrick (2012), dz. cyt.
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PAWEŁ RÓŻYCKI
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

WPŁYW IDEI LIBERALNYCH
I KOMUNITARNYCH NA TURYSTYKĘ

Turystyka zawsze lokowała się jako integralna część życia społecznego. 
Traktowana jest jako zjawisko inter i multidyscyplinarne, zarówno od strony 
naukowej i badawczej oraz filozoficznej i społecznej. W XIX wieku, kiedy tu-
rystyka nabierała kształtów zbliżonych do współczesnych wyobrażeń i form, 
była odzwierciedleniem życia społecznego ze wszystkimi jego uwarunko-
waniami. Tak dzieje się również w XXI wieku. Różne systemy polityczne 
i ideologiczne znacząco wpływają na wybory i decyzje społeczeństw. Jedną 
z najważniejszych ról odgrywają media wraz z szybkim i przede wszystkim 
kształtującym postawy przekazem.

Ludzie ulegają trendom, modom, lansowanym stereotypom, a przede 
wszystkim podlegają wpływom środków masowego przekazu, które w XXI 
wieku, głównie za sprawą internetu kształtują nie tylko sposób życia, ale także 
znacząco wpływają na sposób interpretacji świata, co często prowadzi do my-
ślenia w kategoriach zamierzonych przez nadawców. Społeczeństwa współ-
czesne podlegają zglobalizowanemu wpływowi informacji i stylowi myślenia 
kreowanemu przez ośrodki medialne i polityczne. Nie zawsze są to działania 
oparte na prawdzie i obiektywizmie. Są przypadki manipulacji i tendencyjnej 
selekcji przekazu. Wszystko to decyduje o stylu życia i zachowaniach. Zjawi-
sko to dotyczy codzienności, pracy, nauki i zachowań wolnoczasowych. Czas 
wolny zajmuje coraz większy obszar ludzkiego życia, zatem jego kształtowa-
nie pozostaje w sferze zainteresowań ośrodków edukacyjnych, politycznych 
i ideologicznych. Uprawianie turystyki, różnorodnych jej form, a szczególnie 
zachowań i czerpanych z podróży wartości, również podlega wpływom na-
rzucanym z niektórych gremiów, mediów i świata polityki.
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Liberalizm i komunitaryzm

Wśród nurtów politycznych i ideologicznych w XXI wieku, szczególnie 
zaznacza się liberalizm. To ideologia i kierunek polityczny. Słowo pochodzi 
od łacińskiego zwrotu liberalis – wolnościowy lub liber – wolny. Cechą libe-
ralizmu i jego nadrzędną wartością jest wolność. Ceni sobie również prawa 
obywatelskie, własność prywatną i wolny rynek. Liberalizm jest efektem myśli 
oświecenia, epoki trwającej od schyłku XVII do początku XIX wieku. Pośród 
wydarzeń tamtego okresu lokuje się przede wszystkim Rewolucja Francuska 
z 1789 roku. Ten kierunek polityczny był wyrazem sprzeciwu wobec władzy 
absolutnej i instytucji państwa feudalnego. W XIX wieku nabrał cech szero-
kiego, postępowego prądu politycznego. W początkowym etapie miał charak-
ter antydemokratyczny, torując sobie drogę do dominacji. Z czasem przyjął 
charakter demokracji liberalnej, chociaż ideologicznie pozostawał z tenden-
cjami absorbującymi struktury społeczne i polityczne. Współcześnie libera-
lizm lokuje się pośrodku głównych nurtów politycznych, pomiędzy konser-
watyzmem a lewicowością. Jednak i w łonie partii liberalnych, a szczególnie 
w ideach liberalnych dochodzi do zmian, które wolność rozumieją jedynie 
wybiórczo i na swój własny sposób, kierując się wybranymi ideologiami. Stoją 
one w sporze z wolnością i tradycyjnymi systemami uporządkowanego świata 
społecznego.

Mniej znanym nurtem we współczesnej filozofii polityki jest komunita-
ryzm, określany również jako komunitarianizm. W przeciwieństwie do libe-
ralizmu, gdzie wolność jednostki może odrzucać wartości kreowane przez 
rodzinę i najbliższe otoczenie społeczne, komunitaryzm podkreśla wagę, 
istotność i wartość wspólnot w życiu człowieka jako jednostki i jako osoby, 
będącej częścią społeczeństwa. Zrodził się jako odpowiedź na liberalizm 
opisywany przez Johna Rawlsa w publikacji pt. Teoria sprawiedliwości oraz 
problemy kapitalizmu w drugiej połowie XX wieku. Za głównych twórców 
i przedstawicieli komunitaryzmu uważa się Michaela Sandela, Michaela Wal-
zera, Roberta Bellaha, Charlesa Taylora, Alasdair’a MacIntyre oraz Amitai 
Etzioni1. Idea została rozwinięta głównie w latach 80. XX wieku. Zasadnicza 
teza komunitaryzmu podkreśla, że tożsamość jednostki jest wynikiem i po-
chodną tradycji, procesu socjalizacji i funkcji społecznych, jakie wypełnia. 
Właściwie głównym przesłaniem komunitaryzmu jest nacisk na związki 
i obowiązki społeczne, a także wyznawanie wspólnych wartości, które cemen-
tują grupę społeczną i pozwalają jej przetrwać. W odróżnieniu od liberałów, 

1 A. Gawkowska (2004), Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki libera-
lizmu, Warszawa: 129-131.
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komunitarianiści zakładają, że to kim jest dana osoba nie zależy od niej samej, 
od samodzielnych decyzji i wyborów, ale jest to uwarunkowane wielością 
związków łączących człowieka z innymi członkami społeczności, wspólnoty 
lub grupy. W każdej społeczności istnieje system pojęć, który jest tak samo 
interpretowany, definiowany i rozumiany. Trudno jest zrozumieć na czym 
polega wolność, sprawiedliwość, szacunek, a także czas wolny i jego zago-
spodarowanie włącznie z uprawianiem turystyki, poza kontekstem typowym 
i utrwalonym w każdej wspólnocie opartej na wyznawanych wartościach. 
Kultura i tożsamość w określonej grupie społecznej jest potrzebna każdemu 
człowiekowi należącemu do tej wspólnoty, by rozwijać własną osobowość, 
która będzie jako pojedynczy element stanowiła o sile grupy i odrzucała fał-
szywe i złe wzorce. Mogłyby one wpływać na destrukcję w społeczeństwie, 
do którego osoba należy. Cechą komunitaryzmu jest docenianie wspólnoto-
wych form egzystencji. Nie służą one jedynie jednostce, ale całej grupie spo-
łecznej. Komunitarianie twierdzą, że wspólnotowość jest dobrem ważnym 
i koniecznym i jako taka powinna być chroniona przez prawodawstwo pań-
stwowe. Człowiek bez oparcia we wspólnocie, mimo wyznawanych pewnych 
zasad lub idei, pozostaje bardziej podatny na manipulacje i może być wy-
korzystywany także do celów, które w efekcie nie służą jemu samemu i spo-
łeczeństwu. Przedstawiciele komunitaryzmu dostrzegają we współczesnych 
społeczeństwach, głównie zachodnich, pewną apatię, bierność, zamykanie się 
w prywatności opartej na wierze we własną niezależność finansową. Narasta-
ją, mimo pozornego poziomu zamożności, rozwarstwienia w społeczeństwie. 
Dotykają one sfer zdrowia, religii, kultury, uczestnictwa w turystyce, a nawet 
zachowania względem innych osób. Polaryzacja prowadzi czasami do napięć 
i wrogości.

Aby zachować zdrowe relacje w społeczeństwie, komunitarianie twierdzą, 
iż należy wzmacniać więzi społeczne dla zachowania wspólnotowej tożsamo-
ści, należy szukać punktów wspólnych, a nie różnic. Powinno się rozwijać 
i rozniecać ducha obywatelskiego przy jednoczesnym ograniczaniu scentrali-
zowanej władzy państwa.

Według teorii komunitaryzmu, człowiek nie jest abstrakcyjnym indywi-
duum, nie stanowi jednostki samej dla siebie. Człowiek jako osoba jest zawsze 
częścią wspólnoty, którą może być rodzina, grupa sąsiadów i najbliższego oto-
czenia, tzw. małych ojczyzn. Może być częścią grupy zawodowej, wspólnoty 
religijnej lub innej zbiorowości, na przykład mającej podobne hobby i zain-
teresowania, w tym podróże, wyznającej te same wartości i posiadającej te 
same oceny moralne. Przeciwnicy ruchu zarzucają niekiedy relatywizm przy 
ocenach odmiennych postaw, chociaż wydaje się to znacznym nadużyciem, 
biorąc pod uwagę umocowanie w doktrynalnym spojrzeniu na życie, a nie 
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kierowanie się swobodą i liberalizmem. Wśród komunitarian bywają jednak, 
tak jak to się zdarza w różnych społecznościach o wielu uwarunkowaniach, 
również osoby o poglądach prawicowych, liberalnych a nawet lewicowych.

Joanna Kołodziejczyk zauważa, że komunitaryzm jest tendencją uszla-
chetniającą znaczenie społeczności w życiu człowieka. Podkreśla i eksponuje 
jednostkę jako istotę społeczną, która może rozwijać swój potencjał poprzez 
relacje w grupach społecznych, w rodzinie lub innej zbiorowości. Dzięki ta-
kiej współpracy grupa może osiągnąć znacznie więcej niż osoba działająca 
i funkcjonująca w społeczeństwie samodzielnie2. Komunitaryzm pozostaje 
w pewnym zderzeniu z liberalizmem. Jedni i drudzy nawzajem siebie depre-
cjonują. Występujące na świecie podziały społeczne, także w sferze wartości, 
tolerancji, norm i tożsamości powodują coraz głębsze różnice w społeczeń-
stwach o coraz bardziej liberalnych poglądach. Komunitaryzm może stać się 
w pewnym sensie remedium na poprawę lub zasypywanie tych wyraźnych 
różnic ideowych i rzutujących na najróżniejsze sfery życia, w tym także 
na zjawisko turystyki. Kołodziejczyk twierdzi, że w naszej kulturze obserwuje 
się coraz powszechniejsze liberalne podejście do życia. Liberalizm odciska 
coraz mocniej swoje piętno w szeroko pojętej kulturze, wpływając na jednost-
ki i na społeczeństwo. Przełom drugiej i trzeciej dekady XXI wieku to czas, 
kiedy idee liberalizmu zdobywają coraz więcej zwolenników. Widać równo-
cześnie pogłębiające się rozłamy społeczne w sferze wartości, a co za tym idzie 
w wielu obszarach życia społecznego. Jednostki mimo pozornego wspólnego 
frontu bywają zdezorientowane, wprowadzane w błąd, zagubione i samotne. 
Zarysowuje się brak rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, umiejętności 
prowadzenia rzeczowego dialogu oraz prawdziwej tolerancji dla odmiennych 
przekonań3. Wypierane są one przez krzyk, hałas, zamieszanie i bagatelizowa-
nie tradycyjnych wartości.

Komunitaryści eksponują tradycję i znaczenie małych wspólnot, pod-
kreślają znaczenie patriotyzmu lokalnego. Istotną cechą jest braterstwo, czyli 
brak egoistycznych zapędów i wyborów, liczenie się z drugim człowiekiem, 
dążenie do osiągnięć z uwzględnieniem innych ludzi. Braterstwo można 
określić jako synonim wzajemnego wspierania się nawzajem. Zwolennicy idei 
komunitarystycznej uważają, że liberalizm prowadzi do degradacji rodziny 
i małych wspólnot opartych na wielowiekowej tradycji i obyczajach. Indy-
widualizm jednostek może prowadzić do zapatrzenia się jedynie we własne 
pragnienia i potrzeby, w efekcie może skutkować brakiem empatii społecznej. 

2 J. Kołodziejczyk (2019), Komunitaryzm – recepta na współczesne rozłamy społeczne? 
„Acta Erasmiana”, XVIII: 124-133.

3 Tamże: 124.
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W liberalizmie pojawia się większy konsumpcjonizm i postawy roszczenio-
we. Ludzie w takich dążeniach nie chcą być, a raczej chcą mieć4. Turystyka 
jako zjawisko powszechne obejmuje różne grupy i jednostki, jednak zgodnie 
z myślą Williama Wordswortha ważne jest przeżywanie otoczenia, czerpanie 
z niego wartości, cieszenie się nim i rozbudowywanie własnej osobowości. 
Konsumpcyjny styl życia prowadzi do zagubienia tych istotnych dla podróży 
i turystyki wartości.

Komunitaryści nobilitują wspólnoty, począwszy od tych najmniejszych, 
w tym rodziny, gdyż twierdzą, że dzięki nim zasady i normy moralne mogą 
się prawidłowo wykształcać. Wspólnota nie jest postrzegana jako grupa ne-
gatywna, chociaż trzeba przyznać, że zróżnicowanie w rodzinach i społecz-
nościach jest znaczne. Wynika to nie z kształtu danej grupy, ale przenikania 
do nich idei przynoszących spustoszenie moralne i zagubienie jednostki. 
Człowiek ma zawsze możliwość wyboru grupy i kierunku własnego rozwo-
ju. Wspólnota stanowi dla niego bazę, w której ma oparcie. Komunitaryści 
są swego rodzaju relatywistami, nie określają jakie cechy powinna posiadać 
wspólnota. Jednak członków grupy charakteryzuje ustabilizowany system 
wartości5. Amitai Etzioni podkreśla, że jedną z najważniejszych cech każdej 
wspólnoty jest responsywność. Człowiek jako istota wrażliwa może odczuwać 
konflikt pomiędzy własnym dobrem a dobrem grupy lub poszczególnych osób 
z tego środowiska, których wartości podziela. W tej kwestii ważna jest empa-
tia, która pozwala na dostrzeganie potrzeb innych i kierowanie się dobrem 
wspólnoty, na przykład grupy turystycznej6. Liberalizm nie wiąże jednostki 
tak bardzo z najbliższym otoczeniem, relacje są zwykle luźniejsze, ostudzone, 
nie oparte na systemie wartości. Jeśli są, to raczej bazujące na powiązaniach 
ekonomicznych i finansowych. Komunitaryzm traktowany jest przez filozo-
fów polityki jako myśl raczej prawicowa, chociaż różnorodność cech pozwala 
czerpać z niego także innym ruchom.

Znaczenie liberalizmu i komunitaryzmu w turystyce

Myśl liberalna spycha wszelkie decyzje na państwo, na przepisy prawne 
i regulacje. Komunitaryści zaś twierdzą, iż należy doceniać i opierać się też 

4 Tamże: 126.
5 M. Turowski (2011), Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, 

wspólnoty i państwa, jako źródła krytyki społecznej i politycznej, Toruń: 26; J. Koło-
dziejczyk (2019), Komunitaryzm – recepta na współczesne rozłamy społeczne? „Acta 
Erasmiana”, XVIII: 129.

6 A. Etzioni (2004), Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska. W: P. Śpie-
wak [red.], Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa: 183.
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na tradycjach i doświadczeniach małych wspólnot lokalnych. Negatywnym 
elementem liberalizmu w opinii komunitarian jest relatywizm moralny. Ana-
lizując świat podróży i turystyki, to również istotny element mogący prowa-
dzić do patologicznych zachowań. Jest jednym z najważniejszych elementów 
życia, który prowadzi do wyraźnego podziału społeczności turystów liberal-
nych i komunitarnych. Rzecz jasna, można dokonywać jeszcze innych podzia-
łów turystów, na tych o prawicowych i lewicowych poglądach politycznych 
i społecznych. One jednak są bliskie podziałom świata liberalnego i komuni-
tarnego. Joanna Kołodziejczyk wskazuje, że każda wspólnota definiuje czym 
jest dobro. Jest to jedna z najistotniejszych definicji, bowiem rzutuje na całe 
społeczeństwo, wybory, relacje, decyzje. Liberał sam stanowi o tym i określa 
czym jest dobro, nie identyfikuje go z dobrem wspólnym. Przy określaniu 
dobra decydują potrzeby jednostkowe, własne pragnienia i cele. Uelastycznie-
nie idei dobra prowadzi do dopasowania jej do własnej hierarchii wartości7. 
Osoby, które pokładają nadzieję jedynie we własnych siłach, mogą często 
podejmować niewłaściwe decyzje. Szczególnie widać to podczas uprawiania 
turystyki, w czasie wolnym od zwiedzania, przeznaczonym na rozrywkę i za-
bawę. Wyjazd staje się sceną dla wystąpień niemal aktorskich, wynikających 
z niezaplanowanego scenariusza. Jeśli zaznacza się brak oparcia w tradycyj-
nych wzorcach może się zdarzyć, że człowiek o liberalnym podejściu zagubi 
się w nowym otoczeniu pełnym atrakcji, z których trudno jest wybrać tę wła-
ściwą, niezagrażającą dobrze rozumianej wolności człowieka. W tym miejscu 
warto też zastanowić się nad wolnością, nad darem wolności, czy prowadzi on 
do szczęścia człowieka, czy do jego pogubienia się w ponowoczesnym świe-
cie? Liberalny świat z wolności czyni drogę do rozluźnienia więzi, swobody, 
która wykracza poza ustalane w tradycji normy, dla niektórych osób może 
być przyczyną konfliktu wewnętrznego, a dla innych zwykłym błędnym wy-
borem drogi życiowej. Wspólnotowość oferowana przez komunitarian staje 
się w pewnym sensie lekarstwem na wolność nie popartą tradycją, wiedzą 
i doświadczeniem. Istotna jest zatem rada i troska o człowieka. Grupom 
społecznym i rodzinom mogą też przyświecać negatywne wzorce i wartości. 
Wobec powyższego, jednostka będąc w grupie ma ogromną trudność z od-
rzuceniem takich idei i przekonań. Trudno jej zanegować wartości, którymi 
epatuje jej najbliższe otoczenie. To niewątpliwy mankament komunitaryzmu. 
Osoba nie jest w stanie, szczególnie w bardzo młodym wieku, ocenić zacho-
wań niemoralnych, a zdefiniowanie moralności staje się niemal niemożliwe. 

7 D. Gauthier (2004), Liberalne indywiduum. W: P. Śpiewak [red.], dz. cyt.: 118; J. Ko-
łodziejczyk (2019), Komunitaryzm – recepta na współczesne rozłamy społeczne? „Acta 
Erasmiana”, XVIII: 127.
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Wszystko to rzutuje na wybory i system wartości w dorosłym życiu. Dzięki 
mobilności i braniu udziału w życiu innych grup społecznych człowiek może 
zmienić system postrzegania świata, ale jest to niezwykle trudne zadanie8.

Liberalizm tak bardzo zakorzenił się w społeczeństwach zachodnich, iż 
pozwolił na ingerencję w podstawowe wartości wyznawane, a przynajmniej 
oficjalnie eksponowane w krajach z tradycyjnym chrześcijańskim systemem 
przekonań. Lata 60. XX wieku, a szczególnie nabierająca tempa rewolucja 
obyczajowa na Zachodzie Europy przyczyniła się do rozluźnienia więzi ro-
dzinnych i małych grup społeczności lokalnych. Podziały następowały w ka-
tegorii wieku człowieka. Ludzie młodzi zaczęli stanowić odrębną od rodziców 
i starszych pokoleń grupę społeczną o odmiennych często poglądach, nieza-
leżnych od tych wyznawanych przez rodziców. Jedną z przyczyn był wzrost 
dobrobytu i rozwój edukacji. Młodzież i studenci zaczęli stanowić grupę 
opozycyjną wobec świata dorosłych. Ważną rolę odegrała rewolucja seksu-
alna, a szczególnie rozluźnienie norm moralnych. Coraz częstsze stawały się 
związki krótkotrwałe i niezobowiązujące, osłabiało to trwałość małżeństwa. 
Działo się to w sposób oficjalny, co mogło szokować tradycyjne wspólnoty 
społeczne. Wszystko to przekładało się na zjawisko turystyki i sposób spę-
dzania czasu wolnego. Zachowania podczas wakacji i weekendów były często 
odzwierciedleniem tych tendencji, które były typowe dla liberalnego świata 
i systemu wartości.

Pojawiały się ruchy kontestatorskie, które kwestionowały dotychczasowy 
styl życia i normy życia społecznego. Zaczęły kształtować się liczne subkul-
tury młodzieżowe. Charakterystyczną grupą społeczną byli hipisi, „dzieci 
kwiaty”. Charakteryzował ich sprzeciw i bunt wobec norm starszych pokoleń. 
Odrzucali tradycyjny, konsumpcyjny styl życia, ale także kontestowali mał-
żeństwo i Kościół, a przede wszystkim wartości, które nauka Kościoła niosła. 
Wyzwolenie z dotychczasowych struktur, rodziny i społeczności wspierane 
było przez używki, narkotyki, wolny seks i tworzenie nowych grup, wspól-
not i komun hipisowskich. To przejaw wolności liberalnej. Z drugiej strony 
późniejszy komunitaryzm odnosi się również do społeczności lokalnych, 
środowisk rodzinnych i innych grup, ale opartych na tradycji, wartościach, 
zasadach, które ubogacają człowieka, powodują jego rozwój, a nie degradację 
społeczną i moralną. Przy okazji pojawiały się lewackie ruchy domagające 
się radykalnych reform społecznych, w tym dotyczące legalizacji narkotyków 
i w obszarze płciowości człowieka. W latach 60. XX wieku pojawiły się ruchy 
feministyczne, które stały w sprzeczności z konserwatywnym obrazem roli 
kobiety. Upowszechniała się telewizja, która zastępowała początkowo obraz, 

8 J. Kołodziejczyk (2019), dz. cyt.: 130-131.
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kojarzący się z pejzażem. Pierwotnie tylko podróżnik oraz turysta mógł dostą-
pić możliwości zachwycania się krajobrazem, później także coraz powszech-
niej telewidz. Przemiany ostatnich dekad XX wieku odcisnęły znaczące pięt-
no na turystyce, rekreacji i sposobie spędzania czasu wolnego. Szczególnie 
dotyczy to Europy, gdzie przemiany w społeczeństwach liberalnych nabierały 
tempa. Odpowiedź myśli komunitarystycznej jest nowym prądem, który jak 
dotąd słabo się przebija do świadomości społeczeństw. Przynajmniej obraz 
wielu form turystyki zabarwiony jest liberalnym podejściem oraz modą lan-
sowaną przez wszechobecne media.

Liberalne podejście do życia przekłada się na zachowania turystów i ro-
dzaje uprawianej turystyki. Wyborów dokonują nie tylko młode pokolenia. 
Zjawiska, które drażnią i niepokoją środowiska recepcyjne, kreowane są przez 
różne grupy wiekowe. Chociaż najbardziej jest to widoczne w zachowaniach 
ludzi młodych. Liberalizm znacząco wpływa na młode pokolenia, które wy-
biera wolność niewymagającą. Człowiek powinien nie tylko rozumieć uwa-
runkowania oparte na tradycji i więzi, ale także sam od siebie powinien wy-
magać, nawet gdyby inni od człowieka nie wymagali. Tak mówił św. Jan Paweł 
II. Niestety większość osób wybiera łatwiejsze podejście do życia, które tylko 
pozornie daje wolność. Wolności jest tak dużo, że przytłacza i eliminuje war-
tości, a te z kolei powinny być przewodnikiem na drodze życia. Podobnie jak 
w codzienności, tak również podczas uprawiania turystyki człowiek kieruje 
się tymi samymi zasadami. Jeśli są one liberalne, to również, a nawet bardziej 
podczas wyjazdu i pobytu w innym, nowym środowisku liberalne podejście 
jest eksponowane. Dotyczy ono norm moralnych, korzystania z nadmiaru 
rozrywki, która dla podkreślenia „wolności” urozmaicana jest negatywnymi 
propozycjami, niezgodnymi z podstawowymi zasadami lansowanymi przez 
komunitarian, ale także środowiska o wyraźnym światopoglądzie, który widzi 
człowieka jako istotę także duchową, a nie tylko w wymiarze fizycznym.

Nadmierny liberalizm, który przejawia się w zachowaniach społeczności 
i grup niektórych turystów powoduje czasami zachowania patologiczne. Na-
wet rysuje się obraz tak zwanych patoturystów, którzy przyjeżdżają jedynie 
po to, by się bawić, nie zwracając uwagi na dobro, spokój i ciszę mieszkańców 
środowisk odwiedzanych. Pomijają siebie nawzajem i nie cenią własnej god-
ności, zatracają poczucie dobrego smaku i szacunku także do siebie. Wiele 
takich sytuacji obserwuje się w dużych ośrodkach turystycznych, gdzie rozwi-
ja się zjawisko turystyki rozrywkowej opartej na muzyce, zabawie, alkoholu. 
Są nawet rejony świata, w których ten rodzaj turystyki stał się dominujący. 
Klasycznym przykładem jest hiszpańska wyspa Ibiza i wiele ośrodków wypo-
czynkowo-rozrywkowych na śródziemnomorskim wybrzeżu Półwyspu Ibe-
ryjskiego. Turystyka erotyczna jest między innymi przejawem liberalizowania 
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życia społecznego i swobodnego traktowania innych osób na wielu konty-
nentach i z dala od domu. Brak jakichkolwiek hamulców moralnych ułatwia 
bezrefleksyjne korzystanie z ofert turystyki seksualnej. Wolność, którą daje li-
beralizm dla osób bez kręgosłupa moralnego i oparcia we wspólnotach dbają-
cych o propagowanie wartości ważniejszych od zwykłego czerpania chwilowej 
przyjemności, jest zgubna i prowadzi do degradacji etycznej. Komunitaryzm, 
szczególnie małych wspólnot rodzinnych i lokalnych opartych o tradycyjne 
wartości może kształtować także pozytywne zachowania w turystyce. Wów-
czas podróż staje się okazją nie do swobodnych, patologicznych zachowań 
uwłaczających sobie i innym turystom lub mieszkańcom, ale do kształtowa-
nia i wzbogacania własnej osobowości i przekazywania pozytywnych wzor-
ców innym osobom ze wspólnoty. Dlatego tak ważna jest turystyka rodzinna, 
wspólne wyjazdy rodziców z dziećmi i to nie tylko w okresie przedszkolnym 
i dorastania, ale w całym życiu, również dorosłym. Dzięki turystyce może się 
kształtować rodzinna wielopokoleniowość, oparta na tych samych pragnie-
niach, zachowaniach i dążeniach. One doskonale realizowane są poza miej-
scem zamieszkania, podczas uprawiania turystyki. Julia Murrmann zwraca 
uwagę, że sposób podróżowania jest swoistą wizytówką turysty. To w jaki 
sposób, z kim, dokąd, w jakim celu, jak często człowiek podróżuje, świad-
czy o osobie, o jego pozycji społecznej, o jego zainteresowaniach, potencjale 
społecznym, kulturowym i intelektualnym9. Świadczy również z jakiego śro-
dowiska turysta się wywodzi, czy jego zachowania determinowane są libera-
lizmem na wielu polach, czy raczej ukształtowały się w łonie wspólnotowym, 
o jednoznacznych wartościach, trzymających podróżnego w ryzach trwałych 
i cennych moralnie postaw. Środowisko wychowania kształtuje także kultu-
rę osobistą. Uwidacznia się ona podczas kontaktu z ludźmi, zatem również 
podczas uprawiania turystyki. Uczynność, życzliwość, szacunek, to cechy 
ukształtowane we wspólnocie, w społeczeństwie komunitarnym, które oparte 
jest na określonych wzorcach, a te rzutują na postawy podczas uprawiania 
turystyki10.

Podsumowanie

W ostatnich dekadach idea romantyczna lansowana w podróżach 
na przełomie XVIII i XIX wieku przez Williama Wordswortha odchodzi 

9 J. Murrmann (2017), „Powiedz mi, kim jesteś, a powiem ci, jak podróżować”. Osobo-
wość a turystyka. W: Z. Dziubiński, K.W. Jankowski [red.], Kultura fizyczna a osobo-
wość, Warszawa: 150.

10 P. Różycki (2009), Zarys wiedzy o turystyce, Kraków: 57.



155

w wielu środowiskach do lamusa. Wypiera ją liberalne podejście do czerpania 
przyjemności, niekiedy z pominięciem odpowiedzialnego rozwoju regionów, 
a przede wszystkim spokoju innych turystów. Swoboda podróży bywa też 
pejoratywnie rozumiana, gdyż nie ma podbudowy wspólnotowych wartości. 
Amerykański pisarz i filozof XIX wieku Henry Thoreau gotów był zatracić się 
w swych myślach i zagubić się przez zadumę w swojej drodze. Dzięki temu 
trafiał w niespodziewane miejsca. Zwracał uwagę na wyrzeczenia, jawnie zda-
wał się na los, pogrążał się w zapomnieniu11. To przykład oddania się podró-
żom, utożsamiania się z odwiedzanym środowiskiem, całkowitego oddania 
się marzeniom, które udało się zrealizować. Nie tylko poeci o romantycznej 
duszy, ale wielu turystów, którzy mieli to szczęście, że poznali ducha i war-
tość podróżowania we wspólnotach, w rodzinach lub innych społecznościach 
są przykładem czerpania z turystyki wiedzy, odpoczynku, zdrowia i praw-
dziwego obrazu świata. Jakże smutne są wyjazdy, które przy pozornie spek-
takularnej zabawie bez granic kończą się „nicością”, zmęczeniem, nudą, cza-
sami zniechęceniem i obrzydzeniem. To świat bez wartości może prowadzić 
do pogubienia się, a podczas uprawiania turystyki te smutne obrazy stają się 
bardziej wyraziste. Komunitaryści powinni też bardziej podkreślać znaczenie 
turystyki i wiarę w to, że chodzenie, wędrowanie i podróżowanie jest cnotą 
samą w sobie, która przetrwała wieki i mimo wielu trudnych epok stanowiła 
źródło wartości, które pielęgnuje rodzina i grupy osób zainteresowanych pra-
widłowym wzrostem i rozwojem człowieka.

11 R. Solnit (2018), Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne, Kraków: 190.
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KAMIL POTRZUSKI
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

TROSKA O DOBRO WSPÓLNE 
W NIEZREALIZOWANYM PROJEKCIE 
INWESTYCYJNO-SPORTOWYM 
„IGRZYSKA NADWIŚLAŃSKIE 
WARSZAWA 2012”1

W 1993 r. na przedświątecznym spotkaniu Towarzystwa Olimpijczyków 
Polskich wybitny florecista, medalista olimpijski i uznany warszawski praw-
nik Ryszard Parulski wyszedł z inicjatywą podjęcia starań zmierzających 
do stworzenia w Warszawie infrastruktury sportowej o randze olimpijskiej 
i zgłoszenia kandydatury miasta do organizacji letnich igrzysk olimpijskich 
w 2012 roku2. Pomysł nie był pierwszą inicjatywą olimpijską w historii 
Warszawy, jednak projekty z lat 20., 30. i 40. z różnych przyczyn nie miały 
szans na realizację3, Parulski wierzył jednak, iż tym razem będzie inaczej. 
Podczas wspomnianego spotkania zaprosił on do współpracy innego wy-
bitnego szermierza, wielokrotnego drużynowego medalistę olimpijskiego 
w szabli i cenionego architekta Wojciecha Zabłockiego4. Parulski i Zabłocki 
tworzyli odtąd tandem, który kierował wstępnymi pracami przygotowaw-
czymi nad projektem nazwanym „Igrzyska Nadwiślańskie Warszawa 2012”, 
lobbował o wsparcie władz sportowych, samorządowych i państwowych 
oraz angażował się w popularyzację pomysłu wśród społeczeństwa. Ryszard 

1 Praca naukowa finansowana ze środków MEiN na naukę w roku 2022 w ramach 
działalności Szkoły Naukowej AWF Warszawa SN Nr 2 „Społeczno-humanistyczna 
szkoła badań kultury fizycznej”.

2 W. Zabłocki (1999), Igrzyska Olimpijskie w Warszawie, Warszawa: 192.
3 K. Potrzuski (2019), Marzenia o olimpijskiej Warszawie. Niezrealizowane projekty 

realizacji infrastruktury olimpijskiej w stolicy Polski w XX wieku. W: J. Chełmecki, S. 
Wilk [red.], Sport warszawski w służbie Niepodległej. 140 lat sportu w Warszawie. 100 
lat sportu w Polsce, Warszawa: 78-93.

4 Wywiad z Wojciechem Zabłockim przeprowadzony 3 stycznia 2019 r., autoryzowany, 
mps w zbiorach autora.
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Parulski odpowiedzialny był przede wszystkim za lobbing, kontakty z wła-
dzami i obsługę prawną, a Wojciech Zabłocki za sporządzenie projektów 
architektonicznych i urbanistycznych. Ostatecznym celem projektu, oprócz 
uzyskania wymarzonego prawa do organizacji letnich igrzysk w Warszawie, 
było nie tylko zwiększenie znaczenia Polski i jej stolicy w międzynarodowym 
sporcie i ruchu olimpijskim, lecz również stworzenie potężnego impulsu 
przyspieszającego rozwój miasta i mobilizującego do przekształcania jego 
przestrzeni w nowocześniejszą, bardziej funkcjonalną oraz przyjaźniejszą dla 
mieszkańców, także, a może przede wszystkim po zakończeniu igrzysk5. Było 
to zgodne z istniejącą od dekad i stopniowo umacniającą się tendencją, aby 
przy organizacji letnich igrzysk uwzględniać również interesy społeczności 
lokalnych, przewidywać ekonomiczne i społeczne konsekwencje organizacji 
w danym mieście sportowej megaimprezy oraz planować inwestycje sportowe 
w taki sposób, aby po jej zakończeniu nie stanowiły one tzw. „białych słoni” 
– pięknych, acz nikomu niepotrzebnych i stopniowo niszczejących obiektów 
– lecz służyły albo celom sportowym, albo mogły zostać stosunkowo łatwo 
zaadaptowane do innych funkcji6. Projekt „Igrzysk Nadwiślańskich Warsza-
wa 2012”, z różnych przyczyn, nie rozwinął się do poziomu, który pozwo-
liłby na zgłoszenie w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim oficjalnej 
kandydatury Warszawy do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2012 
roku. Definitywnie zamknięto go w 2017 r., gdy Wojciech Zabłocki i wdowa 
po Ryszardzie Parulskim zamknęli fundację „Warszawa Olimpijska” 7, choć 
już po przyznaniu Polsce i Ukrainie prawa do organizacji Mistrzostw Europy 
UEFA w piłce nożnej EURO 2012 stało się jasne, iż wizja igrzysk olimpijskich 
w Warszawie nie będzie możliwa do zrealizowania w dającej się przewidzieć 
przyszłości.

Niezrealizowane inicjatywy sportowe, czy szerzej, niezaistniała historia 
sportu to rozwijający się obszar badawczy w historiografii sportu. Wysiłek 
włożony choćby w przygotowanie projektu kandydatury miasta do organi-
zacji wielkiej imprezy sportowej i sporządzenie oficjalnej aplikacji w MKOl 
zmusza do pogłębionej refleksji o jego przyszłości i perspektywicznym 

5 W. Zabłocki (1998), Warszawa olimpijska. Igrzyska olimpijskie stymulatorem rozwoju 
miasta. W: W. Zabłocki [red.], Igrzyska olimpijskie a urbanistyka miast. Determinanty 
koegzystencji i rozwoju, Warszawa: 36-52. 

6 I. Okada, S. Greyser (2018), After the Carnival. Key Factors to Enhance Olympic 
Legacy and Prevent Olympic Sites from Becoming White Elephants. Working paper, 
Cambridge: 35.

7 Wywiad z Wojciechem Zabłockim przeprowadzony 3 stycznia 2019 r., autoryzowany, 
mps w zbiorach autora.
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planowaniu jego przestrzeni8. Ponadto, wbrew pozostającej fundamentem 
idei olimpijskiej zasadzie apolityczności, organizacja igrzysk olimpijskich 
może służyć realizacji licznych interesów politycznych na szczeblu państwo-
wym. Choć nominalnie igrzyska organizują miasta i ich samorządy, w prak-
tyce często przedsięwzięcie tej skali niemożliwe jest bez pomocy rządowej, 
niekiedy związanej z chęcią osiągnięcia politycznych korzyści. Wykorzystanie 
igrzysk olimpijskich jako narzędzia do promocji miasta i państwa na przy-
kładzie nieprzeprowadzonych igrzysk olimpijskich w Tokio w 1940 r. badała 
Sandra Collins. Według jej ustaleń, Japończycy, organizując tokijskie igrzy-
ska chcieli zaprezentować się jako nowoczesne, rozwinięte państwo, a jego 
stolicę jako najważniejszy światowy ośrodek położony poza kręgiem kultury 
europejsko-angloamerykańskiej. Niedoszli gospodarze igrzysk wycofali się 
z ich organizacji w związku z wybuchem w 1937 r. wojny japońsko-chińskiej9. 
Po wycofaniu się Tokio MKOl przyznał prawo do organizacji igrzysk olim-
pijskich w 1940 r. fińskim Helsinkom, a okoliczności tej decyzji badał Paul 
Droubie10. Finowie przygotowywali nadchodzące święto światowego sportu 
w chwili, gdy w Europie narastało zagrożenie wybuchem światowego kon-
fliktu, wierząc, że zainteresowanie całego świata skupionego na małym, pół-
nocnoeuropejskim państwie przygotowującym igrzyska olimpijskie, uchroni 
ich przed sowiecką inwazją. Nadzieje te rozwiały się z chwilą wybuchu wojny 
zimowej w listopadzie 1939 r. Wówczas też ostatecznie stało się jasne, że igrzy-
ska olimpijskie w 1940 r. nie odbędą się, choć Finowie ogłosili to publicznie 
dopiero 24 kwietnia 1940 r. Tokio i Helsinki, obok niezrealizowanych igrzysk 
w Berlinie w 1916 r., oraz wymarzonych przez Mussoliniego igrzysk w Cor-
tinie d’Ampezzo i Rzymie w 1944 r. (choć ostatecznie prawo do organizacji 
igrzysk letnich w 1944 r. w chwili wybuchu II wojny światowej przyznane było 
Londynowi) to przykłady najbardziej znanych inicjatyw inwestycyjno-spor-
towych, które ostatecznie nie doszły do skutku11. Coraz większe zainteresowa-
nie historyków budzą jednak projekty, których nie udało się zmaterializować, 
ale które odcisnęły piętno na myśleniu o przestrzeni publicznej w miastach, 
gdzie były podejmowane. Becca Loepkey wraz ze współpracownikami podej-

8 G. John (1998), Przegląd miast ubiegających się o możliwość organizowania igrzysk 
olimpijskich, które nie wygrały współzawodnictwa. W: W. Zabłocki [red.], Igrzyska 
olimpijskie a urbanistyka miast, dz. cyt.: 14-20.

9 S. Collins (2008), Tokyo 1940 – Missing Olympics, London: 216.
10 P. Droubie (2021), A Phantom Olympics. Why Japanese Forfeited Hosting the 1940 

Olympics. Perspectives on History, „A Newsmagazine of the American Historical As-
sociation”, July 21.

11 J.E. Findling, K.D. Pelle (1996), Historical dictionary of the modern Olympic move-
ment, London: 460.
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mowała ogólne studia nad długofalowymi skutkami niepowodzenia w ubie-
ganiu się o prawo do organizacji letnich igrzysk12, podobnie jak Tom Bason 
i Jonathan Grix, którzy pokusili się nawet o tezę, iż „każdy przegrany wygry-
wa”, tj. każda aplikacja o prawo organizacji sportowej megaimprezy, nawet 
nieudana, stanowi impuls rozwojowy dla miasta – kandydata13. W ostatnim 
czasie choćby Heather L. Dichter analizowała zaangażowanie rządu Kanady 
we wsparcie, ostatecznie przegranej, kandydatury Calgary do organizacji zi-
mowych igrzysk olimpijskich w 1968 r. oraz jej wpływ na dalsze losy tego 
kanadyjskiego kurortu14, a Quentin Tonnerre podjął studia nad planami 
olimpijskimi i przyczynami ich niepowodzenia w Lozannie – mieście, które 
jest od ponad stulecia siedzibą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 
oraz które samo promuje się jako „stolica olimpijska”15. Wydaje się, że badania 
dotyczące niezrealizowanych inicjatyw inwestycyjnych w sporcie, przyczyn 
niepowodzeń oraz długofalowych następstw podjęcia wysiłku kandydowania 
mogą być w przyszłości podejmowane coraz częściej.

Niezrealizowany projekt „Igrzysk Nadwiślańskich Warszawa 2012” pozo-
staje tymczasem stosunkowo zapomnianą inicjatywą inwestycyjno-sportową 
w historii polskiego ruchu olimpijskiego. Nie był do tej pory przedmiotem 
pogłębionych badań historycznych. Niewielką ilość informacji na jego temat 
można odnaleźć w internecie (m.in. kilka wzmianek na blogach varsaviani-
stycznych czy popularnych portalach informacyjnych16 oraz hasło „Igrzyska 
Olimpijskie w Warszawie”, w polskojęzycznej Wikipedii, wbrew nazwie nie 
analizujące całej historii olimpijskich przymiarek w stolicy Polski, niemal 
w całości poświęcone właśnie „Igrzyskom Nadwiślańskim”17, ale opierające się 
głównie na jednym źródle – publikacji „Igrzyska Olimpijskie w Warszawie” 
z 1999 r.). Przez pewien czas zagadnieniem tym zajmował się dziennikarz 

12 B. Loepkey, P. Salisbury, C. Tinaz (2019), Examining Legacies of Unsuccessful Olympic 
Bids: Evidence from a Cross-Case Analysis, „Journal of Global Sports Management”, 
1(4): 1-29.

13 T. Bason, J. Grix (2020), Every loser wins: leveraging ‘unsuccessful’ Olympic bids for 
positive benefits, „European Sport Management Quarterly”, 1(20): 1-22.

14 H. Dichter (2021), Canadian Government Involvement in Calgary’s failed 1968 Winter 
Olympic Bid, „The International Journal of the History of Sport”, 1(38): 133-151.

15 Q. Tonnerre (2021), Les infrastrtuctures lausannoises, les candidatures et le CIO. W: G. 
Quin, Guide des infrastructures sportives a Lausanne, a paraitre (w przygotowaniu).

16 P. Gajzler (2021), Polska kilka razy chciała organizować igrzyska olimpijskie, https://
sport.onet.pl/zimowe/ skoki-narciarskie/polska-chciala-zorganizowac-igrzyska-
-olimpijskie/j0f0w (12.08.20210).

17 https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie_w_Warszawie (12.08.2021).

https://sport.onet.pl/zimowe/%20skoki-narciarskie/polska-chciala-zorganizowac-igrzyska-olimpijskie/j0f0w
https://sport.onet.pl/zimowe/%20skoki-narciarskie/polska-chciala-zorganizowac-igrzyska-olimpijskie/j0f0w
https://sport.onet.pl/zimowe/%20skoki-narciarskie/polska-chciala-zorganizowac-igrzyska-olimpijskie/j0f0w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie_w_Warszawie
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gazety „Polska. The Times” Piotr Olechno18, przedsięwzięcie czeka jednak 
wciąż na szczegółowe, monograficzne opracowanie, podobnie zresztą jak 
inne polskie projekty i inicjatywy olimpijskie z XX wieku19. Niniejszy tekst 
stanowić może przyczynek do takiego opracowania.

Baza źródłowa do badań nad olimpijskim marzeniem igrzysk nad Wisłą 
z przełomu XX i XXI wieku jest zróżnicowana. Stanowią ją wywiady z osoba-
mi zaangażowanymi w przedsięwzięcie „Igrzysk Nadwiślańskich Warszawa 
2012”, w tym zwłaszcza jego spiritus movens – Wojciechem Zabłockim, ale 
także byłym prezydentem miasta Wojciechem Kozakiem, a także materiały 
stanowiące spuściznę zmarłego w 2020 r. Zabłockiego, przechowywane w Na-
rodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Cenne okazały się również 
trudno dostępne pozycje drukowane, zwłaszcza przechowywane w Muzeum 
Sportu i Turystyki opracowania wydane nakładem Gminy Warszawa-Cen-
trum, ostatecznie wycofane z szerokiej dystrybucji, takie jak „Igrzyska olim-
pijskie a urbanistyka miast”, będące pokłosiem zorganizowanego w Warsza-
wie przez Wojciecha Zabłockiego we wrześniu 1997 r. międzynarodowego 
sympozjum architektonicznego poświęconego wpływowi organizacji igrzysk 
olimpijskich na metropolie je organizujące, czy „Igrzyska olimpijskie w War-
szawie”, będące książkową prezentacją niedoszłego projektu Igrzysk Nadwi-
ślańskich 2012. Źródła te pozwoliły na częściową rekonstrukcję zamierzeń 
dotyczących troski o dobro wspólne (przestrzeń miejską, jakość życia w me-
tropolii, dostępność infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, transportowej, 
komunikacyjnej, handlowej) przy przygotowywaniu ogromnego zespołu 
inwestycji związanych ze stworzeniem w Warszawie obiektów olimpijskich. 
Praca stanowi jednak dopiero przyczynek do badań nad pomysłem organiza-
cji igrzysk w Warszawie po 1989 roku i nie aspiruje do wyczerpania w całości 
tego zagadnienia.

„Miasto, które decyduje się na organizację igrzysk lub innej wielkiej 
imprezy sportowej, musi zrealizować projekty, które mają poważny wpływ 
na życie codzienne mieszkańców. (…) Jeśli igrzyska olimpijskie są wciągnię-
te do problemów planowania miasta, wówczas mogą istotnie przyczynić się 
do jego restrukturyzacji, harmonijnego rozwoju i akcentowania jego tożsa-
mości. Poolimpijskie użytkowanie wybudowanej infrastruktury powinno być 

18 P. Olechno (2008), Marzenia stolicy o igrzyskach, „Polska. The Times”, 16 listopada 
2008; tamże, tegoż, Igrzyska to nie fantasmagoria. Rozmowa z senatorem Andrzejem 
Personem.

19 K. Potrzuski (2020), Dreams of the Olympic Warsaw. Uncompleted projects of Olympic 
infrastructure in the capital of Poland in the 20th century, „Diagoras. International 
Academic Journal on Olympic Studies”, 1 (4): 255-275.
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w centrum uwagi kandydujących miast” – pisał w 1999 roku Petros Synadi-
nos, autor planu olimpijskiego Ateny 200420. I choć te słowa nie najlepiej uda-
ło się wcielić w życie w samych Atenach, gdzie 18 lat po igrzyskach znaczna 
część obiektów sportowych niszczeje, a środki zainwestowane w ich budowę 
nie przyniosły żadnych długofalowych korzyści ani dla greckiego sportu, ani 
dla codziennego życia mieszkańców Aten21, wciąż służą one za memento dla 
projektantów olimpijskiej infrastruktury. Przyświecały również Wojciechowi 
Zabłockiemu, głównemu projektantowi „Igrzysk Nadwiślańskich Warsza-
wa 2012”, który deklarował, iż igrzyska „nie będą celem samym w sobie, ale 
że będą miały na względzie przede wszystkim wszechstronny rozwój stolicy”22.

Historycznym problemem urbanistycznym Warszawy było od początku 
XIX wieku odwrócenie się miasta od jego naturalnej dominanty krajobrazo-
wej, jaką jest rzeka Wisła. Wybudowana po przegranym powstaniu listopa-
dowym nad samą rzeką Cytadela Warszawska i towarzysząca jej esplanada 
uniemożliwiły na blisko stulecie normalny rozwój budownictwa mieszkanio-
wego nad rzeką, zwłaszcza w kierunku północnym (Żoliborz, Bielany). Pod 
koniec XIX i na początku wieku nad Wisłą powstała infrastruktura przemy-
słowa i transportowa, jak elektrownia na Powiślu, liczne zakłady piaskarskie, 
kolej dojazdowa, oraz budownictwo mieszkaniowe o obniżonym standardzie, 
co uniemożliwiało wykorzystanie nabrzeży rzeki dla potrzeb kultury, roz-
rywki i rekreacji23. Mimo ambicji „obrócenia Warszawy frontem ku Wiśle”, 
żadnemu z magistratów stołecznych okresu międzywojennego nie udało się 
znacząco poprawić jakości przestrzeni publicznej nad brzegami rzeki24. Pro-
blem nieracjonalnego zaniedbania potencjału położenia nad Wisłą nie został 
również przezwyciężony w latach PRL i pierwszych latach III Rzeczpospolitej, 
gdy dodatkowo rosnące natężenie ruchu samochodowego na trasie szybkiego 
ruchu położonej równolegle do rzeki (tzw. Wisłostradzie) utrudniało dotarcie 
do brzegów Wisły. W świetle założeń projektu „Igrzyska Nadwiślańskie War-
szawa 2012” to właśnie rewitalizacja brzegów Wisły i uwypuklenie jej poten-
cjału ekologicznego oraz rekreacyjnego i kulturotwórczego była nadrzędnym, 
długofalowym celem, dla którego realizacji impuls stanowić miały igrzyska 
olimpijskie w stolicy Polski.

20 P. Synadinos (1999), Wpływ igrzysk olimpijskich na urbanistykę. W: W. Zabłocki, 
Igrzyska olimpijskie w Warszawie, dz. cyt.: 11-13.

21 E. Kasimati (2015), Post-Olympic use of the olympic venues. The case of Greece, „Ath-
ens Journal of Sports”, 2(3): 167-184.

22 W. Zabłocki (1999), Igrzyska Olimpijskie w Warszawie, dz. cyt.: 15.
23 S. Kieniewicz (1976), Warszawa w latach 1795-1918, Warszawa: 387.
24 K. Potrzuski (2018), Bulwary nadwiślańskie na łamach prasy warszawskiej okresu 

międzywojennego, „Progress. Journal of Young Researcher”, 3: 36-60. 
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Projekt „Igrzysk Nadwiślańskich Warszawa 2012” zakładał koncentrację 
liniową obiektów olimpijskich wzdłuż Wisły. Miało to na celu, oprócz spraw-
nego przeprowadzenia igrzysk przy założeniu odpowiedniej organizacji 
transportu wzdłuż rzeki, również stworzenie atrakcyjnego krajobrazu wzdłuż 
brzegów rzeki oraz rozmieszczenie ogólnomiejskich terenów sportowo-re-
kreacyjnych wzdłuż niej. Główne obiekty olimpijskie miały powstać w czte-
rech zespołach – na terenie dawnego stadionu X-lecia i jego błoń, w rejonie 
stadionu Legii i Portu Czerniakowskiego, na terenie Cytadeli, Kępy Potockiej 
i Golędzinowa (po obu stronach rzeki) oraz pod nieistniejącą już skocznią 
narciarską przy ulicy Czerniowieckiej (jedyny zespół w znaczniejszym odda-
leniu od Wisły). Infrastrukturę pomocniczą, w tym zwłaszcza wioskę olim-
pijską dla sportowców, zaplanowano również nad brzegami rzeki – na Sie-
kierkach, w kolanie Wisły na wschód od Jeziora Czerniakowskiego, a więc 
na obszarze, gdzie w latach 30. lokalizację Dzielnicy Olimpijskiej planował 
wraz ze współpracownikami Stefan Starzyński25. Pozostałe wioski olimpijskie 
miały znajdować się nieco dalej od rzeki – na kampusach SGGW (dla sę-
dziów), AWF (dla wolontariuszy) oraz w pobliżu Zakola Wawerskiego (mass-
-media). Po igrzyskach tereny te służyć miały sportowi wyczynowemu (zespół 
nr 1 w okolicach stadionu X-lecia), ale też upowszechnianiu kultury fizycz-
nej wśród uczniów i studentów (centrum sportu młodzieżowego), rekreacji 
(na obiektach KS Spójnia, służących na igrzyskach jeździectwu, przewidziano 
centrum rekreacji sportów wodnych), kulturze (jako tzw. małą filharmonię 
zaprojektował Wojciech Zabłocki amfiteatr unoszący się na wodzie w Porcie 
Czerniakowskim, który podczas igrzysk miał być areną turnieju podnoszenia 
ciężarów), rozrywce (sieć kin typu multiplex miała sąsiadować z olimpijską 
pływalnią na Kępie Potockiej, a dochody z nich mogły wspomagać utrzyma-
nie basenu olimpijskiego), edukacji (projekt zakładał przyspieszenie budowy 
Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli i wykorzystanie jego części honoro-
wej dla przeprowadzenia turnieju szermierczego) czy wreszcie rewitalizacji 
zabytków (odnowienie Fortu Legionów na potrzeby programu kulturalnego 
igrzysk). Projekt miał również na celu stworzenie w stolicy Warszawskiego 
Parku Krajobrazowego położonego pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi 
tak, aby odwracając miasto „frontem ku Wiśle” zachować unikalne wartości 
ekologiczne jedynej częściowo nieuregulowanej dużej rzeki przepływającej 

25 K. Potrzuski (2019), Dzielnica Olimpijska na warszawskich Siekierkach. Losy niezre-
alizowanego projektu w świetle akt nieruchomości miasta stołecznego Warszawy z lat 
trzydziestych XX wieku, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu”, 65: 16-34.
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przez europejską metropolię26. Dodatkowo, w całym kraju igrzyska miały stać 
się impulsem do prac inwestycyjnych zmierzających do ochrony środowiska, 
poprawy jakości wód (budowy lokalnych oczyszczalni ścieków), a przede 
wszystkim wykorzystania Wisły do codziennej, weekendowej i wakacyjnej 
rekreacji. W tym celu Zabłocki zaplanował utworzenie „ciągu rekreacyjnego” 
wzdłuż Wisły – szeregu kilkudziesięciu punktów wzdłuż całego biegu rzeki 
z obiektami noclegowymi, gastronomicznymi i sanitarnymi, wokół których 
miały powstać ścieżki spacerowe, biegowe, rowerowe, konne i stanice wod-
ne. Finalnym efektem inwestycji miała być „Wisła olimpijska”, malownicza, 
czysta i służąca Polakom do aktywnego odpoczynku na całej swojej długości. 
W tym wypadku jednak, jak pisał Zabłocki, „wielka idea potrzebować będzie 
wielkiego dopingu, jakim mogą być igrzyska w 2012 roku”27. Dopingu tego 
jednak zabrakło, a w kolejnych dekadach niewiele elementów tego komplek-
sowego planu zreorganizowania zagospodarowania Wisły w całym kraju zo-
stało zrealizowane. Sam architekt przyznał zresztą po latach w rozmowie z Ju-
dytą Jerzyk, iż koncepcja „Wisły olimpijskiej” okazała się projektem „nieco 
na wyrost, który niezależnie od okoliczności byłby trudny do zrealizowania 
w warunkach rozdrobnionej gospodarki wolnorynkowej” 28.

Rewitalizacja brzegów Wisły w ramach igrzysk nadwiślańskich była 
głównym, lecz nie jedynym postulatem zmierzającym do poprawienia jako-
ści przestrzeni publicznej w Warszawie. W ramach tworzenia materialnego 
zaplecza igrzysk w Warszawie wreszcie powstać miała na błoniach Stadio-
nu X-lecia, hala widowiskowo-sportowa o randze międzynarodowej, której 
budowa pozostawała niezrealizowanym postulatem od okresu międzywo-
jennego29. Planowano również realizację na potrzeby igrzysk centrum me-
dialno-hotelarskiego połączone z rewitalizacją Portu Praskiego oraz budowę 
obiektów sportowych w rejonie stadionu X-lecia, które po igrzyskach miały 
przekształcić się w akademickie centrum sportu administrowane przez Uni-
wersytet Warszawski. Miało to istotne znaczenie dla rozwoju kultury fizycz-
nej na największej polskiej uczelni, która borykała się wówczas z poważnym 
niedostatkiem infrastruktury sportowej30. W związku z przygotowaniami 
do igrzysk modernizacji miał również ulec transport publiczny zarówno 

26 W. Zabłocki (1999), Igrzyska Olimpijskie w Warszawie, dz. cyt.: 181.
27 Tamże: 192.
28 J. Jerzyk (2015), Architektura Wojciecha Zabłockiego, praca magisterska napisana pod 

kierunkiem prof. Waldemara Baraniewskiego w Instytucie Historii Sztuki. 
29 K. Potrzuski (2016), Koncepcje budowy hali widowiskowo-sportowej w Warszawie 

międzywojennej, „MERITUM. Rocznik Koła Naukowego Doktorantów – History-
ków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, 8: 255-271.

30 R. Gawkowski (2019), Akademicki sport XX-wiecznej Warszawy, Poznań: 496-516. 
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w Warszawie, jak i w skali całego kraju. Przewidywano między innymi moder-
nizację lotniska na Okęciu i połączenie go koleją z centrum miasta, budowę 
obwodnicy Warszawy, budowę drugiej linii metra czy włączenie Warszawy 
w sieć ogólnopolskich dróg szybkiego ruchu – autostrad A1 i A2 oraz sieci 
dróg ekspresowych oraz linii kolejowej dużej prędkości łączącej stolicę z Ło-
dzią, Poznaniem, wschodnią i zachodnią granicą. Niewątpliwie przyczyniłyby 
się one do usprawnienia, przyspieszenia i unowocześnienia transportu oraz 
zwiększenia mobilności społecznej, efektywności prowadzenia działalności 
gospodarczej i wygody podróżowania wewnątrz miasta i kraju, gdyż u schył-
ku lat 90. istniejąca w Polsce infrastruktura transportowa nie odpowiadała 
już na społeczne zapotrzebowanie. Inwestycje te planowano zresztą w długo-
falowym rozwoju miasta niezależnie od projektowanych igrzysk olimpijskich. 
Wobec wstrzymania olimpijskich inicjatyw w Warszawie większości z nich nie 
udało się sfinalizować do 2012 roku, nawet pomimo impulsu inwestycyjnego 
w postaci EURO 2012, jednak były one sukcesywnie finalizowane w ostatniej 
dekadzie (autostrady, krajowe drogi ekspresowe) lub prace nad nimi trwają 
i są zaawansowane (druga linia metra w Warszawie, obwodnica stolicy), jedy-
nie kolej dużych prędkości wydaje się na razie pieśnią odleglejszej przyszłości.

Igrzyska olimpijskie w 2012 roku odbyły się w Londynie, a nie w Warsza-
wie. Projektu „Igrzysk Nadwiślańskich Warszawa 2012” nie udało się przekuć 
nawet w oficjalną aplikację – miastami kandydackimi organizacji igrzysk 
w 2012 r. były, oprócz Londynu, również Paryż, Madryt, Nowy Jork, Moskwa, 
Lipsk, Rio de Janeiro, Stambuł i Hawana. Zgodnie z tezą Basona i Grixa jed-
nak nawet niezrealizowany projekt mógł wpłynąć w jakimś stopniu, choćby 
psychologicznie, na przyspieszenie prac związanych z poprawieniem jakości 
przestrzeni publicznej w Warszawie. W kolejnych dwóch dekadach w mieście 
rzeczywiście doszło do odwrócenia niekorzystnej tendencji zaniedbania wy-
brzeży Wisły. W trzeciej dekadzie XXI wieku, dzięki tunelowi Wisłostrady, 
udanym inwestycjom (na czele z Centrum Nauki Kopernik), zagospodaro-
waniu nadwiślańskich bulwarów oraz ścieżkom na praskim brzegu, rozbu-
dowanej infrastrukturze rekreacyjnej i gastronomicznej miasto wreszcie jest 
zwrócone „frontem ku Wiśle”. W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku do-
konała się rewitalizacja zaniedbanych lub niewykorzystanych na cele publicz-
ne obiektów, takich jak Cytadela czy Fort Legionów. Powstała też nowoczesna 
infrastruktura sportowa – Stadion Narodowy czy Legii. Poprawiła się znacz-
nie dostępność mało i średniokubaturowej infrastruktury sportowej służącej 
rekreacji, aktywnemu wypoczynkowi i treningowi sportowemu (boiska typu 
orlik, lodowiska, pływalnie kryte, siłownie, ścieżki rowerowe), tworzonej 
przez podmioty samorządowe, a niekiedy też prywatne, choć jednocześnie 
wiele obiektów sportowych powstałych jeszcze w okresie PRL przestało 
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istnieć lub postępuje ich degradacja. Obiektów sportowych przy ul. Żwirki 
i Wigury doczekał się Uniwersytet Warszawski. Wciąż nie istnieje natomiast 
w Warszawie hala widowiskowo-sportowa o znaczeniu międzynarodowym, 
centrum kongresowe czy wyodrębnione centrum sportu młodzieżowo-aka-
demickiego, bodźcem do stworzenia których miały być igrzyska w 2012 roku. 
Nie zrealizowano też kompleksowego programu wykorzystania Wisły w ca-
łym kraju dla rekreacji i aktywnego wypoczynku ludności.

Nowoczesna, na miarę XXI wieku „nowożytna Olimpia” powinna po za-
kończeniu największego sportowego święta, jakim są igrzyska, lepiej służyć 
jego mieszkańcom, niż przed nimi31. Troska o dobro wspólne winna, zgod-
nie zresztą z wytycznymi MKOl, przyświecać wszystkim odpowiedzialnym 
za organizację olimpiady. W przypadku projektu „Igrzysk Nadwiślańskich 
Warszawa 2012”, stworzonego w latach 90. ubiegłego wieku, dbałość o prze-
strzeń publiczną była wyraźnie zaznaczona. Trudno jednak nie zgodzić się 
z opinią byłego prezydenta miasta Wojciecha Kozaka32, iż nawet bez igrzysk, 
dzięki trzem dekadom pracy samorządowców udało się przekształcić Warsza-
wę w europejską metropolię z nowoczesną przestrzenią publiczną, nawet jeśli 
niektórych luk w jej infrastrukturze nie udało się wypełnić do dziś.

31 P. de Coubertin (1998), Nowożytna Olimpia, „Kultura Fizyczna”, 11-12: 26-32.
32 Wywiad z Wojciechem Kozakiem przeprowadzony 16 maja 2019 r., autoryzowany, 

mps w zbiorach autora.
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PREKOWIDOWA, KOWIDOWA  
I POSTKOWIDOWA TURYSTYKA  
Z PERSPEKTYWY KOMUNITARYZMU 
I LIBERALIZMU

Jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku ogólnoświatowa turystyka, pod ha-
słem której rozumiemy miliardy różnego rodzaju wyjazdów – od wypoczynkowo-
-rekreacyjnych, przez zdrowotne, po biznesowe – była prężnie rozwijającą się gałęzią 
globalnej gospodarki. Podróżowanie stało się w ostatnich latach powszechne i ma-
sowe, a wiąże się to z szeregiem zjawisk, które utorowały tak intensywną ruchliwość 
przestrzenną ludzi na (prawie) całym świecie i po (prawie) całym świecie. Można 
w tym kontekście wymienić fenomen „turystyfikacji świata”1, stale rozwijający się 
„przemysł skomercjalizowanej gościnności” (ang. commercial hospitality industry; 
pojęcie odnoszące się do dynamicznie rozwijającego się sektora usług hotelarskich, 
obejmującego różnego typu obiekty zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia 
podróżnych, oraz usług towarzyszących2), wejście w erę wszechogarniającej mobil-
ności (przy czym owa mobility, jak podkreśla John Urry, dotyczy zarówno ruchu 
i przepływu osób, towarów, idei, usług jak i informacji3), wykrystalizowanie się kate-
gorii „czasu wolnego” oraz form zatrudnienia umożliwiających wyjazdy wypoczyn-
kowe w czasie pracy (ang. smart working4), wzrastającą internacjonalizację i glo-

1 K. Przecławski (2004), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków: 45. 
2 A. Beaver (2005), A Dictionary of Travel and Tourism Terminology, Wallingford: 33.
3 J. Urry (2009), Socjologia mobilności, Warszawa.
4 Chodzi tu o nowy model pracy: najogólniej rzecz ujmując, ten elastyczny system pracy 

pozwala rozliczać się z efektów pracy, a nie z czasu pracy. Ważniejsze są rezultaty niż 
sama obecność, co stało się sztandarowym hasłem przewodnim: „performance over 
presence”. Pracownik wykonuje swoje zadania w dowolnym czasie i miejscu, po konsul-
tacji z przełożonymi. Najczęściej pracuje z domu (home office), ale w wielu sytuacjach 
pracę można z powodzeniem połączyć z podróżami (nie służbowymi, a prywatnymi). 
Nowoczesna technologia umożliwia i wspiera smart working, które zyskuje coraz więk-
szą popularność w branżach, w których osobiste kontakty nie są wymagane. 
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balizację sfery biznesowej, które sprawiają, że mobilność służbowa wpisuje się 
w ponowoczesny tryb pracy. Badaczy turystyki zajmowało od kilku lat zjawi-
sko overtourism-u (czyli „przeturystycznienia”) i wydawało się, że masowego 
ruchu turystycznego nic nigdy nie zatrzyma. Tak można scharakteryzować 
turystykę prekowidową. Na wiosnę 2020 roku w wyniku wybuchu pandemii 
nowego koronawirusa SARS-CoV-2 świat poznał zjawisko zamrożenia tury-
styki (ang. zero tourism) w związku z całkowitym lockdownem – czasowym 
zakazem przemieszczania się. Z czasem obostrzenia uległy poluzowaniu lub 
zniesieniu w zależności od tego, jak kształtowała się sytuacja epidemiologicz-
na. Można powiedzieć, że w 2021 roku nadal znajdujemy się w fazie turystyki 
kowidowej, która charakteryzuje się sinusoidalnymi wzrostami i spadkami 
liczby wyjazdów turystycznych oraz specyficznymi cechami: zakazami, naka-
zami, zaleceniami i ograniczeniami. Eksperci nie są zgodni, ile potrwa jeszcze 
pandemia, gdyż pojawiają się nowe warianty wirusa SARS-CoV-2 i nie można 
przewidzieć, kiedy osiągnięta zostanie odporność populacyjna lub wynalezio-
ny zostanie skuteczny lek antywiralny. Prognozuje się, że potrwa to od paru 
do kilkunastu lat. Wtedy wkroczymy w fazę turystyki postkowidowej, która 
być może rządziła się będzie specyficznymi prawami.

Celem niniejszego artykułu jest analiza turystyki z użyciem dwóch filtrów: 
po pierwsze przez pryzmat sytuacji pandemicznej wyróżniając wspomniane 
wyżej fazy, a po drugie z perspektywy dwóch antagonistycznych koncepcji: 
komunitaryzmu i liberalizmu, czyli nieco trywializując problem, w ujęciu 
wspólnotowym i jednostkowym. Etymologicznie bowiem, w terminie „ko-
munitaryzm” odnajdujemy rdzeń „wspólnoty” (łac. communitas), a w libera-
lizmie – „wolności” (łac. libertas). Turyści komunitaryści, najogólniej rzecz 
ujmując, podkreślają pierwotność i pierwszeństwo wspólnoty wobec jednost-
ki, kładą nacisk na dzielenie doświadczeń, zasobów, praw i obowiązków oraz 
uważają, że oceny i decyzje winny być dokonywane według wspólnotowych 
kryteriów identyfikowania dobra i zła oraz przez odwołanie się do ponadin-
dywidualnych standardów etycznych. Na plan pierwszy wysuwa się solida-
ryzm, braterstwo, altruizm, wzajemne wsparcie, poczucie odpowiedzialności 
za innych, kategoria wspólnego dobra. W ujęciu idealnym komunitaryzm 
łączy się z rozbudowanym, silnym kapitałem społecznym, rozumianym jako 
cechy społecznego zorganizowania, takie jak sieci, normy i zaufanie spo-
łeczne, ułatwiające ku obopólnej korzyści koordynację i współpracę między 
jednostkami. Turyści liberałowie, natomiast, podkreślają autonomię, indywi-
dualność i suwerenność jednostki w wyborze wartości i stanowieniu o sobie 
i swojej aktywności, w tym podróżowaniu. Liberalne podejście do życia łączy 
się z aktywną postawą wobec rzeczywiści, z akcentowaniem wolności i prawa 
wyboru oraz z przekonaniem, że jednostka sama może określić, czym jest 
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dobro i jest to jej osąd jednostkowy w oparciu o osobistą hierarchię wartości. 
Te przeciwstawne sobie nurty obserwowalne w turystyce (oraz w praktycznie 
w każdej sferze życia społecznego, m.in. w polityce, gospodarce, edukacji), 
w sytuacji kryzysowej, za jaką uznać można wybuch pandemii COVID-19, 
widoczne są jeszcze wyraźniej. Omówimy teraz szerzej poszczególne katego-
rie turystyki uzyskane poprzez nałożenie wspomnianych wymiarów analizy.

Prekowidowa turystyka komunitarna to turystyka zorganizowana, main-
streamowa, często określana też jako turystyka masowa, choć znaczenie tej 
ostatniej odbierane jest raczej pejoratywnie, a nie ten aspekt chcemy tu uwy-
puklić. Nie to jest sednem. Chodzi o turystykę zbiorczą, wspólną, „razem”. 
Rzesze, czy masy (sic!), ludzi uczestniczą w turystyce i nolens volens przyjmuje 
ona pewne określone ramy instytucjonalno-czasowo-przestrzenne. Turyści 
wykorzystują masowe środki transportu, noclegi odbywają się w ośrodkach 
zakwaterowania zbiorowego (hotelach, motelach, pensjonatach; współczesna 
baza noclegowa jest niezwykle zróżnicowana5), organizacją imprez turystycz-
nych i sprzedażą ofert wyjazdów zajmują się biura podróży, oferowane są zry-
czałtowane ogólnodostępne ubezpieczenia turystyczne, prasa turystyczna 
i przewodniki wyznaczają typowe trasy zwiedzania. Mówimy o przemyśle 
turystycznym. Jego prapoczątki to lata 50. XX wieku, a z biegiem lat zjawisko 
rozwijało się coraz prężniej. Sprzyjały temu takie czynniki jak zmiany de-
mograficzne, społeczne, ekonomiczne i technologiczne. „Wyjazd na wczasy” 
wpisał się w rytuały rodzinne. Co ważne, w wielu społeczeństwach przez lata 
funkcjonowało (lub nawet nadal funkcjonuje) zjawisko dofinansowywania 
wczasów pracowniczych, które często łączymy bezwiednie z tradycją socjali-
styczną i ustrojem komunistycznym (narodowym/realnym socjalizmem), ale 
warto podkreślić, że instytucja wsparcia z funduszu świadczeń społecznych 
w postaci skierowania czy bonu na „wczasy pod gruszą”, dodatku lub zasił-
ku funkcjonuje także w kapitalizmie. Myślą przewodnią jest fakt, iż wszyscy 
potrzebują wypoczynku i rozrywki, żeby dobrze funkcjonować w różnych 
sferach życia. Turystyka jest ogólnospołecznym sposobem zaspokojenia tych 
potrzeb. Pracownikom przysługuje konkretna liczba płatnych dni urlopo-
wych w roku, a dzieci, młodzież i studenci dostają określony czas wakacji. 
Faktem jest, iż istnieją pewne charakterystyczne, często krytykowane prakty-
ki w turystyce masowej, oraz szkodliwe i niepożądane społecznie zachowania 
turystów masowych ( „złotej hordy”, „neokolonialistów”, „nomadów dobro-
bytu”, „uciekinierów z metropolii na peryferia” czy „barbarzyńców naszej 

5 Szerzej o zjawisku pisała J. Murrmann (2014), Kreatywność języka turystyki? „Inno-
wacyjne” nazwy rodzajowe turystycznych obiektów noclegowych a przejrzystość infor-
macji w zakresie jakości usług oferowanych podróżującym, „Folia Turistica”, 30: 9-26. 
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Ery Czasu Wolnego”, jeśli użyć niektórych określeń definiujących turystów 
masowych ukutych przez Louisa Turnera i Johna Asha6), ale należy pamię-
tać, że mówimy o pewnym kontinuum lub spektrum. Nie każde wakacje 
w resorcie all inclusive muszą być „pijacką libacją”, nie każdy pobyt na plaży 
to próżne i bezproduktywne nic-nieróbstwo, nie każda wycieczka do Paryża 
to „zaliczanie zabytków” i „pstrykanie fotek”. Wakacje pod hasłem 4s (sun, 
sand, sea and sex)7, tak negatywnie charakteryzowane przez Louisa Turnera 
i Johna Asha w kontekście migracji neokolonialistów w kierunku „peryferii 
przyjemności”, mogą być formą turystyki wypoczynkowo-rekreacyjno-spor-
towej, zwiedzanie miast – turystyką kulturową lub kulinarną, a objazd par-
ków narodowych na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych nie musi 
ograniczać się tylko do „utartych ścieżek” i wiązać z degradacją środowiska 
naturalnego. Niemniej jednak, turystykę zorganizowaną cechuje pewna stan-
dardowość, uniwersalne normy zachowań, troska o bezpieczeństwo zbiorowe 
i przestrzeganie ogólnych reguł współżycia społecznego, podstawowe warto-
ści i reguły moralne, poniekąd rutyna, powierzchowność, ogólnodostępność, 
przekonanie o równości – pomimo różnorodności – uczestników. Z upływem 
czasu wykształciły się instytucje i organizacje dbające o interesy różnych, 
wcześniej częściowo mniej uprzywilejowanych lub wręcz wykluczanych grup 
społecznych, jak na przykład osoby niepełnosprawne, środowiska niehetero-
normatywne (LGBT), seniorzy itd8. Efektem turystyki masowej jest zjawisko 
overtourism, tłumaczone na język polski jako „przeturystycznienie”, które 
badacze turystyki opisują w alarmujący sposób9. Chodzi o zbyt duży napływ 
i utrzymujące się natężenie odwiedzających w danej destynacji turystycznej, 
które przekłada się na nadmierną konsumpcję, zanieczyszczenie środowiska 
i zwiększony hałas. Następstwem pojawienia się tłumów zwiedzających jest 
rozwój usług oferowanych w tym rejonie przez miejscowych sprzedawców, 

6 L. Turner, J. Ash (1975), The Golden Hords. International Tourism and Pleasure Pe-
riphery, London. 

7 K. Podemski (2005), Socjologia podróży, Poznań: 41. 
8 Więcej o procesie instytucjonalizacji turystyki pisała J. Murrmann (2020), Kierunki 

i obszary instytucjonalizacji turystyki w kontekście zmian społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych. W: Z. Dziubiński, M. Jasny [red.], Kultura fizyczna a instytucjona-
lizacja, Warszawa: 161-174.

9 H. Seraphin, A. Yallop [red.] (2020), Overtourism and tourism education, London; 
C. Ribeiro de Almeida, A. Quintano, M. Simancas, R. Huete, Z. Breda [red.] (2020), 
Handbook of research on the impacts, challenges, and policy responses to overtourism, 
London; K. Koens, A. Postma, B. Papp (2018), Is Overtourism Overused? Understand-
ing the Impact of Tourism in a City Context, „Sustainability”, 10(12): 4384. 
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przewoźników i przewodników10. Sztandarowym przykładem zjawiska „prze-
turystycznienia” może być Wenecja. Władze miasta zmuszone są do działań 
w kierunku okiełznania „turystyki drapieżnej” i zniwelowania negatywnego 
wpływu mas ludzkich obciążających infrastrukturę i praktycznie uniemożli-
wiających życie ludności lokalnej. Podobny fenomen obserwuje się w innych 
przeturystycznionych destynacjach turystycznych, magnesach turystycznych 
takich jak Paryż11, a także w mniejszych miejscowościach, takich jak na przy-
kład hiszpańskie (katalońskie) średniowieczne Besalú12. Lokalnie podejmu-
je się pewne działania mające na celu złagodzenie sytuacji i zapobieganie 
„turystyko-fobii”: wprowadza się moratorium na nowo powstające hotele 
i apartamenty pod wynajem, obostrza się działalność Airbnb poprzez kon-
trolę rejestracji mieszkań pod wynajem, zakazuje się jazdy na segwayach oraz 
uchwala się podatki turystyczne i taksy klimatyczne. W niektórych atrakcjach 
turystycznych pojawiają się ograniczenia dotyczące zwiedzania: zamyka się 
czasowo lub sezonowo turystom dostęp do niektórych obiektów13.

Prekowidowa turystyka liberalna przybiera raczej formy turystyki alter-
natywnej. Liberalizm w turystyce przejawia się poszukiwaniem nowych dróg 
i indywidualnego sposobu zwiedzania. Niemniej jednak turysta liberał może 
odwiedzać dokładnie te same destynacje turystyczne, i – paradoksalnie – tak-
że uczestniczyć w zjawisku przeturystycznienia. Różnica w podróżowaniu 
polega na akcentowaniu indywidualności, wolności wyboru, samodzielne-
go konstruowania tożsamości jako turysta, swobodnego urzeczywistniania 
własnej wizji życia i podróżowania, kierowanie się zasadami zapewniającymi 
osobistą satysfakcję. Nurt liberalny eksponuje znaczenie refleksyjności i do-
konywania przez turystę świadomych wyborów, przyjmowania określonej 
postawy względem odwiedzanych miejsc i wspólnot lokalnych. Odwołuje się 
do koncepcji wolności rozumianej jako niezależność od wpływów zewnętrz-
nych, nacisków czy autorytetów. Ta wolność prowadzi do prywatyzacji zasad, 
postaw i stylów życia. Wybór należy do jednostki – każdy sam decyduje, co jest 
dla niego dobre. Taki mindset jest w opozycji do wyjazdów zorganizowanych, 

10 D. Perkumienė, R. Pranskūnienė (2019), Overtourism: Between the right to travel and 
residents’ rights, „Sustainability”, 11(7), 1-17.

11 G.J. Hospers (2019), Overtourism in European cities: From challenges to coping strate-
gies, „CESifo Forum”, 20(3): 20-24.

12 V. Gonzalez, L. Coromina, N. Galí (2018), Overtourism: Residents’ perceptions of 
tourism impact as an indicator of resident social carrying capacity – case study of a 
Spanish heritage town, „Tourism Review”, 73(3): 277-296.

13 C. Milano, M. Novelli, J. M. Cheer (2019), Overtourism and tourismphobia: A journey 
through four decades of tourism development, planning and local concerns, „Tourism 
Planning and Development”, 16(4): 353-357.
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podczas których muszą panować pewne uniwersalne zasady zachowania 
umożliwiające wspólną podróż. Co ciekawe, podróżowanie w tym wydaniu 
może, ale nie musi, być bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. To zależy 
tylko od tego, czy dany turysta przejmuje się losem planety, gdyż to nie troska 
o przyrodę stoi na pierwszym miejscu, lecz autonomia i możliwość ekspresji 
własnego „ja” i konstruowania własnej tożsamości. Turystyka liberalna nie 
jest zatem synonimem turystyki zrównoważonej (ang. sustainable tourism), 
choć może przyjmować jej formy. Ta sama uwaga dotyczy innych nazw uży-
wanych w tym kontekście, jak turystyka odpowiedzialna czy świadoma (ang. 
responsible tourism), naturalna lub przyrodnicza (ang. nature tourism), ekolo-
giczna (ang. ecotourism), „zielona” (ang. „green tourism”).

Pandemia COVID-19 spowodowała radykalne zmiany w codziennym 
życiu społecznym, w funkcjonowaniu gospodarek, w tym turystycznej, czy 
nawet szerzej – w ogólnej mobilności ludzi. Niektórzy badacze zajmujący się 
współczesnym rozwojem turystyki uważają, iż zmiany zapoczątkowane przez 
zaistniałą sytuację epidemiologiczną mają charakter ewolucyjny i zapocząt-
kują nową fazę transformacji – turystyka będzie mniej dostępna i bardziej 
kontrolowana, rozwiąże się problem nadmiernej turystyki i związanego 
z nią braku stosowania zrównoważonych praktyk14. Pandemia w kontekście 
turystyki i zanieczyszczenia środowiska naturalnego to „błogosławieństwo 
w przebraniu”15 – jak zauważają Sulaman Muhammad, Xingle Long i Mu-
hammad Salman. Inni znawcy tematyki są mniej optymistyczni i podkreślają, 
że zmiany są jedynie czasowe i praktyki obecnie stosowane, zarówno przez 
osoby prywatne, jak i przez firmy, mogą zostać zaniechane, gdy kryzys do-
biegnie końca16. Pokryzysowy powrót do nieodpowiedzialnych zachowań 
doprowadzi do ponownego pojawienia się zjawiska przeturystycznienia 
i niechęci do turystyki. Ograniczenia w podróżowaniu wprowadzane przez 
różne państwa ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, spowo-
dowały wystąpienie zjawiska zamrożenia turystyki (ang. zero tourism), ale 
jest to sytuacja przejściowa i w większości krajów świata działania w sektorze 
turystycznym zostają częściowo wznawiane. Badacze turystyki podkreślają, 
że jeśli branża będzie nadal funkcjonować na takich samych zasadach jak 

14 P. Tiwari, N. Chowdhary (2021), Has COVID-19 brought a temporary halt to over-
tourism? „Tourism”, 31(1): 91-96.

15 S. Muhammad, X. Long, M. Salman (2020), COVID-19 pandemic and environmental 
pollution: A blessing in disguise? „Science of the Total Environment”, 728: 138820.

16 P. Brouder, S. Teoh, N.B. Salazar, M. Mostafanezhad, J.M. Pung, D. Lapointe, H.B. 
Clausen (2020), Reflections and discussions: Tourism matters in the new normal post 
COVID-19, „Tourism Geographies”, 22(3): 735-746.
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przed pandemią, problem nadmiernej turystyki nieuchronnie powróci17. 
Żeby nie dopuścić do ponownego rozpowszechnienia się szkodliwych prak-
tyk turystycznych, konieczne jest położenie nacisku na turystykę jakościową, 
wpajanie podróżującym odpowiedzialnych zachowań oraz wykorzystywanie 
zdobyczy technologicznych18. Należy pamiętać, że rozważania na temat tu-
rystyki postkowidowej mają charakter dywagacji i nie są (jeszcze) poparte 
badaniami empirycznymi.

Zjawisko turystyki kowidowej i postkowidowej chcemy teraz przedys-
kutować w kontekście komunitaryzmu i liberalizmu. W wyniku pandemii 
Covid-19 diametralnie zmieniły się oczekiwania konsumentów. Istnieje 
ogromny, stłumiony popyt na podróże, ale obawy o bezpieczeństwo osobi-
ste, a zwłaszcza o fizyczne interakcje społeczne, są ogromne. Branża tury-
styczna, która tradycyjnie charakteryzowała się kontaktami międzyludzkimi, 
musiała zrewidować pewne praktyki i wprowadzić zasady, które w większym 
lub mniejszym stopniu wymagają współpracy społecznej, zaufania społecz-
nego, rezygnacji z pewnych praw jednostkowych na rzecz dobra wspólno-
ty, balansowania między kategorią potrzeb ogólnospołecznych i potrzeb 
indywidualnych.

Zacznijmy od ogólnej swobody przemieszczania się będącej warunkiem 
sine qua non ruchu turystycznego. Były okresy w czasie pandemii, kiedy 
obowiązywał generalny zaraz podróżowania, z wyłączeniem wyjazdów nie-
zbędnych. Czasowo zakazano podróży międzynarodowych. Niektóre pań-
stwa uniemożliwiły wjazd na swój teren turystom-obcokrajowcom, np. Stany 
Zjednoczone, Kanada, Australia. W każdym kraju obowiązywały inne zasady 
i środki bezpieczeństwa. Nota bene stale aktualizowane są listy krajów lub ob-
szarów uważanych za „strefy ryzyka” w oparciu o dzienną liczbę nowych przy-
padków. Od podróżnych wymaga się posiadania paszportu szczepionkowego 
(nazywanego też paszportem kowidowym), zielonego paszportu (ang. green 
pass) lub unijnego certyfikatu Covid, czyli elektronicznego potwierdzenia, 
że osoba udająca się poza granice kraju nie stanowi zagrożenia dla innych, je-
śli chodzi o zarażanie koronawirusem. Dokument zawiera informację o tym, 
czy podróżujący jest zaszczepiony, jest ozdrowieńcem lub posiada negatywny 
test na obecność Covid-19. Głównym celem zielonego certyfikatu jest ożywie-
nie turystyki międzynarodowej w dobie pandemii. Dodatkowo elektroniczny 
paszport ma ułatwiać bezpieczne poruszanie się turystów po całym terenie 

17 D. Lapointe (2020), Reconnecting tourism after COVID-19: The paradox of alterity in 
tourism areas, „Tourism Geographies”, 22(3): 633-638. 

18 S. Zenker, F. Kock (2020), The coronavirus pandemic – a critical discussion of a tour-
ism research agenda, „Tourism Management”, 81: 104164.
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Unii Europejskiej i – w dalszych etapach – innych krajach. Paszporty szcze-
pionkowe to dla jednych istotny krok naprzód i ratunek dla turystyki, a dla 
innych przejaw dyskryminacji. Inny nowy przepis to obowiązek posiadania 
karty lokalizacji podróżnego, czyli standardowego międzynarodowego doku-
mentu, który wprowadzany jest w przypadku ryzyka epidemii. Konieczna jest 
rejestracja pobytu oraz ewentualnej kwarantanny. Wymagane jest także po-
dawanie własnych danych osobowych oraz ujawnienie danych kontaktowych 
osób, z którymi miało się bliski kontakt (przynajmniej 15 minut w odległości 
mniejszej niż 2 metry), czyli praktyka contact tracing (śledzenie kontaktów), 
żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji.

Wiele zmian dotyczy branży hotelarskiej. Obiekty zakwaterowania zbio-
rowego musiały wprowadzić procedury bezkontaktowej obsługi gości, która 
jest odpowiedzią na obawy dotyczące możliwości zachowania bezpiecznego 
dystansu społecznego. Nowoczesna technologia pomaga zmniejszyć ryzyko 
kontaktu fizycznego z personelem hotelu oraz z innymi gośćmi podczas po-
bytu. Publikowanie online informacji o takiej możliwości ma na celu przeko-
nanie niezdecydowanych podróżnych do dokonania rezerwacji, zmniejszenie 
poziomu lęku i poprawienie jakości wrażeń z wakacji. Zdalne check-in i check-
-out są alternatywą dla tradycyjnego procesu zameldowania i wymeldowania. 
Kontakt pomiędzy gośćmi a personelem, w zaistniałej przez koronawirusa 
sytuacji epidemiologicznej, stanowi niepotrzebne ryzyko zakażenia. Wypeł-
nianie dokumentów i stanie w kolejce do recepcji nie spełniają standardów 
bezpieczeństwa, a są to przecież czynności, które można łatwo przenieść 
do strefy wirtualnej: niezbędne formularze można wypełnić na smartfonie 
lub innym urządzeniu przenośnym, a zatem wymagane informacje mogą zo-
stać z łatwością dostarczone elektronicznie przed przybyciem gości do hotelu. 
Dzięki online check-in podróżni mogą pominąć recepcję (lub przynajmniej 
ograniczyć interakcję) i udać się bezpośrednio do swoich pokoi. Kolejnym 
ułatwieniem pomagającym uniknąć zbędnych kontaktów jest możliwość 
otwarcia drzwi do pokoju hotelowego za pomocą smartfona. Ponadto, wir-
tualny konsjerż umożliwia hotelom dostarczanie klientom spersonalizowa-
nych informacji o hotelu, atrakcjach, lokalnych restauracjach, wydarzeniach 
w okolicy, które mogą być dla nich interesujące. Usługi dostępne są z poziomu 
aplikacji na telefonie. Hotele udostępniają także landing pages, poprzez które 
mogą promować i sprzedawać dodatkowe usługi bez kontaktu gościa z recep-
cją. Dynamiczne platformy, nowoczesne rozwiązania technologiczne i nowe 
kanały komunikacji umożliwiają hotelom i innym placówkom oferującym 
zakwaterowanie zbiorowe efektywne komunikowanie korzyści płynących 
z technologii zbliżeniowych, które chronią gości przed, w trakcie i po ich 
pobycie, poprawiając ogólne wrażenia z pobytu. Wdrażanie różnorodnych 
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strategii walki z COVID-19 jest nieodzowne, by sprostać oczekiwaniom 
zróżnicowanej grupy turystów – klientów, wśród których znajdują się tak-
że osoby z grup ryzyka. Możliwość podróżowania z bezkontaktową obsługą 
jest ważna dla gości i wspiera bazę noclegową w zapewnieniu ułatwień, które 
są istotne z perspektywy bezpieczeństwa. Cyfryzacja i wykorzystanie nowych 
technologii w celu dostosowania się do „nowej rzeczywistości” i zmian w za-
chowaniach konsumentów mają kluczowe znaczenie dla przyszłości branży 
hotelarskiej.

Charakterystyczny dla turystyki kowidowej jest także rozkwit alterna-
tywnych do tradycyjnych hoteli form zakwaterowania. Platformy wymiany 
gościnności oraz prywatny wynajem mieszkań lub pokoi, na przykład po-
przez serwis Airbnb, zyskały na popularności, gdyż także te formy tury-
styki ograniczają do minimum kontakt fizyczny pomiędzy usługodawcami 
a klientami-najemcami.

Branża transportowa od dawna stosowała już wybiórczo elektroniczny 
check-in, który obecnie stał się podstawowym sposobem odprawy. Dodatkowe 
ułatwienia podróży w czasie pandemii polegały na blokowaniu środkowych 
miejsc na pokładzie samolotu, tak ażeby pasażerowie mogli pozostać w bez-
piecznej odległości. Niektóre linie lotnicze, firmy żeglugowe organizujące rej-
sy oraz koleje wprowadziły nakaz posiadania negatywnego testu w kierunku 
koronawirusa, paszportu kowidowego lub zaświadczenia lekarskiego o byciu 
ozdrowieńcem.

Dalszych analiz wymaga także wstępnie zaobserwowany trend wzrostu 
zainteresowania turystyką kempingową i kamperową (ang. caravaning). Po-
dróżowanie i wypoczywanie w plenerze wykorzystując jako bazę noclegową 
i żywieniową namiot, przyczepę kempingową lub samochód campingowy 
(ang. RV, recreational vehicle) wydaje się bezpiecznym sposobem na upraw-
nianie turystyki w czasie pandemii. „Dom na kółkach” pozwala na zachowa-
nie bezpiecznego dystansu społecznego i niezależności.

Na turystykę kowidową i postkowidową musiała przygotować się także 
branża gastronomiczna i rozrywkowa. Parki rozrywki, muzea, galerie oraz 
restauracje mogą wymagać od gości okazania green pass, negatywnego testu 
w kierunku COVID-19 lub noszenia maseczek.

Patrząc na zmiany jakie zaszły w turystyce w dobie pandemii koronawi-
rusa należy zauważyć, że podróżowanie w tych okolicznościach jest kwestią 
definitywnie ponadjednostkową. Prezentuje wiele wyzwań i – w niektórych 
przypadkach – może ograniczać nawet wolności osobiste obywateli. Żeby 
wsiąść na statek pasażerki, prom wycieczkowy lub do samolotu należy po-
siadać potwierdzenie wykonania testu antygenowego z wynikiem nega-
tywnym. Pojawia się tutaj kwestia wspólnego dobra, solidaryzmu, zaufania 
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społecznego. Czy jest zatem możliwe pozostawienie swobody działania tury-
stom? Czy komunitaryzm jest w większym stopniu remedium na problemy 
i jak głęboka może i powinna być ingerencja w życie jednostek zaintereso-
wanych turystyką lub zobowiązanych do podróży służbowych? Zapewne jest 
jeszcze za wcześnie by udzielić jednoznacznych odpowiedzi, ale należy się 
spodziewać, że relatywizm i różne koncepcje dobra i wolności obywatelskich 
mogą prowadzić do pogłębiania konfliktów społecznych w szeroko rozumia-
nej turystyce postkowidowej. 
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WRACAJĄC DO STARYCH TEMATÓW 
– RZECZ O CZASIE WOLNYM
I REKREACJI FIZYCZNEJ W UJĘCIU 
FUNKCJONALNYM

Jak stwierdza Wojciech J. Cynarski, socjologia czasu wolnego podupadła 
w ostatnich latach, choć w drugiej połowie XX wieku stanowiła uznany obszar 
zainteresowań socjologii światowej1. Jest to opinia może zbyt kategoryczna. 
Ostatecznie, na przestrzeni ostatnich czterech dekad rozwija się koncepcja 
Serious Leisure Perspective Roberta Stebbinsa. Jest to ujęcie teoretyczne cie-
kawe, adekwatne do ponowoczesnych realiów, inspirujące, zyskujące uznanie 
na całym świecie, wywołujące dyskusje i polemiki. Niemniej, przyznać trzeba, 
że prac poświęconych czasowi wolnemu powstaje obecnie jakby mniej. Być 
może należy to wiązać z pewnym wyczerpaniem się idei badania budżetów 
czasu, kluczowej niegdyś w studiach nad czasem wolnym.

Zarazem możemy orzekać też o pewnym regresie – może bardziej w wa-
runkach krajowych niż w wymiarze globalnym – w odniesieniu do nauko-
wych rozpoznań obszaru rekreacji ruchowej. Zbigniew Krawczyk, w swoim 
klasycznym już ujęciu, definiuje kulturę fizyczną jako „względnie zintegro-
wany i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, 
sprawność ruchową i zdrowie człowieka, przebiegających według przyjętych 
w danej zbiorowości wzorów a także rezultaty owych zachowań”2. Do dome-
ny tak rozumianej kultury fizycznej należy sport wyczynowy, wychowanie 
fizyczne oraz właśnie rekreacja ruchowa (zamiennie nazywana też fizyczną). 
Badania pokazują jednak, że spośród tych trzech obszarów, polska socjolo-
gia kultury fizycznej zajmuje się przede wszystkim studiami nad sportem. 

1 W. Cynarski (2017), Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej, 
Kraków: 105. Por. S. Wierny (2006), Masa czasu wolnego, „Mishellanea”, 2-3: 152-164.

2 Z. Krawczyk (1974), Kultura fizyczna – rozumienie i funkcje społeczne. W: Z. Kraw-
czyk [red.], Filozofia i socjologia kultury fizycznej, Warszawa: 211.
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Przegląd polskiego czasopiśmiennictwa socjologicznego za lata 2001–2015 
pozwolił na zidentyfikowanie 28 artykułów opublikowanych w pięciu wio-
dących krajowych periodykach z dyscypliny, z czego 21 poświęconych było 
sportowi wyczynowemu, 7 – rekreacji ruchowej, zaś ani jeden – wychowa-
niu fizycznemu3. Mając świadomość ograniczoności przywołanej analizy 
(nie obejmowała ona m.in. monografii, rozdziałów w książkach czy prac 
publikowanych za granicą), możemy jednak wnioskować o pewnym zapo-
znaniu przez polskich badaczy obszaru wolnoczasowej aktywności fizycznej, 
do której przygotowywać ma szkolne wychowanie fizyczne (jeszcze słabiej 
rozpoznane).

Warto więc może wrócić do nieco zaniedbanej problematyki czasu wol-
nego i rekreacji ruchowej w szczególności i zastanowić się nad ich znacze-
niem dla życia zbiorowego. Jakie pełnią społeczne funkcje i o występowaniu 
jakichś dysfunkcji można współcześnie w tym wypadku mówić? Przyznajmy 
od razu, że nie tylko w odniesieniu do obszaru rozważań (czas wolny, rekre-
acja fizyczna), ale i metody (ujęcie funkcjonalne) można użyć określenia: 
„retro”. Szczyt popularności funkcjonalnego podejścia do analiz rekreacji 
minął wszak przeszło pół wieku temu (choć także współcześnie spotyka się 
analizy funkcjonalne dedykowane rekreacji4). Wówczas autorzy rozwijający 
to podejście podkreślali zazwyczaj pozytywne efekty w postaci integracji 
społecznej i wzmocnienia wspólnoty5. Niech więc Czytelnik będzie uprzejmy 
uznać przedkładaną pracę za wyraz, jak najbardziej aktualnej przecież, mody 
na rzeczy stare i zabytkowe, czyli mody vintage.

Czas wolny, leisure, rekreacja i rekreacja ruchowa  
– dystynkcje pojęciowe

Rozpocznijmy od zdefiniowania kategorii kluczowych, a więc czasu wol-
nego i rekreacji ruchowej. Niezbędne będzie też odwołanie do dwóch dal-
szych terminów, tj. leisure oraz rekreacji jako takiej.

Czas wolny możemy określić jako czas poza pracą lub po prostu czas 
poza wszelkimi obowiązkami6. Według polskiego pedagoga społecznego 

3 J.R. Stempień (2018), Wokół pytań o polską socjologię sportu, „Studia Socjologiczne”, 
228: 179 i nast.

4 Por. M. Kwilecka, Z. Brożek (2007), Bezpośrednie funkcje rekreacji, Warszawa.
5  C. Rojek (1997), Leisure theory: Retrospect and prospect, „Loisir & Societe”, 20: 383-

400. Za: K.A. Henderson, J. Presley, M.D. Bialeschki (2004), Theory in Recreation and 
Leisure Research: Reflections from the Editors, „Leisure Sciences”, 26: 415.

6 W. Cynarski (2017), dz. cyt.: 103-104. 
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Aleksandra Kamińskiego, czas wolny to czas wolny od pracy zawodowej (za-
jęć szkolnych i uczelnianych w przypadku osób uczących się) w tym od nad-
godzin, od dojazdów do pracy (szkoły, uczelni), zaspokajania elementarnych 
potrzeb organizmu, obowiązków domowych i rodzinnych oraz kształcenia się 
osób pracujących7. W czasie wolnym podejmujemy czynności podług swoich 
upodobań i potrzeb nie stanowiących konieczności życiowej8.

Jak pisze Kamiński, czas wolny to naczynie, które dopiero trzeba wypeł-
nić treścią, jakąś zawartością. Owa treść czasu wolnego w języku angielskim 
ma swoje określenie: leisure, podobnie we francuskim – loisir. Język polski 
jest uboższy w tym względzie i Kamiński proponował wykorzystanie termi-
nu „wczasy”, rozumianego jako „zajęcia i zachowanie się w czasie wolnym”9. 
Podobnie kwestię tę widzi, przywołany już Stebbins, który definiuje leisure 
jako: „niewymuszoną, postrzeganą jako swobodną, ujętą w ramy konteksto-
we aktywność podejmowaną w czasie wolnym, przy wykorzystaniu posiada-
nych zdolności i zasobów, która dostarcza satysfakcji lub poczucia spełnienia” 
(tłumaczenie własne)10. W zbliżony sposób kategoria leisure jest definiowana 
przez klasyka studiów nad czasem wolnym Joffre Dumazediera, który stwier-
dza, że leisure to „aktywność poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi 
i społecznymi, którą jednostka realizuje z własnej woli dla relaksu, roz-
rywki, poszerzania własnej wiedzy lub dla spontanicznego udziału w życiu 
społecznym i swobodnego korzystania ze swoich możliwości twórczych” 
(tłumaczenie własne)11. W takim ujęciu kategoria leisure byłaby w zasadzie 
synonimiczna względem pojęcia rekreacji i takie stanowisko jest przyjmo-
wane w niniejszej pracy. Odpowiada ono – jak się zdaje – praktyce debaty 
akademickiej w Polsce, gdzie termin „wczasy” w rozumieniu Kamińskiego nie 
przyjął się (zapewne ze względu na utrwalone potoczne rozumienie wczasów 
jako zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych), a zamiast niego powszechnie 
stosowane jest określenie „rekreacja”.

Zaznaczmy, że niektórzy autorzy zgłaszają sprzeciw wobec utożsamie-
nia kategorii leisure z pojęciem rekreacji, argumentując na rzecz tezy, iż nie 
powinno się uznawać, że leisure to rodzaj jakiejś aktywności. Przykładowo 
Geoffrey Godbey zakłada, że leisure to nie aktywność, lecz raczej proces, 

7 A. Kamiński (1965), Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Wro-
cław-Warszawa-Kraków: 69-70.

8  Tamże.
9  Tamże: 88.
10  R. Stebbins (2020), The Serious Leisure Perspective. A Synthesis, Cham: 15.
11  J. Dumazedier (1974), Leisure and the social system. W: J.F. Murphy [red.], Concepts 

of Leisure, Nowy Jork: 133. 
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który zawiera w sobie pewne działania12. Jednak definicji Godbeya braku-
je precyzji, gdy stwierdza on, że leisure „jest życiem w relatywnej wolności 
od zewnętrznego przymusu środowiska kulturowego i fizycznego, co pozwala 
na działania kierowane wewnętrzną pasją, w sposób odbierany jako przyjem-
ny, intuicyjnie wartościowy, stanowiący podstawę poczucia wiary, sensowno-
ści” (tłumaczenie własne)13. Podobnie, brak precyzji w zdefiniowaniu terminu 
leisure można zarzucać Grantowi Cushmanowi i Allanowi Laidlerowi, którzy 
próbują rysować linię demarkacyjną między rekreacją a leisure, stwierdzając: 
„rekreacja to aktywność poprzez którą można doświadczać i cieszyć się leisu-
re; rekreacja to także pewna instytucja społeczna, społecznie zorganizowana 
dla społecznych celów” (tłumaczenie własne)14. Analogicznie rzecz przedsta-
wia się w przypadku dystynkcji kreślonej przez Allana J. Patmore’a. Stwierdza 
on, że: „leisure należy wiązać z czasem, zwłaszcza z czasem wolnym od pracy, 
podczas gdy rekreacja jest związana z aktywnościami podejmowanymi w tym 
czasie. Jednak to rozróżnienie jest tylko konwencją, a jego sztywne stoso-
wanie może blokować pełne rozpoznanie wartości i satysfakcji płynących 
z doświadczenia czasu wolnego” (tłumaczenie własne)15. Okazuje się więc, 
że próby rozgraniczenia rekreacji i leisure prowadzą nierzadko do klarow-
nego zdefiniowania tej pierwszej (aktywności wolnoczasowe) i niedookre-
ślenia drugiej, tak jakby brakowało treści, które można by przyporządkować 
do leisure. Uznajemy, że jest to droga ślepa, a wystarczające będzie założenie 
tożsamości terminów leisure i rekreacja.

Szczególnym przypadkiem rekreacji jest rekreacja fizyczna, którą Andrzej 
Pawłucki określa jako „czynność kulturowego ponaglania naturalnej restytu-
cji sił fizycznych pracownika”16. Czy wolno jednak przypisywać aktywności 
z obszaru rekreacji ruchowej wyłącznie pracującym? Pawłucki jest skłonny 
udzielić na to pytanie odpowiedzi twierdzącej; my nie będziemy chyba jednak 
odosobnieni, sygnalizując pewne wątpliwości w tym zakresie. Ostatecznie, 
czy jeśli senior ze swoim synem w sile wieku wybiorą się na niedzielną pie-
szą wycieczkę, to o rekreacji fizycznej możemy mówić tylko w odniesieniu 
do drugiego z nich, bo odpoczywa on po tygodniu pracy, nie zaś w odniesie-
niu do emeryta? Jest to niewątpliwie temat godny osobnego studium. My zaś 
przywołajmy niekontrowersyjną i użyteczną definicję Teresy Wolańskiej, 
która powiada, iż rekreacja fizyczna to „wszelki ruch sportowo-campingowy 

12  G. Godbey (1990), Leisure in your life. An exploration, Pensylwania: 8.
13  Tamże: 9.
14  G. Cushman, A. Laidler (1990), Recreation, Leisure and Social Policy, Canterbury: 2.
15  A. Patmore (1983), Recreation and Resources, Oxford: 6.
16 A. Pawłucki (2013), Nauki o kulturze fizycznej, Wrocław: 275.
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uprawiany w czasie wolnym, dla wypoczynku, rozrywki, rozwoju swojej oso-
bowości, bez nastawienia się przede wszystkim na osiąganie maksymalnych 
wyników sportowych, niezbyt męczący, a przynoszący odprężenie, radość 
i przyjemność”17.

Funkcje rekreacji, w tym rekreacji ruchowej

Przyjmujemy, że jeśli dany układ czy podsystem ma być funkcjonalny, 
to znaczy, że będzie on nieść pozytywne konsekwencje dla integracji całego 
systemu społecznego18. O jakich zatem funkcjach możemy mówić w przy-
padku rekreacji i rekreacji ruchowej w szczególności? Ze względu na fakt, 
że rekreacja jest zorganizowana i zinstytucjonalizowana – jak argumentowali 
Cushman i Laidler – czyli pozostaje klarownie wydzielonym układem, funk-
cjonalne rozważania na jej temat wydają się bardziej adekwatne niż w stosun-
ku do samego czasu wolnego.

Zacznijmy od ustaleń ogólnych. Charles H. Pierce oraz Todd R. Risley, 
podsumowując dorobek naukowy z tego obszaru stwierdzają, że „zazwyczaj 
przyjmuje się, iż programy z obszaru rekreacji promują takie wartości jak 
relacje społeczne, przywództwo, obywatelstwo czy redukcja napięcia” (tłuma-
czenie własne)19. Nieco węziej to zagadnienie widzi Sylwia Toczek-Werner, 
która pisze, że rekreacja (a także turystyka) jest zjawiskiem kompensacyjnym 
wobec współczesnego życia. Do zadań (a więc funkcji) rekreacji Toczek-
-Werner zalicza łagodzenie negatywnych skutków przemian ludzkiej popu-
lacji, realizację celów prozdrowotnych oraz dostarczanie satysfakcji i okazji 
do autoekspresji oraz samorealizacji20. Najwęższe rozumienie można chyba 
przypisać Pawłuckiemu, który widzieć będzie znaczenie (czy wręcz istotę) 
rekreacji w regeneracji sił niezbędnych w procesie pracy. Pawłucki pisze: „re-
kreacja (…) służy czemuś, co jest środkiem do celu ważniejszego niż cel przez 
nią osiągany. Bez rekreacji osiąganie celu ważniejszego, jakim jest wynik pra-
cy – zawsze materializujący się kromką chleba – byłby okupiony większym 
trudem”21.

17 T. Wolańska (1971), Rekreacja fizyczna, Warszawa: 11.
18 J.H. Turner (2004), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: 27. 
19  Ch.H. Pierce, T.R. Risley (1974), Recreation as a reinforce. Increasing membership and 

decreasing Disruptions in an urban recreation center, „Journal of Applied Behavior 
Analysis”, 7: 403.

20 S. Toczek-Werner (2008), Rekreacja i turystyka w cyklu życia człowieka. W: S. Toczek-
-Werner [red.], Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław: 16.

21 A. Pawłucki (2013), dz. cyt., s. 258.
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Natomiast według Kamińskiego, rekreacja (pisze oczywiście o wczasach 
w przyjętym przez siebie rozumieniu tego terminu) pełni trzy zasadnicze 
funkcje, oferując jednostkom możliwości odpoczynku, zabawy i rozwoju 
własnego22. Z kolei Max Kaplan wyróżnia jawne (manifest) oraz utajone (la-
tent) funkcje rekreacji (leisure). Wśród funkcji jawnych Kaplan widzi tę, którą 
można nazwać autoteliczną (jednostka ma możliwość zajmowania się tym, 
co lubi i co sprawia jej przyjemność), instrumentalną (socjalizacja do ról spo-
łecznych, tworzenie i wzmacnianie więzi społecznych, odnowienie sił do pra-
cy zawodowej, wypracowywanie pozytywnych efektów gospodarczych) oraz 
funkcję rozwoju osobowości23. Funkcje ukryte są jakby (choć Kaplan wprost 
tak nie pisze) konkretyzacją ostatniej ze wskazanych funkcji jawnych: „Zało-
żenie jest takie, że funkcje rekreacji (leisure) mogą być postrzegane w świetle 
szeregu dychotomii i procesów, które w swoim całościowym zakresie nadają 
jej charakter odmienny od instytucji religijnych, edukacyjnych czy zawodo-
wych” (tłumaczenie własne)24. A zatem jednostki w polu rekreacji (leisure) 
mają możliwość poruszania się i odnajdywania optymalnej kombinacji w ob-
szarze następujących dychotomii: (1) ruch – odpoczynek; (2) wolność – dys-
cyplina; (3) zabawa – rozrywka; (4) towarzyskość – izolacja; (5) konstruk-
tywność – rozproszenie; (6) samorozwój – odnowa; (7) podnoszenie własnej 
wartości (self-growth) – wychodzenie poza siebie (self-defeat)25.

Odnosząc się do samej rekreacji ruchowej, moglibyśmy przyjąć, że jej 
funkcje realizują się przede wszystkim w obszarze zdrowotnym i tu odnaj-
dować można jej doniosłość. Ostatecznie, jak przypominają Esther van Slu-
ijs i współpracownicy, „brak aktywności fizycznej jest związany z wieloma 
chorobami niezakaźnymi (non-communicable diseases – NCD) i znacznymi 
kosztami ekonomicznymi w skali globalnej. Szacuje się, że brak aktywności 
fizycznej jest przyczyną 5,3 mln zgonów rocznie, a bezpośrednie koszty opieki 
zdrowotnej wynoszą co najmniej 54 mld USD, z czego 31 mld USD pokrywa 
sektor publiczny” (tłumaczenie własne)26. Z drugiej strony przekonująca wy-
daje się opinia, którą prezentują M.A. El’murzaev oraz G.N. Ponomarev, któ-
rzy podkreślają, że: „potencjał rekreacji fizycznej nie powinien być ogranicza-
ny do aktywności ruchowej sprzyjającej jednostkowemu zdrowiu i rozwojowi 

22 A. Kamiński (1965), dz. cyt.: 88. 
23 M. Kaplan (1975), Leisure. Theory and Policy, New York: 142-146.
24  Tamże: 146.
25  Tamże: 146-160.
26  E.M.F. van Sluijs, U. Ekelund, I. Crochemore-Silva, R. Guthold, A. Ha. D. Lubans, 

A. Oyeyemi, D. Ding, P.T. Katzmarzyk (2021), Physical activity behaviours in adoles-
cence: current evidence and opportunities for intervention, „Lancet”, 398: 429.
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sprawności, lecz powinno się tu włączać też komponenty społeczne i kul-
turowe oraz wartości ogólnoludzkie” (tłumaczenie własne)27. Przyjmujemy 
ten postulat i zarazem za zbyt wąskie uznajemy ujęcie prezentowane przez 
Wolańską, wskazującą, że rekreacja ruchowa powinna realizować zadania 
sprzyjające zdrowiu fizycznemu współczesnego człowieka, pełniąc przy tym 
funkcje wychowawcze, a więc doskonaląc takie społecznie pożądane cechy 
charakteru jak wytrwałość, systematyczność, koleżeńskość, uczciwość28.

Podsumowując i niejako autorsko syntetyzując propozycje przywołanych 
autorów, można przyjąć, że rekreacja realizuje swoje funkcje na poziomie 
jednostkowym i zbiorowym. Na poziomie indywidualnym można mówić 
o odpoczynku i odnowie sił fizycznych i duchowych, zużytych w toku pra-
cy zawodowej (chodzi tu m.in. o odstresowanie i rozładowywanie napięć 
psychicznych), a więc o funkcji wypoczynkowo-regeneracyjnej. Można też 
wskazać funkcję ludyczną (zabawa) oraz funkcję rozwoju psycho-fizycznego 
jednostki (do tej domeny zaliczalibyśmy również samorealizację, spełnienia 
twórcze, wszelkie wzbogacanie życia wewnętrznego jednostki o wartościowe 
przeżycia i emocje itd.). Natomiast na poziomie zbiorowym można wskazać 
funkcję ekonomiczną (rekreacja stała się ważną gałęzią gospodarki i mówi 
się o przemyśle rozrywkowym). Wymienić też trzeba pożytki związane z ge-
nerowaniem zasobów kapitału społecznego (tworzenie i wzmacnianie więzi 
społecznych, doskonalenie kompetencji liderów grupowych, wzmacnianie 
obywatelskiego ducha), co można by nazwać funkcją stricte społeczną. Można 
też wreszcie mówić o funkcji wychowawczej (w tym: socjalizacja i doskonale-
nie cech charakteru) oraz o funkcji zdrowotnej. Naturalnie, funkcje rekreacji 
realizowane na poziomie indywidualnym i zbiorowym są powiązane i ich cał-
kowite rozdzielenie nie wydaje się możliwe. Pożytki dla jednostki oznaczają 
też często pożytki w skali zbiorowości i odwrotnie: pozytywne efekty w skali 
grupy mają też swoje znaczenie dla każdej z jednostek konstytuujących ową 
grupę.

Przyjmujemy, że wszystkie wyróżnione przez nas funkcje rekreacji odno-
szą się też i do rekreacji ruchowej, jako podzbioru, choć niewątpliwie wyjąt-
kowa jest tu pozycja funkcji zdrowotnej. Wydaje się, że jest ona realizowana 
w domenie rekreacji w pierwszym rzędzie właśnie poprzez rekreację ruchową.

27  M.A. El’Murzaev, G.N. Ponomarev (2014), Sociocultural potential of physical recre-
ation, „Теория и практика физической культуры”, 2: 54.

28 T. Wolańska (1971), dz. cyt.: 27.
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Dysfunkcje rekreacji, w tym rekreacji ruchowej

Robert Merton pod pojęciem dysfunkcji rozumie „takie obserwowalne 
rezultaty, które pomniejszają adaptację czy modyfikację danego systemu”29. 
W przypadku naszej pracy bardziej przydatne będzie może uznanie, iż dys-
funkcje to takie aktualne lub immanentne właściwości danego układu lub 
podsystemu społecznego (biurokracja, sport, system medyczny itd.), które 
utrudniają realizację jego funkcji lub niweczą już uzyskane rezultaty30.

Zaznaczmy, że o ile zagadnienie funkcji rekreacji i rekreacji ruchowej po-
zostaje względnie dobrze rozpoznane i było swego czasu chętnie podejmowa-
ne przez akademików, o tyle kwestia dysfunkcji w tym polu została właściwie 
zaniedbana. Być może – to tylko domysł – teoretycy rekreacji, przejawiając 
swoisty zapał, chcieli przede wszystkim „usprawiedliwiać” aktywności wol-
noczasowe (w tym aktywności fizyczne) i podkreślać ich społeczną donio-
słość, traktując zarazem rozważania o funkcjach jako tylko wprowadzenie 
do studiów zupełnie praktycznych (metodycznych, à la pedagogicznych) 
o sposobach spędzania czasu wolnego. Zagadnienie dysfunkcji mogło jawić 
się w takim układzie jako zbędne lub wręcz kłopotliwe.

Jeśli kwestia dysfunkcji rekreacji i rekreacji ruchowej była podejmowana, 
to głównie w kontekście sposobów spędzania czasu wolnego, które są przez 
szerszą zbiorowość postrzegane jako dewiacyjne. To więc ma na myśli Ken-
neth Roberts, gdy pyta: Is leisure a social problem?31. Według Robertsa zdarza 
się, iż jednostki są w odpowiedni sposób przygotowane (wychowane, zsocjali-
zowane) do pełnienia ról w obszarze nauki i pracy, a także do funkcjonowania 
w grupach towarzysko-rodzinnych, lecz nie są przygotowane do sensownego 
spędzania czasu wolnego32. Problem ten porusza również Kamiński pisząc 
o „zabawach na manowcach” i wzmiankując ekscesy chuligańskie, seksualne 
czy alkoholowe oraz przyznając, że „są one dla praktykujących je jednostek 
autentycznymi rozrywkami zaspokajającymi – podobnie jak rozrywki apro-
bowane moralnie – potrzebę wrażeń, inności, ryzyka, przygody”33. Obydwaj 
autorzy upatrują remedium w działaniach edukacyjno-wychowawczych, 

29 R.K. Merton (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: 122.
30 J.R. Stempień (2020), Dysfunkcjonalizm metodologiczny – nowa propozycja analitycz-

na w socjologii sportu i jej zastosowanie na przykładzie szachów, „Przegląd Socjologii 
Jakościowej”, 16: 168.

31  K. Roberts (1970), Leisure, London: 103 i nast.
32 Tamże: 110 i nast.
33 A. Kamiński (1965), dz. cyt.: 116.
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przygotowujących młodych ludzi (ich głównie ma dotyczyć nadmiar wolnego 
czasu) do wypoczywania w sposób pożyteczny i społecznie aprobowany.

Do tego obrazu dodajmy stosunkowo nową obserwację, związaną z ko-
mercjalizacją rekreacji. Jest to współcześnie chyba najważniejsza z dysfunkcji. 
Jeśli mówimy, że rekreacja jest układem zorganizowanym, to zasadne byłoby 
dopowiedzenie, iż współcześnie układ ten jest zorganizowany w coraz więk-
szym stopniu przez siły rynkowe. Za rekreację wszak się płaci, a usługi z tego 
obszaru coraz częściej oferowane są przez podmioty sektora rynkowego (roz-
maite fit-centra, trenerzy personalni, trenerzy zdrowia, sklepy sportowe, fir-
my eventowe czy agencje przygodowe). Wciąż funkcjonują oczywiście usługi 
dostarczane przez sektor publiczny (vide: otwarte siłownie w parkach, ścieżki 
rowerowe, szlaki turystyczne, działalność domów kultury czy ośrodków spor-
tu i rekreacji itd.) oraz pozarządowy (stowarzyszenia hobbystyczne, teatry 
amatorskie itp.), jednak można chyba powiedzieć, że to nie one wyznaczają 
współczesne trendy w obszarze sposobów spędzania czasu wolnego.

Przydatna okaże się tutaj, przywołana w pierwszych zdaniach niniejszej 
pracy, Serious Leisure Perspective Stebbinsa. Autor wyróżnia dwa obszary. 
Pierwszy z nich to sfera casual leisure, na którą składają się spontanicznie 
podejmowane w czasie wolnym działania ukierunkowane na zabawę i czy-
stą przyjemność, realizowane w sposób niesystematyczny (również zupełnie 
przypadkowy), na niskim poziomie zaawansowania, bez przygotowania oraz 
pozostające bez większego wpływu na życie osobiste i społeczne funkcjono-
wanie jednostki. Natomiast domena serious leisure obejmuje wolnoczasowe 
zajęcia realizowane systematycznie, w sposób quasi-profesjonalny, istotne 
tożsamościowo, postrzegane przez jednostkę jako ważne i cenne, i, ujmując 
rzecz chronologicznie, konstytuujące rodzaj kariery34. Otóż można chyba 
mówić o swoistym upowszechnianiu się współcześnie wypoczywania według 
modelu serious leisure. Jeśli tak, to oznacza to znacznie większą gotowość 
zainteresowanych jednostek (rekreantów – jak pisze Pawłucki) do wydat-
kowania nawet znaczących kwot na potrzeby realizacji swoich pasji. Pasjo-
nat to – jak wspomniano – quasi-profesjonalista, a więc ktoś, kto korzysta 
z fachowego sprzętu i takiegoż szkolenia. Mówimy tu zarówno o ornitologu-
-amatorze wyposażonym w lornetkę o doskonałych szkłach i strój maskujący 
o najwyższych parametrach, jak i o wędkarzu-pasjonacie, który wynajmuje 
kuter rybacki i rusza w tygodniowy rejs po dalekich wodach Bałtyku lub 
Morza Północnego, aby zasadzić się na wymarzoną rybę. Mówimy o kolarzu-
-zapaleńcu, który sprawia sobie nową ramę do roweru, za którą płaci tyle, ile 

34  R. Stebbins (2020), dz. cyt. Por. A.J. Veal (2017), The Serious Leisure Perspective and 
the Experience of Leisure, „Leisure Sciences”, 39: 205-223.
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wynosi jego miesięczna pensja. Mówimy tu wreszcie o himalaiście-amatorze, 
wynajmującym profesjonalnego przewodnika, aby wprowadził go na Mount 
Everest. Przypomnijmy, że jak szacują Koen Breedveld i współpracownicy, 
biegacze-amatorzy w 28 krajach Unii Europejskiej przeznaczają na swoją bie-
gową pasję około 8-11 miliardów EUR rocznie35. A mowa tu przecież o sto-
sunkowo prostej aktywności fizycznej, którą ludzkość uprawia od zarania 
swoich dziejów36.

Jakie są skutki komercjalizacji rekreacji i rekreacji ruchowej? Niewątpli-
wie, można argumentować, że zjawisko to zasila realizację funkcji gospodar-
czej i pozostaje bez ujemnego wpływu na pełnienie funkcji zdrowotnej. Zgo-
da. Z drugiej jednak strony wypaczane jest znaczenie integracyjne rekreacji. 
Trudno bowiem mówić o integracji i inkluzyjności, jeśli rekreacja okazuje się 
kolejnym polem manifestowania hierarchii społecznych opartych na kryte-
rium majętności, bo ta wyznacza przecież dostęp do określonych form uryn-
kowionej aktywności wolnoczasowej. Odnosząc się do koncepcji kapitału 
społecznego, można by tu orzekać co najwyżej o integracji wewnątrz grup 
(klasa wyższa, klasa średnia), nie zaś o integracji międzygrupowej (scalający 
versus pomostowy kapitał społeczny). Czy komercjalizacja sprzyja sponta-
nicznemu odpoczynkowi, rozwijaniu osobowości, samorealizacji, spełnie-
niom twórczym – wydaje się wątpliwe. Z tych przyczyn, uważamy komercja-
lizację za ważną dysfunkcję rekreacji.

Uwagi końcowe – czas wolny między liberalizmem 
i komunitaryzmem

Przedstawione tu rozważania uwidaczniają znaczenie czasu wolnego 
zarówno dla wspólnoty, jak i dla jednostki. Dotyczy to tak funkcji rekreacji 
(i rekreacji ruchowej), jak i obserwowanych dysfunkcji. Jak wskazaliśmy wy-
żej, katalog funkcji rekreacji może być rozpatrywany na jednostkowym i po-
nadjednostkowym poziomie; funkcje te są zresztą ze sobą powiązane. Pożytki 
dla grupy oznaczają też nierzadko pożytki dla wszystkich tworzących je lu-
dzi. Jeśli rekreacja generuje pozytywne efekty gospodarcze (skala zbiorowa), 
to ostatecznie wpływa to na poziom życia jednostek. I odwrotnie: każdy z pra-
cowników, który podczas weekendu – jak chce Pawłucki – regeneruje swoje 
siły, aby w kolejnym tygodniu móc sprostać – w satysfakcjonujący dla siebie 

35  K. Breedveld, J. Scheerder, J. Borgers (2015), Running across Europe: The Way For-
ward. W: J. Scheerder, K. Breedveld, J. Borgers [red.], Running across Europe The Rise 
and Size of One of the Largest Sport Markets, Hampshire: 258 i nast. 

36 K. Fijałkowski, T. Bielicki (2008), Homo przypadkiem Sapiens, Warszawa.
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sposób – wyzwaniom pracy zawodowej, przyczynia się do odnowy, przypi-
sanych grupie, zasobów kapitału ludzkiego. Z kolei wypaczenia związane 
z komercjalizacją rekreacji spłycają i pospolitują jednostkowe doświadczenia, 
wyrządzając też szkody w polu wspólnoty: budując lub wzmacniając granice 
wewnątrz zbiorowości, podług kryterium zasobności portfela.

Współczesne społeczeństwa podlegają szybkim i złożonym przekształ-
ceniom – to prawda oczywista. Przyszłość społeczeństw, kształt przyszłego 
życia społecznego, pozostaje w dużym stopniu niewiadomą; można jednak 
przypuszczać, że życie przyszłych pokoleń będzie znacząco różnić się o tego, 
które znamy obecnie37. Dotyczyć to będzie także obszaru pracy i czasu wol-
nego. Znaczenie rekreacji będzie zatem ulegać zmianie. Warto więc może 
aktualizować co jakiś czas odpowiedź na pytanie: jakie dzisiaj płyną dla nas 
wszystkich pożytki i kłopoty, w związku ze sposobami wypoczywania?

37 E. Bińczyk (2018), Utrata przyszłości w epoce antropocenu, „Stan Rzeczy”, 14.
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Rozważania na temat znaczenia autorytetu w wychowaniu podjęto 
ze względu na pogłębiający się kryzys społecznych więzi moralnych. Żyjemy 
wszak, jak to określa Ryszard Legutko, w kulturze unieważniania tego, co do-
tychczas uznawane było za niepodważalne1. Poczynając od rodziny, gdzie 
kwestionowana jest jej naturalność, której podstawę stanowią: ojciec, matka 
i dzieci; po kulturę. Wobec tej drugiej, podejmowane są próby zastąpienia jej 
projektem multikultury, będącym konglomeratem rozmaitych kultur, często 
wrogich wobec siebie, nasyconych antagonizmami, a w skrajnych przypad-
kach, terroryzmem. W analizie znaczenia autorytetu w wychowaniu kon-
centrować się będziemy w sposób szczególny na autorytecie żołnierza i ojca. 
Wykorzystamy do tego celu postać szlachetnego Polaka, wielkiego patrioty, 
do końca wiernego najwyższym wartościom – Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Kontekstem prezentowanych rozważań jest liberalizm, który dominuje 
współczesną filozofię polityki oraz komunitaryzm, który powstał w latach 
80-tych XX wieku, jako reakcja na aktualność i żywotność liberalizmu, który 
przejawia się w odradzającym się neoliberalizmie. Historycznie rzecz ujmu-
jąc, liberalizm prezentuje rozmaite cechy, mianowicie: a) całkowitą wolność 
ekonomiczną, tzw. liberalizm gospodarczy, którego twórcą jest Adam Smith 
(1723-1790), szkocki ekonomista; b) utylitarystyczne postrzeganie czło-
wieka, np. Jeremy Bentham (1748-1832), angielski prawnik, prekursor tzw. 

1 R. Legutko (2021), Wywiad telewizyjny z okazji Kongresu Polska Wielki Projekt, 
Warszawa, wrzesień ‘2021.
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pozytywizmu prawniczego, który przez filozofów uważany jest za twórcę uty-
litaryzmu; c) hedonistyczny obraz człowieka – istoty egoistycznej, bezbożnej, 
liczącej przyjemności. Tak więc człowiek w obrazie liberalizmu, to istota pro-
dukująca, spożywająca i doznająca przyjemności. W tradycji liberalnej pod-
kreślane jest, jako istotne, znaczenie umowy, której celem jest utrzymywanie 
równowagi wzajemnych korzyści, obliczanych przez poszczególne jednostki.

Aktualnie, neoliberalizm przejmuje i radykalizuje wymienione wyżej ce-
chy liberalizmu. Potwierdza pełną wolność człowieka, całkowitą autonomię 
indywidualną we wszystkich dziedzinach życia, wzmagając ich natężenie. 
I tak utylitaryzm zakłada, że człowiek nie jest już tylko wytwórcą i spożywcą, 
ale jest produktem społecznym, powołanym do istnienia według pewnych 
kryteriów i w granicach pewnego limitu. Hedonizm zaś stwierdza, że czło-
wiek ulega nieokiełznanej pogoni za przyjemnością, aż do zadawania śmierci 
innym i samemu sobie (narkomani). Indywidualistyczna afirmacja siebie, 
przez człowieka-hedonistę, doprowadzona do swych ostatecznych konse-
kwencji, zakłada bowiem całkowite jego panowanie nad życiem i śmiercią. 
Ideologia liberalna jest więc spadkobierczynią tradycji nihilistycznej i nietz-
scheańskiej. Prowadzi nieuchronnie do kultury śmierci. Tym właśnie – pisze 
Michel Schooyans – można wytłumaczyć upór neoliberałów w legalizacji 
aborcji i eutanazji. Również rozprzestrzenianie się w pewnym okresie AIDS, 
znajduje tu jedno z najgłębszych i najoczywistszych wyjaśnień2.

W neoliberalizmie umowę zastąpiono konsensusem. Jednakże, przy bra-
ku odniesień do transcendencji, do prawdy, do dobra, do sprawiedliwości, 
wszystko – jak się uważa – podlega negocjacjom, w których pragmatycznym 
kryterium norm prawnych jest reguła większości. Tego typu większościowa 
mentalność staje się podstawą tzw. proceduralnej etyki, stosowanej przez 
większość komisji etycznych. Teorię etyki „proceduralnej” stworzył John 
Rawls3. Ma ona charakter idealizacyjny, w przeciwieństwie do komunitary-
zmu, który jest koncepcją konkretystyczną, postrzegającą człowieka jako byt 
funkcjonujący w konkretnej rzeczywistości społecznej, politycznej, żyjący 
w określonych wspólnotach i historii. Wspólnota otoczenia, w której żyje 
człowiek, nie jest dla niego czymś akcydentalnym. Nasza tożsamość powstaje 
bowiem w ciągłym dialogu z naszym otoczeniem, które wyznacza nam okre-
ślony „horyzont znaczenia”. Utrata tego horyzontu nie pozostaje bez wpływu 
na człowieka. Wręcz przeciwnie, zawsze powoduje u niego odczucie kryzysu 
tożsamości. Uznanie członków wspólnoty, w której żyjemy, nie jest zatem, jak 

2 M. Schooyans (1997), Wolność ludzka a uczestnictwo w polityce, „Człowiek w Kultu-
rze”, 9: 125-129.

3 J. Rawls (1995), Teoria sprawiedliwości, Warszawa.
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w modelu liberalnym idealizacyjnym, sprawą drugorzędną. Nasza tożsamość, 
przynajmniej w jakiejś, ale znaczącej części, kształtuje się przez to uznanie, 
lub jego brak. „Życie człowieka – pisze Jacek Bartyzel – jest bowiem osadzone 
w historiach różnorakich wspólnot, takich jak: rodzina, sąsiedzi, wspólnoty 
lokalne czy wreszcie wspólnota narodowa – państwo”4. Oby nie było ono tak 
bardzo podzielone, jak ma to miejsce w Polsce A.D. 2021. Swoją tożsamość 
– pisze J. Bartyzel – zdobywa człowiek tylko „in media res”, w partykularnej 
wspólnocie narracji5. Przykład autentycznego autorytetu i silnego wzoru oso-
bowego Rotmistrza Witolda Pileckiego jest tego dowodem.

Liberalizm zaś zakłada, że człowiek jest różny od celów, do których dąży, 
od wartości, które wyznaje, od ról społecznych, które odgrywa. Zakłada więc, 
że można człowieka pozbawić tych wartości i ról (rodziny, pracy, narodowości, 
religii), a on nadal pozostanie sobą, gdyż tym, co stanowi o jego tożsamości, 
jest przede wszystkim zdolność do autonomicznych wyborów, której w sy-
tuacjach wyżej wymienionych – nie traci. W modelu komunitarystycznym 
zaś – pisze Ł. Dominiak – cechy i cele jednostki nie są jej przypisane zgodnie 
z jej wolną i niczym nieograniczoną wolą, lecz raczej stanowią nieusuwalne 
elementy jej biografii, elementy, których utrata czy „lekkomyślne wyrzeczenie 
się” prowadzą do kryzysu tożsamości6.

Przykład, wzór, autorytet w wychowaniu

Wychowanie to jedno z najważniejszych doświadczeń człowieka. Każdy 
z nas jest wychowywany, wychowuje sam siebie i innych. Wychowanie przy-
biera charakter zamierzonych, intencjonalnych, jak również niezamierzonych, 
realizowanych niejako przy okazji działań. Wśród nich będą to oddziaływania 
innych osób – jako wzorów, autorytetów, mistrzów. Niestety, w kulturze kry-
zysu wzajemnego zaufania do siebie (osób, grup i całych społeczeństw), gdzie 
zasadą życia społecznego staje się ograniczone zaufanie, obserwuje się nara-
stanie kryzysu więzi moralnych. Masowe media, poszukując sensacji, starają 
się odkrywać tzw. prawdę o osobach znaczących, autorytetach oficjalnych, 
pozbawiając je „koturnów”. Przykładem takiego odbrązawiania osoby zna-
czącej były ostatnio bardzo napastliwe, a co najgorsze kłamliwe oceny Pry-
masa Tysiąclecia, w dniach podniosłych uroczystości beatyfikacyjnych tego 
wielkiego Polaka. Okazuje się bowiem, że atrakcyjne medialnie, a co za tym 

4 J. Bartyzel (2003), Komunitaryzm. W: Encyklopedia Białych Plam, Radom: 758.
5 Tamże.
6 Ł. Dominiak (2010), Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu, To-

ruń: 83
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idzie, podnoszące tzw. oglądalność, są „prawdy kompromitujące” o ludziach 
znanych, o znaczących postaciach, uznawanych autorytetach. W miejsca 
usuwanych, prawdziwych autorytetów moralnych, przy zastosowaniu rozma-
itych manipulacji, media takie wprowadzają własne autorytety. Nachalne pro-
mowanie tych ostatnich, z jednoczesnym podsycaniem podejrzliwości wobec 
prawdziwych autorytetów, prowadzi wprost do chaosu i zamętu aksjologicz-
nego, do odczuwanego braku wielkich osobowości we wszystkich segmen-
tach życia społecznego. Dochodzi więc po prostu do społecznej dezintegracji.

Kolejnym czynnikiem wzmagającym kryzys więzi moralnych, pogłębia-
jący dezintegrację społeczną, jest sytuowanie na szczytach hierarchii warto-
ści – wolności, rozumianej negatywnie, tzn. wolności „od”. Wolności niczym 
nieograniczonej, dowolnie pojmowanej, stanowiącej cel, a zarazem kryterium 
tzw. jakości życia. Bycie wolnym od ograniczeń, jak sądzą liberałowie, to do-
wód najwyższej jakości życia. To wolność od autorytetów, od brania przy-
kładów, wszak w kulturze liberalnej tym, co najważniejsze jest moja, niczym 
nieograniczona wolność. To, jak pisze J. Ratzinger, sytuacja, w której rozum 
i wola abdykują; zostaje samo uczucie, a to za mało, nie wystarczy, by czło-
wieka wychowywać7. Praktycznie – jak ocenia Katarzyna Olbrycht – przy ta-
kim rozumieniu wolności, załamało się zaufanie do wychowawczej wartości 
metody przykładu, którą pedagogika wolnościowa uznaje za usztywniającą 
i ograniczającą wychowanka. Metoda wychowawcza, jaką jest metoda przy-
kładu, została poddana silnej krytyce i już prawie wyrugowana ze współcze-
snego myślenia o wychowaniu, jak i też z konkretnych tzw. wolnościowych 
programów wychowawczych8. Ideologia „wychowawcza”, którą streszcza 
znane zawołanie idola z Przystanku Woodstock, przynosi już opłakane żni-
wo w postaci wulgarnych, obscenicznych manifestacji ulicznych, w których 
uczestniczą młodzi, w obronie rzekomo zabieranej im wolności.

Wychowanie niezależnie od tego, czy zinstytucjonalizowane, jak w szkole, 
wojsku, zakładzie pracy, czy też naturalne, jak w rodzinie, Kościele, rozmaitych 
środowiskach społecznych, boiskach, klubach kultury fizycznej, czy wreszcie 
tak ważne samowychowanie, mają wspomagać wszechstronny rozwój wy-
chowanka. Chodzi w nim o to, by wychowywany poznawał otaczający świat 
i rozumiał go, rozwijał zainteresowania twórcze i zdolności, kształtował swój 
charakter, światopogląd, odkrywał wartości. W tak rozumianym wychowaniu, 
rolę fundamentalną – trudną do przecenienia – pełnią wartości upostaciowa-
ne, które w teorii pedagogicznej określa się mianem wzorów osobowych, jako 

7 J. Ratzinger (2005), Czas przemian w Europie. Miejsce kościoła i świata, Kraków: 21.
8 K. Olbrycht (2014), O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu oso-

bowym, Toruń: 10.
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nosicieli wartości uniwersalnych – budujących człowieczeństwo. W takim 
wychowaniu nie chodzi o wartości partykularne, służące najczęściej domi-
nacji jednych nad drugimi, prowadzące wręcz do wykorzystywania słabszych 
przez silniejszych. Stąd uwaga pedagogów musi być skoncentrowana na prze-
ciwdziałaniu, naturalnym u dzieci i młodzieży, tendencjom rywalizacyjnym. 
Zwłaszcza w instytucjach wychowawczych, związanych z aktywnością spor-
tową. Mówimy tutaj o szlachetnej rywalizacji, nasyconej szacunkiem dla 
tego, który przegrywa. Tylko taka postawa wychowawcza może skutkować 
pro integracyjnymi postawami społecznymi. Może przeciwdziałać niebezpie-
czeństwu nacjonalizmów.

Tragiczne doświadczenia okrucieństw dwóch totalitaryzmów XX wieku, 
spowodowały inicjatywę integracji europejskiej w postaci Unii Europejskiej, 
czyli zjednoczenia narodów na bazie uniwersalnych wartości. Obserwujemy 
jak trudny jest ten proces, właśnie z powodów tendencji nacjonalistycznych 
pewnej grupy narodów, które chcą dominować nad pozostałymi. Nieustannie 
toczona jest dyskusja na temat tego, czy Europa ma być zunifikowana, bez 
własnych odrębności, religii, kultury, tradycyjnie rozumianej rodziny, czy też 
ma być Europą ojczyzn, które wyrosły wszak ze wspólnego pnia, jakim są: 
antyk, chrześcijańskie uniwersum i rzymskie prawo. Biografie historycznych 
wzorów osobowych w postaciach: Sokratesa, Chrystusa, Pawła Włodkowica 
– wielkiego prawnika i duchownego (1370-1435), żarliwego patrioty, a tak-
że wielu innych, pokazują zestaw uniwersalnych wartości ludzkich, takich 
jak: skromność, cywilna odwaga, służba dla innych, umiłowanie prawdy, 
sprawiedliwości i ich obrona, poprzestawanie na małym w życiu osobistym, 
troska o słabszych, cierpiących, biednych9. Uniwersalizm tych wartości po-
lega na tym, że odnajdujemy je, także – jako najistotniejsze – w postaciach 
współczesnych, pochodzących z różnych kręgów kulturowych, np. Matka 
Teresa z Kalkuty, Albert Schweitzer, Martin Luter King, Maria Skłodowska, 
św. Maksymilian Kolbe, bł. Elżbieta Róża Czacka, św. Urszula Ledóchowska, 
bł. Hanna Chrzanowska, św. Jan Bosko, bł. Prymas Wyszyński i wielu innych, 
tak świeckich, jak i duchownych.

Bez wątpienia, do grona najsilniejszych wzorów osobowych – autory-
tetów, mających ogromny potencjał wychowawczy, zaliczyć należy postać 
Rotmistrza Witolda Pileckiego (1901-1948)10, która z uwagi na uwarunko-
wania polityczne Polski powojennej, nie była dotąd w wystarczający sposób 

9 A.E. Wesołowska (2005), Wzorce osobowe w procesie kształtowania tożsamości naro-
dowej i wartości humanistycznych, „Chowanna”, 2: 157-170. 

10 Biografię Rotmistrza W. Pileckiego opracowano na podstawie monografii: M. Patri-
celli (2011), Ochotnik. O Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Kraków: 397.
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akcentowana. Ten fakt uzmysławia nam to, jak silny wpływ na kulturę i wy-
chowanie mają wciąż pozamerytoryczne – zideologizowane uwarunkowa-
nia. Porywająca, szlachetna, patriotyczna postać tego wybitnego człowieka, 
którego zamordowano charakterystycznym dla tamtych, mrocznych czasów 
strzałem w potylicę 25 maja 1948 roku o godz. 21.30, w więzieniu Minister-
stwa Bezpieczeństwa Narodowego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, była 
równocześnie skazana na zapomnienie. Do dziś bowiem nie odnaleziono Jego 
doczesnych szczątków. A przecież w naszym kręgu cywilizacyjnym grzebanie 
zmarłych z należnym szacunkiem stanowi elementarny wymóg etyczny.

Któż ma historię tak piękną i tragiczną zarazem jak twoja?

Witold Pilecki urodził się w 1901 roku w Ołońcu na północy Rosji, dokąd 
trafiła jego rodzina na skutek carskich represji po upadku powstania w 1863 r., 
w którym uczestniczył dziadek Witolda – Józef. Pileccy należeli do szlachty 
herbu Leliwa, której dzieje sięgają czasów unii polsko-litewskiej. Pierwsze 
świadectwa tego rodu pochodzą z roku 1324. W 1910 roku ojciec Witolda 
– Julian, postanawia przenieść rodzinę do Wilna, by tożsamość jego dzieci 
nie została skażona rusyfikacją. Wilno podówczas uchodziło za drugie serce 
wielkiego polsko-litewskiego państwa. Dziesięcioletni Witold, jako chłopiec 
wrażliwy i inteligentny, wstępuje do tajnego harcerstwa (władze rosyjskie nie 
pozwalały działać jawnie tej organizacji). Jej spoiwem było poczucie narodo-
we i religijność.

Po rozpadzie carskiego imperium,10 grudnia 1918 roku Witold wstępuje 
wraz z innymi harcerzami do oddziału Samoobrony Wileńskiej. Zabezpie-
cza na opuszczonej przez Niemców części Wileńszczyzny polską władzę. 
W styczniu 1919 roku Polacy zostali zmuszeni do wycofania się z miasta 
i prowadzenia działań partyzanckich. Witold nie składa broni, przyłącza się 
do jednostki kawaleryjskiej dowodzonej przez braci Dąbrowskich; Władysła-
wa – Zagończyka i Jerzego – Łupaszkę. Walczy w szeregach regularnej armii 
z bolszewikami i Niemcami, jako żołnierz samodzielnej formacji WP 1 Pułku 
Ułanów Wileńskich, który po reorganizacji przekształca się w legendarny 13 
Pułk Ułanów.

Po podpisaniu w dniu 28 czerwca 1918 roku traktatu wersalskiego, usank-
cjonowane zostały granice zachodnie Polski, z wyłączeniem Gdańska jako 
Wolnego Miasta. Co do granic wschodnich Polski zwycięskie mocarstwa za-
strzegły sobie ich wyznaczenie bez sprecyzowania sposobu i daty. Rozpoczęły 
się walki narodów o wyzwolenie spod dominacji caratu. Polska przeżywała 
tragiczne zagrożenie, kiedy 2 lipca 1920 r. bolszewicki generał Tuchaczewski 
ogłosił, że „droga rewolucji światowej wiedzie po trupie białej Polski”. 5 lipca 
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rusza ofensywa bolszewików na całym froncie, zdobywają kolejno Mińsk, 
Wilno, zbliżając się do Bugu. Padają kolejne miasta: Grodno, Białystok. Upa-
dek Polski, która dopiero odzyskała niepodległość, wydaje się nieuchronny. 
Bolszewicy stoją u bram Warszawy, od Berlina dzieli ich zaledwie 350 km. 
Ogień rewolucji bolszewickiej może zapalić całą Europę. Polski patriotyzm, 
umiłowanie ojczyzny wytęsknionej przez ponad 120 lat niewoli, spowodo-
wały potężną mobilizację narodu. Do tego geniusz Józefa Piłsudskiego, który 
wraz z wybitnymi polskimi generałami: W. Sikorskim, T. Rozwadowskim i W. 
Zagórskim, doprowadził do spektakularnego pokonania Armii Czerwonej. 
Do obrony ojczyzny zmobilizowano wówczas 150 tysięcy żołnierzy.

Wraz z nimi, na apel wiceministra wojny Kazimierza Sosnkowskiego, 
stanęło aż 160 tysięcy ochotników, w tym młody Witold Pilecki, który jako 
żołnierz gen. L. Żeligowskiego wyróżnił się już w starciu w Puszczy Rud-
nickiej i w strategicznych bojach o Warszawę11. W uznaniu zasług bojowych 
przyznano mu Krzyż Walecznych. Pomimo demobilizacji Pilecki nie zaprze-
staje działalności wojskowej. Przeciwnie, po miesiącu wstępuje do Związku 
Bezpieczeństwa Kraju, odbywa kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawa-
lerii w Grudziądzu i zostaje komendantem-instruktorem oddziału związku 
w Nowych Święcianach. Inteligentny, doświadczony w walkach, władający 
niemieckim, rosyjskim i francuskim, zdaje – z bardzo wysokim wynikiem 
– egzamin maturalny przed Komisją Egzaminacyjną dla byłych wojskowych 
w Wilnie. Swoje artystyczne zainteresowania rozwija jako wolny słuchacz 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Pogarszający się 
stan zdrowia jego ojca Juliana oraz popadający w długi rodzinny majątek 
Sukurcze, w którym mieszkają rodzice i rodzeństwo, uniemożliwiają mu kon-
tynuację studiów. Pilecki musi podjąć pracę, by pomóc rodzinie. Pracuje jako 
sekretarz Związku Kółek Rolniczych wileńskiego regionu, później jako sekre-
tarz jednego z sądów wileńskich. Tęsknota za wojskiem sprawia, że w 1925 
roku odbywa praktykę w 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich stacjonującym 
w Baranowiczach, a 28 października otrzymuje awans na podporucznika re-
zerwy. W 1926 roku przejmuje od rodziców majątek Sukurcze i zaczyna go 
unowocześniać, specjalizując się w produkcji nasion koniczyny.

W 1931 roku poślubia nauczycielkę Marię Ostrowską, przychodzą na świat 
jego dzieci; pierworodny syn Andrzej (1932), później córka Zofia (1933). Jest 
wspaniałym ojcem. W wolnych od rozlicznych obowiązków chwilach związa-
nych z majątkiem, a także z pracą społeczną na rzecz lokalnej społeczności, 
pozostały czas poświęca dzieciom. Pisze dla nich wiersze, maluje, a nawet 
konstruuje zabawki. Po wielu latach pustki po wspaniałym ojcu jego syn 

11 Tamże: 44.
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Andrzej tak o nim pisał: „Siedem lat, do wybuchu wojny w 1939 r., żyliśmy 
razem jako szczęśliwa rodzina. Ojciec był duszą naszej czwórki, składającej 
się z mamy, mojej młodszej siostry Zosi i mnie. Ciekawe mieliśmy życie 
z ojcem. To było żywe srebro. Organizował nam różne zajęcia (…) On robił 
wszystko, by przygotować nas do życia – godnego życia, żebyśmy dawali sobie 
radę, nie byli safandułami. Dlatego dużą wagę przykładał do zajęć sporto-
wych. Od najmłodszych lat zaszczepiał nam takie cechy jak prawdomówność, 
obowiązkowość”12.

Rodzinne szczęście Pileckich i tysięcy polskich rodzin przerywa brutal-
nie bestialski napad na Polskę niemieckich faszystów pod wodzą Hitlera. 
Podporucznik Witold Pilecki 26 sierpnia 1939 roku otrzymuje rozkaz do-
łączenia do oddziału, wchodzącego w skład Armii „Prusy”, pod rozkazami 
generała Stefana Dąb-Biernackiego. Wileńska Brygada Kawalerii, w skład 
której wchodzą 3 pułki ułanów (3, 13, 23), ma za zadanie wspieranie tej armii. 
Podporucznik Witold Pilecki dowodzi szwadronem ułanów lidzkich. Nie-
stety na skutek niemieckiego ataku, pomimo bohaterskiej obrony Polaków, 
niemiecka agresja dokonuje zniszczenia kraju. Państwo polskie przestaje ist-
nieć. Hitler triumfuje, oświadczając publicznie w Gdańsku, że Polska taka, 
jaka powstała w wyniku traktatu wersalskiego, nigdy już się nie odrodzi. 
Niemcy razem z sowietami świętują swoje zwycięstwo w Brześciu Litewskim 
wspólną defiladą. „Milionowa armia polska pokonana, trafiła do niewoli, 
poszła w rozsypkę” – głosi biuletyn Wermachtu. Naprawdę, niewielkie pol-
skie oddziały rozpaczliwie walczyły nadal, ale była to już walka beznadziejna. 
Wziętych do niewoli, wbrew przyjętym międzynarodowym konwencjom, 
okupanci traktują jako untermenschen – słowiańskich podludzi. Już w niecały 
dzień po zdobyciu Warszawy, 29 września Ribbentrop wraz ze swoim wspól-
nikiem Mołotowem, podpisują nowy układ niemiecko-radziecki o przyjaźni 
i granicach, określający wzajemne interesy w byłym państwie polskim. Obie 
dyktatury porozumiewają się w sprawie nowej granicy między Niemcami 
a Związkiem Radzieckim, która biegnie wzdłuż Sanu i Bugu. Porozumiewają 
się także w sprawie współpracy mającej na celu tłumienie wszelkich oznak 
buntu. Tutaj NKWD i Gestapo działają wspólnie z zamiarem całkowitego 
zniewolenia Polaków. Jednak Polacy nie godzą się z tym. Nie chcą się poddać.

Już 30 września w Paryżu powstaje Rząd RP na uchodźstwie pod kierow-
nictwem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Si-
korskiego. Godność prezydenta przypadła Władysławowi Raczkiewiczowi. 5 
października w Warszawie odbywa się ponad dwugodzinna defilada z udzia-
łem Hitlera, która ma wbić do głów Polakom, że ich państwo nie istnieje, 

12 Tamże: 53.
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a „wybrana rasa” będzie nad nimi panować. Zorganizowany opór formalnie 
ustaje, ale nie partyzantka.

Podporucznik Pilecki skrył się w lasach wraz z grupą ułanów, którzy 
zdołali uniknąć śmierci lub niewoli. W czasie krótkiej kampanii wrześniowej 
dowodzony przez niego pluton zniszczył pięć niemieckich pojazdów pancer-
nych, dwa samoloty na ziemi i jeden w powietrzu. Wraz z resztką plutonu, 
do 17 października Pilecki prowadził wojnę podjazdową, ale już bez nadziei, 
że partyzanci wskrzeszą Polskę. Musiała powstać podziemna organizacja, 
której zadaniem byłoby przygotowanie narodu do odrodzenia. Na tamtą 
chwilę wydawało się to niemożliwe. Mołotow na posiedzeniu Rady Najwyż-
szej Związku Radzieckiego w dniu 31 października oświadczył z sarkazmem, 
że po krótkich atakach Wermachtu i Armii Czerwonej, „nic nie pozostało 
z tego podłego bękarta traktatu wersalskiego”, którego sprzymierzeni Niemcy 
i Rosjanie nigdy nie zamierzali zaakceptować.

Rodzinie Pileckich, która znalazła się pod sowiecką okupacją, groziło 
uwięzienie przez stalinowskie NKWD. Ta polityczna organizacja systematycz-
nie polowała na rodziny polskich oficerów. Uznawano ich za wrogów ludu, 
obszarników i dziedziców. Opracowany przez Berię i zatwierdzony przez Sta-
lina plan zakładał, że takie osoby należy deportować, zsyłając do Kazachstanu 
i na Syberię na około 10 lat, a ich całe mienie skonfiskować. Maria Pilecka 
wraz z dziećmi, aby uniknąć zsyłki uciekła z majątku Sukurcz do Ostrowi 
Mazowieckiej, gdzie mieszkali jej rodzice. Po miesiącu dołączył do nich Wi-
told, który mógł przedostać się, jak podkreśla syn Andrzej, na Zachód przez 
Węgry, ale pozostał w okupowanej Polsce, bo uważał, że „tutaj będzie bardziej 
potrzebny”13.

W momencie klęski, wielu polskich oficerów nie zdołało przedostać się 
do Rumunii, na Węgry, albo po prostu, jak Witold Pilecki, dokonało świado-
mego wyboru pozostania w okupowanej ojczyźnie, by kontynuować walkę 
o niepodległość, tworząc podziemne organizacje i grupy bojowe. 27 września 
1939 r., w przededniu kapitulacji powstaje w Warszawie z inicjatywy generała 
Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego Służba Zwycięstwu Polsce (SZP). 9 li-
stopada powstaje Tajna Armia Polska (TAP). Zaś z inicjatywy premiera rządu 
polskiego na uchodźstwie powstaje we Francji 17 listopada 1939 r. Związek 
Walki Zbrojnej (ZWZ), który wchłonął SZP i TAP. W tej podziemnej armii 
dowódcą zostaje mjr Jan Włodarkiewicz „Drawicz”, a szefem sztabu Witold 
Pilecki „Witold”. Podziemna armia rośnie, przybywa jej członków. Część 
uzbrojenia stanowi broń lekka, ale niektórzy żołnierze posiadają pistole-
ty maszynowe, a nawet rusznice przeciwpancerne. Na czele rosnącej armii 

13 Tamże: 79.
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podziemnej staje 45-letni generał Stefan Rowecki „Grot”, były dowódca war-
szawskiej brygady pancernej. Gestapo usiłuje to podziemie zniszczyć, orga-
nizuje obławy, aresztowania, zsyłając jego członków do niemieckiego obozu 
w Auschwitz.

Dnia 19 września 1940 roku do zaparkowanych na placu Wilsona w War-
szawie ciężarówek zapędzono około tysiąca aresztowanych i przewieziono pod 
lufami pistoletów do ujeżdżalni 1-go pułku szwoleżerów. Była to druga tak 
spektakularna łapanka w okupowanej Warszawie. Mężczyzną, który dobrowol-
nie oddaje się esesmanom jest Witold Pilecki, legitymujący się dokumentem 
na nazwisko Tomasza Serafińskiego. Kilku więźniów zostaje zwolnionych dzię-
ki wstawiennictwu krewnych, którym prawdopodobnie udało się przekupić 
esesmanów. Pozostałych 21 września załadowano na ciężarówki. Po przewiezie-
niu na stację kolejową więźniowie trafiają do towarowych wagonów, w których 
uprzednio transportowano wapno. Bez picia, bez jedzenia, we wzbijającym się 
dokuczliwym pyle wapiennym, przybyli na miejsce około dziesiątej wieczorem. 
Po otwarciu drzwi wagonów powitali ich esesmani z wycelowanymi karabina-
mi i z szarpiącymi się na smyczach psami. Jednemu z więźniów esesmani każą 
biec, by nagle, ot tak sobie, wystrzelić w jego stronę serią z karabinu. Potem 
wyznaczają dziesięciu przypadkowych więźniów i zabijają jednego po drugim, 
co miało być informacją dla pozostałych, co ich czeka, gdyby podjęli próbę 
ucieczki14. Wszystkich jedenastu – napisze Pilecki w jednym ze swoich rapor-
tów – ciągnięto na rzemieniach, uwiązanych do jednej nogi. Więzień numer 
4859, czyli Pilecki – Serafiński, znalazł się w miejscu, którego nie wyobrażał so-
bie w najczarniejszych scenariuszach, zgłaszając się do wykonania misji. Misji, 
która wymagała od niego nieprawdopodobnej odwagi i poświęcenia. Z drugiej 
strony, tylko człowiek o tak nieprzeciętnych zdolnościach, szczerym patrioty-
zmie i najczystszej moralności, mógł podołać temu zadaniu.

Przeżyć to piekło – to myśl, z którą budzili się przemarznięci więźniowie 
każdego dnia. Pilecki myślał jeszcze, by stworzyć w tym potwornym miejscu 
siatki ruchu oporu. Myślenie o tym zajmuje jego umysł nieustannie: „pod-
trzymywać kolegów na duchu przez dostarczanie i rozpowszechnianie wiado-
mości z zewnątrz, organizować w miarę możliwości dożywianie i rozdzielać 
bieliznę, przekazywać wiadomości na zewnątrz. A jako uwieńczenie wszyst-
kiego przygotować oddziały własne do opanowania obozu, gdy nadejdzie 
chwila zrzucenia tu broni lub desantu”15.

Pierwszy raport dotyczący życia w lagrze, traktowania więźniów, robót, 
które muszą wykonywać, ich wyżywienia, odzieży i repertuaru kar przekazuje 

14 Tamże: 90-101.
15 Tamże: 102.
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Pilecki na zewnątrz już w listopadzie. W dniu 18 marca 1941 raport docie-
ra poprzez Sztokholm do biura polskiego Sztabu Generalnego w Londynie. 
Tym samym alianci otrzymali pierwszy oficjalny dokument o tym, co dzie-
je się w Auschwitz. Udało się go wysłać dzięki podporucznikowi polskiego 
wywiadu, którego zwolniono z obozu na rozkaz komendy głównej Gestapo 
w Warszawie, gdzie prawdopodobnie kogoś przekupiono. Pilecki wiedział 
o tym zwolnieniu dzięki swoim kontaktom w centralnej kancelarii obozu. 
Tworząc komórki ruchu oporu w Auschwitz, Pilecki wykorzystuje do tego 
celu, wypróbowany w konspiracji system „piątek”. Obowiązywała w nim że-
lazna zasada: nowym członkom nie wolno wiedzieć o wyższych szczeblach, 
chronionych tarczą konspiracyjnych pseudonimów16. W ten sposób Pilecki 
zapobiegł efektowi domina, które w razie wpadki mogłoby zniszczyć całą 
siatkę konspiracyjną w Auschwitz, nazwaną Związkiem Organizacji Wojsko-
wych (ZOW). W swoim raporcie Pilecki, co oczywiste, nie przytacza nazwisk 
członków organizacji, podając jedynie liczby, które wskazują, że na przełomie 
kwietnia i maja 1941 roku, składała się ona z około czterdziestu członków, 
których usytuowano w newralgicznych ośrodkach funkcjonowania lagru.

Charakterystyczne było to, że latem liczba więźniów wzrastała, co zwią-
zane było ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na siłę roboczą dla boga-
cącego się okupanta. Więźniowie ponadto, sami dla siebie budowali kolejne 
pawilony, do których zwożono najpierw Polaków, później także inne naro-
dowości, w tym Żydów. Zdarzały się także zwolnienia z obozu, ale to były 
wyjątki. Auschwitz opuszczali zazwyczaj ci, których rodziny w drodze prze-
kupstwa lub poprzez pośredników załatwiały takie zwolnienie. Bywały też 
przypadki zwolnienia na skutek interwencji konsulatów państw sprzymierzo-
nych z Niemcami lub państw neutralnych. Dla Pileckiego opuszczający obóz 
byli cennym ogniwem komunikowania się ze światem zewnętrznym. Dzięki 
nim możliwe było łączenie „podludzi” z wolnymi, potępieńców z tymi, którzy 
nie mają pojęcia o ich losie. Świat miał nigdy nie poznać tego, co działo się 
w Auschwitz. To dzięki ogromnej odwadze Pileckiego, wynikającej z jego siły 
moralnej, zakorzenionej w systemie wartości, w którym ukształtowała go jego 
rodzina i środowisko, co miało być ukryte przed światem, zostało ujawnione.

Pilecki od początku realizacji swojej misji, polegającej na informowaniu świa-
ta o barbarzyństwie niemieckim, myślał też o wybuchu powstania w Auschwitz, 
skoordynowanym z siłami z zewnątrz. Marzył o ataku na obóz oddziałów party-
zanckich i żołnierzy AK, z równoczesnym bombardowaniem niemieckich struk-
tur wojskowych. Myślał także o alianckich zrzutach broni i amunicji, którymi 
można by uzbroić więźniów. Wierzył, że tego typu przedsięwzięcie ma szansę 

16 Tamże: 106.
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na sukces. Tutaj się rozczarował, bo mimo wysyłanych systematycznie raportów 
o tragicznym losie więźniów obozu (w pierwszych trzech latach zamordowano 2 
miliony osób, a w następnych dwóch 3 miliony), nalegań na aliantów, jego działa-
nia nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Rozgoryczony taką postawą swoich 
adresatów, postanawia o ucieczce z obozu, po uprzednim przekazaniu osobom 
zaufanym zadania kontynuowania jego misji. Realizacja dokładnie opracowane-
go planu następuje w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. z poniedziałku wielkanoc-
nego na wtorek, kiedy dyscyplina w obozie była nieco rozluźniona17. Ucieczka, 
skrupulatnie zaplanowana, nastąpiła po północy. Pileckiemu towarzyszyli jeszcze 
dwaj więźniowie: Redzej i Ciesielski.

Na własną prośbę Pilecki odbył spotkanie z komendantem placówki AK 
w Nowym Wiśniczu. Jak się okazało było to spotkanie nieprawdopodobne, 
bo komendantem okazał się Tomasz Serafiński, którego tożsamością, przez 
dwa lata i siedem miesięcy posługiwał się w obozie Pilecki. Dowództwo 
krakowskie AK nie przezwyciężyło nieufności wobec uciekinierów, uznając 
za nieprawdopodobny sposób ucieczki z Auschwitz. Kraków obawiał się, 
że wszyscy trzej są prowokatorami i zarządził ich obserwację. W tej sytuacji 
Pilecki pomija dowództwo okręgu i zwraca się bezpośrednio do Warszawy. 
Komenda Główna AK zawiadamia Pileckiego, że na razie nie przewiduje 
zbrojnego powstania w Auschwitz, natomiast na niego czeka odznaczenie 
za to, czego dokonał w lagrze. Nie tego oczekiwał. Ale to było i tak lepsze 
od informacji, które nadeszły w lipcu, mianowicie aresztowania i osadzenia 
w obozie Sachsenhausen naczelnego szefa AK generała „Grota” Roweckiego, 
uwięzienia przez Gestapo komendanta Narodowych Sił Zbrojnych pułkowni-
ka Ignacego Oziewicza, do dziś niewyjaśnionej śmierci generała Sikorskiego, 
który zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku, która 
w oczach wielu uchodziła za zamach. Do ciosów jakie spotkały podziemną 
armię należy jeszcze dodać ujawnioną światu 13 kwietnia 1943 r. informację 
o odkryciu ciał polskich oficerów w lesie katyńskim.

Wszystko to skłoniło Pileckiego do wyjazdu do Warszawy w dniu 23 
sierpnia. Dołączają do niego później dwaj towarzysze ucieczki Redzej i Cie-
sielski. Pilecki zgłasza się do Komendy Głównej AK, jednakże ani jago obec-
ność, ani raporty, które wysyłał z narażeniem życia, nie zmieniają ostrożnej 
postawy dowództwa wobec wsparcia powstania w Auschwitz. Uznano, że to, 
co napisał w raportach i z trudem przekazał do Londynu jest „przesadzone”. 
Pilecki dostaje nową tożsamość, nazywa się teraz Roman Jezierski, pracuje 
w jednej z komórek Oddziału II Komendy Głównej AK. Jego podwładnym 

17 Tamże: 248-260. 
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zostaje towarzysz-zbieg Jan Redzej18. AK musi zewrzeć szeregi, dalej prowa-
dzić walkę partyzancką, przerywając linie telefoniczne i kolejowe, eliminować 
zdrajców i szpicli, pomagać dręczonej i ograbianej przez Niemców ludności. 
Pilecki nie rezygnuje z projektu wyzwolenia Auschwitz, opracowuje plan ak-
cji wojskowej i przedstawia go oficerowi Kedywu (Kierownictwo Komendy 
Głównej AK) i uzyskuje zapewnienie, że zwrócą się do niego, kiedy sprawa 
będzie aktualna. Był to 23 października 1943 roku.

Poza znakomicie pełnioną rolą polskiego żołnierza, oficera, Pilecki jest 
także ojcem i choć w imię wyższej konieczności, musiał poświęcić rodzinę, 
robi co w jego mocy, aby być kochającym, obecnym w jej życiu towarzyszem. 
Póki co, znakomicie przelewał swoje uczucia na papier, nie mogąc czynić tego 
bezpośrednio. Oto fragment czułego listu do dziesięcioletniej córeczki Zosi, 
napisany 18 października 1943 r.: „Jestem bardzo rad z pierwszego Twego 
listu do mnie. Andrzejek też mógłby – pomimo chorej nóżki, list napisać, 
bo przecie list pisze się rączką, a nie nóżką – trzeba tylko być więcej zdecy-
dowanym, no ale przypuszczam, że on napisze do mnie następnym razem. 
Bardzo się cieszę, że jesteś taką zawołaną gosposią i lubisz różne zwierząt-
ka i roślinki hodować. Ja również lubię każdego robaczka, żuczka, fasolkę, 
groszek i wszystko, co żyje. Dlatego też jest mi przyjemnie, że w was, moich 
dzieciakach widzę te same cechy. Z Andrzejkiem też na pewno znajdziemy 
wspólne upodobania, gdy porozmawiamy ze sobą lub napiszemy do siebie 
listy. (…) Żyjemy w takich czasach, kiedy nie wiadomo jest, czy będę mógł 
pisać do Was, gdy będziecie dorośli (a list może się przechować)”. A oto frag-
ment listu – wierszem pisanego do o rok starszego od Zosi syna Andrzeja: 
„(…) Dość, że dotychczas cicho – jak makiem, ani słóweczka, ani robótki. 
Jest nieprzyjemnie w chłopaku takim dziś przewidywać chaosu sztuki. Jeśli 
Cię ręka swędzi i oko. Równego sobie szukaj – silnego. Z nim stań do walki. 
Uda się – a więc: głęboko! Miecz wraż swój w niego!!! Lecz słabe niszczyć 
stworzonka – nieduże. Zabierać im życie, które im Bóg nie bierze. Tak robić 
potrafią przede wszystkim tchórze. Lecz nigdy nie robią tego rycerze. Po-
mimo wszystko całuję Cię serdecznie. I może napiszesz mi swoje wiersze”. 
Widać w korespondencji ojca do dzieci wiele najlepszych uczuć, ojcowskiej 
troski o ich dobry rozwój i szlachetne wychowanie. Widać także realne przy-
gotowanie dzieci do ewentualnego sieroctwa, które się niestety ziściło pięć lat 
później. Wiele mówi o kochającym ojcu fragment jego listu do syna, napisany 
28 maja 1944 r.: „Kochany mój chłopaku! Strasznie żałuję, że nie mogę Cie-
bie przytulić do serca. Przejąłeś się moimi uwagami wierszowanymi i pewno 
się popłakałeś – jak na rycerza przystało – dziękujesz mi jednak grzecznie 

18 Tamże: 265-286.
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za list. Biedna moja Siobasza! Wiem, że nie we wszystkim jest Twoja wina. Nie 
pisałeś i z innych powodów. Powinieneś już raz nareszcie zrozumieć, że cho-
ciaż uwagi rodziców są przykre czasami (ja sam miałem rodziców i czasami 
myślałem: czego oni ode mnie chcą?), a jednak wszystko, czego się od ojca 
i matki nauczyłem, bardzo mi się przydało w życiu (…)”.

Z trudem zjednoczony przez Pileckiego podziemny ruch oporu w obozie 
zaczyna toczyć erozja i grozić poważne niebezpieczeństwo. Komuniści powo-
łują najpierw Gwardię Ludową (GL), później zaś Armię Ludową (AL). Cho-
ciaż te formacje nie cieszyły się poparciem Polaków, mogły liczyć na pomoc 
Armii Czerwonej. W zasadzie do 5 stycznia 1942 roku, czyli do powstania 
w Warszawie Polskiej Partii Robotniczej (PPR) pod wodzą P. Findera i M. 
Nowotki (zrzuconych do Polski na spadochronach z ZSRR), w podziemiu nie 
było komunistów. Wprawdzie Rosja sowiecka walczyła z hitlerowskimi Niem-
cami, to jednak wciąż żywa była wśród Polaków pamięć o równie brutalnej, 
ponad sto lat trwającej, bezwzględnej rusyfikacji z okresu zaborów.

W Armii Krajowej, formalnie apolitycznej, ożywionej patriotyzmem za-
częły pojawiać się głosy nacjonalistyczne i antykomunistyczne. Wielu woj-
skowych zmagających się z okrutnym hitleryzmem, ma w pamięci równie 
bestialski bolszewizm. Ujawniona zbrodnia katyńska spotęgowała nieufność, 
wręcz wrogość AK wobec komunistów. Ta sytuacja ulega dalszej komplikacji 
w okresie, kiedy Związek Patriotów Polskich głosi ze Wschodu, że nie chce 
Polski takiej jak przedwojenna, rządzonej przez „szlachtę i księży” oraz szer-
muje hasłem „Polska siedemnastą republiką ZSRR”. Ofensywa sowiecka wła-
śnie miała się rozpocząć, a przygotowywane powstanie komuniści mogli wy-
korzystać, stając na jego czele i sobie przypisując wszelkie zasługi wyzwolenia 
Polski spod niemieckiej okupacji. Premier Mikołajczyk przebywa w Moskwie 
30 lipca, gdzie wyznaczono mu rozmowę ze Stalinem na 3 sierpnia. Dykta-
tor uznał już za reprezentację narodu polskiego Związek Patriotów Polskich 
Bolesława Bieruta i Wandy Wasilewskiej. 1 sierpnia wybucha Powstanie War-
szawskie. Cała odpowiedzialność za to wydarzenie, które tylko do pewnego 
stopnia było wyborem, spada na dowództwo AK.

W składzie Zgrupowania „Chrobry II” jest szeregowy Roman Jezierski, 
ps. „Roman”, czyli rotmistrz Witold Pilecki. Niestety jego wielkie pragnienie 
wyswobodzenia tysięcy więźniów Auschwitz nie może się ziścić. W połowie 
lipca dowództwo AK postanawia, że operacja „Burza” nie może oznaczać 
równoległej rewolty w lagrze. Oznaczałaby ona pewną masakrę więźniów, 
do której przystąpiliby Niemcy, chcąc zatrzeć ślady swoich zbrodni przed wy-
cofaniem się. „Roman” wraz ze swoim oddziałem biją się teraz za wszystkich 
o Polskę. Warto przytoczyć w tym miejscu historię brawurowej obrony waż-
nego odcinka w Alejach Jerozolimskich, z którego kontrolowany był cały ruch 
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na osi wschód – zachód. To właśnie tego odcinka, nazwanego przez ludność 
„redutą Witolda”, ten uparty rotmistrz broni skutecznie przez pół miesiąca, 
dając dowód tego, że on i jego podkomendni są skuteczni. Potrafią się bić o to, 
co najważniejsze. Ale nawet tak skuteczni nie byli w stanie pokonać wrogów. 
Wojska sowieckie stojące z bronią u nogi po praskiej stronie Wisły, nie udzie-
lają powstańcom żadnej pomocy pomimo kontaktów AK z Armią Czerwoną. 
Desperacka walka osamotnionych oddziałów powstańczych trwała 63 dni, 
tj. do 2 października 1944 roku. Generał Komorowski podpisuje kapitulację 
po otrzymaniu zapewnień poszanowania międzynarodowych konwencji do-
tyczących zarówno bojowników, jak i ludności cywilnej.

W powstaniu straciło życie kilkanaście tysięcy wojskowych, około stu 
pięćdziesięciu tysięcy cywilów. Ponad jedenaście tysięcy żołnierzy przeżyło, 
w tym około dwa tysiące kobiet. Po rozkazie zaprzestania walk, 5 paździer-
nika Warszawę opuszcza pół miliona osób. Zemsta Hitlera spada na miasto. 
Oddziały saperów systematycznie niszczą miasto przez trzy miesiące. War-
szawa miała zniknąć z powierzchni ziemi.

Wojna skończyła się także dla Pileckiego, niezłomnego wojownika, szla-
chetnego człowieka. Tym co go charakteryzowało to to, że on zawsze instynk-
townie najpierw myślał o innych, a później o sobie. Nie pytał interlokutora czy 
jest z prawicy czy z lewicy, czy jest Polakiem czy Żydem? Dla niego liczyła się 
Polska i jej suwerenność. Wśród żołnierzy, którzy skapitulowali i maszerowali 
do niewoli, był rotmistrz Pilecki. Trafia znowu za kolczaste druty, najpierw 
do obozu jenieckiego w Lambsdorf (Łambinowice), później do Oflagu VII 
w Murnau, odziany już nie w pasiak, lecz mundur polskiego oficera – jeńca 
wojennego o numerze 101892. Ten żołnierz pełen niezachwianej nadziei już 
niczego nie może dokonać w tej koszmarnej, dobiegającej końca wojnie. Bra-
my Oflagu w Murnau otwierają amerykańscy żołnierze w dniu 28 kwietnia. 
Pilecki wyjeżdża do Włoch, by spotkać się z towarzyszami broni z II Korpusu 
generała Andersa, z którym rozmawiał dwukrotnie. Na życzenie generała 
dyktuje piszącej na maszynie Marii Szelągowskiej, przyjaciółce z okupacji, 
sprawozdanie z podziemnej organizacji wojskowej w Auschwitz, którą tam 
założył. Przeżywa, bo trudno mu pogodzić się ze świadomością tego, że Pol-
ska o którą walczył, częstokroć narażając życie, odradza się w innym kierunku 
niż tego pragnął. Komunizm przenikał coraz głębiej. 1 lutego 1945 roku, pod 
osłoną sowieckich bagnetów, zainstalował się Rząd Tymczasowy Rzeczpospo-
litej Polskiej, a jego zbrojnym ramieniem, podporządkowanym NKWD były: 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UB) i Milicja Obywatelska (MO).

W dniach 18-21 czerwca 1945 roku odbywa się w Moskwie proces szes-
nastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, których w sfingowanym 
procesie uznano za faszystowskich bandytów, pozujących na demokratów, 
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hitlerowskich katów, agentów faszystowskich Niemiec działających w niele-
galnej organizacji, tj. w Armii Krajowej, która wraz z Niemcami przygoto-
wywała się do napaści na Związek Radziecki, posuwając się do terroryzmu 
i szpiegostwa19. Wszystko było ustalone. Obrońcy tych, którzy przyznali się 
do winy, proszą sąd o pobłażliwość. „Proces szesnastu” oznaczał kres kie-
rownictwa sił demokratycznych w Polsce. Przegrała AK, przegrał prawowity 
rząd. Sowieci osiągnęli więcej aniżeli hitlerowcy poprzez swój okrutny terror. 
Pilecki, jak wielu innych, nie zamierza się poddać. W dniu 8 grudnia wraz 
z Marią Szelągowską i ppor. Marianem Szyszko-Bohuszem przybywa do War-
szawy z dowodem wystawionym na nazwisko Romana Jezierskiego. Sytuacja 
w Polsce bardzo przygnębiająca. Represje, związki z odosobnionym prawowi-
tym rządem coraz słabsze, tysiące żołnierzy AK bez rozkazów błąka się bez 
możliwości podjęcia sensownej aktywności. 2 września powołano do życia 
„Wolność i Niezawisłość” (WiN), w którego nazwie zaznaczono, że organi-
zacja nie zamierza prowadzić walki, a jedynie ogranicza się do działań spo-
łeczno-politycznych. Tajne prosowieckie służby zneutralizowały organizację. 
Zbudowanie skutecznej i wiarygodnej organizacji utrudniają aresztowania, 
seryjne egzekucje i polowania NKWD na patriotów.

Nowa władza komunistyczna związana z PPR odnosi zwycięstwo w refe-
rendum w dniu 30 czerwca 1946 roku. Tymczasowy Rząd Jedności Narodo-
wej dokonuje „aktu dobrej woli”, ogłasza amnestię, by aresztować opozycję. 
Gen. Anders z Włoch kieruje przez emisariuszkę rozkaz, by Pilecki wyjechał 
na Zachód, gdyż jest „spalony”. Pilecki i jego żona nie chcą wyjeżdżać z Polski. 
Nowy rząd polski prowadzi systematyczne czystki. Pileckiemu, któremu uda-
wało się z Gestapo, teraz nie potrafi wywikłać się z pętli, która się wokół niego 
zaciska. 8 maja 1947 roku zostaje aresztowany przez UB, trafia do izolatki wię-
zienia mokotowskiego na ul. Rakowieckiej 37. Nikt nie może go odwiedzać. 
Codziennie poddawany jest przesłuchaniom przez znanych z okrucieństw ofi-
cerów, którzy się wymieniają, aby go dręczyć i zmusić do mówienia. Śledztwo 
nadzoruje pułkownik J. Różański (właściwe: J. Goldberg), dyrektor Departa-
mentu Śledczego MBP. W dniu 28 stycznia 1948 roku podpułkownik Adam 
Humer, szef II Wydziału Śledczego MBP zatwierdza akt oskarżenia przeciwko 
Pileckiemu, Marii Szelągowskiej i Tadeuszowi Płużańskiemu, którym wymie-
rzono karę śmierci. Pozostałym czworgu wymierzono kary długoletniego 
więzienia. W uzasadnieniu wyroku sąd oświadczył, że trzej główni oskarżeni 
dopuścili się najcięższej zbrodni stanu i zdrady narodu, przejawiali nienawiść 
do Polski Ludowej, wykazali szczególną gorliwość w akcji szpiegowskiej. Dla 
podobnych „zbrodniarzy” nie mogło być litości. Jednakże ta nowa Polska 

19 Tamże: 371.
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potrafiła być „wspaniałomyślna”. Apelacja doprowadziła do zamiany kary 
śmierci wobec M. Szelągowskiej i T. Płużańskiego na dożywocie. Oboje zo-
staną zwolnieni w 1956 roku. Pileckiego wykluczono z prawa łaski, pomimo 
tego, że ujmują się za nim, oprócz rodziny, także byli więźniowie Auschwitz, 
występujący o akt łaski ze strony prezydenta Bieruta. Poproszono również J. 
Cyrankiewicza, który odmówił wsparcia. Pilecki nie ma żadnych złudzeń. Jest 
kozłem ofiarnym, płaci za ideały, którym pozostał wiernym do końca.

Bierut nic nie zrobił by rotmistrzowi ocalić życie. Cyrankiewicz, były wię-
zień Auschwitz – zgłosił swoje weto wobec częściowego ułaskawienia pozwala-
jącego na pozostawienie Pileckiego przy życiu. Dlaczego? Wszystko sprzysięgło 
się przeciwko Pileckiemu. Szczęście, które dopisywało mu zawsze na wojnie 
i w Auschwitz, nagle odwróciło się od niego w Polsce Ludowej. 25 maja 1948 r. 
był ostatnim dniem jego życia. Wyprowadzono go z celi ze związanymi na ple-
cach rękami, w towarzystwie wiceprokuratora, naczelnika więzienia, lekarza 
i kapelana wojskowego, do pomieszczenia, w którym czekał na niego kat. Zwłoki 
Pileckiego pogrzebano potajemnie w bezimiennym dole, na jednym z warszaw-
skich cmentarzy; do dziś nie odnalezione. Rodzina, której o wykonaniu wyroku 
nie poinformowano, dowie się dopiero 40 lat później w 1988 roku o przebiegu 
i dacie egzekucji, kiedy pozwolono jej zapoznać się z protokołem.

Podsumowanie

Analizując postać rotmistrza Pileckiego, po odrzuceniu całego politycz-
nego kontekstu, jakim była zmiana ustroju w Polsce, po dramacie klęski wrze-
śniowej i Powstania Warszawskiego, pytajmy o to, czy zasługuje on na miano 
autorytetu? Spróbujmy scharakteryzować tę postać, tzn. wyszukiwać jej naj-
bardziej charakterystyczne cechy osobowości, pytając jednocześnie o to, czy 
mają one uniwersalny charakter na tyle, by uznawać rotmistrza za autorytet, 
przykład do naśladowania w procesie wychowania. Popatrzmy na tę postać 
przez pryzmat komunitaryzmu i liberalizmu, poszukując odpowiedzi na py-
tanie o to, czy cechy, które charakteryzowały rotmistrza, mogły się rozwinąć 
w oparciu o jego szeroko rozumiane środowisko (jak ma to miejsce w teorii 
komunitaryzmu), czy raczej były wynikiem indywidualizmu samorealizacyj-
nego bohatera, charakterystycznego dla liberalizmu?

Omawiając najważniejsze cechy charakteryzujące tę postać, należy podkre-
ślić następujące jej przymioty. Są nimi bez wątpienia: niezachwiana nadzieja 
na wolną Polskę, niezachwiana determinacja i konsekwencja w działaniu, 
zdolność do przyznawania racji drugiemu, jeśli argumenty są przekonywujące, 
inteligencja, błyskotliwość, wrażliwość na krzywdę innych, w tym słabszych, 
odwaga i otwartość, bezkompromisowy patriotyzm, nade wszystko miłujący 
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ojczyznę, rodzinę, kierujący się chrześcijańskim systemem wartości i z niego 
wynikającym modelem własnego życia. Patriotyzm, który pozwalał mu re-
zygnować z osobistej wygody na rzecz dobra wyższego, jakim była dla niego 
niepodległa Polska (wszak tylko niepodległa – jego zdaniem – zabezpiecza 
prawidłowy rozwój narodu), zdolność do podejmowania organicznej pracy 
na rzecz społeczności lokalnej, umiłowanie aktywności sportowej, jak na ułana 
kawalerzystę przystało, do czego wdrażał swoje dzieci, troszcząc się o to, by nie 
były „safandułami”, wspaniale rozumiejący i wypełniający rolę ojca i męża.

Współczesna liberalna kultura, wprawdzie zawiera uznanie i społeczny 
podziw dla mistrza, ale jej trzonem aksjologicznym są takie wartości jak 
wolność, indywidualność, autentyzm, samorealizacja, kreacja i autokreacja. 
Jednakże, aby zrozumieć liberalną wizję człowieka, należy dokonać wykładni 
rozumienia w/w wartości. I tak wolność jest tu rozumiana jako niezależność 
i swoboda, bez żadnych ograniczeń (wolny niczym nieograniczony wybór), 
indywidualność jako „ja” bezustannie zagrożonego przez innych, autentyzm 
weryfikowany głównie emocjonalnymi odczuciami zgodności ze sobą, sa-
morealizacja, kreatywność i autokreatywność jako dążenie do oryginalności, 
w sensie przeciwieństwa odtwarzania, powtarzania i podobieństwa. Jednym 
słowem w kulturze liberalnej chodzi o odrzucenie wartości zastanych. Z dru-
giej zaś strony pragmatyzm i utylitaryzm współczesnego, pędzącego w rozwo-
ju świata, wymuszają w praktyce zgoła inną hierarchię wartości, mianowicie: 
wymiernej użyteczności, przydatności, zysku, wysokiej pozycji na rynku, 
konsumpcji. Tym indywidualistyczno-utylitarnym zestawem wartości, zastą-
piono dążenie człowieka do doskonałości. Ta ostatnia wartość była bardzo 
charakterystyczna dla Pileckiego. Jego dążenie do doskonałości, oparte było 
na dziele mistrza duchowości, jakim był Tomasz Hemerken a Kempis (1379-
1471). Jego książeczka O naśladowaniu Chrystusa stała się drogowskazem 
i źródłem rozwoju duchowego rotmistrza. To z niej czerpał siłę, tak fizyczną, 
jak i psychiczną do podołania niezwykle trudnym zadaniom, które postawiła 
przed nim, dopiero co odzyskana Rzeczpospolita.

Bez duchowego rozwoju – pisze K. Olbrycht – nawet dążenie do dosko-
nałości realizującej ideał człowieka w sferze fizycznej, dążenie, na którym 
rozwija się mistrzostwo sportowe, a nawet ruch olimpijski, degenerują się20. 
Udoskonalanie człowieka, tak fizyczne jak i psychiczne, staje się przedmio-
tem poszukiwań w wielu dziedzinach nauki, przedmiotem zainteresowania 
na masową skalę21. Jeżeli jednak doskonalenie człowieka podejmowane 

20 K. Olbrycht (2014), dz. cyt.: 47.
21 M. Sandel (2014), Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii 

genetycznej, Warszawa.
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będzie w oderwaniu od jednoczesnego rozwoju duchowego, związanego 
z wartościami najwyższymi, wówczas prowadzi ono do egocentryzmu. Prak-
tyczny egocentryzm prowadzi człowieka do patrzenia na świat i innych ludzi 
przez pryzmat własnego „ja”. Wywołuje on u człowieka – egocentryka, brak 
krytycyzmu i obronę własnego „ja” za wszelką cenę. Egocentryzm i egoizm 
skutkują instrumentalnym traktowaniem innych. Ocenianiem innych przez 
pryzmat ewentualnej ich przydatności do własnego projektu. Wzmacniają 
więc przekonanie o zasadności moich roszczeń wobec innych, a także o moż-
liwości uprzedmiotowiania ludzi.

Dla współczesnej kultury masowej, znanymi są osoby często bywające 
w mediach, znane np. z reklam. Nieznanymi zaś są osoby naprawdę wybitne. 
Postaciami podziwianymi, pisze z goryczą Chantal Delsol, „nie są już boha-
terowie, niosący jakieś przesłanie, lub spełniający jakąś misję, ani sprawie-
dliwi, którzy wskazują odniesienia etyczne, lecz gwiazdy stanowiące wzór 
człowieka pozbawionego wewnętrzności, mistrzowie ostentacji i triumfującej 
widzialności. Osobowy podmiot wyparowuje w manifestacjach czynionych 
ku chwale pozoru, w ekshibicjonizmie i bezwstydzie charakterystycznych 
dla społeczeństwa, w którym wystawianie wszystkiego na pokaz kompensuje 
brak głębi”22. Tak dzieje się, jeżeli autorytet nie jest łączony z etyką. Autory-
tetom bowiem należy stawiać wysokie wymagania, a nie tylko popularność 
w mediach. Autorytet – pisze B. Skarga – „to ma być wzór rozumnego postę-
powania, wzór społecznej postawy, a więc strażnik wartości, które jeszcze za-
chowały swoją wysoką cenę, których przynajmniej jakaś część ludzi chciałaby 
bronić”23. Autorytetem więc obdarza się te osoby, które o takich wartościach 
starają się przypominać, które nie zwątpiły w ich sens.

Wysokie wymagania stawiał sobie Witold Pilecki. Stawiał je także swoim 
dzieciom, bo sam był ukształtowany w takim etosie. Był on rzeczywistym świad-
kiem uznawanych wartości, wiernym ich realizatorem, pomimo niesprzyjające-
go otoczenia kulturowego i pogłębiającej się degradacji człowieka, spychanego 
przez dwa okrutne totalitaryzmy do roli przedmiotu, pozbawionego godności, 
celu i sensu. Totalitaryzmu sowieckiego nasz bohater nie przeżył. Zdążył wy-
szeptać swojej szwagierce, która go widziała po raz ostatni, że Auschwitz to była 
igraszka w porównaniu z tym, co przyszło mu przeżywać w Polsce, jego ojczyź-
nie, po rzekomym – jak się okazało – odzyskaniu niepodległości. Niepodległo-
ści, bez której – jak zawsze twierdził Pilecki – nie ma rozwoju narodu.

Pamięci Męża i Ojca

22 Ch. Delsol (2003), Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków: 204.
23 B. Skarga (2007), Kilka słów o autorytecie. W: Taże, Człowiek nie jest to piękne zwierzę, 

Kraków: 98-99.
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MAŁGORZATA OKUPNIK
Akademia Muzyczna w Poznaniu

PŁYWACZKA BEZ HIDŻABU.
O SPORCIE JAKO SZANSIE NA 
INKLUZJĘ SPOŁECZNĄ UCHODŹCÓW

Problem uchodźców wydawać się może nowy i aktualny, ponieważ 
w ostatnim czasie wiele się słyszy o poważnym kryzysie migracyjnym, ale 
tak naprawdę ten temat już od dawna jest obecny w dyskursie publicznym. 
Zygmunt Bauman w książce Obcy u naszych drzwi, wydanej w 2016 roku, 
podzielił się trafnym spostrzeżeniem: „Masowa migracja nie jest w żadnym 
razie zjawiskiem nowym. Towarzyszy bowiem nowoczesności od jej zarania 
(chociaż co jakiś czas zmienia się, a czasem nawet odwraca, jej kierunek), 
jako że nasz «nowoczesny sposób życia» tworzy grupy «ludzi zbędnych» (…). 
Dodatkowo ponosimy obecnie konsekwencje głębokiej i, jak się wydaje, bez-
nadziejnej destabilizacji Bliskiego Wschodu, która jest efektem chybionych, 
głupich, krótkowzrocznych oraz niewątpliwie jałowych działań politycznych 
i interwencji militarnych podejmowanych przez siły Zachodu”1.

Niemiecki dziennikarz, Wolfgang Bauer, nie ma wątpliwości, że jesteśmy 
świadkami wielkiego exodusu. Pisze o nim w kontekście dramatu Syryjczy-
ków: „(…) żaden kraj nie został zmiażdżony tak jak Syria. Świat nie widział 
podobnych zniszczeń od czasu wojen w Wietnamie i w Czeczenii. Miasta: 
krajobrazy księżycowe. Wsie: często niemal w pełni opuszczone. (…) Basz-
szar al-Asad prowadzi wyniszczającą wojnę, używając wszelkiej broni, jaką 

1 Z. Bauman (2016), Obcy u naszych drzwi, Warszawa: 9-10. W podobnym duchu pi-
sze T. Sławek (2015), U-chodzić, Katowice: 41: „Historia to dzieje uchodźstwa. Takie 
uchodzenie, będące rodzajem ucieczki, jest «ludzkie», co więcej – jest tym, czego 
znaki odnajdziemy w całej historii człowieka. Dramat uchodźcy polega nie tylko 
na utracie domu ojczystego, lecz również na tym, że miejsce, do którego się udaje, 
pokonując liczne, często śmiertelnie niebezpieczne trudności, daje mu wyraźnie 
do zrozumienia, że jest w nim niepożądanym przybyszem”. 
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dysponuje. W tym broni chemicznej. Alawici walczą z sunnitami i żadna 
ze stron nie zyskała przewagi. (…) syryjskiej zgrozy nie da się już dłużej ujmo-
wać w statystykach. Na początku 2014 roku ONZ przestała liczyć zabitych”2.

Uchodźcy budzą skrajne uczucia: od współczucia przez irytację aż do nie-
nawiści (z widocznym wzrostem nastrojów ksenofobicznych, rasistowskich, 
nacjonalistycznych). Warto zadać istotne pytanie: Kim jest uchodźca? Dla-
czego jest tak niepokojący i kłopotliwy, że stał się „wyzwaniem dla myślenia”3?

Dobrosław Kot swoją błyskotliwą książkę Tratwa Odysa. Esej o uchodź-
cach rozpoczyna w nietypowy sposób – od tezy: „A jeśli uchodźcy są najważ-
niejszym pytaniem, przed jakim stoimy?”4. Nie omieszkał odnotować, że w tej 
kwestii „Uruchomione zostają rozmaite dyskursy i praktyki: polityczne, etycz-
ne, naukowe, publicystyczne, religijne”5. Pominął jeszcze jeden obszar, być 
może nie dla wszystkich oczywisty, dlatego marginalizowany, a mianowicie 
fakt, że o uchodźcach mówi się czasem także w kontekście sportu i kultury 
fizycznej.

Kot zadaje kolejne niewygodne pytanie: „Gdzie jest uchodźca?” i na-
tychmiast udziela na nie odpowiedzi: „Uchodźcy nie ma. Nie napotykamy 
go pomiędzy nami. Wiemy o problemie, znamy relacje, filmy, zdjęcia, sta-
tystyki. Są ludzie, którzy widzieli, znamy ich relacje. Ale w gruncie rzeczy 
sam uchodźca jest niespotykany”6. Więcej: jest on niewidzialny, jest człowie-
kiem bez twarzy. Kot odwołuje się do sugestywnej wizualizacji: „W słowie 
«uchodźca» widać plecy tego, który uchodzi. Twarz ma wobec tych, do któ-
rych przychodzi”7. Osobną kwestią jest to, jak oni go przyjmują i co wydarza 
się podczas tego (niechcianego) spotkania.

Uchodźca opuszcza swój kraj, ponieważ nie czuje się w nim bezpiecznie, 
stracił dom lub musi porzucić swoją siedzibę. Wyrusza w poszukiwaniu nowe-
go (być może widmowego) domu, ryzykując własnym życiem, uciekając przed 
niechybną śmiercią. Dobrosław Kot analizuje: „Być może wie – zapewne jest 
tak w wielu wypadkach – że pozostając w nie-domu, zachowałby życie. Ale coś 
popycha go przez śmierć do nowego życia. Co jest warte ryzykowania życia? 
To pytanie, które nosi w sobie każdy tułacz. Nie znamy odpowiedzi, są tylko 
domysły: dom, wolność, bezpieczeństwo. Jednak wszystkie te wartości nie 
są zapewnione w chwili, gdy uchodźca wyrusza. Najpewniejszą perspektywą 

2 W. Bauer (2016), Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wołowiec: 9. 
3 D. Kot (2020), Tratwa Odysa. Esej o uchodźcach, słowo/obraz terytoria, Gdańsk: 7.
4 Tamże: 7. 
5 Tamże.
6 Tamże: 10.
7 Tamże: 53.
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jest śmierć. Wszyscy bezpiecznie zamieszkujący, widzący w uchodźcach nie-
wygodny lub niebezpieczny eksces, musimy zawsze o tym pamiętać: ucho-
dzenie jest drogą przez śmierć; nawet jeśli ta ostateczna możliwość nie dojdzie 
do skutku. Uchodzenie jest schodzeniem, niechętną gotowością na zejście”8.

Kot zwraca uwagę na aspekt fizycznego przemieszczania się, bycia w ru-
chu w opozycji do zadomowienia (przed decyzją o ucieczce z kraju). „Słowo 
«uchodźca» (…) niesie w sobie zapowiedź opowieści. Jest w nim ruch, a więc 
jakaś fabuła, jest też punkt wyjścia, ślad miejsca, z którego się uszło. Uchodźca 
nie jest zatem tylko tym, kto pojawia się w nowym kraju. (…) W «uchodź-
cy» ważne jest, że uszedł, to go określa i determinuje. Wszystko inne z tego 
wynika: przyszedł, bo uszedł. Pojawił się, bo musiał ujść. Jedocześnie w tym 
słowie, zawierającym ruch, jest nieuchronne przyszpilenie do miejsca, które 
zostało porzucone”9.

Uwagę czytelnika przykuwają słowa z wprowadzenia do książki Tratwa 
Odysa. Dobrosław Kot pisze o miejscu, w którym zaczyna się dramat uchodź-
ców; miejscu, które jednym umożliwia ucieczkę, a innych pochłania, odbiera-
jąc im życie. Tym miejscem jest morze. „Ta opowieść zaczyna się nad morzem, 
gdyż właśnie na brzegach Morza Śródziemnego ujawnił się ostatnio dramat 
naszego świata. Do europejskich brzegów zaczęły na niespotykaną wcześniej 
skalę przybijać pontony, łodzie, szalupy, łódeczki, a w nich uchodźcy z krajów 
ogarniętych wojnami, głodem, prześladowaniami. Niektórym się udało – jeśli 
miarą sukcesu jest przeżycie tej morskiej przeprawy. Ale morze wyrzucało 
na swoje brzegi ciała tych, którym się nie powiodło. A wiele ciał zatonęło 
w głębinach, na pełnym morzu”10.

Yusra Mardini, młoda Syryjka, nie pojawia się w rozważaniach Dobrosła-
wa Kota, chociaż mogłaby, ponieważ jej historia stanowi doskonałą egzempli-
fikację jego tez. Po pierwsze, jej przykład pokazuje, że faktycznie „W słowie 
«uchodźca» widać plecy tego, który uchodzi”. Yusra Mardini jest pływaczką. 
Sylwetka pływaka to jędrne, wyrzeźbione, smukłe, a przede wszystkim gibkie 
ciało. Pływanie może być sportem widowiskowym11. Obserwatorzy widzą tyl-
ko plecy pływaków. Jeśli ktoś wygrywa zawody pływackie, widowni lub światu 

8 Tamże: 71.
9  Tamże: 85. Por. F. Manfredi (2013), No Names, No Memorial. The Migrants’ Invisible 

Deaths. W: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk [red.], Studies on Disasters, Catas-
trophes and the Ends of the World in Sources, „Acta Archaeologica Pultuskiensia”, IV: 
201-203.

10 D. Kot (2020), dz. cyt.: 9. 
11 P. Wróbel (2017), Performatywność pływania, „Kultura Współczesna”, 1: 58-69, 

https://www.nck.pl/upload/ archiwum_kw_files/artykuly/5_patrycja_wrobel_per-
formatywnosc_plywania.pdf (8.02.2022). 

https://www.nck.pl/upload/%20archiwum_kw_files/artykuly/5_patrycja_wrobel_performatywnosc_plywania.pdf
https://www.nck.pl/upload/%20archiwum_kw_files/artykuly/5_patrycja_wrobel_performatywnosc_plywania.pdf
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(poprzez transmisję telewizyjną) pokazana zostaje jego twarz, a nie plecy. 
Przypływając do brzegów Europy, młoda pływaczka pokazała twarz tym, 
do których przybyła. Plecami odwrócona była do miejsca, które z powodu 
wojny opuszczała. Po drugie, jej opowieść autobiograficzna, wydana w posta-
ci książki Butterfly. From Refugee to Olympian – My Story of Rescue, Hope, and 
Triumph12, tak jak historia prawie każdego uchodźcy, rzeczywiście „zaczyna 
się nad morzem”. Autobiografię otwiera wspomnienie z sierpnia 2015 roku 
zatytułowane Łódź o niebezpiecznej przeprawie przez Morze Egejskie.

17-letnia Yusra Mardini i jej siostra Sara zdecydowały, że uciekną z ogar-
niętej wojną Syrii. Najpierw dotarły do Libanu, a potem do Turcji, skąd ło-
dzią z innymi imigrantami zostały przemycone do Grecji13. Yusra wspomi-
na, że ich grupa liczyła 24 osoby (w tym dzieci i niemowlęta)14, a łódź była 
przystosowana do przewozu tylko kilku pasażerów. Na środku morza silnik 
się zepsuł, na domiar złego łódka zaczęła przeciekać. Yusra podjęła decyzję, 
która zaważyła na jej życiu: „Wskakuję do błyszczącej wody. «Yusra! Do cho-
lery, co ty wyrabiasz?» Nie zwracam uwagi na moją siostrę i nurkuję pod fa-
lami. Ryczące morze zagłusza głośne bicie mojego serca. Kiedy wynurzam się 
na powierzchnię, słyszę z łodzi rozpaczliwe modlitwy nade mną. Chwytam 
linę i próbuję zobaczyć brzeg. Europa jest już w zasięgu wzroku. Słońce po-
woli zachodzi nad wyspą. Wieje silny wiatr. Pasażerowie krzyczą i piszczą, gdy 
łódź obraca się na falach. Afgańczyk z całej siły ciągnie za linkę rozrusznika. 

12  Y. Mardini (2018), Butterfly. From Refugee to Olympian – My Story of Rescue, Hope, 
and Triumph, Hampshire. Korzystam z tłumaczenia na język niemiecki: Butterfly. 
Das Mädchen, das ein Flüchtlingsboot rettete und Olympia-Schwimmerin wurde 
(2018), München. Wszystkie cytowane fragmenty książki są w moim tłumaczeniu. 
Tytuł opowieści autobiograficznej Mardini ma dwojakie znaczenie. Odnosi się, z jed-
nej strony, do uprawianego przez nią stylu pływania, wymagającego siły, koordynacji 
ruchów i umiejętności „falowania” w wodzie. Z drugiej natomiast do spektakularnej 
metamorfozy – przemiany poczwarki w motyla: „Nie jest łatwo. Czasem daję z siebie 
wszystko, a i to nie wystarcza. Potem zmykam oczy i przypominam sobie rozpaczli-
we chwile w morzy, kiedy wszystko wydawało się beznadziejne. (…) Przypominam 
sobie, jak walczyłam i wygrałam. Jak weszłam do wody i trzymałam głowę nad wodą, 
jak pozostałam przy życiu. Potem przez całe moje ciało przepływa ciepło i mobili-
zuje ukryte rezerwy w moich obolałych mięśniach. I kiedy otwieram oczy, wtedy 
już to wiem Nic mnie nie złamie. Cokolwiek się wydarzy, powstanę. Popłynę dalej. 
Przeżyję. Wykluję się z poczwarki i odlecę jako motyl”. Tamże: 349. 

13 Tam jednak straż przybrzeżna zawróciła łódkę, na której uchodźcy chcieli wypłynąć 
na morze. Siostry czekały, niemal bez jedzenia, przez cztery noce, aż znalazł się inny 
transport – mała łódka. 

14 Y. Mardini (2018), dz. cyt.: 123.
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Silnik się zacina, nie chce się uruchomić. Jest zepsuty. Jesteśmy sami, na łasce 
rozszalałego morza”15.

Dalej Yusra Mardini opisuje, w jak ekstremalnie trudnych warunkach 
spędziła w zimnym i wzburzonym morzu trzy godziny, holując wraz z siostrą 
(i dwiema innymi osobami potrafiącymi pływać) tonącą łódź, na której znaj-
dowali się przerażeni uchodźcy. Jej oczu nie chroniły okulary. Czuła piekący 
ból. „Nowa fala nadciąga groźnie, a za łodzią znajduje się ciemna woda. Po-
zostaję w stanie gotowości, jako że jesteśmy podnoszeni, rzucani w dół, zno-
wu unoszeni i obracani. Morze to nie basen pływacki. Tu nie ma brzegu ani 
gruntu. Te wody nie mają granic, są dzikie i nieprzewidywalne. Fale uderzają 
jak bicze, jedna po drugiej, jak nieustannie posuwająca się armia”16.

Yusra Mardini nie poddała się w tych bardzo trudnych warunkach. Opis 
walki z żywiołem zakończyła tak: „«Yusra, wracaj do łodzi!» Jeszcze mocniej 
chwytam linkę. Nie ma mowy, żebym pozostawiła moją siostrę samą. Tak 
długo jak tu jesteśmy, nikt nie umrze. My jesteśmy Mardini. I my pływamy”17. 
To była kwestia honoru. Umiejętność pływania uratowała życie Yusrze Mar-
dini, jej siostrze Sarze i pozostałym uchodźcom na łodzi. Dopłynęli szczę-
śliwie do brzegu i otrzymali szanse na nowe życie. Wyczyn Yusry Mardini 
po pewnym czasie został nagłośniony przez media, dzięki czemu stała się 
sławna. Jej twarz poznał cały świat. Udzieliła wielu wywiadów, pozowa-
ła do setek zdjęć, a we współpracy z brytyjską dziennikarką Josie Le Blond 
napisała książkę Butterfly. From Refugee to Olympian – My Story of Rescue, 
Hope, and Triumph, która wkrótce znalazła się na liście dziesięciu najlepszych 
autobiografii wszech czasów18 i została przetłumaczona na język niemiecki, 
ponieważ w tym kraju osiadła. Zapowiadany jest film o siostrach Mardini19. 
Jej historię postanowiono opisać w książkach dla dzieci. W 2020 roku ukazała 

15 Tamże: 7.
16 Tamże: 8. Nie było to dla niej nowe wyzwanie. Wcześniej wzięła udział w zawodach 

na otwartym morzu, w nadmorskim syryjskim mieście Latakia. Tamże: 27-28. 
17 Tamże: 8. „Myślałam, że to byłby wstyd, gdybym utopiła się w morzu, w końcu 

chciałam być pływaczką”, cyt. za: A. Mazurczyk, Sara Mardini, ofiara procesu kry-
minalizacji działań humanitarnych? https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swi-
at/1763094,1,sara-mardini-ofiara-procesu-kryminalizacji-dzialan-humanitarnych.
read (8.02.2022). 

18 https://pl.gov-civil-portalegre.pt/top-ten-best-autobiographies-all-time (6.02.2022).
19  Film The Swimmers reż. Sally El Hosaini. Zob. Z. Saleh, A Netflix Film on Syrian Ref-

ugees-Turned-Olympians Yusra and Sarah Mardini is in the Works, https://en.vogue.
me/culture/netflix-yusra-and-sarah-mardini-film/ (11.02.2022).

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1763094,1,sara-mardini-ofiara-procesu-kryminalizacji-dzialan-humanitarnych.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1763094,1,sara-mardini-ofiara-procesu-kryminalizacji-dzialan-humanitarnych.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1763094,1,sara-mardini-ofiara-procesu-kryminalizacji-dzialan-humanitarnych.read
https://pl.gov-civil-portalegre.pt/top-ten-best-autobiographies-all-time
https://www.imdb.com/name/nm2260751/?ref_=tt_ov_dr
https://en.vogue.me/culture/netflix-yusra-and-sarah-mardini-film/
https://en.vogue.me/culture/netflix-yusra-and-sarah-mardini-film/
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się ilustrowana biografia Yusra Swims20, a wcześniej opowiadanie biograficzne 
w tomie Good Night Stories for Rebel Girls: 100 Tales of Extraordinary Wo-
men, gdzie zacytowano słowa młodej pływaczki: „Chciałabym, żeby wszyscy 
uchodźcy byli ze mnie dumni”21.

Yusra Mardini, mimo młodego wieku, ma świadomość, że jako jednej 
z nielicznych uchodźczyń udało się jej wyjść z cienia anonimowości22. Można 
ująć to precyzyjniej: udało się jej odzyskać pojedynczość, wyjść z mnogości23. 
Jej nazwisko i dokonania są znane. Mardini wykorzystuje tę sławę po to, żeby 
zmienić negatywne nastawienie do uchodźców i pokazać ich dramat: „Jako 
uchodźca czujesz się, jakbyś nie był do końca człowiekiem, jakbyś nie miał 
swojego kraju, był nikim. To trudne dla każdego”24.

Yusra Mardini urodziła się 5 marca 1998 roku w Darjja (na przedmie-
ściach Damaszku). Jej biografia nie jest typowa. Różniła się od życiorysów 
jej rówieśników z Syrii, ponieważ Yusra od dziecka pod okiem ojca treno-
wała pływanie. Trenowała również w czasie wojny, ryzykując życiem. Ezzat 
Mardini był surowym i wymagającym trenerem, który zaplanował jej karierę 
pływacką i konsekwentnie swój plan realizował25. Inspiracją miał być dla niej 
Michael Phelps26. Jako sześciolatka oglądała w telewizji jego występ na dy-

20  J. Abery (2020), Yusra Swims, Mankato; E. Favilli, F. Cavallo (2016), Good Night Stories 
for Rebel Girls: 100 Tales of Extraordinary Women, San Francisco, (pol. tłumaczenie: 
E. Favilli, F. Cavallo (2018), Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 
historii niezwykłych kobiet, Katowice: 193-194. Por. https://soundcloud.com/user-
388134347/yusra-mardini-read-by-diana (6.02.2022). 

21  E. Favilli, F. Cavallo (2018), dz. cyt.: 193. 
22 Innym przykładem może być laureat Literackiej Nagrody Nobla 2021, Abdulrazak 

Gurnah, pisarz urodzony na Zanzibarze (obecnie Tanzania), mieszkający w Wiel-
kiej Brytanii i tworzący w języku angielskim. Abdulrazak Gurnah otrzymał nagro-
dę za „bezkompromisowe i współczujące zgłębianie wpływu kolonializmu na los 
uchodźców, związany z przepaścią pomiędzy kulturami i kontynentami”, https://
www.nobelprize.org/prizes/ literature/2021/gurnah/facts/ (7.02.2022). W książce 
By the Sea (Nad morzem) z 2001 r. nakreślił portret uchodźcy, który na stare lata musi 
sobie znaleźć schronienie z dala od ojczyzny. Spotyka po drodze innego migranta, 
wykładowcę, który żyje w Anglii już od kilku dekad.

23 D. Kot (2020), dz. cyt.: 204.
24 Cyt. za: S. Warzecha, Bomby, zepsuty ponton i ucieczka z kraju. Jak Yusra Mardini 

dotarła na igrzyska, https://kierunektokio.pl/bomby-zepsuty-ponton-i-ucieczka-z-
kraju-jak-yusra-mardini-dotarla-na-igrzyska/ (6.02.2022). 

25 Znajdowały się w nim: syryjska drużyna narodowa, międzynarodowe konkursy 
i igrzyska olimpijskie. Ezzat Mardini był bardzo wymagającym trenerem dla córek. 
Wrzucał je do wody i zmuszał do pływania, nie zważając na protesty rodziny. Zob. Y. 
Mardini (2018), dz. cyt.: 10-15.

26 M. Phelps, B. Cazeneuve (2012), Autobiografia, Kraków; Bez granic (2010), Warszawa.

https://soundcloud.com/user-388134347/yusra-mardini-read-by-diana
https://soundcloud.com/user-388134347/yusra-mardini-read-by-diana
https://www.nobelprize.org/prizes/%20literature/2021/gurnah/facts/)\
https://www.nobelprize.org/prizes/%20literature/2021/gurnah/facts/)\
https://kierunektokio.pl/bomby-zepsuty-ponton-i-ucieczka-z-kraju-jak-yusra-mardini-dotarla-na-igrzyska/
https://kierunektokio.pl/bomby-zepsuty-ponton-i-ucieczka-z-kraju-jak-yusra-mardini-dotarla-na-igrzyska/
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stansie 100 metrów motylkiem na igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 
roku27. Marzyła o tym, by tak jak on zostać olimpijką, choć wymagało to wie-
lu wyrzeczeń i ciężkiej pracy. W autobiografii Yusra porównała swój rozkład 
dnia, ułożony przez ojca i zarazem trenera, do służby żołnierza: każdego 
dnia po szkole Ezzat Mardini zawoził ją na pływalnię na treningi28. W samo-
chodzie nie można było słuchać muzyki i rozmawiać. Ojciec robił wykłady 
na temat technik pływackich, przygotowywał na to, co czeka ją na treningu. 
Ćwiczeniom w wodzie przyglądała się z trybuny jej matka, Mervat Mardini. 
Yusra zaznaczyła, że islam stoi w kolizji z pływaniem. W Butterfly odniosła się 
do tej kwestii, odwołując się do swoich obserwacji z pływalni i tradycji. „Nie 
ma wielu starszych pływaczek, ponieważ większość zrywa z pływaniem, gdy 
wkracza w okres dojrzewania. Inne nie robią nic więcej, ponieważ nie myślą 
o karierze pływaczki wyczynowej, lub kończą karierę, gdy zaczynają studia. 
Wiele przestaje, gdy osiąga wiek, w którym kobieta muzułmańska musi zde-
cydować, czy chce nosić przyzwoite ubrania i chustę na głowie, czy nie. Sło-
wo hidżab oznacza zarówno samą zasłonę, jak i zapinaną pod szyję islamską 
odzież. W Syrii nie zmusza się kobiet do przestrzegania hidżabu i wiele mu-
zułmanek, szczególnie w miastach, rezygnuje z tego. O ile nie nosi ona zbyt 
odkrytych ubrań, wciąż może być dobrą muzułmanką. Ale pływanie w tym 
momencie nie jest zgodne z tradycją. Trudno jest nosić hidżab, gdy trenuje się 
w kostiumie kąpielowym. Dlatego nie ma wątpliwości, że nie przestrzegamy 
hidżabu, dopóki pływamy”29.

W 2012 roku Yusra Mardini reprezentowała Syrię podczas 11. Mistrzostw 
FINA w pływaniu. Jej ojciec planował udział w kolejnych zawodach. Życie 
w Syrii stawało się coraz bardziej niebezpieczne. Yusra, będąca bardzo młodą 
osobą, nie rozumiała, co się wokół niej działo, co było przyczyną konflik-
tu i otwartej wojny30. W drugiej części autobiografii zatytułowanej Wiosna 

27 Y. Mardini (2018), dz. cyt.: 15-16, 24-25. Kiedy nie trenowała, oglądała w telewizji 
zawody pływackie. Wspomina o igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 r. 

28 Tamże: 17. 
29 Por. A. Przybylska, Dobra muzułmanka ma się zajmować domem i rodziną. Sport? Dla 

mężczyzn to strata czasu, dla kobiet forma buntu, https://www.wysokieobcasy.pl/wy-
sokie-obcasy/7,53580,27586554,dobra-muzulmanka-ma-sie-zajmowac-domem-i-
-rodzina-sport-dla.html?disableRedirects=true (7.02.2022). Więcej o hidżabie: 
Encyclopedia of Islam and the Muslim World (2003), New York: 721; E. Machut-Men-
decka (2018), Czas hidżabu. Konteksty kultury arabskiej, Warszawa, PDF: https://
depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16067/CzasHid%C5%BCabu_E-wersja.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (8.02.2022). 

30 Warto wspomnieć o książce: G. Gortat (2017), Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo, 
Kraków. 

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53580,27586554,dobra-muzulmanka-ma-sie-zajmowac-domem-i-rodzina-sport-dla.html?disableRedirects=true
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53580,27586554,dobra-muzulmanka-ma-sie-zajmowac-domem-i-rodzina-sport-dla.html?disableRedirects=true
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53580,27586554,dobra-muzulmanka-ma-sie-zajmowac-domem-i-rodzina-sport-dla.html?disableRedirects=true
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/%20123456789/16067/CzasHid%C5%BCabu_E-wersja.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/%20123456789/16067/CzasHid%C5%BCabu_E-wersja.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/%20123456789/16067/CzasHid%C5%BCabu_E-wersja.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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(chodziło o tzw. wiosnę arabską) wspomina o początkach konfliktu – wy-
buchu protestów przeciwko prezydentowi Baszszarowi al-Assadowi, które 
doprowadziły do wojny domowej, pochłaniając wiele ofiar, w tym również 
dzieci31.

Na 13-letniej Yusrze ogromne wrażenie zrobiły doniesienia medialne 
o aresztowaniu w mieście Dara syryjskich nastolatków za napisy antyrządo-
we na murze32. Chłopcy byli torturowani, a „Ich rodzice usłyszeli od służb 
bezpieczeństwa: «Zróbcie sobie nowe dzieci, bo tych już nie zobaczycie»”33. 
Yusra pisze o napiętej atmosferze w szkole (również o konieczności zmiany 
szkoły): „W szkole nikt nie mówił o wojnie. Jedyną różnicą jest to, że teraz 
wydaje się mieć znaczenie, do jakiej religii się przynależy. Do tej pory nikt nie 
interesował się tym, że jestem sunnitką. Albo czy ktoś jest alawitą czy chrze-
ścijaninem. Jednak od wybuchu walk nabrało to znaczenia. Dzieci przyjmują 
tę postawę od starszych – od rodziców i dziadków. Każdy szuka kozła ofiarne-
go, na którego można zrzucić winę za to, co się dzieje w szkole”34.

Na jej oczach Syria zamieniała się w ruiny, ludzie żyli w permanentnym 
strachu. Yusra wspomniała, że kiedyś jej ojciec nie wrócił do domu i nie było 
z nim żadnego kontaktu telefonicznego. Ezzat Mardini został pojmany przez 
siły paramilitarne, pobity i torturowany. Rebelianci po kilku godzinach zo-
rientowali się, że nie jest on poszukiwanym przez nich człowiekiem, dlatego 
porzucili go skatowanego na ulicy. Ezzat Mardini doczołgał się do domu. Był 
skrajnie wyczerpany35.

Prawie każdego dnia Yusra widziała na ulicach ciała zabitych. Docierały 
do niej informacje o śmierci przyjaciół ze szkoły i z pływalni, krewnych36. 
Yusra o tamtym czasie napisała krótko: „Śmierć przychodzi przypadkowo 
i jest obecna wszędzie”37. Miasto pustoszało, znikały kolejne budynki, prze-
mienione w ruiny po bombardowaniach. Yusra przeżyła cztery lata syryjskiej 
wojny. Po pewnym czasie przywykła do tej nienormalnej sytuacji: „Wojna, 
trupy, granaty. Wszystko stało się takie normalne”38. Jej dom rodzinny również 

31 Traktuje o tym monografia M. Grzywacz, M. Okupnik (2020), Dzieci i doświadczenie 
wojny. Wiek XX i XXI, Poznań. Por. A. Morales (2019), Nie jesteśmy uchodźcami. 
Życie w cieniu konfliktów zbrojnych, Poznań. 

32 Por. K. Boni, W. Tochman (2014), Kontener, Warszawa: 7-8. 
33 Cyt. za: https://pcpm.org.pl/10-lat-destrukcji-i-rozlewu-krwi-rocznica-wojny-domowej-

w-syrii.html (6.02.2022). 
34 Y. Mardini (2018), dz. cyt.: 52.
35 Tamże: 50. 
36 Tamże: 53.
37 Tamże: 81.
38 Tamże: 77.

https://pcpm.org.pl/10-lat-destrukcji-i-rozlewu-krwi-rocznica-wojny-domowej-w-syrii.html
https://pcpm.org.pl/10-lat-destrukcji-i-rozlewu-krwi-rocznica-wojny-domowej-w-syrii.html
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uległ zniszczeniu i nie nadawał się do zamieszkiwania. Jej rodzina musiała się 
wyprowadzić do innej, bezpieczniejszej części Damaszku. W starym domu 
pozostawili wszystko, łącznie z pamiątkami rodzinnymi, trofeami sportowy-
mi, zdjęciami39. Wiele razy zmieniali miejsca pobytu. Przez cztery miesiące 
mieszkali w piwnicy bez światła dziennego. Lata wojny, która zdawała się nie 
mieć końca, były wyczerpujące: „Czołgi, bomby, granaty, strzelanina”40.

Yusra Mardini próbowała żyć jak wcześniej, choć z dnia na dzień stawało się 
to coraz trudniejsze. Kontynuowała treningi, które działały na nią uspokajająco: 
„Pływanie jest najlepszym sposobem na odwrócenie uwagi. Kiedy tylko jestem 
w basenie, wszystko inne staje się bez znaczenia”41. Kilkukrotnie do basenu, 
w którym Yusra akurat pływała, wpadały granaty, ale nie eksplodowały w wo-
dzie42. Dach pływalni był mocno podziurawiony. Na dnie basenu leżał metrowy 
pocisk (panzerfaust). Yuzra pisze, że „Jakoś przebił się przez dach i wylądował 
w wodzie, nie detonując”43. Gdyby upadł na kafelki, z pewnością by wybuchł, 
zabijając wszystkich pływających, również Yusrę. Dziewczyna była świadkiem, 
jak jeden z pocisków zniszczył halę, na której zwykle trenowała. Matka prosi-
ła ją, żeby przerwała treningi. Yusra była nieugięta. Powiedziała matce: „Nie 
przestanę. Pływanie to moje życie. Muszę dostać się do Europy”44. Jej plan był 
bardzo konkretny: „Chcę pływać w Niemczech. Bez bomb”45.

Yusra wraz z siostrą zdecydowała się uciec z Syrii w sierpniu 2015 roku. 
Rodzice zgodzili się na to, ponieważ dziewczęta miały przedostać się przez 
granicę ze swoimi dwoma kuzynami i dwoma innymi młodymi Syryjczyka-
mi. Najpierw dotarli do Libanu, a potem do Turcji. Lot z Bejrutu do Istam-
bułu trwał dwie godziny. Yusrę zaskoczył (i jednocześnie zabolał) komunikat 
libańskiej stewardesy w samolocie: „Prosimy pamiętać, że pasażerowie usi-
łujący zabrać kamizelki ratunkowe z samolotu będą podlegać aresztowaniu 
i postępowaniu karnemu. Pracownicy ochrony sprawdzą państwa bagaż pod-
ręczny przy wyjściu z samolotu”46.

Uchodźcy jeszcze przed ucieczką starali się zaopatrzyć w kamizelki ra-
tunkowe. Yusra wspomina w książce o wadliwych kamizelkach sprzedawa-
nych Syryjczykom, próbującym przedostać się do Grecji. Były wypełnione 

39 Tamże: 50.
40 Tamże: 85.
41 Tamże: 37.
42 Tamże: 82. 
43 Tamże.
44 Tamże: 83.
45 Tamże: 86.
46 Tamże: 94.
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materiałem, który po zmoczeniu robił się ciężki i zamiast pomóc utrzymać 
się na wodzie, ściągał na dno47. Wiele osób w ten sposób utonęło.

Kiedy grupa Yusry rozważała trasę ucieczki, wykluczyła przejście pieszo, 
które było tańsze, ale o wiele bardziej ryzykowne. Chłopcy nie byli przekonani 
do drogi morskiej. Ostatecznie jednak zdecydowali się na łódź płynącą z wy-
brzeża tureckiego na wyspę w Grecji. Sara przekonała ich, mówiąc: „Jesteśmy 
pływaczkami. Mam uprawnienia ratowniczki wodnej. Nie pozwolimy wam 
utonąć”48. Chłopcy na poważnie wzięli jej słowa, a Ahmad, przywódca gru-
py, powtórzył: „Pływaczki będą nas, oczywiście, ratować”49. Były to prorocze 
słowa, bo dzięki siostrom Mardini ocaleli nie tylko oni, ale również pozostali 
uchodźcy.

Grupa młodych Syryjczyków pieszo przebyła Macedonię, Serbię, Węgry, 
Austrię i dotarła do Niemiec50. We wrześniu 2015 roku Yusra i Sara Mardini 
znalazły się w Berlinie. Z Syrii udało się uciec również ich rodzicom i młod-
szej siostrze. Oni także zamieszkali w Niemczech.

Sara Mardini otrzymała życiową szansę: mogła rozwinąć swój talent 
pływacki. W obozie dla uchodźców umożliwiono jej kontakt z berlińskim 
klubem sportowym Wasserfreunde Spandau 04, który miał sekcję pływacką. 
Tam spotkała Svena Spannekrebsa, który został jej trenerem i jednocześnie 
przyjacielem zatroskanym o jej los51. Technicznie była dobra, jednak prze-
rwa w treningach sprawiła, że straciła umiejętność „czucia wody”. Yusra 
była niezwykle zdyscyplinowaną pływaczką, szybko powróciła do formy 
i poprawiała własne wyniki. Nie przestała myśleć o marzeniu z dzieciństwa 
– starcie w igrzyskach olimpijskich. Taka szansa pojawiła się w 2016 roku, 
gdy przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Thomas 
Bach, zapowiedział, że w odpowiedzi na światowy kryzys uchodźczy zostanie 
powołana pierwsza, niezależna drużyna, umożliwiająca start w igrzyskach 
także tym sportowcom, którzy musieli uciec ze swoich krajów52. W ten spo-
sób Yusra Mardini znalazła się w grupie dziesięciu sportowców, którzy mogli 

47 Tamże: 95. Kamizelki ratunkowe stały się symbolem uchodźców i zarazem poważ-
nym problemem ekologicznym dla Grecji. 

48 Tamże: 96.
49 Tamże. 
50 Po drodze działy się różne rzeczy. Młodzi Syryjczycy doświadczali życzliwości, ale też 

niechęci i wrogości. Yusra najgorzej wspomina pobyt na Węgrzech, ponieważ trafiła 
tam do więzienia. 

51 Niepokoiła go jej kondycja psychiczna (podejrzewał, że może cierpieć na syndrom 
Holokaustu, ujawniający się u ludzi, którzy przeżyli katastrofy i czują się z tego po-
wodu winni. Sugerował (i to nie raz) psychoterapię. Tamże: 306. 

52 Zob. Tamże: 268.
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wystartować podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Jej 
czas w przepłynięciu stu metrów stylem motylkowym był zbyt długi i nie po-
zwolił zakwalifikować się do kolejnych etapów. W 2021 roku, podczas igrzysk 
w Tokio Mardini również była członkinią reprezentacji uchodźców, liczącej 
29 osób z całego świata53. Udział w igrzyskach nie ograniczał się do wymiaru 
sportowego (obiektywnie: ze swoimi wynikami miała nikłe szanse na zwycię-
stwo). Ona miała jeszcze inną, ważniejszą misję do spełnienia: „Jestem bar-
dzo dumna z tego, że reprezentuję 80 milionów uchodźców na całym świecie, 
wiedząc jednocześnie, że wysyłam do nich wszystkich wiadomość o nadziei, 
robiąc to, co kocham, a także pokazując światu, że uchodźcy nie poddają się 
łatwo i nawet po trudach podróży będą nadal marzyć”54.

W 2017 roku Yusra Mardini została najmłodszą w historii Ambasadorką 
Dobrej Woli UNICEF i przedstawicielką stale rosnącej grupy uchodźców55. 
W czasie licznych podróży po świecie zwracała uwagę na problem migracji. 
W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych upominała się o prawa 
uchodźców. Miała możliwość rozmowy z ważnymi osobami, m.in. z prezy-
dentem Barackiem Obamą i papieżem Franciszkiem.

Dramat uchodźcy jest złożony: wiąże się z utratą podmiotowości, z utratą 
dawnej wspólnoty i jednocześnie niemożliwością inkluzji do nowej społecz-
ności z powodu obcości. Dobrosław Kot w książce Tratwa Odysa zajmuje się 
pierwszym, według niego najważniejszym, aspektem. Dochodzi do wniosku, 
że uchodźca „(…) staje się nierozróżnialną od innych kroplą w wielkiej rzece: 
to, co dla niego najważniejsze, zostaje przemnożone przez tysiące podobnych 
historii i kiedy rzeka uchodźców dociera do morza, a potem przeprawia się 
przez morze, jest tylko mnogość. Uchodźca wszędzie jest już stłoczony: na ło-
dzi, na wybrzeżu, w kolejce do rejestracji, w obozie przejściowym”56. Intere-
sują go dwie kwestie: „Czy (uchodźca) odzyskuje pojedynczość? Czy mamy 
pomysł, by odzyskał swoje życie nie tylko w sensie bezpiecznego domu, ale 
także w sensie wyjścia z mnogości?”57.

Prawda jest taka, że tylko nielicznym uchodźcom udaje się odzyskać lub 
pozyskać pojedynczość. Innym, zasygnalizowanym wcześniej problemem 
jest asymilacja uchodźców w nowym środowisku. Z tego powodu tak ważne 

53 W tym 9 sportowców z Syrii, co jest niezwykle wymowne. 
54 Cyt. za: https://styl.interia.pl/newsy/aktualnosci/news-yusra-mardini-od-ucieczki-

z-syrii-po-droge-do-medalu, nId,5383831 (8.02.2022). Y. Mardini marzy o otwarciu 
własnej szkoły pływania. 

55 Zob. https://yusramardini.com/ (14.02.2022).
56 D. Kot (2020), dz. cyt.: 204. 
57 Tamże: 204. 

https://styl.interia.pl/newsy/aktualnosci/news-yusra-mardini-od-ucieczki-z-syrii-po-droge-do-medalu,%20nId,5383831
https://styl.interia.pl/newsy/aktualnosci/news-yusra-mardini-od-ucieczki-z-syrii-po-droge-do-medalu,%20nId,5383831
https://yusramardini.com/
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stają się próby włączenia ich do wspólnoty, np. grupy sportowej. Olimpijska 
Drużyna Uchodźców (Refugee Olympic Team) może być postrzegana jako 
twór sztuczny. Idea jest jednak szlachetna: chodzi o danie szansy na udział 
w igrzyskach zawodnikom, którzy po ucieczce z kraju ogarniętego wojną stali 
się bezpaństwowcami i tym samym stracili prawo do jego reprezentowania58. 
Stworzenie takiej drużyny podkreśla ważność i wartość wspólnoty, tak istot-
nej przecież w programach politycznych i obywatelskich komunitarystów. 
Henry Tam, analizujący komunitarystyczny ideał wspólnoty, podkreślił, 
że powinna być ona sprawiedliwa, czyli taka, żeby „(…) nikt z racji swojego 
urodzenia nie miał mniejszych lub większych niźli innych szans na spełnienie 
swych pragnień, by wobec nikogo nie były stosowane arbitralne procedury 
dyscyplinowania bądź nagradzania”59. Powinna być również solidarna. Tam 
tłumaczył, że „taka solidarność ma stanowić pochodną inkluzywnego cha-
rakteru wspólnoty, która musi być otwarta na wszystkich swych członków”60. 
Powołanie Olimpijskiej Drużyny Uchodźców jest działaniem bez precedensu: 
nadało status olimpijczyków osobom wykluczonym, umożliwiając im start 
pod flagą olimpijską. Pomogło im wyjść z mnogości – anonimowego tłumu 
uchodźców, odzyskać nie tylko pojedynczość, ale także tożsamość, a za po-
średnictwem mediów opowiedzieć swoją dramatyczną historię i pokazać, 
że sport może być szansą na inkluzję społeczną.

58 Por. https://olympics.com/ioc/refugee-olympic-team (14.02.2022). 
59 H. Tam (2011), Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski, Toruń: 23. 
60 Tamże: 24. Por. Ł. Dominiak (2010), Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komu-

nitaryzmu, Toruń; M. Turowski (2011), Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne 
koncepcje jednostki, wspólnoty i państwa jako źródła krytyki społecznej i politycznej, 
Toruń. 

https://olympics.com/ioc/refugee-olympic-team
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ARKADIUSZ WŁODARCZYK
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

DZIAŁALNOŚĆ JULIANA 
PAPIERKOWSKIEGO
JAKO PRZYKŁAD TROSKI 
O LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ1

Centralną ideą nurtu zwanego komunitaryzmem jest więź jednostki 
z różnego rodzaju wspólnotami i solidaryzm osób podejmujących działa-
nia na rzecz wspólnego dobra. Komunitaryzm kładzie szczególny nacisk 
na związki jednostki z jej obowiązkami społecznymi i wspólnymi wartościa-
mi – niezbędnymi do przetrwania społeczeństwa2. Według komunitarystów 
pojęcie wspólnoty można zdefiniować jako istnienie sieci afektywnych relacji 
w obrębie grupy jednostek, identyfikację jednostek ze wspólnymi wartościa-
mi, normami i znaczeniami oraz ze wspólną historią i tożsamością. Wreszcie 
wspólnotę można scharakteryzować wysokim poziomem responsywności 
– wrażliwości na potrzeby wszystkich członków i ewentualnych podgrup 
utworzonych w ramach wspólnoty3. Z komunitaryzmem jest również zwią-
zana narracyjna koncepcja jaźni A. MacIntyre’a, według której biografie po-
szczególnych ludzi są osadzone w historiach wspólnot takich jak np. rodzina, 
miejscowość czy naród oraz, że każda osoba ma swoje miejsce we wspólno-
cie4. Człowiek będący częścią wspólnoty wychowuje się, poznając jej tradycje, 
historię, ideały i inne elementy, które ją wyróżniają np. sposób spędzania 
wolnego czasu. Zgodnie z pojęciem tezy społecznej, którego twórcą jest Ch. 

1 Praca naukowa finansowana ze środków MEiN na naukę w roku 2022 w ramach 
działalności Szkoły Naukowej AWF Warszawa SN Nr 2 „Społeczno-humanistyczna 
szkoła badań kultury fizycznej”.

2 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komunitaryzm;3924720.html (15.12.2021).
3 A. Etzioni (2004), Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska. W: P. Ry-

marczyk, T. Szubka [red.], Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa: 190-191.
4 Zob. A. MacIntyre (1996), Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komunitaryzm;3924720.html
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Taylor, tylko człowiek żyjący we wspólnocie może w pełni rozwinąć swoje 
umiejętności5.

Mimo, że komunitaryzm jako nurt wykształcił się w latach 80-tych XX 
wieku w Stanach Zjednoczonych jako odpowiedź na liberalizm, to jego prze-
jawy można odnaleźć kilkadziesiąt lat wcześniej. Przykładem komunitaryzmu 
może być działalność na rzecz lokalnej społeczności Juliana Papierkowskiego 
(1908-1990) – profesora balneologii, tenisisty, miłośnika oraz propagatora 
sportu i turystyki, a także działacza społecznego. Julian Papierkowski urodził 
się w Iwoniczu6 (obecnie Iwonicz-Zdrój) – miejscowości uzdrowiskowej le-
żącej w Beskidzie Niskim. Od 1799 do 1944 roku właścicielami Iwonicza byli 
członkowie szlacheckiej rodziny Załuskich7.

Zamiłowanie do ćwiczeń fizycznych wpajano kolejnym pokoleniom Za-
łuskich od najmłodszych lat, wysyłając ich do szkół na wyspach brytyjskich, 
gdzie zapoznawali się z angielskim systemem wychowania opartego o gry 
i zabawy. Po powrocie do Iwonicza członkowie rodziny Załuskich podejmo-
wali próby zaszczepienia na rodzimym gruncie niektórych form aktywności 
fizycznej8. Zgodnie z ówczesną modą Załuscy interesowali się rozwojem 
kultury fizycznej w uzdrowisku, szczególnie rozrywkami o charakterze eli-
tarnym, takimi jak tenis czy jeździectwo, by podnieść prestiż i popularność 
miejscowości oraz uatrakcyjnić pobyt gościom. Szczególnie w tym pierwszym 
przypadku organizowano w okresie międzywojennym cykliczne turnieje te-
nisowe, na które zapraszano najlepszych polskich tenisistów9. Z kolei poło-
żenie geograficzne i specyficzny mikroklimat Iwonicza10 sprzyjał rozwojowi 
sportów zimowych – głównie narciarstwa, które w uzdrowisku pojawiło się 
pod koniec drugiej dekady XX wieku za sprawą Ludwika Murmana. W 1925 
roku założono Iwonicki Klub Narciarski „Górnik”, a Iwonicz wraz z Ustrzy-
kami Dolnymi stały się z czasem jednymi z głównych ośrodków narciarskich 
w środkowej części Karpat11. Innymi popularnymi rozrywkami w uzdrowisku 

5 M. Turowski (2011), Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, 
wspólnoty i państwa, jako źródła krytyki społecznej i politycznej, Toruń: 26.

6 Odpis aktu chrztu Juliana Papierkowskiego nr 64/33 z 1933 r.
7 Więcej o rodzinie Załuskich i jej związku z iwonickim uzdrowiskiem zob. A. Kwilecki 

(1993), Załuscy w Iwoniczu, Kórnik.
8  Tamże: 233-234.
9  A. Włodarczyk (2018), The development of tennis in Iwonicz Zdrój until 1939, „Sci-

entific Review of Physical Culture”, 8(3): 5-16.
10 K. Walter-Croneck (1984), Zarys klimatu Iwonicza Zdroju na podstawie badań Insty-

tutu Geografii PAN. W: Iwonicz Zdrój, Kraków: 25-26.
11 J. Michalak (1985), Z kart historii narciarstwa w Iwoniczu Zdroju 1925-1985, Iwonicz 

Zdrój: 4, 40.
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w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku były: bilard, kręgle, pły-
wanie łódkami po stawie czy kąpiel w wąskich, drewnianych basenach zbudo-
wanych w korycie Potoku Iwonickiego. Z inicjatywy Załuskich powstało też 
boisko do gry w krokieta, sala gimnastyczna czy strzelnica12.

Z powodzeniem zatem można stwierdzić, że Julian Papierkowski czerpał 
wzorce związane z aktywnością fizyczną z iwonickiej wspólnoty, której ton – 
jeśli chodzi o rozwój szeroko pojętej kultury fizycznej – nadawali właściciele 
uzdrowiska – Załuscy. Z pewnością dostrzegał też wkład w rozwój infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej Załuskich i propagowanie tym samym różnych 
rozrywek zarówno wśród mieszkańców, jak i gości. Rozwojem uzdrowiska 
(a więc i kultury fizycznej w miejscowości) byli potencjalnie zainteresowa-
ni rodzice Juliana Papierkowskiego – Jan i Katarzyna, którzy od połowy lat 
dwudziestych XX wieku prowadzili w Iwoniczu pensjonat „Trzy Lilie” (nazwa 
na cześć trzech synów), który w momencie powstania był jednym z najno-
wocześniejszych budynków w uzdrowisku i posiadał 50 pokoi gościnnych. 
Działkę pod pensjonat Jan Papierkowski otrzymał od Załuskich w nagrodę 
za rzetelnie wykonywaną pracę w miejscowości, gdzie zajmował się konser-
wacją odwiertów wód mineralnych i budową lokalnych dróg13.

Od lat młodzieńczych Julian Papierkowski angażował się w lokalne ży-
cie społeczne. Należał do iwonickiej drużyny harcerskiej, a przyjaźń z Ka-
zimierzem Murmanem (synem Ludwika) zaowocowała zainteresowaniem 
narciarstwem w wymiarze turystyczno-rekreacyjnym. Poza tym interesował 
się w szczególności tenisem, na co wpływ miały wspomniane turnieje orga-
nizowane przez Załuskich w uzdrowisku, a w miesiącach wakacyjnych spę-
dzał aktywnie czas z braćmi oraz rówieśnikami (również dziećmi właścicieli 
Iwonicza) grając m.in. w krokieta14. W międzyczasie Papierkowski zdał eg-
zamin dojrzałości i po egzaminach wstępnych rozpoczął w 1926 roku studia 
medyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie15, gdzie kształcili się 
jego dwaj starsi bracia – Zdzisław (1903-1980) – późniejszy profesor prawa 
i Stanisław (1906-1990) – późniejszy profesor specjalizujący się w filologii 
słowiańskiej i klasycznej16. Poza tym lwowska uczelnia zapewniała edukację 
na najwyższym poziomie, a Julian inspirując się dokonaniami braci również 
poświęcił się nauce. W 1932 roku ukończył studia lekarskie, a rok później 

12 A. Kwilecki (1993), dz. cyt.: 237; J. Michalak (1979), Turystyka, krajoznawstwo, sport 
w uzdrowisku dawniej i dziś. W: Iwonicz Zdrój, Iwonicz Zdrój: 205.

13 Wywiad z A. Papierkowskim z 27.11.2014 r.
14 Wywiad z A. Papierkowskim z 10.09.2015 r.; Wywiad z J. Michalakiem z 20.12.2015 r.
15 Indeks Juliana Papierkowskiego ze studiów we Lwowie.
16 Wywiad z A. Papierkowskim z 27.11.2014 r.
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podjął pracę jako starszy asystent w Zakładzie Farmakologii Wydziału Le-
karskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie17. W 1934 roku uzyskał 
stopień doktora medycyny18, zaś w 1939 roku rozpoczął habilitację z terapii 
zdrojowiskowej, która została przerwana przez wybuch II wojny światowej19. 
W miesiącach letnich Papierkowski przebywał w Iwoniczu, gdzie odbywał 
sezonową praktykę lekarską służąc gościom, kuracjuszom i mieszkańcom. 
Po wojnie przeniósł przerwaną habilitację na Uniwersytet Jagielloński i kon-
tynuował badania rozpoczęte przed wojną. Ostatecznie w 1946 roku proce-
dura habilitacji została zakończona i Julian Papierkowski został doktorem ha-
bilitowanym farmakologii doświadczalnej, terapii ogólnej i zdrojowiskowej20, 
zaś w 1955 roku uzyskał tytuł profesora21.

Jak już wspomniano, najmłodszy z braci Papierkowskich ze wszystkich 
aktywności sportowych, najbardziej upodobał sobie grę w tenisa. Oprócz 
czynnego udziału w turniejach tenisowych w Iwoniczu i innych miejscowo-
ściach (np. w Rymanowie, Gliniku Marjampolskim czy we Lwowie), gdzie 
wielokrotnie zajmował miejsca medalowe22, był też członkiem sekcji teni-
sowej „Pogoni” Lwów, która swym patronatem obejmowała iwonickie tur-
nieje. Julian Papierkowski pomagał też w organizacji zawodów tenisowych 
w uzdrowisku, co zresztą czyniła niemal cała jego rodzina – brat Stanisław 
był naczelnym sędzią zawodów, który przyjmował również zgłoszenia i wpi-
sowe od uczestników, a Jan Papierkowski zapewniał noclegi dla zawodników 
w swoim pensjonacie23. O zdolnościach organizacyjnych Juliana Papierkow-
skiego może świadczyć również fakt, że we wrześniu 1930 roku zorganizował 
i przeprowadził we Lwowie wewnętrzny turniej tenisowy „Pogoni”, w którym 
jednocześnie uczestniczył jako zawodnik24. Podobnie jak w przypadku turnie-
jów tenisowych, rodzina Papierkowskich pomagała w organizacji pierwszych 
zawodów narciarskich w Iwoniczu w styczniu 1928 roku. Komitet organiza-
cyjny mieścił się w „Trzech Liliach”, a wpływ na to miała prawdopodobnie 
przyjaźń między Julianem Papierkowskim i Kazimierzem Murmanem25.

17 Spis dokumentów, teczka nr 159 Juliana Papierkowskiego, Archiwum Państwowe 
Obwodu Lwowskiego we Lwowie.

18 Dyplom nadania tytułu doktora medycyny z 1934 r.
19 Spis prac naukowo-badawczych Juliana Papierkowskiego.
20 List od Ministra Oświaty z 31 października 1946 r.
21 List z Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z 30.06.1955 r.
22 Więcej o sukcesach Juliana Papierkowskiego w turniejach tenisowych zob. A. Wło-

darczyk (2018), dz. cyt.: 5-16.
23 Plakat ogłaszający turniej tenisowy w Iwoniczu w 1932 r.
24 Pamiętnik Juliana Papierkowskiego.
25 Kronika Iwonickiego Klubu Narciarskiego: 8-9.
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Podczas II wojny światowej, przez pierwsze dwa lata Julian Papierkowski 
prowadził zajęcia na uniwersytecie we Lwowie i w miarę możliwości kontynu-
ował działalność naukową. Jednocześnie ubiegał się o przyznanie paszportu 
radzieckiego, by mógł powrócić do rodzinnego Iwonicza. Paszport otrzymał 
pod koniec marca 1940 roku i niezwłocznie wyjechał do uzdrowiska, gdzie 
przebywał do końca działań wojennych26. W Iwoniczu już od kwietnia 1940 
roku, Papierkowski został lekarzem Gminnej Opieki Społecznej, którą sam 
zorganizował i w której pracował bezinteresownie, przeznaczając swoje ho-
norarium na lekarstwa dla chorych. Opiekę organizował nie tylko dla miesz-
kańców miejscowości, ale też dla wysiedlonych z ziem polskich wcielonych 
do Rzeszy (z poznańskiego, pomorskiego i łódzkiego)27. Gdy w styczniu 
1944 roku oddziały radzieckie przekroczyły wschodnią granicę przedwojen-
nej Rzeczpospolitej stało się jasne, że nadchodzi kres niemieckiej okupacji. 
Pierwsi żołnierze rosyjscy weszli do Iwonicza 20 września 1944 roku. Po zain-
stalowaniu w Lublinie zależnego od Związku Radzieckiego, marionetkowego 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w jego strukturach utworzono 
Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, zaś konsultantem uzdrowi-
skowym z ramienia ministerstwa został Julian Papierkowski28, którego zada-
niem było przeprowadzanie inspekcji w uzdrowiskach w celu oceny ich stanu 
po zakończeniu działań wojennych. Taka inspekcja miała miejsce również 
w Iwoniczu w szpitalu uzdrowiskowym „Excelsior”, który po wojnie stał się 
własnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie dokonano rewindyka-
cji mienia sanatoryjnego i opracowano plan usunięcia zniszczeń wojennych 
w celu zabezpieczenia i przygotowania tego budynku pod szpital dla Wojska 
Polskiego29.

Prócz działalności w ministerstwie, Julian Papierkowski pomagał bratu 
Stanisławowi w zorganizowaniu na terenie Iwonicza prywatnego gimnazjum 
i liceum koedukacyjnego. Po uzyskaniu 15 grudnia 1944 roku zgody od ku-
ratora okręgu szkolnego w Rzeszowie na uruchomienie placówki30, pojawił 
się problem ze znalezieniem lokalu. Z pomocą przyszedł wówczas Julian 
Papierkowski, który udostępnił nowo powstałej szkole bezpłatnie do końca 
roku szkolnego 1944/1945 całe piętro „Trzech Lilii” dodatkowo przekazując 

26 Paszport radziecki wydany 28 marca 1940 r.
27 Odpis zaświadczenia z Zarządu Gminy w Iwoniczu z 18 lutego 1948 r., Życiorys Ju-

liana Papierkowskiego z 11 listopada 1978 r.
28 Życiorys Juliana Papierkowskiego z 11 listopada 1978 r.
29 Wiadomości krajowe „Gazeta Lubelska”, 64: 3.
30 M. Rysz (2000), Dzieje Liceum Ogólnokształcącego w Iwoniczu Zdroju 1945-1964, 

„Rocznik Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju”, t. III, Iwonicz-Zdrój: 36-37.
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materiały niezbędne do zamontowania tam gazu. Julian uważał bowiem, 
że uruchomienie placówki stanowiło wielki sukces dla przyszłości zdrojowi-
ska oraz nieocenioną korzyść dla miejscowego społeczeństwa w czasie trwa-
jącej jeszcze wojny31.

W związku z przedwojenną działalnością naukową oraz skutecznie prze-
prowadzoną akcją rewindykacyjną szpitala uzdrowiskowego „Excelsior”, Ju-
lian Papierkowski zostaje 5 września 1946 roku dyrektorem placówki. Podczas 
pełnienia przez niego tej funkcji sanatorium zostało odbudowane ze znisz-
czeń. Zorganizowano w nim pierwsze uzdrowiskowe centrum rehabilitacyjne 
w Polsce dla inwalidów wojennych, ofiar obozów koncentracyjnych i dzieci 
dotkniętych chorobą Heinego-Medina oraz nowoczesną klinikę uzdrowisko-
wą na 280-300 łóżek z kilkoma oddziałami specjalistycznymi wraz z całym 
zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym oraz następującymi ośrodkami 
naukowo-badawczymi: internistycznym, chirurgiczno-ortopedycznym, 
neurologicznym i ginekologicznym, które znajdowały się pod patronatem 
Akademii Medycznej w Lublinie32. Trzy dni po nominacji Papierkowskiego 
na dyrektora „Excelsioru” rozpoczął się pierwszy powojenny turnus, na który 
przybyło około 100 osób33. Przy równoczesnym leczeniu chorych, przeby-
wających w budynku, dyrektor nadzorował remonty i inwestycje budynku 
głównego, lekarskiego i administracyjnego, zbiorników solankowych, filtrów 
wody słodkiej i dołów biologicznych. Doglądał także budowę basenu kąpielo-
wego, tamy wodnej i stacji pomp elektrycznych. Te ostatnie zapewniały stały 
i dostateczny dopływ wody do kuchni, hydroterapii i łazienek kąpielowych 
mineralnych, borowinowych i kwasowęglowych. Sanatorium zostało także 
wyposażone w urządzenie balneotechniczne, aparaty fizjoterapeutyczne, le-
karstwa, sprzęt sanitarno-gospodarczy i służbowe samochody. Dzięki temu 
„Excelsior” uzyskał status Kliniki Zdrojowiskowej i Instytutu Balneologicz-
nego34. O jakości zarządzania placówką mogą świadczyć relacje prasowe, jak 
np. „Dyrekcja stale czuwa nad utrzymaniem ładu i porządku. Wszystko idzie 
jak z płatka dzięki pomocy wyszkolonego personelu. Regulamin ściśle utrzy-
many uwzględnia wszystkie potrzeby kuracjusza, działa przy tym bardzo 
pedagogicznie i uspołeczniająco. Nad tym porządkiem czuwa dyrektor. Nie 
przerażają go wielkie utrudnienia stwarzane mu niekiedy w przeprowadzaniu 

31 List Juliana Papierkowskiego do Towarzystwa Szkoły Średniej z 20 grudnia 1944 r.
32 J. Rajchel (2003), Rodzina Papierkowskich, „Rocznik Stowarzyszenia Przyjaciół Iwo-

nicza Zdroju”, t. VI, Iwonicz Zdrój: 101.
33 Excelsior znowu czynny, „Dziennik Polski”, 1946, 314: 6.
34 Spis prac naukowo-badawczych Juliana Papierkowskiego.
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jego ulepszających planów. Jest młody, daje sobie z tym radę i cieszy się, 
że z dnia na dzień podnosi się kultura i dobrobyt Iwonicza”35.

Istotne dla oceny zaangażowania Juliana Papierkowskiego w sprawę lecz-
nictwa uzdrowiskowego mogą być też wspomnienia górnika Jana Reszki, 
zamieszczone w „Echu Dnia”: „Daj Boże zdrowie temu Dyrektorowi Sanato-
rium Dr. Papierkowskiemu. Serdeczny opiekun. Opowiadali mi ludzie, że Sa-
natorium „Excelsior” zostało po Niemcach bardzo zniszczone i doszczętnie 
rozkradzione. Ale Dr. Papierkowski uparł się, że musi znowu Sanatorium 
uruchomić. Pościągał meble – dzień i noc pracował bez przerwy i zaraz 
po ucieczce Niemców, którzy mieli tu swój szpital wojskowy – otworzył Sana-
torium dla polskiego świata pracy. Daj mu Boże zdrowie. Więcej nam takich 
doktorów i ludzi potrzeba, a będzie nam w Polsce coraz lepiej”36.

Jednocześnie Papierkowski będąc członkiem Komisji Zdrojowej, opraco-
wał trzyletni plan inwestycyjny Państwowego Uzdrowiska Iwonicz i sanato-
rium „Excelsior”, który z powodzeniem można określić jako jego pionierski 
wkład w organizowanie społecznej służby zdrowia na terenie województwa 
rzeszowskiego w latach 1946-194937.

Wiosną 1948 roku dokonano w uzdrowisku analizy wód wgłębnych 
z nowych odwiertów, po której okazało się, że solanka pochodząca z jedne-
go z szybów produkujących ropę naftową ma znaczną zawartość węglanów 
i kwaśnych węglanów, co wpłynie na zwiększenie walorów leczniczych ką-
pieli. Pojawienie się nowych źródeł solankowych w obszarze uzdrowiska, 
podsunęło zarządowi sanatorium koncepcję budowy słonowodnych basenów 
pływackich38. Projekt basenu kąpielowego z zapleczem wykonał Julian Pa-
pierkowski. Podstawowymi założeniami kompleksu były: ruchomy szklany 
dach, wymiary olimpijskie 50 x 25 metrów z trybuną, wieżą, trampolinami, 
plażami i sztucznymi falami oraz urządzeniami gimnastycznymi na świeżym 
powietrzu usytuowanymi obok basenu. Miał być to także w tamtych czasach 
pierwszy w kraju basen jodowo-solankowo-bromowy o takich wymiarach39.

Po zaakceptowaniu projektu z pewnymi modyfikacjami (zrezygnowano 
np. z ruchomego szklanego dachu czy sztucznej fali) w lipcu 1948 roku z ini-
cjatywy i projektu Papierkowskiego rozpoczęła się budowa basenu słodko-
wodnego na wolnym powietrzu o wymiarach olimpijskich (50 x 25 metrów) 

35 „Trybuna Robotnicza”, 1947, 159 (830): 5.
36 Wspomnienia Jana Reszki z lipca 1948 r. zamieszczone w „Echo Dnia” z 29 lipca 

1948 r.
37 Notatki i zapiski Juliana Papierkowskiego z lat 1946-1949.
38 Nowe źródło jodowe w Iwoniczu, „Dziennik Polski”, 1948, 162: 5.
39 Sprawozdanie do Ministerstwa Zdrowia z 26 września 1948 r.
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i głębokości 3 metrów, z bieżącą wodą i urządzeniami gimnastycznymi. 
Budowę basenu zapoczątkowały okoliczne hufce „Służby Polsce” w ramach 
tzw. trzydniówek. Przede wszystkim byli to junacy z pobliskich miejscowości, 
głównie z Krosna. Oprócz junaków w budowie pomagali pracownicy sana-
torium, harcerze oraz sam Papierkowski. Dzięki temu młodzież z Iwonicza 
i okolic nie musiała być wysyłana nigdzie, by odpracować odbudowę ojczyzny 
w ramach „Służby Polsce”. Za wstawiennictwem dyrektora „Excelsioru” u od-
powiednich władz w Krośnie mogli to zrobić właśnie przy budowie basenu. 
Mimo zaangażowania młodzieży i mieszkańców z uzdrowiska i okolicznych 
miejscowości brakowało rąk do pracy, a była to ciężka praca fizyczna, którą 
w znacznej mierze trzeba było wykonać ręcznie. Basen usytuowano w tere-
nie leśnym, wśród tarasowatych polanek. Papierkowski podkreślał, że basen 
ma być przeznaczony przede wszystkim dla młodzieży, pragnącej nauczyć się 
pływać i „używać rozmaitych sportów wodnych oraz nabierać tężyzny fizycz-
nej i zdrowia”. Basen miał być także przeznaczony dla kuracjuszy i mieszkań-
ców, aby mogli zażywać relaksujących kąpieli i spędzić czas zdrowo i aktyw-
nie. Oprócz basenu dyrektor sanatorium brał także udział w projektowaniu 
i budowie kortów tenisowych koło „Excelsioru”, skoczni narciarskiej i innych 
urządzeń sportowych w uzdrowisku40. Po wybudowaniu basenu chodził 
z miejscową młodzieżą na basen i zarażał ich zamiłowaniem do aktywnego 
spędzania wolnego czasu41.

Julian Papierkowski przestał pełnić funkcję dyrektora „Excelsioru” 
w kwietniu 1949 roku. Powodem był konflikt z Zakładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Warszawie, do którego należał szpital uzdrowiskowy w Iwoniczu. 
Papierkowski bowiem nie zgadzał się z metodami stosowanymi w tej instytu-
cji, do których należała „(…) despotyczna władza jednostek, arbitralna samo-
wola butnych „władców”, ich bałaganiarstwo i krętactwo, tajna „dyplomacja” 
oraz terror polegający na zmuszaniu pracowników do pisania donosów tzw. 
„poufnych” sprawozdań czy jednostronnych protokołów; przesadna podejrz-
liwość i przebiegłość, wynajdywanie i rozsiewanie bezpodstawnych plotek 
(…), które są zaprzeczeniem istotnej wolności i prawdziwej demokracji”42. 
Takim sytuacjom przeciwstawiał się dyrektor Papierkowski, za co został 
zwolniony z pracy. W związku z pełnieniem w przeszłości funkcji konsul-
tanta uzdrowiskowego w Ministerstwie Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia 

40 Notatki i zapiski Juliana Papierkowskiego z lat 1946-1949., Życiorys Juliana Papier-
kowskiego z 11 listopada 1978 r., Wywiad z J. Michalakiem z 20.12.2015 r.

41 Wywiad z A. Papierkowskim z 27.11.2014 r.
42 Sprawozdanie z pełnienia funkcji dyrektora sanatorium „Excelsior” z dnia 10 lipca 

1949 r.
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oraz po zwolnieniu go z funkcji dyrektora „Excelsioru” Ministerstwo Zdro-
wia powierzyło mu w Warszawie zadanie współdziałania z Dyrekcją Naczelną 
„Polskich Uzdrowisk” w organizowaniu lecznictwa uzdrowiskowego na skalę 
krajową. Otrzymał w stolicy mieszkanie służbowe, gdzie mieszkał do końca 
życia i skupił się już wyłącznie na działalności naukowej43.

Działalność Juliana Papierkowskiego na rzecz swojej rodzinnej miejsco-
wości – Iwonicza miała charakter wielowymiarowy i wpisuje się w centralną 
ideę komunitaryzmu przywołaną na samym początku. W kontekście powią-
zania osoby Papierkowskiego, komunitaryzmu oraz kultury fizycznej należy 
podkreślić, że to charakter, tradycja, działalność właścicieli uzdrowiska oraz 
sposób spędzania wolnego czasu wpłynęły na wychowanie i przyswojenie 
pewnych wzorców zachowań przez najmłodszego z braci Papierkowskich, któ-
ry w późniejszych latach sam stał się propagatorem i pomysłodawcą różnych 
inicjatyw, które miały znaczący wpływ na rozwój różnych form uczestnictwa 
w kulturze fizycznej w Iwoniczu, począwszy od sportu (pomoc w organizacji 
turniejów tenisowych), przez wychowanie fizyczne i rekreację (inicjatywa, 
projekt i budowa kompleksu basenowego oraz kształtowanie wśród lokalnej 
młodzieży postaw prozdrowotnych) po rehabilitację (odbudowa i moderni-
zacja szpitala uzdrowiskowego „Excelsior”). W przypadku tego ostatniego 
przedsięwzięcia z powodzeniem można stwierdzić, że ta inicjatywa wykracza 
dalece poza ramy lokalne, przyjmując charakter ogólnopolski. 

43 Stanowiska służbowe, zawodowe prace naukowo-lekarskie i honorowe funkcje spo-
łeczno-organizacyjne prof. dr med. Juliana Papierkowskiego samodzielnego pracow-
nika nauki: 2.
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KRZYSZTOF MĘKA
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
W PERSPEKTYWIE ZACHOWANIA 
INDYWIDUALNOŚCI DZIECKA 
I KSZTAŁTOWANIA POSTAW 
WSPÓLNOTOWYCH

Proces edukacji jest powszechnie utożsamiany z przekazywaniem wiedzy, 
wyrabianiem umiejętności i kształtowaniem pożądanych postaw. W przypad-
ku wychowania fizycznego dodatkowym celem jest także dążenie do stop-
niowego podnoszenia poziomu sprawności motorycznej uczniów1. Działania 
wychowawcze są zatem nieodzownym elementem kształcenia wychowanków 
poszczególnych placówek edukacyjnych. Szkoła obok rodziny spełnia funk-
cję: „drugiego (...) środowiska wychowawczego, które w sposób bezpośredni 
wywiera wpływ na rozwój dziecka”2. Zadaniem tej instytucji jest zaplanowane 
kształtowanie postaw i zachowań dzieci oraz młodzieży ukierunkowanych 
między innymi na właściwe ich funkcjonowanie w większej grupie osób. Jed-
nocześnie podejmowane działania powinny uwzględniać zachowanie przez 
uczniów ich indywidualności i wyjątkowości. Odzwierciedleniem tego po-
stulatu jest próba wyodrębnienia swoistej sfery umożliwiającej dokonywanie 
przez nich suwerennych wyborów. W związku z tym działaniem na pierwszy 
plan wysuwa się pojęcie wolności.

Celem pracy jest próba wskazania znaczenia przedmiotu wychowanie fi-
zyczne w klasach I-III szkoły podstawowej w kontekście kształtowania postaw 
ukierunkowanych na przygotowanie uczniów do funkcjonowania w większej 
grupie osób (klasie szkolnej, społeczności lokalnej, środowisku pracy, naro-
dzie) z uwzględnieniem możliwości zachowania własnej indywidualności 
i wyjątkowości przez każde dziecko. W kolejnych częściach pracy przybliżone 

1 Por. S. Szczepański (2008), Kluczowe zagadnienia dydaktyki wychowania fizycznego, 
Opole: 128-130. 

2 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski (1998), Psychologia wychowawcza, t. 2, 
Warszawa: 200.
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zostaną przykłady postaw kształtowanych podczas zajęć wychowania fizycz-
nego, możliwości wykorzystania tych lekcji w kontekście udziału przez dzieci 
w życiu różnych grup społecznych oraz wyrażania przez najmłodszych ich 
własnej indywidualności. Ostatni fragment będzie poświęcony zagadnieniu 
wolności człowieka w odniesieniu do całej aktywności fizycznej.

Pojęcie wolności w najprostszym ujęciu jest definiowane jako: „możliwość 
podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą”3. W bardziej szczegółowych 
rozważaniach wyróżnia się „wolność od” (np. wymogów stawianych przez 
wybrane instytucje, istniejących reguł, norm) oraz „wolność do” (np. wyzna-
wania publicznie własnej religii, głoszenia otwarcie swoich poglądów, zrze-
szania się w organizacjach, przemieszczania się). Natomiast święty Jan Paweł 
II przypomniał, że: „Dla Arystotelesa wolność jest własnością woli, która 
urzeczywistnia się przez prawdę”. Zarazem temat wolności człowieka w szcze-
gólny sposób jest związany z etyką chrześcijańską i katolicką nauką społeczną, 
gdyż: „Wolność jest dana człowiekowi przez Stwórcę i jest mu równocześnie 
zadana. Poprzez wolność bowiem człowiek jest powołany do przyjęcia i re-
alizacji prawdy”4. Z kolei w ujęciu historycznym możemy mieć do czynienia 
z dążeniami do poszerzania zakresu wolności osobistej lub do uniezależnia-
nia się od innych organizmów państwowych. Przykładem jest ukształtowanie 
się systemu prawnego I Rzeczypospolitej, który gwarantował jej obywatelom 
prawa i wolności osobiste, w zamian za podejmowanie określonych działań 
na rzecz dobra wspólnego (obrony Królestwa). Odzwierciedleniem tego 
procesu było uchwalenie Konstytucji Nihil novi. Istotą zaś ustroju prawnego 
„publiczna wolność” (publica libertas)5.

W przypadku wychowania fizycznego oprócz kształtowania umiejętności 
ruchowych, przekazywania wiedzy związanej z podejmowaniem aktywności 
fizycznej, dążenia do poprawy sprawności motorycznej istotnym celem edu-
kacyjnym jest kształtowanie postaw uczniów.

Odzwierciedleniem tego założenia jest między innymi opis osiągnięć 
uczniów na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej zawarty w podstawie pro-
gramowej. W oparciu o ten dokument i praktykę pedagogiczną można wska-
zać trzy grupy pozytywnych zachowań oczekiwanych od dzieci. Po pierwsze 
są to ogólne postawy pozwalające na prawidłowy przebieg lekcji wychowania 
fizycznego. Wśród nich można wymienić stosowanie się przez uczniów do po-
leceń nauczyciela, wykazywanie się ogólną dyscypliną, przestrzeganie zasad 

3 Słownik języka polskiego PWN (2009), Warszawa: 1161.
4 Jan Paweł II (2005), Pamięć i tożsamość, Kraków: 47, 50.
5 A. Nowak (2019), Dzieje Polski. Tom IV 1468-1572. Trudny złoty wiek, Kraków: 70, 

100-102.
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bezpieczeństwa i higieny (np. zmiana stroju, obuwia przed i po zakończeniu za-
jęć), przestrzeganie przepisów gier i zabaw. Następnie można wskazać na posta-
wy ukierunkowane na osobiste podejście każdego z uczniów do procesu eduka-
cji fizycznej. Przede wszystkim chodzi tu o wykonywanie ćwiczeń ruchowych 
oraz udział w zajęciach wychowania fizycznego z pełnym zaangażowaniem, 
dokładność podczas wykonywania zadań ruchowych, przezwyciężanie poczu-
cia własnego zmęczenia, wykazywanie się ambicją w dążeniu do wyznaczonego 
celu, podejmowanie działań pozwalających na poprawę własnych wyników, 
zrozumienie znaczenia systematyczności i wytrwałości w obszarze ćwiczeń fi-
zycznych. Z kolei trzecia grupa postaw kształtowanych na lekcjach wychowania 
fizycznego związana jest z właściwym podejściem ucznia do swoich kolegów 
i koleżanek. W tym kontekście wskazuje się na współdziałanie w zespole i od-
powiedzialność za inne osoby, uczestnictwo w rywalizacji zgodnie z regułami 
„czystej gry” („fair play”), zdolność poradzenia sobie w sytuacji przegranej 
i pogratulowania sukcesu zawodnikom przeciwnej drużyny, zrozumienie wy-
stępujących różnic w zakresie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych 
pomiędzy poszczególnymi uczniami, wykazywanie życzliwości dla osób o niż-
szym poziomie rozwoju motorycznego, udzielanie pomocy innym uczniom 
w trakcie wykonywania ćwiczeń6.

Istota sportu wyraża się we współzawodnictwie z przeciwnikiem. Najczę-
ściej odbywa się ona w obecności innych osób. Według Józefa Lipca przystą-
pienie do aktu sportowej rywalizacji: „polega (...) na uświadomieniu sobie, 
że moja, indywidualna aktywność zostanie w sporcie poddana próbie spo-
łecznej konfrontacji i ocenie, przyjętych reguł międzyjednostkowych, prze-
kreślających prymat czysto indywidualnych uczuć i kaprysów”7.

Proces edukacji fizycznej jest zatem w dużej mierze utożsamiany z dzia-
łaniami ukierunkowanymi na przystosowanie się dziecka do funkcjonowania 
w ramach większej grupy osób oraz uwrażliwienie go na ich potrzeby. Stąd 

6 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356: 46-47; U. 
Kierczak (2012), Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków: 15-21, 
43-103; J. Blecharz, M. Siekańska (2009), Mój sport, moja radość! 10 zasad treningu 
dla dzieci uprawiających sport, Gdańsk.

7 J. Lipiec (2012), Socjalizacyjna lekcja sportu. W: Z. Dziubiński, K. Jankowski [red.], 
Kultura fizyczna a socjalizacja, Warszawa: 17.
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zajęcia wychowania fizycznego są swoistą lekcją życia. Zastosowanie znajduje 
tu praktyczna zasada, że: „non scholae, sed vitae discimus (nie uczymy się dla 
szkoły, ale dla życia)”8. Na przykład w ramach rywalizacji w grach lub zaba-
wach zespołowych ich uczestnicy starają się dostosowywać swoje indywidu-
alne potrzeby i motywacje do nadrzędnego celu jakim jest wygrana własnej 
drużyny. Ponadto celem udziału w takich grach jest wytworzenie przekona-
nia, że pomimo aktualnego współzawodnictwa, zawodnicy drugiej drużyny 
także tworzą z nami inną, większą wspólnotę (np. w ramach klasy, szkoły, 
narodu, ludzkości). Stąd samo zwycięstwo nie może być nadrzędnym celem. 
Pomimo toczonej rywalizacji ważniejsza od rezultatu sportowego powinna 
być osoba naszego rywala. Innym rodzajem nauki dla najmłodszych jest 
uświadomienie ich o konieczności dążenia do wygranej zgodnie z przepisami 
i zasadami „czystej gry” („fair play”). Jedynie bowiem uczciwy sukces zasłu-
guje na uznanie. Natomiast każda próba oszustwa skutkuje przede wszystkim 
degradacją osoby danego człowieka oraz związana jest z konsekwencjami 
społecznymi (różne formy ostracyzmu społecznego) i określonymi sankcjami 
(kary regulaminowe, prawne)9.

Ostatecznie wszystkie opisane działania zmierzają do ograniczenia wśród 
dzieci zachowań samolubnych. W tym przypadku urzeczywistnia się stwier-
dzenie, zgodnie z którym: „istotną przeszkodą w kształceniu charakteru jest 
poddawanie się egoizmowi”10. Jednocześnie nie chodzi w tym postępowaniu 
o zanegowanie sfery osobistej wolności danej osoby.

Lekcje wychowania fizycznego w ramach edukacji wczesnoszkolnej 
stwarzają także możliwość zachowania indywidualności przez poszczególne 
dzieci oraz mogą służyć rozwojowi ich niepowtarzalnej osobowości. Jed-
nym z zadań szkoły jest: „przygotowanie uczniów do organizacji i spędzania 
czasu wolnego”11. Celem prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne już 
od I klasy szkoły podstawowej jest między innymi przedstawienie uczniom 
w miarę dużej liczby gier i zabaw ruchowych, zaprezentowanie różnych 
rodzajów aktywności fizycznej, rozmaitych konkurencji i dyscyplin sporto-
wych. Spośród wskazanych propozycji uczniowie i uczennice mogą doko-
nać wyboru stosownie do własnych zainteresowań i możliwości fizycznych. 

8 Por. M. Pirożyński (2018), Kształcenie charakteru, Szczecinek: 118.
9 Por. K. Mrówka (2018), Cała Polska widziała. W: M. Latasiewicz, J. Cierpiatka [red.], 

Jak to było naprawdę, Kraków: 143-148.
10 M. Pirożyński (2018), dz. cyt.: 86.
11 K. Denek (2010), Czy zmierzamy ku społeczeństwu czasu i jego wartości? W: J. 

Nowocień, J. Chełmecki [red.], Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu 
i olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI 
wieku, Warszawa: 33.
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Następnie w swoim czasie wolnym jeszcze jako dzieci lub w późniejszym 
okresie jako osoby dorosłe będą mogły wykorzystać wybrane formy aktyw-
ności fizycznej do wyrażania własnej osobowości lub realizowania celów 
zdrowotnych12. Według Kazimierza Denka: „wskaźnikiem poziomu rozwoju 
człowieka w każdym okresie jego życia jest stopień aktywności w czasie wol-
nym i rodzaj podejmowanych w nim zajęć”13. Jednocześnie działania szkoły 
mogą być tylko punktem wyjścia do poszukiwania całkowicie odmiennych 
sposobów spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem innych form aktyw-
ności fizycznej. W ten sposób zostanie dopełniona idea pełnej suwerenności 
decyzji podejmowanych przez wychowanków.

Podstawa programowa określa osiągnięcia ucznia na zakończenie po-
szczególnych etapów edukacji. W przypadku wychowania fizycznego jest 
to w pewnym sensie zamknięty zbiór propozycji gier, zabaw, ćwiczeń itp. 
Jednakże w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podsta-
wowej (klasy I-III) znajdują się również elementy odnoszące się do zacho-
wań twórczych najmłodszych dzieci. W obszarze wychowania fizycznego 
wyróżniono bowiem między innymi osiągnięcie ucznia w postaci układania 
zespołowych zabaw ruchowych14. W tym jednak kontekście należy pamiętać 
szczególnie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy tworzeniu przez dzieci 
własnych propozycji zabaw. Poszerzeniem oferty edukacyjnej może być także 
wprowadzenie do programu szkolnego nauczania regionalnych lub tradycyj-
nych polskich gier i zabaw z uwzględnieniem możliwości zaadoptowania ich 
do aktualnych potrzeb i wrażliwości najmłodszego pokolenia15.

Udział dzieci w różnych grach, zabawach i ćwiczeniach stwarza im przede 
wszystkim możliwość zaprezentowania określonych umiejętności, własnego 
stylu gry, wyrażenia osobistej ekspresji ruchowej. W przypadku najmłod-
szych uczniów mogą to być nawet zachowania niekoniecznie zamierzone 
i przemyślane. Dodatkowo mogą się one spotkać z przeciwstawnymi ocenami 
ze strony kolegów i koleżanek. Zajęcia ruchowe w ramach lekcji wychowa-
nia fizycznego mogą jednak odegrać w przedstawionym kontekście większą 
rolę w przeciwieństwie do treningu sportowego. W tym drugim przypadku 
trenerzy grup dziecięcych i młodzieżowych skupiają się często na kształto-
waniu określonych umiejętności utylitarnych i zachowań ukierunkowanych 
na osiągnięcie wyniku sportowego. Następnie w czasie gry lub zawodów 

12 Por. K. Denek (2011), Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, Poznań: 100-105.
13 K. Denek (2010), dz. cyt.: 33.
14 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej..., dz. cyt.: 46-47.
15 Por. W. Lipoński (2012), Historia sportu, Warszawa: 371 i n.
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młody sportowiec jest zobowiązany stosować się do zaleceń swoich opieku-
nów. W skrajnych przypadkach staje się on wręcz „ubezwłasnowolniony”. 
Celem tego swoistego „podporządkowania” może być na przykład dążenie 
do uzyskania potencjalnych korzyści finansowych w przyszłości przez osoby 
w najbliższym otoczeniu małoletniego zawodnika16. Takich ograniczeń nie 
ma zazwyczaj w przypadku lekcji wychowana fizycznego.

W poradnikach metodycznych często pojawia się również wspomniane 
zagadnienie wyzwalania ekspresji ruchowej wśród dzieci. Szczególnie ten 
trend wykorzystuje się w zajęciach ruchowych w przedszkolu i na lekcjach 
wychowania fizycznego na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Celem poszcze-
gólnych metod jest: „rozwijanie naturalnej ruchliwości dziecka i podkre-
ślanie przez ruch swojej indywidualności”, „rozbudzenie fantazji, wyzwole-
nie tendencji do samoekspresji oraz rozwijania inwencji twórczej i zmysłu 
estetyki”. Realizacja tych zamierzeń następuje poprzez wykorzystanie m.in. 
muzyki, rytmu, zabaw tanecznych, pantomimy, opowieści ruchowej, dużej 
liczby przyborów, nawiązań do baśni, legend, prozy, poezji. Wykonanie po-
szczególnych zadań zależy od: „inwencji twórczej, pomysłowości, fantazji, 
doświadczeń ruchowych” dzieci17. Jednocześnie przytoczony opis wskazuje, 
że jest to zaplanowany proces ukierunkowany na wystąpienie określonych 
efektów. Poszczególne zachowania dzieci w postaci wykonywanych ruchów 
są w pewnym stopniu uzależnione od zaproponowanych bodźców (np. ryt-
mu, nawiązań do literatury). Stąd niekoniecznie skutkiem jest zawsze w pełni 
samodzielne i czysto spontaniczne postępowanie dzieci.

Realizacja opisanych przykładów wyrażania własnej indywidualności 
poprzez ruch w czasie wolnym lub w trakcie obowiązkowych zajęć szkol-
nych wymaga zaistnienia pewnej swobody. Rzeczywista wolność człowieka 
w obszarze sportu, wychowania fizycznego, rekreacji fizycznej może posiadać 
jednak dużo szerszy wymiar. Przede wszystkim zawiera się w stosunku oso-
by do tych dziedzin życia. Zdaniem Stanisława Kowalczyka: „Sport jest dla 
dobra człowieka, a nie człowiek dla sportu. Odwrócenie tej relacji prowadzi 
nieuchronnie do psychiczno-duchowej destrukcji człowieka, a niejedno-
krotnie także do jego wyniszczenia fizyczno-biologicznego”18. Pomimo tego 
w toku codziennej praktyki współczesny sportowiec często wręcz: „podlega 
(...) uprzedmiotowieniu i personalnej degradacji (stając się «kupowanym» 

16 Por. K. Doktór (2008), Współczynnik humanistyczny sportu. W: Z. Dziubiński [red.], 
Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, Warszawa: 151.

17 U. Kierczak (2012), dz. cyt.: 109-112.
18 S. Kowalczyk (2007), Personalizm aksjologiczny – podstawą humanizacji sportu. W: Z. 

Dziubiński [red.], Drogi i bezdroża sportu i turystyki, Warszawa: 33.



233

i «sprzedawanym» towarem oraz «najmowaną» żywą atrakcją)”19. Nadmierne 
eksponowanie znaczenia ćwiczeń ruchowych i współzawodnictwa może za-
tem stanowić zagrożenie dla rozwoju osobistego zarówno uczniów i dorosłych.

Przykładem trudności w odnalezieniu się w nowych warunkach po zakoń-
czeniu kariery sportowca jest tragiczna historia jednego z najlepszych polskich 
żużlowców w XX wieku. Jego codzienność stanowiły: „(...) powracające wciąż 
i wciąż bóle połamanych kończyn, pokiereszowanych stawów, pozrywanych 
mięśni, dramatycznie powiększające się luki w pamięci, świadomość nieodpo-
wiedniości miejsca, do którego się doszło, braku nadziei na poprawę, poczucie 
bezczynności, bycia nikomu niepotrzebnym. Bo ponoć właśnie takie były dni 
powszednie sportowca podziwianego przez tysiące widzów, mistrza, o którego 
względy starało się wielu możnych. Nieszczęśliwego człowieka, powtarzającego 
i na trzeźwo, i po kielichu, że: «skończył się żużel – skończyło się życie»...”20.

W prowadzeniu rozważań nad ideami wolności i dobra wspólnego szcze-
gólne znaczenie odgrywa myśl świętego Jana Pawła II. W encyklice Redemptor 
hominis przypomniał on, że: „W naszych czasach nieraz błędnie się mniema, 
że wolność sama jest dla siebie celem, że człowiek jest wolny, kiedy jej uży-
wa w jakikolwiek sposób, że do tego należy dążyć w życiu jednostek i społe-
czeństw. Tymczasem wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy 
świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem. 
Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, 
która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej to właśnie «wolności 
wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5,1, por. 5,13)”21. Zatem wolność wymaga 
ukierunkowania jej na to, co stanowi „prawdziwe dobro”.

Nauczanie głoszone przez kolejnych papieży wpłynęło na głębsze zro-
zumienie istoty sportu. Według Zbigniewa Dziubińskiego: „Wizja kultury 
fizycznej Kościoła rzymskokatolickiego ma w pełni personalistyczny charak-
ter. Podstawową jej wartością jest osoba, której winny być podporządkowane 
wszystkie byty i wszystkie działania. Zaś uczestnicy kultury fizycznej winni 
bez względu na okoliczności kierować się etycznymi wartościami o prowe-
niencji chrześcijańskiej, takimi jak: dobro, prawda, godność osoby, miłość 
i solidarność”22.

19 J. Lipiec (1994), Logos nowożytnego olimpizmu. W: Tenże [red.], Logos i etos polskiego 
olimpizmu, Kraków: 30.

20 W. Bałda (2018), Skończył się żużel, skończyło się życie. W: M. Latasiewicz, J. Cierpiatka 
[red.], dz. cyt.: 214.

21  Jan Paweł II (b.r.w.), Redemptor hominis. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Kraków: 45.

22 Z. Dziubiński (2007), Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna. W: Tenże [red.], dz. 
cyt.: 149.
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Na właściwe postrzeganie znaczenia sportu zwracał już uwagę w swoim 
prewencyjnym systemie wychowawczym ksiądz Jan Bosko. Między innymi 
przestrzegał on swoich podopiecznych, że: „Zbytnie oddanie się zabawie 
może was doprowadzić do kłótni, bójek, wypowiadania przekleństw, do za-
niedbania waszych obowiązków i do profanowania dni świątecznych”. W tak 
ukształtowanym systemie wychowawczym aktywność sportowa nie powinna 
być uważana za cel ostateczny. Zgodnie z przyjętymi założeniami człowiek nie 
może być: „traktowany jako środek do osiągnięcia nawet najwznioślejszych 
celów w postaci mistrzostwa, rekordu, medalu, prestiżu, wysokiej pozycji 
w kulturze masowej, zamożności itp.”. W przyjętej hierarchii wartości: „Naj-
ważniejszym celem jest dobro osoby wychowanka, rozumiane jako pomyśl-
ność w życiu społecznym i, z drugiej strony, w życiu chrześcijańskim”23.

W konsekwencji człowiek prawdziwie wolny nie może podporządkować 
się różnym formom aktywności fizycznej i rywalizacji. W tym ujęciu sport 
jest: „ważnym elementem wychowania młodzieży, ale jednym z wielu”. Wy-
jątkowość tej dziedziny życia nie oznacza, że jest to wartość jedyna i najważ-
niejsza24. Zgodnie z nauką świętego papieża Jana XXIII sport powinien: „mieć 
swoje określone miejsce w życiu człowieka, żeby nie traktować go jako całe 
życie”25. Na pierwszym miejscu powinna być zawsze osoba ludzka. W prze-
ciwnym przypadku mamy do czynienia ze swoistą formą uzależnienia. Przy-
kładem jest dążenie do osiągnięcia wyniku sportowego i podnoszenia swoich 
umiejętności kosztem swojej wiary, swojego zdrowia, edukacji, rozwoju oso-
bistego, swoich relacji z rodziną, przyjaciółmi, trenerem, kolegami z drużyny, 
przeciwnikami. Choć źródłem wymienionych postaw są indywidualne decy-
zje sportowca, ukierunkowane na specyficznie rozumiane przez niego własne 
dobro, to następstwem jest uprzedmiotowienie zarówno drugiego człowieka 
oraz jego własnej osoby. Dążenie do uwolnienia się od wszelkich ograniczeń 
w celu uzyskania założonego rezultatu, prowadzi do podporządkowania się 
człowieka jednej dziedzinie życia. Święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis 
splendor wskazał na destrukcyjne skutki w ten sposób pojmowanej wolno-
ści: „Powstała tendencja, by przyznać sumieniu jednostki wyłączny przywi-
lej autonomicznego określania kryteriów dobra i zła oraz zgodnego z tym 
działania. Wizja ta łączy się z etyką indywidualistyczną, według której każdy 

23 Z. Dziubiński (2014), Sport w perspektywie salezjańskiej, Warszawa: 40, 47. 
24 S. Kowalczyk (2007), Personalizm aksjologiczny – podstawą humanizacji sportu. W: Z. 

Dziubiński [red.], dz. cyt.: 30. Por. także J. Lipiec (2001), Sport jako wartość. W kręgu 
aksjologii esencjalnej. W: Z. Dziubiński [red.], Aksjologia sportu, Warszawa: 176-181.

25 Z. Dziubiński (2007), Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna. W: Tenże [red.], dz. 
cyt.: 142.
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człowiek staje wobec własnej prawdy, różnej od prawdy innych. Posunięty 
do skrajnych konsekwencji, indywidualizm prowadzi do zaprzeczenia samej 
idei natury ludzkiej”26.

Jednocześnie przedstawiona postawa znajduje odbicie w „niektórych 
nurtach myśli współczesnej”. Dotyczy to szczególnie doktryn, „które zatra-
cają zmysł transcendencji lub które otwarcie deklarują się jako ateistyczne”. 
W konsekwencji: „do tego stopnia podkreśla się znaczenie wolności, że czyni 
się z niej absolut, który ma być źródłem wartości”. Punktem wyjścia jest przy-
znanie sumieniu indywidualnemu: „prerogatywy najwyższej instancji osądu 
moralnego, która kategorycznie i nieomylnie decyduje o tym, co jest dobre, 
a co złe”. Według polskiego papieża: „Wskutek tego zanikł jednak nieodzow-
ny wymóg prawdy, ustępując miejsca kryterium szczerości, autentyczności, 
«zgody z samym sobą», co doprowadziło do skrajnie subiektywistycznej in-
terpretacji osądu moralnego”27.

Jednocześnie w przypadku postawienia w swoim postępowaniu na pierw-
szym miejscu osoby człowieka pojawia się możliwość odrzucenia potencjalnej 
sprzeczności pomiędzy dążeniami indywidualnymi i potrzebami wspólnoty. 
W naszych działaniach chodzi wówczas zarówno o dobro nas samych oraz 
o dobro naszych bliźnich. Odzwierciedleniem takiego nastawienia w praktyce 
rywalizacji sportowej jest chęć odniesienia zwycięstwa bez naruszenia dobra 
i godności samego siebie oraz innych osób. Źródłem satysfakcji dla zawod-
nika powinna być radość wynikająca z uczestnictwa w grze oraz możliwości 
kontaktu z drugim człowiekiem.

Uczestnictwo w zajęciach ruchowych może przyczynić się do kształtowa-
nia pożądanych postaw wśród uczniów. W dużym stopniu jest to także lekcja 
funkcjonowania w większej grupie osób. Z drugiej strony poprzez wybór 
ulubionej dyscypliny sportu, dzięki udziałowi w grze lub poszczególnych ćwi-
czeniach dziecko może wyrazić własną indywidualność i niepowtarzalność.

Zagadnienie wolności nie ogranicza się jednak tylko do decyzji w tej sfe-
rze. Istotnym zagrożeniem dla wszystkich zaangażowanych w uczestnictwo 
w aktywności sportowej jest podporządkowanie własnej osoby tej dziedzinie 
życia. Lekcje wychowania fizycznego prowadzone od I klasy szkoły pod-
stawowej mogą przyczynić się do właściwego zrozumienia znaczenia całej 
sfery aktywności fizycznej w życiu człowieka. Zadaniem nauczyciela jest 
poinformowanie najmłodszych uczniów w przystępnych słowach o pozy-
tywnych aspektach aktywności fizycznej oraz o różnych rodzajach zagrożeń 

26 Jan Paweł II (b.r.w.), Veritatis splendor. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Kraków: 479.

27 Tamże.
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związanych z niewłaściwym podejściem do tej dziedziny życia. Nadrzędnym 
zadaniem wychowawcy jest jednak uświadomienie uczniów, że wszelkie 
czynności związane z udziałem w ćwiczeniach, grze, zawodach, powinny być 
zawsze czynione z myślą o dobru osoby ludzkiej. Nauczyciel może odnieść 
się do wybranych przykładów zachowań sportowców lub wskazać na ich 
wieloletnią postawę w trakcie kariery zawodniczej. Ponadto punktem wyjścia 
dla jego wskazówek mogą być zaobserwowane sytuacje z udziałem uczniów 
podczas zajęć sportowych. Działania nauczyciela mogą być bardziej sku-
teczne od prób podejmowanych przez trenerów i instruktorów sportowych 
ze względu na brak ciążącej na nim presji związanej z koniecznością uzyska-
nia zwycięstwa lub określonego rezultatu.
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WOJCIECH J. CYNARSKI
Uniwersytet Rzeszowski

PROSPOŁECZNA ORIENTACJA W JUDO

W analizach postaw tradycyjnie przyjmuje się ich komponenty wiedzy, 
emocji i zachowań1. Tak więc przykładowo, postawa wobec kultury fizycznej 
i poszczególnych jej elementów składowych wymaga najpierw posiadania wie-
dzy (i umiejętności praktycznych), co wypływa na komponent emocjonalny 
(coś lubimy albo nie) i wreszcie aktywność – działania. Działania te można 
oczywiście realizować indywidualnie „sami dla siebie”, mając na uwadze własny 
jednie samorozwój, autoekspresję i samorealizację. Tak zasadniczo uprawiana 
jest joga, różne modne ćwiczenia relaksacyjne i medytacyjne. Modne jest też 
indywidualne bieganie zwane joggingiem i inne aktywności, które zwłaszcza 
w dobie pandemii można i należy uprawiać, unikając działań grupowych.

Jak na tym tle opisać i wyjaśnić dziedzictwo sztuk walki i pochodnych 
systemów edukacyjnych? Czy generalnie są one samotnymi ścieżkami, czy 
raczej drogami otwartymi na innych ludzi? Czy zawierają wymaganie posta-
wy prospołecznej? Analizy dotyczyć będą głównie judo, w którym dr Kano 
wyraźnie zaakcentował pewne normy.

W rzeszowskiej szkole naukowej zaproponowano używanie pojęć takich, 
jak judo i aikido w znaczeniu szerszym, niż miałoby do dotyczyć jednej szkoły 
lub stylu, dyscypliny budo (zespołu japońskich sztuk walki) lub sportowej. 
Co innego, gdy rzecz dotyczy konkretnie judo Kodokan, judo IJF – wówczas 
bowiem występuje wskazanie na konkretną instytucję2. Szerzej rozumiane 

1 Więcej na ten temat: J. Ossowska (2020), Psychologia postaw, Sopot.
2  Por. W. Błach, W.J. Cynarski, A. Litwiniuk (2004), Wczoraj i dziś Międzynarodowej 

Federacji Judo (IJF) – International Judo Federation, „Ido – Ruch dla Kultury / Move-
ment for Culture”, IV: 202-204; T. Nakajima, L. Thompson (2012), Judo and the pro-
cess of nation-building in Japan: Kanō Jigorō and the formation of Kōdōkan judo, „Asia 
Pacific Journal of Sport and Social Science”, 1(2-3): 97-110. 
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judo obejmuje różne drogi i style tej sztuki walki (Budokwai, Butokukai, Ido-
kan), starszego historycznie jujutsu, młodszego – judo-do i inne pokrewne 
systemy z dominującą zasadą ju-no ri (japońskie pojęcie jū lub yawara ozna-
cza miękkość, elastyczność). W przypadku aikido rzecz analogicznie dotyczy 
sztuk walki i dróg edukacyjnych z dominującą zasadą aiki3. Toteż badania 
naukowe prowadzone w szkole skupionej wokół periodyku „Ido Movement 
for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology” dotyczą zarówno judo 
sportowego, jak i judo szerzej rozumianego4.

O ile dawny wojownik postępował niekiedy samotną drogą, dzisiejsi pasjo-
naci sztuk walki funkcjonują w społeczeństwie zwykle z nastawieniem prospo-
łecznym. Systemy edukacyjne nauczanych dziś dróg budo kształtują charaktery 
właśnie w tym kierunku. Nie znaczy to, że nie pojawiają się osobniki egocen-
tryczne, skoro głównym lub nawet dominującym nurtem dzisiejszej kultury 
masowej upowszechnianej w skali globalnej jest liberalizm i często skrajny in-
dywidualizm, z zasadą egoistycznego dążenia do własnego szczęścia, realizacji 
własnych marzeń, osiągania własnych życiowych celów etc.

Już u Durkheima spotykamy jednoznaczną krytykę liberalizmu. Émile 
Durkheim (1858-1917) widział w społeczeństwie byt nadrzędny i absolutny. 
Uważał, że społeczeństwo jest „zewnętrzne i nadrzędne wobec jednostki”. 
Takie stanowisko realizmu socjologicznego współgrało w jego poglądach 
z potępianiem akcentującego wolność i centralne umiejscowienie jednostki 
ludzkiej liberalizmu. Durkheimowi liberalizm jawił się jako doktryna równie 
niesłuszna i społecznie niebezpieczna, w sumie szkodliwa5. Jako naturalista 
uważał zaś, że fakty społeczne, jako zewnętrzne wobec podmiotu, nie mogą 
być poznawane introspektywnie. Jednostka nie jest w stanie ich zrozumieć. 
Chyba, że będzie ona wyposażona w wiedzę socjologiczną6.

Można się zgodzić, że egocentryczne postępowanie jednostek jest na dłuż-
szą metę i przy dużym upowszechnieniu samolubnych postaw społecznie 
szkodliwe. Czy możliwa byłaby wówczas jakaś społeczna solidarność? W Azji 
Wschodniej wciąż obecna jest myśl społeczna Konfucjusza, ustawiająca społe-
czeństwo ponad jednostką i ustalająca jednoznacznie relacje podporządkowa-
nia w rodzinie i w pracy, wobec starszych i przełożonych, i wobec państwa7. Czy 

3  P. Świder (2018), Aikido and Judo in teaching of shihan Wojciech J. Cynarski, „Ido 
Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, 18(1): 8-14.

4  W.J. Cynarski, J. Słopecki (2012), Idokan and IMACSSS for Research and Practice of 
Judo, „Journal of Combat Sports and Martial Arts”, 3(2): 147-150. 

5 J. Szacki (1981), Historia myśli socjologicznej, t. 1-2, Warszawa: 415.
6 Por. E. Durkheim (1968), Zasady metody socjologicznej, Warszawa.
7 Więcej na ten temat: M.J. Künstler (1983), Sprawa Konfucjusza, Warszawa. 

http://medsport.pl/wp-content/uploads/file/journal_of_combat/2012_02/123.Cynarski.pdf
http://medsport.pl/wp-content/uploads/file/journal_of_combat/2012_02/123.Cynarski.pdf
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dzisiejsze wschodnioazjatyckie a zwłaszcza japońskie wzorce mogą być przy-
datne w wychowaniu prospołecznym młodzieży? Jak na przyjmowanie tych 
zasad wpływa kulturowy kontekst pochodzenia judo i innych odmian budo?

Karl von Dürckheim wskazał na specyficzną cechę japońskiej kultury bu-
shi, iż jest to kultura ciszy8. Równie cenne są tutaj ruch i bezruch; ekspresja 
i skupienie; koncentracja i koordynacja. Cisza sprzyja skupieniu uwagi, kon-
centracji wzrokowo-ruchowej i psychofizycznej. W tej kulturze rozwinięto 
sztukę układania papieru (origami), sztukę kompozycji roślinnych (ikebana), 
ceremonię parzenia herbaty (chanoyu), ale także sztukę dobywania miecza (ia-
ido) i inne sztuki walki. Bierna krótka medytacja jest właściwie wyciszeniem 
przed treningiem lub walką, a bezruch w pozycji siadu klęcznego ćwiczeniem 
samokontroli, który może warto zastosować w terapii dzieci nadpobudliwych 
(tzw. ADHD). Podobnie jest w przypadku form technicznych, które zwykle 
ćwiczone są w ciszy, a jedynie w niektórych momentach ruch akcentowany 
jest okrzykiem. Można sądzić, że naprzemienne świadome stosowanie ciszy 
i krzyku, bezruchu i dynamicznego ruchu dobrze służy kanalizacji naturalnej 
agresji i energii, co pomaga w samokontroli w międzyludzkich relacjach.

Kano i Jita Kyoei

Kano (Jigorō Kanō, 1860-1938) stworzył Kodokan Judo, które pierwotnie 
było szkołą jujutsu akcentującą „drogę elastyczności” (tak dosłownie tłu-
maczy się nazwa judo). Kō znaczy wykład akademicki, dō – droga, metoda, 
kan – budynek, akademia lub świątynia. Kodokan jest swego rodzaju centralą 
judo i instytutem. Ale w zamyśle mistrza Kano Kodokan Judo – to jest przede 
wszystkim pewna idea. Jest to koncepcja modernizacji z szacunkiem dla naro-
dowego dziedzictwa; zamiast ślepego naśladownictwa zachodnich wzorców, 
adaptacja dobrych i przydatnych rozwiązań z zachowaniem własnego dorob-
ku kulturowego. Tak więc wybrane elementy z nauczania klasycznych szkół 
jujutsu zostały zaadaptowane na potrzeby nowoczesnego wychowania fizycz-
nego i sportu, a bardziej ogólnie – dla właściwej edukacji dzieci i młodzieży9.

Kano umiejętnie łączył propagowanie sportu, wychowania fizycznego 
i idei olimpijskiej. Satoshi Shimizu wskazuje, że był on pionierem i propagato-
rem kilku dyscyplin sportu w Japonii10. Jako działacz MKOl widział w ruchu 

8  K. von Dürckheim (1975), Japan und die Kultur der Stille, Weilheim.
9 J. Kano (1988), Kanō Jigorō taikei (Dzieła zebrane J. Kanō), Tokio. 
10  S. Shimizu (2008), The Body Envisioned by Jigorō Kanō: Based on his career as a judo 

master, IOC member and principal of Tokyo Higher Normal School, „Ido – Ruch dla 
Kultury / Movement for Culture”, 8: 29-37. 
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olimpijskim szansę dla upowszechnienia judo w skali globalnej, co także na-
stąpiło. Wprawdzie Kano jest krytykowany za doprowadzenie do upadku wie-
lu klasycznych szkół jujutsu (upowszechnienie judo dało taki właśnie efekt), 
ale jego działania były dalekowzroczne. Zresztą własnych szczególnie uzdol-
nionych uczniów, jak Yoshio Sugino i Minoru Mochizuki, wysłał specjalnie 
do mistrza Moriheia Ueshiby i do szkoły Tenshinshoden Katorishinto-ryu, aby 
studiowali klasyczne techniki aikibudo i kobudo. Centrum Kobudo Kenkyukai 
przy instytucie Kodokan zajmowało się studiami nad tym wielowiekowym 
dziedzictwem japońskich, narodowych sztuk walki.

Wcześniej znane w szkołach jujutsu i w pokrewnych sztukach walki za-
sady dotyczyły głównie strategii i taktyki walki – wykorzystywania impetu 
atakującego napastnika, uderzania w jego czułe miejsca, ekonomicznego wy-
korzystywania sił (maksimum efektu przy minimum wysiłku), zachowania 
równowagi w walce, elastyczności. Były więc kwintesencją pragmatycznego 
podejścia do rozwiązania zadania, jakim jest walka. Jako takie mogą być 
i są wykorzystywane także ogólnie w życiu, choćby w biznesie i w zarządza-
niu. Novum było jednak wprowadzenie przez Kano zasady prospołecznej 
– Jita Kyoei („Przez czynienie dobra nawzajem dla dobra ogólnego”). Tak 
więc judoka (osoba uprawiająca judo) nie ćwiczy egoistycznie sam dla siebie, 
lecz po to, aby lepiej służyć społeczeństwu. Adept judo uczy się grzeczności 
i uprzejmości, szacunku dla drugiego człowieka, pokory, posłuszeństwa wo-
bec starszych, opanowania emocji. W walce sportowej następuje sprawdzian 
wytrenowania zawodnika i jego charakteru. Cel wychowawczy był, w zamyśle 
J. Kano, nadrzędny wobec celu sportowego (zwycięstwo w rywalizacji) lub 
osiągnięcia samej perfekcji technicznej, czyli mistrzowskich umiejętności11.

Dwaj znakomici dżudocy (judoka) Waldemar Sikorski i Stanisław Tokar-
ski trafnie charakteryzują koncepcję filozoficzną judo założyciela Kodokanu: 
„Kano pragnął kompromisu w wielu wymiarach, złoty środek uważając za naj-
lepszy wybór. Chciał zharmonizować tradycję z nowoczesnością. Zachód po-
godzić ze Wschodem, ducha połączyć z ciałem w jednym wspólnym działa-
niu, kulturę fizyczną z cywilizacją umysłu, gimnastykę z medytacją. To samo 
dotyczy judo, siłę tonującego gracją, dynamikę godzącego z miękkością”12.

Jest to u Kano jakby nawiązanie równolegle do filozofii taoizmu i (być 
może bezwiednie) do koncepcji złotego środka Arystotelesa. Ale zasada 
umiaru znana jest od starożytności i ludzie sztuk walki stosują ją zarówno 
w walce, w treningu, i w życiu „pozasportowym”.

11  J. Kano (1932), The contribution of Judo to Education, „Journal of Health and Physi-
cal Education”, 3: 37-58; C. Gutierrez (2011), Judo: Escula de Valores, Barcelona.

12 W. Sikorski, S. Tokarski (1988), Budo. Japońskie sztuki walki, Szczecin: 159.
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W kierunku nowoczesnego systemu edukacyjnego

Jigoro Kano, jako jednocześnie mistrz-nauczyciel, ekspert i naukowiec 
(pedagogika, filologia, nauki o sporcie) zrewolucjonizował świat sztuk walki, 
wprowadzając koncepcję „systemu edukacyjnego”. W ten sposób zapoczątko-
wał on nowoczesne budo – zespół dróg walki, metod samodoskonalenia przez 
ćwiczenie tradycyjnych form walki. Są to zasadniczo „sporty tradycyjne” – 
postaci kultury fizycznej z rywalizacją sportową, jak dotyczy to ćwiczenia 
drewnianymi atrapami walki na bagnety (jukendo), glewiami (naginata-do), 
walki skórzano-bambusowymi atrapami szabel shinai (kendo), etc. Wprowa-
dzenie przez J. Kano rywalizacji sportowej spowodowało zmianę programu 
nauczania; techniki użyteczne w samoobronie stały się niewielkim margine-
sem, podczas gdy do walki sportowej wybrano techniki względnie bezpieczne 
dla współćwiczących. Ta zamiana judo w sport walki, a następnie w jedną 
z dyscyplin olimpijskich spowodowała globalne upowszechnienie judo.

O ile jednak stosunek do rywalizacji sportowej w świecie sztuk walki jest 
różny – od afirmacji, przez tolerancję po zupełne odrzucenie, to idea drogi 
doskonalenia się przez uprawianie sztuk walki znalazła wielu zwolenników. 
W samej Japonii już prawie nie ma szkół, które uczyłyby „jutsu” – technik 
zabijania, chyba że w nazwach dawnych sztuk walki (kobudo), z akcentem 
na ich wartość historyczną, kulturową, narodowego dziedzictwa. Tam zaś, 
gdzie nazwa jutsu została zachowana, jak w Nihon jujutsu według meijin 
Shizuya Sato, silny akcent pada na wartości wychowawcze i naśladownictwo 
koncepcji mistrza J. Kano13.

Koncepcje Kano są wciąż inspirujące dla pedagogów, którzy wykorzystują 
wartości judo dla właściwej edukacji dzieci i młodzieży14. Także reprezentanci 
innych sztuk walki, nie tylko japońskich, sięgają po dorobek mistrza Kano 
i doświadczenia ludzi judo dla promocji i rozwoju instytucjonalnego swoich 
sztuk walki. System edukacyjny jest nową postacią drogi wojownika w sytu-
acji, gdy utylitarna wartość umiejętności techniczno-taktycznych straciła nie-
co na znaczeniu. Umiejętności te nie decydują już o codziennym przetrwa-
niu jednostek i całych społeczności. Natomiast dla młodzieży są to czytelne, 

13 Zob. S. Sato (1998), Nihon jujutsu, Tokio; F. Shishida, S.M. Flynn (2013), How does 
the philosophy of martial arts manifest itself? Insights from Japanese martial arts, „Ido 
Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, 13(3): 29-36.

14 Przykładem może być monografia dra Grzegorza Kozdrasia, na podstawie jego ba-
dań doświadczalnych: G. Kozdraś (2018), Sztuka walki judo metodą wspomagania 
rozwoju uczniów w szkole podstawowej, Opole. Podobnie monografia księdza dokto-
ra Stanisława Dyndała, czynnego trenera judo, która zostanie już wkrótce wydana.
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wręcz archetypowe wzory, które zwłaszcza dla chłopców (ale nie tylko) dają 
możliwość osiągnięcia siły i sprawności. Społeczeństwo otrzymuje w efekcie 
ludzi sprawnych, zdyscyplinowanych, odważnych, nastawionych patriotycz-
nie, prospołecznie, z otwartością na ludzi i kultury obce (taki efekt został 
stwierdzony empirycznie)15.

Akcent na wartości wychowawcze lub odwołania wprost do wykładu J. 
Kano znajdujemy chociażby w koreańskim taekwondo16, a także w wietnam-
skim Viet-vo-dao. Główną dewizą tej wietnamskiej sztuki walki jest: „Być 
silnym, aby być pożytecznym”17. W niektórych przypadkach uzasadnieniem 
dla postaw prospołecznych są odniesienia wprost do etyki społecznej konfu-
cjanizmu, co akcentują mistrzowie-nauczyciele karate, jak Gichin Funakoshi 
i Masutatsu Oyama, i co wynika z badań w środowisku chińskich sztuk wal-
ki18. Gdzie indziej znajdujemy inne uzasadnienia, na przykład konieczność 
dążenia do równowagi i harmonii z otaczającym światem19, albo z racji wyni-
kających z europejskiego humanizmu, jak u Petera Jahnke20.

Istotnym faktem są częste biograficzne związki z judo liderów i „ideolo-
gów” systemów pokrewnych. Lider IMAF (International Martial Arts Federa-
tion) – prof. Shizuya Sato (meijin, 10 dan Nihon jujutsu) – był w młodości za-
wodnikiem uprawiającym wyczynowo judo w stylu Kodokan pod kierunkiem 

15 W.J. Cynarski (2006), Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki 
przez osoby ćwiczące, Rzeszów; W.J. Cynarski, L. Sieber, J. Słopecki (2008), Wychowa-
nie patriotyczne w sztukach walki pochodzenia japońskiego. W: Z. Dziubiński [red.], 
Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, Warszawa: 293-300; L. Sieber, W.J. Cynar-
ski, J. Słopecki, P. Ziemiński (2009), Patriotic education through Budō and combat 
sports: On the example of Idōkan Poland Association. W: W.J. Cynarski [red.], Martial 
Arts and Combat Sports – Humanistic Outlook, Rzeszów: 137-144.

16  D. Kim, A. Bäck (2000), The way to go: philosophy in martial arts practice, Seoul; 
J. Wąsik (2014), Areas of Taekwon-do Identification and Practice, „Ido Movement 
for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, 14(3): 22-26; J. Johnson (2017), 
From technique to way: an investigation into taekwondo’s pedagogical process, „Ido 
Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, 17(4): 3-13.

17 Więcej o Viet-vo-dao: R. Jóźwiak (1999), Viet Vo Dao. Sztuka walki z Wietnamu, 
Warszawa.

18  G. Funakoshi (1994), Karate-Do. My Way of Life, Philadelphia; M. Oyama (1979), 
The Kyokushin Way. Mas. Oyama’s Karate Philosophy, Tokyo; H.Z. Zeng, W.J. Cynar-
ski, L. Xie (2013), Martial Arts Anthropology, Participants’ Motivation and Behav-
iours. Martial Arts in Chanshu: Participants’ Motivation, Practice Times and Health 
Behaviours, Saarbrücken.

19  M. Ueshiba (1997), Budo. Nauki Twórcy Aikido, Bydgoszcz; S. Mor-Stabilini (2013), 
The Essence of Karate-do: Sankido Example, „Ido Movement for Culture. Journal of 
Martial Arts Anthropology”, 13(4): 45-48. 

20  P. Jahnke (1992), Zen-Do Karate „Tai-Te-Tao”, Monachium.
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Kazuo Ito21. Doszedł on w judo do stopnia mistrzowskiego 9 dan i wysokiego 
tytułu mistrzowskiego hanshi. W swej książce wprost odwołuje się do mistrza 
J. Kano22. Sato nauczał zarówno jujutsu i judo, bez powiązania tej praktyki 
z rywalizacją sportową.

W organizacji i stylu Idokan nauczanych jest kilka postaci judo szeroko 
rozumianego, a mianowicie jujutsu, judo w szerokim zakresie technik (judo 
sportowe odrzuciło kilka technik uznanych za zbyt urazogenne), judo-do (do-
datkowe rzuty i przeciw-techniki) i ido (kombinacje, studia ruchu „perpetu-
alnego” plus idea wielostronności wyszkolenia w sztukach walki)23. Co zna-
mienne, kolejni liderzy Idokanu, jak Wally Strauss i Hans Schöllauf, osiągnęli 
najwyższe stopnie mistrzowskie zarówno w judo jak i jujutsu (10 dan)24.

Dr Daeshik Kim był zarówno mistrzem wysokiej rangi w taekwondo (10 
dan) i judo (9 dan), i współautorem obszernej monografii na temat filozo-
fii sztuk walki25. Czarne pasy judo osiągnęli tacy eksperci sztuk walki jak J. 
Fleck, C. Gutierrez, P. Jahnke, H. Klinger von Klingerstorff, S. Mor-Stabilini, 
M. Oyama, E. Rahn, L. Sieber, J. Słopecki, S. Tokarski i wielu innych26. W ten 
sposób doświadczenie i wiedza badaczy, liderów organizacji i autorów książek 
przekazywana jest do szerszego środowiska pasjonatów fighting arts, w czym 
zawarte są treści zaczerpnięte z dorobku Jigoro Kano.

Konfrontacja z rzeczywistością społeczną

Jakie możemy wyróżnić typy charakterologiczne młodzieży, do której 
potencjalnie trafi jakiś fragment idei Kano, czyli prospołeczne Jita Kioei 
i idea wychowania do zestawu wartości uniwersalnych? Nie chodzi tu o typy 

21 W.J. Cynarski (2000), Sensei Sato Shizuya, lider federacji IMAF, „Ido – Ruch dla Kul-
tury”, 1: 282-283; W.J. Cynarski (2000), Łagodna droga Kazuo Itō sensei, „Ido – Ruch 
dla Kultury”, 1: 284. 

22 S. Sato (1998), Nihon jujutsu, dz. cyt.
23  W.J. Cynarski (2009), Sztuki walki – Idō i Idōkan, Rzeszów; L. Sieber, W.J. Cynarski 

(2013), A new stage in the history of the Idokan organization, „Ido Movement for 
Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, 13 (3): 59-71. 

24 W.J. Cynarski (2003), Nauczyciele łagodnej drogi, „Przegląd Naukowy Kultury Fi-
zycznej”, VI (1-2): 198-202; W.J. Cynarski (2009), Sztuki walki – Idō i Idōkan, dz. 
cyt.: 149-160; L. Sieber, W.J. Cynarski (2004), Mistrzowie mistrzów z federacji WJJC 
– nowe fakty, „Ido –Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, IV: 293-297. 

25  D. Kim, A. Bäck (2000), The way to go …, dz. cyt.; S. Kim (2010), Dr Daeshik Kim 
(1934-2007), Master-teacher of martial arts from Korea, „Ido – Ruch dla Kultury / 
Movement for Culture”, 10: 163. 

26  L. Sieber, W.J. Cynarski (2004), Mistrzowie mistrzów …, dz. cyt.; P. Świder (2018), 
Aikido and Judo in teaching of …, dz. cyt.
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osobowości lub temperamentu, jakie rozróżniane są w psychologii. Rzecz do-
tyczy typów młodzieży według relacji do sfery wartości i społeczeństwa.

Preferencje wobec wartości i moralności, wybory w zakresie aksjologii 
i wybory polityczne decydują o tej właśnie klasyfikacji. Przy czym pojęcie 
„polityka” przyjmujemy tu w klasycznym rozumieniu, jako troska o dobro 
wspólne. Orientacje konserwatywna i liberalna lub prawicowa i lewicowa 
powinny być i są reprezentowane, choć w różnym stopniu, w społeczeństwie 
i w mediach27. Treści te wpływają na młodzież, z racji wzorcotwórczej funk-
cji mediów masowej komunikacji. Towarzyszy temu moda na uprawianie 
wybranych postaci kultury fizycznej. Tymi modnymi formami mają być 
na przykład jujutsu, ale brazylijskie; boks, ale tajski; samoobrona, ale izra-
elska; walka na kije, ale filipińskie etc. Oczywiście pacyfista będzie ćwiczył 
tylko nieagresywne aikido, rozumiane jako sztuka harmonii ruchu, lub taniec 
walkę – capoeira. Z kolei ktoś inny nie ma cierpliwości dla studiowania tra-
dycyjnych sztuk walki i zapala się na MMA (tzw. mixed martial arts, mało 
podobne do tradycyjnych sztuk walki), aby je ćwiczyć lub tylko kibicować.

Zarówno w sporcie i w świecie sztuk walki występują między innymi oso-
by egocentryczne i narcystyczne, dla których trening lub uprawianie czegoś 
jest dodatkiem do „pakerni”, albo ćwiczące dla „szpanu” – na pokaz. Ich traf-
nym określeniem, występującym w kulturze masowej, jest NOC – „Narcyz 
opalony cudnie”. Pozostańmy może przy Narcyzie, gdyż badania potwierdziły 
nadreprezentację osób narcystycznych wśród bywalców siłowni kulturystycz-
nych i klubów fitness, a niekiedy sami kulturyści to potwierdzają28. Narcyz 
jest sam w sobie zakochany (i z wzajemnością). Bywają też narcystyczne ko-
biety, lecz ich dotyczy to jakby z mniejszą częstotliwością.

Zdarzają się też osobniki będące świadomymi oszustami, określonymi 
kiedyś mianem „Jopek”29. Jopkowie starają się robić w kulturze fizycznej lub 
także w innej aktywności biznes, nie dbając ani o zasady wynikające z ja-
kiejś tradycji, ani o zachowanie norm przyzwoitości. Żyją dla siebie, dla pie-
niędzy i przyjemności. Jopek jest hedonistą o niezbyt mocnych hamulcach 

27 J. Sterling, J.T. Jost, C.D. Hardin (2019), Liberal and conservative representations of the 
good society: A (social) structural topic modeling approach, „Sage Open”, April-June: 
1-13.

28 M. Lipowski, M. Lipowska (2015), Poziom narcyzmu jako moderator relacji pomiędzy 
obiektywnymi wymiarami ciała a stosunkiem do własnej cielesności młodych męż-
czyzn, „Polskie Forum Psychologiczne”, 20 (1): 31-46; Narcyzm kulturystów, https://
www.sfd.pl/Narcyzm_kulturyst%C3%B3w-t474112.html (12.12.2020).

29 Autor opisał Jopka: W.J. Cynarski (2002), Proces globalizacji. Dialog kultur czy kon-
flikt wartości?, Rzeszów: 81-83; W.J. Cynarski (2003), Globalizacja a spotkanie kultur, 
Rzeszów: 90-94.
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moralnych. Jopek wybiera zwykle drogi na skróty, a w razie potrzeby stara się 
siebie dobrze sprzedać, popełniając samo-uprzedmiotowienie.

Serwisy internetowe bombardują czytelników-oglądaczy informacjami, 
że na przykład młoda aktorka XY odważnie odsłoniła swoje ciało, a jej zdjęcia 
są dostępne tu i tu. To odbierają młodzi ludzie na swoich telefonach. Obnaża-
nie się publiczne ma być aktem odwagi. A czym byłoby, gdyby jakaś gwiazda 
mediów nazwała takie czynny bezwstydnymi i urągającymi godności kobie-
ty? Takich słów w tych samych mediach nie znajdujemy i takiego rozumienia 
odwagi mówienia prawdy. Sprzedawanie się dla popularności jest cechą spo-
łeczeństwa merkantylnego i dziewczyna-Jopek robi to. Są także mężczyźni 
o skłonnościach ekshibicjonistycznych, którzy występują w programach typu 
„Big Brother”. Może jest to mentalność najemnika, który chętnie się wynaj-
muje do różnych zadań?

„Julka” – to lewicowa aktywistka, feministka, dość wojownicza30. Czy jest 
ona typowa dla ponowoczesnej reprezentacji płci pięknej? Że kobieta ma być 
dynamiczna i kreatywna, wiemy już od pewnego czasu. Postmodernizm i po-
mieszanie ról społecznych oraz towarzystwo niepewnych swej męskości męż-
czyzn powodują, że często z konieczności musi ona liczyć głównie na siebie 
samą31. Jednak walka o klimat i różne „postępowe kwestie” są jej wyborem 
moralnym, nie zawsze w pełni uświadomionym. Podejmowanie pewnych 
idei i haseł wynika zapewne z małej wiedzy lub mylenia wiedzy naukowej 
z ideologią. „Julka się buntuje. Jednak nie wie, że jej frustracja jest cynicznie 
podgrzewana i wykorzystywana przeciwko niej. Ale gdyby o tym wiedziała, 
nie byłaby przecież Julką”32.

„Oskarek” to zniewieściały chłopak, skoncentrowany na markowych ciu-
chach i nienagannym wyglądzie, „samorealizujący się” młody egoista33. Ten 
nie ćwiczy jak Narcyz, bo w ogóle nie lubi się wysilać. Najchętniej zgadza 
się, aby opiekowały się nim kobiety – matki, żony, przyjaciółki. Nie interesuje 
go rodzina, historia lub patriotyzm. Julka i Oskarek są dziećmi tak zwanych 
„lemingów”, czyli osób dobrze sytuowanych o poglądach liberalnych lub 
liberalno-lewicowych, najczęściej ze środowisk wielkomiejskich. Z drugiej 
strony są „Seba” i „Żaneta”, młodzi z niższych warstw społecznych. Seba 
jest postrzegany jako prostak. Jest zwolennikiem tradycyjnych wartości i ról 

30 K. Kołodziejski (2020), Julka i Oskarek, „Sieci”, 50: 38-40. 
31 W.J. Cynarski (2001), Dynamiczna kobieta ponowoczesna, „Ido – Ruch dla Kultury / 

Movement for Culture”, II: 180-192. 
32 K. Kołodziejski (2020), Julka i Oskarek, dz. cyt.: 40.
33 Tamże.
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społecznych34. Trudno powiedzieć, czy Seba i Żaneta byliby skłonni do wy-
siłku w imię obrony wartości, za które Polacy walczyli przez wieki i w imię 
których podejmowali najwyższe ofiary. Zapewne jednak w ich przypadku 
byłoby to bardziej prawdopodobne.

„Krystian” to imię męskie, pochodzące od Christian – chrześcijanin, wy-
znawca Chrystusa. Byłby to ktoś, kto stara się naśladować i realizować w swym 
życiu męski wzór osobowy Jezusa. Czy może być współcześnie realizowany 
taki właśnie wzór mężczyzny? Tak35. Jest to w szczególności człowiek silny, 
pracowity, odważny w świadczeniu i prawdzie, kochający Boga i życzliwy 
dla drugiego człowieka. Dojrzały mężczyzna nie boi się odpowiedzialności, 
małżeństwa i ojcostwa. Jest dzielny w walce ze złem i wytrwały w pomnażaniu 
dobra. „Mężczyźni potrzebują wzorców, bohaterów, z którymi będą chcieli 
się utożsamiać, którzy będą ich porywać. Ale muszą oni być męscy, twardzi, 
odważni, porywczy, waleczni, bezkompromisowi, ofiarni, zaskakujący. Jezus 
jest taki w pełni (…)”36.

O ile liberalno-lewicowe media i zdominowana przez skrajny moralny 
liberalizm kultura masowa promują wzorce konsumpcjonizmu, hedonizmu 
i egocentryzmu, którym ulegają wymienione wcześniej typy charakterolo-
giczne, Krystian może realizować ideę człowieka szlachetnego i twórczego, 
jak w regulaminie Orderu Rycerskiego Homo Creator Nobilis przyznawanego 
przez elitarny Klub Szlachty Europejskiej37. Wśród nowych kierunków eduka-
cji psychofizycznej, realizowanej na bazie systemów edukacyjnych sztuk wal-
ki (jako jednocześnie systemów aksjonormatywnych i psychofizycznej prak-
tyki), idea Homo Creator Nobilis zasługuje na szczególną uwagę38. Codzienną 
praktykę należy łączyć z doskonaleniem się w sferach moralności i duchowo-
ści. A przecież podobnie jest w uniwersalnych systemach religijnych.

Można zgodzić się ze Zbigniewem Dziubińskim39, że znacząco większy 
wpływ na hierarchię wartości osób uprawiających sztuki walki ma domi-
nujący w danej społeczności zespół idei, niż filozofia przekazywana przez 

34 Tamże.
35 M. Guziewicz (2015), Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny, Kraków. 
36  Tamże: 22.
37  W.J. Cynarski, G. Szajna (2017), The nobility of spirit – Homo Creator Nobilis. To-

wards the anthropology of the knightly way, „Ido Movement for Culture. Journal of 
Martial Arts Anthropology”, 17 (1): 1-8. 

38 Por. M. Ossowska (1973), Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa; W.J. Cynarski 
(2010), Wzory osobowe w nowych kierunkach psychofizycznej edukacji, „Dydaktyka 
Literatury”, XXX: 181-187. 

39  Z. Dziubiński (2020), Martial arts ethos from an axio-normative perspective, „Ido 
Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, 20(4): 47-54.
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twórców i liderów szkół sztuk walki. Czy jednak etos sztuk walki dostosowuje 
się do dominujących ideologii? Zapewne w przypadku komercyjnych szkół 
i organizacji jest to faktem. W wielu jednak przypadkach pasjonaci ćwiczą, 
traktując to jako swe hobby i internalizują wartości przekazane im przez 
wcześniejsze generacje mistrzów-nauczycieli.

Podsumowanie

Wprowadzona przez J. Kano zasada Jita Kyoei („Przez czynienie dobra na-
wzajem do dobra ogólnego”) wyraża prospołeczny sens długoletniej praktyki 
na drodze sztuk walki. Jest to proces edukacyjny i treningowy. Stanowi pewną 
ofertę dla dzisiejszego młodego człowieka. Ten właśnie człowiek, w myśl idei 
mistrza Kano, powinien doskonalić swą sprawność, umiejętności i zwłaszcza 
charakter dla lepszej służby innym ludziom – społeczeństwu.

W dobie skrajnej komercjalizacji wielu sfer ludzkiego życia i globalnego 
upowszechniania wzorców egoistycznych oferta prospołeczna sztuk walki jest 
słabo dostrzegana. A przecież nikt nie zastrzega, że azjatyckie sztuki walki 
i sporty walki mają służyć tylko narodom Azji Wschodniej. Jest to już dzie-
dzictwo ogólnoludzkie, z którego wszyscy mogą i powinni czerpać. Być może 
jest to zadaniem szkoły i innych instytucji społecznych, aby te prospołeczne 
wartości promować. Otwarte jednak pozostanie pytanie, czy sami dzisiejsi 
trenerzy i sensei (nauczyciele) mówią swoim uczniom i zawodnikom o pro-
społecznym sensie uprawiania judo i innych sztuk walki/sportów walki.
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SPORT, LITERATURA, WSPÓLNOTA
– REPREZENTACJA POLSKICH 
PISARZY W PIŁCE NOŻNEJ

Sport niewątpliwie „charakteryzuje się ogromnym zasięgiem, zarówno 
przez masowe uczestnictwo, jak i oddźwięk społeczny i kulturowy”1. Cechuje 
go także wielka siła przyciągania i potencjał kreowania zjawisk niekiedy tak 
odległych od siebie, jak np. fenomen kibicowania, świat mediów sportowych, 
czy też literatura i sztuka o tematyce sportowej. Warto odnotować, iż „sport 
rodzi się w nas z «nadania kulturowego», lecz także z wolnej woli i prawa do sa-
morealizacji”2. Samorealizacja owa wyrasta na ogół z fascynacji sportem, która 
stanowi źródło rozlicznych inspiracji. Zamiłowanie do sportu, co szczególnie 
zauważalne jest w przypadku piłki nożnej, potrafi być niezwykle silne i prze-
radza się niekiedy w obsesję, jak ukazał na kartach swojej książki Futbolowa 
gorączka brytyjski pisarz Nick Hornby3. Związki sportu z szeroko rozumianą 
kulturą, a więc również z literaturą, mogą być analizowane w wielu aspektach. 
Zamiłowanie do sportu – w dużej części do futbolu – wyraźnie zaznaczyło 
swoją obecność w dziełach literackich4. Liczni autorzy z różnych krajów byli 

1 Z. Dziubiński, Sport jako przestrzeń socjalizacji osoby ludzkiej (próba przedstawienia 
nauczania Kościoła katolickiego z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej ʼ2012 
i Igrzysk Olimpijskich w Londynie ʼ2012. W: Z. Dziubiński, K.W. Jankowski [red.], 
Kultura fizyczna a socjalizacja, Warszawa: 62.

2 K. Zuchora (2012), Szkoła sportu: wspólnota i heroizm. W: Z. Dziubiński, K.W. 
Jankowski [red.], dz. cyt., Warszawa: 256.

3 Zob. M. Mazurkiewicz (2021), Miłość czy obsesja? Futbolowa gorączka Nicka 
Hornby’ego – zagadka fenomenu piłki nożnej. W: Z. Dziubiński, Z. Mazur [red.], 
Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie, Warszawa: 153-166.

4 M. Mazurkiewicz (2020), Sport w literaturze i kulturze. Konteksty historyczne 
i społeczne, Kielce; W. Lipoński (1987), Humanistyczna Encyklopedia Sportu, 
Warszawa.
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(są) pasjonatami sportu, otwarcie doceniającymi jego rolę w społeczeństwie. 
Co ciekawe, część z nich nie ogranicza się jedynie do przedstawiania na kar-
tach swoich utworów rywalizacji o charakterze sportowym, a co za tym idzie 
emocji z niej wynikających, lecz także czynnie praktykuje sport, tworząc swo-
istą wspólnotę ludzi pióra kochających sport w pełnym tego słowa znaczeniu. 
W Polsce oddolna inicjatywa twórców literatury doprowadziła, między inny-
mi, do powstania Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej, działającej 
aktywnie nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej.

Literaci a sport – zarys tematyki

Obecność sportu w kulturze, choć silnie zaznaczona, wciąż pozostaje 
niezbadana naukowo w sposób satysfakcjonujący. Dotyczy to także wkładu 
literatury w zrozumienie istoty sportu5; w ostatnich dekadach nastąpiła jed-
nak wyraźna poprawa w tej materii6. Warto odnotować, że związki sportu 
z literaturą są przedmiotem zainteresowania licznych badaczy, tworzących 
własne organizacje naukowe, jak np. założone w 1983 roku (amerykańskie) 
stowarzyszenie Sport Literature Association, które organizuje coroczne kon-
ferencje i wydaje swoje czasopismo Aethlon: The Journal of Sport Literature. 
W rezultacie powstaje coraz więcej publikacji poświęconych temu zagadnie-
niu, np. (zawierające interesujące „case studies”) Sport, Literature, Society, 
wydane przez wydawnictwo Routledge7.

Warto podkreślić, iż liczne grono ludzi pióra wykazywało zainteresowa-
nie sportem w różnych jego odmianach. Brytyjska kultura sportowa wyraźnie 
wpłynęła na twórczość m.in. Jonathana Swifta, Henry’ego Fieldinga i Lorda 
Byrona8. Rywalizacja sportowa przewija się choćby w twórczości Charlesa 
Dickensa czy Anthony’ego Trollope’a, a następnie także Sydneya Horlera, 
Alana Sillitoe oraz Davida Storeya. Jedną z ciekawszych powieści o tematy-
ce piłkarskiej (The Thistle and the Grail9 z 1954 roku) napisał Szkot Robin 
Jenkins. Jeśli chodzi o literaturę amerykańską, sport zaznaczył swoją obec-
ność w dziełach np. Edgara Allana Poe, Francisa Scotta Fitzgeralda, Ernesta 

5 A. Tadié, Sport and Literature, https://alexis-tadie.fr/sport-literature.html (28.11.2020).
6 Zob. np. M. Mazurkiewicz (2017), Edgar Allan Poe – a Question of Sport, „Literatura 

i Kultura Popularna”, XXIII: 199-206.
7 A. Tadié, J. A. Mangan, S. Chaudhuri [red.] (2014), Sport, Literature, Society: Cultural 

Historical Studies, London and New York. 
8 S. Harrow (2019), British Sporting Literature and Culture in the Long Eighteenth 

Century, Abingdon, New York.
9 Tytuł oryginalny (książka nie została wydana w Polsce). W dosłownym tłumaczeniu 

– Oset i Graal.
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Hemingwaya, Thomasa Wolfe’a, Bernarda Malamuda, Normana Mailera, Ro-
berta Coovera, Philipa Rotha, Dona DeLillo oraz Davida Fostera Wallace’a10. 
Ciekawą reprezentantką literatury kanadyjskiej, w której twórczości ważne 
miejsce zajmuje tematyka sportowa, jest Angie Abdou. Wielu z powyżej 
przywołanych twórców podkreślało istotną rolę sportu w ich życiu. W tym 
kontekście przywołajmy także słowa francuskiego pisarza Alberta Camusa, 
deklarującego: „Po wielu latach, w trakcie których widziałem na świecie wiele 
rzeczy, wszystko, co wiem o moralności i powinnościach człowieka, zawdzię-
czam futbolowi”11. Piłkarska pasja charakteryzuje także bardziej współcze-
snych nam literatów, jak noblista i najszerzej znany turecki pisarz Orhan 
Pamuk, kibic Fenerbahçe. Podobne przykłady znajdziemy również wśród 
przedstawicieli literatury pochodzących z innych krajów. Dzieła polskich pi-
sarzy, jak np. Tadeusz Boy-Żeleński, Tadeusz Peiper, Kazimierz Wierzyński, 
Kazimierz Wyka, Stanisław Dygat, Tadeusz Konwicki, Ryszard Kapuściński, 
Jerzy Pilch, Wojciech Kuczok, a także reprezentujący twórczość dla młodzie-
ży Adam Bahdaj czy Jacek Podsiadło, również zawierają interesujące wątki 
sportowe12. Powyższa lista to jedynie skromna reprezentacja środowiska lite-
rackiego czerpiącego inspiracje ze świata sportu.

Co ciekawe, niektórzy wymienieni tu literaci to także często sportowcy 
par excellence. Jednym z największych miłośników sportowej rywalizacji po-
śród ludzi pióra był Lord Byron (wielki pasjonat m.in. boksu oraz pływania)13. 
Wspomniany Camus, urodzony w Algierii, grał w młodości w juniorskiej 
drużynie piłkarskiej Racing Universitaire Algerios (RUA). Futbol – w klubie 
w czeskim mieście Nymburk – uprawiał też młody Bohumil Hrabal. Znany 
z popularnych thrillerów Norweg Jo Nesbø, który spędził młodość w Molde, 
grał w miejscowym klubie piłkarskim Molde FK, ale w wieku 19 lat doznał fa-
talnego urazu – zerwał więzadła i w konsekwencji porzucił marzenia o zosta-
niu gwiazdą futbolu. Podobne przykłady można mnożyć. W Polsce ciekawe 

10 Zob. np. M. Cocchiarale, S.D. Emmert [red.] (2004), Upon Further Review: Sports 
in American Literature, Westport, Connecticut, and London; J.E. Davis (2004), 
Literature, Sport in. W: J.D. Duncan [red.], Sport in American Culture: From Ali to 
X-Games, Santa Barbara, Denver, Oxford: 213-215.

11 M. Trela (2020), Boisko jako przeciwwaga dla kawiarni Paryża. Piłkarskie lekcje Alberta 
Camusa, 01.04.2020, https://newonce.sport/artykul/boisko-jako-przeciwwaga-dla-
kawiarni-paryza-pilkarskie-lekcje-alberta-camusa/ (15.11.2020).

12 Zob. np. A. Warnke (2018), Literacka reprezentacja futbolu, https://culture.pl/pl/
artykul/literacka-reprezentacja-futbolu (14.12.2021).

13 Zob. np. D. Snowdon (2016), Boxing with Byron, https://wordsworth.org.uk/
blog/2016/01/22/boxing-with-byron/(15.12.2021); F. MacCarthy (2002), Byron: Life 
and Legend, London: 118-119; 342-343.
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exemplum stanowi Kazimierz Wierzyński, który w młodości uprawiał piłkę 
nożną, grając w barwach Pogoni Stryj. Słynny poeta występował na pozy-
cji prawego pomocnika albo też bramkarza do 1912 r., kiedy to po zdaniu 
matury opuścił Stryj, wyjeżdżając na studia do Krakowa14. Jego twórczość 
(zwłaszcza znakomity tom Laur olimpijski) mistrzowsko ukazuje, jak poprzez 
sport wchodzimy w świat nadrzędnych wartości15. Ciekawym przykładem pi-
sarza-sportowca jest też lider Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej, 
Zbigniew Masternak, o czym za chwilę.

Piłkarskie reprezentacje Polski

Mówiąc o narodowej reprezentacji Polski w piłce nożnej, nasze myśli kie-
rują się automatycznie w stronę oficjalnej reprezentacji, prowadzonej do nie-
dawna przez Portugalczyka Paulo Sousę (rozdział ten pisany jest tuż po jego 
niesławnej ucieczce i przed wyborem nowego selekcjonera). Istnieje jednak 
szereg interesujących oddolnych inicjatyw, które zaowocowały powstaniem 
różnego rodzaju „branżowych” reprezentacji naszego kraju, skupiających 
amatorów futbolu marzących o występach w reprezentacji kraju. Przywołajmy 
tu kilka przykładów. Istnieje Reprezentacja Piłkarska Dziennikarzy, w której 
grywali np. Mateusz Borek, Andrzej Twarowski, Michał Olszański czy To-
masz Zubilewicz; jest Reprezentacja Artystów Polskich (Olaf Lubaszenko, 
Stefan Friedman, Rafał Brzozowski, członkowie zespołu Pectus i inni); są tak-
że reprezentacje Polski policji, lekarzy, osób bezdomnych i osób wychodzą-
cych z uzależnień, dzieci z domów dziecka, jak również księży. Co szczególnie 
ważne w kontekście niniejszego badania, w 2012 roku rozpoczęła się historia 
Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej16.

Reprezentacja Polskich Pisarzy – charakterystyka i sukcesy

Reprezentacja Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej, skupiająca zafascynowa-
nych futbolem ludzi kultury, została założona w 2012 roku przez Zbigniewa 
Masternaka. Ów prozaik (twórca m.in. cyklu powieściowego Księstwo), autor 
scenariuszy filmowych, reportażysta, jak również piłkarz, były gracz m.in. 

14 M. Mazurkiewicz (2020), Sport w literaturze i kulturze. Konteksty historyczne 
i społeczne, dz. cyt.: 40.

15 K. Wierzyński (2008) [oryg. 1927], Laur olimpijski, Warszawa.
16 Sz. Tomasik (2020), Reprezentacja Polski niejedno ma imię, https://www2.

laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/reprezentacja-polski-niejedno-ma-imie 
(16.12.2021).
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Korony Kielce i innych klubów, a także kilkukrotny mistrz Polski w piłce 
błotnej, pełni od początku funkcję kapitana drużyny. Tematyka sportowa jest 
silnie obecna w jego utworach; jak deklaruje, „piłka nożna będzie stale obec-
na w mojej twórczości, jak nawet przestanę w nią grać”17. Managerem kadry 
jest Andrzej Grajewski – były właściciel Widzewa Łódź z czasów gry w Lidze 
Mistrzów. Reprezentacja Polskich Pisarzy posiada swoje odpowiedniki w in-
nych krajach, gdzie podobne inicjatywy – zrzeszające popularnych nie tylko 
na lokalnych rynkach literatów – cieszą się sporą popularnością. Drużyna 
niemiecka istnieje już od 2005 roku; w jej składzie znajdziemy np. powieścio-
pisarza i dramaturga Christopha Nussbaumedera; w ekipie ukraińskiej gra 
np. Serhij Żadan, znany w Polsce poeta i prozaik.

Od samego początku, Reprezentacja mierzyła się z podobnymi sobie 
„branżowymi” ekipami, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Jak wspomina Ma-
sternak, „Kiedy na początku 2012 roku zakładałem Reprezentację Polskich 
Pisarzy w Piłce Nożnej (…), naszymi głównymi rywalami byli pisarze z innych 
krajów, ale również drużyny np. polityków, prawników, dziennikarzy, księży, 
policjantów, lotników”18. Przyjęty plan działania jest z dużym rozmachem 
kontynuowany – „Rozgrywamy głównie mecze międzynarodowe w ramach 
Światowej Ligi Pisarzy. Naszymi przeciwnikami są pisarze z Niemiec, Włoch, 
Ukrainy, Anglii, Szwecji, ale też ostatnio z Syrii, Egiptu czy Afganistanu. Po-
nadto gramy we wszelkiego rodzaju meczach charytatywnych i turniejach po-
kazowych. Naszymi przeciwnikami są np. drużyny policjantów, dziennikarzy, 
Gwiazd TVP, Gwiazd Disco Polo, lekarzy, samorządowców, prawników itd.”19. 
Motorem napędowym Reprezentacji jest niewątpliwie jej kapitan, otwarty 
na nowe wyzwania futbolowe.

Jeśli chodzi o skład Reprezentacji Polskich Pisarzy, obok Zbigniewa Ma-
sternaka, są to m.in. dramaturg, aktor i scenarzysta filmowy Jan Wojtyński, 
eseista Tomasz Jędrzejewski, poeci Maciej Robert, Marcin Pawlik, Krzysztof 
Gryko, znany z działalności kabaretowej Jacek Janowicz, prozaik i historyk 
literatury Marek Grajek, dziennikarz sportowy i autor książek o tematyce 
sportowej Roman Kołtoń, autor monografii sportowych Jacek Kosierb, pro-
zaik i poeta Wojciech Kuczok, pisarz i dziennikarz Daniel Odija. W druży-
nie występują też niekiedy byli znani piłkarze, np. Piotr Reiss, autor książki 
Spowiedź piłkarza. Kapitan drużyny przyznaje: „Wielu naszych zawodników 

17 K. Kusier (2011), Kapitan Reprezentacji Polskich Pisarzy Zbigniew Masternak 
w rozmowie z Ekstraklasa.net, https://gol24.pl/kapitan-reprezentacji-polskich-pisarzy-
zbigniew-masternak-w-rozmowie-z-ekstraklasanet/ar/9639232 (21.11.2021).

18 Z. Masternak (2021), Nie mylcie mnie z Maradoną. Marginesy futbolu, Bukowno: 116.
19 Archiwum własne autora – rozmowa ze Zbigniewem Masternakiem (grudzień 2021).
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grało kiedyś w dobrych klubach – Lech Poznań, Korona Kielce, Polonia By-
tom, Sandecja Nowy Sącz itd. To nie jest przypadek. Żeby u nas grać, trzeba 
mieć wydaną książkę i buty piłkarskie”20.

Jednym z pierwszych celów Reprezentacji był udział w Euro Pisarzy, które 
zostało rozegrane w maju 2012 roku na boiskach w Berlinie, Krakowie oraz 
we Lwowie. Turniej ten przyniósł jej największy sukces, którym jest wicemi-
strzostwo Europy – za Niemcami, a przed Ukrainą. Imprezie towarzyszyły 
wspólne spotkania literackie. Reprezentacja odnosi też sukcesy na silnie ob-
sadzonych Międzynarodowych Turniejach Pisarzy w Berlinie, określanych 
mianem „małych” mistrzostw świata. Przytoczmy tu entuzjastyczny raport 
po zwycięstwie w 2021 roku i zdobyciu pucharu ufundowanego przez nie-
mieckiego prozaika Falko Henniga (strona facebookowa Reprezentacji): 
„W fantastycznym stylu wygrywamy 3 Międzynarodowy Turniej Pisarzy 
w Berlinie! Zagrały zespoły z trzech kontynentów, m.in. Egipt czy Syria. 
Najtrudniejszym przeciwnikiem okazała się ekipa Egiptu, która dała radę 
z nami bezbramkowo zremisować. Innych zwyciężyliśmy. Wygraliśmy ten 
turniej w 2019 roku. W zeszłym roku nie mogliśmy przyjechać ze względu 
na pandemię i wygrał Egipt”21. Warto odnotować, że polską drużynę – w ob-
liczu kłopotów kadrowych – wsparli byli piłkarze, między innymi Olgierd 
Moskalewicz, Piotr Reiss, Waldemar Przysiuda i Dariusz Dźwigała22. Siłę Re-
prezentacji potwierdzają słowa jej kapitana: „Jesteśmy bardzo mocną drużyną 
– mamy na koncie 13 turniejów z rzędu w ciągu ostatnich 3 lat, w których 
zawsze byliśmy na podium: 4 wygrane, 6 razy drugie miejsce, 3 razy 3 miejsce; 
to nie jest przypadek”23.

Aktywna wspólnota i jej odbiór społeczny

Reprezentacja Pisarzy to specyficzna wspólnota, gdzie miłość do sportu 
nieustannie przeplata się z pasją literacką. Kapitan drużyny wyjaśnia: „Świet-
nie się bawimy – takie mecze to okazja do wymiany rozmaitych informa-
cji, kto coś pisze, gdzie wydaje”24. Jednakże na murawie to futbol staje się 

20 Tamże.
21 Reprezentacja Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej (23.10.2021), https://www.facebook.

com/permalink.php?story_fbid=4373483519435890&id=747345935383018 
(27.11.2021).

22 Polscy pisarze zdobyli Berlin!, https://glosswidnika.pl/polscy-pisarze-zdobyli-berlin/ 
(29.11.2021).

23 Archiwum własne autora – rozmowa ze Zbigniewem Masternakiem (grudzień 2021), 
dz. cyt. 

24 Tamże.
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kwestią pierwszoplanową: „Na boisku jesteśmy przede wszystkim piłkarzami 
– za wszelką cenę staramy się wygrywać”25.

Drużyna wykazuje dużą aktywność – bierze ona udział w licznych turnie-
jach, ale też imprezach o charakterze sportowo-literackim, często z charyta-
tywnym przesłaniem, przez co jej odbiór społeczny jest niezwykle pozytywny. 
Jak stwierdza Zbigniew Masternak, „przez prawie 10 lat istnienia zyskaliśmy 
spory szacunek – jesteśmy zapraszani na prestiżowe turnieje w Polsce i za gra-
nicą. Np. 18 grudnia (2021 r.) zagraliśmy w Warszawie w turnieju pod hasłem 
Murem za polskim mundurem; oprócz nas zagrała Charytatywna Reprezen-
tacja Disco, Reprezentacja TVP i Reprezentacja Polskiej Policji. (…) Ludzie 
chcą nas oglądać”26. Poprzez udział w tym turnieju Reprezentacja Pisarzy 
okazała swoje wsparcie dla polskich funkcjonariuszy pełniących z naraże-
niem życia swą służbę na terenach graniczących z Białorusią podczas kryzysu 
migracyjnego.

Ważnym motywem podobnych inicjatyw jest także promocja literatury 
poprzez sport – często zatem wydarzeniom sportowym towarzyszą pikni-
ki czytelnicze (czy też vice versa). Jak podkreśla Masternak, „staramy się, 
by każdy mecz, jaki rozgrywa drużyna pisarzy, miał jakiś podtekst literacki”27. 
Interesującym zjawiskiem są mecze z czytelnikami rozgrywane w ramach 
tzw. Tygodnia Bibliotek – „Jeździmy na mecze pokazowe do bardzo małych 
miejscowości, gramy przeciwko czytelnikom”28. Są to atrakcyjne lokalnie 
imprezy, gromadzące liczną publiczność nawet w małych gminach. Na przy-
kład w 2018 roku Reprezentacja Polskich Pisarzy uczestniczyła w obchodach 
Narodowego Czytania Przedwiośnia Żeromskiego w miejscowości Zakrzew. 
Po przeczytaniu kilku fragmentów dzieła przyszedł czas na mecz pokazowy 
z reprezentacją gminy29. Innym przykładem jest rozgrywanie meczów z dru-
żynami poszczególnych gmin w ramach Światowego Dnia Książki, np. z re-
prezentacją Kleczewa w 2019 roku. Mecze Reprezentacji Pisarzy, szczególnie 
te odbywające się poza granicami kraju, oprócz istotnego zadania, jakim jest 
popularyzacja czytelnictwa, pomagają też rozwinąć kariery literackie – rów-
nież międzynarodowe – poszczególnych autorów. Jak podkreśla Masternak, 
„Reprezentacja Pisarzy to świetny sposób na promocję naszej literatury. 
Gramy mecze międzynarodowe i potem często nasze utwory są tłumaczone 
na języki obce. W ten właśnie sposób wszedłem na bardzo ważny dla mnie 

25 Tamże.
26 Tamże.
27 Z. Masternak (2021), Nie mylcie mnie z Maradoną. Marginesy futbolu, dz. cyt.: 84.
28 Archiwum własne autora – rozmowa ze Zbigniewem Masternakiem, dz. cyt. 
29 Z. Masternak (2021), Nie mylcie mnie z Maradoną. Marginesy futbolu, dz. cyt.: 95.
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rynek niemiecki. Strzeliłem bramkę Niemcom podczas meczu na Borussii 
Dortmund i Niemcy byli w takim szoku, że przekładają wszystkie moje książ-
ki po kolei”30. Sport zatem, prócz wielu ról, jakie z powodzeniem pełni, staje 
się w tym przypadku także ambasadorem polskiej kultury.

Podsumowanie

Wiele osób zgodzi się ze stwierdzeniem, iż sport stanowi niezbędny czyn-
nik zdrowia i szczęścia ludzi; choćby tylko z tego względu, niewątpliwie zasłu-
guje zatem na pogłębioną interdyscyplinarną analizę. Piłka nożna – pomimo 
wielu negatywnych zjawisk, jakie generuje – przede wszystkim łączy, tworząc 
różnego rodzaju wspólnoty. Są to np. reprezentacje narodowe, drużyny klu-
bowe i amatorskie, rozmaitej proweniencji wspólnoty kibicowskie, medialne, 
jak również artystyczne czy naukowe. Przedstawione powyżej badanie to wła-
śnie analiza sportu – w tym przypadku piłki nożnej – w perspektywie wspól-
notowej. Oddolne inicjatywy, nie zawsze zauważane w przekazie medialnym, 
stanowią znakomity przykład tego, jak fascynacja sportowa nie skażona 
pogonią za korzyściami materialnymi prowadzi do aktywnego uczestnictwa 
w kulturze fizycznej. Są to przedsięwzięcia, które jednocząc w pragnieniu 
spełniania marzeń, umożliwiają ich uczestnikom porządkowanie rzeczy-
wistości, przez co ludzie ci zyskują nowy wymiar tożsamości. Wychodząc 
z założenia, iż „autentyczna społeczność wymaga wspólnych celów, zadań, 
działań, a przede wszystkim wspólnych wartości”31 i przyznając, że częstsza 
integracja w sporcie zachodzi przede wszystkim na terenie sportu amator-
skiego32, można stwierdzić, iż Reprezentacja Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej 
jest egzemplifikacją tego, że sport jest w stanie z powodzeniem spełniać funk-
cję społeczno-integracyjną. Dzięki tej inicjatywie tworzą się więzi społeczne, 
a przez to krystalizuje się swoista wspólnota ludzi pióra szczerze oddanych 
sportowi i popularyzujących go (jak również pasję czytelniczą) poprzez czę-
sto organizowane mecze zarówno w całym kraju, jak i poza jego granicami. 
Jeśli chodzi o zmagania o charakterze międzynarodowym, widać wyraźnie, iż 
wieloaspektowy potencjał sportu nie jest skrępowany istnieniem granic pań-
stwowych – przekracza zatem także granice języków i kultur, co w przypadku 
Reprezentacji Polskich Pisarzy przyczynia się w konsekwencji do promocji 
współczesnych dzieł literatury polskiej w innych krajach.

30 Archiwum własne autora – rozmowa ze Zbigniewem Masternakiem, dz. cyt. 
31 S. Kowalczyk, Podstawy i zakresy społecznej funkcji sportu. W: Z. Dziubiński, K.W. 

Jankowski [red.], dz. cyt.: 29.
32 Tamże: 29-30.
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ANDRZEJ PAWŁUCKI
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

POLITYCZNOŚĆ BIEGACZA 
ŚWIĘTYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH1

Sportowiec to biegacz. Sport zaczyna się od biegania. Bieg to jedyna kon-
kurencja pierwszych igrzysk w Olimpii. To biegacz był pierwszym olimpio-
nikiem – nie oszczepnik, nie dyskobol, nie zapaśnik, ani bokser, lecz biegacz 
jednego stadionu był pierwszym zwycięzcą w Olimpii2. A w ogóle, to kucharz 
Koroibos z Elidy był zwycięzcą, czego zrozumieć nie można, kiedy się zważy, 
że olimpionik szczycił się zazwyczaj arystokratycznym pochodzeniem3. Inny 
przekaz mówi, że był kapłanem Pytii. Tego nie wiem, gdyż nazwa zajęcia 
Koroibosa ma dwa znaczenia4. Wiadomo, że każdy olimpijczyk musiał być 
wolnym obywatelem Hellady, ale kucharz nie musiał być biedny.

Od imienia Koroibosa bierze nazwę Olimpiada. Imię zwycięzcy biegu sta-
wało się eponimem całej olimpiady – jej nazwą własną. Koroibos jest nazwą 
olimpiady 776 roku p.n.e.

Olimpiada według reguły króla Ifitosa przyjmowała na równi każdego: 
arystokratę, filozofa, kapłana, wojownika, kucharza, piekarza, gońca, pomoc-
nika rzeźbiarza, nawet najmitę – człowieka z gminu – byle wywodzącego się 

1 Fragment rozdziału Polityczność socjalizmu, liberalizmu i republikanizmu w kulturze bie-
gacza – pamięci Filippidesa z monografii: A. Pawłucki (2022), Homo Physicus, Kraków.

2 Koroibos był pierwszym odnotowanym zwycięzcą biegu w igrzyskach w Olimpii. 
Eusebiusz z Cezarei pisał, że wcześniej było 27 zwycięzców, co znaczy, że igrzyska 
zaczęły się w IX wieku p.n.e., a nie w 776 roku p.n.e. G.P. Schaus, S.R. Wenn (2009), 
Onward to the Olympics: Historical Perspective on the Olympic Games, Waterloo: 53.

3 Powołuję się na przekaz Łanowskiego, z którego bardzo wiele wynika dla właściwe-
go rozumienia postaci biegacza olimpijskiego. J. Łanowski (2000), Święte igrzyska 
olimpijskie, Poznań: 121.

4  Wątpliwość przedstawia G. Schuss i S. Wenn, którzy piszą, że Koroebus z Elis „could 
be cook of Young or the Priest of Pleket, since he believes that the term rnageiros can 
be interpreted either way”. G.P. Schaus, S.R. Wenn (2009), dz. cyt.: 53.
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ze stanu wolnych Hellenów. Nie przyjmowała niewolników – tym nie przy-
sługiwało żadne prawo, które nadawali sobie wolni Grecy. Można uznać, 
że igrzyska w Olimpii według reguły króla Ifitosa były wydarzeniem de-
mokratycznym. Co potwierdza między innymi praktyka wyboru członków 
Agonotezji.

Agonotezja w Elidzie składała się z mieszkańców krainy, którzy w drodze 
losowania wybierali spośród siebie dziesięciu sędziów – hellanodików. Igrzy-
ska organizowali mieszkańcy. Dom Rady (buleuterion) był siedzibą kolegium 
sędziów, spondoforów („nosicieli ofiary pokoju”) i heroldów, także organiza-
torów Olimpiad.

Olimpiada według reguły arystokraty de Coubertina przyjmowała tylko 
amatorów – szlachetnie urodzonych – co znaczy, że była wydarzeniem elitar-
nym dla wybranego stanu: arystokratów dla arystokratów. Igrzyska według 
reguły de Coubertina były monarchiczne i niedemokratyczne. Arystokrata de 
Coubertin postanowił, że „tłum będzie miał konkursy i festyny, my natomiast 
zrobimy sobie igrzyska dla elity”5.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski składał się z samych arystokratów, 
którzy wybierali siebie spośród swego stanu. W Komitecie II Olimpiady zasia-
dali w większości przedstawiciele „wielkiej arystokracji i szlachty”. Prezydent 
nie dzielił z nikim władzy. Wymierzał władczo karę członkom Komitetu – 
przez zdymisjonowanie – za nieuczestniczenie w igrzyskach lub zaniedbanie 
sprawy rocznego raportu6. Olimpijczykami byli tylko amatorzy. W igrzyskach 
nie mogli brać udziału utrzymujący się z pracy własnych rąk (lud pracują-
cy) i sportowi profesjonałowie. Paragraf amatorski był prawnym narzędziem 
segregacji i represji. Dopuszczenie do zawodów profesjonałów w igrzyskach 
I i II Olimpiady zostało uznane za naruszenie olimpijskiej zasady amatorstwa. 
Olimpiady nowożytne urągały idei demokracji.

A więc, zauważmy – uprzedzając rozważenie polityczności olimpiad staro-
żytnych i nowożytnych – że kucharz Koroibos i każdy inny pracownik fizyczny, 
który tym się w ogólności różni od arystokratów, iż z pracy własnych rąk żyje 
– nie mógłby zwyciężyć w igrzyskach nowożytnej olimpiady, gdyż nie byłby 
do niej dopuszczony; niedopuszczony przez kogo? Oczywiście, przez arysto-
kratów, którzy od samego początku, zanim igrzyska olimpijskie nastały, zasa-
dzali się na profesjonałów i lud pracowniczy. Odnosili się do nich z pogardą. 
Odmawiali udziału w igrzyskach, które pod siebie – szlachetnie urodzonych 
– urządzali. Uchwalono paragraf amatorski, który stał się młotem arystokratów 
na fizycznych robotników, czy – szerzej – ówczesny lud pracujący.

5  III Sesja MKOl, Paryż 1900.
6 II Sesja MKOl, Ateny 1896.
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Dziw bierze, że listonosz wiejski i woziwoda Spirydion Luis – zawodowy 
pracownik fizyczny, dostąpił udziału w biegu maratońskim w Atenach. Można 
to wytłumaczyć jedynie, że walka arystokratów pod wodzą barona Pierre’a de 
Coubertina z ludem pracującym, dobijającym się do bram stadionu olimpij-
skiego, jeszcze się nie zaczęła, albo raczej tym, że arystokrata Michel Bréal 
– zawodowy lingwista i członek elitarnego towarzystwa naukowego Institut 
de France – podpowiedział baronowi de Coubertinowi ustanowienie biegu 
upamiętniającego heroiczny wyczyn biegacza Filippidesa – czym go zachwy-
cił. Gdyby Spirydion Luis zwyciężył 16 lat później, w igrzyskach V Olimpiady 
w Sztokholmie (1912) – zostałby post factum zdyskwalifikowany. Jak ów In-
dianin Jim Thorpe – wybitny wieloboista – któremu odebrano złoty medal, 
decyzją arystokratów MKOl na 15 Sesji w Lozannie, w 1913 roku, nie za po-
branie pieniędzy za zwycięstwo olimpijskie, lecz za wcześniejsze pobieranie 
wynagrodzenia za pracę sportowego profesjonała. Arystokraci tępili profe-
sjonałów pod pretekstem naruszenia paragrafu amatorów, a w istocie wyklu-
czali ich „elegancko” z zawodów olimpijskich, gdyż znieść nie mogli, że jako 
aristos (najlepszy) mieli lepszych od siebie – oczywiście lepszych w konkursie 
sportowym. Prezydent Pierre de Coubertin nigdy nie zrozumiał powodu, dla 
którego zwycięzcę zawodów olimpijskich wieńczy się gałązką oliwną. Sądził, 
że o materialną bezinteresowność tu chodzi, która akurat jemu – arystokracie 
– najbardziej przystoi i na dodatek szlachectwo pochodzenia pokazuje światu. 
Dowód to był raczej, że pycha arystokracie z butów wychodzi.

Helladonikowie – sędziowie z Olimpii nagradzali zwycięzców gałąz-
ką palmy i wieńcem z gałązki listnej dzikiego drzewa oliwki. Przypominali 
Hellenom, że pierwszy w pradziejach olimpionik, Herakles z Idy, wyróżnił 
siebie i braci Kuretów po biegu dla zabawy gałązką listną z drzewa dzikiej 
oliwki. I tak już pozostało: nagrodą zwycięzcy igrzysk był uszlachetniający 
liść ze świątynnego gaju bóstwa. To wystarczało, by za ofiarowanie bogu zwy-
cięstwa otrzymać w zamian znakowy wyraz uznania; znakowy, a nie material-
ny. Olimpionik nie otrzymywał od bóstwa daru: siebie darował bóstwu, nie 
będąc obdarowanym. To tłumaczy, bezinteresowność udziału w zawodach 
olimpijskich – zasady na wsze czasy.

Dlaczego olimpionik przyjmował i szczycił się z otrzymanej w nagrodę 
zielonej gałązki z dzikiej oliwki w Olimpii, wieńca z liści Lauru w Delfach, 
liści dzikiego selera w Nemei i liści z drzewa pinii w Istmie?

Z dzikich, a nie plantacyjnych, to po pierwsze, i dlaczego roślin, a nie 
trzosa złotych monet – co też byłoby pochodzenia bożego i świątynnego – 
to po drugie. I dziwić raczej nie powinno zdziwienie satrapy Persów Kserksesa, 
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że na odbywających się igrzyskach w Olimpii nagrodą nie są pieniądze, a wie-
niec z gałązek oliwnych7.

Persowie mieli powody natury dziejowej, a dokładniej – cywilizacyjnej, 
by się wynosić nad podbite narody. Znali historię, z której wynikało pierwszeń-
stwo ich cywilizacji przed Egipcjanami i Babilończykami. „Grecja osiągnęła 
dojrzałość w V i IV wieku p.n.e., była więc stosunkowo późną cywilizacją, 
a nie źródłem”8. Helleńską kulturę poprzedziła cywilizacja hebrajska i minoj-
ska, a obie następowały po akadyjskiej, asyryjskiej i najstarszej – sumeryjskiej; 
perska zaś pochodziła od sumeryjskiej. Cywilizacja Sumerów w południowej 
Mezopotamii rozwinęła się nagle około 3800 roku p.n.e.9. To powiązanie kul-
turowe i cywilizacyjne tłumaczy, dlaczego z Krety pochodzili opiekunowie 
Kureci – wychowawcy boga Zeusa (wyspy znanej starożytnym semitom, ucy-
wilizowanej przed Mykenami, Attyką, Arkadią, Pisą i Elidą (Olimpią). Kiedy 
Zeus był dzieckiem, Kreteńczycy uzależniali jego los od siebie.

Bogów olimpijskich w Olimpii już nie było (bogowie „odeszli” – na za-
wsze opuścili planetę, którą ucywilizowali, a ludziom przekazali swoją wie-
dzę), lecz pozostawili po sobie ogrody, winnice, plantacje i wszelkie znaki 
– które dla śmiertelnika z Hellady były święte. „Wszystkie dowody wskazują, 
że drzewo moreli damasco (armanu od akadyjskiego), wiśni – po Grecku ke-
rasos od akadyjskiego karszu, że te i inne rośliny dotarły do Europy z Mezo-
potamii; wszystko pochodzi z Akadii i Sumeru, nasiona, przyprawy i rośliny: 
szafran (azupirnau), krokus (od akadyjskiego kurkanu, przez greckie krokos), 
kmin od kamanu, hyzop od zupu, mirra od murru. Grecja była materialnym 
i etymologicznym mostem, przez który dotarły do Europy cebula, soczewica, 
fasola, ogórki, kapusta, sałata; były składnikami sumeryjskiej diety”10.

Dla Greka z Hellady seler, pietruszka, krzew laurowy, drzewko oliwne 
mogły uchodzić za rośliny „święte”, gdyż śmiertelnicy znajdowali je w miej-
scach „uświęconych” żywą obecnością bogów: Zeusa, Hery, Ateny, Apollina, 
Posejdona. Bogowie olimpijscy spożywali pokarmy i gdzieś musieli zakładać 
ogrody, plantacje i zasiewać pola uprawne. Co pozostawili po sobie – dla 
człowieka było „święte”. Drzewka oliwne zdziczały po odejściu bogów, ale dla 
Hellenów były święte – upamiętniały ich obecność.

Kserkses nie mógł zrozumieć, że liście z drzewa oliwki mogą być nagrodą 
za zwycięstwo w zawodach w Olimpii, gdyż gaje oliwne w jego krainie mia-
ły już od dawna znaczenie „przyziemne”, w żadnym razie sakralne. Nikt nie 

7 Herodot (2000), Dzieje, Warszawa: VIII, 26.
8 Z. Sitchin (2018), Kroniki Anunnaki, Warszawa: 29.
9 Tamże: 25.
10 Tamże: 52.
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pamiętał, że bogowie przybyli do Eridu (Mezopotamia) przywieźli ze sobą 
nasiona roślin, które miały dla nich samych znaczenie powszednie. Jak 
„włoszczyzna” przywieziona przez Bonę Sforza do Polski na początku XVII 
wieku, miała znaczenie jadalne – odmieniając kulturę kulinarną królestwa. 
Seler miał dla kucharza na Wawelu znaczenie jadalne. Dla Hellenów zielony 
liść selera był znakiem boskiej świętości – wyrażał uznanie boga dla śmiertel-
nika za osiągniętą doskonałość w „boskich zawodach”, gdyż wszystko co za-
stawał w Olimpii śmiertelnik, wraz z nim samym – kiedy wchodził piątego 
dnia zawodów do świątyni Zeusa po odbiór nagrody – należało do sacrum, 
centrum najwyższej świętości.

Tego właśnie nie rozumiał ani Pierre de Coubertin, ani Avery Brundage – 
zaciekle wojujący prezydenci MKOl z nieamatorami. Nie zauważyli, że spor-
towiec niższego stanu też ma prawo aspirować, by w bogu znaleźć upodoba-
nie, i że jedynym znakiem uznania bóstwa dla jego doskonałości może być 
cokolwiek, co pochodzi ze świątynnego gaju – siedziby bóstwa – najlepiej 
gałązka z drzewa oliwnego – znak radości i pochwały; niematerialny wyraz 
uznania bóstwa za dokonanie śmiertelnika – na podobieństwo boga. Bogowie 
cieszyli się, kiedy człowiek stawał się im podobny; w zawodach olimpijskich 
najbardziej – gdyż byli przy nich blisko. W Delfach, Istmie, Nemei – też było 
tak samo: śmiertelnicy wykazywali się doskonałością agoniczną „na oczach” 
bóstw olimpijskich.

Nie wynika z tego, by olimpijczyk w przygotowaniach do zawodów-w-
-doskonałości – chcąc przypodobać się bogom – nie miałby pracować na swe 
utrzymanie i jak trzeba, pobierać za poniesiony trud wynagrodzenie. Arysto-
krata nie musiał pracować zarobkowo, gdyż z bogactwa rodowego czerpał, kie-
dy przybywał na zawody; – kucharz, goniec czy najemny robotnik, jeśli tylko 
w agonie olimpijskim chciał wziąć udział, nie miał innego wyjścia, jak z pracy 
rąk własnych zarobić na utrzymanie (podróż, trening, pobyt). Hellanodik, je-
żeli miał wymierzyć olimpijczykowi karę, to nie za pracownicze zarobkowanie, 
tylko za naruszenie obyczaju bezinteresowności ofiarowania siebie bóstwu. 
Tak ukarał podwójnie Apolloniosa z Aleksandrii: za spóźnienie się na igrzyska 
do Olimpii i za udział dla zarobku we wcześniejszych igrzyskach, które odbywa-
ły się „po drodze”, w Jonii; lecz nie za danie lub przyjęcie pieniędzy, lecz za inne 
przestępstwo. Należy to rozumieć, że gdyby przyjął pieniądze za udział w zawo-
dach w Olimpii – spotkałaby go kara za to właśnie przestępstwo11.

Co rozumieli Hellenowie, pojąć nie mogli arystokraci nowożytnego 
olimpizmu. Wymierzali karę za odpłatne doskonalenie się w fizyczności 

11 Pauzaniasz (2004), Wędrówka po Helladzie. Na olimpijskiej bieżni i w boju, Wrocław: 
135.
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– poprzedzające udział w zawodach, jak i czerpanie korzyści materialnych 
za dokonany wyczyn sportowy. To pierwsze było w świecie Hellenów dozwo-
lone, drugie – zakazane. W olimpiadach nowożytnych arystokraci wymierzali 
olimpijczykom kary za zarobkowanie pracownicze – co za kadencji arysto-
kraty Avery Brundage nieco zostało zmienione, ale głównej kary za złamanie 
paragrafu amatorstwa z kodeksu etycznego nie wykreślało.

Bogaty biednego nie chciał zrozumieć. Nawet się o to nie starał. Karał 
biednego a przyzwoitego w staraniach o doskonałość olimpijską. Sam nie 
podjął pracy fizycznej nad sobą – tej treningowej, gdyż roboty fizycznej się 
brzydził w ogólności (przez co tracił na fizyczności, a profesjonał zyskiwał 
fory); biednemu wymierzał karę, za to, że w pocie czoła fizycznie się dosko-
nalił w gimnazjonie treningowym.

Przez dwadzieścia pięć olimpiad Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
dyskryminował sportowców niearystokratycznego pochodzenia. W pierwszej 
fazie był podmiotem ustrojowym monarchicznym, by stopniowo przekształ-
cać się w państwo konserwatywno-republikańskie, a ostatnio – w związku 
z dominacją ideologii postmodernistycznej, postulującej dekonstrukcję ko-
munitarnych struktur społecznych, a w szczególności heteropłciowej rodziny 
olimpijskiej – w państwo umiarkowanie demokratyczno-liberalne.

W Olimpii pierwszym zwycięzcą w „biegu dla zabawy” był Kuret z Idy 
Kreteńskiej o imieniu Herakles, który przybył tu z Krety wraz z pięcioma 
braćmi: „skłonił braci do zawodów w biegu i zwycięzcę uwieńczył gałązką 
dziko rosnącej oliwki”. Już Pauzaniasz, który żył w drugiej połowie II wieku 
n.e., napisał, że Heraklesowi Idajskiemu „przypada sława pierwszego inicjato-
ra ówczesnych igrzysk i nadania im nazwy olimpijskich. Ustanowił ich czaso-
kres na każdy piąty rok, ponieważ było wraz z nim pięciu braci”.

Kiedy więc Zeus osiągnął wiek dojrzały, to on ustanowił zawody po od-
niesieniu zwycięstwa w walce na pięści z ojcem Kronosem. „Inni także bo-
gowie podawani są jako zwycięzcy. Mianowicie Apollo w biegu prześcignął 
współzawodniczącego z nim Hermesa, a w walce na pięści pokonał Aresa”12. 
Oczywiście, że biegaczem najszybszym był Hermes – goniec i posłaniec bo-
gów z Olimpu. Złodziej, który okradał swoich. Żaden śmiertelnik nie miałby 
z nim szans w biegu. Który szybkobiegacz człowieczy zwyciężyłby z bogiem, 
który posługiwał się sandałami uskrzydlonymi. Hermes przegrał w biegu 
z Apollinem – z równym sobie. Gdyby stanął do biegu z Usainem Boltem, 
zostałby zdyskwalifikowany za zakłócenie moralnej równości w uczciwości 
(zasady równych szans). Oszust w życiu, będzie zawsze oszustem sportowym.

12 Tamże: 80-81.
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Starożytni badacze starożytności

„O początku zawodów olimpijskich tak opowiadają najuczeńsi badacze 
starożytności”13. A jeśli chodzi o nadzwyczajną ścisłość, jaka przystoi każde-
mu, kto bezczasowość mitu z chronosem greckich dziejów próbuje w ciągłości 
liniowej pokazać, to najpierwszym zwycięzcą w biegu na stadion, w igrzyskach 
ściśle Heraklesowych (syna Zeusa), i w ogóle pierwszych w dziejach, gdyby nie 
łączyć z tym wydarzeniem własnych igrzysk bogów z Olimpu, był Ojonos, syn 
Likymniosa. Jak pisze Pindar, „biegł prosto, a przybył z drużyną z Midei”14.

Ale i ta droga docierania do prawdy o pochodzeniu i restauracji igrzysk 
w Olimpii roku 776 p.n.e. nie wystarczy, kiedy się przyjmie, że od przybycia bogów 
na wzniesienia gór Tesalli (Olimp) i Fokidów (Parnas) minęło lat dziesięć tysięcy.

Łanowski pisał, że „Klymenos z Kydonii na Krecie, potomek tego idajskie-
go Heraklesa, przybył do Olimpii w pięćdziesiąt lat po potopie, który zniszczył 
ludzkość z wyjątkiem jednej pary, Deukaliona i Pyrry, z której cudownym 
sposobem przyszło do nowego ludzkości odrodzenia, ustanowił tu igrzyska, 
wzniósł ołtarze dla Kuretów i swego przodka Heraklesa”15.

Trud to raczej mało obiecujący, by pokazać igrzyska olimpijskie w nie-
mitycznym ciągu dziejów. Po Klymenosie następuje Endymion, wnuk Zeusa, 
który rozstrzygając, komu przekazać władzę, „uzależnił to od wyścigu, który 
urządził dla trzech synów w Olimpii”. Uściślenie tego wydarzenia znajdujemy 
u Pauzaniasza, który podaje, że synowie Endymiona ubiegali się o zwycięstwo 
na „bieżni olimpijskiej”16.

Potem, „w dziewiątym lub dziesiątym pokoleniu” po nim przybył do Olim-
pii Oksylos, potomek Endymiona, i też urządził igrzyska.

O igrzyskach Pelopsach też już wiele wiemy, gdyż rozpoznana została 
jego zależność krewniacza od Zeusa i ojcowska – od Tantala, syna Zeusa. 
Nie ma to jednak znaczenia dla zrozumienia pochodzenia igrzysk Pelopsa, 
kiedy zobaczy się go jako mordercę swego teścia Ojnomaosa, także Merty-
liosa, woźnicę teścia, kiedy ten próbował zgwałcić Hippodameję – przyszłą 
żonę Pelopsa. Igrzyska żałobne ustanowione w Olimpii przez Pelopsa miały 
oddalić klątwę rzuconą na jego ród. I te igrzyska poszły w zapomnienie. Nie 
zapomniano jednak o pięknej Hippodameji, z powodu której Ojnomaos, jej 
ojciec, zamordował 12 niewinnych kandydatów na zięciów; Pelopsa – nie 
dopadł, nie uśmiercił. Pelops zamordował teścia i poślubił Hippodameję. Jej 

13 Tamże: 80.
14 Pindar (2005), Wybór poezji, Wrocław: 58.
15 J. Łanowski (2000), dz. cyt.: 16.
16 Pauzaniasz (2004), dz. cyt.: 81.
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kobiecość została przypomniana w igrzyskach olimpijskich Hery, żony Zeusa 
– uświęcających macierzyńską boskość pierwszej matki z Olimpu. Pauzaniasz 
uściśla, że igrzyska Pelopsa odbyły się „w jakieś niespełna jedno pokolenie 
po Endymionie. Pelops urządził igrzyska z takim przepychem, że zaćmiły 
sławą wszystkie poprzednie”.

Trzy pokolenia później przybywa do Olimpii Herakles-heros, syn Zeu-
sa i śmiertelniczki Alkmene – starszy od Pelopsa o dwa pokolenia – który 
po zabiciu Augiasza, króla Elidy, ustanawia igrzyska i wytycza granice miejsca 
świętego. Czasu dziejowego tego wydarzenia ustalić nie sposób, gdyż prze-
niesienie uwagi historyka na postać króla Elidy, Ifitosa – o którym mówi się 
w kategoriach datowanego przez Pauzaniasza konkretu: – że był władcą w IX 
i VIII wieku, i że miał do czynienia z Heraklidami potomkami Heraklesa, 
przenosi wyobrażenie Olimpii w przedwieki ciemne; a więc na co najmniej 
drugą połowę drugiego tysiąclecia p.n.e.

Mało to jednak prawdopodobne, gdyż Herakles Zeusowy musiałby żyć 
przed rokiem 1500-1200 p.n.e. już od lat wielu tysięcy. Prawdą historyczną jest 
jednak, że Heraklidzi przybywszy do królestwa Elidy w wiekach ciemnych, 
upomnieli się o własność swego praojca, Heraklesa – co mogło wydarzyć się 
pod koniec wieku IX p.n.e. Królem Elidy był wówczas Ifitos, Lykurg – królem 
Sparty, a Pisy Klejstenes. Trzej królowie zawarli przymierze, zwierając szyki 
przeciwko wrogom nacierającym od północnego zachodu na miasta i osady 
Peloponezu. „Filip, syn Amyntasa, uporczywie nie chciał pozostawić Hellady 
w spokoju”17. Nie był to tylko wróg zewnętrzny. Królowie z krain Peloponezu 
nienawidzili siebie. Powtarzała się bitwa o Olimpię; Elejczycy stoczyli „mnogie 
walki z mieszkańcami Pizy i Arkadii”. Arkadowie wtargnęli do samej Olimpii, 
której bronili Elejczycy. Kiedy remontowano dach świątyni Hery, „Elejczycy 
znaleźli trupa hoplity z licznymi ranami (…). Musiał brać udział w bitwie Elej-
czyków przeciw Lacedemończykom wewnątrz Altis”18. Kiedy zaczęło brakować 
mężczyzn do walki, „żony Elejczyków, widząc wyczerpanie kraju z rezerw woj-
skowych, zwróciły się podobno z modłami do Ateny, aby mogły począć dzieci 
(…). Elejczycy zniszczyli doszczętnie Skillus, bo stanęło po stronie Pizy”19. 
Mieszkańcy Peloponezu wzajemnie siebie nękali napadami na osady i miasta.

W przymierzu trzej królowie postanowili o ustanowieniu świętego po-
koju, który miał trwać w Helladzie przed rozpoczęciem igrzysk w Olimpii 

17 Pauzaniasz (2004), dz. cyt.: 11.
18 Tamże: 129.
19 Tamże: 66.
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i dostatecznie długo po ich zakończeniu20. Król Ifitos, bezradny w obliczu 
nieszczęść swego ludu, upomniał się o siebie i poddanych przed Pytią – wy-
rocznią ostatniej nadziei21.

Nie chcesz wojny – usłyszał Ifitos – ogłoś rozejm, który będzie święty, 
kiedy igrzyska, na które zaprosisz wszystkich odbędą się w miejscu świętym, 
trzeba, byś je wznowił w Olimpii22.

Pauzaniasz pisał, że „w czasie największych wstrząsów wewnętrznych 
Hellady i w czasie zarazy Ifitosowi przyszło na myśl zwrócić się do bóstwa 
w Delfach z prośbą o odwrócenie nieszczęść. Wówczas Pytia zleciła jemu 
i Elejczykom wznowienie zawodów olimpijskich”23.

Tak rozumiem logikę przekazu wyroczni z Delf. Nie da się zrozumieć świę-
tości ekechejri, nie łącząc jej ze świętością bóstwa, któremu każdy śmiertelnik 
okazuje bezwarunkowo cześć; wyraża uznanie dla wielkości bóstwa, w miejscu 
wyznaczonym, w którym bóstwo siebie personifikuje przed śmiertelnikami. 
Świętość rozejmu też siebie personifikuje, co sprawia, że śmiertelnik pozna-
je zasadę pokoju za pośrednictwem konkretu. Ekechejria personifikuje się 
w Olimpii. Przemawia do agonistów jak bogini: „Gdy już się wchodzi w brą-
zowe drzwi, widać na prawo przed kolumną posąg Ifitosa wieńczonego przez 
niewiastę Ekechejrię, to jest „zawieszenie broni”, jak to elegia o nich mówi”24.

Wracając do początku – chcąc poznać prawdę o bogach z Olimpu, trzeba 
zacząć od potopu, a dokładniej od zapytania, dlaczego bogowie znaleźli się 
na jakiejś górze lśniącej (stąd nazwa Olimp), a dopiero kiedy wody opadły, 
zstąpili na ziemię, gdzie człowieka nie zastali, a dla siebie – po wojnach we-
wnętrznych – znaleźli miejsce 230 km na południe, w krainie Elidy.

Nie jest to pomysł nowy dociekań – u starożytnych każde pytanie zostało 
postawione. Jak na przykład – zaciekawienie prapoczątkiem dziejów, o któ-
ry pytał w III wieku n.e. Julius Africanus w Chronografii, w III wieku n.e. 

20 Zapis przymierza został umieszczony na dysku. Pauzaniasz pisał, że „Dysk Ifitosa 
zawiera zawieszenie broni, ogłaszane przez Elejczyków na czas igrzysk olimpijskich. 
Ale pismo na nim nie jest proste, litery obiegają dysk na kształt koła”. Widział dysk 
w świątyni Hery w Olimpii. Tamże: 30.

21 Pauzaniasz pisze, że „powrót Dorów na Peloponez to właściwie powrót potomków Hera-
klesa, wygnanego przez Eurysteusza z Tyrynsu na Peloponezie. Ci potomkowie Herakle-
sa, bardzo liczni, rozproszeni po całej Helladzie, zwani Heraklidami”. Tamże: 67.

22 Podaję formułę własną. Nikt nie jest w stanie podać wypowiedzi wyroczni. Zrozu-
mienie wezwania do ożywienia igrzysk i ustanowienia świętego rozejmu upoważnia 
do wypowiedzenia takich słów prorokini z Delf.

23 Pauzaniasz (2004), dz. cyt.: 70.
24 Tamże: 94.
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i Euzebiusz z Cezarei w IV wieku n.e. Obu interesowała ciągłość wydarzeń 
od prapoczątków stworzenia świata.

Współcześnie co odważniejsi historycy idą tą drogą – nieewolucjonistycz-
nej antropogenezy – łącząc pochodzenie śmiertelnych z wszechmocnymi isto-
tami, przybyłymi ze swojej planety, w sobie znanych celach25. Bogowie przybyli 
po złoto, które było potrzebne dla wytworzenia osłony w atmosferze planety. 
Można do tego dojść po upewnieniu się, że to Kronos jako pierwszy przybyły 
na ziemię „posiadł władzę nad niebem”26. Mitologia Sumerów mówi to samo 
o Alalu – bóstwie władającym niebem. W Helladzie wyróżniano Kronosa, któ-
remu służyli ludzie nazywani „złotym pokoleniem”. Legendy Greków mówią 
o złocie – o chciwym królu Midasie z Arkadii, ukaranym przez bogów za to, 
że „ukochał złoto i nieczuły był na piękno muzyki” i baranku o złotej wełnie, 
„który umiał przemawiać ludzkim głosem i latać w powietrzu”, i którego złote 
runo z sierści baranka chcieli posiąść najmężniejsi bogowie i herosi Hellady27.

O czym to świadczy? Nubirianie przybywający na ziemię po złoto – dla 
człowieka Bogowie – wymierzali karę śmiertelnikom, którzy złoto sobie przy-
właszczali (Midas), i wysyłali śmiertelników po złoto do miejsc niedostęp-
nych, o których istnieniu wiedzieli (Jazon).

Bogowie olimpijscy przybyli z nieba, jak sumeryjscy – na długo przed 
wielkim potopem. I byli to ci sami darczyńcy ludzkości – którzy ukształto-
wali, a nie stworzyli człowieka na podobieństwo osoby Boga, i wszystkiego 
człowieka nauczyli. Bogowie uczyli wszystkiego ludzi, „ucząc ich sztuk roz-
maitych. Hefajstos nauczył ludzi sztuki kowania i przetapiania metali. Apollo 
muzyki i pieśni, Demeter zapoznała ich z uprawą roli, Dionizos, radosny syn 
Zeusa, i śmiertelnej niewiasty Semele, nauczył ich uprawy winnej latorośli”28.

Wiadomo kto Pelopsa mógł nauczyć rozumienia igrzysk i tego, jak ze sta-
dionem trzeba łączyć gimnazjon. Herakles idajski, Herakles – mocarz i każdy 
następny postulator świętych igrzysk w Olimpii wzorował się na bogach z Olim-
pu, którzy chętnie zstępowali do śmiertelnych, i równie chętnie wdawali się 
w agony „tylko dla bogów”. Takie musiały być początki życia w Olimpii – inne 

25 Przedmiot badań dotyczący pochodzenia rodzaju ludzkiego zawiera się w bardzo 
zasobnym zbiorze piśmienniczym. Podaję tylko jedno źródło, na które wskazuje 
w swych opracowaniach: S. Sitchin (2002), Kiedy zaczął się czas; (1997), Genesis jesz-
cze raz; (2003), Boskie spotkania, Warszawa.

26 Pauzaniasz (2004), dz. cyt.: 80.
27 Posłużyłem się przekładem Mitów Greckich Wandy Markowskiej: W. Markowska 

(1949), Mity Greckie, Warszawa: 197-198; 309-310.
28 W mitologii Sumerów zachodzi ta sama relacja między bogami przybywającymi 

z planety Nibiru a ludźmi. Mitologia Grecka jest powtórzeniem wcześniejszej i pier-
wotnej wobec pozostałych mitologii: egipskiej, babilońskiej i semickiej. Tamże: 55.
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niż na Olimpie. Bogowie nie składali hołdu sobie w Olimpii, tylko bawili się 
w najlepsze, po rozprawieniu się z Kronosem, Tytanami i Gigantami. Upamięt-
nili Kronosa w Olimpii nazwą wzniesienia, ale igrzysk na jego cześć nie ustano-
wili. Zawody bogów nie były memoriałem, mogły być zabawą w zwyciężanie.

A więc ze świętymi igrzyskami w Olimpii było tak, że najpierw Herakles idaj-
ski, a potem Herakles – mocarz, ustanawiali święte igrzyska olimpijskie ku pa-
mięci Zeusa. Igrzyska Heraklesów w Olimpii były „memoriałem”. Żaden z nich 
igrzysk nie wymyślił. Herakles idajski zastał bogów olimpijskich przy igrzysko-
waniu – stąd wiedział czym są i co znaczą. Wiedział, że bogowie mają upodo-
banie w igrzyskujących, ciesząc się z ich fizycznej doskonałości. Herakles idajski 
naśladował wprost bogów z Olimpu (starszy o jedno pokolenie od Zeusa), którzy 
pozbywszy się ostatnich wrogów „pędzili teraz życie spokojne i szczęśliwe, pełne 
radości i piękna”29. O tym, że bogowie mieli swoje igrzyska, też wiadomo: „Zeus 
ustanowił zawody po odniesieniu zwycięstwa” nad Kronosem, swoim ojcem30.

W czasie dziejowym – interpretowanym historycznie – a nie bezczaso-
wym biegu zdarzeń mitycznych – na początku w Olimpii bawili się w igrzyska 
bogowie olimpijscy. Dla historyka ów fakt mityczny, jest hipotetycznym wy-
darzeniem, jakie zaszło w Olimpii w społeczności bogów z Olimpu. Jak bo-
wiem wyjaśnić inaczej nazwę osady, która znajduje się 230 km na południowy 
zachód od gór Olimpu, nad Alfejosem i Kladeosem.

Pindar przypomniał w X Odzie Olimpijskiej, że to „potężny syn Zeusa 
zebrał w Pisie całe wojsko i wszystkie łupy. Potem wymierzył święty okręg 
najwyższemu Ojcu, wokół utwierdził Altis, który wyznaczył w czystej prze-
strzeni, i kręgiem ustanowił miejsca dla ludu. Tak uczynił nurt Alfejosu wśród 
dwunastu bogów, zaś wzgórze nazwał imieniem Kronosa. Było bezimienne, 
gdy rządził Ojnomajos (…). Herakles rozdzielił pierwociny łupów, darów 
wojny, złożył ofiarę i ustanowił co piąty rok uroczystość, pierwsze igrzyska 
olimpijskie i pierwsze nagrody”31.

Pindar nie podaje, że wszystko, co miało w tym czasie miejsce w Olimpii, zda-
rzyło się pod nieobecność bogów. Nastał czas, że bogowie z ziemi odeszli – śmier-
telnicy płakali. Jeżeli było to w VII wieku p.n.e., to by upoważniało do wykreślenia 
linii ich życia, od przybycia do Eridu na 445 tysięcy lat przed potopem, do 12 
tysięcy – po potopie. Platon w swojej epoce pisał o 10 tysiącach lat po potopie32.

29 Tamże.
30 Pauzaniasz (2004), dz. cyt.: 81.
31 Pindar (2005), dz. cyt.: 58.
32 Kraina przybycia Nubirian na ziemię została nazwana Eridu. W niej znajdował się 

park technologiczny Eden (w delcie Eufratu i Tygrysu, obecnie w południowym Ira-
ku). Wskazania czasowe podaję za badaczem dziejów Nefilim w Sumerze: Z. Sitchin 
(2018), dz. cyt.: 122.
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Igrzyska w Olimpii nie zostałyby przypomniane światu Hellady, gdyby nie 
Heraklidzi, potomkowie Heraklesa – sprzymierzeni z potomkami Dorosa – 
którzy napadali nieustająco na Achajów, wywołując niepokój i siejąc spusto-
szenie. Najazdów końca widać nie było. Nawet po śmierci Hyllosa, syna He-
raklesa, w odwecie za morderstwa ojca popełnione na dzieciach Eurysteusza, 
króla Myken – wojny nie ustawały. Od dawna też nie odbywały się w Olimpii 
igrzyska Zeusowe, zapoczątkowane przez Heraklesa idajskiego. Wszystko, 
co w Elidzie, Pisie i Olimpii działo się od wieków, poszło w zapomnienie – od-
kąd potomków herosa wygnano z Hellady. Tułający się Heraklidzi sprzymie-
rzyli się z Dorami (za pośrednictwem Hyllosa, syna Heraklesa, adoptowanego 
przez króla Dorów, Ajgimiosa) i powrócili na Peloponez do własności Hera-
klesa – odebranej niegdyś Augiaszowi za niedotrzymanie obietnicy zapłaty 
po uprzątnięciu stajni.

Jak Herakles idajski (opiekun dzieciątka-boga Zeus) ustanowił igrzy-
ska w Olimpii, naśladując agony bogów olimpijskich, tak Pelops ustanowił 
igrzyska żałobne – naśladując igrzyska Heraklesa. Różnica dotyczy i pierw-
szeństwa (Herakles idajski przed Pelopsem), i intencji: igrzyska Heraklesa 
były „memoriałem dziękczynnym”, a Pelopsa obrzędem żałobno-błagalnym, 
podjętym z nadzieją oddalenia klątwy rzuconej przez zamordowanego teścia 
na ród Pelopsa33.

Kiedy nastały „wieki ciemne” dla Peloponezu i Hellady – co z najazdem 
Dorów i Heraklidów należy łączyć – królowie Sparty, Pisy i Elidy zawarli 
przymierze obronne, gdyż bezbronnym i zubożonym był potrzebny spokój. 
Było to przymierze „trzech królów” – zapowiadające święty rozejm dla poko-
ju na czas nadchodzących igrzysk Olimpiady.

Ale tu czas dziejowy gubi linię ustępując bezczasowości wydarzeń mitycz-
nych. Nie można wyprowadzić linii czasowej z mroków olimpijskich dziejów, 
dochodząc do daty 776 p.n.e. – umownie znaczącej restaurację „olimpiakoj 
agones”, gdyż długowieczny Zeus – ojciec bogów z Olimpu – nie prowadził 
„po ludzku” pamiętnika własnych dziejów. Herakles, syn Zeusa z matki 

33 Herakles nie mógł być potomkiem Pelopsa. Potomkami Pelopsa byli Atreus Tiestes, 
Plekstenes, Chrisippos, Pitteus, Astydameja, Hippotoe. Herakles był potomkiem 
Zeusa i Alkmenty. Przyjmując, że Pelops był potomkiem Tantala, a Tantal potom-
kiem Zeusa – Herakles był o dwa pokolenia starszy od Pelopsa. Herakles urodził się 
o jedno pokolenie wcześniej od Tantala, ojca Pelopsa. Sprawa tej zależności i pokre-
wieństwa staje się zrozumiała, kiedy postać Heraklesa łączymy z jego matką Alkmene 
– kochanką Zeusa. Błąd rozumowania w przyznawaniu pierwszeństwa Pelopsa przed 
Zeusem, a nie tylko Heraklesem wynika, jak sądzę, z nieodróżniania Heraklesa, syna 
Zeusa, od Heraklesa idajskiego z Krety.
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śmiertelniczki Alkmene i Pelops – śmiertelnik – wnuk Zeusa, a syn Tantala 
i śmiertelniczki Dione nie datują wydarzeń i nawet lat życia nie liczą.

W liniowym czasie dziejów wstępuje na scenę Elidy król Ifitos, który 
sprzymierza się dla ratowania pokoju z Likurgiem, królem Sparty i Klejstene-
sem, królem Pisy, któremu podlegała Olimpia.

Igrzyska dla świętego pokoju: nowe w starym sanktuarium

Co do wznowienia igrzysk przez króla Ifitosa, to Flegon, współczesny 
Pauzaniaszowi podał, „że igrzyska olimpijskie od czasu Pelopsa i Heraklesa, 
który je w ogóle ustanowił, zostały zawieszone na 28 olimpiad”34. Pauzaniasz 
uznaje Heraklesa za twórcę igrzysk w Olimpii. To zrozumiałe, kiedy mówi się 
o Heraklesie idajskim, z Krety. A niezrozumiałe, gdy rozpatruje się początek 
igrzysk w Olimpii w związku z Heraklesem, synem Zeusa. Herakles idajski był 
opiekunem Zeusa, kiedy bóg był w wieku dziecięcym. Wiadomo, że Kronos, 
ojciec Zeusa pożerał własne dzieci. Zeus był chroniony przez nimfy i dzie-
więciu Kuretów, z których pięciu było braćmi. Jednym z nich był Herakles. 
Tenże Herakles był starszy od Pelopsa i też nie był synem Zeusa. Nawet wię-
cej, Herakles był o pokolenie starszy od Zeusa. Jeżeli więc to „ten” Herakles 
pierwsze igrzyska podjął – wraz z czterema braćmi, których wyzwał do agonu 
w Olimpii – to on uchodzi za twórcę igrzysk olimpijskich, a nie Zeus, ani 
Herakles „mocarny” – syn Zeusa i Alkmeny – ani tym bardziej Pelops, który 
był wnukiem Zeusa, przez Tantala. Pelops nie wymyśliłby rytuału olympiake 
agones, gdyby nie poznał dzieła Heraklesa idajskiego w Olimpii.

Nie wiadomo, jak długo żył król Ifitos. Gdyby to on dokonał restauracji 
igrzysk w Olimpii, to w 888 roku p.n.e. musiałby osiągnąć wiek dojrzały. Uro-
dziłby się zatem co najmniej 20 lat wcześniej, przed rokiem 900 p.n.e., a zatem 
w roku pierwszej olimpiady Koroibosa (776 r. p.n.e.) byłby człowiekiem bar-
dzo starym, w wieku 138 lat. Jeżeli nie Ifitos, to kto inny był restauratorem?

Przed Ifitosem królem Elidy był Oksylos, który interesował się Olim-
pią, o czym świadczy fakt, że miał udział w odbudowie świątyni Hery35. Ale 
po Oksylosie władzę w Elidzie objął Lajas, a dopiero po nim Ifitos. Ten sam, 
który był „współczesny Likurgowi, prawodawcy lacedemońskiemu, wpro-

34  Pauzaniasz (2004), dz. cyt.: 70.
35  Współczesna archeolog jest zdania, wbrew temu, co pisze Pauzaniasz, że odbudowa 

świątyni Hery zaczęła się w wieku VII p.n.e.; „Pausanias relates that the temple was 
built approximately eight years after Oxylos ascended to the throne of Elis, that is c. 
1096 BC, but in reality it is much later”. Vikatou (2006), Olympia: The Archeological 
Site and the Museums, Ateny: 20-23. 
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wadził zawody olimpijskie oraz wznowił święto olimpijskie oraz zawieszenie 
broni na cały czas jego trwania, po przerwie nie wiem jak długiej”36.

Z tego wynika, że po Oksylosie z Elidy, który urządził igrzyska i po jego 
panowaniu „igrzyska zostały zarzucone aż do Ifitosa (...). Dopiero on je wzno-
wił”37. Z tego wynika, że nie odbywały się może przez jedno pokolenie, za rzą-
dów króla Lajasa.

A zatem, nie myląc mitycznych obrazów Olimpii z obrazowaniem igrzy-
skowania agonicznego ówczesnych dziejopisów i pisarzy (Herodot, Tukidy-
des, Pindar, Pauzaniasz). Ifitos Elejczyk przypomniał i umocował na stałe 
święte igrzyska olimpijskie, ale Oksylos miał w tym wcześniejszy udział. Ifitos 
z Elidy stał się więc restauratorem świętych igrzysk olimpijskich na czas 293 
olimpiad – jak się okazało – co trwało przez 1069 lat, do roku 393 n.e.38.

Igrzyska olimpijskie wznowione przez Ifitosa nie były przypomnieniem 
poprzednich, o czym sam Pauzaniasz wspomina: „dawne igrzyska zatarły się 
już w pamięci ludzkiej. Pomału dopiero zaczęto je sobie przypominać, do-
dawano jako następny punkt programu do już wznowionych konkurencji”39. 
Ale nie z programów konkurencji igrzysk brała się różnica nowych olimpiad, 
lecz z przydanej im misji pokojowej – ujmując ją współczesnym językiem. 
Wznowione za przyczyną Ifitosa w 793 roku p.n.e. igrzyska w Olimpii były 
już dla starożytnych nowe, gdyż po nowemu zostały pomyślane przez króla 
Elidy i sprzymierzonych z nim królów Sparty i Pisy. Do świątyni olimpijskiej 
trzej królowie wprowadzili niewiastę Ekechejrię – boginię świętego pokoju. 
Od VIII wieku p.n.e. święte igrzyska olimpijskie wnosiły w życie królestw Pe-
loponezu bezwojnie przez odłożenie broni, bezpieczeństwo osobiste, a do sa-
mej Olimpii – poszanowanie jej świętości i nienaruszalność granic świątyni.

Trzej królowie Peloponezu: Ifitos, Likurg i Klejstenes upolitycznili święte 
igrzyska olimpijskie, wymuszając na wojujących, zwaśnionych, nieprzyja-
znych sąsiadach i wrogich obcych z dalszych stron Hellady – przyjęcie reguły 
pokojowego wyciągnięcia ręki, co praktycznie odpowiadało nakazowi od-
wieszenia broni i zakazu prowadzenia wojny na czas igrzysk zapowiadanych 
przez spondoforów – posłańców pokoju.

Wprowadzona do Olimpii Zeusa nowa bogini: Ekechejria – zwiastun-
ka pokoju, przydała igrzyskom nowego, niereligijnego znaczenia. Widać 
jej posłannictwo w geście koronowania króla Ifitosa – gwaranta pokoju 

36  Pauzaniasz (2004), dz. cyt.: 70.
37 Tamże: 82.
38 Wyznaczył te ramy czasowe Pauzaniusz, dodając, że „ostatnim zwycięzcą olimpij-

skim znanym historii był Armeńczyk, Varazdat (może Ardavazt)”. Tamże: 86.
39 Tamże: 83.
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olimpijskiego. Gdy się wchodzi do świątyni Zeusa – pisał Pauzaniasz – „widać 
na prawo przed kolumną posąg Ifitosa wieńczonego przez niewiastę Eke-
chejrię, to jest zawieszenie broni”40. Opisywała również ten gest nobilitujący 
Ifitosa elegia – o której Pauzaniasz tylko nadmienia.

Olimpizm starożytnych otrzymał w VIII wieku p.n.e. za sprawą króla Ifi-
tosa misję naprawy świata Elejczyków – co zaznaczała litera prawa rozejmu, 
wypisana na dysku41.

Korzyść praktyczna z ekechejri była taka, że w polityce obronnej kró-
lestw Hellady zapewniało się mieszkańcom polis odpocznienie od wojen 
na miesiąc, a nawet więcej w czwartym roku Olimpiady. Miasta Hellady 
wabiły igrzyskami (Ateny, Istmia, Delfy, Nemea), co sprzyjało tworzeniu 
się wspólnot świętowania. Jak zauważył za Pindarem współczesny historyk: 
„tylko wielkie panhelleńskie święta i igrzyska, jak na przykład olimpijskie, 
jednoczyły wszystkich Greków”42. Olimpionik był wychwalany, ród z którego 
się wywodził i państwo, z którego pochodził. Stawiano mu pomnik i wychwa-
lano wielkość w odach. Kiedy wracał do ojczyzny, witano olimpionika jak 
bohatera. Jak Diagorasa z Rodos, który był periodonikiem – olimpionikiem 
we wszystkich zawodach. Pindar napisał o Diagorasie, że „dobrze wie czego 
mądry rozum ojców wymagał od zacnych. Gdy cieszą się Eratydzi, radość 
święci całe miasto. Bo w jednej chwili w inną stronę zwracają się wiatry”43.

Jeden zwycięzca olimpijski miał udział w pokoju dla wszystkich – od-
dalił nieszczęście wojny przez to, że nie złamał przysięgi złożonej Ekechejri. 
Królowie chcieli takich zwycięzców mieć w swoim mieście, dzięki czemu nie 
musieli stawiać ludu w szyku hoplitów – biegnących na linię wojny. W po-
lityce życia wobec ludu olimpionik był medium obronnym króla. O czym 
olimpijczyk mógł nie wiedzieć, że hołdując zasadzie świętego rozejmu zostaje 
upolityczniony przez króla.

Polityczność Olimpii

Jeżeli igrzyska miały ratować Grecję przed plagą wojen państw-miast 
walczących przeciw sobie – jak wyrocznia w Delfach oznajmiła królowi Ifito-
sowi z Elis, że musi ogłosić święty rozejm na czas trwania igrzysk w Olimpii 

40 Tamże: 94.
41 Dysk będący materialnym świadectwem zawartego przymierza znajdował się w świą-

tyni Hery. Pauzaniasz, który żył w II wieku n.e. dysk oglądał: „Są tu inne dary wo-
tywne: łoże niewielkie rozmiarem, bogato ozdobione kością słoniową, dysk Ifitosa...” 
(Pauzaniasz 2004: 129).

42 Pindar (2005), dz. cyt.: VIII.
43 Tamże: 53.
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i je nieustannie ożywiać – to by znaczyło, że stadionowi agonistes, wszyscy 
sportowcy, nie tylko biegacze – wypełnili zadanie polityczne, w żadnym razie 
tylko religijne, i tylko sportowe44. Igrzysk było tyle, że jak się jedne kończy-
ły, to drugie zaczynały – a wraz z tym, gdzieś nastawały ponownie wojny – 
co zwiastował na koniec igrzysk biegacz w zbroi (hoplitodromos) – a gdzieś 
święty rozejm się zaczynał. Królom opłacało się ustanawiać igrzyska w swoich 
państwach, gdyż bez strojenia się do wojny otrzymywali za darmo pokój, któ-
rym lud swój obdarowywali.

Dla ścisłości, powszechnie przyjmowana data wznowienia igrzysk w 776 
roku p.n.e. – wskazuje tylko na wprowadzenie zwyczaju spisywania przebiegu 
igrzysk – formalnego sporządzania kroniki. Jak pisze Pauzaniasz, „według 
Wellejusa Paterkulusa igrzyska olimpijskie zostały wznowione przez Ifitosa 
na 823 lata przed konsulatem Winicjusza (30 n.e.), to jest w 793 p.n.e.45.

I jak się już współcześnie okazało – 1503 lata od 292 olimpiady – w ostat-
nim roku pierwszej nowożytnej Olimpiady w Atenach, w 1896 roku, dzieło 
króla Ifitosa z Elidy z VIII wieku p.n.e. odrestaurował arystokrata z królewsz-
czyzny Francji, baron Pierre de Coubertin. Jednakże tym się wyróżnił, że nie 
w świętej Olimpii, a w Atenach ustanowił igrzyska olimpijskie na czas jednej 
tylko olimpiady. Od nazwy starożytnej nowożytne igrzyska otrzymały nazwę 
olimpijskie, przez co przypominały miastom olimpiad, że igrzyska powinny 
być święte przez wzgląd na ważność uniwersalną rozejmu świętego dla życia 
we wspólnocie pokoju.

Myli się kto uważa, że igrzyska olimpijskie były święte przez świętość 
wychwalanego bóstwa. „Idąc” z wyobraźnią historyczną – od króla Ifitosa 
do współczesności jego następców w Olimpii – igrzyska były upolitycznione 
realnie w odniesieniu do każdego agonistes, którego król włączał w doktrynę 
świętego pokoju dla życia w spokoju – byle z dala od wojny.

Igrzyska nowożytne też zostały upolitycznione zasadą świętego rozejmu 
od pierwszej Olimpiady w Atenach 1986 roku – co potwierdzili arystokra-
ci niepodległościowego ładu królestwa Grecji. Kiedy wychodzi się po czte-
rech wiekach niewoli z wojen powstańczych pod zawołaniem wolność albo 

44 Igrzyska olimpijskie w Elis, a dokładniej – Olimpii, gdzie od wielu wieków znajdowa-
ła się świątynia Zeusa, a wcześniej Kronosa, zostały zapoczątkowane przez króla Ifi-
tosa (IX-VIII wiek p.n.e.). Igrzyska Heraklesa ku czci ojca Zeusa odbywały się dużo 
wcześniej, czego historycznie ustalić nie można, i miały wybitnie znaczenie religijne. 
Na igrzyska króla Ifitosa nakłada się legenda o Heraklesie, synu Zeusa, która mówi, 
że po wykonaniu dwunastu prac, Herakles urządził dla upamiętnienia swego ojca 
igrzyska w świętym gaju oliwnym. Igrzyska Heraklesa w Olimpii były „memoriałem” 
o znaczeniu religijnym.

45 Pauzaniasz (2004), dz. cyt.: 83.
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śmierć46 – w igrzyskach olimpijskich umieszcza się znak pokoju, jak w samej 
bieli flagi, która symbolizuje słuszność walki o wolność.

Olimpizm nowożytny otrzymał w XIX wieku, za sprawą arystokraty Pier-
re’a de Coubertina, misję zakładania pokoju przez respektowanie rozejmu. 
Romantyczny postulator starych igrzysk w nowożytnym rytuale retorycznie 
zadał pytanie, czy można lepiej je uczcić „jak nie ogłaszając wokół wyzna-
czanych regularnymi odstępami czasu igrzysk zawieszenia waśni, sporów 
i nieporozumień (…). Jeżeli o mnie chodzi, to przychylałbym się ze wszech 
miar do poglądu, że będące w ogniu wojny wrogie armie powinny przerywać 
na określony czas bój w celu celebrowania igrzysk lojalnych i kurtuazyjnych”47.

Nowożytne igrzyska olimpijskie rozciągnęły zasadę rozejmu świętego 
na miasta wszystkich narodów – w zakresie globalnym – co tłumaczy się 
w olimpizmie, że pokój jest świętością, gdyż umożliwia świętowanie odradza-
jącego się życia.

Francuski postulator igrzysk olimpijskich pisał, że „obchodzone co cztery 
lata stanowią święto wiosny rodzaju ludzkości dla uczczenia kolejnego na-
dejścia ludzkich pokoleń”48. Stąd bierze się czteroletnia cykliczność Olimpiad 
– symbol pokoleniowego stanowienia życia rodzaju ludzkiego.

Widać, że Ekechejria pozostała na pokojowej misji, mimo upływu 2800 
lat od chwili włączenia bóstwa w ruch olimpijski. Pozostanie w niej na za-
wsze, a w każdym razie dopóki nie ustaną wojny. Uosobiona rozjemczyni 
wojny przywołuje do zawiązania przymierza pokoju w olimpijskim porządku 
zdarzeń: wtedy, teraz i na zawsze. W ponowożytnym świecie, kiedy igrzyska 
Olimpiad nowożytnych narodów pójdą w zapomnienie49, Ekechejria, bóstwo 
pokoju olimpijskiego, zostanie postawiona przed kolejnym zadaniem uszla-
chetnienia ludzkości sportowej. Gdyby świat nigdy więcej Ekechejri nie przy-
wołał, nie znaczyłoby, że świat zapomniał o Olimpii, a jedynie, że przestał 
szanować siebie. Po wojnie globalnej ludzkości pokój nie będzie możliwy, 
znakowy pokój olimpijski też na zawsze ustanie – bo nic nie zostanie. Jak 
na Aresie-Marsie – planecie wojny, gdzie było mniej pokoju, a więcej wojny.

46 Jest to literowy symbol flagi narodowej Grecji Eleuthería é Thánatos.
47 P. de Coubertin (1994), Przemówienia. Pisma różne i listy, Warszawa: 135.
48 Tamże: 134.
49 Przejmująco o prawdopodobieństwie zatrzymania biegu Olimpiad nowożytnych 

pisał Aleksander Krawczuk w Ostatniej Olimpiadzie – znawca starożytnej Grecji. A. 
Krawczuk (1988), Ostatnia Olimpiada, Wrocław.
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Biegacz dobrej nowiny

Przez piętnaście pierwszych olimpiad, od 776 do 720 roku ery starożyt-
nej50, a także 28 olimpiad wcześniej, to jest na 112 lat, aż do czasu Koroibosa, 
Elejczyka (888 p.n.e.)51, bieganie było jedyną konkurencją igrzysk w stadionie 
– na długość jednej bieżni (stadiodromos), potem dwóch długości (diaulos) 
i 24 długości (dolichos); z metą od strony zachodniej – co ustawiało biegacza 
twarzą do posągu Zeusa52. Na dłuższym dystansie niż cztery i pół kilometra 
nie biegano – biegacze i tak kaleczyli stopy53. Pierwszy biegacz z Olimpii, od-
notowany jako zwycięski w igrzyskach 776 p.n.e. też był posłańcem dobrej 
nowiny, nawet o tym nie wiedząc. Wymyślił go politycznie Ifitos, król Eli-
dy, a wsparli Likurg, król Sparty wraz z Klejsteneem, królem Pisy – któremu 
w owym czasie podlegała Olimpia. Najznamienitszym biegaczem starożytno-
ści był Leonidas z Rodos, który zwyciężał dwanaście razy, w trzech konkuren-
cjach: na stadion, w diaulos i hoplitodromos54.

Bieg całodniowy o długości stu kilometrów wzbudzał uznanie powszech-
ne, ale dla dromokerykes był chlebem powszednim. Biegacz Ifiklos, uczestnik 
wyprawy Argonautów, „był tak wyśmienitym biegaczem, iż śmigał po łanie 
zboża, nie uginając nawet jego kłosów – baśniowe marzenie”55.

Był biegacz zawodowy, który „w jednym dniu potrafił zrobić ponad 
180 km, z miasteczka Plateje z Delf i z powrotem; ktoś inny przebiegł także 
w jednym dniu 150 km, z Elidy do Epidauros”56.

50 Według Pauzaniasza było to piętnaście olimpiad. Sposób datowania olimpiad polega 
na tym, że „od roku 776 należy odejmować zawsze liczbę olimpiad o jeden mniejszą 
od wymienionej, pomnożoną przez cztery”. J. Niemirska-Pliszczyńska (2004), Pau-
zaniasz i jego dzieło. W: Pauzaniasz. Wędrówka po Helladzie. Na olimpijskiej bieżni 
i w boju, Wrocław: 39.

51 Historycy piszą, że igrzyska w Olimpii mogły odbywać się wcześniej, ale z powodu 
braku dowodów, muszą pozostać przy dacie 776 roku. Nie zwracają natomiast uwagi, 
że w IX wieku p.n.e. nastąpiła restauracja igrzysk Heraklesowych – zapomnianych 
na całe „wieki ciemne”, a przypomnianych właśnie przez króla Elidy Ifitosa.

52 Pierwsze igrzyska w Olimpii były jednodniowe i odbywały się dla jednej konkurencji 
– biegu na długości jednego stadionu (192 m). Później biegano na długości 384 m i 
4, 5 km. I. Douskou (1982), The Olympic Games in Ancient Greece, Ateny: 165.

53 Biegacze publiczni też biegali boso. Pokonywali długie trasy, znacznie przekraczające 
dzisiejsze wyobrażenie biegów długodystansowych.

54 Igrzyska, w których zwyciężał Leonidas z Rodos, odbywały się w 164, 160 i 150 roku 
p.n.e. B. Mallon, J. Heijmans (2011), Historical Dictionary of the Olympic Movement, 
Lanham: 205.

55 J. Łanowski (2000), dz. cyt.: 14.
56 A. Krawczuk (1976), Maraton, Warszawa: 315.
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Biegacze publiczni byli nadzwyczajni w wytrzymałości jednostajnego 
biegania. Zdarzyło się, że posłaniec wojenny – kerykes – przebiegł 450 kilo-
metrów w cztery dni: od Aten do Sparty i z powrotem57, a szóstego dnia spod 
Maratonu do Aten 40 kilometrów. Po biegu, przybywając z dobrą nowiną 
– zmarł58.

Nawet gdyby nie był to Filippides, a inny biegacz publiczny – bezimienny 
już dla ówczesnych dziejopisów jak Herodot (nie podaje imienia) – to dla 
mnie współczesnego obserwatora dramatu Ateńczyków – pozostaje heroicz-
nym żołnierzem nieznanym. I dobrze świadczy to o miłosierdziu nowożyt-
nych, że starożytnemu wznieśli pomnik chwały, rapsod żałobny złożyli u stóp, 
malarsko sportretowali, a nawet jako żywego wnieśli triumfalnie do stadionu 
pod postacią „maratończyka olimpijskiego”. Co wywoływało wrażenie w 1896 
roku, że nie Spiridion Luis, a Filippides zostaje zwycięzcą.

Dla Greków z diaspory, wzbudzających ducha narodowej niepodległości 
– po czterech wiekach islamskiej niewoli – przypadek to o znaczeniu politycz-
nym, dla chrześcijańskich wspólnot – etyczny. Czyż nie jest prawdą, że nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 
Grecy przedchrystusowi już ten ideał moralny znali, co potwierdza, że byli 
gotowi do przeciwstawienia się tyranii Pizystradów i wzniecenia zapału 
w tworzeniu ateńskiego państwa republikańskich demokratów59.

Nie tylko dla nowożytnych biegacz olimpijskiego maratonu był znakiem 
bohatera politycznej ody patriotów. Był nim jak najbardziej realnie, a nie 
symbolicznie biegacz Filippides – bohaterem politycznym Hellady i wysu-
niętych na zachód polis. Gdyby przyjąć, że już dla ówczesnych państwowców 
zwycięska bitwa Ateńczyków i Platejczyków z Persami przesądzała o losach 
ówczesnego świata, to „bez niego nie byłoby zwycięstw następnych, a bez nich 
cudu ateńskiej kultury, czyli Europy”60.

57 Herodot pisze, że „Naprzód wodzowie, bawiąc jeszcze w mieście, wysłali do Sparty 
herolda Filippidesa, Ateńczyka, który zresztą był gońcem i ten zawód uprawiał (…). 
Ten więc Fillipides, wysłany wówczas przez wodzów (…) przybył na drugi dzień 
z Aten do Sparty (…)”. Herodot (2000), Dzieje, Warszawa: 370.

58 Nie ma pewności, czy to również Filippides przebiegł z Maratonu do Aten, o czym 
pisał Aleksander Krawczuk. I uzasadnione jest przypuszczenie, że mógł to być inny 
biegacz, gdyż Herodot nie podaje w Dziejach (Księga VI) imienia biegacza z Marato-
nu do Aten. Herodot (2000), Dzieje, Warszawa.

59 Ustrój Aten po obaleniu ostatniego tyrana Hippiasza (510 p.n.e.) nabierał cech 
demokracji republikańskiej. T.R. Martin (2016), Starożytna Grecja. Od prehistorii 
do czasów hellenistycznych, Poznań: 202-208.

60 Tak mówią historycy starożytności i wojskowości o bitwie pod Maratonem. Patrz 
np. A. Krawczuk (1976), dz. cyt.: 7-8.
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Wygrana bitwa pod Maratonem zapobiegła poszerzaniu wpływu satrapii 
Persów na państwa Hellady; przegrana odmieniłaby bieg dziejów ówczesnej 
Europy. Udział biegacza Filippidesa w wojnie z Persami miał znaczenie mi-
litarne, choć posłaniec w bitwie nie uczestniczył. Posłaniec nie był wojowni-
kiem, bo keryks miał inne zadanie do spełnienia na wojnie niż hoplita. Jako 
biegacz został upolityczniony przez wodza Miltiadesa Młodszego racją dobra 
wspólnego ateńskiej demokracji. Bieg Filippidesa był aktem patriotyzmu 
heroicznego – wyrażał gotowość poświęcenia życia w poczuciu solidarności 
z bliskimi sobie uczestnikami dobra ojczyźnianego; dobra chronionego przez 
państwo jako sprawdzonego gwaranta życia godnego i bezpiecznego; państwa 
przyjaznego demosowi – w odróżnieniu od Pizystratyda Hipiasza – okrutni-
ka, który posunął się do zdrady – sprowadzając śmiertelne niebezpieczeństwo 
na własny naród. Satrapa sprowadzony przez tyrana na maratońskie przedpo-
le Attyki. Gdyby Hippiasz poddał Ateny Persom, Maratonu by nie było, i ma-
ratończyka w osobie Filippidesa też świat by nie poznał. Od zdrady ojczyzny 
wszystko się zaczęło i wszystko, co najważniejsze dla Hellady pod Maratonem 
i Salaminą znalazło pomyślny finał – za przyczyną Miltiadesa, Temistoklesa 
i posłańca dobrej nowiny Filippidesa.

Władca ateński upolitycznił biegacza, jak upolitycznia się żołnierza. Obaj 
należą do armii, a armia do państwa. Zdarza się, że armia zajmuje w drodze 
zamachu stanu przestrzeń państwa, stając się dyktaturą wojskową. Gdyby 
tyrania ateńska nie zostałaby w porę obalona, nie byłoby nigdy Filippidesa – 
biegacza dobrej nowiny – gdyż nie doszłoby nigdy do bitwy pod Maratonem; 
żadnej bitwy z Persami. Ateny poddałyby się satrapii Persów, jak uczyniły 
to wszystkie miasta Jonii.

Z tej perspektywy patrząc na wyczyn Filippidesa – uczestnika wojennej 
wspólnoty – biegacz jest postacią polityczną. Z nadania władcy rzeczpospo-
litej ateńskiej przemienia się ów latający posłaniec, samemu nie wiedząc, 
w gońca upolitycznionego zasadą suwerenności i wolnego życia na szachow-
nicy wojny obronnej.

A współczesny maratończyk olimpijski? – czyż nie należy do wspólno-
ty politycznej narodów przez to, że jako biegacz dobrej nowiny wnosi po-
kój między zwaśnionych i różnorako poróżnionych. W tym sensie nie tylko 
maratończyk, ale każdy olimpijczyk jest upolityczniony prawem swobodnego 
życia; jest upolityczniony, mimo że każdy prezydent MKOl podnosi w Kar-
cie Olimpijskiej61 polityczną neutralność. Szwajcaria być może jest neutralna 
politycznie, ale Państwo Olimpijskie usytuowane na jej terytorium nigdy 
apolitycznym bytem nie było. Z tego choćby powodu, że prowadząc jeszcze 

61 Karta Olimpijska (2018), Lozanna.
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do niedawna bezkrwawą walkę klasową z zastosowaniem lex amateur sporti-
vus przeciwko klasie ludu pracującego, miało udział w niezamierzonej zmia-
nie społecznej. Przegrało ze stanem kobiecym w walce o jego prawo do olim-
pijskiej godności oraz – nieoczekiwanie – z klasą robotniczą – nomen omen 
– klasowej konfrontacji z komunistycznym proletariatem. Komuniści wydali 
wojnę klasową arystokratom, co dokonało się w krwawej rewolucji. Niechęć 
do Olimpiad była przejawem wrogości Czerwonych do twórców monarchicz-
nej i mieszczańsko-burżuazyjnej kultury.

Komuniści ogłosili Spartakiady, które symbolizowały tężyznę skolekty-
wizowanego bojownika-antagonisty, zaś arystokraci umocowali się w Olim-
piadach, w których postulowali ideał moralnie godziwego agonisty, zdolne-
go do przywrócenia światu pokoju bez walki. Komuniści walczyli o pokój 
na drodze wojennej konfrontacji z wrogiem klasowym, olimpijczycy ustana-
wiają pokój przez odstąpienie na czas igrzysk od wojen – co nie zawsze się 
udaje62 – oraz zawiązują relacje bliskości w przyjaźni w ciągu stadionowych 
zawodów; przez wzajemne poszanowanie godności – prawo respektu, które 
mówi o afektywności wdzięczników.

Olimpijczycy nie są wojownikami. Komuniści wojują, bo muszą – co wyni-
ka z przeświadczenia – podsycanego przez ideologów marksizmu – o istnieniu 
wroga klasowego jako sprawcy ich biedy, nieszczęścia i krzywdy. Olimpijczycy 
zwyciężają, a nie wojują, w osobie konkurenta wroga nie odnajdują. Co najwy-
żej są obcy sobie kulturowo, czego w agonie też nie widać. Relacja agoniczna 
znosi wszelką różność (stanową, materialną, wyznaniową) i przywołuje każde-
go do równości w godziwym postępowaniu. Olimpijczycy muszą być tożsami 
moralnie – egalitarnie uczciwi – by poróżnienie się w zawodach o prymat doko-
nało się sprawiedliwe. Zwyciężony docenia prawość zwycięzcy, co zostaje przez 
zwycięzcę odwzajemnione. Zaczyna działać prawo koleżeństwa po agonie, któ-
re można nazwać paradoksem ufnego zwycięzcy lub przyjaźni poróżnionych 
w stadionie. Olimpijczyk może być przyjazny z wzajemnością, czego komunista 
nie pojmuje, gdyż kolektywista – jednostka z natury nieufna – w lepszym od sie-
bie widzi wroga klasowego. Polityczność olimpijczyka jest twórcza, komunisty 
strojącego się w kostium olimpijczyka – zawsze destrukcyjna. Gdyby komuni-
sta został prezydentem MKOl, olimpizm zostałby marksistowsko zideologizo-
wany, a państwo olimpijskie z Lozanny bytem wojującym. Dopóki arystokrata 
sprawuje urząd prezydenta MKOl polityczność państwa olimpijskiego wyraża 
zasada przyjaźni dla ciągłości życia w pokoju.

62 W skali globalnej „wojny światowe” przerywają liniowy ciąg zdarzeń „ruchu olimpij-
skiego”. W okresie VI, XII i XIII Olimpiady (1912-1916, 1936-1940, 1940-1944) nie 
odbyły się igrzyska w Berlinie, Tokio i Helsinkach.
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Wygrana Bitwa Warszawska w 1918 roku z komunistami uchroniła pań-
stwo olimpijskie przed włączeniem do międzynarodówki sportowego proleta-
riatu z siedzibą w Lucernie63. Olimpizm bez arystokratów stałby się ideologią 
ochlokratów: motłochu Czerwonego Sportinternu.

Podsumowanie

Igrzyska starożytnych przypomnieli w XIX wieku nowożytni historycy 
i archeologowie. Nie wiemy, że Ifitos i de Coubertin – król Elidy i arystokrata 
z królewszczyzny Francji – restaurowali w różnym czasie igrzyska Zeusowej 
Olimpii. Pierwsze igrzyska ery nowożytnej biegły ku starożytności. I choćby 
współcześni filozofowie olimpizmu nie chcieli dostrzegać w tym ciągłości 
dziejów – co jest historiozoficznie zrozumiałe – to dla Greków szukających 
po czterech wiekach niewoli prawdy kulturowej o sobie, zarówno hymn olim-
pijski – przywołujący Ducha Zeusa, ojca nieprzemijalnej chwały – zwycięski 
biegacz maratonu – przypominający geniusz Miltiadesa, wodza Aten w wy-
granej bitwie pod Maratonem z Persami – jak i Kalimarmaro stadion Likurga 
z Aten – wszystko to na pierwszych igrzyskach międzynarodowych było dla 
Greków narodowe, patriotyczne i niepodległościowe.

Z tych trzech biegacz był dla Greków najważniejszy – żywy znak Me-
gali Idea – potwierdzający realność restauracji wielkiego państwa ze stolicą 
w Konstantynopolu. W tym sensie biegacz olimpijski Spirydon Luis – wo-
ziwoda z Aten – został upolityczniony przez arystokratów monarchii racją 
heroicznego patriotyzmu.

A Koroibos z Elidy? – zwycięski biegacz z Olimpii roku 776 p.n.e. – upo-
lityczniony przez króla Ifitosa racją pokojowego solidaryzmu. Nie wiedział 
zapewne, że został włączony do polityki życia królestwa Ifitosa. Czyż mógł 
pomyśleć Koroibos, jak król Ifitos rozważał, że zwalczającym się królestwom 
Hellady spokoju trzeba, by życie zachowywać w pokoleniowym ciągu. Jeżeli 
był kapłanem posługującym w Altis, mógł łączyć igrzyska olimpijskie z po-
lityką, a jeśli tylko kucharzem – mało prawdopodobne, by w ogóle potrafił 
rozważać siebie64.

63 Socjalistyczna Międzynarodówka Sportowa została reaktywowana w Lucernie, 
we wrześniu 1920 roku. G. Młodzikowski (1973), Filozoficzne podstawy nowożytnego 
olimpizmu, „Kultura Fizyczna”, 11-12: 95-96.

64 Zawód kucharza potwierdza badacz starożytności. Pisze, że „był zawodnikiem miej-
scowym. Ten Koroibos z Elidy miał być z zawodu kucharzem, więc przedstawicielem 
profesji potrzebnej, ale nie tak znowu szacownej, w żadnym wypadku nie można go 
uważać za przedstawiciela sportu arystokratycznego”. J. Łanowski (2000), dz. cyt.: 121.
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Od czasu króla Ifitosa do arystokraty de Coubertina polityczność i olim-
pizm idą w parze – z długą przerwą w dziejach, wystarczającą na kulturowe 
zapomnienie. Po dwakroć, kiedy ludzkość wyzbywała się olimpizmu, przy-
bywał arystokrata z przypomnieniem o powinności powrotu do świętowania 
w igrzyskach pokoju dla wspomożenia ciągłości życia. Musimy stwierdzić – 
pisała Niemirska-Piliszczyńska, znawczyni ducha Hellady – „że sam obyczaj 
zawieszenia działań wojennych w greckiej ojkumene na okres olimpiad jest 
czymś szczególnie pięknym, iż wart jest naśladownictwa w czasach współcze-
snych (…); świat cały powinien oddychać pokojem i wszelka wojna powinna 
ulec zawieszeniu, gdziekolwiek się toczy”65.

Wynika z tego, że należnym miejscem dla Ekechejrii – bogini pokoju 
z Olimpii – jest wejście u bramy stadionu nowożytnego olimpizmu. Wnie-
siony do stadionu płomień z Olimpii jest tylko przypomnieniem ciągłości 
dziejów. To za mało, kiedy dziecko zadaje pytanie – po co?

W stadionie nowożytnych brakuje znaku sensu igrzysk. Znicz jest tylko 
przypomnieniem zdarzeń, a „bogini pokoju” byłaby ich osobowym usensow-
nieniem. Znicz wygaszą, flagę zdejmą, a boginię w wejściu do stadionu zosta-
wią. I wtedy powiedzą, że to jest, a nie że był stadion pokoju olimpijskiego.

A dziecko olimpijskie, które biegania dostąpi? – niechby wiedziało, 
że od niego też zależy, czy świat będzie oddychał pokojem.

65  J. Niemirska-Pliszczyńska (2004), dz. cyt.: 33.
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WIESŁAW FIREK
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

OLIMPIZM DLA PAŃSTW 
DOBRZE URZĄDZONYCH. 
POSTULAT FUNKCJONOWANIA 
RUCHU OLIMPIJSKIEGO W ŚWIETLE 
„PRAWA LUDÓW” JOHNA RAWLSA1

W nagłówkach gazet i portali informacyjnych w ostatnim czasie można 
było przeczytać: „UE wzywa do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Chinach. 
Za rezolucją większość sił europarlamentu2; Jak amerykański bojkot Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie dzieli świat3; Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Czy twój 
kraj weźmie udział w dyplomatycznym bojkocie z powodu łamania praw 
człowieka w Chinach?”4; „Dyplomatyczny bojkot Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w Pekinie”5. Znawcy i propagatorzy olimpizmu co kilka lat wpada-
ją w konsternacje, kiedy konfrontują treść doniesień prasowych i decyzje 
członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, z humanistycznym 

1 Praca naukowa sfinansowana ze środków MEiN na naukę w roku 2022 w ramach 
działalności Szkoły Naukowej AWF Warszawa Nr 2 „Społeczno-Humanistyczna 
Szkoła Badań Kultury Fizycznej”.

2 UE wzywa do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Chinach. Za rezolucją większość sił 
europarlamentu, 9.07.2021, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-07-09/
ue-wzywa-do-bojkotu-igrzysk-olimpijskich-w-chinach-za-rezolucja-wiekszosc-sil-
europarlamentu/ (25.01.2022).

3 Ch. de Guzman (2021), How the U.S. Boycott of the Beijing Olympics Is Splitting the 
World, 16.12.2021, https://time.com/6129154/beijing-olympics-boycott/ (25.01.2022).

4 Winter Olympics: Is your country doing a diplomatic boycott over China’s human rights 
record? 17.01.2022, https://www.euronews.com/2022/01/14/winter-olympics-is-your-
country-doing-a-diplomatic-boycott-over-china-s-human-rights-recor (25.01.2022).

5 V. Mather (2022), The Diplomatic Boycott of the Beijing Winter Olympics, Explained, 
5.01.2022 r., https://www.nytimes.com/article/diplomatic-boycott-olympics.html 
(25.01.2022).
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przesłaniem igrzysk przedstawionym w Karcie Olimpijskiej6 lub podręczni-
kach olimpijskiej edukacji7. Jak pogodzić fundamentalne zasady olimpizmu, 
w tym m.in. że celem jest by sport służył harmonijnemu rozwojowi człowie-
ka, z wizją propagowania miłującego pokój społeczeństwa i poszanowania 
ludzkiej godności8, z faktem organizowania XXIV Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich 2022 w kraju oskarżanym o jedne z największych represji wymierzo-
nych w wolność, demokrację i prawa człowieka9? Jak uzgodnić podstawowe 
wartości olimpizmu: doskonałość, szacunek, przyjaźń10 z zarzutami wobec 
Chin o przetrzymywanie i torturowanie w „obozach reedukacyjnych” co naj-
mniej dwóch milionów ujgurskich, kazachskich i uzbeckich muzułmanów? 
Można usunąć tę ambiwalencję radykalnie oddzielając sport od polityki, lub 
– co gorsze – przymknąć oko w imię międzynarodowych interesów. Żyje-
my przecież w świecie globalnym, w którym siły polityczne i ekonomiczne 
przenikają się z kulturowymi i etycznymi. Sam MKOl problem marginalizuje 
zasłaniając się polityczną neutralnością, tak jakby fakt takiej deklaracji w ich 
statucie sprawiał, że ruch olimpijski znajdzie się w politycznej próżni.

Podmioty polityki międzynarodowej nie milczą w sprawie wyboru orga-
nizatora igrzysk w 2022 roku, ogłaszając kolejne odezwy i bojkoty. Pomijając 
zastrzeżenia co do rzeczywistych intencji, z aprobatą przyjmujemy np. Rezo-
lucję Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie Hongkongu, 
w której w sposób niewiążący wzywa się Komisję, Radę i państwa członkow-
skie, „aby odrzuciły zaproszenia dla przedstawicieli rządów i dyplomatów 
do udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 r., chyba 
że rząd chiński wykaże możliwą do zweryfikowania poprawę sytuacji w za-
kresie praw człowieka w Hongkongu, regionie ujgurskim Sinciang, Tybecie, 
Mongolii Wewnętrznej i w innych częściach Chin”11. W odpowiedzi na tę re-
zolucję chiński nacjonalistyczny państwowy tabloid The Global Times napisał, 
że to zbiór radykalnych ideologii zachodnich społeczeństw, próbujący przy-

6 Karta Olimpijska, https://olimpijski.pl/pkol/regulacje-i-dokumenty/karta-olimpij-
ska/ (25.01.2022).

7 Olympic Values Education Programme, https://olympics.com/ioc/education/olym-
pic-values-education-programme (25.01.2022).

8 Karta Olimpijska, dz. cyt.: 11.
9 The Beijing 2022 Winter Olympics is set to happen amid one of the world’s worst crack-

downs against freedom, democracy, and human rights, https://nobeijing2022.org/ 
(25.01.2022).

10 Olympic Values Education Programme, dz. cyt.: 17.
11 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie Hongkongu, 

w szczególności dziennika Apple Daily (2021/2786 (RSP), https://www.europarl.euro-
pa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0356_PL.html (26.01.2022).
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ciągnąć uwagę dla politycznych manifestacji. Z kolei chińskie ministerstwo 
spraw zagranicznych oskarżyło Wielką Brytanię o próby zakłócenia i sabo-
tażu igrzysk z politycznej motywacji12. Rzecznik ministerstwa Wang Wenbin 
powiedział, że Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się upolitycznieniu sportu 
i ingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów, wykorzystujące kwestie 
praw człowieka jako pretekst13. Polityczny bojkot pekińskich igrzysk ogłosiły 
dotąd: USA, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Dania, Kanada, Japonia, 
Litwa, Belgia. W tej koalicji przeciwko łamaniu praw człowieka nie znalazła 
się Polska. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zadeklarował, 
że do Pekinu się wybiera i podczas tej wizyty spotka się z prezydentem Xi 
Jinpingiem, bo jak mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynaro-
dowej Jakub Kumoch: „Polska ma bardzo przyjazne stosunki z Chinami”14. 
Polska jest gotowa zaakceptować fakt, że wyjazd ten zostanie odebrany wśród 
europejskich i amerykańskich sojuszników jako aprobatę rządów Xi Jinpinga.

O ile każdy suwerenny kraj realizuje własne interesy na arenie między-
narodowej, w której dominującą doktryną jest realizm polityczny, o tyle nie 
można tego samego powiedzieć o ideologii olimpizmu, która jest na wskroś 
idealistyczna. Otwierające Kartę Olimpijską fundamentalne zasady olimpi-
zmu są zbiorem uniwersalnych wartości lub do takowych aspirujące. Zadekla-
rowane przez MKOl wartości wzajemnego zrozumienia w duchu przyjaźni, 
solidarności i fair play oraz wymóg, że przynależność do ruchu olimpijskiego 
wymaga akceptacji Karty Olimpijskiej15, nie dopuszczają ustępstw i kontek-
stualności. Za działalność członków ruchu olimpijskiego w pełni odpowiada 
MKOl, którego „uznanie” jest warunkiem przynależności. Kolegialne i indy-
widualne decyzje członków prezydium MKOl muszą być spójne. Mało wiary-
godne wydają się słowa Dicka Pounda (w MKOl od 1978 roku, wieloletniego 
członka Komitetu Wykonawczego, byłego Wiceprezydenta), że nie miał wie-
dzy o rzekomych okrucieństwach rządu Chin, oraz że MKOl nie ma do ode-
grania żadnej politycznej roli na świecie, dokładnie w momencie, w którym 
prezydent MKOl Thomas Bach negocjował z rządem chińskim w sprawie 
tenisistki Peng Shuai, która zniknęła po oskarżeniach wysokiego urzędnika 

12 H. Davidson, EU votes for diplomats to boycott China Winter Olympics over rights 
abuses, 9.07.2021 r., https://www.theguardian.com/world/2021/jul/09/eu-votes-
diplomats-boycott-china-winter-olympics-human-rights-abuses (26.01.2022).

13 H. Davidson, dz. cyt.
14 Andrzej Duda poleci na igrzyska do Chin i spotka się z Xi Jinpingiem, 18.01.2022 r., 

https://www.rp.pl/ dyplomacja/art19301521-andrzej-duda-poleci-na-igrzyska-do-
chin-i-spotka-sie-z-xi-jinpingiem (26.01.2022).

15 Karta Olimpijska, dz. cyt.: 11-12.
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chińskiego o molestowanie seksualne16. Zarysowany problem związku MKOl 
z polityką międzynarodową skłania do następujących pytań: 1. Czy MKOl 
jest neutralny politycznie? 2. Czy neutralny być powinien? 3. Jakie powinien 
przyjąć kryteria „uznawania” państw i włączania ich do rodziny olimpijskiej?

Mimo że MKOl próbuje wdrażać procedury mające wykluczać z proce-
su ubiegania się o organizację igrzysk olimpijskich kraje naruszające prawa 
człowieka, nie cichną ostre komentarze na temat jego rzeczywistych działań. 
Nawet piękne i szlachetne odezwy przywódców światowego sportu nie przy-
niosą rzeczywistej poprawy, jeśli MKOl nie sformułuje jasnego stanowiska 
wobec państw naruszających postanowienia Karty Olimpijskiej17 i szerzej pra-
wa człowieka. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie propozycji mody-
fikacji przepisów Karty Olimpijskiej, uszczegółowiające kryterium „uznania” 
państwa-członka ruchu olimpijskiego. Proponuje się, że podstawą sformuło-
wania takich kryteriów może być Prawo ludów Johna Rawlsa18. Chociaż jego 
koncepcja aspiruje do bycia fundamentem prawodawstwa regulującego wza-
jemne relacje pomiędzy narodami, może ona znaleźć również zastosowanie 
w relacjach MKOl-u z państwami-członkami ruchu olimpijskiego. Przywoła-
no Prawo ludów Rawlsa nie dlatego, by pokazać, że jest możliwe stworzenie 
ponadnarodowych społeczności. Ruch olimpijski jest już międzynarodowym 
zrzeszeniem, które z czasem stało się wspólnotą ufundowaną na olimpijskiej 
tradycji, choć członkowie tej wspólnoty wolą nazywać się „rodziną”. Co praw-
da rodzina ta jest ograniczona do samych przywódców ruchu olimpijskiego, 
tzn. prezydenta i członków MKOl, prezesów i sekretarzy generalnych między-
narodowych federacji i krajowych komitetów olimpijskich, przewodniczą-
cych i dyrektorów generalnych najważniejszych partnerów MKOl, dyrekto-
rów KOIO19, ale lubią się tak nazywać wszyscy, którzy czują się uczestnikami 
szerszej wspólnoty opartej na olimpijskich wartościach. Jak to w rodzinie 
bywa, niektórzy członkowie roszczą sobie prawo do kierowania i nadawania 
jej tonu, pozostali ulegając paternalistycznej propagandzie, przyjmują posta-
wę podporządkowania i uległości. Zatem nie o możliwość zaistnienia takiej 
wspólnoty tu chodzi, czego akurat dowodził Rawls, lecz o ustalanie relacji po-
między jej członkami oraz stosunku do „Innych”. Tekst ten dotyczy problemu, 
który można nazwać olimpijskim paradoksem: głoszonych haseł liberalnego 

16 D. Roan, How much does the diplomatic boycott of Beijing 2022 matter?, 15.12.2021, 
https://www.bbc.com/ news/world-59646231 (26.01.2022).

17 Karta Olimpijska, dz. cyt.
18 J. Rawls (2001), Prawo ludów, Warszawa.
19 What is the Olympic Family?, https://olympics.com/ioc/faq/olympism-and-the-

olympic-movement/what-is-the-olympic-family (26.01.2022).
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humanizmu z jednej strony i współpracy z państwami nieliberalnymi z dru-
giej strony.

Na nic zdają się próby kamuflowania tego paradoksu, zasłanianiem się de-
klaracjami politycznej neutralności. Ani historia ruchu olimpijskiego o tym 
nie świadczy, ani nieprecyzyjna treść Karty Olimpijskiej. Sport jest ważną czę-
ścią ogólnoświatowej kultury, ergo MKOl nim zarządzający jest rzeczywistym 
graczem na arenie międzynarodowej polityki. Intencją tych rozważań jest 
próba wskazania kierunku, w którym MKOl mógłby podążyć, aby uniknąć 
zarzucanej hipokryzji. Postulowany kierunek zmian nie będzie dotyczył mo-
dyfikowania dotychczasowych wartości, nakreślonych jeszcze ręką Pierre’a de 
Coubertina, ale kryteriów przynależności do „olimpijskiej rodziny”. Rawls 
wskazuje na możliwość porozumienia społeczeństw o różnym politycznym 
autoramencie, stosunku do liberalizmu, światopoglądzie i religii. Jego idea 
prawa ludów jest formą obrony podstawowych praw człowieka i demokra-
cji. Pomysł Rawlsa łączy rozsądek i sprawiedliwość w międzynarodowych 
relacjach, z realizowaniem indywidualnych interesów wszystkich stron. Jego 
koncepcja może być pomocna, ponieważ podpowiada kiedy, pod jakimi 
warunkami i do jakiego stopnia nieliberalne ludy powinny być tolerowane 
w ruchu olimpijskim.

Prawo ludów Johna Rawlsa

John Rawls jest przedstawicielem liberalizmu, którego początków należy 
poszukiwać w myśli oświeceniowej, choć na gruncie polityki i ekonomii zna-
lazł on praktyczne zastosowanie przede wszystkim w XIX wieku. Klasyczny 
liberalizm głosił nierozerwalny związek wolności politycznej i ekonomicznej 
z jednoczesnym oddzieleniem tych spraw od dziedziny wartości etycznych, 
które były domeną sfery prywatnej. Dzięki Rawlsowi jak pisze Miklaszewska: 
„cechą współczesnego liberalizmu, nasilającą się zwłaszcza w drugiej połowie 
XX wieku, jest koncentracja na kwestiach etycznych i włączenie do tej filozo-
fii rozważań nad sprawiedliwością. Przełomowe znaczenie miała tu wydana 
w 1971 roku Teoria sprawiedliwości, która spowodowała światową, trwającą 
po dziś dzień dyskusję (…) Dzięki Rawlsowi liberalizm stał się ponownie 
koncepcją żywą, oddziałującą na myśl polityczną i bieżącą politykę państw 
Zachodu”20. Dzieła Rawlsa stały się na tyle wpływowe, że dzisiaj nie sposób 
pisać i mówić o liberalizmie i koncepcji sprawiedliwych społeczeństw bez od-
woływania się do jego prac. Uruchomił on intelektualnie także zwolenników 
komunitaryzmu, którzy musieli zmierzyć się z jego „sprawiedliwością jako 

20 J. Miklaszewska (2005), Sprawiedliwość liberalna, Kraków: 7-8.
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bezstronnością” (justice as fairness). Wszystkie ważne publikacje z filozofii 
polityki ostatniego 30-lecia rozwijały lub krytykowały jego poglądy21. Znaj-
dziemy je u A. MacIntyre’a22, M. Sandela23, M. Walzera24, R. Nozicka25 czy 
ostatnio u A. Seny26, M. Nussbaum27 i B. Barry’ego28.

Teoria sprawiedliwości Rawlsa jest odmianą umowy społecznej, zakładają-
cej, że w sytuacji pierwotnej ludzie są: 1. Racjonalni (tzn. poszukują środków 
najbardziej efektywnych, zdają się na rozum, logikę i kalkulacje); 2. Są wza-
jemnie sobą niezainteresowani (tzn. nie zajmują się interesami innych). Mó-
wiąc w skrócie, przy takich założeniach, podejmując decyzję o urządzeniu 
państwa w sytuacji hipotetycznej „zasłony niewiedzy” (the veil of ignorance), 
każdy doprowadziłby do stworzenia państwa liberalnego. O ile pierwsze dwie 
książki Teoria sprawiedliwości29 i Liberalizm polityczny30 opisywały dobrze 
urządzone społeczeństwo „wewnętrzne” (wewnątrz kraju), to trzecia książka 
Prawo ludów dotyczyła urządzania stosunków międzynarodowych, choć sam 
tytuł wskazuje, że nie chodzi tu o narody ani państwa, tylko „ludy”31. Pra-
wo ludów jest rozszerzeniem liberalnej koncepcji sprawiedliwości z „ustroju 
wewnętrznego” na „społeczność ludów”32. „W duchu kantowskim – pisze 
A. Plichta – formułuje w istocie dwustopniową teorię międzynarodowego 
pokoju, w której podmioty «prawa ludów» muszą spełniać kryteria państw 
dobrze urządzonych”33. Innymi słowy, sprawiedliwe urządzenie instytucji 
i relacji wewnętrznych ma bezpośrednie przełożenie na pokojowe relacje 
międzynarodowe.

21 J. Miklaszewska (2005), dz. cyt.
22 A. MacIntyre (1988), Whose Justice? Which Rationality?, London.
23 M.J. Sandel (1982), Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge.
24 M. Walzer (1983), Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York.
25 R. Nozick (1974), Anarchy, State and Utopia, New York.
26 A. Sen (2009), The Idea of Justice, Cambridge.
27 M. Nussbaum (2013), Political Emotions. Why Love Matters for Justice, Cambridge; 

M. Nussbaum (2007), Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership, 
Cambridge.

28 B. Barry (1995), Justice as Impartiality, Oxford.
29 J. Rawls (2009), Teoria sprawiedliwości, Warszawa.
30 J. Rawls (1998), Liberalizm polityczny, Warszawa.
31 „Wybrałem termin «ludy» zamiast «narody» lub «państwa», ponieważ chciałem ująć 

ludy jako posiadające cechy różne od państw, jako że tradycyjna idea państwa z dwie-
ma władzami suwerenności była nieodpowiednia”. J. Rawls (2001), Prawo ludów, dz. 
cyt.: 5.

32 Tamże: 18-19.
33 A. Plichta (2015), Johna Rawlsa koncepcja pokoju międzynarodowego, „Acta Erasmia-

na”, 9: 72.
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Na potrzeby własnych rozważań Rawls zdefiniował 5 typów państw 
wewnętrznych:

1. ludy liberalne – uwzględniające różne alternatywne koncepcje li-
beralizmu.

2. ludy przyzwoite – szczególny przykład państwa nieliberalnego, któ-
ry „honoruje prawa pokoju; system prawny musi 
szanować prawa człowieka i narzucać obowiązki 
wszystkim osobom na swym terytorium. Jego 
system prawny musi przestrzegać idei sprawiedli-
wości zgodnej z pojęciem dobra wspólnego, która 
to idea uwzględnia fundamentalne interesy każ-
dego członka społeczeństwa. Sędziowie i urzędni-
cy muszą posiadać szczerą i nieirracjonalną wiarę 
w to, że prawo kieruje się ideą sprawiedliwości 
zgodnej z pojęciem dobra wspólnego”34.

3. państwa bezprawia – państwa odmawiające stosowania się do rozsąd-
nego prawa ludów.

4. społeczeństwa obcią-
żone niekorzystnymi wa-
runkami 

– to znaczy warunkami panującymi w społeczeń-
stwach, w których okoliczności historyczne, eko-
nomiczne i społeczne czynią trudnym, jeśli nie 
niemożliwym osiągnięcie dobrze urządzonego 
ustroju, czy to liberalnego, czy przyzwoitego.

5. łaskawe absolutyzmy – honorują większość praw człowieka, ale odma-
wiają swoim członkom istotnej roli w podejmo-
waniu decyzji politycznych.

Opis rozszerzenia „wewnętrznej” umowy społecznej na społeczność lu-
dów, Rawls rozwija w dwóch częściach: teorii idealnej i teorii nieidealnej. 
Pierwsza z nich dotyczy m.in. ludów liberalno-demokratycznych. Tu sprawa 
jest prosta. Jeśli możliwe jest istnienie rozsądnie sprawiedliwej demokracji 
konstytucyjnej wewnątrz państwa, ustanawiającej względny spokój społecz-
ny, to można w podobny sposób urządzać relacje międzynarodowe. Rawls 
wychodzi z założenia, że federalizacja państw jest lepszym rozwiązaniem, niż 
tworzenie państwa światowego, które ostatecznie doprowadziłoby do jakiejś 
despotii lub wewnętrznych konfliktów w regionach dążących do uzyskania 
politycznej wolności i autonomii. Zatem wykluczone dla niego jest powoły-
wanie ponadnarodowego rządu. Prawo ludów zakłada rozsądny pluralizm 
wynikający ze stowarzyszania ludów o odmiennych kulturach i tradycjach 

34 J. Rawls (2001), Prawo ludów, dz. cyt.: 9.
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myśli religijnej i niereligijnej. Musi być możliwe do zaakceptowania dla ro-
zumnych ludów, które różnią się od siebie35. Rawls jest przekonany, że ludy 
liberalne przystaną na następujące zasady panujące wśród wolnych i demo-
kratycznych ludów36:

1. Ludy są wolne i niepodległe, a ich wolność i niepodległość powinna 
być respektowana przez inne ludy.

2. Ludy powinny przestrzegać traktatów i zobowiązań.
3. Ludy są równe i mogą być stronami wiążących je umów.
4. Ludy powinny przestrzegać nakazu nieingerencji.
5. Ludy mają prawo do samoobrony, lecz nie mają prawa do podżegania 

do wojny z innych powodów niż samoobrona.
6. Ludy powinny honorować prawa człowieka.
7. Ludy powinny przestrzegać pewnych określonych ograniczeń w pro-

wadzeniu wojny.
8. Ludy mają obowiązek udzielania pomocy innym ludom żyjącym 

w niekorzystnych warunkach, uniemożliwiających im posiadanie 
sprawiedliwego lub przyzwoitego ustroju politycznego i społecznego.

Rawls zdawał sobie sprawę, że ta lista jest niepełna i wymaga dodatko-
wych wyjaśnień i interpretacji, więc nazwał kolejny podrozdział Prawa ludów 
„komentarze i zastrzeżenia”. Niektóre zasady mogą być zbyteczne w społe-
czeństwach dobrze urządzonych, np. 4. zasada nie dotyczy państw bezprawia, 
w które należy ingerować itd. Przy czym zasadniczą sprawą jest to, żeby wolne 
ludy przyjęły te zasady jako rządzące ich zachowaniem. Ale co może stanowić 
podstawę do współpracy ludów z ich różnymi językami, kulturami i warto-
ściami, różną historią i uwarunkowaniami geograficznymi? Rawls wyjaśnia 
to przez pryzmat „rozumu publicznego ludów liberalnych”, a więc rozumu 
publicznego równych obywateli debatujących nad konstytucją i kwestiami 
sprawiedliwości. Paralelnie wprowadza pojęcie „rozumu publicznego społecz-
ności ludów”, czyli rozumu publicznego wolnych i równych ludów liberalnych 
debatujących nad wzajemnymi stosunkami. Różnica jest tylko taka, że o ile 
treścią „racji publicznej ludu liberalnego” jest wiele alternatywnych zasad, 
bo jest wiele liberalizmów, o tyle treścią „racji publicznej społeczności ludów” 
jest osiem wyżej wymienionych zasad. Ludy nie mają nad nimi dyskutować, 
tylko je przyjąć i ewentualnie rozmyślać nad ich zaletami. Stabilność takiego 
ponadnarodowego prawa dla Rawlsa powinna być „stabilnością z dobrych 
powodów”, stanem dobrowolnego uznania norm prawnych ucieleśnionych 
w sprawiedliwym prawie ludów i działania w zgodzie z nim (wynik uzyskiwany 

35 Tamże: 13.
36 Tamże: 57-58.



290

przy pomocy edukacji, wzrastania i uczestnictwa w takim świecie). Prowadzi 
to do wzajemnego zaufania. Podmioty dostrzegają owe normy jako korzystne 
dla nich samych i przyjmują je jako ideały postępowania. Brak tego szacun-
ku, to najwyżej modus vivendi, stabilność oparta na równowadze sił, która 
jest doraźna. Rawls zakłada również ustanowienie organizacji ponadnarodo-
wych, które wyznaczałyby warunki wzajemnej współpracy (np. zajmującej się 
handlem, bank centralny, konfederacja ludów). Jeśli rozsądnie sprawiedliwe 
demokracje konstytucyjne będą zbliżały się do zarysowanego przez Rawlsa 
ideału, to wojny będą zanikały, chyba że państwa będą się angażowały jako 
sojusznicy w obronie przed państwami bezprawia.

W teorii idealnej mowa jest przede wszystkim o ludach liberalnych. Niemniej 
jednak Rawls rozciąga możliwość ustanowienia pokojowych relacji międzynaro-
dowych również z tymi państwami, które wykazują co najmniej cechy „ludów 
przyzwoitych”. Tym samym stwierdza, że pokojowa koegzystencja nie musi być 
związana tylko z wzorcem właściwym dla państw świata zachodniego. Opis 
takich relacji zawiera druga część jego teorii idealnej. Dotyczy ona możliwości 
rozszerzenia umowy na społeczność ludów o kraje, które nie są liberalno-demo-
kratyczne, ale mają pewne cechy skłaniające do akceptowania ich jako żyjących 
w dobrobycie członków rozumnej społeczności ludów37. Rawls pisze, że „oba 
rodzaje społeczeństw – liberalne i przyzwoite – zgodziłyby się na to samo prawo 
ludów”38. Zanim jednak przedstawił jak to jest możliwe, musiał odpowiedzieć 
na pytanie: do jakiego stopnia ludy liberalne powinny tolerować ludy nieliberal-
ne? Przy czym pisząc o tolerancji, ma na myśli nie tylko powstrzymywanie się 
od sankcji i zbrojnych interwencji, ale także akceptację ich jako równoprawnych 
członków społeczności ludów. Rawls odpowiada tak: „Jeśli podstawowe instytu-
cje społeczeństwa nieliberalnego spełniają pewne określone warunki politycznej 
słuszności i sprawiedliwości oraz prowadzą ludy do respektowania rozsądnego 
i sprawiedliwego prawa dla społeczności ludów, naród liberalny powinien tole-
rować i akceptować to społeczeństwo. Z braku lepszego terminu nazywam społe-
czeństwa spełniające te warunki ludami przyzwoitymi”39.

Rawls dodaje, że „zasady prawa ludów” są wybierane i stanowione dla 
ludów liberalnych. Zatem nie możemy a priori założyć, że ludy liberalne 
powinny nakładać sankcje na ludy nieliberalne i prawo ludów powinno zo-
stać rozszerzone na ludy nieliberalne, ale przyzwoite. Ponadto nie można 
próbować narzucać ludom nieliberalnym (ale przyzwoitym), żeby stały się 
liberalne, bo będzie to przejaw braku szacunku raniącego dumę przyzwoitych 

37 Tamże: 11.
38 Tamże: 11-12.
39 Tamże: 90.
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ludów. Trzeba by w takim przypadku uzasadnić jakoś ten brak szacunku, 
a to będzie trudne, bo ludy przyzwoite respektują prawa człowieka itd. Ludy 
przyzwoite są też zdolne do zreformowania się we własny sposób. Oczywiście 
świat, w którym współpracują ludy liberalne i nieliberalne nie jest sprawie-
dliwy, ale musimy się na tę niesprawiedliwość zgodzić, bo mamy ku temu 
dobre powody. Wzajemny szacunek ludów przeważa nad brakiem liberalnej 
sprawiedliwości w społeczeństwach przyzwoitych.

Krok drugi teorii idealnej był trudniejszy, bo postawił przed Rawlsem 
zadanie wyznaczenia innego rodzaju społeczeństwa (przyzwoitego, ale nie 
liberalnego) w celu uznania go za członka bona fide rozumnej politycznie 
społeczności ludów i w tym sensie tolerowanie go. Zatem Rawls musiał 
przedstawić kryteria społeczeństwa przyzwoitego.

Przedstawiają się one następująco. Ludy przyzwoite „mogą przyjmować 
wiele form instytucjonalnych, religijnych bądź świeckich. Wszystkie one 
są jednak (…) «stowarzyszeniowe» pod względem formy: znaczy to, że człon-
kowie tych społeczeństw są postrzegani w życiu publicznym jako członkowie 
różnych grup, a każda taka grupa jest reprezentowana w systemie prawnym 
przez ciało w przyzwoitej hierarchii konsultacji”40. Ludy takie mogą stać się 
członkami społeczności ludów pod dwoma warunkami41:

Warunek 1. Społeczeństwo nie ma zamiarów agresywnych i uznaje, 
że musi osiągać swoje uprawnione cele za pomocą zabiegów dyplomatycz-
nych, handlu i innych pokojowych środków. Pomimo że jego głęboka – re-
ligijna lub inna – doktryna została uznana za nadrzędną oraz że oddziałuje 
ona na strukturę rządu i politykę społeczną, społeczeństwo to respektuje 
polityczny i społeczny porządek innych społeczeństw. Jeżeli dąży do rozsze-
rzenia wpływów, czyni to w sposób nienaruszający niepodległości innych 
społeczeństw i ich religijnych oraz obywatelskich wolności.

Warunek 2. Składa się z trzech części:
(a) System prawny przyzwoitego społeczeństwa hierarchicznego, wraz 

z jego ideą sprawiedliwości zgodną z pojęciem dobra wspólnego, zabezpiecza 
dla wszystkich członków tego ludu to, co nazywamy prawami człowieka.

(b) System prawny ludu przyzwoitego musi być w stanie narzucać obo-
wiązki moralne bona fide (różne od praw człowieka) wszystkim osobom 
na terytorium tego ludu. Jako że członkowie ludu postrzegani są jako przy-
zwoici i rozsądni, a także jako odpowiedzialni i zdolni do odgrywania roli 
w życiu społecznym, uznają oni te obowiązki i zobowiązania za przystające 
do idei sprawiedliwości zgodnej z pojęciem dobra wspólnego i nie traktują 

40 Tamże: 95-96.
41 Tamże: 96.
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swoich obowiązków jako zwyczajnych rozkazów narzuconych siłą. Posiadają 
oni zdolność moralnego uczenia się i znają różnicę między dobrem i złem, tak 
jak się je rozumie w ich społeczeństwie.

(c) Wśród sędziów i innych urzędników, którzy administrują systemem 
prawnym, musi istnieć szczera i nieirracjonalna wiara, że prawo rzeczywiście 
kieruje się ideą sprawiedliwości zgodną z pojęciem dobra wspólnego.

W ludach przyzwoitych ideę rozumności zastępuje idea przyzwoitości, 
której nie da się zdefiniować. Lud przyzwoity honoruje prawa pokoju, szanuje 
prawa człowieka i narzuca pewne obowiązki wszystkim członkom na swym 
terytorium. Rawls pisze, że trzeba samodzielnie rozstrzygnąć czy te kryteria 
wystarczą, aby włączyć ludy przyzwoite do społeczności ludów, ale zdaje się 
tak właśnie zrobią rozsądni ludzie. Przyzwoitość to kryterium minimum. Cel 
prawa ludów – pisze Rawls – „zostałby w pełni osiągnięty, gdyby wszystkie 
społeczeństwa stały się zdolne do ustanowienia liberalnego lub przyzwoitego 
ustroju, niezależnie od tego, jak mało jest to prawdopodobne”42.

Tab. 1. Typy ludów wg Prawa ludów (1999).
Społeczeństwa dobrze urządzone Społeczeństwa niedobrze urządzone

• Ludy liberalne
• Ludy przyzwoite

• Państwa bezprawia
• Społeczeństwa obciążone 

niekorzystnymi warunkami
• Łaskawe absolutyzmy

 
Ludy liberalne i przyzwoite stanowią tzw. społeczeństwa dobrze urzą-

dzone. Po przeciwległej stronie (w teorii nieidealnej) sytuuje Rawls państwa 
bezprawia, charakteryzujące się agresywnym zachowaniem wymierzonym 
w inne społeczeństwa i odmawiające podporządkowania się rozumnemu 
prawu ludów, uważając, że wystarczającym powodem do prowadzenia wojny 
jest interes własnego reżimu. Łaskawe absolutyzmy też nie są dobrze urzą-
dzone, ponieważ chociaż „przestrzegane są w nich prawa człowieka (…) ich 
obywatelom odmawia się znaczącego udziału w podejmowaniu decyzji po-
litycznych”43. Z kolei społeczeństwa obciążone niekorzystnymi warunkami 
nie wykazują cech państw bezprawia, nie są agresywne i nie planują napadać 
sąsiadów, ale na skutek niekorzystnych warunków prowadzą politykę łamiącą 
prawa człowieka w odniesieniu do niektórych mniejszości44.

42 Tamże: 12.
43 Tamże: 11.
44 Tamże: 132.
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Mityczna neutralność Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego

Olimpizm to filozofia społeczna stworzona przez Pierre’a de Coubertina 
pod koniec XIX wieku, podkreślająca rolę sportu w rozwoju świata, poro-
zumieniu międzynarodowym, pokojowym współistnieniu oraz w edukacji 
społecznej i moralnej45. Według de Coubertina sport miał do odegrania 
szczególną rolę w rozwoju kultury, szczególnie kultury fizycznej, ze względu 
na jego uniwersalny charakter46. Mimo że olimpizm w swoim rodowodzie 
wskazywał na agony antycznej Olimpii, wyrażał przede wszystkim ducha XIX 
i XX wiecznego świata zachodnioeuropejskiego. Ten oryginalny projekt, choć 
niepozbawiony helleńskiej ornamentyki, nie był niczym innym, jak emana-
cją coubertinowskiej epoki. Olimpizm pierwotny47 wyrażał wartości typowe 
dla XIX-wiecznego liberalizmu, takie jak: wolność, indywidualizm, równość, 
sprawiedliwość społeczna, międzynarodowy wzajemny szacunek i pokojowe 
współdziałanie. Niewątpliwą zasługą de Coubertina było przeniesienie war-
tości zachodniego liberalnego humanizmu na grunt sportu, kolportowanego 
potem przez europejskich kolonizatorów pod przykrywką wychowania fi-
zycznego i rozwijania tężyzny fizycznej.

Olimpizm jako wytwór kultury europejskiej, został przedstawiony 
przez de Coubertina jako projekt uniwersalny, dający się zaimplementować 
w każdej kulturze. Przy czym należy dopowiedzieć, że Francuz miał na my-
śli jedynie te państwa, które znajdowały się wówczas na wysokim poziomie 
rozwoju cywilizacji, to znaczy zdołały ustanowić porządek republikański, 
osiągając wewnątrzkrajowy pokój społeczny przy pomocy prawa konstytu-
cyjnego48. To ważna uwaga w kontekście podejmowanej tematyki, ponieważ 
tylko takie kraje – dla de Coubertina – osiągnęły względną dojrzałość cy-
wilizacyjną umożliwiającą rzeczywiste przestrzeganie praw człowieka. Był 
to zarazem warunek konieczny międzynarodowego partnerstwa opartego 
na prawie i fundamentalnych wartościach. W swoich poglądach de Couber-
tin szedł śladami torowanymi przez Ogólnoświatowy Ruch Pokojowy i Unię 

45 J. Parry (2012), The philosophy of olympic movement, „The Philosophers’ Magazine”, 
58(3): 83-89.

46 W. Firek (2016), Filozofia olimpizmu Pierre’a de Coubertina, Warszawa.
47 Olimpizm pierwotny – nazywam tak koncepcję olimpizmu Pierre’a de Coubertina, 

w odróżnieniu od późniejszych jego modyfikacji.
48 P. de Coubertin (1994), Szacunek wzajemny. W: G. Młodzikowski [red.], Pierre de 

Coubertin. Przemówienia. Pisma różne i listy, Warszawa: 75-95; K. Płoszaj, W. Firek 
(2018), Międzykulturowa edukacja olimpijska. Dokończenie symfonii pedagogicznej 
Pierre’a de Coubertina, Warszawa: 117.
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Międzyparlamentarną. Warunkiem pomyślności głoszonych przezeń haseł 
internacjonalizmu i pokojowego współistnienia było osiągnięcie stanu „pa-
triotyzmu oświeconego”, czyli naukowego pacyfizmu zakładającego utworze-
nie prawa międzynarodowego i ponadnarodowych instytucji arbitrażowych 
pełniących rolę mediatorów. Oświecony patriotyzm dostrzegał pomyślność 
i dobrobyt narodów w otwarciu na „Innych” oraz wyrozumowanej decyzji 
o współpracy transgranicznej. Gotowe do realizacji tej pragmatycznej idei 
były tylko i wyłącznie te kraje, które przetestowały to wewnątrz własnych 
granic. Potem pomysł był już prosty i zarazem nieco naiwny. Uznanie wolno-
ści i równości jednostek można przenieść na relacje wolnych i suwerennych 
narodów.

Przekonanie ówczesnych krajów ekspansywnych o wartości skolonizo-
wanych ludów, było jasno sprecyzowane według dominującej teorii ewo-
lucjonizmu społeczno-kulturowego, lokującego zdominowanych w relacji 
podrzędnej w stosunku do Metropolii. To legitymizowało paternalizm i od-
bierało podmiotowość kolonii. Pierre de Coubertin z pochodzenia arystokra-
ta, ostatecznie poparł republikanów, ale podobnie jak Alexis de Tocqueville 
czy Jules Ferry, uważał, że nie należy praw człowieka stosować do wszystkich 
ras. W kraju był zagorzałym zwolennikiem owoców Wielkiej Rewolucji, poza 
nim wspierał francuską misję cywilizacyjną, dzięki której ludy skolonizowane 
mogły stać się częścią cywilizowanego świata. W taki sposób połączył repu-
blikańskie wartości równości, wolności i braterstwa, z brutalnym i nieludz-
kim kolonializmem. Coubertinowski Pax Olimpica miał ograniczony zasięg. 
Co prawda lista krajów godnych włączenia do ruchu olimpijskiego z czasem 
robiła się dłuższa, ale nie na tyle, by przewidywać, że bramy olimpijskiego 
stadionu zostaną otwarte dla wszystkich. W opinii restauratora igrzysk 
np. „czarni są marnymi pracownikami; można ich poprawić, tak jak można 
ulepszyć glebę, ale tylko w ograniczonym stopniu – nigdy nie wyeliminujemy 
całkowicie lenistwa czarnych ani nieurodzajności gleby”49. W jednym z jego 
artykułów prasowych czytamy: „Równe prawa dla wszystkich ras prowadzą 
do polityki sprzecznej z jakimkolwiek kolonialnym postępem. Rasa wyższa, 
która nie stosuje nawet najłagodniejszej formy poddaństwa, nie mówiąc 
o niewolnictwie, jest usprawiedliwiona, jeśli nie rozszerza rasie niższej przy-
wilejów cywilizowanego życia. W wielu przypadkach wystarczy uczciwe, 
sprawiedliwe traktowanie wszystkich i ochrona ludności tubylczej przed 
ewentualnymi okrucieństwami ich władców. Obowiązkiem wyższej rasy jest 
starać się wychować tę niższą na swoje podobieństwo. Ten proces edukacji 

49 P. de Coubertin (1902), Le drame sud-africain (tłum. własne), „Revue du Pays de 
Caux”, 2: 69.
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jest jednak powolny, a przyspieszenie może mu tylko zaszkodzić, a tym sa-
mym zahamować kolonizację i zmęczyć tych, którzy się w nią angażują”50.

Olimpizm coubertinowski, podszyty ideologiami rasistowskimi, doczekał 
się słusznej krytyki. Czas pokazał, że i on uległ ideałom humanistycznym 
i w efekcie przeszedł pomyślnie drogę od kolonializmu do idei międzykultu-
rowości, choć trwa jeszcze dyskusja na temat olimpijskiego kulturowego im-
perializmu. Nawet jeśli jest on dzisiaj kamuflowany hasłami uniwersalizmu, 
olimpizm powstał jako produkt europejski i jako taki jest pasem transmisyj-
nym właśnie tych, a nie innych wartości. Olimpizm ma charakter normatyw-
ny, a więc postuluje realizację celów opartych na jasno określonym zestawie 
wartości, typowych dla liberalnego humanizmu51. Od samego początku miał 
aspiracje stania się programem globalnym i opierał się na wierze i optymi-
zmie, że głoszone wartości będą na tyle atrakcyjne, że „poszybują przez świat 
jak błyszczący sterowiec”52.

Obecnie aspiracje te mają swoje potwierdzenie w promowanej przez 
MKOl, we współpracy z UNESCO, idei międzykulturowości, którą należy 
rozumieć jako występowanie różnych kultur i równoważnych interakcji mię-
dzy nimi, a także możliwość tworzenia wspólnych form wyrazu kulturowego 
na drodze dialogu i wspólnego poszanowania53. Wydaje się zatem, że od stro-
ny fundamentalnych zasad MKOl jest gotowy do budowania wspólnoty po-
nadnarodowej opartej na emocjach i wartościach. Pozostaje jednak pytanie 
o kwalifikowalność aktualnych i pretendujących członków olimpijskiej rodzi-
ny. Nie milkną głosy, że olimpijski humanizm jest fasadowy, za którym kryją 
się partykularne interesy państw i samych przewodniczących MKOl54.

Istnieją dobre powody, dla których powinniśmy utrzymywać boiska spor-
towe z dala od politycznych interwencji. MKOl w Karcie Olimpijskiej pierwszy 
raz odniósł się do własnej autonomii w 1949 roku, w czasie, w którym zaczęła 
być coraz bardziej odczuwana ingerencja rządów w sport, zwłaszcza w krajach 

50 P. de Coubertin (1901), France on the wrong track (tłum. własne), „American Month-
ly Review of Reviews”, 23(4): 449.

51 J. Parry (2006), Sport and Olympism: Universals and Multiculturalism, „Journal of the 
Philosophy of Sport”, 33(2): 188-204.

52 P. de Coubertin (1994), Niedokończona symfonia. W: G. Młodzikowski [red.], dz. 
cyt.: 142-143.

53 Guidelines on intercultural education, Paris 2007, http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001478/147878e.pdf (26.01.2022).

54 H.E. Næss (2018), The neutrality myth: why international sporting associations and 
politics cannot be separated, „Journal of the Philosophy of Sport”, 45(2): 144-160; G. 
Mead (2011), Fairness and justice in the olympic movement, https://repository.cardif-
fmet.ac.uk/handle/10369/3157 (26.01.2022).
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bloku sowieckiego55. ZSRR po raz pierwszy wziął udział w igrzyskach w 1952 
roku. To wtedy MKOl uzależnił uznanie kraju członkowskiego od autono-
mii narodowego komitetu olimpijskiego. Dzisiaj w Karcie Olimpijskiej czy-
tamy: „Narodowe Komitety Olimpijskie muszą chronić swoją niezależność 
i opierać się wszelkiego rodzaju naciskom, w tym między innymi naciskom 
natury politycznej, prawnej, religijnej lub ekonomicznej, które mogą stawać 
na przeszkodzie wypełnianiu przez NKOl postanowień Karty Olimpijskiej”56. 
W innym miejscu znajdujemy jednak zapis: „Aby wypełnić swoją misję, Na-
rodowe Komitety Olimpijskie mogą współpracować z organami rządowymi 
i będą dążyć do stworzenia harmonijnych relacji z nimi. Jednakże, nie będą 
wiązać się z żadną działalnością, która byłaby sprzeczna z Kartą Olimpijską 
(…) Rządy lub inne władze publiczne nie będą desygnować żadnych człon-
ków Narodowego Komitetu Olimpijskiego. Jednakże, NKOl może podjąć 
decyzję, według własnego uznania, o wyborze przedstawicieli takich władz 
na swoich członków”57. Koncepcja autonomii ruchu olimpijskiego nie została 
wypracowana z czasem, lecz należała do jego istoty. W 1909 roku Pierre de 
Coubertin – ówczesny przewodniczący MKOl – oświadczył: „Dobra wola 
wszystkich członków każdej autonomicznej organizacji sportowej zaczyna się 
rozpadać, gdy tylko pojawia się ogromna, niewyraźna twarz niebezpiecznego 
stworzenia znanego jako państwo”58. Od tamtego czasu autonomia organiza-
cji sportowych była wielokrotnie oznajmiana w międzynarodowych deklara-
cjach i rezolucjach59.

Kiedy MKOl mówi o neutralności politycznej ma na myśli przeważnie 
własną autonomię. Prawa neutralności dotyczącą tylko suwerennych państw, 
a nie innych podmiotów prawa międzynarodowego60. MKOl wykorzystuje 

55 J.-L. Chappelet (2016), Autonomy and Governance: Necessary Bedfellows in the Fight 
against Corruption in Sport. W: G. Sweeney [red.], Global Corruption Report: Sport, 
Abington: 16-29.

56 Karta Olimpijska, dz. cyt.: 60.
57 Tamże: 62.
58 P. de Coubertin (1909), Une campagne de vingt-et-un ans (1887-1908) (tłum. własne), 

Paris: 152.
59 Resolution (76) 41. on the principles for a policy of sport for all, https://rm.coe.

int/09000016804de707 (26.01.2022); Recommendation No. R (92) 13 Rev of the Com-
mittee of Ministers to member states on the revised European Sports Charter, 1992, 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID= 09000016804c9dbb 
(26.01.2022); Deklaracja w sprawie szczególnych cech sportu i jego społecznej roli 
w Europie, które powinny być brane pod uwagę podczas implementowania wspólnych 
polityk, http://www.europarl.europa.eu/summits/nice2_en.htm#an4 (26.01.2022).

60 P. Seger (2014), The Law of Neutrality. W: A. Clapham, P. Gaeta [red.], The Oxford 
Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford: 248-270.
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zatem neutralność polityczną Szwajcarii. Za przykładem ruchu pokojowego de 
Coubertin przeniósł siedzibę MKOl do Lozanny. Miało to włączyć jego ruch 
sportowy do grona „wielkich uniwersalistów”, analogicznych do Kościoła rzym-
skokatolickiego, Ruchu Pokojowego, Czerwonego Krzyża czy Ruchu Skauto-
wego, organizacji reprezentujących wartości odnoszące się do całej ludzkości, 
które są wyższe i bardziej ogólne, niż wartości reprezentowane przez inne 
organizacje, zwłaszcza rządy państwowe61. Neutralność polityczna ruchu olim-
pijskiego jest częścią „wymyślonej tradycji”, która uważana jest dzisiaj za istotę 
olimpizmu, tymczasem można ją wyjaśnić przez pryzmat mitu, którego zasadą 
jest przekształcanie historii w naturę62. MKOl jako instytucja funkcjonująca 
globalnie może być niezależna i autonomiczna, ale nie będzie nigdy politycz-
nie neutralna. Neutralność to mit, który jest zasłoną dymną dla zarzucających 
MKOl polityczne zaangażowanie. Zarządzający ruchem olimpijskim nie po-
winni czynić pozorów i uników w świetle faktów historycznych, zaświadczają-
cych o wielokrotnym przecinaniu się świata polityki z ich decyzjami. Nie trzeba 
daleko sięgać pamięcią, by podać przykłady. W związku z organizacją zimo-
wych igrzysk olimpijskich w Pjongchang w 2018 roku w Korei Południowej, 
padł pomysł, aby część konkurencji narciarskich przenieść do Korei Północnej. 
Rzecznik prasowy MKOl mówił wówczas: „Cieszymy się, że możemy omawiać 
takie pomysły, bo w ruchu olimpijskim zawsze chodzi o budowanie mostów, 
nigdy o wznoszenie murów63. Słowa te odebrane zostały jako legitymizowanie 
łamania praw człowieka przez reżim północnokoreański. Dobrym przykładem 
pokazującym, że MKOl elastycznie podchodzi do kwestii politycznej neutral-
ności jest sprawa udziału RPA w igrzyskach. W 1970 roku MKOl wydalił RPA 
z rywalizacji sportowej za politykę apartheidu, ale wcześniej Avery Brundage 
uważał apartheid za kwestię polityczną poza zasięgiem ruchu olimpijskiego64. 
Bez względu na decyzję władz MKOl, zawsze można zadać pytanie: czy ruch 
olimpijski powinien być neutralny w kontekście społecznej odpowiedzialności? 
Mimo że MKOl zwykle nie jest stroną w konflikcie, można za J.S. Millem powie-
dzieć, że może wyrządzać zło także swoją bezczynnością65. Nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi na pytanie czy sport i polityka mogą i powinny się mieszać. 

61 L. Allison, A. Tomlinson (2017), Understanding International Sport Organisations. 
Principles, Power and Possibilities, London.

62 R. Barthes (1983), Mythologies, New York.
63 Pyeongchang 2018: North & South Korea could collaborate over Winter Olympics, 

https://www.bbc.com/ sport/winter-sports/40371651 (26.01.2022).
64 M. Llewellyn (2015), Circumventing Apartheid: Racial Politics and the Issue of South 

Africa’s Olympic Participation at the 1984 Los Angeles Games, „The International 
Journal of the History of Sport”, 32(1): 53-71.

65 J.S. Mill (2005), Utylitaryzm. O wolności, Warszawa.

https://www.bbc.com/
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Jeśli jednak będziemy oceniać ruch olimpijski przez pryzmat praw człowieka, 
możemy oczekiwać od MKOl spójności fundamentalnych zasad olimpizmu 
z przyznawaniem praw do organizacji igrzysk.

Olimpizm dla państw dobrze urządzonych

Celem pracy jest próba pokazania, że Prawo ludów J. Rawlsa mogłoby stać 
się podstawą funkcjonowania ruchu olimpijskiego, a dokładnie kryterium 
uznania państw członkowskich. MKOl jako organizacja ponadnarodowa 
jest zainteresowana stworzeniem uniwersalnej platformy, która mimo euro-
pejskiej proweniencji, byłaby możliwa do zaakceptowania przez rozsądnie 
sprawiedliwe ludy spoza zachodniego kręgu kulturowego. Rawls zakładał, 
że ludy liberalne lub nieliberalne, ale przyzwoite, przystałyby na osiem zasad 
regulujących relacje międzynarodowe. Podobnie można oczekiwać, że pań-
stwa członkowskie ruchu olimpijskiego powinny być gotowe do ich bezwa-
runkowego przyjęcia. Uznając jakiś kraj, MKOl powinien poddać go testowi. 
Lista ośmiu zasad jest bardzo konkretna, jasna i wyraźna, a przez to również 
bardzo restrykcyjna. Jeśli któreś państwo łamie te zasady powinno zostać na-
tychmiast zawieszone w członkostwie.

Pierwsza zasada Rawlsa mówi, że: „Ludy są wolne i niepodlegle, a ich wol-
ność i niepodległość powinna być respektowana przez inne ludy”. Na gruncie 
ruchu olimpijskiego oznaczałoby to tyle, że wykluczony jest udział w igrzy-
skach każdego kraju, który narusza lub podważa suwerenność innego pań-
stwa, które zostało uznane przez inne organizacje międzynarodowe. Przyjęcie 
takiego kryterium według Rawlsa oznacza, że musimy zaakceptować aktualny 
stan i nie dążyć do zmian granic państwowych, nawet jeśli historia konfliktów 
zbrojnych jest długa, a rachunki pomiędzy państwami niewyrównane. Zasada 
„jeśli wojna, to nie igrzyska”, musiałaby zostać uszczegółowiona do indywidu-
alnych państw: „jeśli jesteś w stanie wojny z innym państwem (wyjątki zapisa-
no w zasadzie 4, 5 i 7), nie możesz uczestniczyć w igrzyskach”. Każde państwo 
członkowskie, zgodnie z drugą zasadą prawa ludów, powinno przestrzegać 
traktatów i zobowiązań, w tym nie tylko Karty Olimpijskiej, ale wszystkich 
traktatów międzynarodowych dotyczących praw człowieka. Dlatego należa-
łoby uzupełnić Statut MKOl, rozszerzając prawa człowieka do uczestnictwa 
w sporcie, na wszystkie obszary jego działalności (zasada 6).

W ruchu olimpijskim fundamentalne interesy ludów muszą być zachowa-
ne zgodnie z trzecią zasadą równości ludów. Głoszony przez MKOl interna-
cjonalizm nie może być fasadowy. Każdy kraj członkowski musi być w pełni 
zdolny do okazywania właściwego szacunku i uznania innym ludom. Uczest-
nictwo w ruchu olimpijskim wymaga zrozumienia odmienności kulturowych, 
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lecz bez konieczności rezygnacji z własnej tożsamości. Ponieważ prawo ludów 
powstało na gruncie liberalizmu, równość ta może być w pewnych aspektach 
ograniczona. Nie można na przykład domagać się równości reprezentacji 
poszczególnych krajów w gronie członków MKOl. Organizacja ta dobiera 
ich na zasadzie odwróconego mandatu, a przewaga reprezentantów kultury 
zachodnioeuropejskiej jest wynikiem nierównego wkładu różnych kultur 
w powstanie i rozwój ruchu olimpijskiego. Podobnie nie można wymagać 
równego udziału tradycyjnych i rodzimych dyscyplin sportowych w progra-
mie igrzysk. W ruchu olimpijskim nie można jednak blokować inicjatyw lu-
dów spoza zachodniego kręgu kulturowego zmierzających do reform MKOl. 
Każda indywidualna osoba z państwa członkowskiego powinna mieć dostęp 
do stanowisk w MKOl w warunkach autentycznej równości szans. Ponadto 
każde państwo członkowskie powinno mieć zagwarantowane takie same 
podstawowe prawa wolności, które nie mogą być ograniczane zwiększaniem 
dotacji np. z Programu Solidarności Olimpijskiej.

Czwarta, piąta i siódma zasada prawa ludów (o przestrzeganiu nakazu 
nieingerencji w sprawy innego ludu; prawa do wojny w samoobronie; oraz 
pewnych ograniczeń w prowadzeniu wojen), opisują wyjątki uczestnic-
twa w zbrojnych konfliktach między ludami. MKOl powinien dopuszczać 
do udziału w igrzyskach kraje prowadzące wojny, które wyczerpują jedną 
z powyższych zasad. Takie wojny można uznać za sprawiedliwe.

Ostania zasada prawa ludów jest imperatywem udzielania pomocy in-
nym ludom żyjącym w niekorzystanych warunkach, uniemożliwiających im 
posiadanie sprawiedliwego lub przyzwoitego ustroju politycznego i społecz-
nego. Ruch olimpijski w ramach programu solidarności olimpijskiej wspiera 
w szerokim zakresie narodowe komitety olimpijskie, szczególnie w zakresie 
przygotowania do udziału w igrzyskach. Należałoby jednak stworzyć fundusz 
pomocy dla krajów niebędących członkami rodziny olimpijskiej, lub ludów 
nieposiadających niepodległości, promujący wartości olimpijskie. Sensow-
ność takich działań potwierdzają świadectwa z państw trzeciego świata, 
dla których ważniejsze od uprawiania sportu, są olimpijskie liberalne idee. 
Nanayakkara po doświadczeniach wojny domowej na Sri Lance napisała, 
że „sport jest jednym z największych ruchów zwalczających dyskryminację 
kultur niezachodnich”66. Ruch olimpijski powinien wziąć na siebie obowiązek 
udzielania moralnej pomocy społeczeństwom nieliberalnym.

66 S. Nanayakkara (2008), Olympism: A Western Liberal Idea That Ought Not to Be Imposed 
on Other Cultures? W: K. Barney, M.K. Heine, K.B. Wamsley, G.H. MacDonald [red.], Path-
ways: Critiques and Discourse in Olympic Research. Proceedings: International Symposium 
for Olympic Research. International Centre for Olympic Studies, London-Ontario: 351-358.
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Rawls zaproponował „realistyczną utopię” ufając, że rozsądnym konsty-
tucyjnym demokratycznym społeczeństwom będzie opłacało się przystąpić 
do społeczności ludów, które łączy polityczna praworządność i sprawie-
dliwość. Na gruncie sportu w związku z tym można mieć nadzieję, że jest 
możliwa światowa społeczność państw dobrze urządzonych, zgromadzonych 
wokół olimpijskich wartości. Spoiwem i gwarantem takiej wspólnoty będzie 
dobrowolna akceptacja przepisów Karty Olimpijskiej, prowadząca do wza-
jemnego zaufania i wiary, że zasady te są korzystne dla wszystkich (stabilność 
z dobrych powodów). Obywatele ludów dobrze urządzonych wybiorą przy-
należność do ruchu olimpijskiego, dzięki wychowaniu i wzrastaniu w spo-
łeczeństwie, w którym będą praktykowane olimpijskie wartości. Stąd ważne 
zadanie dla edukacji olimpijskiej, która powinna stać się integralną częścią 
edukacji na wszystkich poziomach nauczania. Społeczeństwa wychowane 
w duchu internacjonalizmu i międzykulturowości nie będą musiały debato-
wać nad ponadnarodowymi, uniwersalnymi wartościami olimpizmu i zasa-
dami uczestnictwa w tym ruchu, ale je przyjmą, jedynie rozważając dlaczego 
są one dobre.

Zakończenie

Prawo ludów Johna Rawlsa opiera się na założeniu, że model liberalno-
-demokratyczny nie jest uniwersalny, lecz ograniczony do zachodniego kręgu 
kulturowego. Podobnie olimpizm jest wytworem kultury europejskiej o aspi-
racjach uniwersalistycznych i proweniencji liberalistycznej. Zgodnie z rasi-
stowskimi poglądami de Coubertina, olimpizm początkowo miał charakter 
ekskluzywny. Potem włączony do europejskiej misji cywilizacyjnej był narzę-
dziem urabiania ludów skolonizowanych wedle wzorców „białego człowieka”. 
Z czasem, kiedy pogląd Franza Boasa67 o istnieniu wielu kultur podążających 
własnym torem rozwojowym zdobywał coraz więcej zwolenników, ruch 
olimpijski otwierał się na „Innych”. Obecnie olimpizm jest doktryną huma-
nistyczną (przynajmniej tak wynika z treści Karty Olimpijskiej), u podstaw 
której legła idea internacjonalizmu. W niniejszym tekście podejmowany był 
problem istnienia rozdźwięku pomiędzy fundamentalnymi zasadami olim-
pizmu a rzeczywistą praktyką Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 
Problematyczna była współpraca ruchu olimpijskiego z krajami nieliberal-
nymi, wzbudzająca szczególne kontrowersje, kiedy taki kraj otrzymywał pra-
wo organizacji igrzysk. Zostało postawione pytanie do jakiego stopnia ruch 

67 F. Boas (1986), The Limitation of the Comparative Method of Anthropology, „Science”, 
4(103): 901-908.
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olimpijski, skrojony na miarę państw liberalno-demokratycznych, powinien 
współpracować i tolerować państwa nieliberalne. Na gruncie teorii Rawlsa 
zaproponowano, aby kryterium przynależności do ruchu olimpijskiego był 
status państwa dobrze urządzonego. To z jednej strony otwiera olimpizm 
na kraje nieliberalne, z drugiej może gwarantować przestrzeganie przepisów 
Karty Olimpijskiej. Członkiem ruchu olimpijskiego mógłby być lud nielibe-
ralny, ale przyzwoity. Osiem zasad prawa ludów można by użyć jako papierka 
lakmusowego, weryfikującego zdolność do uczestnictwa w rodzinie olimpij-
skiej. Ktoś mógłby powiedzieć, że proponowana jest wizja utopijna. Tak, jest 
to utopijna wizja, ale za Rawlsem trzeba dodać, że to „utopia realistyczna”.
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EWA KAŁAMACKA
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

PIERRE DE COUBERTIN  
– WŁAŚCIWA JEDNOSTKA 
W HISTORII KULTURY FIZYCZNEJ

Kultura fizyczna będąca częścią ogólnej kultury danego społeczeństwa 
może być rozpatrywana przez pryzmat wielu różnych i niezwykle ważnych 
doktryn oraz teorii, pośród których komunitaryzm i liberalizm zdają się mieć 
istotne znaczenie. Przy pomocy jednej lub drugiej można opisywać i wyja-
śniać większość procesów zachodzących generalnie w instytucjonalnych sek-
torach tworzących kulturę fizyczną. Komunitaryzm i liberalizm opierają się 
na odmiennych założeniach. Nie wdając się w szczegóły można sprowadzić 
je do rozbieżnych synonimów: wspólnota i jednostka. Jakkolwiek, te dwie 
jakże przeciwstawne koncepcje na gruncie dziejów kultury fizycznej wydają 
się być komplementarne. Historia kultury fizycznej dostarcza wielu przykła-
dów, które wykazują, że w rozwoju różnych instytucjonalnych form aktyw-
ności ruchowej komunitaryzm nie tylko nie jest przeciwny liberalizmowi, 
lecz może być postrzegany jako ewolucja tej koncepcji. W rozwoju kultury 
fizycznej niezwykle ważną rolę odegrały jednostki odważne o nieskrępowanej 
wyobraźni, którym udało się przekonać wspólnotę do słuszności swych racji. 
Tak było z twórcami systemów gimnastycznych w XIX w., jak i w przypadku 
odnowiciela igrzysk olimpijskich. Patrząc przez pryzmat historycznego roz-
woju kluczowych dla kultury fizycznej zjawisk, obie teorie zdają się tłumaczyć 
procesy występujące w kulturze fizycznej.

Fakt, że ważniejsze wydarzenia w dziejach kultury fizycznej były inicjowa-
ne przez wybitne jednostki może stanowić powód do przedstawiania historii 
aktywności ruchowej jako dziejów jednostek. Gdy patrzymy na zagadnienia 
kultury fizycznej, usiłując odtworzyć obraz jej przeszłości, w pierwszym rzędzie 
staje przed oczami galeria wielkich ludzi, wybitnych oraz zasłużonych, rzadziej 
nieudolnych działaczy i skompromitowanych sportowców. Najczęściej uwagę 
koncentrujemy na jednostkach oraz roli jaką odegrały w procesie ewolucji 
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kultury fizycznej. Nadmierne eksponowanie znaczenia jednostek, nie tylko gro-
zi powierzchownością tłumaczenia kluczowych dla tej dziedziny wydarzeń, ale 
może (nie musi) pomijać to, co stanowiło rzeczywistą podstawę kultury fizycz-
nej, jej istotne i zasadnicze siły napędowe. Dzieje kultury fizycznej w pewnym 
sensie wyłamują się spod reguł prawidłowego i koniecznego procesu rozwoju 
historycznego. W dużej mierze były one dziedziną przypadku. Incydentalność 
pomysłów oraz sporadyczność odegrały ważną rolę w kreowaniu nowoczesnej 
kultury fizycznej i wręcz decydującą w przywróceniu olimpijskiego sportu.

Badania dotyczące historii powszechnej pokazują, że osiągnięcie sukcesu 
jest wypadkową wielu czynników. Jednym z nich jest akcentowane przez zwo-
lenników liberalizmu poczucie bezpieczeństwa egzystencjalnego1. Pozwala 
ono funkcjonować jednostce w ramach zastanego ładu społecznego i realizo-
wać się w wybranych przez siebie zamierzeniach, do czego, wedle Immanuela 
Kanta, niezbędne jest poczucie własnej niezależności2. To dzięki autonomii 
„jednostka może podejmować decyzje dotyczące inter alia: koncepcji ży-
cia, jego celu, wizji dobra i systemu wartości samodzielnie, bez przymusu 
i społecznego paternalizmu” działając swobodnie, bowiem „ograniczona jest 
jedynie wewnętrznym hamulcem, którym jest rozum praktyczny”3. W tym 
kontekście ogólne dzieje kultury fizycznej jawiłyby się jako suma przemyśla-
nych i racjonalnych działań jednostek. Jednak, jak zauważył John Stuart Mill, 
jednostka nie zawsze postępuje w sposób racjonalny4. Narracje biograficzne 
twórców kultury fizycznej dowodzą, że nawet postępowi i eminentni działacze 
nie osiągają sukcesów. Tak się dzieje, gdy aktywistom nie sprzyjają warunki, 
lub gdy jeszcze nie dojrzały stosunki, niezbędne dla realizacji ich zamierzeń. 
Patrząc na życie i dzieło barona Pierre’a de Coubertina, jednostki, która wy-
warła znaczący wpływ nie tylko na kulturę fizyczną, ale także na stosunki po-
lityczne, kulturalne, ekonomiczne świata, można stwierdzić, że odnowienie 
igrzysk olimpijskich nie było nieuniknione; że inni, tacy jak William Penny 
Brookes5, Evangelis Zappas6 nie mogliby skutecznie zastąpić de Coubertina; 

1 John Locke – twórca empiryzmu i liberalizmu (2018), https://smith.pl (10.11.2021); R. 
Urbanowicz (2020), John Locke: ojciec liberalizmu, pl.aleteia.org (10.11.2021).

2 Zob. M. Żelazny (2008), Kant dla początkujących, Toruń. 
3 A. Miętek (2005), Spór liberałów z komunitarystami, „Dialogi Polityczne”, 7: 103.
4 K. Wrońska (2012), Pedagogika klasycznego liberalizmu w dwugłosie John Locke i John 

Stuart Mill, Kraków; C. Macleod (2016), John Stuart Mill, Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. 

5 W.P. Brooks (1809-1895), angielski chirurg, botanik, pedagog, twórca Wenlock 
Olympian Games.

6 E. Zappas (1800-1865), grecki przedsiębiorca, filantrop, organizator panhelleńskich 
igrzysk olimpijskich, które odbywały się w latach 1859-1888.

https://smith.pl
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i w końcu, że igrzyska olimpijskie zatriumfowały z powodu kierowniczego 
przywództwa de Coubertina, i bez niego byłyby stracone. Niezależnie od traf-
ności tej tezy dotyczącej de Coubertina, oczywistym się staje, że określenie 
znaczenia jednostki (czyjegoś życia) nie jest sprawą prostą. Trudnością staje 
się określenie odpowiednich alternatyw, albo okoliczności dla przeciwnych 
faktów i wykazanie, co mogłoby być, gdyby de Coubertin nie istniał lub nie 
postanowił wskrzesić sport olimpijski. Alternatywne spojrzenie mogłoby być 
ciekawe, ale trudne intelektualne, niekiedy wręcz niewykonalne, zwłaszcza 
w kontekście weryfikacji wniosków, co mogłoby stać się, gdyby nie doszło 
do urzeczywistnienia igrzysk olimpijskich. A priori przyjmujemy historycz-
ny wpływ życia de Coubertina na kulturę fizyczną. To wydaje się oczywiste. 
Bo jakże inaczej objaśnić rozwój organizacyjny igrzysk olimpijskich, czy filo-
zofii olimpizmu? Stworzone przez de Coubertina dzieło było i jest swoistym 
majstersztykiem.

Motorem napędowym było dla niego dążenie do zaspokojenia własnego 
ego. Obdarzony wrodzoną pulą „dyspozycji i wyjściowych szans ich wykorzy-
stania”7, takich jak ambicje, abstrakcyjność umysłu były głównymi źródłami, 
które uczyniły de Coubertina wielkim w oczach innych. Zgodnie ze swoim 
arystokratycznym pochodzeniem otrzymał stosowne inteligenckie wykształ-
cenie, w dziedzinie ogólnej erudycji. Umiejętnie je wykorzystał budując ima-
ge silnej, operatywnej jednostki – człowieka instytucji Igrzysk Olimpijskich. 
Były one sukcesem jego osobistych fanaberii, swoistym erzacem wobec obo-
wiązującego jeszcze wówczas prawa dziedziczenia (nie mógł odziedziczyć ani 
nabyć majątku rodziców, ponieważ był najmłodszym dzieckiem) i przyszłości 
z góry wyznaczonej (narzuconej) przez tradycję i historię arystokratycznej 
rodziny (wojskowy, polityk lub ksiądz). Nie chcąc powielać losu członków ro-
dziny począł poszukiwania własnej drogi życiowej8. Jak sam przyznawał „wy-
bór pola bitwy” nie był łatwy i dodawał, że „w szkolnictwie wyższym ścierają 
się systemy filozoficzne”9. O tym, że starał odnaleźć swoją płaszczyznę działań 
świadczy uzyskanie dyplomów bakałarza trzech fakultetów (nauk humani-
stycznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk prawnych)10. Ceniąc 

7 J. Lipiec (2017), Homo Olimpicus, Kraków: 19.
8  Zob. Y.P. Boulougne (1975), La vie et l’oeuvre pèdagigique de Pierre de Coubertin 

1863-1937, Ottawa; D. Knape (2003), Coubertin‘s Wiederbelebung der Olympischen 
Spiele unter dem Gesichtspunkt einer Friedenserziehung, Examensarbeit.

9 P. de Coubertin (1994), Problem szkoły podstawowej. W: Tenże, Przemówienia. Pisma 
różne i listy, Warszawa: 25.

10 W muzeum olimpijskim w Lozannie znajdują się trzy dyplomy de Coubertina: dy-
plom bakałarza nauk humanistycznych (1880), bakałarza nauk matematyczno-przy-
rodniczych (1881) i dyplom nauk prawnych (1885).
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sobie wolność i niezależność miał świadomość, że „wiara i status człowieka 
nie wystarczają, aby w pełni odzwierciedlić jego indywidualność”, a „społe-
czeństwo winno okazywać człowiekowi poszanowanie jego indywidualności” 
i, że „każdy człowiek musi mieć bowiem określony zawód lub pracę”11. W jego 
sytuacji niezależnego finansowo arystokraty, wykazującego kunszt dyploma-
ty, o poglądach liberalnego republikanina i zainteresowaniach humanisty, 
odznaczającego się talentem pisarskim, w grę wchodził tylko tak zwany wol-
ny zawód. Najbardziej w ten tryb wpisywała się działalność publicystyczna. 
Zajął się zagadnieniami związanymi z edukacją, czyli tematem ponadczaso-
wym, który od początków Trzeciej Republiki stał się niezwykle istotny dla 
Francuzów rozprawiających się z przyczynami upadku Cesarstwa. Pośród 
rozlicznych programów zmierzających do odrodzenia narodowego pojawiła 
się aktywność ruchowa. Jej propagowaniem zajmowało się wielu literatów, 
pedagogów, polityków; urzeczywistnianiem organizacje, jak choćby Unia 
Francuskich Towarzystw Gimnastycznych, czy Unia Francuskich Towarzystw 
Strzeleckich. Ich działalność była popierana i subsydiowana przez czynniki 
rządowe i municypalne. Zatem podjęcie przez de Coubertina problematyki 
pedagogicznej w powiązaniu z aktywnością ruchową nie było czymś nazbyt 
oryginalnym, natomiast ryzykownym. Nie było łatwo zaistnieć w ówczesnych 
mediach i przebić się przez chwytliwe hasło relever la France par la gymnasti-
que (podźwignięcia Francji przy pomocy gimnastyki). Dodatkową trudnością 
było to, że aktywność zawodową rozpoczął w czasach długo utrzymujących się 
„nastrojów posedańskich, klimatu depresji i odrętwienia narodowego”, które 
zarazem były okresem „intensywnych przedsięwzięć zmierzających do przy-
wrócenia wielkości Francji, do zlikwidowania skutków przegranej wojny”12. 
Niedogodnością było również to, że nie był jeszcze specjalistą w sprawach, 
którymi się zajął13. Mając silne poczucie wolności również znaczenia jednost-
ki, mianował się znawcą problematyki edukacyjnej i bardzo aktywnie włączył 
się w nurt krytyki oraz otwartej polemiki ówczesnego szkolnictwa. Nader 
chętnie rozpoczął werbalizować swoje przemyślenia, tworzyć teorie i wysyłać 
rozważania do różnych czasopism. Jednym słowem, przystąpił do kreowania 
wizerunku nowoczesnej aktywności ruchowej.

11 P. de Coubertin (1994), Szacunek wzajemny, dz. cyt.: 91.
12 G. Młodzikowski (1968), Wkład Pierre de Coubertina w dzieło wznowienia Igrzysk 

Olimpijskich, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 8-9.
13 Doświadczenie zdobywał zwiedzając różne placówki edukacyjne, zwłaszcza angiel-

skie i irlandzkie. Były mu szczególnie bliskie od czasu kiedy przeczytał Szkolne lata 
Toma Browna. I właśnie placówka w Rugby wywarła na nim największe wrażenie. 
Stała się inspiracją dla jego koncepcji szkolnego i pozaszkolnego wychowania fizycz-
nego, a nade wszystko sportu. 
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Publicystyczną aktywność rozpoczął pod koniec 1886 roku publikacją 
zatytułowaną Uniwersytety angielskie, Cambridge (Les Universités Anglaises, 
Cambridge), rok później (1887) opublikował referat Wychowanie angielskie 
(L’Éducation Anglaise, Conference à la Société d’Economie Sociale) wygłoszony 
w Towarzystwie Ekonomii Społecznej, który następnie w wersji rozbudo-
wanej i pod zmodyfikowanym tytułem L’Éducation en Anleterre u Hachet-
te’a ukazał się w formie broszury w 1888 r.14. W 1887 r. w opiniotwórczym 
piśmie Le Français ukazał się jego artykuł o ponadczasowej aktualności 
Przeciążenie (Le surmenage), który dotyczył zrównoważenia rozwoju fizycz-
nego i umysłowego dzieci i młodzieży. Artykuł ten okazał się manifestem 
programowym, w którym postulował konieczność „wprowadzenia sportu 
jako przeciwwagi do zmęczenia umysłu. To właśnie sport może przywrócić 
zachwianą równowagę. Powinien on też zająć poczesne miejsce w systemie 
edukacji; przyjmijmy go, a wkrótce docenimy wszystkie płynące zeń korzyści. 
Korzyści fizyczne to zdrowie i tężyzna oraz rześka starość; korzyści moralne 
to ukojenie zmysłów i wyobraźni, uspokojenie nerwów; korzyści społeczne 
to zaszczepienie w społeczeństwie dziecięcym przepisów rządzących światem 
dorosłych. Sportowi zawdzięczamy silny organizm, wolę trzymającą w ryzach 
ciało, sport uczy poszanowania prawa, przeciw któremu buntują się zgorzk-
niali rewolucjoniści”15. Te pierwsze artykuły okazały się być niezwykle uda-
nym debiutem. Czerpiąc ze starych greckich tradycji kalokagatii podsuwał 
gotowe rozwiązania, zarówno rozczarowanym systemem ówczesnej edukacji, 
jak i potencjalnym reformatorom oraz innowatorom.

Pierwowzorem była aktywność sportowa oparta na helleńskim gimnazjo-
nie, która w antycznej Olimpii raz na cztery lata przeistaczała się w misterium 
cielesnej sprawności, by jako „idea starożytnych Aten” powrócić w począt-
kach XIX w. nad brzegi Tamizy. Promotorami ruchu sportowego w Anglii 
byli Charles Kingsley i Thomas Arnold, którzy poświadczali swym zaanga-
żowaniem rolę jednostki w promowaniu i organizacji aktywności ruchowej, 
będącej według de Coubertina jednym z ważniejszych czynników angielskiej 
prosperity. Według niego Thomas Arnold to „największy wychowawca współ-
czesnych czasów: on to bardziej, niż którykolwiek z jego współobywateli za-
służył się dla dzisiejszego dobrobytu i cudownej ekspansji swego kraju. Dzię-
ki niemu sport znalazł się w liceum angielskim i dokonał w nim przemian, 
a w dniu, w którym opuściła mury szkolne pierwsza generacja jego wycho-
wanków, sprawy Imperium Brytyjskiego przyjęły inny obrót. Nie ma chyba 
lepszego przykładu dla zilustrowania tego, jak garstka uczciwie pracujących 

14 Tamże.
15 P. de Coubertin (1994), Przeciążenie, dz. cyt.: 13.
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ludzi może przekształcić całe społeczeństwo”16. W pierwotności greckiej ak-
tywności sportowej i w naturalności angielskiego sportu widział odrodzenie 
kultury fizycznej. Coubertin sięgając po egzemplifikację nie ograniczył się 
do powielenia gotowych rozwiązań. Asymilując dokonania poprzedników, 
czerpiąc z przeszłości aktywności ruchowej, wskazań filozofów, pedagogów, 
animatorów aktywności ruchowej, higienistów stworzył własny program. Był 
nim projekt olimpijski będący programem samodoskonalenia jednostki, sta-
nowiący „dzieło w służbie społeczeństwa najpierw lokalnego (francuskiego), 
potem międzynarodowego”17. W publikacjach wedle własnych wyobrażeń 
i niczym nieograniczonej pasji twórczej tworzył szkice składające się na wi-
zerunek sportu, będącego czymś więcej, niż samym aktem ruchowym na sta-
dionie, czy w sali gimnastycznej. Wielu propagowało aktywność ruchową 
(sportową) w XIX w.18, ale sport olimpijski tylko de Coubertin.

De Coubertin stworzył pojęcie olimpizmu, by następnie snuć sagę olim-
pijską przeplatając ją różnymi wątkami z historii, co było niezbędne w cha-
rakterze komponentu nowej i oryginalnej teorii, którą dopełniał aksjomatem 
faktów i uzupełniał dogmatem zamierzonej interpretacji. Wskrzesił Olimpię, 
która „stała się znakiem firmowym, rozpoznawalnym dla znawców, a dla 
pozostałych – tajemniczym źródłem niezwykłości, sięgającej aż do wyżyn 
sakralizacji”19. Dzięki niemu aktywność ruchowa przeistoczyła się w olim-
pijski predykat. Sprawił, że nie agon sportowy stał się najważniejszy, lecz 
wydarzenie olimpijskie i towarzyszące mu: edukacja olimpijska, etos olimpij-
ski, logos olimpijski jako konieczne komponenty olimpizmu. De Coubertin 
stanowi przykład, że jednostka może osiągnąć wiele, gdy sprzyjają mu czasy, 
w których działa. Rola barona w historii kultury fizycznej, szczególnie sportu 
z pewnością jest większa, niż rola jego otoczenia. To pewne. Ale też trzeba 
mieć na względzie, że dzieje sportu olimpijskiego to de Coubertin i jego oto-
czenie, czyli ci, którzy ulegli jego wizji sportu. Bez nich (współpracowników) 
de Coubertin nie wcieliłby w życie swego konceptu i „stadion olimpijski” nie 
stałby się „salonem i sanktuarium świata całego, miejscem spotkania jedno-
stek z jednostkami, zespołów z zespołami, ale też wszystkich państw i narodó-
w”20. O wielkości de Coubertina jako jednostki zadecydowały jego odważne 

16 P. de Coubertin (1994), Atletyka w nowoczesnym świecie a igrzyska olimpijskie, dz. 
cyt.: 19.

17 W. Firek (2016), Filozofia olimpizmu Pierre’a de Coubertina, Warszawa: 16.
18 Wystarczy wspomnieć twórców systemów gimnastycznych (P.H. Ling, J.F. Jahn, R. 

Amoros, T. Arnold), którzy odwołując się do spuścizny greckiej nie przywoływali 
fenomenu helleńskiego sportu, jak to czynił Pierre de Coubertin. 

19 J. Lipiec (2017), Homo Olimpicus, dz. cyt.: 38.
20 Tamże: 40.
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wizje, charyzma i konsekwencja w działaniach. Jego wielkość jako jednostki 
polegała na tym, że uwierzył w swoje możliwości i sprawił, że inni uwierzyli 
w jego profesjonalizm, do czego przyczynił się jego „rzadki dar kojarzenia en-
tuzjazmu uczuciowego z geniuszem organizacyjnym”21. Do wcielania w życie 
ideałów potrzebni byli sojusznicy.

Dla urzeczywistnienia wykoncypowanej idei niezbędni byli sprzy-
mierzeńcy i jak sam przyznawał „Potrzebny mi był plan działania. Nigdy 
nie lubiłem statystyki i rozumowań opierających się wyłącznie na cyfrach, 
jednak plany moje musiały być przemyślane, wyważone, przeanalizowane 
z punktu widzenia logiki, a fantazja mogła pojawić się w nich tylko wtedy, 
kiedy pozwala na to potrzeba chwili”22. Coubertin okazał się być cudownym 
dzieckiem organizacji, co zaplanował, to wcielił w życie. Sprzyjały mu chary-
zmatyczna osobowość, energia, wytrwałość, finezyjność dyplomaty i majątek 
osobisty, który przeznaczył na realizację swej życiowej idei. Sukcesem była 
umiejętność pozyskiwania ludzi. Zgromadził wokół siebie najwybitniejszych 
ludzi swej epoki. W ramach utworzonego Komitetu Propagandy Ćwiczeń Fi-
zycznych w Wychowaniu (1888) zaprosił znamienite i wpływowe osobistości 
ze świata nauki (Lagrange23, Marey24, Brouardel25, Janssen26, Picot27), polityki 
(Duruy28, Simon29) wojska (Thomassin30). Oparł się na jednostkach, które 
wspólnie tworzyły ważną opiniotwórczą organizację. Pełnił w niej funkcję se-
kretarza, co w praktyce oznaczało faktyczne kierowanie Komitetem. Ten ko-
mitet studiów i propagandy, którego celem było stworzenie ruchu sportowego 

21 G. Młodzikowski (1968), dz. cyt.: 8.
22 P. de Coubertin (1994), Moje wspomnienia, dz. cyt.: 140.
23 Fernand Lagrange (1845-1909), lekarz, fizjolog, propagator sportu i wychowania 

fizycznego. 
24 Étienne-Jules Marey (1830-1904), lekarz, naukowiec, fizjolog, fotograf. Wynalazca 

urządzeń pomiarowych (sfigmograf). 
25 Paul Brouardel (1837-1906), patolog, higienista, członek Académie Nationale de 

Médicine.
26 Jules Janssen (1824-1907), astronom, odkrywca metody obserwacji potuberancji 

słonecznych bez oczekiwania na zaćmienie słońca (1868).
27 Georges Marie René Picot (1838-1909), prawnik i historyk, dwukrotny laureat Aka-

demii Francuskiej za dzieło Histoire des États généréaux (1872). 
28 Victor Duruy (1811-1894), historyk, profesor (1833), minister oświaty (1863-1869), 

który wprowadził gimnastykę do szkół wyższych, założyciel państwowych szkół 
żeńskich.

29 Jules Simon (1814-1896), filozof, polityk, teoretyk Francuskiej Partii Radykalnej, 
premier Francji (1876-1877).

30 Francois Achille Thomassin (1827-1919), wojskowy, generał piechoty, brał udział 
w podboju Algierii.
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w szkolnictwie francuskim miał wielu konkurentów, jak chociażby powstałą 
w tym samym roku Narodową Ligę Wychowania Fizycznego, także groma-
dzącą wybitne osoby31. Rozwijający się oraz instytucjonalizujący się ruch 
sportowy we Francji wyzwolił w de Coubertinie pomysł integracji klubów 
i organizacji sportowych. Gdy powstała Unia Francuskich Towarzystw Spor-
tów Atletycznych (1887) zrozumiał, że będzie ona doskonałym partnerem dla 
Komitetu. Tym sposobem doszło, najpierw do współpracy Komitetu i Unii, 
a później do wchłonięcia Komitetu przez Unię, w której de Coubertin został 
nieformalnym, acz rzeczywistym przywódcą. Zaczął więc konsekwentnie 
realizować swą ideę. Jedną z dróg nadal pozostała publicystyka, w ramach 
powstałego z jego inicjatywy organu prasowego Unii ( „Revue Athlétique”/ 
„Przegląd Atletyczny”) stanowiącego płaszczyznę wymiany myśli pomiędzy 
animatorami sportu z intelektualistami. Celem działalności Unii były cele 
i ambicje de Coubertina. Jak słusznie zauważył G. Młodzikowski, chodziło 
nie tylko o „pragnienie zawładnięcia interesami ściśle sportowymi, lecz obję-
cie ideowego przywództwa nad ruchem sportowym we Francji”32, by w nie-
dalekiej przyszłości wskrzesić igrzyska olimpijskie. Działalność (otoczenie) 
w Unii przesądziła, że Coubertin został ważną jednostką w sportowym ento-
urage Francji i całego świata. W pewnym sensie przez Unię, ale też i za sprawą 
własnej pracy, został wykreowany jako ważna i uznana jednostka, na tle ota-
czającej go grupy praktyków i teoretyków aktywności ruchowej.

Zjednywanie zwolenników i szukanie współpracowników, agitacja, poko-
nywanie niechęci muszą budzić podziw. Decydując się na taką działalność, 
według Marcina Kasprzaka, „przypominał bohaterów Ibsena i ich hasło: Naj-
silniejszym człowiekiem na świecie jest ten, kto jest zupełnie sam”33 w swych 
śmiałych pomysłach i ma obok siebie sprzyjające otoczenie. 

31 Członkami Narodowej Ligi Wychowania Fizycznego byli: pisarze (Jules Verne, 
Aleksander Dumas, Alfred Mezières), uczeni (Louis Pasteur, Ferdinand Édouard 
Buisson), politycy (Georges Clémenceau, Alexandre Millerand, Henri Brisson, Ste-
phen Pichon). 

32 G. Młodzikowski (1968), dz. cyt.: 12.
33 Pamiętniki lekarzy (1960), Warszawa: 8. 
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MATEUSZ ROZMIAREK
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

TEORIA ĆWIERĆWIECZA  
W RUCHU OLIMPIJSKIM

„Solidarność napędza naszą misję uczynienia świata lepszym poprzez 
sport. Możemy biec tylko szybciej, możemy mierzyć tylko wyżej, możemy 
stać się silniejsi tylko stojąc razem – w solidarności”, wypowiedział podczas 
zorganizowanej w lipcu 2021 roku 138. Sesji Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego (MKOl) przewodniczący – Thomas Bach. Pośród licznych 
działań, które podjęto w trakcie Sesji, znalazła się bowiem zmiana motta 
olimpijskiego, które uznaje jednoczącą siłę sportu i wagę solidarności. De-
wiza igrzysk olimpijskich Szybciej, wyżej, mocniej (łac. Citius, Altius, Fortius) 
została poszerzona o dodane po myślniku słowo razem (łac. Communiter), 
oznaczające solidarność – zarówno w ruchu olimpijskim, jak i poza nim1. 
Członkowie MKOl jednogłośnie dokonali aktualizacji motta i zmienili Kartę 
Olimpijską. Takie iście komunitarystyczne podejście, traktujące jednostkę 
jako część otaczającej ją wspólnoty, podkreśla jednocześnie znaczenie tradycji 
olimpijskiej. Tradycji, która na przestrzeni swojej 125-letniej historii od mo-
mentu wskrzeszenia nowożytnych igrzysk borykała się z różnego rodzaju 
problemami natury społecznej, tożsamościowej, ekonomicznej, politycznej, 
a nawet pandemicznej.

W naukach o stosunkach międzynarodowych, będących jedną z sub-
dyscyplin nauk politycznych, funkcjonuje tzw. teoria ćwierćwiecza2. Do-
tyczy ona powtarzalności bardzo ważnych, przełomowych wydarzeń, które 
co dwadzieścia pięć lat w znaczący sposób wpływają na relacje multilateralne 

1 „Faster, Higher, Stronger – Together” – IOC Session approves historic change in Olympic 
motto, www.olympics.com (26.12.2021).

2 W międzynarodowej literaturze naukowej znana jako The Syndrome of the 25-year 
Recurrence.

http://www.olympics.com
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między państwami bądź całkowicie je przeobrażają3. Najczęściej przywoły-
wane są przykłady pochodzące z XX wieku, kiedy to w 1914 roku nastąpił 
wybuch I wojny światowej, a ćwierć wieku później rozpoczęła się II wojna 
światowa. W 1964 roku Chiny dołączyły do grona państw posiadających ar-
senał nuklearny, co umożliwiło im rozpoczęcie procesu uniezależniania się 
od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i pozwoliło na zmianę 
układu sił na obszarze Dalekiego Wschodu. W tym samym roku Martin Lu-
ther King otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za działania na rzecz praw oby-
watelskich i dążenie do zniesienia segregacji rasowej, co dało początek ogól-
noświatowym zmianom w tym obszarze, między innymi poprzez przyznanie 
pełni praw Afroamerykanom w Stanach Zjednoczonych Ameryki4. Rok 1989 
zapoczątkował wydarzenia związane ze zmianą ustroju komunistycznego 
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, nazywaną Jesienią Narodów, 
która doprowadziła do symbolicznego końca zimnej wojny i upadku muru 
berlińskiego. Badacze stosunków międzynarodowych zastanawiali się, czy 
teoria ćwierćwiecza będzie miała przełożenie na XXI wiek. Okazało się, iż 
zapoczątkowany w 2014 roku kryzys polityczny na Półwyspie Krymskim 
na Ukrainie, będący efektem rewolucji Euromajdanu w tym kraju, doprowa-
dził do aneksji Krymu przez Rosję i wywołał kolejne międzynarodowe dys-
kusje nad pokojem oraz sytuacją geopolityczną państw Europy Wschodniej5.

Założenia scharakteryzowanej powyżej koncepcji cykliczności wyda-
rzeń, odnoszącej się bezpośrednio do kluczowych, światowych wypadków 

3 S. Wojciechowski (2005), The Psychosocial Sources of Terrorism. W: T. Wallas, S. 
Wojciechowski [red.], The Power of Terrorism, Poznań: 7-12.

4 W teorii ćwierćwiecza, podczas analiz wydarzeń roku 1964, badacze często 
przywołują również wojnę w Wietnamie i pierwszą porażkę militarną Stanów 
Zjednoczonych w okresie zimnej wojny z partyzantami, zmianę strategii militarnej 
państwa oraz symboliczne załamanie potęgi kraju. Naukowcy podkreślają także rolę 
Leonida Breżniewa, który 14 października 1964 roku objął funkcję 4. Sekretarza 
Generalnego KPZR, a także symbolikę misji pokojowej UNFICYP na Cyprze, 
mającej na celu nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia broni między cypryjskimi 
Turkami i Grekami, utrzymywaniem strefy buforowej oraz przywróceniem porządku 
na wyspie.

5 Teorię ćwierćwiecza można ponadto odnieść do wydarzeń XIX lub XVIII wieku, 
a nawet wcześniejszych stuleci. Rok 1789 jednoznacznie kojarzony jest z wybuchem 
rewolucji francuskiej, 1814 z początkiem Kongresu Wiedeńskiego ustanawiającego 
ład i porządek światowy na następne sto lat, a 1839 z rozegraną między Wielką 
Brytanią a chińską dynastią Qing pierwszą wojną opiumową. W 1864 roku miały 
miejsce jedne z najważniejszych bitew wojny secesyjnej, zaś ćwierć wieku później 
weszła w życie konstytucja Meiji w Japonii, będąca pierwszą ustawą zasadniczą 
w Azji.
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i incydentów politycznych, można zastosować również w przypadku analizy 
związków polityki z ruchem olimpijskim oraz szeroko rozumianym sportem. 
Zjawisko powtarzalności pewnych zdarzeń mających bezpośredni związek 
z polityką multilateralną dostrzegane jest od samego początku organizacji 
nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 roku. Z racji znanych z kalendarza 
starogreckiego czteroletnich okresów zwanych olimpiadami, niemożliwym jest 
rozpatrywanie kluczowych powiązań igrzysk olimpijskich z sytuacją międzyna-
rodową co dwadzieścia pięć lat. Możliwe są raczej symulacje co dwadzieścia 
lat. Przedstawione poniżej wnioski z analizy wydarzeń roku 1896, 1916, 1936, 
1956, 1976, 1996 oraz 2016 są próbą zastosowania schematu teorii ćwierćwie-
cza w zagadnieniu związanym bezpośrednio z kulturą fizyczną i olimpizmem6. 
Efekt rozważań pozwoli w końcowej części artykułu na refleksję, czy istnieje 
logiczna całość między określonymi zdarzeniami oraz czy istnieją podstawy 
do twierdzenia, iż w dalekiej przyszłości w XXI wieku teoria ta znajdzie swoje 
odzwierciedlenie.

Teoria ćwierćwiecza a ruch olimpijski przed II wojną światową

Koncepcja nowożytnego ruchu olimpijskiego pojawiła się w umyśle ba-
rona Pierre’a de Coubertina w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to, prawdo-
podobnie zainspirowany rozgrywkami Cotswold Olimpick Games w Much 
Wenlock oraz powołanymi w Grecji igrzyskami zappejskimi, postanowił 
na ich wzór zainicjować przygotowanie międzynarodowego olimpijskiego 
wydarzenia sportowego. De Coubertin zakładał realizację swojej wizji świata, 
w której sport kształtuje i rozwija poszczególne jednostki, przede wszystkim 
w możliwościach oddziaływań wychowawczych wynikających z pedagogi-
ki sportowej7. Swoje umiejętności sportowcy mieli demonstrować podczas 
igrzysk, zgodnie z ideą olimpizmu i wartościami wyznawanymi przez ruch 
olimpijski. Od samego początku de Coubertin deklarował pełną apolitycz-
ność ruchu. Praktyka jednak pokazała, iż między realnym funkcjonowaniem 

6 Przedstawiona problematyka w skonsolidowanej wersji (bez uwzględnienia 
XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 roku) została 
poruszona przez autora niniejszej publikacji w artykule The recurrence syndrome: 
A case study of the repeatability of political developments during the Olympic Games, 
opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Studies in Sport Humanities” 
w numerze 20/2016. Temat ten stanowił także przedmiot rozprawy zaliczeniowej 
autora podczas XXIII Międzynarodowego Seminarium Studiów Olimpijskich dla 
Studentów Podyplomowych, odbywającego się w dniach 1-30 września 2016 roku 
w Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w greckiej Olimpii.

7 H. Zdebska (2008), Istota i wartości zespołowych gier sportowych, Kraków.
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ruchu a jego polityczną bezstronnością i neutralnością widoczny jest wyraźny 
dysonans. Baronowi w istocie zależało na wzroście roli Francji w międzyna-
rodowych rozgrywkach sportowych, gdyż ówcześnie na próżno było szukać 
konkretnych francuskich sukcesów w tym zakresie. Organizacja I Letnich 
Igrzysk Olimpijskich poprzedzona była Kongresem dla wskrzeszenia igrzysk 
olimpijskich, w którym pośrednio zauważalne były już związki z polityką, 
na przykład podczas powoływania prezydium czy też trzyosobowego gre-
mium odpowiedzialnego za jego organizację z dominującym udziałem przed-
stawicieli francusko-anglosaskiej reprezentacji8. Ponadto Niemiecki Związek 
Gimnastyczny definitywnie wykluczał udział wszystkich swoich reprezentan-
tów z planowanego wydarzenia sportowego z powodu jego organizacji przez 
barona, w przypadku którego dostrzegano silny problem we francuskim 
pochodzeniu9. Podstawą przedstawionego stanowiska mogły być jednak na-
pięte międzynarodowe stosunki polityczne, a dokładniej bilateralne relacje 
pomiędzy Francją a Cesarstwem Niemieckim pod koniec XIX wieku. Twier-
dzono, iż zbyt późne wezwanie Niemców do współuczestniczenia w rozgryw-
kach oficjalnie miało de facto oznaczać brak takiej propozycji. De Coubertin 
rzekomo zasugerował to w wywiadzie dla jednego z francuskich tabloidów, 
iż kraj celowo został zawiadomiony z dużym opóźnieniem, gdyż obecność 
reprezentantów niemieckich uniwersytetów i szkół osłabiłaby w znaczący 
sposób start francuskich zawodników w imprezie10. Nie zwracając uwagi 
na postanowienia związku gimnastycznego, niemiecki przyrodnik Willibald 
Gebhardt utworzył w grudniu 1895 roku „Komitet dla niemieckiego udziału 
w Igrzyskach Olimpijskich 1896 w Atenach”, będący pierwszym Narodowym 
Komitetem Olimpijskim11. Dzięki jego zaangażowaniu zorganizowana w ko-
mitecie grupa zawodników postanowiła działać wbrew woli związku i wystar-
tować w igrzyskach w Atenach. Na jej czele stanął zdobywca największej dla 
Cesarstwa Niemieckiego ilości medali olimpijskich, gimnastyk Hermann We-
ingärtner12. Mimo problemów wewnętrznych w poszczególnych państwach 
nie da się ukryć, iż całość przedsięwzięć Pierre’a de Coubertina doprowadziła 
do ogromnego sukcesu, zorganizowania przełomowego wydarzenia sporto-
wego, którego efekty dostrzegane są do dzisiaj.

8 G. Młodzikowski (1979), Polityka i sport, Warszawa.
9 V. Kluge (1968), Olympische Sommerspiele von Athen bis Mexico. Die „Oder-Zeitung” 

kannte keinen Olympiasieger, Neuer Tag.
10 A. Metzner (1968), Olympia und die Deutsche Turnerschaft: 40 Jahre Boykott, „Die 

Zeit”, 05.04.1968.
11 A. Scherer (1996), Sport in Germany, „Olympic Review”, XXV(6): 36-38.
12 M. Rozmiarek (2015), The life and nonconformist views of sport of Hermann 

Weingärtner (1864-1919), „Studies in Sport Humanities”, 17: 40-44.
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Zaplanowane na 1916 rok VI Letnie Igrzyska Olimpijskie miały odbyć się 
po raz pierwszy na terenie Cesarstwa Niemieckiego w Berlinie. Miasto zosta-
ło wybrane na gospodarza podczas 14. Sesji MKOl w Sztokholmie, pokonując 
w rywalizacji o organizację igrzysk Amsterdam, Brukselę, Aleksandrię, Bu-
dapeszt i Cleveland. W tym samym roku rozpoczęto prace przygotowawcze 
nad adaptacją berlińskiego Deutsches Stadion do rozgrywek olimpijskich 
dyscyplin sportowych. Oficjalne otwarcie obiektu sportowego nastąpiło trzy 
lata przed planową inauguracją igrzysk, a podczas ceremonii triumfalnie wy-
puszczono dziesięć tysięcy gołębi oraz zorganizowano świętowanie ćwierć-
wiecza na pruskim tronie cesarza niemieckiego Wilhelma II Hohenzollerna13. 
Przeprowadzenie igrzysk uniemożliwił dość niespodziewany wybuch I wojny 
światowej, gdyż społeczność międzynarodowa nie zakładała tak wielkiego 
rozrostu konfliktu, który obejmie swoim zasięgiem państwa różnych konty-
nentów. Jednym z największych zwolenników odebrania organizacji imprezy 
Berlinowi był Justinien de Clary, były strzelec sportowy i brązowy medalista 
olimpijski z 1900 roku w trapie, pełniący wówczas funkcję prezesa Francu-
skiego Komitetu Olimpijskiego14. Pierre de Coubertin bardzo długo nie po-
dejmował decyzji o odwołaniu imprezy sportowej. Wstrzymywał się z decyzją 
przez rok od wybuchu wojny utrzymując, iż nawet w przypadku niemożności 
odbycia zawodów, niemieckie igrzyska otrzymają swój porządkowy numer 
VI, tak jak to miało miejsce w starożytnej Grecji. Ostatecznie zrezygnował 
z ich organizacji w 1915 roku, borykając się jednocześnie z problemem poli-
tycznej neutralności MKOl, podnoszonej w dyskusji przez domagającego się 
ekspulsji członków narodowości niemieckiej Theodore’a Cooka. Baron zde-
cydował o zamrożeniu działalności Komitetu do czasu zakończenia działań 
wojennych15.

Szanse na ekspansje swoich wpływów oraz wizji państwowości otrzymał 
Berlin dokładnie dwadzieścia lat później. Rosnąca w trakcie poprzednich im-
prez olimpijskich pozycja międzynarodowa igrzysk przykuła uwagę niemiec-
kich polityków oraz działaczy partyjnych, którzy poprzez organizację wido-
wiska chcieli udowodnić światu swoją silną, niepodważalną pozycję na mapie 
Europy16. Wyboru stolicy Rzeszy Niemieckiej na gospodarza XI Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku dokonano z pięcioletnim wyprzedzeniem 

13 60,000 Dedicate Berlin Stadium, „The New York Times”, 09.06.1913.
14 J.E. Findling, K.D. Pelle (1996), Historical dictionary of the modern Olympic 

movements, Westport-Londyn.
15 G. Młodzikowski (1984), Olimpiady ery nowożytnej, Warszawa.
16 A. Włodarczyk (2018), Olympic Games in Garmisch-Partenkirchen 1936 – sport, 

logistics, media, „Studies in Sport Humanities”, 23: 19-23.
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podczas 29. Sesji MKOl w Barcelonie. Republika Weimarska skorzystała przy 
okazji z prawa priorytetu wynikającego z art. 6. statutu MKOl, rezerwując so-
bie wstępnie prawo organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w alpejskim 
Garmisch-Partenkirchen. Berlin początkowo nie wzbudzał negatywnych 
kontrowersji. W głosowaniu korespondencyjnym otrzymał aż 46 głosów 
poparcia, przy 16 głosach oddanych na Barcelonę i 8 wstrzymujących się17. 
Jednak 30 stycznia 1933 roku do władzy doszedł Adolf Hitler, wprowadzając 
ideologię rasistowską i rozpoczynając niespotykane ówcześnie w tak wielkiej 
skali rządy terroru18. Krajowy sport został całkowicie zdominowany i opano-
wany przez Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotników (NSDAP), 
dzięki której bliski współpracownik Hitlera, Hans von Tschammer und Osten, 
objął stanowisko szefa niemieckiego sportu oraz prezesa Niemieckiego Komi-
tetu Olimpijskiego. Jednym z największych problemów, z którymi borykała 
się III Rzesza, była kwestia udziału w igrzyskach niemieckich sportowców 
pochodzenia żydowskiego, których uczestnictwo uważano za nieodpowied-
nie i niestosowne. Ówczesny Przewodniczący MKOl Henri de Baillet-Latour 
zwrócił się podczas 33. Sesji Komitetu w Wiedniu z oficjalnym wnioskiem 
o zagwarantowanie przez przedstawicieli Rzeszy Niemieckiej przestrzegania 
artykułów Karty Olimpijskiej w zakresie dopuszczenia do rozgrywek zawod-
ników z żydowskimi korzeniami, co zostało zadeklarowane w stwierdze-
niu, iż „co do zasady niemieccy Żydzi nie zostaną wykluczeni z XI Letnich 
Igrzysk Olimpijskich”19. Oświadczenie tylko na chwilę uspokoiło członków 
MKOl, gdyż problem ten powrócił w dyskusji podczas 32. Sesji Komitetu 
w Atenach, aczkolwiek tam Niemcy ponownie potwierdzili swoje przyrze-
czenie20. Kwestii tej nie odpuszczali wyłącznie Brytyjczycy i Amerykanie. Ci 
drudzy podczas zjazdu Amatorskiej Unii Lekkoatletycznej przyjęli rezolucję 
nawołującą do bojkotu Igrzysk Olimpijskich. O to samo prosił Amerykański 
Związek Olimpijski. Szef Związku Avery Brundage, znany ze swoich antyse-
mickich poglądów i sympatii do reżimu hitlerowskiego, zablokował przyjęcie 
dokumentu21.

17 O. Mayer (1960), A travers les anneaux olympiques, Genewa.
18 M. Rozmiarek (2021), The legacy of the 1936 Winter Olympics in Garmisch-

Partenkirchen in the context of sports tourism, „Studies in Sport Humanities”, 29: 
51-55.

19 D. Hart-Davis (1986), Hitler’s Games – The 1936 Olympics, Nowy Jork.
20 M. Kobierecki (2010), Bojkot igrzysk olimpijskich jako sprzeciw wobec upolityczniania 

rywalizacji sportowej – czy ich kolejny przejaw?, „Zbliżenia Cywilizacyjne”, t. VI: 
203-233.

21 G. Walters (2008), Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen, Poznań.
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W efekcie podczas XI Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku dopusz-
czono do udziału nielicznych sportowców z dalekimi żydowskimi korzeniami 
w niemieckiej reprezentacji (na przykład florecistki Heleny Mayer), co było 
zasługą między innymi dra Theodora Lewalda, niemieckiego członka MKOl 
pochodzenia żydowskiego, którego zasługi i pozostanie w grupie współpra-
cowników sportowych zatwierdził sam Hitler. Niemieckiemu Führerowi cho-
dziło bowiem przede wszystkim o gloryfikację systemu nazistowskiego oraz 
demonstrację siły militarnej. Już pierwszego dnia złamał on rażąco protokół 
olimpijski oczekując, by medaliści przybywali do jego loży honorowej celem 
otrzymania osobistych gratulacji, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją 
MKOl i ostatecznym powstrzymaniem pomysłu22. Każdy zaś z reprezentan-
tów Rzeszy Niemieckiej nosił na koszulkach i dresach godło orła ze swasty-
ką, pozdrawiając Adolfa Hitlera oraz widzów charakterystycznym gestem 
uniesionej ręki i hasłem „Heil Hitler!”23. Propagandową apoteozą możliwości 
organizacyjnych i finansowych Rzeszy stał się wyreżyserowany przez Leni 
Riefenstahl pierwszy pełnometrażowy dokument o igrzyskach olimpijskich – 
Olimpiada (niem. Olympia)24. Cele polityczne całkowicie zdominowały idee 
olimpijskie zepchnięte na drugi plan. Przy wszystkich tych sytuacjach decyzją 
kuriozalną było zgłoszenie wniosku nominacyjnego dla Pierre’a de Couberti-
na do Pokojowej Nagrody Nobla, który ostatecznie przepadł25.

Analogia teorii ćwierćwiecza w ruchu olimpijskim  
w II połowie XX wieku

Sportowców uczestniczących w XVI Letnich Igrzyskach Olimpijskich 
w 1956 roku było znacznie mniej, aniżeli we wcześniejszych latach. Spowo-
dowane to było między innymi wysokimi kosztami przejazdu na południową 
półkulę ziemi oraz bardzo dużą odległością, gdyż po raz pierwszy w historii 
igrzyska olimpijskie odbyły się w australijskim Melbourne, czyli na innym niż 
Europa i Ameryka Północna kontynencie26. Wiele państw zdecydowało się 
nie uczestniczyć w igrzyskach z powodu krwawo stłumionej przez Związek 

22 K. Zuchora (2016), Dialogi olimpijskie. O pięknie i pokoju, etyce i polityce, solidarności 
i edukacji, Warszawa. 

23 W. Lipoński (2012), Historia sportu, Warszawa.
24 A. Włodarczyk (2016), Olympia by Leni Riefenstahl – Propaganda, Document or Art?, 

„Studies in Sport Humanities”, 19: 37-41.
25 A. Kaźmierczak (2013), Wokół myśli pedagogicznej barona Pierre’a de Coubertin. W: 

J. Nowocień, K. Zuchora [red.], Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji 
olimpijskiej w 150-lecie urodzin Pierre’a de Coubertin, Warszawa: 408-415.

26 Z. Porada (1980), Starożytne i nowożytne igrzyska olimpijskie, Kraków.
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Socjalistycznych Republik Radzieckich rewolucji węgierskiej twierdząc, iż 
idea pokoju przyświecająca igrzyskom olimpijskim została zakłócona i wido-
wisko sportowe w przypadku nieustannie trwających konfliktów zbrojnych 
nie powinno w ogóle się odbyć. Zamysł ten potęgowany był również przez 
rozpoczętą 29 października 1956 roku militarną agresję Francji, Wielkiej 
Brytanii oraz Izraela na Egipt, która obejmowała cały szereg rywalizujących 
ze sobą podczas igrzysk olimpijskich narodów, a także niezmienny konflikt 
polityczny pomiędzy Tajwanem a Chińską Republiką Ludową. Z powodu 
wyżej wymienionych napiętych stosunków międzynarodowych, podczas 
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Melbourne nie uczestniczyły reprezentacje 
Egiptu, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Iraku, Libii oraz Chińskiej Republiki 
Ludowej. Do udziału w igrzyskach nie zgłosiły się ponadto takie państwa jak 
Liban, Panama, Gwatemala, Malta oraz Złote Wybrzeże27. Rok 1956 przyniósł 
więc pierwsze znaczące próby wykorzystania do celów politycznych igrzysk 
olimpijskich poprzez bojkot. Państwa rezygnujące z udziału w wydarzeniu 
w żaden sposób nie krytykowały organizatorów imprezy, chodziło im wyłącz-
nie o wyrażenie swojego sceptycznego przekonania wobec konfliktów zbroj-
nych oraz podejmowanych międzynarodowych decyzji politycznych na świe-
cie. Najważniejszym starciem sportowym podczas Igrzysk okazał się mecz 
reprezentacji Węgier i ZSRR w piłce wodnej. Biorąc pod uwagę przerażającą 
intensywność form działań prowadzonych przez Związek Radziecki na życie 
obywateli węgierskich, osiągnięcie zwycięstwa w trakcie bezpośredniego me-
czu z największym rywalem politycznym było dla węgierskich sportowców 
kwestią zasadniczą28. Tym bardziej, iż podczas meczu już w pierwszej minu-
cie Peter Mchvenieradze wykręcił ramię do tyłu węgierskiemu zawodnikowi. 
Jednak po rozpoczęciu drugiej połowy meczu miało miejsce kolejne zajście, 
podczas którego Boris Markarov z dużą siłą uderzył w prawe oko Antola 
Belvari’ego. Po tym ciosie nastąpiły pomiędzy reprezentantami zwaśnionych 
stron walki nad i pod powierzchnią wody. Sytuacja miała symboliczny wy-
miar obrony Węgier i odparcia ataku radzieckiego. W ostatnich minutach 
meczu Valentin Prokopov uderzył Ervina Zádora w twarz, uszkadzając mu 
prawy łuk brwiowy, z którego krew spłynęła do wody w basenie, zabarwia-
jąc ją na kolor czerwony29. Krew w wodzie stała się fizycznym symbolem 

27 The Official Report of the Organizing Committee for the Games of the XVI Olympiad  
Melbourne 1956 (1958), Melbourne.

28 M. Rozmiarek, A. Szabelski (2016), O węgierskiej krwi w wodzie, czyli konflikt 
Węgry – ZSRR a Letnie Igrzyska Olimpijskie w 1956 roku, „Refleksje. Pismo naukowe 
studentów i doktorantów WNPiD UAM”, 13: 123-138.

29 Hungarians Beat Russian Team, 4-0, „The New York Times”, 6.12.1956.
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tego sportowego pojedynku, a sędzia ostatecznie przerwał rywalizację przed 
czasem i uznał oficjalnie zwycięstwo Węgrów. Po zakończeniu Igrzysk Olim-
pijskich Ervin Zádor wraz ze czterema innymi zawodnikami podjął decyzję 
o pozostaniu w Australii, odmawiając jednocześnie powrotu do macierzyste-
go kraju okupowanego przez Sowietów i zostając uchodźcami politycznymi. 
Z całej drużyny narodowej Węgier aż czterdziestu pięciu spośród stu siedem-
dziesięciu pięciu zawodników wniosło o azyl polityczny po igrzyskach, w tym 
między innymi Ferenc Puskás30. Należy jednak zaznaczyć, iż Węgry były 
pierwszym krajem z bloku wschodniego, który po II wojnie światowej upo-
mniał się o prawa do niepodległości i niezawisłości. Stały się dowodem na to, 
że Związek Radziecki jest gotowy zastosować wszelkie metody do zdławienia 
wolnościowych aspiracji w zależnych od siebie państwach.

XXI Letnie Igrzyska Olimpijskie w Montrealu w 1976 roku spotkały się 
z jednym z największych grupowych bojkotów w historii igrzysk olimpijskich, 
przyjmującym formę protestu przeciwko ówczesnej sytuacji międzynarodo-
wej. Wynikał on z nasilenia żądań państw afrykańskich w stosunku do ruchu 
olimpijskiego. Ponadto zapoczątkowana dwadzieścia lat wcześniej dyskusja 
na temat udziału Tajwanu w igrzyskach dość dynamicznie powróciła. Jesz-
cze w kwietniu 1976 roku nic nie wskazywało na to, iż Tajwan nie zostanie 
dopuszczony do rozgrywek. Miesiąc później wyniknął jednak problem wy-
stępowania Tajwanu pod nazwą Republiki Chińskiej. Organizatorzy wyrazili 
jedynie zgodę na jego uczestnictwo pod własną flagą narodową oraz ze swoim 
hymnem państwowym, gdyż Chińska Republika Ludowa posiadająca stosunki 
dyplomatyczne z Kanadą przestrzegała ich przed dopuszczeniem zwaśnione-
go podmiotu międzynarodowego do udziału w wydarzeniu31. Idea rywalizacji 
sportowej podczas igrzysk olimpijskich po raz kolejny została przykryta spra-
wami politycznymi, zaś pięciu członków reprezentacji Tajwanu, którzy byli 
już w Montrealu i przygotowywali się do zawodów, opuściło ostatecznie wio-
skę olimpijską. Bojkot Igrzysk Olimpijskich w Montrealu przez szereg państw 
afrykańskich był natomiast wymierzony przeciwko udziałowi w imprezie re-
prezentacji Nowej Zelandii, utrzymującej kontakty sportowe z Republiką Po-
łudniowej Afryki oraz planującej zorganizowanie tournée dla jej narodowej 
drużyny rugbystów w 1976 roku na swoim terytorium. Z tego powodu Ko-
mitet Wykonawczy Najwyższej Rady Sportu Afrykańskiego w dniu 26 kwiet-
nia podjął decyzję zdystansowania się od dyscyplin olimpijskich, w których 

30 M. Rozmiarek, A. Szabelski (2020), Etos emigranta a Ferenc Puskás na tle innych 
uczestników igrzysk olimpijskich, „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie 
Czasopismo Naukowe”, 3 (2): 41-54.

31 Game playing in Montreal, „The Time”, 26.07.1976.
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udział zadeklarowali nowozelandzcy sportowcy. Wobec braku porozumienia 
z państwem kontynentu australijskiego, na czerwcowym posiedzeniu Orga-
nizacji Jedności Afrykańskiej szefowie reprezentacji państw członkowskich 
zdecydowali się na całkowity bojkot igrzysk i wystosowali list do MKOl nawo-
łujący do podjęcia ostatecznej decyzji o niedopuszczeniu zawodników z No-
wej Zelandii do rozgrywek. Warto przy tym zauważyć, że samo porozumienie 
państw afrykańskich de facto także ukazuje wpływ polityki na sport, gdyż tego 
typu porozumienia i decyzje były w jawnej sprzeczności z Kartą Olimpijską. 
MKOl odrzucił definitywnie otrzymany wniosek32. Z udziału w XXI Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich wycofało się aż 27 afrykańskich reprezentacji naro-
dowych, a w ramach solidarności z pokrzywdzonymi do bojkotu dołączyły 
również drużyny narodowe Iraku i Gujany. W wyniku tego rozwiązania, kon-
tynent afrykański reprezentowany był wyłącznie przez Senegal i Wybrzeże 
Kości Słoniowej, które pozostały do końca obojętne na zalecenia Organizacji 
Jedności Afrykańskiej33. Choć bojkot osiągnął międzynarodowo znikomy 
wydźwięk, najprawdopodobniej ze względu na fakt skierowania go wyłącznie 
w stosunku do Nowej Zelandii, to jednak był on ówcześnie największą formą 
protestu w bezpośredniej sprawie dotyczącej igrzysk. Był to także pierwszy 
przypadek, gdy presją, groźbą i szantażem nie osiągnięto zamierzonego celu. 
Ukazał natomiast ogromny problem segregacji rasowej i apartheidu, a for-
ma zastosowanych działań pozwoliła stwierdzić, iż wyłącznie jego całkowite 
wyeliminowanie rozwiąże mocno skomplikowaną kwestię, poruszoną w 1976 
roku przez państwa afrykańskie.

Dokonany przez Erica Roberta Rudolpha atak terrorystyczny, który przy-
brał formę zamachu bombowego w Parku Olimpijskim, całkowicie odsunął 
na boczny tor przebieg zmagań sportowych podczas XXVI Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. W wyniku zamachu z dnia 27 lipca 
śmierć poniosły 2 osoby, zaś aż 111 osób zostało rannych. Skala rażenia mogła 
być znacznie większa, gdyby nie interwencja strażnika Richarda Jewella, który 
zauważył bombę przed detonacją i zdążył zarządzić ewakuację ludności z par-
ku. Zamachowiec swoim działaniem pragnął wymusić anulowanie Igrzysk 
Olimpijskich. Krótko po północy dzięki systemowi przenoszenia oporządze-
nia ALICE wtargnął do parku z plecakiem, w środku którego znajdowały się 
trzy rurobomby. Dla większej skuteczności rażenia umieścił w nich gwoździe 

32 M. Słoniewski (2016), Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki 
międzynarodowej w latach 1976-1988, Warszawa.

33 E. Nowicka (1986), Działalność Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w latach 
1894-1981, Warszawa.
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murarskie, które w momencie wybuchu spowodowały najwięcej ran34. Wcze-
śniej jednak Rudolph zawiadomił policję o swoich planach. Śmierć w wyniku 
przebicia czaszki gwoździem poniosła 44-letnia Alice Hawthorne, a u 40-let-
niego tureckiego operatora kamery Meliha Uzunyola nastąpił w trakcie pracy 
na pobliskiej scenie koncertowej śmiertelny zawał serca35. Prezydent Stanów 
Zjednoczonych Bill Clinton potępił eksplozję nazywając ją „aktem terroru 
zła” i zadeklarował jak najszybsze odnalezienie i ukaranie sprawcy36. Pomimo 
krwawego wydarzenia, organizatorzy wspólnie z zawodnikami startującymi 
w poszczególnych dyscyplinach sportowych podjęli decyzje o kontynuowa-
niu rozgrywek olimpijskich zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogra-
mem. Zamachowiec po fakcie przyznał, iż zastanawiał się nad podjęciem 
swoich działań bardzo długo. Stwierdził, iż „choć celem ruchu olimpijskiego 
jest promowanie wartości globalnego socjalizmu, (...) to głównym motywem 
ataku 27 lipca było zawstydzenie, rozgniewanie i wprawienie w zakłopota-
nie rządu w Waszyngtonie z powodu jego skandalicznego usankcjonowania 
aborcji na żądanie”37.

Igrzyska w Rio de Janeiro w dobie światowego kryzysu 
migracyjnego

W marcu 2016 roku Thomas Bach zadeklarował, że Komitet spośród 
kilkudziesięciu potencjalnych kandydatów wybierze od pięciu do dziesięciu 
uchodźców, którzy będą uczestniczyli podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w Rio de Janeiro jako oficjalna reprezentacja uchodźców38. Spowodowane 
to było między innymi problemami geopolitycznymi Południowego Sudanu 
oraz trwającą od 2011 roku wojną domową w Syrii, w efekcie której zginęło 
kilkaset tysięcy ludzi. Podczas doboru do zespołu weryfikowano przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych status uchodźcy, jak również uwzględniano 
zdolności sportowe (możliwości osiągnięcia norm olimpijskich) i osobiste 
okoliczności danego olimpijczyka. Zakładając specjalny fundusz, MKOl 
przeznaczył dwa miliony dolarów amerykańskich na trening sportowców. 

34 M. Brenner (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, „Vanity Fair”, 
01.02.1997.

35 J. Jacobs (1996), In Atlanta, Fear Roams Hand In Hand With Anger, „Hartford 
Courant”, 28.07.1996.

36 Clinton pledges thorough effort to find Olympic park bomber, CNN, 27.07.1996.
37 A.E. Robertson (2007), Terrorism and Global Security, New York.
38 P. Gajzler (2016), Reprezentacja uchodźców na igrzyskach w Rio de Janeiro, www.

sport.onet.pl (28.12.2021).
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Poproszono następnie o pomoc poszczególne Narodowe Komitety Olim-
pijskie, które odpowiadały za zidentyfikowanie najlepszych przesiedlonych 
sportowców na swoim terytorium39. Jako pierwszą odnaleziono Yusrę Mardi-
ni, 17-letnią pływaczkę pochodzenia syryjskiego, która uciekając przepłynęła 
w nadmuchanej łodzi z Turcji do Grecji i podróżując następnie przez państwa 
Półwyspu Bałkańskiego, Węgry oraz Austrię dotarła do Niemiec, gdzie się 
osiedliła i rozpoczęła swoje treningi40. Kolejną uczestniczką była pochodząca 
z Islamskiej Republiki Iranu Raheleh Asemani, która z uwagi na otrzyma-
nie belgijskiego obywatelstwa i uzyskanie zgody przewodniczącego MKOl 
na zmianę barw reprezentowała ostatecznie Królestwo Belgii41. Do drużyny 
uchodźców dołączyli także Syryjczyk Rami Amis, pięciu reprezentantów po-
chodzących z Sudanu Południowego, dwóch przedstawicieli Demokratycznej 
Republiki Konga oraz jeden Etiopczyk. Prócz reprezentacji uchodźców, pod-
czas Igrzysk w Rio de Janeiro można było dostrzec również drużynę złożoną 
z dziewięciorga zawodników pochodzących z Kuwejtu, startującą jako Nieza-
leżni Sportowcy Olimpijscy. Spowodowane to było zawieszeniem przez MKOl 
w dniu 27 października 2015 roku Narodowego Komitetu Olimpijskiego 
Kuwejtu po raz drugi w przeciągu pięciu lat z powodu nadmiernej ingerencji 
władz państwa w suwerenność Komitetu42. Na tym przykładzie można więc 
zauważyć, iż nie tylko polityka zewnętrzna ma szereg powiązań z decyzjami 
wydawanymi przez MKOl, ale również wewnętrzne relacje na linii państwo 
a organizacja międzynarodowa odgrywają dużą rolę w kształtowaniu olimpij-
skich realiów.

Podsumowanie

Zasady scharakteryzowanej we wstępie teorii ćwierćwiecza, odnoszącej 
się do naczelnych, strategicznych wydarzeń politycznych ubiegłych wieków, 
można zastosować przy badaniach dotyczących bezpośredniej interakcji 
między polityką a wszelkimi formami współzawodnictwa olimpijskiego. 
Poziom zaawansowania tych zależności jest za każdym razem inny i zależy 
od konkretnych okoliczności, jednak ich wnikliwe obserwacje pozwalają 

39 Refugee Olympic Team to shine spotlight on worldwide refugee crisis, www.olympics.
com (15.12.2021).

40 H. Saul (2016), Yusra Mardini: Olympic Syrian refugee who swam for three hours in 
sea to push sinking boat carrying 20 to safety, www.independent.co.uk (24.11.2021).

41 R. Casert (2016), Former refugee want to earn Rio taekwondo medal as Belgian, www.
eu.usatoday.com (10.12.2021).

42 S. Krystek (2016), Rio 2016: Kuwejccy sportowcy wystartują pod flagą olimpijską, 
www.polsatsport.pl (28.11.2021).
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na stwierdzenie, iż średnio co dwadzieścia lat polityka całkowicie przesuwa 
widowisko olimpijskie do drugiej linii, sama pretendując do bycia najważ-
niejszym elementem wydarzenia. Zjawisko powtarzalności pewnych zdarzeń, 
mających bezpośredni związek z polityką multilateralną dostrzegalne jest 
od samego początku organizacji nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 
roku.

Teoria politycznej powtarzalności olimpijskiej i przeprowadzone w jej 
zakresie badania potwierdzają istotność polityki oraz jej dominację wyróż-
niającą się podczas igrzysk w latach 1896, 1916, 1936, 1956, 1976, 1996 oraz 
2016. W efekcie można dojść do uogólnienia i wskazać, iż w 1896 roku sama 
organizacja I Igrzysk Olimpijskich miała znamiona politycznej, gdyż celem 
pośrednim Pierre’a de Coubertina było wdrożenie we Francji, będącej de facto 
zaściankiem sportowym Europy, szybkiej i efektywnej reformy w szkolnic-
twie i nauczaniu z zakresu kultury fizycznej, dzięki której pozycja państwa 
na arenie międzynarodowej byłaby mocniejsza i bardziej stabilna. Baron po-
dejmował również próby zwiększenia roli swojego kraju między innymi po-
przez dominujący udział przedstawicieli francusko-anglosaskiej reprezentacji 
w składach prezydium oraz wśród organizatorów Kongresu dla wskrzeszenia 
igrzysk olimpijskich. Gdyby nie I wojna światowa, będąca efektem pewnych 
międzynarodowych sytuacji politycznych, VI Letnie Igrzyska Olimpijskie 
w 1916 roku miały szansę się odbyć. Początkowo nie zakładano tak wielkie-
go rozrostu konfliktu, który objął swoim zasięgiem państwa różnych konty-
nentów. Decyzja o zaniechaniu organizacji wydarzenia sportowego zapadła 
w 1915 roku, zamrożono także działalność MKOl. W 1936 roku władze III 
Rzeszy Niemieckiej poprzez organizację igrzysk chciały udowodnić światu 
niepodważalną pozycję swojego państwa na mapie Europy. Momentem prze-
łomowym było dojście do władzy Adolfa Hitlera,  implementującego ideolo-
gię rasistowską i rozpoczynającego powszechne rządy terroru. Niemieckiemu 
Führerowi chodziło przede wszystkim o demonstrację siły militarnej oraz 
gloryfikację systemu nazistowskiego kosztem najszlachetniejszych idei olim-
pijskich. Dwadzieścia lat później agresja Wielkiej Brytanii, Francji oraz Izraela 
na Egipt, która obejmowała cały szereg rywalizujących ze sobą podczas igrzysk 
olimpijskich narodów, bezustanny konflikt polityczny pomiędzy Chińską Re-
publiką Ludową a Tajwanem, a także krwawo stłumiona przez ZSRR rewo-
lucja węgierska, całkowicie przyćmiły przebieg Igrzysk Olimpijskich w 1956 
roku. Kulminacyjnym ich punktem był mecz Związku Radzieckiego z repre-
zentacją Węgier w piłkę wodną, podczas którego, w wyniku ostrej rywaliza-
cji między zwaśnionymi stronami krew spłynęła do wody w basenie. Letnie 
Igrzyska Olimpijskie w Montrealu w 1976 roku spotkały się z największym 
ówcześnie bojkotem w historii igrzysk olimpijskich, przyjmującym formę 
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protestu przeciwko sytuacji politycznej na świecie. Wynikał on ze wzrostu 
nasilenia żądań państw afrykańskich w stosunku do ruchu olimpijskiego oraz 
kontrowersji związanych z udziałem Tajwanu w igrzyskach. Ostatecznie aż 
27 afrykańskich reprezentacji narodowych wycofało się z rozgrywek, a dwie 
kolejnie dołączyły do nich na zasadzie solidaryzowania się z pokrzywdzony-
mi zawodnikami. W 1996 roku atak terrorystyczny zepchnął na bok przebieg 
zmagań sportowych XXVI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Ofiary 
poniosły cierpienie i śmierć w imię polityki, gdyż głównym motywem za-
machu było wprawienie w zakłopotanie rządu w Waszyngtonie z powodu 
jego bulwersującego usankcjonowania aborcji na żądanie. Z kolei rok 2016 
wywołał duże dyskusje na temat światowego kryzysu migracyjnego, którego 
skutkiem podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro było 
powołanie reprezentacji uchodźców z Syrii, Sudanu Południowego, Demo-
kratycznej Republiki Konga oraz Etiopii. Ponadto nadmierna ingerencja Ku-
wejtu w działania MKOl spowodowała zawieszenie tego kraju jako członka, 
a kuwejccy zawodnicy startowali jako Niezależni Sportowcy Olimpijscy pod 
flagą olimpijską.

Podczas analizy poszczególnych igrzysk olimpijskich nie można natural-
nie deprecjonować rangi wydarzeń Igrzysk w Monachium w 1972 roku, Mo-
skwie w 1980 roku, Los Angeles w 1984 roku, Seulu w 1988 roku czy innych, 
podczas których również miały miejsce wydarzenia mogące mieć bezpośred-
nie powiązania z prowadzoną ówcześnie polityką. Równie istotne choćby 
z komunitarystycznego punktu widzenia w zakresie budowania wspólnoto-
wości były Igrzyska w Tokio w 2020 (a w efekcie 2021) roku, które z uwagi 
na liczne obostrzenia i ograniczenia wynikające z ówcześnie trwającej pan-
demii COVID-19, w oczach zwolenników liberalizmu mogły budzić szereg 
wątpliwości43. Amerykańscy politolodzy, Patrick M. Cottrell oraz Travis Nel-
son twierdzą, iż w zasadzie od Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku 
nie było żadnych rozgrywek olimpijskich, które nie byłyby eksploatowane dla 
pewnych celów politycznych44. Mimo wszystko natężenie wszelkich działań 
politycznych w każdym kolejnym roku jest zmienne, często zupełnie inne 
od poprzednich, choć powaga niektórych zdarzeń może realnie wskazywać 

43 Więcej informacji na temat XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
z perspektywy nie tylko politycznej, ale i ekonomicznej, społecznej czy planistyczno-
urbanistycznej, znajduje się w pracy zbiorowej Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokyo 2020 
w obliczu pandemii COVID-19 napisanej pod redakcją Adrianny Banio i wydanej 
nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego w 2021 roku.

44 P.M. Cottrell, T. Nelson (2010), Not just the Games? Power, protest and politics at the 
Olympics, „European Journal of International Relations”, 17(4): 729-753.
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na najwyższy stopień powiązań igrzysk z polityką. Trudno podważać jed-
nak zasadność powyższej teorii, gdyż takie okoliczności, jak między innymi 
I wojna światowa czy polityka antysemityzmu i rasizmu Adolfa Hitlera trwale 
zmieniły bieg olimpijskich wydarzeń i zapisały się bezpośrednio w historii 
igrzysk. Pewna ich powtarzalność może również sygnalizować przełomowe 
wydarzenia podczas kolejnych igrzysk XXI wieku, których w chwili obecnej 
nie można w 100% przewidzieć. 
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BEATA FOSZCZYŃSKA
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

WSPÓLNOTOWE WARTOŚCI 
OLIMPIZMU

Świat wartości ponadindywidualnych oferuje człowiekowi udział w życiu 
kulturalnym i powoduje rozwinięcie jego sił duchowych. Spuścizna społecz-
no-kulturowa stanowi zespół wartości, które człowiek przyswaja, przeżywa 
i tworzy. To właśnie sfera wartości jest swego rodzaju propozycją ochrony 
oraz drogowskazem dla współczesnego człowieka, który jest narażony na kry-
zys współczesności, związany z dehumanizacją, rozwojem nowoczesnych 
technologii, nadmiarem informacji i wszechobecnej dezinformacji.

Wartości zajmują szczególne miejsce w kulturze, pełniąc zarazem swoiste 
funkcje. Odgrywają ogromną rolę w życiu człowieka i całych społeczeństw. Każ-
da dziedzina egzystencji jest z nimi związana. Potrafią stymulować i kształto-
wać świadomość, wzbudzać przeżycia, motywować do działania, wytyczać cele 
działań, scalać ich wytwory, integrować jednostki oraz społeczeństwa, są jedno-
cześnie niezbędne dla ich trwałości i rozwoju1. Według Józefa Tischnera, świat 
wartości to naturalne i właściwe środowisko człowieka. Nie ma takiego obszaru 
świata, który byłby absolutnie wolny od aksjologicznych zabarwień. Wartość 
odznacza się tym, że promieniuje na świat2. Człowiek żyje pośrodku wartości, 
ku nim kieruje swoje dążenia, myśli i czyny. Wartości inspirują do działania 
i są czymś w rodzaju tła, które pojawia się przed i za człowiekiem. Są wyznacz-
nikiem postaw wobec innych ludzi oraz rzeczy, mają także wpływ na samo-
ocenę i stany emocjonalne3. W ujęciu Władysława Stróżewskiego, wartość jest 

1 L. Dyczewski (2001), Miejsce i funkcja wartości w kulturze. W: L. Dyczewski [red.], 
Kultura w kręgu wartości, Lublin: 39.

2 J. Tischner (1992), Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, 
Kraków: 121-122.

3 J. Tischner (2001), Etyka wartości i nadziei. W: J. Tischner, J. A. Kłoczowski [red.], 
Wobec wartości, Poznań: 13.
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wartością czegoś, momentem „wyjścia ku” oraz momentem „promienności” 
związanym ze źródłem jej emocjonalnego działania, utożsamianym z samą 
wartościowością wartości. A do istoty wartości należy jej szczególna transcen-
dencja oraz jej eidos, polegający na uchwyceniu istoty wartości „jako takiej”4.

Sport jest również tą dziedziną ludzkiej działalności, w której wartości 
pełnią ważną rolę5. Świat sportu jest przestrzenią, w której skupiają się różne 
heterogenne wartości, zarówno egzystencjalne: zdrowotne, sprawnościowe, 
ekologiczne, prakseologiczne; również wartości esencjalne, w tym: poznaw-
cze, etyczne, społeczne, sakralne, estetyczne oraz wartości ornamentalne: 
ludyczne, rozrywkowe, towarzyskie6. Sport jest specyficznie uformowaną 
przestrzenią doświadczeń różnego typu wartości. Zwłaszcza sport olimpijski 
– jak pisze Józef Lipiec – stał się najbardziej udaną w czasach nowożytnych 
próbą kulturowej uniwersalizacji, gdyż potrafił zbudować wspólną przestrzeń 
dla podzielonego świata i zróżnicowanych w nim jednostek. Angażuje on mi-
liony i miliardy ludzi, integrując ich wokół wspólnych zasad, norm i symboli, 
ponad podziałami7. „Nawiązuje do wspólności prostych potrzeb i bazowych 
wartości moralnych (równość, sprawiedliwość, wolność)”8. Nowożytny olim-
pizm stał się fenomenem zadziwiającym swą oryginalnością oraz powszech-
nością zasięgu w cywilizacji współczesnej9. Igrzyska olimpijskie przyczyniają 
się do doskonalenia człowieka w jego „kształtowaniu świata globalnego, bar-
dziej humanistycznego, zjednoczonego i solidarnego”10.

Wspólnota, komunitaryzm, liberalizm

Wspólnota to typ grupy społecznej o silnej więzi wewnętrznej, której pod-
stawą są nie tyle świadomie wyznaczone cele, ile czynniki emocjonalne, mające 
źródło w tradycji, obyczaju, wartościach oraz poczuciu obowiązku wobec grupy11.

4 W. Stróżewski (2013), Logos, wartość, miłość, Kraków: 64.
5 Zob. B. Foszczyńska (2020), Aksjosfera sportu. W: J. Romański, A. Szklarska, S. Prej-

snar-Szatyńska [red.], Na przełomie. 25 lat seminarium filozoficznego, Uniwersytet 
Jagielloński 1995-2020, Kraków: 291-314.

6 J. Lipiec (1999), Filozofia olimpizmu, Warszawa: 20.
7 Tamże: 81.
8 Tamże: 83.
9 Tamże: 67.
10 Z. Dziubiński (2012), Sport jako przestrzeń socjalizacji osoby ludzkiej (próba przed-

stawienia nauczania Kościoła katolickiego z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej 
‘2012 i Igrzysk olimpijskich w Londynie ‘2012). W: Z. Dziubiński, K.W. Jankowski 
[red.], Kultura fizyczna a socjalizacja, Warszawa: 64.

11 Wspólnota (1996). W: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, Warszawa: 904.
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Rozpatrując istotę i sens wspólnoty, przyjmuje się dwa stanowiska. Pierw-
sze dotyczy wspólnotowości o charakterze organicznym, naturalistycznym, 
która jest rozumiana jako harmonijna, niezmienna i determinująca przyna-
leżność do niej jednostek oraz ekskluzywność członkostwa. W takiej wspól-
nocie dobro całości jest ważniejsze niż dobro jednostek. Drugie, o charakte-
rze konstruktywistycznym, zakłada wolicjonalny charakter wspólnotowości, 
wewnętrzną różnorodność, podkreśla autonomię jednostek i indywidualizm. 
A jej członkowie uważają, że taka wspólnota zachowuje swój sens tak długo, 
jak tylko istnieje chęć uczestniczenia w niej oraz emocjonalna więź. Warto-
ściami nadrzędnymi takiej wspólnoty są sprawiedliwość i solidarność12.

Św. Tomasz z Akwinu używał pojęcia „dobro wspólne” – bonum com-
mune w trzech znaczeniach: w odniesieniu do organicznej wspólnoty jako 
całości, w kontekście wspólnoty politycznej oraz w odniesieniu do Boga jako 
pełnej i ostatecznej przyczynowości13. Jan Paweł II połączył koncepcję dobra 
wspólnego z zasadą solidarności wspólnotowej. Świadomość istoty dobra 
wspólnego była warunkiem wstępnym do zrealizowania zasady solidarności 
we wspólnocie. Uważał, że osiąganie dobra wspólnego poprzez współdziała-
nie i solidarność w relacjach międzyludzkich, należą do obowiązków każdego 
katolika14. Stefan Wyszyński uważał, iż zasadnicze rozumienie istoty dobra 
wspólnego musi się nierozerwalnie łączyć z tym, że człowiek potrzebuje 
do swego pełnego rozwoju współdziałania z innymi ludźmi, a także wielu 
płaszczyzn działań do integralnego rozwoju15. J. Tischner pisze, że aby zaist-
niała wspólnota, to musi być dialog, potrzeba, aby ludzie wyszli z kryjówek, 
zbliżyli się do siebie i rozpoczęli wymianę zdań16.

Z pojęciem wspólnoty związany jest termin komunitaryzm. Komunitaryzm 
to nurt we współczesnej filozofii politycznej i społecznej oraz filozofii etyki, zro-
dzony z krytyki założeń liberalizmu. Jest to idea, według której istnienie ludzkie 
jest w dużej mierze kształtowane przez różne rodzaje wspólnot konstytutyw-
nych lub relacji społecznych. Większość życia odbywa się w społecznościach, 
które kształtują osądy moralne i polityczne, a ludzie mają obowiązek wspierania 

12 D. Dańkowski (2013), Czy dobro wspólne może być podstawą etyczną racji stanu, Kra-
ków: 112.

13 M. Novak (1998), Wolne osoby i dobro wspólne, Kraków: 42.
14 D. Dańkowski (2013), Czy dobro wspólne może być podstawą etyczną racji stanu, dz. 

cyt.: 123.
15 S. Fel (2017), Stefana Kardynała Wyszyńskiego koncepcja narodu. W: S. Fel i M. Wód-

ka [red.], Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, Lublin: 99.
16 J. Tischner (2000), Etyka solidarności, Kraków: 17, cyt. za. R. Czekalski (2019), Ak-

tualność etosu solidarności w okresie transformacji na podstawie rozważań ks. Józefa 
Tischnera. W: Z. Dziubiński, N. Organista [red.], Kultura fizyczna a etos, Warszawa.
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poszczególnych społeczności, które nadają sens ludzkiemu życiu, bez którego 
byliby zdezorientowani, głęboko samotni i niezdolni do świadomej moralności. 
Idee komunitarne mają długą historię na Zachodzie i w Chinach, natomiast 
początkiem współczesnego komunitaryzmu była krytyka przełomowej książki 
Johna Rawlsa z 1971 roku pt. A Theory of Justice. Opierając się przede wszyst-
kim na spostrzeżeniach Arystotelesa i Hegla, filozofowie polityczni, tacy jak 
Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor i Michael Walzer, kwestio-
nowali założenie J. Rawlsa, że głównym zadaniem rządu jest zapewnienie i spra-
wiedliwe rozdzielenie wolności i zasobów gospodarczych, jakich potrzebują 
jednostki, charakteryzujące się wolnością wyboru17.

Według znawców problematyki, naszkicowanie wyraźnej linii demarka-
cyjnej między komunitaryzmem a liberalizmem jest zadaniem trudnym, a na-
wet wręcz niewykonalnym18. Niektórzy twierdzą, że „komunitaryzm i libera-
lizm nie są stanowiskami tak antagonistycznymi, jak by się mogło wydawać”19. 
Większość badaczy uważa komunitaryzm za antyliberalny nurt we współcze-
snej anglosaskiej filozofii politycznej, który afirmuje wartość wspólnoty jako 
niezbędnej do osiągnięcia przez jednostkę wymiaru moralnego i zakorzenie-
nia w relacjach społecznych20. Według Andrzeja Szahaja, przedmiotem spo-
ru liberałów i komunitarystów są dwa modele wspólnotowości: organiczny 
(nierefleksyjny) i konstruktywistyczny (refleksyjny). Oponenci wzajemnie 
zarzucają sobie idealizm i utopijność prezentowanych przez siebie modeli21. 
Mariusz Turowski w książce pt. Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne 
koncepcje jednostki, wspólnoty i państwa jako krytyki społecznej i politycznej, 
ukazał, że stanowisko komunitarystyczne nie jest przeciwne liberalnemu, lecz 
stanowi jeden z aspektów ewolucji tej orientacji22.

Liberalizm, wywodzący się z myśli oświeceniowej, kładł nacisk 
na nierozerwalny związek wolności politycznej i ekonomicznej, którego 

17 D. Bell (2020), Communitarianism. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://
plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/communitarianism (21.12.2021). 

18 K. Koźmiński (2012), Komunitaryzm jako liberalizm odpowiedzialny – filozofia dobra 
Charlesa Taylora, „Anthropos?”, 18-19: 152. 

19 S. Czarnecki (2002), Czy liberalizm deprecjonuje wspólnotę? W odpowiedzi na krytykę 
komunitarystyczną. W: M. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski [red.], Indywidu-
alizm, wspólnotowość, polityka, Toruń: 174.

20 Ł. Dominiak (2010), Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu, Toruń: 9.
21 Zob.: A. Szahaj (2000), Jednostka czy wspólnota: spór liberałów z komunitarystami 

a „sprawa polska”, Warszawa; A. Szahaj (2007), Samotność i wspólnota. W: J. Rutko-
wiak, D. Kubinowski, M. Nowak [red.], Edukacja, moralność, sfera publiczna, Lublin. 

22 M. Turowski (2011), Liberalizm po komunitaryzmie? Filozoficzne koncepcje jednostki, 
wspólnoty i państwa jako krytyki społecznej i politycznej, Toruń.
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urzeczywistnienie stanowiło państwo demokratyczne o gospodarce wolno-
rynkowej. Krytyka tej koncepcji wskazywała, że liberalizm jako teoria poli-
tyczna opierająca się na pojęciu „człowieka ekonomicznego” nie potrafi objąć 
w swoich zasobach i włączyć wartości etycznych i uczuć, takich jak: solidar-
ność, patriotyzm, współczucie i poświecenie dla innych23. Dla liberalizmu 
fundamentalny jest szacunek wobec jednostki oraz wartość indywidualnego 
wyboru24. „Liberalna wspólnota to wspólnota z założenia oparta na poszano-
waniu jednostkowej wolności i zapewniająca jej ochronę”25. Komunitaryści 
kładą nacisk na istnienie nierozerwalnych i koniecznych związków jednostki 
ze społeczeństwem oraz podkreślają ważność odbudowania tradycyjnych 
wartości i postaw związanych z pojęciem wspólnoty (solidarność, odpowie-
dzialność społeczna, dobro wspólne). I nie podważają słuszności liberalnego 
postulatu ochrony autonomii człowieka, lecz podkreślają, że bez zakorzenie-
nia w określonej społeczności ludzka autonomia jest iluzją26. Obydwie trady-
cje prezentują odmienne wizje człowieka i jego miejsca w społeczeństwie27.

Olimpizm a dobro wspólne

Twórcą ideowych podstaw nowoczesnego olimpizmu, sięgającego do tra-
dycji antycznych igrzysk olimpijskich oraz założycielem Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego jest Pierre de Coubertin, według którego sport miał 
być miejscem doskonalenia sportowców oraz szkołą przygotowania do ży-
cia i kształtowania moralnie szlachetnych postaw. „Zdrowa demokracja oraz 
właściwie pojęty pokojowy internacjonalizm będą przenikać na odbudowany 
stadion, aby służyć tam pielęgnowaniu kultu honoru i bezinteresowności, 
który w parze z dziełem rozwoju fizycznego umożliwi atletyce prowadzenie 
dzieła rozwoju moralnego i społecznego pokoju”28. Uważał, że należy podjąć 
takie działania, aby ludzie, mimo różnych konfliktów, mogli współżyć ze sobą, 
respektować się, szanować godność i inność drugiego człowieka oraz kulturę 

23 J. Miklaszewska (2015), Sprawiedliwość liberalna, Kraków: 7.
24 M.C. Nussbaum (2003), Political Liberalism and Respect: A Response to Linda Barclay, 

„Sats – Nordic Journal of Philosophy”, 4(2): 25-44.
25 B. Grabowska (2011), Wolność i wspólnota w liberalnej wizji polityki, „Humanistyka 

i Przyrodoznawstwo”, 17: 228.
26 Z. Kieliszek (2017), Ontyczno-funkcjonalny status narodu a podstawowe idee liberali-

zmu i komunitaryzmu, „Studia Warmińskie”, 54: 13-14. 
27 Tamże: 11.
28 P. de Coubertin (1994), Atletyka w nowoczesnym świecie a igrzyska olimpijskie. W: G. 

Młodzikowski, K. Hądzelek [oprac.], Pierre de Coubertin. Przemówienia, Pisma różne 
i listy, Warszawa: 19.
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różnych krajów, tak aby najwyższe wartości narodów stały się źródłem szla-
chetnej walki i pokojowego współzawodnictwa29.

Nowożytny olimpizm interpretować możemy na wiele sposobów, termin 
ten występuje w kilku supozycjach znaczeniowych. Można go uznać za odtwo-
rzenie i kontynuację pewnego wątku z przeszłości, czyli starogreckiego oby-
czaju rozgrywania zawodów sportowych w świętej enklawie Olimpii. W in-
nym ujęciu, pamięć o starożytnych igrzyskach weszłaby jedynie do zestawu 
składników ideowej inspiracji de Coubertina i poza podobną symboliką, nie 
miałby olimpizm wiele wspólnego z greckim prototypem, gdyż wpisywałby 
się w ramy społeczeństwa nowoczesnego. Można go ujmować jako ideologię 
lub zarys systemu wartości, uformowanego w olimpijski ideał. Może też być 
rozpatrywany jako ruch społeczny, który obejmuje instytucje sterujące orga-
nizacją działań, układem igrzysk i poprzedzających je przygotowań, a sens 
olimpizmu tkwiłby wtedy w programie wszystkich akcji światowego ruchu 
olimpijskiego. Może on także sięgać dalej, na rozległe tereny wszelkiego spor-
tu i całej powszechnej kultury fizycznej30.

Olimpizm odznacza się ogromną siłą przyciągania, jest fenomenem, który 
potrafi wzbudzać podziw i fascynację wśród wielu miliardów ludzi na całym 
świecie. Angażuje nie tylko sportowców, trenerów, działaczy i kibiców wokół 
wspólnych celów i wartości, ale także skupia wokół siebie tzw. wielką świato-
wą rodzinę olimpijską, czyli wspólnotę zgromadzoną wokół podstaw i zasad 
olimpijskiego stadionu. Przynależność do ruchu olimpijskiego deklarują nie-
mal wszystkie kraje na świecie.

W zgodzie z wieloma autorytetami oraz badaczami współczesnego spor-
tu (w tym olimpijskiego) i całej kultury fizycznej, podać należy, iż sport jest 
ważną częścią życia współczesnych społeczeństw. Jest on nośnikiem niezwy-
kle ważnych norm, wartości i zasad, które są niezbędne dla istnienia i roz-
woju wspólnoty, a także światowej współpracy i pokojowego współistnienia 
wszystkich społeczeństw w świecie globalnym.

Jan Paweł II wskazywał na sport, jako szczególnie ważne narzędzie in-
tegralnego rozwoju człowieka oraz czynnik niezwykle przydatny w procesie 
budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. „Poczucie braterstwa, wielko-
duszność, uczciwość i szacunek dla ciała – stanowiące z pewnością niezbędne 
cnoty każdego dobrego sportowca – przyczyniają się do budowy społeczeń-
stwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wy-
żej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą 

29 Tamże: 66.
30 J. Lipiec (1999), Filozofia olimpizmu, dz. cyt.: 68.
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konfrontację”31. Stanisław Kowalczyk podaje, że z samej natury sportu wynika 
to, iż jest społeczną aktywnością, dlatego na jego terenie obowiązują ogólne 
zasady życia społecznego. Najważniejsze z nich to: zasada solidarności i do-
bra wspólnego, zasada personalizmu, równości i sprawiedliwości32. Według 
J. Lipca, znaczenie ruchu olimpijskiego i idei olimpizmu jest niepodważalne. 
„Są one aksjologicznym układem odniesienia dla całego sportu, w zasadach 
olimpijskich znajdując fundament dla wszelkich realizowanych wartości, 
norm i praw. Jest też olimpizm uznanym reprezentantem sportu na terenie 
kultury jako takiej, ambasadorem pozycji, tudzież ambicji ogółu i poszcze-
gólnych dziedzin sportu, a nawet całej kultury fizycznej”33. Igrzyska olimpij-
skie są jedynym takim świętem, które jest wspólne dla wszystkich żyjących 
na tej ziemi, ponieważ ich zasady są zrozumiałe dla ogółu i bliskie wszystkim 
ludziom34.

Jak pisze Zbigniew Krawczyk, to dzięki renesansowi igrzysk olimpijskich 
na początku dwudziestego wieku sport ukształtował się jako międzynaro-
dowa instytucja o charakterze kulturalnym. Olimpizm jako uniwersalna 
doktryna oraz ruch społeczny, wpisał się w najistotniejsze procesy końca XX 
i początku XXI stulecia: pokojową kooperację narodów i państw, docierając 
ze swoją ideą i etyką fair play do wszystkich społeczności na świecie35. Sport 
jest istotnym czynnikiem, dzięki któremu realizowana jest w społeczeństwach 
zasada sprawiedliwości36. Daje człowiekowi szansę zrównania się z innymi, 
zgodnie z zasadami egalitaryzmu. Wielka rola sportu we współczesnym świe-
cie związana jest z wyrażaniem i popularyzowaniem idei braterstwa, pokoju, 
koegzystencji, współpracy, tożsamości i wzajemnego zrozumienia37. Według 
Krzysztofa Zuchory, olimpizm ułatwia poruszanie się w relacjach społecznych 
opartych na sprzecznych oczekiwaniach, przestrzega uniwersalnych zasad 
i norm etycznych, które są ważne w budowaniu stosunków międzynarodo-
wych w globalnym świecie38.

31 J. Paweł II (2001), Wielki Sportowy Jubileusz Roku 2000. W: Z. Dziubiński [red.], Ak-
sjologia sportu, Warszawa: 19.

32 S. Kowalczyk (2010), Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin: 81.
33 J. Lipiec (2007), Pożegnanie z Olimpią, Kraków: 53-54.
34 J. Lipiec (1988), Kalokagatia. Szkice z filozofii sportu, Warszawa-Kraków: 78.
35 Z. Krawczyk (2018), Kariera sportu. W: Z. Dziubiński, M. Lenartowicz [red.], Kultura 

fizyczna a prestiż społeczny, Warszawa: 44.
36 Tamże: 47.
37 Z. Krawczyk (2019), W poszukiwaniu istoty sportu. W: Z. Dziubiński, N. Organista 

[red.], Kultura fizyczna a etos, Warszawa: 57-59.
38 K. Zuchora (2019), Olimpizm – sprawność moralna podniesiona na wyżyny sztuki. W: 

Z. Dziubiński, N. Organista [red.], Kultura fizyczna a etos, Warszawa: 20-23.
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Duch olimpizmu propagowany przez nowożytne igrzyska olimpijskie, 
obejmuje swym zasięgiem szerokie audytorium. Igrzyska olimpijskie są jed-
nym z największych dziedzictw ludzkości. Wykraczają poza granice sportu 
stanowiąc zespół kodów kulturowych, obejmujących zarówno politykę, eko-
nomię, historię, filozofię i sztukę, które są istotą ludzkości. Poprzez swój glo-
balny charakter, przekraczają granice, pokonują bariery i docierają do całego 
świata. Pełnią rolę katalizatora łączącego różne rasy, grupy etniczne i kultury. 
Co więcej, tworzą wyjątkowe i trwałe dziedzictwo dla kolejnych pokoleń po-
przez globalną proliferację wysublimowanych wartości ideologii olimpizmu 
i kultury olimpijskiej39.

Podejmując kwestię wspólnoty olimpijskiej, Zbigniew Dziubiński odwołał 
się do koncepcji niemieckiego socjologa i filozofa Ferdinada Tönniesa, który 
wyróżnił dwa typy zbiorowości społecznej, oparte na zróżnicowanych ro-
dzajach więzi, czyli Gemeinschaft (wspólnota) i Gesellschaft (stowarzyszenie/
zrzeszenie). Zależą one od ludzkiej woli, która jest naturalna lub arbitralna. 
Wola naturalna związana jest z uczuciem i wynika z wewnętrznej potrze-
by, natomiast wola arbitralna oraz związane z nią działanie skierowane jest 
na osiąganie celów zewnętrznych. W oparciu o tę koncepcję, Z. Dziubiński 
skłania się w kierunku, aby uznać zbiorowość ludzi sportu za stowarzyszenie, 
a nie wspólnotę, chociaż – jak sam podkreśla – „w rozumieniu potocznym, 
mając na uwadze wspólnotę idei, zbiorowość ludzi sportu nazywamy wspól-
notą”40. Jednym z podstawowych celów P. de Coubertina było stworzenie 
takiej właśnie olimpijskiej wspólnoty narodów, żyjących w pokoju, przyjaźni 
i współdziałających na rzecz pomyślności wszystkich41.

Poszczególnych członków zrzeszenia nie charakteryzuje tak silne poczu-
cie identyfikacji z grupą, jak członków wspólnoty. Jednak, mimo że, obszar 
sportu bardziej przejawia cechy zrzeszenia, niż wspólnoty, to w jego obszarze 
odnajdujemy liczne wartości wspólnotowe, które przyczyniają się do zaspo-
kajania zróżnicowanych potrzeb, wpływających na integrację społeczną oraz 
ukierunkowanych na podtrzymywanie i pogłębianie relacji międzyludzkich. 
I mają one charakter konstruktywistyczny, czyli refleksyjny, otwarty i włą-
czający. Sport stanowi taką przestrzeń, która umożliwia interakcje jednost-
kom oraz grupom w atmosferze kreatywnego spotkania, zgodnie z zasadami 

39 M.S. Park, H.S. Tae (2016), Arts Style and National Identity Reflected in the Olympics 
Opening Ceremonies: A Comparison of the 2008 Beijing Olympics and the 2012 Lon-
don Olympics, „Quest”, 68(2): 170.

40 Z. Dziubiński (2019), Olimpizm a nowoczesność. W: Z. Dziubiński, Z. Krawczyk, M. 
Lenartowicz [red.], Socjologia kultury fizycznej, Warszawa: 88.

41 Tamże: 88.
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i normami wzajemnego szacunku, zrozumienia i współdziałania. Jest miej-
scem dialogu różnych kultur, ras, narodów, przełamującego stereotypy, anta-
gonizmy, obawy, lęki, uprzedzenia, niechęć, strach. Ludzi skupionych wokół 
olimpijskiego stadionu niekoniecznie łączy wspólna tradycja i historia i nie 
zawsze identyczna hierarchia wartości, jednak potrafią z własnego wyboru 
przyjąć, zaakceptować oraz przestrzegać pewnych zasad i wartości w duchu 
odpowiedzialności i szacunku. Jednak pamiętać należy, że wprawdzie „sport 
– jak pisze J. Lipiec – niweluje większość różnic, lecz nie zawsze i nie wszędzie, 
na pewno nie przez wszystkich. Przestrzeń interakcji ostatecznie jest taka, 
jakimi jesteśmy my sami”42. I to człowiek decyduje o swoich aksjologicznych 
wyborach.

Zakończenie

Olimpizm jest nośnikiem uniwersalnych wartości wspólnotowych. Za-
sada pokoju, braterstwa, współpracy, solidarności, społecznej harmonii, 
idea fair play i szeroko rozumiany humanizm, poprzez swoją atrakcyjność 
i jasność przekazu, docierają do pojedynczego człowieka oraz do całych 
społeczeństw. Ma to niebagatelne znaczenie dla współczesnego świata, gdyż 
według ogólnie przyjętej, powszechnej diagnozy, żyjemy w fazie globalnych 
przekształceń społeczno-kulturowych i nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich 
konsekwencji43, dlatego powinno się propagować wartości olimpizmu, po-
nieważ są ogromnym potencjałem i bazą do budowania internacjonalnego 
porozumienia, zwłaszcza po doświadczeniach XX wieku. Anthony Giddens, 
zwracając uwagę na dynamizm obecnej transformacji nowoczesnego świata, 
piszę, że „nie tylko tempo zmian jest nieporównanie szybsze niż w przypadku 
jakiegokolwiek wcześniejszego systemu, ale niespotykany jest także ich zasięg 
i radykalny wpływ, jaki wywierają na zastane praktyki i zachowania społecz-
ne”44. Z idei nowożytnych igrzysk olimpijskich Pierre’a de Coubertina można 
czerpać wskazówki, które są pomocne w celu sprostania współczesnym wy-
zwaniom cywilizacyjnym. Stanowią podstawę do tworzenia nowych możli-
wości, kreowania wielu wyzwań, a także generowania licznych korzyści, które 
można wykorzystywać do porozumienia między ludźmi. Warto odkrywać 

42 J. Lipiec (2021), Interakcjonizm sportowy. W: Z. Dziubiński, Z. Mazur [red.], Kultura 
fizyczna w interakcyjnej perspektywie, Warszawa: 64.

43 Zob. E. Wnuk-Lipiński (2004), Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo 
narodowe, Kraków.

44 A. Giddens (2002), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej 
nowoczesności, Warszawa: 23. 
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takie możliwości wszędzie tam, gdzie mogą one zaowocować międzyludzką 
współpracą i sprzyjać komunikacji międzykulturowej, promowaniu świato-
wego pokoju oraz powszechnej harmonii. Niezwykle ważne znaczenie mają 
wszelkie płaszczyzny, które łączą a nie dzielą, takie, które idą w kierunku 
porozumienia a nie konfliktu, a dzięki temu uzyskują pozytywne efekty prze-
ciwdziałające współczesnym zagrożeniom.
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KRZYSZTOF ZUCHORA
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

VADEMECUM OLIMPIJSKIE

V

Vademecum olimpijskie nawiązuje do przyszłości ruchu olimpijskiego. 
Można nazwać ten kierunek rozsądnym romantyzmem. Wystarczy powołać 
się na plebiscyt znaków najbardziej rozpoznawalnych w globalnym świecie. 
Na pierwszym miejscu znalazły się koła olimpijskie. Okoliczność ta sprawia, 
że ruch olimpijski trzyma się pryncypiów moralnych i tradycyjnych założeń 
ideowych określających jego humanistyczny charakter. Granice boiska stano-
wią pole oddane pod uprawę kalokagathii, czyli takie połączenie etyki, este-
tyki i prawa, które poprzez oświatę i edukację równoważy wpływy przyrody 
i kultury. Apel wychodzący ze środowisk sportowych, abyśmy ograniczali 
eksploatację zasobów naturalnych do rozmiarów koniecznych do życia jest 
powoływaniem się na ,,małą ojczyznę” oddaną pod naszą opiekę.

A

Akademia olimpijska powinna wyrównywać szanse wychowania sporto-
wego na takim poziomie jak w innych dziedzinach. Należy popularyzować 
ustawicznie wartości olimpijskie i wprowadzać je wcześniej niż ujawnią się 
same w okresie kryzysu. Wolność jako wartość podstawowa olimpizmu jest 
uniwersalna. Wolność słowa jako cecha szczególna stwarza podstawy do kry-
tyki, która nie niszczy wysiłku działaczy olimpijskich podczas przygotowań 
i organizacji igrzysk olimpijskich, ale wspiera ich w celu doprowadzenia dzie-
ła do końca.

Igrzyska Olimpijskie XXXII Olimpiady w Tokio 2020 r. zakończyły się suk-
cesem, ponieważ władze miasta i cała Japonia traktowali je jako zobowiązanie 
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podjęte wobec sportowców, którzy występowali bez widowni. Kibicowanie 
jest zachowaniem, w którym przeważają emocje i przeżycia o takim napię-
ciu, jakie nie występuje w innych dziedzinach sztuki. Józef Lipiec rozważając 
fenomen popularności sportu i roli kibicowania stwierdza, że «skończyła się 
definitywnie epoka sportu dla sportowców», a zaczęła się epoka «sportu dla 
publiczności»1.

Niektóre dyscypliny sportowe uzyskują wymiar międzynarodowy, na przy-
kład: piłka nożna, tenis, koszykówka, siatkówka, rugby czy futbol amerykań-
ski. Kibice tych dyscyplin tworzą względnie jednolite środowiska. W piłce 
nożnej powstała subkultura tak zwanych „ultras”, którzy organizują uroczystą 
oprawę zawodów, doping i wyjazdy na mecze krajowe i zagraniczne. Mają 
swoją etykietę, kodeksy zachowań, własny język, fora i portale internetowe, 
własne gazety. Kibicowanie jako żarliwe przeżywanie „sztuki” na wysokim 
diapazonie emocjonalnym zostało przeniesione przez Wisławę Szymborską 
do literatury. Nasza noblistka opowiada, że siedziała w kawiarni w Gdańsku 
niedostrzegana przez gości. Nagle zjawili się kibice Andrzeja Gołoty, który 
dostał „żelazny list” od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na bezpiecz-
ny pobyt w Polsce. Patrzyłam z podziwem jak bokser staje się naszym narodo-
wym bohaterem. „Miałam ochotę podejść, przedstawić się i prosić o autograf. 
Nie starczyło mi odwagi, czego bardzo żałuję”.

D

Dialogiczny przebieg kultury sportowej przesądza o jej ciągłości i uniwer-
salnym charakterze. Przed olimpizmem rysuje się wiele dróg wybiegających 
w przyszłość. Jedną z nich jest wolontariat, w którym filozofia i praktyka 
znajdują bezpośrednie zastosowanie. To studiowanie życia ogarniętego emo-
cjami niespotykanymi gdzie indziej. Dla kogoś patrzącego okiem kamery 
telewizyjnej, czy słuchającego radiowego przekazu z wyścigu pokoju Bogda-
na Tuszyńskiego mógł to być wybór własnej drogi życiowej poza boiskiem. 
Językoznawca Jan Miodek podaje, że sprawozdania „tu helikopter” charakte-
ryzowała wysoka kultura słowa, dynamizm i ekspresja wypowiedzi ukazująca 
panoramiczny obraz kolarstwa szosowego. Dzięki Tuszyńskiemu, Jan Miodek 
rozwinął naszą dialogiczną strukturę językową.

Młodzież współczesna żyje w świecie sukcesu i jest nastawiona na sukces. 
Romantyczna przeszłość świetnie odgrywa rolę na igrzyskach jako akompa-
niament olimpijski a nie jak partytura dla orkiestr na całym świecie. Dlatego 
olimpizm nie może stale nawiązywać do przeszłości. Indywidualność to wielka 

1 J. Lipiec (2008), Pożegnanie z Olimpią, Kraków: 336.
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zdobycz kultury i mamy do niej prawo. Także wtedy, kiedy jest to związane 
z dużymi kosztami społecznymi. Jest to m.in. przypadek Pana Cogito u Zbi-
gniewa Herberta. Pytania z pozoru proste wymagają skomplikowanej odpo-
wiedzi. Pan Cogito zrywa bandaże życzliwej obojętności, przestaje wierzyć 
w postęp. Obchodzą go własne rany.

E

Współczesny olimpizm wystawiany jest na krytykę jak za czasów Eury-
pidesa, który w dramacie Autolykios zawarł taką przestrogę życiową: „Z tych 
rodzajów zła, które opanowały Helladę, nie ma gorszego zła od rodu atletów. 
W młodości błyszczą, są ozdobą miasta, na starość zmieniają się w żebraków”. 
To ten sam Eurypides, który zdobywał wieńce na igrzyskach i napisał Ifigenię 
w Taurydzie jako przykład łączenia boiska i sztuki przez pokolenia.

Międzynarodowy Komitet Pierre’a de Coubertina wystosował apel, który 
miał wstrząsnąć ludzkimi sumieniami: „Ruch olimpijski musi powstać prze-
ciw świątyni handlarzy, aby rzeczywiście przewodzić ludzkości. Olimpizm nie 
powinien być ograniczany do samych igrzysk olimpijskich raz na cztery lata. 
Jest on przede wszystkim stanem ducha, który przeciwstawia się degradacji 
człowieka i społeczeństwa wystawionego na oddziaływanie pieniądza, szowi-
nizmu, nacjonalizmu, przemocy na widowni i inne ciosy zadawane ludzkiej 
uczciwości. Chociaż sport tworzy główny szlak olimpizmu to sam niewiele 
znaczy, jeśli nie stanowi integralnej części programu edukacji olimpijskiej 
połączonej z innymi formami kultury. W ten sposób olimpizm szeroko poj-
mowany jako „religio athletae” przenosi nas we współczesność. O ile dawniej 
miał wymiar sakralny, o tyle teraz jest faktem demokratycznej rzeczywistości. 
Im wyższa wartość jest stawką w grze, tym większa wolność. Wartości niższe 
narzucają się w grze jako konieczność, działamy jakby pod przymusem. Do-
piero kiedy spotykamy wartości wyższe, przymusu jest mniej. Wolność jest 
warunkiem życia etycznego”.

Sport jaki uprawiają zwycięzcy – zauważył Daniel Passent – niesie równie 
wiele piękna, jak ten jaki uprawiają przegrani. Dzisiaj mniej ważne staje się 
boisko od tego, co dzieje się na trybunach. Świat robi się ciasny, dostępny 
dla swoich, zamknięty dla obcych. Przyciąga uwagę młodzieży jako forma 
ruchu wrażliwego na piękno. Dobrze wpisuje się to w panoramiczny obraz 
globalnego świata.

Tadeusz Różewicz wspomina rytuał, który zawodnikowi miejscowej 
drużyny pozwalał wprowadzić na stadion chłopca czekającego przy wejściu 
na boisko. „Było to dawno, przeszło pół wieku temu, a przecież wyraźnie 
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widzę piękną sylwetkę mistrza i zaproszenie mnie do wejścia na stadion. 
Wciąż są we mnie tamte emocje i przyspieszone – jeszcze teraz – bicie serca”2.

Zanim wejdzie się na boisko trzeba się rozgrzać nie tylko fizycznie, ale 
też duchowo, nastroić wewnętrznie jak przed koncertem. Ale warto tam być, 
ponieważ jako różni ludzie, kiedy stajemy obok siebie na jednym stadionie 
odczuwamy instynktownie bliskość.

W naturze sportu jest widoczna obecność mitu. Na wszystkich obszarach 
współczesnej kultury mitologia odgrywa ważną rolę – podkreślał Leszek 
Kołakowski. Swoboda w rozwijaniu naszych sił fizycznych, intelektualnych 
i moralnych musi być ugruntowana przez system edukacyjny obejmujący 
nasze doświadczenia życiowe od podwórka do olimpiady. Można powiedzieć 
za papieżem Janem Pawłem II, że nie można się tego nauczyć, co nie zostało 
przeżyte. Trening musi objąć wolę, uczucia, sumienie i nawyki moralne. Za-
wodnik występuje na boisku jako podmiot rozumny i autonomiczny.

Gustaw Holoubek podkreślał, że marzy o tym, aby widownia sportowa 
przypominała audytorium w teatrze. Tu i tu mamy do czynienia z przeży-
waniem piękna i aleatorycznym podejściem do sztuki. Pakiet kibica składa 
się z biletu wstępu i ekspresji słownej. To, co gdzie indziej uchodzi za „faul 
słowny”, na trybunach bywa brane za „dobrą monetę”.

Być może „fenomen kibicowania” zastępuje pustkę w kulturze karnawało-
wej, pozwala młodym ludziom na udział w wydarzeniach o zaniżonej odpo-
wiedzialności społecznej. Jest strukturą odwołującą się często do marginesu 
społecznego. W życiu szkolnym rozwija się równoległe do innych programów 
wychowawczych. Cieszy się dużą samodzielnością i intensywnym poszukiwa-
niem sensu własnego życia.

Uzasadniając zajęcie się tematem sportowym podkreślał Jan Parandow-
ski, że sport ma do ofiarowania pisarzowi swoje szczególne piękno i wysokie 
wartości moralne. Może być zadaniem dla wielu pisarzy i nie potrzebują oni 
obawiać się plagiatu. Jest to wciąż jeszcze dziewicza kraina słowa. Wystarczy 
być wiernym, aby z tego materiału wydobyć rzecz piękną dla odbiorców sztu-
ki i sportu. I samego artysty.

M

Monaco 7 grudnia 2014 roku z okazji 127. sesji MKOl przeszło do historii 
olimpijskiej jako miejsce ogłoszenia tzw. Olimpijskiej Agendy 2020. Obejmo-
wała ochronę dotychczasowych osiągnięć ruchu olimpijskiego oraz wybiega-
ła w przyszłość, gdyż nie wystarczy czekać na to, co się wydarzy, lecz trzeba 

2 T. Różewicz (2008), Dwie strony medalu, Warszawa.
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wyprzedzać społeczną i kulturową rzeczywistość. W preambule do tego do-
kumentu przewodniczący MKOl Thomas Bach stawiał trzy pytania: Dlaczego 
zmieniać? Co zmieniać? Jak zmieniać? Na każde z nich należy odpowiedzieć 
na podstawie posiadanego majątku i obowiązujących struktur demokratycz-
nych. Sytuacja jest obecnie dobra, ponieważ MKOl posiada niezależność fi-
nansową. Igrzyska olimpijskie w 2012 i 2020 roku zakończyły się sukcesem 
ekonomicznym. To oznacza, że każdego dnia MKOl inwestuje ponad trzy 
miliony dolarów na wspieranie światowego sportu. Nigdy wcześniej ogromne 
rzesze ludzi na całej planecie nie korzystały z tak wielkiego wsparcia. Ponad 
90% tego dochodu zostaje przeznaczone na infrastrukturę sportową oraz po-
moc dla krajów trzeciego świata w ramach „Solidarności olimpijskiej”.

Społeczeństwa zmieniają się dzisiaj szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Ważnym przedsięwzięciem organizacyjnym stało się powołanie Komisji Ety-
ki. Igrzyska należą do historii ludzkości i pozostają pod opieką całego świata. 
Prawo do celebrowania igrzysk MKOl powierza w czteroletnim cyklu olim-
pijskim miastom, które przystąpiły do konkursu na gospodarza igrzysk. Dzię-
ki temu igrzyska olimpijskie wzbogacają dialog międzykulturowy. Uznawane 
są za formę „pielgrzymującego teatru”, w którym występują na scenie kolejne 
pokolenia. Jeżeli chcemy zachować takie wartości jak doskonałość, wzajem-
ny szacunek, ochrona przyrody i dążenie do pokoju, to należy je przenieść 
z boiska na inne sfery życia w atrakcyjnej i twórczej formie. W następnym 
pytaniu Thomas Bach stara się wyjaśnić: Co należy zmienić? Żyjemy w okre-
sie, kiedy nie wiemy jakie zmiany uformują nasze jutro. Ruch olimpijski, aby 
utrzymać się na właściwym kursie nie może używać automatycznego pilota. 
Celem sportu są nawyki etyczne i sumienie ekologiczne zdobywane w proce-
sie samokształcenia i samowychowania. Nowoczesny ruch olimpijski wyma-
ga od nas, podkreślał Thomas Bach, większej przejrzystości i uczciwości. Nie 
ma miejsca na samozadowolenie. Sprawdzani są nawet ci o najlepszej repu-
tacji. Ten świat wartości coraz mniej rzeczy przyjmuje „na wiarę”. Wzajemna 
wiarygodność wobec siebie zawodników, widzów, organizatorów i samego 
MKOl stanowi fundament igrzysk olimpijskich w globalnym świecie. Człon-
kowie Komisji Etycznej wybierani podczas sesji w otwartej debacie mają od-
powiadać za zgodność i przestrzeganie zasad. Powołany w tym celu rzecznik 
przedstawia coroczny raport finansowy, obejmujący również politykę płac. 
Udowadnia się w ten sposób, że majątek MKOl jest dobrze zarządzany a jego 
członkowie są autentycznymi wolontariuszami. Innym z pomysłów lansowa-
nych przez Thomasa Bacha jest utworzenie telewizyjnego kanału sportowego 
przeznaczonego bezpłatnie dla młodzieży. Medialne wsparcie dla populary-
zacji sportu przyczyni się do tego, że młodzież sportowa będzie miała lepszy 
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dostęp do literatury i sztuki, kontakt z olimpijską historią, kulturą skierowaną 
na siebie i relacje z innymi.

„Wolontariusze, to prawdziwi olimpijczycy. Przekazują autentycznego 
ducha sportu” – podkreślił Jacques Rogge, przewodniczący MKOl w okresie 
Olimpiady w Atenach i Sydney. Wolontariat to nie tylko służba, ale również 
uczestnictwo w wydarzeniach jednoczących ludzi z całego świata.

Piętno na ruchu olimpijskim odcisnęła epoka Avery’ego Brundage’a. 
Kierował nim przez 20 lat, od Helsinek do Monachium. Zaczął od wpro-
wadzenia Związku Radzieckiego do rodziny olimpijskiej. Po kilkudniowej 
podróży po Związku Radzieckim nie znalazł nic gorszącego w „amatorstwie 
sportowym”. Przypomniało mu praktykę sportu studenckiego tzw. „colle-
geamaterum” w USA. Starał się trzymać sport olimpijski z dala od polityki, 
a tymczasem sam Związkowi Radzieckiemu otworzył drogę do Helsinek. 
Doprowadził do utworzenia ogólnoniemieckiej ekipy olimpijskiej, która wy-
stępowała pod jednym sztandarem w tradycyjnych barwach. Zamiast hymnu 
grano „Odę do Radości” Ludwiga van Beethovena. W obu przypadkach był 
dalekowzroczny, jakby wyprzedzał zjednoczenie Niemiec i powstanie Unii 
Europejskiej.

E

Epoka Brundage’a wiąże się także z maratonem z metą pod Łukiem Kon-
stantyna. Wygrał Etiopczyk Bikila Abebe. Na arenę igrzysk wkroczyli zawod-
nicy, którzy na stadionie demonstrowali swoją odrębność narodową. W tym 
czasie MKOl zastanawiał się czy nie zrezygnować z wciągania flag i grania 
hymnów narodowych zwycięzcom igrzysk olimpijskich na głównym stadio-
nie. Jeden z dziennikarzy południowoamerykańskich pisał, że Urugwaj był 
najpierw znany jako mistrz świata w piłce nożnej, a dopiero później jako pań-
stwo. Układ państwo-sport nabiera coraz większego znaczenia. MKOl stara 
się zachować dystans w stosunku do polityki zewnętrznej, ustalając za każ-
dym razem warunki udziału w igrzyskach poszczególnych ekip narodowych. 
Gospodarze igrzysk są zobowiązani do przestrzegania Karty Olimpijskiej. 
Sport stał się zbyt ważnym zjawiskiem, aby mógł się oderwać od polityki. 
Zarazem był zbyt słaby, żeby od tych wpływów się uniezależnić. Odtąd drogi 
sportu i polityki krzyżują się wielokrotnie.

Igrzyska w Monachium budowane w monumentalny sposób miały za-
kończyć epokę Avery’ego Brundage’a organizacyjnym sukcesem, tymczasem 
rzeczywistość napisała scenariusz, do którego nikt nie chciał się przyznać. Na-
stąpił terrorystyczny atak Palestyńczyków spod znaku „Czarnego Września”. 
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Wdrapali się przez wysokie ogrodzenie do wioski olimpijskiej. Ochrona wzię-
ła ich za sportowców wracających nad ranem z miasta.

Terroryści zaatakowali ciężarowców Izraela w ich miejscach zamieszka-
nia przy ulicy Conolly 31. Trener Mosza Weinberg został zastrzelony, kiedy 
wszedł do pokoju zajętego przez napastników. Została zaalarmowana poli-
cja. Wyborowi strzelcy zajęli pozycje trzymając napastników pod ostrzałem. 
To, co stało się potem wymknęło się spod kontroli rzucając krwawy cień 
na igrzyska. Przerwano zawody, niektóre mecze rozegrano do końca. Zapa-
nowała żałoba. Prezydent RFN Gustaw Heinemann powiedział, że konfliktów 
międzynarodowych nie można rozwiązywać przemocą. Stworzył tym okazję 
dla Brundage’a, który podczas ceremonii pogrzebowej wygłosił zdanie, któ-
re weszło do historii ruchu olimpijskiego: „The games must go on”. Nie były 
to już jednak te same igrzyska co przedtem, a także każde następne pozostają 
w cieniu tamtego dramatu.

C

Coubertin na pytanie, co takiego jest w olimpizmie, że swymi hasłami 
obiega cały świat – odpowiadał, że po pierwsze nie narzuca się ze swoją ide-
ologią, lecz zaprasza do dialogu. Po drugie promuje zamiast „wojny minus 
strzelanie” współzawodnictwo w sztuce według jednakowych dla każdego re-
guł. Po trzecie jego główny nurt meandruje między Troją a Olimpią, podąża 
śladami Homera od wojny do pokoju. Po czwarte przeciwstawia się w stosun-
kach międzynarodowych odwoływania się do przemocy zamiast negocjacji. 
Po piąte uważa, że do obowiązków nowożytnego ruchu olimpijskiego należy 
powszechna oświata, ograniczanie obszarów ubóstwa, ekologia i zrównowa-
żone czerpanie z zasobów przyrodniczych. W przeciwnym razie jeżeli ograni-
czy się olimpizm do roli igrzysk olimpijskich, wtedy to przybiorą one postać 
teatru rozmaitości. Straci na ich znaczeniu jakość społeczna i doniosłość 
ideałów międzyludzkich, które nadają igrzyskom humanistyczny charakter. 
Niezależnie od tego, jakie zagrożenia naruszają fundamenty ruchu olimpij-
skiego, czy są natury politycznej, np. bojkoty, czy też powstają na podłożu 
nierówności ekonomicznych, obniżających standardy w systemie zdrowia, 
oświacie i kulturze. W każdym z tych przypadków należy brać pod uwagę an-
tycznych Greków, którzy na stadionie olimpijskim, co cztery lata deklarowali 
swoje przywiązanie do kodeksu olimpijskiego, w którym było zawarte prawo 
własności do igrzysk potwierdzane przez pokolenia rodowitych Greków oraz 
tych z diaspory rozrzuconych wokół Śródziemnomorza. De Coubertin trafnie 
zauważył, że głównym przedmiotem edukacji w antycznej Grecji były: radość 
życia, wolność, godność i pedagogia nadziei. Z tych przesłanek wyprowadził 
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filozoficzne i praktyczne walory sportu jako naturalnego eksperymentu spo-
łecznego. Wychowanie powinno być nastawione bardziej na ekspresję niż 
walkę, a rozwój powinien odbywać się przez radość. Czyż nie o takiej rzeczy-
wistości pedagogicznej myślimy dzisiaj w globalnym świecie.

Pierre de Coubertin wniósł do systemu olimpijskiego własny raport z ba-
dań nad „nędzą szkoły” jako środowiska edukacyjnie zaniedbanego, intelek-
tualnie jednostronnego, lansującego wiedzę encyklopedyczną, jakże często 
oderwaną od życia uczniów. W czasie pobytu w Grecji zauważył na frontonie 
świątyni w Delfach napis: „Gnothi seauton” (Poznaj samego siebie). I ten napis 
z Parnasu rozciągnął na cały świat. Należy odróżniać otwartość na innowacje 
i nowe idee oraz zmianę naszych nastawień do sportu i olimpizmu. Nowe 
fakty, argumenty i media społeczne utrzymują nas w przekonaniu, że idzie-
my w dobrym kierunku. Telewizyjny obraz igrzysk olimpijskich zapewnia 
dobry odbiór z każdego miejsca. Tokio 2020 miało w okresie igrzysk zarzut, 
że lansuje „igrzyska bez widowni”. Jednakże w trakcie ich „rozkręcania się” 
przekaz telewizyjny tak prowadził kamery, aby przyciągnąć czteromiliardową 
widownię. Dzięki informacjom telewizyjnym i bezpośrednim transmisjom 
radiowym wytworzyła się przestrzeń komunikacyjna pomiędzy różnymi 
„wioskami olimpijskimi”.

Jerzy Nowocień zauważył, że pedagogika sportowa i olimpizm współbrz-
mią z założeniami antropologii kultury. I tu i tu, ceni się u człowieka zdolności 
kreatywne, kulturę osobistą i tożsamość. Podobny jest także stosunek do war-
tości. Aksjologia pedagogiki kultury wyprowadza swój początek z greckiej 
paidei i rzymskiej humanitas. Ideałem takiego wychowania jest „olimpijczyk”. 
Pedagogika sportowa, tak jak ją rozumiał Pierre de Coubertin miała zmienić 
losy świata odwołując się do dwóch wielkich prawd: poznaj samego siebie jako 
dyrektywa indywidualna i ekecheiria jako zadanie obywatelskie3. Igrzyska olim-
pijskie miały swym przekazem kulturowym zachęcać do reformy oświatowej 
realizowanej w taki sposób, aby treści nauczania odpowiadały wiekowi rozwo-
jowemu uczniów, natomiast sama nauka powinna odbywać się przez zabawę, 
radość życia, zapał do piękna i dobra. Jest to najlepsza droga, która odważnych 
i ambitnych ludzi prowadzi na szczyty dostępne najlepszym z najlepszych.

U

Uniwersalna historia igrzysk olimpijskich i Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego została przedstawiona przez Dawida Millera i poprzedzona sło-
wem wstępnym prezydenta MKOl Jacquesa Rogge’a. W ten sposób powstało 

3 J. Nowocień (2019), Pedagogika sportu, Warszawa. 
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dzieło opatrzone pieczęcią wysokiej jakości. Dodatkowo książkę uzupełnił 
rozdział o polskim ruchu olimpijskim opracowany przez Kajetana Hądzelka.

Ósmy z kolei prezydent MKOl Jacques Rogge przez długie lata praktyki 
olimpijskiej, skierowanej na zmiany technologiczne i niezależność ekono-
miczną, wyznaczył nowy kierunek. Zwrócił ponownie naszą uwagę na spu-
ściznę olimpijską Pierre’a de Coubertina przerwaną jego śmiercią w parku 
Lagrange w Genewie 2 września 1937 roku. Krótko przed śmiercią de Co-
ubertin napisał takie zdanie: „przezwyciężanie samego siebie daje największe 
szczęście. Sukces nie jest celem, lecz środkiem w dążeniu do coraz wyższych 
celów. Jednostka zyskuje tylko w takim stopniu na wartości, w jakim doty-
czy to całej ludzkości. Jednostka jest po to stworzona, ażeby działać z pasją 
i umierać pogodzona z losem4.

„Jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o przyszłość igrzysk olimpijskich – pisał 
Rogge – analizując ponad stuletnie dzieje nowożytnego olimpizmu. Marzenie 
o nich trwa wraz z pragnieniem, by kolejne pokolenia młodych ludzi uczest-
niczyły w nich lub je oglądały. Dopóki ruch olimpijski utrzyma przez dwa 
tygodnie uwagę, nie zmieni zasady, że gospodarzem igrzysk jest jedno miasto 
z charakterystyczną wioską olimpijską i nie zrezygnuje z protokołu wręcza-
nia medali oraz ceremonii otwarcia i zamknięcia, dopóty marzenie to będzie 
trwać. Rytuały te są bardzo ważne a dla zawodników wręcz święte”. Mimo, 
że w MKOl szukamy metod na zmniejszenie kosztów, to nigdy nie będzie 
to oznaczało ograniczenia rytuałów lub pozbawiania zawodników szansy 
na przeżycie ceremonii otwarcia czy zamknięcia igrzysk. Rytuały są częścią 
olimpijskiego doświadczenia5.

Tym, co odróżnia igrzyska olimpijskie od innych imprez sportowych o za-
sięgu globalnym jest brak reklam na stadionach i obiektach towarzyszących 
igrzyskom, oraz relacje telewizyjne i radiowa obsługa prasowa obejmująca 
swym zasięgiem cały świat. Bezpłatna sieć komunikacyjna oraz dobro spor-
towców, które stawia się na pierwszym miejscu dbając o nich, ale nie ofe-
rując nagród pieniężnych. To nakłada na MKOl, międzynarodowe federacje 
sportowe, narodowe komitety olimpijskie, wszystkich nadawców i sponsorów 
medialnych ogromne wymagania na najwyższym poziomie estetycznym 
i moralnym, organizacyjnym i politycznym.

Przyszłość nie będzie łatwa. Pokój na świecie jest zagrożony. W niebez-
pieczeństwie są sprawy moralne, finanse i konflikty międzynarodowe obej-
mujące kosmiczny wyścig zbrojeń, rabunkową eksploatację przyrodniczego 
środowiska. Możemy być zmuszeni ze względu na okoliczności do odwołania 

4 Kronika sportu (1993), Warszawa: 1937. 
5 D. Miller (2008), Historia starożytnych igrzysk olimpijskich, Poznań.
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igrzysk. Jeśli nie zmniejszymy zagrożenia stosowania dopingu, to staniemy 
w obliczu kryzysu moralnego6.

Jak do tej pory cały świat udziela ruchowi olimpijskiemu spontanicznego 
poparcia. Opiekę nad przebiegiem igrzysk sprawują wolontariusze w liczbie 
około 40 tysięcy. Bez nich igrzyska straciłyby duszę i sprzyjający klimat or-
ganizacyjny. Oni podtrzymują przyjazne nastawienie sportowej młodzieży 
do tradycji olimpijskiej i łagodzą rywalizację w taki sposób, że sam udział 
w zawodach traktuje się wyżej niż zwycięstwo. Radość z gry ma wypełnić 
boisko dbałością o piękno i skracać dystans między ludźmi i sztuką. Świat 
nie jest bardziej ludzki przez to, że zamieszkują go ludzie, ale dlatego, że ich 
uczynki mają wiele elementów wspólnych w myśleniu indywidualnym i roz-
sądzaniu spraw ogólnych.

Los swój znosił Pierre de Coubertin z godnością. Do końca swojego życia 
stale pisał i czytał. Nie porzucił pióra nawet wtedy, kiedy przechodził załama-
nie psychiczne. W coraz rzadziej ukazujących się pod koniec życia tekstach 
zwracał się ku przyszłości. W apelu radiowym do uczestników sztafety ognia 
olimpijskiego z antycznej Olimpii do Berlina zwracał uwagę na to, że nie na-
leży oddzielać igrzysk od polityki. Na boisku polityka odpowiada za bezpie-
czeństwo igrzysk, natomiast ruch olimpijski sprawia, że polityka międzynaro-
dowa łączy prawa człowieka i prawo do wolności słowa, wyznania religijnego, 
dostępu do oświaty, kultury i zdrowia z obowiązkami do ochrony przyrody, 
piękna krajobrazu i działania do zachowania ładu w Kosmosie.

W wielu krajach świata prawo do sportu zapisane jest w konstytucji. Sport 
wzmacnia narodową więź państwa i podnosi jego prestiż. Zaciera niekiedy 
sprzeczności występujące w wychowaniu młodzieży między antropologią 
a kulturą osobistą. Olimpizm można w skróconej wersji brać za praktykę uni-
wersytecką, w tym znaczeniu jak mówił do młodzieży w KUL-u Jan Paweł II. 
Uniwersytetem jest każda szkoła, od przedszkola do szkoły wyższej, w której 
honoruje się prawa dziecka do wewnętrznego rozwoju duchowego wyżej niż 
sprawności życiowe w biznesie, polityce lokalnej i globalnej, w salonach mody, 
galeriach sztuki i olimpijskich konkursach. O istocie humanizmu decyduje 
to, że w centrum uwagi pozostaje człowiek. Każdą lekcję należy rozpoczynać 
od poznania samego siebie, jeżeli to wystarczy na biologii i nauce o ziemi, 
to w przypadku wychowania fizycznego i sportu praktykę należy poszerzyć 
o przeżycia, emocje, empatyczne nastawienie do innych, w tym z niepełno-
sprawnością, opóźnieniem intelektualnym, odrzuceniem ze względu na kon-
flikty płci biologicznej. Kultura, sztuka i kreatywność są tak samo ważne jak 
cywilizacja, technologia, handel i ekonomia.

6 Tamże: 407.
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Prawda a nie mit stała się treścią jego życia. Można powiedzieć, że był 
w swej postawie wobec olimpizmu człowiekiem uczciwym, wyznawał jedną 
z najpiękniejszych dyrektyw pedagogicznych, lansowaną przez Sokratesa, 
Platona i Arystotelesa – poznaj samego siebie. To tędy powinna prowadzić 
droga mistrzostwa sportowego nawiązująca do edukacji społecznej i aktyw-
nego stylu zachowania na całe życie. Dzięki niemu Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski jako organizacja pozarządowa zajmuje ważne miejsce w UNESCO, 
ONZ a obecnie także w Unii Europejskiej. „Droga na olimpiadę – powiedział 
Jesse Owens w drugie połowie XX wieku, nie prowadzi nas do konkretnego 
kraju czy miasta – wiedzie o wiele dalej niż nam się wydaje, dalej niż do Mo-
skwy, starożytnej Grecji czy nazistowskich Niemiec. Droga na olimpiadę pro-
wadzi do tego, co w nas najlepsze”7.

M

Przyszłość należy do Was, z takim przesłaniem zwrócił się twórca no-
wożytnego ruchu olimpijskiego do młodzieży całego świata. I młodzież 
odpowiada na ten apel gromadząc się na igrzyskach. Międzynarodowy ruch 
olimpijski obchodził niedawno rocznicę 125 lat jakie upłynęły od Paryskiego 
Kongresu założycielskiego, na którym Pierre de Coubertin powołał w murach 
Sorbony Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Pierwsze igrzyska odbyły się 
w Atenach. Debiut wypadł okazale dzięki inicjatywie Averoffa, który odbudo-
wał antyczny stadion w kształcie wielkiej podkowy ustawiony przez Herodesa 
Attikusa. Z okazji pierwszych igrzysk wyłożonego marmurem, który dzisiaj 
podobnie jak wtedy, przykuwa uwagę turystów z całego świata jako dzieło 
powstałe z przepychu dla dawnej tradycji. Wszystkie inne obiekty olimpijskie 
w Atenach w 1896 i 2004 roku zżera rdza i przynoszą ujmę dzisiejszym go-
spodarzom sportowym, że doprowadzili do takiego upadku „święte igrzyska 
olimpijskie”, jako połączenie boiska, świątyni i sztuki. Tutaj całe pokolenia 
młodzieży uprawiały na sobie kalokagathię i uczyły się miłości do ojczyzny. 
Stadion pełni pod otwartym niebem rolę obiektu czystej sztuki osadzonej 
w tradycji i w krajobrazie piękna.

Na igrzyskach odbił się także niejako podwójnym echem hymn olimpijski 
bisowany podczas ceremonii otwarcia i przeżywany przez 70. tysięczną wi-
downię jako dzieło oddające greckiego ducha po wiekach tureckiej niewoli. 
Kostis Palamas napisał słowa, a Spiros Samaras nadał im podniosłą formę 
i nowoczesną interpretację.

7  Tamże: 131. 
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Trzecie wydarzenie weszło do legendy. W programie igrzysk znalazł się 
bieg maratoński na tradycyjnej trasie. Kiedy pierwszy na stadionie maratoń-
czyk okazał się być Grekiem, synowie rodziny królewskiej stanowili asystę 
na ostatnim odcinku do mety. Spiridon Louis był bohaterem masowej wy-
obraźni i pierwszym zwycięzcą łączącym mitologię z rzeczywistością. Był 
honorowym gościem na igrzyskach w Berlinie, własnym przykładem pod-
trzymywał związek nazizmu z ogniem olimpijskim, o którym Doxas Taxis był 
pisał, że bohatera historycznego dramatu rozpoznaje się po tym, że do „świa-
tła wchodzi przez popiół”.

Pierre de Coubertin ze światem olimpijskim komunikował się przez swoje 
pisarstwo. Był oryginalny w myśleniu i stanowczy w działaniu. Nie schodził 
z raz obranej drogi. Widział „olimpizm” przed i po igrzyskach, ale nie zamiast 
igrzysk. Najpierw msza a dopiero potem procesja ze sztandarami. Dowodził, 
że olimpijski festiwal sportu przebiega zgodnie z dewizą „all games, all na-
tions”. Nikt nie podważa faktu, że igrzyska pochodzą od Greków, ale dzisiaj 
należą do wszystkich. Dla kogoś, kto stworzył filozofię i praktykę olimpij-
ską jako źródło wolności i nadziei, a nie jako system społeczny o globalnym 
zasięgu, lecz „stan ducha”, niski poziom edukacji olimpijskiej mógł być od-
bierany jako „niedokończona symfonia”. Partytura jest wprawdzie gotowa, 
są instrumenty, a nawet obrotowa scena, brakuje przeważnie dyrygenta, który 
znajduje wykonawców i poprowadzi orkiestrę. „Każda istota ludzka, mówi-
łem wówczas – a było to w 1935 roku w Zurychu – jest częścią orkiestry jaką 
stanowi cała ludzkość. To prawda, że większość jej członków ma do odegrania 
skromne role. Nie wszystkim też udaje się do niej włączyć. Niektórzy nigdy 
nie odnajdą przeznaczonych im pulpitów. Jeszcze mniej liczni są ci, którym 
dane jest wykonywać własne utwory za życia. Wiem, że zalicza się mnie 
do tych ostatnich z powodu idei neolimpizmu, których nieprzerwany rozkwit 
wywołał wiele zdumienia. Najpierw przyjęto je z uśmiechem, potem z ironią, 
wreszcie z niezadowoleniem i wrogością. Ale nic ideami tymi nie zachwiało, 
nawet cztery lata wojny, przez które przeszły niezagrożone”8.

Mówi się często, że wielkich wielbimy, ale ich nie naśladujemy. Bierzemy 
ich za wzór, ale dla cudzego, a nie własnego życia. Stawiamy im pomniki, 
zamiast dopuścić ich do wpływania na nasze życie i kształtować przyczyny. 
Pierre de Coubertin zasługuje na to, aby powoływać się na jego dorobek 
w wymiarze globalnym.

8 P. Coubertin (1994), Przemówienia. Pisma różne i listy, Warszawa: 142.


	_Hlk101978217
	_Hlk104125972
	_Hlk98329507
	_Hlk100317813
	_Hlk100402481
	_Hlk100482539
	_Hlk99973644
	_Hlk101000732
	_Hlk98681622
	_Hlk98681676
	_Hlk89754529
	_Hlk89757173
	_Hlk89758997
	_Hlk89491351
	_Hlk89550165
	_Hlk89641298
	_Hlk89493619
	_Hlk89493498
	_Hlk89550682
	_Hlk89758526
	_Hlk100994261
	_Hlk98512776
	_Hlk100852339
	_Hlk100852470
	_Hlk93579127
	_Hlk93574623
	_Hlk98329507
	_Hlk98329560
	_Hlk104466598
	_Hlk98349357
	_Hlk104810963
	_Hlk104464219
	_Hlk100495524
	_Hlk98433418
	_Hlk98434284
	_Hlk98517381
	_Hlk98588613
	_Hlk98589043
	_Hlk90976610

