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1. Wst p
Na rozwój kulturalny cz owieka sk ada si! jego dorobek w rozlicznych dziedzinach "ycia. Sport to wa"ny element tego dorobku, a wspierany przez sztuk!
stanowi jego g ówny trzon.
Sztuka i sport maj# wiele p aszczyzn wzajemnego oddzia ywania, wzajemnie kreuj# swe poczynania i pi!knie si! uzupe niaj#. Jak s# sobie bliskie, to
wynika chocia"by z deÞnicji ich poj!$.
Sport jest %wiadom# aktywno%ci# cz owieka, wykonywan# indywidualnie
b#d& zespo owo na zasadach szlachetnego wspó zawodnictwa ludzi w pokonywaniu czasu, przestrzeni i przeciwnika. Ma on na celu doskonalenie walorów
Þzycznych, takich jak si a, szybko%$, skoczno%$, wytrzyma o%$, zr!czno%$ i precyzja dzia ania, równolegle z doskonaleniem psychiki, woli, charakteru i zasad
moralnych. Jest tak"e swoist# form# zabawy i walki, anga"uj#c# bogat# wyobra&ni! ruchow# i intelektualn#. Sport to tak"e wdzi!k, pi!kno, kultura i rozwój
intelektualny. Cho$ nie nale"y te" zapomina$ o jego istotnych walorach wychowawczych, spo ecznych czy rekreacyjno-zdrowotnych. Sport zbli"a do sztuki
jego estetyka, ze wzgl!du na harmoni! cia a ludzkiego, efektywno%$, p ynno%$
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i atwo%$ ruchu, stanowi#ca o ekspresyjnej stronie przebiegu wysi ku, co tworzy
widowisko sportowe.
Poprzez sztuk! nast!puje intelektualny rozwój cz owieka, wzbogaca si!
jego wn!trze, kszta ci artystyczna wra"liwo%$. Sztuka to twórczo%$ artystyczna
z dziedziny literatury, muzyki, malarstwa, rze&by, Þlmu itd., spe niaj#ca okre%lone warunki w zakresie harmonii, estetyki, etyki i stanowi#ca trwa y dorobek
kultury [4].
Mistrzostwo w sztuce, podobnie jak w sporcie, to dzie o mo"liwe do osi#gni!cia przez cz owieka posiadaj#cego odpowiednie predyspozycje. W sztuce
i sporcie liczy si! pe na harmonia rozumu i cia a. Rozum jest g ównym atrybutem
cz owieka, ale czyny s# dzie em cia a. Ju" od czasów staro"ytnych wiadomo, "e
doskonalenie i kszta cenie rozumu bez $wicze' cielesnych daje s abe wyniki.
2. Zwi!zki sztuki ze sportem w ró"nych epokach
Tworz#ca si! idea olimpijska w staro"ytnej Grecji wyra"a a sport jako
system wychowawczy, który zak ada pe ny, harmonijny rozwój Þzyczny, intelektualny oraz moralny cz owieka. Kszta ceniu „duszy” mia a s u"y$ muzyka,
poezja, a zdrowiu i sile cia a – sport. Dobrym zwyczajem by o s uchanie podczas
igrzysk deklamacji s ynnych poetów, podziwiano wyst!py oratorów i Þlozofów.
Staro"ytni twórcy liryki, poeci, kompozytorzy, choreografowie uk adali utwory
nie tylko zwi#zane z uroczysto%ciami religijnymi, chwal#ce bogów, ale tak"e dla
ludzi, których do bogów zbli"ano. Powstawa y pie%ni i pochwa y po%wi!cone
uwie'czeniu imion bohaterów helle'skich igrzysk. Twórców zachwyca sport
w czystej postaci, jak na przyk ad bieg sprinterski. Malarze greckich waz przydawali skrzyd a przedstawianym przez siebie biegaczom dla uduchowienia ich
postaci. Autorzy epigramów o szybkobiegaczach opisywali ich jako kr#"#ce niewidoczne widma. Najpi!kniej pisze Pindar w Odzie Olimpijskiej XIV:
„...muza uwie'czy a w osy jego syna
skrzyd ami znakomitych zawodów”.

Pi!kno sportu nie opar o si! sztuce. Posta$ sportowca widnieje na staro"ytnych wazach, a Dyskobol Myrona sta si! kultowym pos#giem staro"ytnych
igrzysk [1].
Dzisiejszy sport tak"e znalaz swój bogaty wizerunek w muzyce, malarstwie, rze&bie, graÞce, poezji, fotograÞi, Þlmie, architekturze.
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Architektura sportowa sta a si! nieod #cznym wizerunkiem widowisk sportowych. Zaspokajaj# one w swych za o"eniach potrzeby zarówno wyst!puj#cych
sportowców, jak i widowni, podobnie jak teatr i sala koncertowa. W staro"ytnej
Grecji architektur! sportow# starano si! wkomponowa$ w naturalne %rodowisko.
Wspó cze%nie obiekty sportowe dostosowuje si! do ju" istniej#cej aglomeracji,
co nieco zuba"a ich mo"liwo%ci architektoniczne. Mimo licznych prób obiekty
sportowe nie doczeka y si! takiej oprawy architektonicznej, która wywo uje
u widza dodatkowe wi!zi emocjonalne o walorach estetycznych jak w teatrze lub
ko%ciele [2].
Obiekty sportowe w staro"ytnej Grecji by y do%$ proste w formie, ale
w swym otoczeniu mia y galerie rze&b oraz budowle o charakterze religijnym
w zwi#zku z sakralnym charakterem antycznych igrzysk. Ca o%$ by a wkomponowana w malownicze kompleksy przyrodnicze u zbiegu rzek lub u stóp gór.
W staro"ytnym Rzymie dla celów sportowych oraz innych widowisk stworzono Colosseum – budowl! kamienno-murowan#, która do dzi% zachwyca swym
kunsztem.
W %redniowieczu sport ogranicza si! jedynie do rywalizacji rycerskiej
– wy%cigów konnych, turniejów lub zawodów strzeleckich bractw kurkowych.
Te zmagania nie wymaga y odr!bnych obiektów sportowych. Wystarczy y kru"ganki i place zamkowe.
Pó&ny okres o%wiecenia przyniós budow! sal szermierczych i uje"d"alni
dla koni. XIX wiek to czas rozwoju sztuki cyrkowej, tak bliskiej sportowi dnia
dzisiejszego. Budowano sta e areny cyrkowe, gdzie mi!dzy innymi odbywa y
si! walki zapa%ników, podnoszenie ci!"arów oraz wykonywano $wiczenia
gimnastyczno-akrobatyczne.
Dzisiejszy rozwój architektury sportowej jest efektem wskrzeszania nowo"ytnych igrzysk olimpijskich. Pocz#tkowo budowano obiekty wielofunkcyjne.
Obecnie istniej# tendencje do tworzenia architektury specjalistycznej dla okre%lonych dyscyplin sportowych, ale z infrastruktur# umo"liwiaj#c# wypoczynek,
rekreacj!, organizacj! wystaw, w salach muzealnych o charakterze sportowym, czy te" ró"nego rodzaju widowisk. Takie warunki spe nia g ówny obiekt
XXIX Igrzysk Olimpijskich, który ze wzgl!du na specyÞczn# form! architektoniczn# zosta nazwany Ptasim Gniazdem. W dziedzinie sztuki architektonicznej jej zwi#zek ze sportem najpe niej wykazuje doskona y architekt, a zarazem
szermierz, czterokrotny olimpijczyk, medalista, profesor Wojciech Zab ocki,
projektant pomników, obiektów sportowych (Warszawa, Konin, Bydgoszcz,
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kraje arabskie). W województwie zachodniopomorskim dzie o Wojciecha Zab ockiego mo"emy podziwia$ w Przelewicach – tu powsta wielofunkcyjny obiekt
sportowy.
3. Sport w literaturze
Bardzo bliska sportowi jest literatura. (wiczenia Þzyczne jako nieodzowny
element funkcjonowania cz owieka by y opisywane wraz z przyswojeniem umiej!tno%ci i znajomo%ci sztuki pisania. Zawarte w pi%miennictwie eposy Homera
opiewa y zwyci!stwa i zwyci!zców staro"ytnych igrzysk olimpijskich.
W %redniowieczu powstawa y pie%ni po%wi!cone m!stwu i zwyci!stwom
rycerzy w bojach i turniejach. Rozwój sportu zapocz#tkowany w XIX i XX wieku
znalaz odbicie g ównie w prasie sportowej oraz literaturze sportu w postaci poezji patriotycznej, publicystyki, opowiada'.
W okresie mi!dzywojennym du"ym powodzeniem cieszy y si! utwory
po%wi!cone zawodom konnym, cyklistom, walkom bokserów, zainicjowane
przez Pierre’a de Coubertina. Literatura „mistyków sportu”, cechuj#ca si! wiar#
w cywilizacyjne pos annictwo sportu i w jego rol! w moralnej i Þzycznej przemianie ludzko%ci, znalaz a wielu na%ladowców. W Polsce ten kierunek reprezentowa Kazimierz Wierzy'ski – autor tomiku Laur olimpijski:
„Nasza pie%' nie zna waszych uniesie' i wieszcze',
Inny sztandar nas zwo a i na czo ach leg ,
My s awimy natchnienie, musku y i przestrze',
Serce, co marato'ski wytrzymuje bieg.
...Nasza pie%' niesie has o waszemu poecie,
Co bogom wie'ce wi#za i na skronie k ad ,
Podamy mu niesiony w zwyci!skiej sztafecie
Laur olimpijski, znak nasz, niech zdobi nim %wiat”.

Jest to najwybitniejsze dzie o polskiej literatury sportowej, nagrodzone
z otym medalem w Olimpijskim Konkursie Sztuki w Amsterdamie w 1928 r.
W tym okresie lubowano si! tak"e w literaturze o charakterze antycznym. Warto
tu przytoczy$ Dysk olimpijski Jana Parandowskiego oraz Od# olimpijsk$ Jaros awa Iwaszkiewicza. Obecnie bardzo popularny jest temat sportowy w postaci
fabularyzowanej literatury z pogranicza reporta"u. Prace Bohdana Tomaszew-

Symbioza sztuki ze sportem

19

skiego, Bogdana Tuszy'skiego, Leonida Teligi, Jadwigi J!drzejowskiej, Feliksa
Stamma, Wojciecha Zab ockiego ciesz# si! du"ym zainteresowaniem. Powstaj#
równie" liczne autobiograÞe wybitnych sportowców lub wywiady-rzeki.
Literatura sportowa to tak"e encyklopedie sportowe, leksykony, poradniki,
albumy z opisem wielkich wydarze' sportowych. Jest dziedzin# kultury, która
najpe niej oddaje specyÞk!, problemy i klimat sportu.
4. Sport w plastyce, malarstwie i rze#bie
Inna forma sztuki – rze&ba sportowa, przedstawia walory estetyczne i spoeczne sportu. W staro"ytnym Babilonie, Asyrii i Egipcie mia a zazwyczaj posta$
p askorze&by i stanowi a element dekoracyjny w architekturze. Rze&ba sportowa
jako taka powsta a w staro"ytnej Grecji. Ukazywa a zapa%ników, uczników,
postacie z dyskiem lub oszczepem. Preferowano wówczas tylko wybrane dyscypliny i postacie zwyci!zców igrzysk, dbaj#c o estetyk! i harmoni! cia a [3].
Dzisiejsza rze&ba sportowa, jak te" inne dziedziny sztuki przybra y formy
abstrakcyjne i na ogó s# one elementami dekoracyjnymi obiektów sportowych.
Nowe technologie inspiruj# artystów do ucieczki od tradycyjnych form sportowych i greckiej harmonii cia a ludzkiego.
W celu oddania barwy, estetyki i gracji sportu pos u"ono si! malarsk# palet#.
Te walory malarstwa poznano ju" w czasach staro"ytnych, prezentuj#c sportowców na wazach. Ale najbardziej przypad do gustu malarzom sport konny. Bo to
niezwykle wdzi!czny i pi!kny sport. Mistrzami konnego malarstwa byli Juliusz
i Wojciech Kossakowie. Z sukcesami zaprezentowali swe prace w olimpijskich
konkursach sztuki W adys aw Skoczylas i Olga Bozna'ska. Po II wojnie %wiatowej dominowa o malarstwo realizmu socjalistycznego, które jednak"e nie cieszy o si! zbyt du"# popularno%ci#.
W latach siedemdziesi#tych laureatami Mi!dzynarodowego Biennale „Sport
w sztukach pi!knych” w rysunku i graÞce byli W odzimierz Kunz oraz Barbara
Gawdzik-Brzozowska, a w malarstwie Maria Anto i Józef Korolkiewicz. Najwybitniejszym karykaturzyst# specjalizuj#cym si! w tematyce sportowej okaza
si! Edward A aszewski.
W%ród twórczo%ci plastycznej o tematyce sportowej du"ym powodzeniem
cieszy y si! prace graÞczne obejmuj#ce rysownictwo ilustrowane, plakat, fotograÞe, prezentowane g ównie w czasopismach i albumach jako ilustracje reporta"y i wydarze' sportowych.
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Z polskich autorów warto wspomnie$ Adama Morczy'skiego, którego
wyró"niono za osiem graÞk sportowych na Olimpijskim Konkursie Sztuki
w 1948 r. w Londynie. Za ca okszta t twórczo%ci o tematyce sportowej Z oty
Wawrzyn Olimpijski w 1976 r. otrzyma a Emilia No"ko-Paprocka.
Natomiast plakat to technika plastyczna, która znakomicie wkomponowa a
si! w tematyk! sportow#, a szczególnie w t! olimpijsk#. Walory plakatu odkryli
organizatorzy widowisk sportowych oraz producenci sprz!tu sportowego. Ostatnimi czasy mo"emy ogl#da$ bogat# ekspozycj! przedstawiaj#c# histori! plakatu
sportowego w Londynie. Jest to jedna z wystaw poprzedzaj#cych igrzyska olimpijskie w 2012 r. Od 1912 r. plakaty s# wydawane przez komitety organizacyjne
igrzysk. Zapowiadaj# one oraz promuj# ka"de kolejne %wiatowe %wi!to sportu,
podkre%laj#c zarazem wi!zy #cz#ce sport z kultur#. Plakaty te wyra"a y kulturow# ró"norodno%$ i narodow# to"samo%$ organizatora igrzysk. Plakaty olimpijskie by y i s# realizacj# pochodz#cego jeszcze ze staro"ytno%ci maria"u sztuki
i sportu.
Polski plakat sportowy i Þlmowy ma niezwykle bogat# histori!. To w a%nie polskim twórcom przypisuje si! uczynienie z plakatu sztuki. Jednym z nich
by Witold Gordon (1888–1963), autor oÞcjalnego plakatu igrzysk zimowych
w Lake Placid w 1932 roku.
W formie zminiaturyzowanego plakatu wydarzenia sportowe ilustruje si!
tak"e w postaci znaczków pocztowych. Obecnie Þlateli%ci mog# si! pochwali$
zbiorami serii znaczków o tematyce sportowej b!d#cych dzie ami sztuki graÞcznej. Sport nie opar si! równie" graÞkom wizerunków numizmatycznych.
W Polsce od wielu lat praktykuje si! wydawanie monet w srebrze i z ocie z charakterystycznymi wizerunkami kolejnych igrzysk.
5. Sport w Þlmie, radiu i telewizji
Trwa ym i dok adnym zapisem sportowych zmaga' jest Þlm. Ró"ne jego
gatunki – Þlmy dokumentalne, reporta"owe, szkoleniowe, fabularne, animowane – w swej tre%ci prezentuj# ró"norodne aspekty problematyki sportowej. S#
to obrazy pot!guj#ce pi!kno i estetyk! sportu z pogranicza psychologii sportu
z jego bohaterstwem i dramaturgi# oraz g !bok# reßeksj# nad wewn!trzn# istot#
sportu. Polskie Þlmy z pogranicza dokumentu i publicystyki: Mumio – Witolda
Rumla, Dziecko ringu, Hokej – Bogdana Dziworskiego, czy te" Fechmistrz tego"
autora otrzyma y nagrody na mi!dzynarodowych festiwalach. Du"e uznanie
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zyska y Þlmy fabularne, które sw# problematyk# wybiega y poza hermetyczn#
sfer! sportu, umieszcza y sportowca z jego problemami w codziennej rzeczywisto%ci. Pokazywa y jego si ! na arenie sportowej i s abo%ci jako cz owieka. Do
klasyki tego gatunku mo"emy zaliczy$ Þlmy Tony’ego Richardsona Samotno!"
d%ugodystansowca” i Johna Auildsona Rocky. W Polsce udane obrazy to Ostatnie
okr$&enie Krzysztofa Rogulskiego, Þlm po%wi!cony Januszowi Kusoci'skiemu,
i Aria dla atlety Filipa Bajona. W Þlmach fabularnych swoje miejsce znale&li
mi!dzy innymi bokser Leszek Drogosz oraz kulomiot W adys aw Komar, znany
jako aktor z Þlmu Romana Pola'skiego Piraci.
W oddzia ywaniu sportu na szerokie rzesze spo ecze'stwa przeogromny
udzia maj# %rodki masowego przekazu. To, czego nie móg zaobserwowa$
i prze"y$ bezpo%redni obserwator, dzisiejsze %rodki przekazu mog# dostarczy$
wi!kszo%ci spo ecze'stwa. Ju" pod koniec XVIII w. istnia a specjalistyczna prasa
sportowa, pocz#tki XX w. to rozwój radia i Þlmu, a od po owy tego" wieku nieodzownym %rodkiem przekazu, obserwatorem, ale i re"yserem zjawisk sportowych
sta a si! telewizja. Na trwa e zachowa y si! barwne opisy widowisk, zwyci!stw
czy dramatów w radiowych i telewizyjnych relacjach Jana Ciszewskiego, Witolda
Dobrowolskiego, Bohdana Tomaszewskiego, Bogdana Tuszy'skiego, Wojciecha Trojanowskiego. Dzisiejsze transmisje telewizyjne s# ogromnym przedsi!wzi!ciem o charakterze widowiska sportowego, spo ecznego i ekonomicznego
(reklamy). Telewizja to nie tylko relacje, lecz równie" reporta"e, programy dyskusyjne, informacyjne, Þlmy faktu.
Pokaz telewizyjny i odpowiedni komentarz wydarze' stwarzaj# nierzadko
poetycki obraz sportu. Organizowane i w a%ciwie przekazywane wydarzenia
sportowe s# cz!sto #czone z prezentacj# kulturaln# regionu kraju, co daje du"e
mo"liwo%ci wymiany kulturalnej.
6. Nowo"ytny ruch olimpijski
Nowo"ytny ruch olimpijski, propagowany przez barona Pierre’a de Coubertina, za cel obra sobie krzewienie i umi owanie kultury Þzycznej oraz umys owej, wydobycie i propagowanie wszystkiego co pi!kne, wznios e, szlachetne
i warto%ciowe. A pi!kno cia a ma i%$ w parze z pi!knem wewn!trznego oblicza
cz owieka.
...Sport kszta tuje nowego cz owieka, pe nego, #cz#cego w sobie harmonijne pi!kno cia a i najwy"sze przymioty duchowe, bior#cego odwa"nie
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odpowiedzialno%$ za siebie i swoje czyny, ale tak"e za %wiat, w którym
"yje i tworzy. Szanuj#cego przesz o%$, ale te" %mia o id#cego na spotkanie
nowego czasu. Ambitnego w sposób umiarkowany i w sposób godziwy
osi#gaj#cego stawiane przed sob# cele. Takie wychowanie powinno przenika$ przejawy ludzkiego "ycia. Na wzór grecki, ten sprzed tysi#cleci. Antyczny atleta czci swoich bogów modeluj#c cia o przy pomocy $wicze',
podobnie jak to rze&biarz czyni z pos#giem. Post!puj#c podobnie wspó czesny sportowiec rozs awia swoj# ojczyzn!, swoj# ras!, swój sztandar.
S#dz!, "e mam racj! uwa"aj#c, "e wokó wskrzeszonego olimpizmu nale"y
rozwija$ zasad! religijnego kultu, przeobra"onego i powi!kszonego przez
wyró"nik naszych czasów – demokracj! i internacjonalizm – te same, które
dumnych z triumfu swoich mi!%ni m odych Hellenów wiod y do stóp Zeusowego o tarza

– tak# tez! zawar Pierre de Coubertin w swoim wyj#tkowym dziele Oda do
sportu, w którym pi!knie #czy staro"ytn# i nowo"ytn# ide! olimpijsk# w tym
najwi!kszym teatrze %wiata:
„Antyczna Olimpiada by a miastem
sportu, sztuki i modlitwy.
Sport go%ci w tym mie%cie okresowo,
sztuka i modlitwa – panowa y stale”.

Pierre de Coubertin spe ni swoje najwi!ksze marzenie – wskrzesi igrzyska
olimpijskie. By humanist# i mia jeszcze jedno marzenie, chcia doprowadzi$ do
maria"u sportu i sztuki [6].
W 1906 r. uda o mu si! zwo a$ w Pary"u konferencj! na temat „Sztuka,
nauka i sport”. Sport by obcy ówczesnej sztuce. G osi pochwa ! "ycia i s u"y
cz owiekowi. Natomiast sztuk! w owym czasie tworzono dla sztuki.
Marzenie inicjatora igrzysk spe ni o si! w 1912 r. w Sztokholmie, gdzie zorganizowano konkursy w dziedzinie architektury, literatury, malarstwa, muzyki
i rze&by. Tu rozstrzygni!cia konkursowe z literatury okaza y si! du"ym zaskoczeniem. Z oty medal otrzyma a praca Oda do sportu G. Hoharda. Pó&niej okaza o
si!, "e pod tym god em ukry si! Pierre de Coubertin.
„O Sporcie! Ty jeste% Pokój!
Ty ustanawiasz przyjacielskie zwi#zki
mi!dzy ludami, zbli"aj#c je sobie
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we wspólnym kulcie si y ujarzmionej,
rzeczniczki adu, zwyci!"czyni siebie.
Tobie zawdzi!cza wszystka m odzie" %wiata
poznanie siebie i poszanowanie wzajemne
bogactw kultury swych krajów.
I tak najwy"sze warto%ci narodów
staj# si! &ród em szlachetnej walki
i pokojowego wspó zawodnictwa”.

– Coubertin nawi#zuje tu do wychowania w duchu pokoju, wzajemnego poznania si! i poszanowania. S# to warto%ci, które mia y by$ g ówn# doktryn# idei
olimpijskiej [6].
Ze smutkiem i z "alem przyj!li wyznawcy idei olimpijskiej okrutny i brutalny okres okupacji niemieckiej i sowieckiej. Czas ten pozostawa w sprzeczno%ci z warto%ciami g oszonych przez Coubertina. Jednak ci, którym sport i jego
idee by y bliskie przed wojn#, mimo licznych zakazów poszukiwali ró"nych
mo"liwo%ci, aby uprawia$ sport. Najbardziej znane by y zawody dla uczczenia nieodbytych igrzysk w 1944 r. w Oßagu IIc w Woldenbergu (Dobiegniew).
Oprócz zawodów sportowych zorganizowano równie" konkurs literacki. Jego
laureatów warto wymieni$. Pierwsz# lokat! uzyska a Jana Knothe Modlitwa
olimpijska, drug# Pie!' o trampie Edwarda Fischera, a trzeci# (uczniczka W adys awa Milczarka.
7. Olimpijskie konkursy sztuki
Wracaj#c do wspomnianych ju" olimpijskich konkursów sztuki, które organizowano od 1912 do 1948 r. i towarzyszy y igrzyskom, nale"y stwierdzi$, "e
pi!knie wkomponowa y si! w idee olimpijskie.
Polacy startuj#cy w konkursach od 1924 r. odnie%li szereg warto%ciowych
sukcesów. W pierwszym wyst!pie wyró"nienia otrzymali Igor Strawi'ski, Karol
Szymanowski i Olga Bozna'ska. W kolejnych zdobyli osiem medali. Trzy z ote,
dwa srebrne i trzy br#zowe.
Oto laureaci olimpijskich konkursów sztuki:
– 1928, Amsterdam – medal z oty: Kazimierz Wierzy'ski (literatura, tom wierszy Laur olimpijski”); medal br#zowy: W adys aw Skoczylas (malarstwo
i graÞka – cykl akwarel opartych na góralskich motywach my%liwskich (ucznik II, (ucznik III, Jele' !wi#tego Huberta i Diana);
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1932, Los Angeles – medal z oty: Józef Klukowski (p askorze&ba w granicie
Wie'czenie zawodnika); medal srebrny: Janina Konarska (drzeworyt barwny
Narciarze).
– 1936, Berlin – medal srebrny: Józef Klukowski (p askorze&ba Pi%ka no&na);
medal br#zowy: Stanis aw Ostoja-Chrostowski (drzeworytniczy projekt dyplomu Yacht-Clubu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiaj#cy korwet! na
pe nym morzu) i Jan Parandowski (powie%$ Dysk olimpijski)
– 1948, Londyn – medal z oty: Zbigniew Turski (muzyka – Symfonia olimpijska).
Powód rezygnacji w 1948 r. z Olimpijskiego Konkursu Sztuki brzmi dzi%
groteskowo. Uznano, "e zawodowym artystom nie przystoi tworzy$ dla amatorskiego ruchu sportowego. Z czasem zreßektowano si! w pomy ce. W Polsce od
1969 r. przyznaje si! Wawrzyn Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dziedzinie
twórczo%ci literackiej, architektury sportowej, publicystyki sportowej, wzornictwa medali, muzyki, malarstwa, Þlmu, fotograÞi. W tym miejscu warto wymieni$ takie postaci, jak: Wojciech Zab ocki, Tadeusz Kubiak, Bohdan Tomaszewski, Tadeusz Olsza'ski, Krzysztof Penderecki. Ten ostatni skomponowa oratoria
na otwarcie igrzysk w Monachium i Pekinie. W 2000 r. MKOl wznowi konkursy
sztuki. Maj# one tak"e polsk# edycj!.
Organizowane s# konkursy dla m odzie"y, jak np. „Namaluj wspólny %wiat”
– promuj#cy ide! olimpijsk# oraz rozwijaj#cy plastyczn# i twórcz# wra"liwo%$.
Podobne cele zak ada sobie ogólno%wiatowy konkurs z inicjatywy gospodarzy
Igrzysk XXIX Olimpiady w Pekinie „Serce dla serc”. Konkurs ten upowszechnia ide! olimpijsk#, wiedz! o Chinach oraz promowa aktywno%$ ruchow#.
Imponuj#co wygl#daj# wspania e widowiska muzyczno-taneczne, granicz#ce ze spektaklem teatralnym, genialnie #cz#ce sport, tradycj! i kultur! pa'stw
organizuj#cych igrzyska. Przyk adem takiego wydarzenia s# uroczysto%ci otwarcia igrzysk w Pekinie, gdzie tak wymownie i sugestywnie przedstawiono dziedzictwo kulturowe Chin.
Czas igrzysk to tak"e okres bogatych wydarze' kulturalnych towarzysz#cych sportowym zmaganiom. Przypomnie$ nale"y wymienione ju" olimpijskie
konkursy sztuki oraz towarzysz#ce igrzyskom od 1952 r. wystawy artystyczne.
Na tych wystawach gospodarze igrzysk prezentuj# dawn# i dzisiejsz# graÞk!,
malarstwo, plakaty, fotograÞe, Þlmy sportowe, znaczki pocztowe o tematyce
sportowej, medale itp. Jest równie" miejsce na histori! igrzysk oraz histori!
danego kraju.
–
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Podobn# wymow!, cho$ na mniejsz# skal!, maj# zapocz#tkowane w 1965 r.
przez PKOl obchody Dni Olimpijczyka. Uroczysto%$ ma za zadanie powszechne
szerzenie idei olimpijskiej w%ród m odzie"y. Imprezy odbywaj# si! na szczeblu
szko y, gminy, powiatu, województwa i kraju poprzez odczytanie „Apelu olimpijskiego”, spotkania z olimpijczykami, organizowanie konkursów wiedzy olimpijskiej, przeprowadzanie masowych imprez sportowych w po #czeniu z prezentacj#
poezji sportowej, ta'ca, pokazów gimnastycznych, organizacj# wystaw plastycznych o tematyce sportowej itp. A zatem impreza ma charakter powszechny i jest
godna kontynuowaniu w celu szerzenia najwi!kszych warto%ci idei olimpijskiej.
8. Humanistyczne warto$ci sportu
Wa"nym elementem idei olimpijskiej jest humanizm. Sport sam w sobie jest
humanistyczny, jego humanizm podwa"a jednak w du"ej mierze rozwój techniki wspomagaj#cej sport, ale te" wytyczaj#cej kierunek jego rozwoju, post!pu
poprzez biologiczne i chemiczne wspomaganie. Humanizm w sporcie kszta tuj#
jego historyczne i kulturowe tradycje, a szczególnie okresy klasyczne, czyli staro"ytna Grecja i Anglia z okresu XVI–XIX w. Na humanizm w sporcie oddziauje nauka i sztuka, czyli takie dziedziny jak ÞlozoÞa, etyka, estetyka sportu,
literatura, malarstwo, rze&ba itd. [3].
W tym miejscu warto przytoczy$ nazwiska i pok oni$ si! profesorom Wojciechowi Lipo'skiemu, Krzysztofowi Zuchorze oraz poecie Tadeuszowi Kubiakowi. Ci wybitni znawcy idei i problematyki sportowej permanentnie propaguj#
w tej dziedzinie "ycia ludzkiego takie postawy i warto%ci intelektualne i moralne,
które promuj# godno%$ cz owieka. Wierz!, "e poprzez sport i sztuk! mo"na tak
pokierowa$ rozwojem cz owieka, aby harmonijnie #czy w sobie pi!kno i sprawno%$ cia a z artystyczn# wra"liwo%ci# i wszystkimi zaletami umys u. Dlatego te"
bli"sze mi s# medale Natalii Partyki i Renaty Chilewskiej ni" Usaina Bolta.
Mówi#c o warto%ciach sportu, humanizmie i kulturze towarzysz#cej temu
spo ecznemu zjawisku warto przytoczy$ opinie i spostrze"enia m!drca naszych
czasów – papie"a Jana Paw a II. Karol Wojty a, pe ni#c funkcj! biskupa i arcybiskupa w Krakowie, aktywnie uprawia narciarstwo, kocha wycieczki górskie oraz
p ywa kajakiem. A zatem sport i to w tej najczystszej postaci by Mu bliski.
Sport uprawiaj# i fascynuj# si! nim miliony ludzi, a wi!c jest to wymowny
znak, potwierdzaj#cy jego rol! w "yciu wspó czesnego spo ecze'stwa. Jednak"e
– twierdzi Jan Pawe II – niektóre dyscypliny maj# coraz mniej wspólnego z pier-
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wotnymi idea ami sportu. Chodzi o Mu o skandale narkotykowe, wspomaganie
chemiczne, komercjalizacj!, przemoc na boiskach, korupcj!, kosztem walecznej
i etycznej rywalizacji. Niew#tpliwie istnieje potrzeba – zdaniem Papie"a – aby
przywróci$ sportowi fundamentalne warto%ci, a tak"e uczyni$ go no%nikiem kultury, promuj#cym takie warto%ci jak godno%$, moralno%$ i krzewienie pokoju.
Sport nale"y uprawia$ zgodnie z zasadami humanizmu, fair play oraz zdrowym
duchem rywalizacji.
Te warto%ci pomog# sportowcom stawi$ czo a rywalom z odwag#, uczciwo%ci#, rado%ci# i dadz# poczucie spokoju na reszt! "ycia. Jan Pawe II apelowa
do organizatorów "ycia sportowego, aby propagowali wizj! sportu jako sposobu
rozwoju osobniczego cz owieka, zacie%nienia przyja&ni mi!dzy narodami, aby
propagowali etyczny stosunek do sportu oraz wzbogacali kulturalne i humanitarne warto%ci tego wa"nego dla ludzko%ci ruchu [5].
Pytanie, czy dzisiejsi sportowcy i sport prezentuj# te najcenniejsze warto%ci.
Powszechna globalizacja naszego "ycia nie oszcz!dzi a tak"e sportu. Zapewne
Zeusowi si! nie %ni o, "e sportowe igrzyska zaw adn# %wiatem, a Apollo, otrzymuj#c wieniec z ga #zek oliwnych po zwyci!stwie nad Hermesem i Aresem nie
przypuszcza , "e bohater igrzysk zyska nie tylko s aw!, ale i poka&n# sakiewk!.
Czy pieni#dze, chemiczne wspomaganie, korupcja, burdy kibiców na stadionach zniszczy y najwi!ksz# warto%$ w sporcie – humanizm? Chyba nie, sport
dzisiaj potraÞ nas zauroczy$ pi!knem, czysto%ci#. PotraÞ wzrusza$, bawi$ i nadal
pi!knie komponuje si! ze sztuk#. Jak"e bliski gimnastyce artystycznej, p ywaniu
synchronicznemu, ta'com na lodzie jest balet. Muzyka stanowi podk ad w wielu
konkurencjach sportowych. A czy" mecze siatkówki, tenisa nie s# na miar! widowisk teatralnych? Ile" pi!kna jest w symbiozie amazonki i konia, w odziach pod
"aglami!
Wracaj#c do sztuki i sportu – mamy pi!kne przyk ady wzajemnego przenikania si! tych dziedzin. )wiadcz# o tym nasi wymienieni ju" sportowcy, którzy po okresie sportowej kariery weszli do grona ulubie'ców szlachetnych muz.
Mowa o architekcie Wojciechu Zab ockim, Þlmowych gwiazdach: Leszku Drogoszu i W adys awie Komarze. Jest i przyk ad odwrotny: aktor i profesor Jan
Englert to znakomity tenisista. Takich dowodów symbiozy sportu i sztuki by o
i jest znacznie wi!cej.
Puentuj#c przedstawion# symbioz! sztuki ze sportem i pos uguj#c si! staro"ytn# maksym# „W zdrowym ciele zdrowy duch”, mam nadziej! i g !bokie
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przekonanie, "e sport b!dzie zawsze czerpa to, co najpi!kniejsze i warto%ciowe
ze sztuki, a sztuka b!dzie permanentnie humanizowa$ sport.
9. Wnioski
1. Zwi#zki sztuki ze sportem maj# miejsce ju" w staro"ytno%ci.
2. Narodzin idei olimpijskiej nale"y szuka$ w staro"ytnej Grecji.
3. Staro"ytni Grecy #czyli Þzyczny rozwój cz owieka z rozwojem intelektualnym.
4. Rozwój sportu w kolejnych epokach niejednokrotnie ma g !bokie kulturowe
czasouzasadnienie.
5. Nowe dziedziny kultury inspiruj# powstawanie nowych dziedzin sportu
i maj# wp yw na ich rozwój.
6. Widowiska sportowe oprócz zmaga' sportowych s# niejednokrotnie prezentacj# dorobku kulturowego danego kraju, regionu itp.
7. )rodki masowego przekazu i informacji stymuluj# rozwój sportu, kreuj# jego
warto%ci, oddzia uj# na spo ecze'stwo.
8. Sport sta si! no%nikiem kultury, przyjmuj#c zarazem jego humanistyczne
warto%ci.
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SYMBIOSIS ARTS AND SPORTS
Summary
Art and sport are complementary from the ancient times. They are pemanent
achievement of culture. Physical, intellectual and moral in the personal development.
Were the idea olympic games in ancient Greece.
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Modern Olympic games are continuers that idea. Human values of sport were propagates by Olympic Art Competitions. Polish artist winners a few times.
Today favorable values of sport are popularized by Þlm and television descriptions.
The aim of work is display symbiosis art and sport for antiquity to modern times.
Translation: Stanis%aw Hawryszko

