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Latvijas olimpiskā akadēmija
biļetens Nr. 9

Oda Sportam
Pjērs de Kubertēns
No franču valodas atdzejojusi
Dagnija Dreika

I
O, Sport, Dievu prieks, dzīves spēks, tu radies tik
pēkšņi šai pelēcībā, kur kūsā mūsdienu esības
nepateicīgais darbs, izniri gluži kā starojošs
vēstnesis no sen aizgājušajiem laikiem – no tiem,
kad cilvēce smaidīja! Un kalnu galotnes
apvij lēkts, kura gaisma apspīd tumšu mežu
noklāto zemi.

III
O, Sport, tu esi Taisnība! Tā pilnīgā vienlīdzība,
kuru cilvēki velti cenšas iedibināt,
ap tevi rodas pati. Neviens nespēj kaut par vienu
centimetru palielināt augstumu, kuru spēj pārvarēt,
ne par minūti saīsināt savu skriešanas laiku.
Vienīgi viņa fiziskie spēki un morālās īpašības kopā
nosaka veiksmi.

II
O, Sport, tu esi Skaistums! Tu esi arhitekts ēkai, kas
cilvēka miesa, – tā var kļūt zema vai cēla atkarībā no
tā, vai zemup to grūž nelāgas vēlmes vai veselīga
piepūle augšup ceļ. Nekāds skaistums netop bez
līdzsvara un bez proporcijām, un tu esi neuzveicams
pavēlnieks vienam un otram, jo tu radi harmoniju,
kustībām dāvā ritmu, tu dari spēku graciozu un
piešķir spēku tam, kas ir trausls!

IV
O, Sport, tu esi Drosme! Visa muskuļu piepūles jēga
izteikta vārdā: uzdrīkstēties. Kam der muskuļi, kālab
justies stipram un veiklam, ja uzdrīkstēšanās nav?
Bet drosmei, kuru tu iedves, nav nekā kopīga ar
to pārgalvību, ar kādu piedzīvojumu meklētājs visu
atstāj gadījuma ziņā. Tā ir apdomīga un izsvērta
drosme.

V
O, Sport, tu esi Gods! Nosaukumiem, kurus tu piešķir,
nav nekādas vērtības, ja tie iegūti citādi,
nevis pilnīgi godīgi un taisnīgi. Tas, kurš ar kādu
viltīgu paņēmienu pamanījies krāpt savus biedrus,
piedzīvo kaunu sirds dziļumos, bīdamies nievājošā
epiteta, ko lietos kopā ar viņa vārdu, ja blēdība
atklāsies.
VI
O, Sport, tu esi Prieks! Tavam aicinājumam miesa
atbild ar prieku, un acis smaida; asins rit naski,
palojot plūst pa artērijām. Domu apvārsnis tapis
skaidrāks un dzidrāks. Tu spēj pat rūpju nomāktos
priecināt, dāvājot glābiņu – kādu izklaidi
skumstošajiem, kurpretī laimīgajiem tu ļauj
izgaršot dzīvesprieku visā tā pilnībā.
VII
O, Sport tu esi Auglība! Tu ej pa taisniem un
cēliem ceļiem, pilnveidojot rases, norūdot slimīgos
dzietus un novēršot trūkumus, kuri cilvēces pilnību
apdraud. Un tu atlētam iedves vēlmi redzēt ap sevi
augam dēlus, možus un stiprus, kas sekotu viņam
arēnā, savukārt nopelnot slavas laurus.

VIII
O, Sport, tu esi Progress! Lai tev kalpotu krietni,
cilvēkam vajag pilnveidot sevi gan miesā, gan garā.
Tu liec viņam ievērot pilnīgu tīrību, sargāties no
jebkādām pārmērībām. Tu viņam māci gudrus
likumus, kas piešķir pūliņiem jēgu, nekaitējot
veselībai un tās līdzsvaram.
IX
O, Sport, tu esi – Miers! Tu dibini laimīgas saites starp
tautām, tuvinot tās iegrožotā spēka pielūgsmē, kad tas
vadāms un valdāms, un valdnieks pats sev. Caur tevi
pasaules jaunatne mācās cienīt pati sevi un dažādu
tautu atšķirības top par pamatu laipnai un mierīgai
sacensībai.




KO JŪS ZINĀT PAR PJĒRU DE KUBERTĒNU,
ŠO SLAVENO, VĒL NEIEPAZĪTO CILVĒKU?
Katru ceturto gadu saistībā ar Olimpisko spēļu sarīkošanu jūs atceraties
un pieminat Kubertēna vārdu. Jūs viņam augstsirdīgi, bet pretēji patiesībai
piedāvājat izteicienu – svarīgi ir piedalīties, kuru viņš nav teicis, bet gan ko
citu, tuvu tam.
Bet ko jūs patiesībā zināt par Pjēru de Kubertēnu, šo francūzi, kurš kļuva
par pasaules pilsoni, patiesi, ko jūs zināt par Kubertēnu – slaveno, bet maz
pazīstamo, neiepazīto cilvēku?
Vai jūs zināt, ka viņš dzīvojis 19. un 20. gadsimta mijā, dzimis 1863. gada
1. janvārī Parīzē, Senžermēna priekšpilsētas nomalē, Udino ielas 20. namā,
miris 1937. gada 2. septembrī 74 gadu vecumā, pastaigas laikā saļimstot kādā
no Ženēvas parka alejām?
Vai Jūs zināt, ka viņš ieguvis trīs bakalaura grādus: literatūrā 1880. gadā,
zinātnē 1881. gadā un jurisprudencē 1885. gadā, ka viņa ģimene vēlējās, lai viņš
kalpotu armijā vai varbūt kļūtu par diplomātu vai politiķi, taču viņš, nācis no
rojālistu vides, nešaubīgi pievienojās topošajai republikai, ievirzoties mazāk
redzamā dzīves ceļā – franču vidējās izglītības pedagoģiskajā reformā, kura,
pēc viņa domām, vienīgā bija spējīga atveseļot 1870./71. gada traģiskajā sakāvē
dziļi cietušo jaunatni?
Vai jūs zināt, ka, sākot ar viņa pirmo rakstu, kas nopublicēts 1886. gada žur
nālā “Sociālās Reformas” un veltīts angļu kolēģiem, kuri viņam kāda ceļojuma
laikā 1883. gadā atklāja sporta iespējamo vietu jaunatnes audzināšanā, līdz pat
pēdējai publikācijai 1937. gada jūlijā viņš atstājis ievērojamu mantojumu – ap
30 grāmatu, vairāk nekā 50 brošūru un 120 rakstu par visdažādākajiem tematiem?
Vai jūs zināt, ka viņš, kuru jūs parasti iedomājaties kā vecu kungu ar sir
mām ūsām, pats nodarbojās ar dažādiem sporta veidiem – skriešanu, airēšanu,
tenisu, paukošanu, riteņbraukšanu un brauca ar trīsriteni ar motoru?


Vai jūs zināt, ka jau 29 gadu vecumā, būdams Francijas Vieglatlētikas savie
nības ģenerālsekretārs, viņš, noslēdzot konferenci 1892. gada 25. novembrī
Sorbonā, izteica domu par Olimpisko spēļu atjaunošanu, un Kubertēnam vēl
nebija 32 gadu, kad tas notika, un ka 1894. gadā no 16. jūnija līdz 23. jūnijam
viņam izdevās organizēt Starptautisko vieglatlētikas kongresu Parīzē, kurā
tika nolemts, kādam jābūt Olimpisko spēļu atjaunošanas principam, ka Atēnu
pilsēta tiek izvēlēta kā pirmais organizētājs 1896. gadā un ka jādibina Starp
tautiskā olimpiskā komiteja?
Vai jūs zināt, ka sirdī un dvēselē viņš bija katolis, bet 1895. gada 12. martā
apprecējās ar Mariju Rotānu, kura bija protestante un kura viņam dāvāja divus
bērnus – Žaku (1896−1952), kurš pēc divu gadu vecumā iegūtā saules dūriena
īsti nekad neatveseļojās, un meitu Renē (1902−1968) – smalku un delikātu,
kurai bieži nācās sastapties ar dzīves grūtībām?
Vai jūs zināt, ka, ielikdams šajā darbā visu savu dvēseli, viņš tomēr nebija
pirmais Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents, bet par to kļuva pēc
grieķa Demetriusa Vikelasa, kad beidzās spēles Atēnās? Viņš veidoja un pie
dzīvoja spēļu attīstību no 1896. gada līdz 1925. gadam, kad kongresā Prāgā
pats nolēma aiziet no prezidenta posteņa, lai sevi no jauna ziedotu pedagoģijas
reformām. Kubertēnam tika piešķirts nosaukums Goda prezidents uz mūžu,
kas pēc tam nav ticis nevienam citam.
Vai jūs zināt, ka olimpisko spēļu koks patiešām ir aizsedzis mežu ar savu
iedvesmojošo darbību un aktivitāti, ka visā savas dzīves laikā Kubertēns ir
nodibinājis vairākas organizācijas, no kurām pēdējā bija 1925. gada novembrī
dibinātā Universālā pedagoģijas savienība un Starptautiskais sporta pedagoģi
jas birojs, kas 1930. gadā pieņēma Sporta reformu hartu, par kuru Kubertēns
jau sapņoja kopš 1919. gada un uzskatīja, ka iespējams īstenot formulu: “Visi
sporta veidi – visiem”. Tas ir, ilgi pirms tam kad šī ideja kļuva par realitāti.
Vai jūs zināt, ka Kubertēna personiskais liktenis kalpoja viņa idejām, un
1914. gada kara mainīgās sekas noveda pie tā, ka 1920. gadā viņam vajadzēja
pārdot personīgo māju Udino ielā un pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Lozannā,


kas no 1915. gada kļuva par Starptautiskās komitejas mītni? Kubertēns beidza
dzīvi ierobežotos materiālos apstākļos, dzīvoja bailēs par nākotni.
Vai jūs zināt, ka par spīti pastāvošajām grūtībām Kubertēns visu garo savas
dzīves ceļu saglabājis optimismu un cieņu, vispirms domājot par visu tautu spor
tojošo jaunatni (1927), tai piedāvājot (1932) nesalaužamu drosmi un stingru cerību.
Vai jūs zināt, ka visā savas dzīves laikā viņš bijis Olimpijā tikai divas reizes –
pirms modernajām Olimpiskajām spēlēm 1894. gada novembrī un 1927. gada
aprīlī, kad Grieķijas valdība atklāja baltu marmora kolonnu, kurai bija dots
viņa vārds? Kubertēns ir apbedīts Lozannā, bet šī trauslā pieminekļa iekšienē
kopš 1938. gada atrodas viņa sirds.
Vai jūs zināt, ka 1944. gada 19. un 20. maijā Kubertēna bibliotēka tika izpār
dota Lozannas grāmatu ģildes izsolē un neatgūstami sadalīta?
No 1917. gada līdz 1988. gadam franču autori viņam veltījuši tikai piecas
kaut cik vērienīgas grāmatas, un tikai 1986. gadā – 50 gadus pēc Kubertēna
nāves beidzot tika organizēts pirmais starptautiskas nozīmes kolokvijs par
viņa koncepcijām un joprojām aktuāliem darbiem, kuriem vēl uz 21. gadsimta
sliekšņa ir liela nozīme, kas vēsturē – protams, sporta vēsturē – arvien turpina
pieaugt, tāpat arī viņa idejas un nebeidzamā cīņa par cilvēces nākotni.

PJĒRA DE KUBERTĒNA DZĪVES HRONOLOĢIJA
1863 –	1. janvārī Parīzē piedzimst Šarls Pjērs de Kubertēns.
1880 – mācības Svētā Ignācija koledžā Parīzē, Madrides ielā.
1880–1883 – studijas Juridiskajā fakultātē un Politisko zinātņu skolā.
1883 – pirmais ceļojums uz Angliju, salīdzinošās pedagoģijas pētījumu
sākums.
1887 – Francijas Skriešanas savienības dibināšana, pēc diviem gadiem tā
tiek pārdēvēta par Francijas Vieglatlētikas savienību. 1888. gadā
Kubertēns kļūst par tās vadītāju.


1889 – fizisko vingrinājumu popularizēšanas kongress, kurā Pjērs
de Kubertēns pilda ģenerālsekretāra pienākumus.
1890 – oficiāli misijas braucieni uz Ameriku un Kanādu. Studijas
izglītības jomā. Pjērs de Kubertēns šīs zemes apmeklē vairākas
reizes.
1892 – Pjērs de Kubertēns Sorbonā konferences noslēgumā, ierosina
atjaunot Olimpiskās spēles.
1894. g. 23. jūnijs – Pjērs de Kubertēns paziņo par Olimpisko spēļu
atjaunošanu plašākai sabiedrībai.
1895. g. 12. marts – kāzas ar diplomāta meitu Mariju Rotānu.
1896 – Pjērs de Kubertēns uzņemas Starptautiskās Olimpiskās komitejas
(SOK) ģenerālsekretāra amatu, par tās prezidentu tiek izraudzīts
grieķis Demetriuss Vikelass, pamatojoties uz to, ka Olimpiskās
spēles notiks Atēnās. Pēc šīm spēlēm Kubertēns kļūst par SOK
prezidentu. Piedzimst viņa dēls Žaks.
1990–1914 – publicē ļoti daudz rakstu par pedagoģiju un sportu. Notiek
otrās mūsdienu Olimpiskās spēles Parīzē.
1901 – piedzimst meita Renē.
1904 – trešās Olimpiskās spēles Amerikā, kurās Pjērs de Kubertēns
nepiedalās.
1905 – Olimpiskais kongress Briselē (otrais pēc 1897. gadā Havrā notikušā).
1906 – Parīzē Franču komēdijas teātrī notiek mākslas, literatūras un sporta
konsultatīvā konference.
1912 – uz Stokholmas Olimpisko spēļu rīcības komiteju tiek nosūtīta
“Oda sportam”, tā saņem zelta medaļu, bet autors, kurš parakstījies
ar pseidonīmu, ir Pjērs de Kubertēns.
1914 – Parīzē notiek svinības – 20 gadu kopš atjaunotas Olimpiskās
spēles.
1914–1918 – Pjērs de Kubertēns 51 gada vecumā brīvprātīgi iestājas
karadienestā. Viņš ir atbildīgs par propagandu. Viņa “Desmit


baušļi”, kuri uzrakstīti 1915. gadā, nesludina “ne naidu,
ne varmācību attiecībā uz citām tautām”.
1916–1919 – SOK sēdeklis tiek pārvietots no Parīzes uz Lozannu (1915),
un Pjērs de Kubertēns pārceļas uz dzīvi tur.
1920 – Olimpiskās spēles Antverpenē. Parādās olimpiskais karogs ar mums
pazīstamajiem pieciem savītajiem apļiem, ko 1914. gadā izgudroja
Pjērs de Kubertēns. Viņš savu enerģiju šajā laikposmā velta savas
grāmatas “Universālā vēsture” (izdota 1926.–1927. gadā) rediģēšanai
un cīnās par to, lai nākamo spēļu organizāciju uzticētu Parīzei, kur
notiks starptautiskā izstāde, un lai pierādītu, ka spēles iespējams
sarīkot labāk nekā 1900. gadā.
1924 – pirms Olimpiskajām spēlēm Parīzē februārī notiek ziemas sporta
veidu sacensības Šamonī, kuras tiek nodēvētas par pirmajām
ziemas Olimpiskajām spēlēm.
1925 – Olimpiskajā kongresā Prāgā Pjērs de Kubertēns brīvprātīgi
atsakās no SOK aktīvās vadības. Kolēģi viņu ieceļ par Goda
prezidentu uz mūžu, un viņš ir vienīgais, kas ieguvis šādu
nosaukumu.
1928 – Viņš nodibina Universālo pedagoģijas savienību un pastāvīgi
cīnās, lai sports tiktu integrēts skolu izglītībā.
1931 – olimpisko atmiņu publicēšana. Neskaitāmu rūpju mākts, Kubertēns
aizvien biežāk dzīvo Savojā un Lozannā. No 1927. gada Olimpijā
viņš sakarā ar turpmākajām Olimpiskajām spēlēm vairākkārt
vēršas ar dažādiem vēstījumiem pie visu tautu sportojošās
jaunatnes.
1937 – Pjērs de Kubertēns mirst no infarkta 2. septembrī Ženēvā.
Viņa dzīve kā paraugs nesavtīgi veltīta jaunatnei, tās humānajai
izglītošanai. Olimpiskās spēles, kuras paceļas šo ideju gigantiskā
aisberga virspusē, pēc Kubertēna domām, bija tikai līdzeklis,
lai nonāktu līdz šī universālā ideāla konkretizēšanai.


PATIESAIS KUBERTĒNS
Moderno spēļu radītāja Pjēra de Kubertēna (1863–1937) doma un vēstījums pauž oriģinalitāti, reizē fantastisko un reālo raksturu un spēku.
Bet vēl ir nepieciešams, lai šī Kubertēna izteiktā doma un vārdi patiešām
būtu viņa teikti. Pārāk bieži citētāji to nezina.
Vēl ļaunāk – viņam tiek piedēvēti izteikumi, ko viņš nav ne teicis, ne rak
stījis.
Kubertēns nav teicis: “Galvenais ir piedalīties...”1908. gada 24. jūlijā
Londonā ceturto modernās ēras Olimpisko spēļu laikā britu valdības rīkotās
dinejas beigās, paceļot glāzi pateicības tostam, Kubertēns sacīja: “Pagājušo
svētdien ceremonijā, kas par godu atlētiem bija sarīkota Svētā Pāvila baznīcā,
Pensilvānijas bīskaps trāpīgi atgādināja: olimpiādēs svarīgāk ir nevis uzvarēt,
bet piedalīties. Atcerēsimies, kungi, šos spēcīgos vārdus: dzīvē svarīgākais nav
triumfs, bet cīņa; galvenais nav uzvarēt, bet labi cīnīties”.
Kubertēns nav teicis “Citius, altius, fortius!”, ko izdomāja Didona
tēvs – Arkeijas koledžas apriors – savas mācību iestādes sporta asociācijai kā
olimpisko devīzi. Kubertēns ir izvēlējies šo devīzi: “Vēl ātrāk, vēl augstāk,
vēl spēcīgāk!” (Plus vite, plus haut, plus fort), kas atbilda viņa paša izprat
nei par to, ka sportam un olimpismam ir jābūt “piepūles” un “galējību
brīvības” laukam. Kubertēna Olimpiskie memuāri (Lozanna, 1931) ar savām
sešām pēdējām rindām to apstiprina burts burtā.
Kubertēns nekad nav bijis nežēlīga, šaura un dogmatiska “amatierisma”
piekritējs, kā pārāk bieži netaisni apgalvo.
Gluži pretēji, jau pieminēto memuāru 12. nodaļā, kas veltīta šim jautāju
mam, Kubertēns izsakās šādi: “Tas pats! Atkal tas pats. Šodien riskēju atzīties:
nekad neesmu aizrāvies ar šo jautājumu.” Un, kad 1936. gada septembrī, dzī
ves novakarē, kāds žurnālists viņam jautā par olimpisko zvērestu, viņš ar nik
numu atbild: “Man bieži ir pārmetuši (un vienmēr netaisni) olimpiskā zvēresta
šķietamo liekulību. Bet izlasiet to, šo slaveno zvērestu, kura laimīgais un lepnais


tēvs es esmu: kur jūs redzat, ka tas prasa no olimpiskajā stadionā nonākušajiem
atlētiem absolūtu amatierismu, kuru es pirmais atzinu par neiespējamu? Ar
šo zvērestu prasu tikai vienu: sportisko lojalitāti.”
Un beidzot, cik reižu Kubertēns nav attēlots kā noteiktas sociālās vides pārstāvis, kas sporta nodarbības paredzējis tikai zināmam priviliģēto skaitam?
Nu jau pagājuši vairāk nekā 70 gadi, kopš Pirmā pasaules kara priekšva
karā 1919. gada 13. janvāra Olimpiskajās vēstulēs, ko publicēja Lozannas avīze,
Kubertēns, ar zināmu divdomību, šādi izteica savus uzskatus: “Visi sporta veidi
visiem: lūk, bez šaubām, formula, ko uzskatīs par absolūti utopisku. Par to es
neraizējos. Ilgi apsvēru un analizēju: zinu, ka tā ir pareiza un iespējama. Visus
savus atlikušos gadus un spēkus es izlietošu, lai tā triumfētu.”
Šie precīzie citāti un pareizie formulējumi, kā arī sekojošie teksti atļauj mums
un ļaus jums atrast pareizo redzes punktu un restaurēt atbilstoši oriģinālam to,
kas bija un ko domāja īstais Kubertēns.

KUBERTĒNS UN SPORTA PEDAGOĢIJA
Līdz 1916. gadam lietderīgā vingrošana šķiet pilnīgi pārņēmusi viņa peda
goģisko domāšanu. Protams, viņš ir darbojies sporta labā, radot skolu sporta
asociācijas Parīzē, Ruānā, Bordo u.c., lai veidotos un tiktu atzīts skolu sports.

Opozīcija
Taču opozīcija viņam traucē domāt teorētiski. Kā zināms, 19. gadsimta 80.–
90. gados opozīcija bija daudzējāda un nomācoša.
•		 Vecāki, kuri baidījās no tuberkulozes un netikumības. Viņu opozīciju uzku
rināja katoliskā hierarhija, saskatot neoolimpismā “uzbrūkošu atgriešanos
pie pagānu idejām” (tomēr Pijs X atbalstīs Kubertēnu).
•		 Ārsti pret sportu bija noskaņoti agresīvi.


•		 Bet galvenokārt profesionālie pedagogi cēla trauksmi “jaunā koledžas
audzēkņa attīstības” vārdā tā brīvības iedīgļa dēļ, ko sports gatavojās ienest
franču koledžā, kas joprojām turējās pie stingrās napoleoniskās disciplīnas.
1984. gadā Kānā Franču zinātņu attīstības asociācijas kongresā, neraugoties
uz kaismīgo aizstāvības runu, Kubertēnu sakauj. Kongress nolemj “apkarot
sportu vidusskolā”.

Mens fervida in corpore lacertoso
(kaismīga dvēsele attīstītā ķermenī)
•		 Pārliecinājies par zviedru tipa vingrošanas piekritēju higiēnistu kļūdām,
Kubertēns dodas kaujā (un ar kādu aizrautību!) pret mens sana in corpore
sano (veselā miesā vesels gars), “uz ko atsaukušies tik daudzi oratori ar naba
dzīgu iztēli un kas ir tik pārmērīgi novalkāta frāze, ka to bez pārspīlējuma
var nosaukt par neciešamu, apnicīgu meldiju”.
Kubertēns uzskata, ka šie vārdi neatbilst laikmeta vajadzībām. Francijai
nepieciešami karotāji, nevis mazi, bailīgi buržuā.
•		 Sports būtiski atšķiras no vingrošanas, jo “tam vajag galējību brīvības. Tur
ir tā būtība, tā pastāvēšanas iemesls, tas ir sporta morālās vērtības noslēpums... Jo drosmes dēļ, bez reālās nepieciešamības, lūk, caur ko mūsu ķer
menis paceļas pāri tā dzīvnieciskumam.” (Olimpiskā kongresa atklāšanas
runa. Prāga, 1925. g.)
•		 No iepriekš teiktā izriet “kaismīga dvēsele attīstītā ķermenī”. Un šī Kubertēna
sporta definīcija: “Sports ir brīvprātīgs, ikdienišķs un intensīvs muskuļu
kults, kas balstīts uz progresa vēlmi un var iet līdz pat riskam (Kubertēna
pasvītrojums)...”, ko papildina šis, vēl prasīgāks, vēl elitārāks, apgalvojums:
“Sporta tieksme pēc galējībām (..), lūk, tā galvenā psiholoģiskā iezīme. Tas
grib vairāk ātruma, augstuma, vairāk spēka... vienmēr vairāk. Tas ir trū
kums – lai notiek! – no cilvēka līdzsvara viedokļa raugoties. Bet tā ir arī
sporta dižciltība, pat tā poēzija.” (Sporta pedagoģija. Priekšvārds.)
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Kubertēna sporta pedagoģija
“Sporta pedagoģijas alfa un omega nozīmē provocēt vai veicināt morālo
norūdīšanos caur fizisko rūdīšanos, dvēseles norūdīšanos caur ķermeņa norū
dīšanos.”
Mērķis ir skaidrs. Runa nav par sporta ieslēgšanu uz pagātni vērstā kon
cepcijā, atsaucē uz mītisko Grieķiju, bet gan par mūsdienīga sporta iekļaušanu
sabiedrībā, kas pamatos atšķiras no antīkās Grieķijas.
Pedagoģiskajā plānā tas nozīmē salauzt vecās vingrošanas pārāk stingro
metožu važas, vajadzību ar sporta palīdzību atbrīvot tās enerģijas, kas nepie
ciešamas Francijai, lai tā būtu ieguvēja.
Kubertēna sniegto sporta pedagoģijas stundu vērtība ir mazāk to formā,
didaktiskumā (kas ir vāji), kā vērtībās, ko tās ievada apritē. Nemeklēsim
Kubertēna darbos sporta metodoloģiju, negaidīsim no Kubertēna trenēšanas
“noslēpumus”. Nē! Kubertēns raugās tālāk, viņš ievieto ķermeņa izglītību vis
pārējās izglītības konceptā (muskulim vienmēr jānoliek ieroči prāta priekšā)
un taktiski, lai triumfētu “20. gadsimta jaunieša reforma”, vēršas pie tiem, ko
mēs šodien sauktu par politiskās un cilvēces dzīves lēmējiem. To viņš zina: lai
triumfētu, vispirms vajag pārliecināt eliti.
Tādējādi:
“Sports Francijā būs intelektuāls, vai arī tā nebūs... tas būs klusais un labi
uzraudzītais mūris, aiz kura indivīds realizēs savu smadzeņu augšupeju”
(35 gadu kampaņa. 1923. g. 1. jūnijs).
“Leģenda par sportu, kas principa pēc pretojas gara lietām, vairs nav modē.
Tā ir tikai novecojusies klišeja” (Sporta pedagoģija. 1922, 130. lpp.).
“Mums būs jānonāk pie secinājuma, ka pie vienādiem dotumiem kritiskā
domāšana ir labāk attīstīta sportistam nekā nesportistam” (Sporta pedagoģija.
1922, 130. lpp.).
Noteicošais Kubertēna sporta pedagoģijā ir: “Vai sports stiprina rak
sturu un attīstīta to, ko varētu saukt par cilvēka morālo muskulatūru? Lūk,
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neapšaubāmi galvenais jautājums” (Piezīmes publiskajam izdevumam. 1902).
Kubertēns atbild apstiprinoši: sports ir vienīgais audzināšanas līdzeklis,
kas aicina samērot pretējas īpašības: piesardzību un drosmi, aizrautību un
aprēķinu, uzticēšanos un neuzticību, frustrāciju un atbrīvošanos, kaislību un
saprātu. Tas ir, kā viņš izteiksies, “dzīves tiešais līdzsvars”, kam jānoved pie
“eiritmijas (ritmoplastikas)”.

Sportists – pienākuma cilvēks
Tādējādi Kubertēna sportā ielikts gan sociālais, gan morālais uzdevums, līdz
ar to sporta treniņš kļūst par treniņu sociālajai un morālajai dzīvei.
•		 “Pirmais no sociālajiem mehānismiem, uz kuriem iedarbojas sports, ir
sadarbība” (Sporta pedagoģija. 1922, 140. lpp.). “Tātad sadarbībai ir īpašī
bas, kas to padara par demokrātijas sagatavošanas skolu” (Sporta pedagoģija.
1922. 140. lpp.).
•		 No šejienes skolu sporta asociāciju nozīmīgums, lai “nodrošinātu audzēk
ņiem vadību viņu spēlēm” un ar to ieviestu brīvības aizsākumu viņu cie
tumnieciskajās nodarbībās. (Par franču liceju un koledžu atlētisko asociāciju
organizāciju un funkcionēšanu. Universitātes žurnāls. 5.5.1892)
•		 Un tādēļ sporta audzinātājs netur sveci zem pūra: “Audzinātāja uzdevums
ir likt dīglim nest augļus visā organismā (..), pārnest to (..) no speciālās kate
gorijas uz visām indivīda darbībām.”
Tāda izglītības vēsturniekam šķiet Kubertēna sporta pedagoģija. Runa ir
ne tik daudz par didaktiskumu un pedagoģisko praksi, kā par sporta audzinā
šanas vispārējo filozofiju, kur sports, pacelts vērtības rangā, ieņem savu vietu,
un tikai savu vietu, bet galamērķis ir autonomizēt, socializēt jauno vīrieti. Jo
viņam, kā nemitīgi atgādina Kubertēns, pieder demokrātijas nākotne. No tās
līdzsvara atkarīga sabiedrības harmonija. Protams, būtu pārāk vienkārši gad
simtu vēlāk parādīt, cik kritizējama ir šī ierobežojošā attieksme (ne uz bērnu,
ne jaunu meiteni tas neattiecas).
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Jāsecina, ka Kubertēns, pacēlis savas atziņas pāri anglosakšu pragmatis
mam, pasaulē pirmais teorētiski runāja par sportu un novietoja to vispārējo
audzinošo vērtību rangā. Tas, vairāk nekā Olimpisko spēļu atjaunošana, ir viņa
slavas īstais pamats.

Pjērs de Kubertēns un sports visiem
Jau 1919. gadā Pjērs de Kubertēns savos rakstos pirmo reizi lietoja izteicienu sports visiem, kas kļuva patiesi populārs septiņdesmit gadus vēlāk.
“Visi sporta veidi visiem: lūk, bez šaubām, formula, kuru daudzi uzskatīs
par absolūti utopisku. Es par to neraizējos. Es to ilgi apsvēru un analizēju: zinu,
ka tā ir pareiza un iespējama” (no “Olimpiskajām vēstulēm”, ko 1919. gada
13. janvārī publicēja “Lozannas Avīze”).
Tas, pēc Kubertēna domām, ir ātrās evolūcijas rezultāts, paralēli tam, kas
notiek ar amatierisma jēdziena izpratni.
Nedrīkst aizmirst, ka Kubertēna sporta atklāsme veidojusies viņa kontaktos
ar kolēģiem angļu aristokrātijā. Šajā vidē viņš to vispirms uztver kā augstāko
izglītības elementu elitei – tai, no kuras nāks nākamie valsts vadītāji.
Kļuvis par sporta izglītības apustuli Francijā, viņš vispirms velta pūles dar
bam koledžās, kurās dižciltīgie un turīgie sūtīja savus bērnus mācīties.
Kubertēns atzina: “Kādreiz sporta nodarbības bija tikai gadījuma rakstura laika
pavadīšana bagātajai un dīkajai jaunatnei. Es strādāju 30 gadus, lai to padarītu par
ierastu izpriecu zemākiem slāņiem. Tagad nepieciešams, lai šī izprieca kļūtu pie
ejama arī darba jaunatnes vidū. Sporta nodarbības ir vajadzīgas tādēļ, ka šī izprieca
nav tik dārga, tā dod vienādas tiesības un ir vērsta pret alkohola lietošanu. Sports
ir savaldāmas un kontrolējamas enerģijas avots.” (Olimpiskās vēstules. 13.08.1919)
Kubertēns ļoti ātri izveidojās par demokrātu, kurš konstatē sociālo nevienlī
dzību un pārdzīvoto. Viņš kļūst par francūzi, kuram rūp visu līmeņu izglītība
un kurš sportu redz kā nepieciešamu papildinājumu izglītībai.
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“Sports organismā rada fiziskas un psiholoģiskas kvalitātes iedīgļus,
tādus kā aukstasinība, pārliecība, lēmumu pieņemšana u.c. Audzināšanas
uzdevums ir veicināt šāda asna izaugsmi visā organismā...” (konferencē
24.02.1918).
“Nemaldināsim sevi, sports nav dabiska cilvēka izpausme, un kādas noteik
tas tautas sportiskums ir mākslīgs un trausls augs. Bez reliģijas, teātra izrādēm,
tirdznieciskiem sakariem, reklāmas, paildzinot tās eksistenci, Olimpija nebūtu
izdzīvojusi tik daudzus gadsimtus.”(Lemetras Žurnāls, 20.01.1922)
Dziļi iepazinis grieķu kultūru, Kubertēns sapņo par antīko ģimnāziju, kur,
pateicoties filozofu un zinātnieku vārdam un sporta izkoptai ķermeņa kultūrai,
uzplauka amatnieku, meistaru augstākā izglītība, un tas notika nevis jebkur, bet
celtnēs, kuru arhitektūra atspoguļoja pastāvīgus skaistuma meklējumus.
Cieši saistīti ar sociālajām problēmām, ar cilvēka iekšējo mieru, ko apdrau
dēja nevienlīdzīgie apstākļi, viņi atklāti parādīja vienlīdzību, kura dzimst
sacensībā: “Atveriet tempļa durvis”, lai nodrošinātu demokrātijas nākotni.
Sākot ar 19. gadsimta beigām, sports ir ievērojami attīstījies, tā disciplīnas ir
kļuvušas daudzveidīgākas, un jau veidojas federācijas, ļaujot visiem parādīt un
attīstīt savas īpašās spējas. Ņemot to vērā, Pjērs de Kubertēns veic sporta discip
līnu analīzi, kas atklāj viņa domas evolūciju sporta demokratizācijas virzienā
nacionālā līmenī un tā nozīmi miera veicināšanā pasaules līmenī. Jāatzīmē, ka
Pirmais pasaules karš neļāva Kubertēnam pārliecināt valdību izveidot fiziskās
audzināšanas komitejas, kuras būtu katrā akadēmijā, ar mērķi veicināt un
koordinēt sporta aktivitātes. Vienlaikus viņš labi apzinājās šīs fantastiskās un
pārsteidzošās evolūcijas briesmas, “merkantilismu”, kurš samazina pedagoģis
kās vērtības, politikas ielaušanos un arī to, ko mēs saucam par afērismu.
Pjērs de Kubertēns ar skumjām saredzēja korupciju, kura pamazām sagrāva
viņa darbu apkopojumu “Spēles”, kuras precizē sportu visiem – savā universālā
nozīmē.
1928. gadā viņš nodibināja Universālo pedagoģijas savienību un 1932. gadā –
Starptautisko sporta pedagoģijas biroju ar mērķi izraisīt augstākās sabiedrības
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uzskatu pavērsienu, lai visiem atvērtu uz viņa 1890. gada revolucionārā projekta
par strādnieku universitātēm balstītu izglītību un aizsargātu sportu no tiem
ievainojumiem, kuri izkropļo un sagroza humānismu.

PJĒRS DE KUBERTĒNS
UN STARPTAUTISKĀ Olimpiskā komiteja
Pjērs de Kubertēns pazīstams kā “Olimpisko spēļu atjaunotājs”, tomēr lielāki
ir viņa nopelni Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) dibināšanā. Tās
oriģinalitāte un autoritāte ir vispārēji atzītas. Iemeslus šīs organizācijas izvei
došanas nepieciešamībai viņš paskaidro zemāk citētajos tekstos.
1894. gadā no 16. līdz 23. jūnijam lielajā Sorbonas amfiteātrī pēc Pjēra de
Kubertēna, tolaik – Francijas Vieglatlētikas savienības ģenerālsekretāra, iniciatī
vas notiek kongress, ko nosauc par Parīzes Starptautisko vieglatlētikas kongresu.
“Pēc mana lūguma,” saka Pjērs de Kubertēns, “kongress proklamē Olim
pisko spēļu atjaunošanu ar tādiem nosacījumiem, kas atbilst modernās dzīves
prasībām.”
Kongress iecēla Starptautisko komiteju četrpadsmit locekļu sastāvā, lai
uzraudzītu šo lēmumu īstenošanu.
Tā dzima iecere, kurai, šķiet, bija lemts laimīgs liktenis. “(..) Es skaļi pazi
ņoju par savu paternitāti un vēlos vēlreiz pateikties tiem, kuri man palīdzēja
to īstenot: tiem, kuri tic (..), ka starptautiskā jaunatne tajā smelsies miera un
dzīves mīlestību.”
“Starptautiskās komitejas biedri no savas zemes sporta un fizisko vingrinā
jumu biedrībām nevar saņemt nekādas pilnvaras, kas varētu tiem būt saistošas
kā komitejas locekļiem un traucētu viņu neatkarību balsošanā.”
Jaunus biedrus uzņem balsojot: “Tas ir galvenais komitejas likums – likums,
pret kuru vēršas daži godkārīgie, kas, nevarēdami iekļūt komitejā, gribētu iegūt
šādas tiesības bez balotēšanās, kā “delegāti”, kas pārstāv jebko un jebkuru.”
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1896. gadā – pirmo Atēnu spēļu gadā – Starptautiskā komiteja nolemj pie
šķirt prezidenta titulu tās valsts pārstāvim, kurā notiks Olimpiskās spēles.
Tāpēc pirmais prezidents ir grieķis. Pjērs de Kubertēns tolaik ir ģenerālsekre
tārs, bet kļūst par viņa pēcteci, jo otrās spēles notiek Parīzē.
1897. gadā Havrā, izmantojot pirmo Olimpisko spēļu pieredzi, notiek pir
mais pēc Pjēra de Kubertēna iniciatīvas organizētais SOK kongress ar republi
kas prezidenta Fēliksa Fora (vienlaikus arī kongresa goda prezidenta) piedalī
šanos un, neapšaubot SOK institūciju”, šī asambleja domāta Parīzes kongresa
darba papildināšanai. Tai jāatjauno “vienība starp muskuli, gribu, domu”.
Kubertēns gribēja, lai SOK attīstītu ne tikai tehnisko sagatavotību, bet arī
olimpisko garu. “Tāda, kādu mēs to iecerējām un mēģinām organizēt, tā ir kā
kultūras un gribas dārzs.”
“Olimpisko spēļu misija nav vienīgi muskuļu spēka cildināšana. Tās ir inte
lektuālas un mākslinieciskas.”
1903. gadā SOK oficiālajā izdevumā – “Olimpiskais žurnāls” – Pjērs de Ku
bertēns precizē: “Komiteja nekādā gadījumā nepieprasa sev tiesības dot direktī
vas nacionālajām sporta federācijām, uzskatot šādu attieksmi par nesavienojamu
ar tās neitrālo raksturu. Tā uzliek komitejas locekļiem svarīgu pienākumu. Viņi
ir (..) šīs institūcijas pārstāvji savas valsts federāciju priekšā, zināmā mērā – tās
sūtņi.”
“Patiesībā viss olimpiskais darbs balstīts uz vienprātību”, bet komitejai “ir
tiesības kontrolēt galvenos lēmumus, kas pieņemti starptautiskajās komitejās
un attiecas uz šo institūciju”.
Šī institūcija – SOK – attīstījusi savu ārkārtīgi oriģinālo raksturu, kā bija
iecerējis Pjērs de Kubertēns.
1912. gadā viņš atzīst: “Neatkarība un stabilitāte, lūk, kungi, kas mums ļauj
īstenot lielas lietas.”
1925. gadā, atvadoties no SOK, kuras goda prezidents viņš palika līdz mūža
galam, Kubertēns uzsver: “Ja modernā olimpiskā kustība uzplaukst, tad tāpēc,
ka tās priekšgalā ir absolūti neatkarīga padome, ko neviens nekad nav materiāli
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atbalstījis, tā izvairās no jebkuras iejaukšanās vēlēšanu gaitā un neļaus ietek
mēties ne no nacionālām kaislībām, ne korporāciju interesēm.”
Beidzot, septiņdesmit gadu vecumā, 1934. gadā viņš uzskata par “lielisku
SOK Hartu (Konstitūciju), kas balstās uz apgriezto deleģēšanu”, t.i., “pilnvaras
izriet no idejas, lai rosinātu skolēnus, un nevis no atsevišķu piekritēju pūļa, lai
radītu ideju”.

PJĒRS DE KUBERTĒNS UN AMATIERISMS
Šī ir viena no tēmām, kura ietver ārkārtīgi daudz neprecizitāšu un pretrunu.
Visbiežāk Pjēru de Kubertēnu pasludina par nepiekāpīgu amatierisma bruņi
nieku, tā balstu, bet patiesībā viņš pakāpeniski attīstījis gan sabiedrības vispār,
gan konkrēti sporta pasaules pārmaiņu procesus šī gadsimta sākumā.
Sports, kuram Kubertēns pievērsās ap 1880. gadu, bija “antisports”, ar ko
nodarbojās vidusskolā, kā arī civilais un britu skolu sports.
Franču koledža, pat jezuītiskā (šis ordenis piešķīra nozīmi bērnu spēlēm)
nepazina sporta sacensību: labākajā gadījumā spēlēja “barjeras” vai medības ar
bumbu starpbrīžos pagalmā.
Civilais sports, no vienas puses, bija lauka futbols, jāšanas vingrinājumi un
paukošana, no otras puses – mūzikhols un soļošanas pasākumi. Izcelsmes dēļ
Kubertēnam tuvs bija pirmais.
Sports, kuru viņš iepazina no 1883. gada, bija angļu koledžu, īpaši Regbijas,
sports. Tur nodarbojās ar “amatierisku” sportu. Tas atbilst definīcijai, kuru
kopš 1866. gada ieviesis Amatieru atlētiskais klubs (Amateur Athletic Club):
“Amatieris ir jebkurš džentlmenis, kurš nekad nav piedalījies ikvienam dalībniekam atvērtās publiskās sacensībās naudas dēļ, kuru iegūst no
iemaksām vai citā veidā; kas nekad, nevienā dzīves posmā nav bijis šī sporta
veida fizisko treniņu skolotājs vai vadītājs eksistences līdzekļu iegūšanas
nolūkā; kas nav ne strādnieks, ne amatnieks, ne žurnālists.”
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Būdams republikas sabiedrotais, Kubertēns franču politikas un universitāšu
autoritātēm centās pierādīt sporta tiesības vīriešu kārtas jaunieša izglītībā. Viņš
vērsās pret šķiru ierobežojumiem, ko uzspiež Apvienotās Karalistes Amatieru
atlētiskais klubs. Kubertēnam drīz vien kļuva skaidrs, ka nav domas un dar
bības divdomības: visiem sporta veidiem jābūt atļautiem visiem. Viņa uztverē
sports, brīvība un demokrātija savā dziļākajā būtībā ir saistīti. Protams, cīņa
bija grūta, federāciju lēmumi – bieži vien neviennozīmīgi. Pat pēc tam, kad
viņš 1890. gadā kļuva par Franču vieglatlētikas savienības ģenerālsekretāru,
kad vingrošanas skolotājiem, tāpat kā strādniekiem, kuri būvē kanu laiviņas
un citas ierīces, līdz Otrajam pasaules karam tika aizliegta piedalīšanās Olim
piskajās spēlēs.
Tā tika izprasta Pjēra de Kubertēna cīņa amatierisma frontē. Bet Kubertēns
bija sava gadsimta cilvēks, viņa uzskati sakņojās sociālajā un politiskajā reali
tātē. Viņš attīstījās līdz ar gadsimtu.
1893. gadā, sava otrā brauciena laikā pa ASV, Pjērs de Kubertēns apgalvoja,
ka atdzimstošajās Olimpiskajās spēlēs tiks prasīts amatierisms. Patiešām, tā
Pjērs de Kubertēns rezumē pirmās modernās ēras spēles Atēnās 1896. gadā.
“Nekad vēl nav redzēts grandiozāks amatierisma apliecinājums.” (Olimpiskā
vēstule. 1896. g. 5. aprīlī)
Šis grūtais periods beidzās. Pjēram de Kubertēnam jāsecina, ka starptau
tiskajā reglamentācijā šai jomā ir daudz “kompromisu un pretrunu”. Ik pēc
kongresa nākas atzīt acīmredzamo: universāla amatierisma definīcija izrādās
utopiska un nerealizējama. “Krāpjas un melo daudz,” viņš ar rūgtumu konsta
tēja. Skepticisms, pat bezcerība pārņēma viņa prātu. Lūk, ko varam lasīt: “Ama
tierisms: atkal tas pats (..) Šodien es atļaujos atzīties: nekad neesmu aizrāvies ar
šo jautājumu.” (Olimpiskie memuāri, VI nod.)
Tā pēc daudziem unificēšanas mēģinājumiem Pjērs de Kubertēns noslie
cās uz “federālu” definīciju, t.i., katrai disciplīnai specifisku, izrietošu no
starptautiskās federācijas (ja tāda ir). Viņš piekāpās vēl vairāk: 1928. gadā
viņš uzskatīja, ka atlēta zvērests, “dibināts uz goda jūtām, ietver vienīgā
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efektīvā risinājuma dīgli”. Mums šķiet, ka sirds dziļumos viņš tomēr nepa
devās.
Kopš gadsimta sākuma Pjērs de Kubertēns cīnījās par savu amatiera defi
nīciju – īstenībā nepārbaudāmu –, kur amatieris nekad nav “guvis materiālu
labumu no piedalīšanās sacensībās vai izstādēs.” Vēl vairāk, īsi pirms Pirmā
pasaules kara viņš sastapās ar problēmu, kad valsts apmaksā atlēta gatavošanos
olimpiskajām spēlēm, un piedāvāja:
• starptautiskas licences izsniegšanu caur tiesu;
• individuālu zvērestu;
• atlēta startu sacensībās pēc viņa valsts lūguma, kas kļūst par garantiju.
Tieši šis risinājums kļuva par dominējošo attiecīgās starptautiskās federāci
jas likumu kontekstā ar Nacionālo Olimpisko komiteju starpniecību.
Amatierisma vārds izzuda no Olimpiskās Hartas, un Pjērs de Kubertēns
apzinājās savu pūļu veltīgumu.
Ne bez emocijām lasām vilšanās pilno ziņojumu, kuru viņš sarakstījis
neilgi pēc Berlīnes Olimpiskajās spēlēm, īsi pirms savas nāves: “Meklēt ama
tierismu un pakļaut to obligātas mērenības režīmam nozīmētu sekot uto
pijai.
Kas attiecas uz strīdu par amatierismu, atļaujiet man pasmieties: pirmkārt,
tāda nav, amatierisma nekad nav bijis, otrkārt, manis rakstītajā zvērestā nav
neviena vārda, kas dotu mājienu par amatierismu (..), bērnišķīgi strīdi (..), vienīgais svarīgais ir olimpiskais gars (..).” (Paziņojums Andrē Langam. Avīze.
27.08.1936)

PJĒRS DE KUBERTĒNS UN MĀKSLA
Pjērs de Kubertēns uzskatīja, ka mākslai ir ievērojama loma audzināšanā,
turklāt māksla un sports ir nesaraujami saistīti. Viņš vēlējās, lai Olimpiskajās
spēlēs varētu vērot arī mākslinieku uzstāšanos.
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Māksla audzināšanā
Pēc “Piezīmes par sabiedrisko audzināšanu” (Notes sur I’Edudation Publique, Paris Libnrairie Hachette, 1901, 297.−317. lpp., 18. nod.) Pjērs de Kuber
tēns saka:
“Ja vajadzētu definēt mākslu, vadoties tikai no tās lomas audzināšanā, tad
es teiktu, ka tā vispirms ir skaistuma apjausma.”
Grieķija jauniem prātiem labāk izskaidrojama “ar tās pieminekļiem, skulp
tūrām, mūziku, teātri nekā ar politiskajiem un pilsoņu strīdiem”.
“Māksla nebūt nav zeltījums, ar ko jāpārklāj pabeigts darbs, tā ir daļa no
indivīda būtības.”

Māksla un sports
Pēc sporta pedagoģijas atzinumiem, 1919. gadā Kubertēns konstatē, ka
antīkā māksla bija māksla atpūtai, bet modernā māksla, “kas bēg no līnijas un
tiecas uz abstrakciju”, liekas, atlētā neievēro dzīvo tēlu. Nepārtraukti jāmeklē
sporta ekipējuma rotājums: “Visur vajadzētu būt proporcijai un mēra izjūtai
(..) Proporcijas trūkums šokē skatienu.”
Kubertēna uztverē korteži (gājieni) bieži vien ir “nepilnīgi” un “smieklīgi”.
Nevajag tos izmantot nepareizi. Harmonijām (mūzikai) jābūt “tikai vītnei,
rotājumam”. Pietiek ar sporta žesta skaistumu. “Mīliet kora dziedājumu vairāk
par Orfeja dziesmu.”
“Vislielākais eiritmiskais efekts tiks panākts, dziedāšanai mijoties ar medību
raga skaņām, kas tai atbild no tālienes.”
Medaļu pasniegšana laureātiem ir “fatāls zemūdens akmens, uz kura grūti
nepakrist.”
Kubertēns godina lielo angļu tautas mākslas apustuli Raskinu, kura uztverē
Skaistumu nevar izolēt no eiritmijas. Kubertēns precizēs: no lielā dabas
ritma.
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Pjēra de Kubertēna priekšlikumi mākslas un sporta
apvienošanai un to rezultāti
1906. gada maijs.
Ievērības cienīga bija Mākslu, literatūras un sporta konsultatīvā konference.
Slaveni mākslinieki – Munē Silī, Rišpēns, tēlnieks Bartoldi (autors Brīvības
statujai Ņujorkā), Moriss Potešē (tautas teātra dibinātājs) – atsaucās Kubertēna
aicinājumam, kurā bija teikts: “Mēs lūdzam jūsu padomu, lai radītu piecus arhi
tektūras, skulptūras, glezniecības, mūzikas un literatūras konkursus. Agrāk
Olimpijā dzejnieki lasīja savus darbus, gleznotāji izstādīja savas gleznas.”
1908. gads, Londona – Olimpiskās spēles. Mākslas konkursa organizēšana
uzticēta Karaliskajai akadēmijai. Laika pārāk maz, konkurss nenotiek.
Savos rakstos Pjērs de Kubertēns atzīst, ka literatūra, kuru viņš mīl, mazāk
nekā mūzika var sniegt tiešu atbalstu sportam. Viņš zina, ka fanfaras cildina
satikšanos. Tāpēc viņš pasūta olimpisko himnu. Tā katrās spēlēs būs atšķirīga.
Vai viņam taisnība? Vai tas tādēļ, lai izceltu katras pilsētas savdabību?
1912. gads, Stokholma.
Neraugoties uz zviedru rakstnieku un mākslinieku pretestību, konkursi (arhi
tektūrā, tēlniecībā, mūzikā, glezniecībā, literatūrā) tomēr notiek.
Laureāti: literatūrā – Orods-Ešbahs (Kubertēna pseidonīms) par “Odu spor
tam”;
arhitektūrā: konkursu organizē Parīzē, uzvar divi arhitekti – E. Mono un A.
Laverins ar Olimpisko pilsētu.
Citi konkursi: Kubertēns uzskatīja, ka to rezultāti ir vāji.
1920. gads, Antverpene.
Panākumi viduvēji – nav zelta medaļu arhitektūrā, glezniecībā, netiek piešķir
tas bronzas medaļas arhitektūrā un mūzikā.
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1924. gads, Parīze.
Nav zelta medaļas arhitektūrā, neviena medaļa mūzikā, literatūrā zelta medaļa
Žeo Šarlam par visai viduvēju darbu “Olimpiskās spēles”.
1928. gads, Amsterdama.
Konkurss notiek katrā mākslas nozarē:
arhitektūra – arhitektoniskās tēmas, pilsētbūvniecības darbi;
literatūra –
lirika un mūsdienas, dramaturģija, episkie darbi;
glezniecība – eļļa, zīmējumi, grafika;
skulptūra –
reljefā skulptūra.
Neviena medaļa netika pasniegta, jo pārāk maz bija augstas kvalitātes darbu.
1932. gads, Losandželosa.
Andrē Moruā ir literatūras žūrijas loceklis, tiek piešķirtas visas medaļas; Averī
Brendedžs saņem goda apbalvojumu par darbu “Amatieru sporta nozīme”.
1936. gads, Berlīne.
Kubertēns atzīmē: “Pēdējais olimpisma elements – Skaistuma, Mākslas un
Domas piedalīšanās spēlēs. Vai gan iespējams svinēt cilvēces pavasari bez Garī
guma?” Darbi bija pavirši, tajos dominēja nacistiskais gigantisms (Arno Bekera
skulptūras).
1948. gads, Londona. Medaļu nav. Pieteiktie darbi galvenokārt viduvēji.
1949. gada Romas sesijā SOK nolemj konkursus aizstāt ar izstādēm.
1952. gadā Andželo Bonalaki piedāvāja vai nu atcelt izstādes, vai atkal ieviest
konkursus, tomēr panākumu nebija.
1956. gadā mākslas konkursus pilnībā aizstāj izstādes.
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PJĒRS DE KUBERTĒNS UN PRESE
Pjērs de Kubertēns – žurnālists
Būdams ražīgs rakstītājs (izdoti 30 krājumi) un vienlaikus arī žurnālists,
Pjērs de Kubertēns lepojās ar to, ka viņam ir preses karte un publikācijas dažā
dos laikrakstos. Viņš sadarbojās ar tādām franču avīzēm kā Le Figaro, Excelsior,
Le Jornal des Debats, Le Gaulois, Le Temps, I’Auto (sporta ikdienas izdevums),
ar ārzemju presi – The Times, The New-York Herald, L’Independance Belga, Le
Messager d’Athenes, La Gazette de Lausane, Le Sport Suisse, kā arī ar daudziem
citiem izdevumiem, arī Revue Olympique – SOK oficiālo žurnālu, kuru viņš
dibināja un ilgu laiku bija tā galvenais redaktors.
Sportam un olimpiskajai kustībai Pjērs de Kubertēns veltīja tikai daļu savu
rakstu. Tajos viņš sevi atklāja kā humānists. Pjērs de Kubertēns pievērsās arī
citām tēmām, kuras minētas šajā izziņas materiālā.

Pjēra de Kubertēna viedoklis par presi
Savu viedokli Pjērs de Kubertēns izsaka, analizē un izvērš kādas sanāksmes
laikā Lozannā 1924. gadā. Tās tēma ir “Preses atbildība un reforma”.
Kāda ir viņa attieksme pret sava laika presi, ar kuru viņš bija cieši saistīts?
“Esmu palicis uzticīgs biedrs vienai no savas valsts galvenajām žurnālistu aso
ciācijām.”
Viņš distancējas
“Es nebūt neesmu meklējis reklāmu atdzimstošajai olimpiskajai kustībai,
par kuras priekšrocībām es vairāk šaubījos, nekā uz to paļāvos. Tas man sniedz
milzīgu neatkarības sajūtu.”
Viņš parāda
Melus. “Visi sabiedrības morālās nesakārtotības elementi ir ieviesuši para
dumu melot.”
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Viņš iesaka
Žurnālistu cieņu aizstāvošu likumdošanu, “ar noteikumu, ka jautājumi par
apmelošanu un faktu neatbilstību tiek gudri un saprātīgi nokārtoti”.
Profesionālu izaugsmi ar universitāšu palīdzību, “kas sekmētu šīs profesi
jas līmeņa celšanos”, kā arī piemērotu izglītību, kuru, viņaprāt, varētu sniegt
“brīnišķīgā Politisko zinātņu neatkarīgā skola, kas dibināta Parīzē pirms
40 gadiem”.
Viņš secina
Runājos par žurnālistiem: “Kad gudra likumdošana viņu profesiju aizsargās
no viņiem pašiem par neslavas celšanu un neatbilstību faktiem, kad labākie
no viņiem būs tā izglītoti, ka varēs vadīt sāncenšus žurnālistikas universā
lisma virzienā, tad vairs nebūs iemesla, lai prese nevarētu kļūt par to, kam tai
jābūt.”
Presei jābūt “neatkarīgai un pārliecinātai” (Universālās pedagoģijas savie
nības annāles. 1925–1926, 11. lpp.), “jo bez brīvas preses demokrātija pārvēršas
par izsmieklu”.

PJĒRS DE KUBERTĒNS UN KULTŪRA
Tradicionāli klasiska izglītība
Pjēra de Kubertēna ģimene ir izglītota, tajās iespēju robežās, cik to varēja
atļauties 19. gadsimta beigās. Izglītība, ko ieguvuši viņa vecāki, ir tradicionāla,
tāda, ko katoļu baznīca iesaka augstāko iedzīvotāju slāņu ģimenēm, apejot pat
jezuītu mājskolotājus un kristīgo skolu brālības. Sociālā līmeņa ziņā Kubertēnu
ģimene piederēja pie lauku aristokrātijas, kuriem uzticēt zēnu lielam reliģijas
ordenim nozīmēja sniegt viņam iespēju robežās labāko izglītību. Izglītība,
ko saņem Pjērs de Kubertēns, galvenokārt ir Svētā Ignācija jezuītu koledžas
(Parīzē Madrides ielā) nopelns. Pamatā šai izglītībai ir literāra ievirze – latīņu,
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grieķu valodas. Eksaktās zinātnes tolaik vēl nav ieviestas kā izglītības pamata
sastāvdaļas.
Senžermēna priekšpilsētas iedzīvotāji pieprasa, lai jauniešiem radītu iespēju
iegūt estētisku izglītību. Tādējādi Pjērs de Kubertēns kļūst par lielisku pianistu,
apdāvinātu gleznotāju un zīmētāju, ļoti labu jātnieku. Bez tam, pēc paša izvē
les, viņš aizraujas ar vingrošanu, boksu, airēšanu, paukošanos, sēžot zirgam
mugurā (ko viņš veltīgi mēģinās iekļaut Olimpisko spēļu programmā!)

Godīgs 20. gadsimta cilvēks
Karona tēva, kurš ir Madrides ielas koledžas retorikas skolotājs, sniegtajai
izglītībai ir noteicoša loma jaunā Kubertēna izaugsmē. No vienas puses, Pjērs
iepazīst grieķu filozofiju, it īpaši stoicismu (kurš iemiesosies neoolimpisma
koncepcijās). No otras puses, viņš sajūsminās par Hellādas vēsturi.
Viņa uzskati par jauno laiku vēsturi atklājas pēc bakalaura grāda iegūšanas
(1880), kad viņš vienu gadu kā brīvklausītājs, apmeklē Politisko zinātņu mācību
iestādi.
Albēra Sorela, Leruā-Boljē lekcijas, viņam atklāj Alekša Tokvija (1805–1859),
Ipolita Tēna (1828–1893) darbus, bet galvenokārt tos, kuri viņam palīdz saprast
Angliju, un tās iedzīvotājus. Vēl vairāk, īpašs eksistenciāls satraukums vedina
uz pārdomām par Jauno Pasauli (Kanāda, ASV) meklējot brīvu un pozitīvu
civilizāciju. Mēs ļoti skaidri varam novērot Kubertēna uzskatu veidošanos.
Viņa kultūra ir klasiska, taču, atklājis jauno laiku vēsturi, viņš pazīst tiklab
savējo kā citu civilizāciju dzīvi un aizraujas ar neseniem tehnikas atklājumiem
(kuri iznīcina laiku un telpu), kuri savukārt viņu noved līdz olimpiskai godkā
rei un tieksmei. Kubertēnu var raksturot kā 20. gadsimta bērnu, lai arī ieguvis
izglītību 19. gadsimtā. Viņš zina, ka demokrātijas uzvara ir neatgūstama. Kul
tūra vairs nevar būt vienīgi bagāto privilēģija: to pieprasa respekts pret cilvēku,
to pieprasa cilvēce.
Kultūra būs labums katram cilvēkam un visai cilvēcei.
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Kultūra: ilgstoši vēsturisks laikposms
Kubertēnam vienmēr ir bijusi milzīga interese ne tikai par vēsturi kā vēstu
risko notikumu avotu, bet arī par dažādām tautām un kultūrām. Jēdziens par
kultūru kā ilgstošu laikposmu, lai kādas arī būtu tā vēsturiskās izpausmes, ir
atslēga, kas mums dara pieejamu Kubertēna darbu politisko izpratni. Tikai
šādi var izskaidrot Kubertēna nostāju pret koloniālismu, fašismu un sociālismu.
Šie uzskati bija netipiski, naivi.
Tādējādi var labāk saprast, kādu nozīmi Kubertēns pievērsis filozofijai un
“universālai” vēsturei, raugoties vienīgi no morālista viedokļa. Kubertēns cerēja
atrast atbildi neo-olimpismā, jauno laiku vēstures pretrunās, būdams uzticīgs
tautu un kultūru ilgai pastāvēšanai.

Olimpisms: dzīva “homo erectus” kultūra
Kubertēna filozofija par neo-olimpismu ir sinkrētisms, kas tiecas savienot
antīkās Grieķijas filozofiju un kristietību (katoļi un anglikāņi). Olimpisma
ideja ir mūžīga – tā uzskata Kubertēns. Šī ideja iedvesmo mūsdienu čempionu,
tāpat kā tā deva spēku, drosmi, lojalitāti Olimpijas atlētam vai viduslaiku bru
ņiniekam, kurš turnīra laikā satapās ar grūtībām. Olimpiskais atlēts ir arī
visaugstāko cilvēcisko vērtību nesējs. Mirstīgo sūtīts, lai sarunātos ar Olimpu,
viņš kļūst par simbolisku oratoru tādam humānismam, kurš meklē ceļu uz
labo, caur pārākuma nepieciešamību morālā un fiziskā skaistuma jomā (kalos
kagathos – “skaistie un labie”...)
Olimpisms ietver sevī veselu kultūru (kurai ir savi likumi, savas struktūras).
No sporta kustības viedokļa, tas var dot ieguldījumu draudzīgākas cilvēces
veidošanā, kā to vēlējās tā dibinātājs, Pjērs de Kubertēns.
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Parīzes kongress
un Olimpisko spēļu atdzimšana
Bija 1892. gada novembra vakars... ja precīzi, tad piektdiena, 25. datums.
Notikuma vieta – vecās Sorbonas milzīgā auditorija: plašs taisnstūris, nokrā
sots, ja atmiņa mani neviļ, netīri violetā tonī un izrotāts ar divām kvadrātveida
nišām, no kurām vīd divu prelātu deguni, domājams, Bosvē un Fenelons. Šajā
drūmā paskata zālē es kādreiz biju kārtojis rakstisko eksāmenu bakalaura grāda
saņemšanai un izmisīgi mēģināju izteikties par tēmu “Radošā iztēle”. Taču šajā
1892. gada rudens vakarā studenti Sorbonā domāja pavisam par ko citu. Viņi
nespēja atraut acis no katedras, kur centrā stāvēja vikonts Leons de Žanzē:

Starptautiskās Olimpiskās komitejas locekļi (1896. gads), labajā pusē sēdošais Pjērs de Kubertēns
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sniegbalta krekla priekša un nevainojams uzvalks, ko apskaustu jebkurš tā
laikmeta dendijs. Es pavisam nesen viņu biju iecēlis par Atlētisko sporta veidu
savienības prezidentu, lieliski zinot, ka viņš ir ne tikai sabiedrības lauva, bet arī
skaidra prāta un stingra rakstura cilvēks. Viņam blakus stāvēja universitātes
rektors Oktāvs Greārs un kņazs Oboļenskis, lielkņaza Vladimira galma maršals,
kurš piekrita atbalstīt šīs “jubilejas svinības” un kuram nākošajā dienā vajadzēja
personīgi ierasties Buloņas mežā, lai pasniegtu balvas mūsu jaunajiem atlētiem.
Šajā sakarā auditorija bija izrotāta ar Krievijas un Francijas karogiem. Tā bija
savienība, kas aizsteidzās kādus desmit mēnešus priekšā laikam.
Kas tad šī bija par jubileju? It kā mums vajadzēja atzīmēt Atlētisko sporta
veidu savienības piekto gadadienu: ar sanāksmi Ville d’Avray, paukošanas sacīk
stēm, krosu Medonā. Noslēgumā – lieliskas pusdienas, kuras rīkoja izcilais astro
noms Žansens – tajā laikā mums bija sabiedrotie, kuri ieņēma ievērojamu vietu
literatūrā, zinātnē un politikā: Viktors Dorvī, Žils Simons, Žoržs Piko un daudzi
citi, kuri 1888. gadā pirmie sniedza atbalstu manām iniciatīvām. Un tā, vai svi
nējām Atlētisko sporta veidu savienības piekto gadadienu? Ne tuvu. Gaviļnieks
tika nomainīts. Ir precīzi zināms, ka tieši tajā dienā, piecus gadus atpakaļ, divas
nelielas Parīzes savienības sanāca kopā, lai (pēc vieglām brokastīm) nodibinātu
Francijas Skriešanas apvienību savienību. Tas bija iespējams, pateicoties pakalpo
jumam, ko laipni sniedza Žoržs de Senklērs – Stade Français locekļi ar grūtībām
bija saņēmuši atļauju rīkot skriešanas pasākumu svētdienā Oranžērijas terasē
Tileriju dārzos, jo vienošanās ar Kruā-Katelānas Skriešanas klubu bija vairāk kā
neuzticama. Mazliet vēlāk man nācās iet uz municipalitāti, lai mēģinātu nostip
rināt mūsu pozīcijas. Kāds gan bija mūsu – mans un Senklēra – pārsteigums,
saņēmot dokumentu, kurā bija minēts, ka savienībai tiks dota atļauja šajā skais
tajā zemes gabalā iekārtot celiņus skriešanai, bet tai ir jābūt gatavai “pie pirmās
prasības tos novākt”. …Lūk, tādi tolaik bija birokrāti. Francijas Institūta locekļi,
kuri atbalstīja mūsu iniciatīvas, tiem gan laikam šķita mazliet jukuši.
Tādējādi, saņemot “dzimšanas apliecību”, kas vēlāk tika izlabota, un kuras
oficiālo kopiju no manis izsmējīgi pieprasa kāds apnicīgs žurnālists, mēs
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izmantojām izdevību, lai krāšņi noorganizētu šīs svinības, tiktāl, cik to pieļāva
pieticīgais budžets. Vakars Sorbonā, kļuva par svētku intelektuālo daļu, kur
līdz ar Marseljēzu skanēja arī Krievijas himna, kā arī oda, sarakstīta speciāli
par godu šim notikumam. Pasākumā ietilpa trīsdaļīga lekcija par fizisko vin
grinājumu vēsturi: Žoržs Burdons stāstīja par antīko pasauli; Ž. Ž. Žiserāns,
nākamais Francijas sūtnis Vašingtonā, runāja par viduslaikiem; un es pats –
par mūsdienu laikmetu.
Biju nolēmis savu runu beigt sensacionālā veidā, paziņojot par lēmumu
panākt Olimpisko spēļu ātrāku atdzimšanu. Tas mirklis bija klāt!
Dabiski, es biju paredzējis visu, tikai ne to, kas patiesībā notika. Jūs domā
jat, ka bija iebildumi? Protesti, ironija? Vai pat vienaldzība? … Nepavisam nē.
Auditorija aplaudēja, izteica piekrišanu, visi man vēlēja lielus panākumus, taču
neviens tā īsti nesaprata. Sākās absolūtas neizpratnes periods, kas turpinājās
vēl labu laiku.
Četrus gadus vēlāk Atēnās, pirmajās Olimpiskajās spēlēs, es atcerējos kādu
amerikāņu dāmu, kas sveicinot ar smaidu teica: “Bet es jau esmu redzējusi
Olimpiskās spēles.” – “Ko jūs sakāt,” es viņai teicu. “Un kur tas bija?” – “San
francisko”. Redzot manu lielo izbrīnu, viņa piebilda: “Tas bija lieliski. Klāt bija
pats Cēzars.” Krāšņas izrādes, uzvedumi par senajiem laikiem, kā, piemēram,
“Hipodroms”’ Almas avēnijā, vai “Olimpija” Londonā – lūk, kas stūrgalvīgi
nostājās starp klausītājiem un mani tālajā 1892. gadā. Neraugoties uz visu viņu
labvēlību, tie nespēja uztvert manu domu un nevarēja apjaust jau sen aizmirsto
jēdzienu – olimpiskā kustība un izprast tās dvēseli, būtību, principu, nošķirot
no antīkajām formām, kas to ietvēra un kas bija apglabātas piecpadsmit gad
simtu tumsā.
Tā visa dēļ es nokļuvu atsvešinātībā, ko bija ļoti grūti izturēt. Ja es būtu
bijis multimiljonārs, man būtu iespēja izkļūt no šīs situācijas, bet kā gan mana
maka pieticīgais saturs, ar kuru līdz tam laikam man pietika vien kā atbal
stīt skolu sporta asociācijas, kas tika atvērtas Francijas licejos, un šur tur aiz
ceļot, lai organizētu dažādus pasākumus – kā tas varēja man palīdzēt šajā
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starptautiskajā mērogā? Un kā gan bez pietiekamiem līdzekļiem šīs aktivitātes
vispār varēja veikt?
Cits nesapratnes avots – paši sportisti: neiespējamība sadarboties starp dažā
diem sporta veidiem. Mūsdienu paaudzei nekad neizdosies saprast tā laikmeta
lietu stāvokli. Ir par ko padomāt, tiešām. Dažādu sporta veidu pretstatīšanu citu
citam ir grūti izskaidrot, jo tie visi balstās uz vieniem un tiem pašiem pama
tiem – fizisko piepūli un ķermeņa uzlabošanu. To psihofizioloģiskie pamati ir
identiski. Tomēr sportisti 19. gadsimtā bija cieši pārliecināti, ka viena sporta
veida tehnika ir pretrunā ar cita tehniku, ka būtībā tie cits citam kaitē. Paukotā
jam nekādā gadījumā nav jānodarbojas ar boksu. Runājot par tā laika jātnieku,
viņam vienkārši paliktu slikti no domas vien par skriešanu vai futbola spēli.
Bija teniss (tajā laikā tā zvaigzne vēl tikai lēca) un peldēšana. Tikai šiem sporta
veidiem uzticējās; pirmais pagaidām vēl bija patīkama un eleganta brīvā laika
pavadīšana, bet otrais – patīkams pieradums, kas tika rekomendēts vispārējai
higiēnai un drošībai gadījumā, ja kaut kas notiktu, un sevis paša glābšanai.
Cik man bija zināms, dažādo sporta veidu pārstāvji, kurus biju savācis,
dibinot Sporta attīstības komiteju skolās, nekad iepriekš nebija apvienojušies
kopējās lietas labā. Gadu vēlāk Sacensību organizācijas komisija 1889. gada
kongresā, kuras locekļu sarakstu es pats biju izveidojis, tos sapulcināja oficiālā
kārtā – šoreiz Tautas izglītības ministrijā. Bija uzjautrinoši viņus vērot skatā
mies cits uz citu ar aizdomām. Taču tie visi bija tikai studenti, jo tolaik mēs
nodarbojāmies tikai ar izglītības jomas pārstāvjiem. Ar Olimpiskajām spēlēm
bija pavisam cita situācija. Tagad bija darīšana ar pieaugušajiem...
Pagāja 1892./93. gada ziema, un man neizdevās panākt to, ka mana ideja,
kaut mazliet veicinātu uzdevuma izpratni. Katrreiz, kad tas tika pieminēts, es
redzēju, ka cilvēkam prātā ir tikai teatralizētais uzvedums hipodromā. “Izglī
totie” kungi mēdza jokot par to, vai sievietes tiks ielaistas skatītāju tribīnēs uz
jaunajām spēlēm un vai sportistiem būs obligāts pilnīgs kailums (kā tas bija
atsevišķos laikos antīkajā laikmetā), lai varētu efektīvāk norobežot vājā dzi
muma iekļūšanu sacensībās.
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Līdz sēdei 1892. gada novembrī mans plāns pamatojās uz ideju, ka projek
tam būs plaša rezonanse, lai nodrošinātu panākumus starptautiskajā kongresā,
kur, kā es naivi domāju, piedalīsies valdības un universitātes, pārstāvētas ar
oficiālām delegācijām. Pēc tam mans entuziasms mazliet noplaka. Ko darīt?
Es ļoti ātri pieņēmu lēmumu saglabāt kongresa ideju, taču mazliet pamānīties.
Franču atlētisko sporta veidu biedrību savienības mapēs (uzreiz pēc savienības
dibināšanas parādījās mapes ar lietām, kā jebkurai normālai mūsdienīgai orga
nizācijai) glabājās projekts Starptautiskajam kongresam par amatieru sporta
regulēšanas jautājumiem, kuru iesniedza A. de Paliso, viens no maniem pašiem
uzticamākajiem un pārliecinātākajiem sabiedrotajiem no kustības sākuma. Ar
kādu sirsnību es domāju par saviem dārgajiem tālaika sabiedrotajiem, neaiz
mirstot gan arī sīkās nesaskaņas, kas reizēm notika mūsu starpā. Paliso, Pols
Šams, Gastons Reimons, Gustavs de Latrē, Markade, Hebuds, kuri kopā ar mani
klāja pirmos skrejceliņus cauri mežiem Parīzes apkārtnē; un pēc tam – pirmais
“brīvo” skolnieku uzplaukums: Francs Reišels, Luī Dede, Fernāns Bisons, Žoržs
Havilāns, Artūrs Rojs – celmlaužu komanda, kuriem es biju gan biedrs, gan
vadītājs.
Amatieru sports – lieliska mūmija, kuru varētu izstādīt Bulakas muzejā,
kā mūsdienu balzamēšanas paraugu! Pagāja pusgadsimts un, šķiet, tā pat nav
cietusi no manipulācijām, kas tikušas veiktas. Tā ir neskarta. Neviens no mums
pat necerēja uz tādu termiņu. Saskaroties ar šo problēmu, mēs bijām pārlieci
nāti, ka tiksim ar to galā mazāk kā piecu gadu laikā. Taču ieplānotais kongress
man bija svarīgs vispirms ar to, ka tas bija lielisks aizsegs. Es sastādīju provizo
risko programmu un to apstiprināju 1890. gada sākumā pārveidotajā Francijas
Atlētisko sporta veidu savienības kongresā. Tagad savienībā bija padome un
komiteja, kuras biedri viegli varēja pāriet no viena struktūras sastāva uz citu.
Tas bija kas līdzīgs divsejainajam Jānusam, kuram viena seja skatās uz Žokeja
klubu, kura biedros sastāvēja mūsu godājamie kungi par divdesmit frankiem
mēnesī. Otra puse bija pavērsta uz entuziasma pilno sīko buržuāziju, kura
mums deva centīgus darbiniekus un labprāt uzticēja savu dēlu muskuļus. Šo
31

slāņu saplūšana, kuru ne vienmēr bija viegli vadīt vai provocēt, mani uzjaut
rināja. Pēc manu darbību vērošanas, tiecoties sasniegt panākumus šajā nebūt
ne vieglajā lietā, kāds jauns žurnālists atvēra man acis uz lietu īsto stāvokli. Tā
laika Francijā skaitījās labais tonis neņemt nopietni (jeb vismaz izlikties) lielos
projektus, kurus kāds plānoja novest līdz galam.
1894. gada kongresa programmas divas versijas atrodas manā priekšā, un
tās šķir apmēram desmit mēnešu ilgs laika periods. Virsrakstā nesatricināmā
komisāru trijotne: Č. Herberts, starptautiskās Atlētiskās asociācijas (Londona)
sekretārs no Anglijas un Britu impērijas; V. M. Slouns, Prinstonas universitātes
profesors no Amerikas kontinenta; un es – no Francijas un kontinentālās Eiro
pas. Šī neparastā ģeogrāfija tika izvēlēta, lai man atvieglotu propagandas darbu.
Abi kolēģi bija piekrituši galvenokārt tāpēc, lai mani iepriecinātu.
Mazrunīgais Herberts, kurš bija daudz saprotošāks, nekā tas varēja šķist
pirmajā brīdī, bija Anglijas Atlētiskās asociācijas administratīvais vadītājs, kura
rīcībā bija organizēts propagandas tīkls. Slounam, pateicoties viņa stāvoklim
un nopietnai reputācijai, bija ietekme uz universitāšu pasauli aiz Atlantijas, par
ko es pārliecinājos 1889. gadā, viņa autoritāte nešaubīgi ietekmēja amerikāņu
vieglatlētiku, un bez viņa piedalīšanās tur vairs nekas nenotika.
Pēc komisāru uzvārdiem sekoja astoņi punkti, kas, pēc manas pārliecības,
vairāk nekad nav tikuši reproducēti:
I.		 “Sportista-amatiera” definīcija: šīs definīcijas pamatojums. Starptautiskās
definīcijas iespējamība un nozīme.
II.
Īslaicīga atstādināšana, diskvalifikācija vai pārkvalificēšana. Iemeslu
meklēšana, pārbaužu veidi.
III. Vai ir pareizi atbalstīt atšķirību starp dažādiem sporta veidiem no spor
tista-amatiera viedokļa, it īpaši tajā, kas skar skriešanu (starp vīriešiem)
un šaušanu pa lidojošiem mērķiem? Vai ir iespējams būt profesionālim
vienā sporta veidā un amatierim citā?
IV. Par mākslas priekšmetu vērtību, kas tiek pasniegti kā balvas. Vai ir nepie
ciešamība šīs vērtības ierobežot? Kādi mēri ir jāpieņem pret personām,
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kuras pārdod mākslas priekšmetus, kurus ieguvušas kā balvas sacensībās?
V.
Līdzekļu likumība par sporta laukumu īri. Vai šī nauda var tikt sadalīta
starp biedrībām vai starp sacensību dalībniekiem? Vai var maksāt dienas
naudu ? Kādi ir limiti dienas naudas saņemšanai komandu locekļiem, no
savas biedrības vai no pretinieku biedrības?
VI. Vai var tik pielietots apzīmējums sportists-amatieris visos sporta veidos?
Vai šis jēdziens satur speciālus ierobežojumus, kas skar velosportu, airē
šanu, atlētiskos sporta veidus utt.?
VII. Par derībām. Vai derības ir savienojamas ar amatieru sportu? Kādi ir
veidi derību izplatīšanās apturēšanai.
VIII. Par iespējām Olimpisko spēļu atdzimšanai. To atjaunošanas nosacī
jumi.
Gala programma, kas bija nopublicēta 1894. gada sākumā, bija labāk saga
tavota un precīzāka. Tā ietvēra pat datumus: 1894. gada 16.–24. jūnijs, paziņo
jums par sacensībām, kas notiks Sorbonā, un to svinīgu atklāšanu, kas pare
dzēta 16. jūnijā, ka to vadīs barons de Kursels, senators, bijušais sūtnis Berlīnē.
Sākumā šai lomai piekrita Kazimirs Perjē, tālaika ārlietu ministrs, tomēr vēlāk
viņš no šī pienākuma izvairījās, iesakot man griezties pie de Kursela. Bez tam
vēl bija astoņi goda viceprezidenti, starp kuriem bija anglis, amerikānis, beļ
ģis, zviedrs un ungārs; daži komisāru palīgi, viens no viņiem – Francs Rei
čels – “preses pārstāvis”. Tāpat tika paziņots par dažiem svētkiem, kuru liktenis
tomēr bija zem jautājuma. Programma bija paplašināta, ieviešot divus jaunus
paragrāfus. Galvenokārt, tā bija sadalīta divās daļās: pirmā ar nosaukumu
“Amatieru un profesionālais sports” saturēja pirmos septiņus no augstākmi
nētajiem punktiem, otrā daļa, kas nosaukta “Olimpiskās spēles”, sastāvēja no
augstākminētā VIII punkta un diviem jauniem punktiem:
IX. Noteikumi sportistiem. Sporta veidi. Finansiālā organizācija, atdzimušo
Olimpisko spēļu periodiskums utt.
X.
Starptautiskās komitejas izveide, lai sagatavotu Olimpisko spēļu atdzim
šanu.
33

Beidzot, sastādot reglamentu, es centos saglabāt elastību, atrunājot, ka savie
nības un biedrības dalībnieki nebūs saistīti ar pieņemtajām rezolūcijām. Tādā
veidā dokuments sniedza ko līdzīgu pārliecībai, ticamībai, kas bija tālu no
īstenības. Pēc būtības es ielaidos avantūrā, par kura tiešajiem panākumiem es
nepavisam nebiju pārliecināts.
1893. gada rudenī es uz četriem mēnešiem atbraucu uz ASV. Ilgi uzturējos
Čikāgas izstādē, padzīvoju Kalifornijā un atgriezos Vašingtonā, pēc tam devos
uz Ņujorku caur Teksasu un Luiziānu. Čikāgā dzīvoju smalkajā Atlētikas klubā,
Sanfrancisko apmeklēju Olimpisko klubu ar tā pravietisko nosaukumu. Visās
universitātēs, kuras jau biju apmeklējis 1889. gadā vai darīju to tagad, mani silti
uzņēma, neraugoties uz to, ka manu grāmatu “Transatlantijas universitātes”,
kas iznāca 1890. gadā, augstskolu mācībspēki bija uzņēmuši visai vēsi: viņi
uzskatīja, ka forma ir pārāk virspusēja, bet saturs nepietiekoši slavinošs. Lai nu
kā, ideja par Olimpisko spēļu atdzimšanu nekur neraisīja tās simpātijas, kuras
bija pelnījusi. Vienīgi mans dārgais draugs Viljams Slouns bija ļoti aizrāvies ar
šo ideju. Vakarā pirms manas aizbraukšanas viņš sarīkoja pusdienas Univer
sitātes klubā Ņujorkā, dalībniekus īpaši izvēloties no tiem cilvēkiem, kuri bija
atvērti sporta idejām un tā vēsturei. Notika ļoti aktīva saruna, tika izrādīta
neviltota interese, bet aiz visā tā slēpās redzama neticība pasākuma veiksmei.
Vēl kādu, daudz stiprāku iespaidu saņēmu Londonā 1894. gada februārī. Sers
Džons Astlijs sapulcināja savus draugus, lai ar viņiem parunātu par maniem
projektiem, bet atbalstītāju skaits palēnām samazinājās līdz pavisam mazam.
Tikmēr bija pienācis pavasaris, un arī tas neatnesa nekādu uzmundrinājumu.
Atkāpties – par to es pat nemaz nedomāju. Lai gan to būtu grūti izdarīt, jo
ziņas par atbalstītājiem, kaut varbūt ne sevišķi daudziem un ne pārāk stabiliem,
tomēr nāca praktiski no visas pasaules – no Jaunzēlandes un Jamaikas, kā arī
no Amjēnas un Bordo.
Uztraukumam bija divi iemesli: nevedās sarunas ar universitātēm. Bet es
biju sevišķi rēķinājies uz to iesaistīšanos, lai piešķirtu veidolu savām “klasiska
jām” iecerēm. Un arī Vācija nepiekrita dalībai. Tolaik es tur nevienu nepazinu,
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bet uzskatīju vācu atbalstu par nepieciešamu, tāpat kā britu un “romāņu” – šādu
izteicienu es tolaik lietoju, tikai vēlāk saprotot tā mākslīgo un neprecīzo rak
sturu. Apbruņojies ar ko līdzīgu rekomendācijai, es apmeklēju vācu kara atašeju
Parīzē, slaveno pulkvedi Švarckopenu, kurš pēc tam tik traģiski bija iesaistīts
Dreifusa lietā. Pēc viņa padoma, divas reizes uzrakstīju vēstuli prūšu minis
tram Podbeļska kungam, kurš man tika raksturots kā svarīga persona sporta
pasaulē, taču atbildi no viņa es tā arī nesaņēmu.
Vācijas dalība manās iecerēs man varēja maksāt ar franču sporta asociāciju
atteikšanos piedalīties, kam viņi jau tā bija piekrituši bez īpaša entuziasma.
1894. gada 15. maijā Kuperusa kungs diezgan dzēlīgā veidā liedza piedalīties
beļģu sporta asociācijām: “Mana federācija,” viņš teica, “vienmēr ir uzskatījusi
un arī tagad uzskata, ka vingrošana un sports ir diametrāli pretējas lietas, un
federācija vienmēr ir cīnījusies ar pēdējo kā nesavienojamu ar tās principiem.
Šajā jautājumā man jau sen bija izveidojies savs viedoklis. Uzskatu tādu doktrīnu
par absurdu, bet ko es varēju izdarīt? Mums pievienojās Francijas Atlētisko
sporta veidu savienība. Tomēr Sanbefa kungs man paziņoja, ka viņa delegāti aiz
ies, ja parādīsies vācieši. Tas man šķita ne tikai nepatīkami, bet arī pazemojoši.
Šis mūžīgais protests attiecībā pret 1870. gada uzvarētāju mani stipri kaitināja.
Īstenībā, kas gan var būt mazāk francisks, mazāk bruņiniecisks, mazāk Fonte
nuā kaujas garā kā dusmīgi draudēt ar kulaku, tā arī paliekot sēžam? Vai šādi
mūsu tēvi saprata “kauju starplaiku”? Nevaru pateikt, cik reizes jaunībā es cietu
no šādas attieksmes, ko melīgs un pārprasts priekšstats par patriotismu uzspieda
mūsu paaudzei. Kaut gan izaugu kaujas pie Cedanas ēnā, es nekad nesajutos kā
uzvarētais. 1878. gada pacēlums mani iedvesmoja, un brīnišķīgais pavērsiena
punkts 1889. gadā mani atbrīvoja, atgriežot man pārliecību par mūsu tautas
spēku un ticību nākotnei – citādāku nekā pagātni, taču tās cienīgu.
Tuvojās kongresa sarīkošanas laiks, bet, ja tā varētu teikt, tikai daži sau
les stariņi apspīdēja drūmo fonu. Tas bija tā, it kā es būtu sapulcinājis mazu
orķestri, kas uzmanīgi mani vēroja un gaidīja diriģenta zižļa signālu, pie tam
īsti nezinot, kādu melodiju būs jāspēlē. Es sakoncentrēju visus savus spēkus
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atklāšanas pasākuma organizācijai, kā arī pirmajai kora uzstāšanās reizei, izpil
dot himnu Delfu drupās atklātam Apolonam. Gabriels Forē laipni piekrita
piedalīties manā iecerē.
Pēkšņi izmainījās kongresa nosaukums. Vārdi “Olimpisko spēļu atdzimša
nas kongress” figurē uz ielūgumiem, kuru paraugs izstādīts Olimpiskajā muzejā
Lozannā. Sorbonas brīnišķīgajā lielajā auditorijā (šajā reizē jaunajā Sorbonā), ar
Pivī de Šavāna “Svēto birztalu” fonā, starp Žana Ekāra skaisto odu un Teodora
Renaka viedajiem komentāriem, kas sekoja pēc barona de Kursela akadēmiskās
uzstāšanās, šī garīgā skaņdarba atskaņošana radīja daudzskaitlīgajā publikā
vajadzīgo noskaņojumu. Klausītājos izplatījās kāda netverama emocija, it kā
mūs no tālas pagātnes apciemotu senlaiku eiritmija. No šī brīža kongress bija
lemts panākumiem Es zināju, ka tagad, apzināti vai nē, bet neviens nenobalsos
pret Olimpisko spēļu atdzimšanu.
Tā arī notika, lēmumu pieņēma 23. jūnijā pēdējā sēdē. Iebildumi nesekoja.
Kongresa dalībnieki organizāciju veica ar lietas izpratni. Bija izveidotas divas
komisijas, viena amatieru sportā, otra olimpiskajā kustībā. Par komisiju pār
stāvjiem bija nozīmēti, no vienas puses, Mišels Gondinē, Francijas Skriešanas
kluba prezidents, no otras – D. Vikelass, delegāts no Grieķijas vingrošanas bied
rības. Priekšsēdētāja vietnieki bija profesors V. M. Slouns un delegāts no Nacio
nālās velosipēdistu savienības R. Tods vienā komisijā un delegāts no Francijas
jātnieku biedrības barons de Karajons Latūrs citā komisijā, sekretāri – ziņotāji,
A. Manžo kungs, delegāts no Bordo stadiona, un Moriss Borels, vēstniecības
sekretārs, delegāts no Ilde Pjuto biedrības.
Sēdes bija noorganizētas nevainojami. Par tehniskiem jautājumiem un ama
tieru sporta problēmām notika interesantas diskusijas, kurās vairākas reizes
klāt bija pats rektors.
Attiecībā uz Olimpiskajām spēlēm visi piekrita maniem priekšlikumiem
tikpat kā bez apspriešanas. Es sarīkoju balsošanu par galvenajiem punktiem,


Eiritmija – mākslinieciskās kustības virziens; skaņa, kas izpaužas kustībā.
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kuri man jau sen bija prātā: četru gadu intervāls starp spēlēm, sacensību mūs
dienīgs raksturs, skolas vecuma personu izslēgšana (Vikelass un zviedrs Bergs
piedāvāja ieviest sacensības bērniem, kas man šķita nepraktiski un bīstami).
Un beidzot – starptautiskās komitejas izveide uz pastāvīgiem pamatiem un
nemainīga pēc sastāva, par kuras locekļiem ir jākļūst olimpiskās kustības pār
stāvjiem no dažādām valstīm.
Attiecībā uz Atēnu izvēli un datumu 1896. gadā – tas neatbilda manam
sākotnējam plānam tā iemesla dēļ, ka es, tāpat kā vairākums manu laika
biedru, biju vīlies jaunajos spēkos atdzimušajā Grieķijā un nebiju pārliecināts,
ka Grieķija ir spējīga tikt galā ar pasaules līmeņa sporta sacensību svinīgo
atklāšanu.
Tika domāts par svinīgo atklāšanu Parīzē 20. gadsimta pirmajā gadā, kā es
to 1894. gada 15. jūnijā aprakstīju izdevumā Revue de Paris, visiem spēkiem
cenšoties spēļu svinības “piesātināt ar helēnisma garu”. Sarunas ar D. Vikelasu
(komunikācija ar viņu mani apbūra jau no paša sākuma), mani pamudināja
mainīt viedokli. Bez šaubām, viņš vēlējās, lai svinīgā atklāšana notiktu viņa
dzimtenē, bet tajā pašā laikā viņš vilcinājās, baidīdamies uzņemties atbildību
iesaistīt savu valsti šajā avantūrā. Mēs viens otru uzmundrinājām, un galu galā
visi vienprātīgi nobalsoja par Atēnām.
Princips, ka tiesības sarīkot spēles pāriet no vienas valsts otrai, bija pie
ņemts, nopietnu iebildumu nebija. Būtībā tas bija ārkārtīgi nozīmīgi. Pretējā
gadījumā neviena valsts nevēlētos uzņemties tādus izdevumus. Jebkurā gadī
jumā tad Grieķija tehniskajā un finansiālajā ziņā vispār būtu ārpus apsprie
šanas.
Man tika dota pilnīga brīvība Starptautiskās olimpiskās komitejas sastāva
organizācijai. Piedāvātais saraksts bija apstiprināts bez izmaiņām; tas ietvēra
sekojošas personas: Vikelass no Grieķijas; Kalo un es pats no Francijas;
ģenerālis Butovskis no Krievijas; pulkvedis Balks no Zviedrijas; profesors
Slouns no ASV; Irži Guts no Bohēmijas; F. Kemeni no Ungārijas; Č. Herberts
un lords Ampthils no Anglijas; profesors Subiaurs no Argentīnas un L. A. Kafs
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no Jaunzēlandes, visbeidzot grāfs Lukēzi Palli pagaidām pārstāvēja Itāliju un
drīz pēc tam savu piekrišanu deva grāfs Makss de Busjē no Beļģijas. Neviens
nepamanīja, ka praktiski visi no manis izvēlētajiem atradās prombūtnē. Šie
vārdi figurēja kongresa goda locekļu garajā sarakstā, ļaudis bija pieraduši tos
redzēt un ticēja, ka šie cilvēki aktīvi darbojas arī paši. Sākuma periodam
man bija vajadzīga rīcības brīvība, jo biju pārliecināts, ka konflikti neliks sevi
ilgi gaidīt. Kāds jau nu katrā ziņā sagribētu ņemt grožus savās rokās, vai gūt
labumu no panākumiem, vai regulēt virzienu. Tāda ir cilvēka daba.

38

Dr. hist. Harijs Tumans

ANTĪKO OLIMPISKO SPĒĻU IDEJA
Visiem ir zināms, ka 1894. gada 23. jūnijā, kad starptautiskais sporta
kongress Sorbonā pieņēma lēmumu par Olimpisko spēļu atjaunošanu, pašu
atjaunošanas iniciatoru baronu Pjēru de Kubertēnu, kā arī viņa atbalstītājus
iedvesmoja antīko Olimpisko spēļu ideja. Lielā mērā tas bija saistīts ar arheolo
ģiskajiem izrakumiem senajā Olimpijā, kur 19. gs. pēdējos gadu desmitos atklāja
daudzus jaunus artefaktus, tostarp sengrieķu mākslas šedevrus, un sabiedrībā
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tas izraisīja lielu interesi par senajām Olimpiskajām spēlēm. Tādēļ ir likumsa
karīgi, ka, atjaunojot Olimpiskās spēles, barons de Kubertēns sapņoja arī par
antīkā atlētisma gara atdzimšanu, tas ir, par sengrieķu olimpiskās ideoloģijas
atdzīvināšanu. Tomēr, kā zināms, divreiz vienā upē iekāpt nav iespējams, un,
restaurējot labi aizmirstu veco, reāli tiek radīts kaut kas jauns. Kad eiropieši
gribēja atdzīvināt sengrieķu teātri, viņi radīja operu, un, vēlēdamies atjaunot
sengrieķu olimpisko garu, viņi radīja mūsdienu sportu. Tomēr, lai saprastu
kādu fenomenu, vispirms mums ir jāsaprot ideja, kas ir tā pamatā.
Šodien, domājot par Olimpiskajām spēlēm, tās mums pirmām kārtām
asociējas ar miera un tautu sadraudzības ideju. Šī ideja acīmredzami sakņojas
senajā Grieķijā – kā zināms, sacensību laikā grieķu pasaulē tika izsludināts
pamiers un pārtraukta visu veidu kara darbība. Neviens nedrīkstēja ierasties
Olimpijā ar ieročiem, un stadionā karojošo valstu pārstāvji sacentās savā
starpā tāpat kā visi citi. Spēļu laikā valdīja miers, un sacīkstes kaujas laukos
tika aizstātas ar sacensībām stadionā. Taču tas ir tikai viens senās olimpiskās
tradīcijas aspekts. Otru – galveno aspektu veidoja izpratne par pašu sacensību
būtību – tā bija ideja, kas iedvesmoja gan senos grieķus, gan Pjēru de Kuber
tēnu. Šī izpratne lielā mērā atšķīrās no tā, kā mēs izprotam Olimpisko spēļu
būtību šodien. Senie grieķi sacensības uzlūkoja un to jēgu saskatīja citādi
nekā mēs šodien. Lai izprastu gan senā, gan modernā olimpiskā fenomena
būtību, ir jāsaprot tā sākotnējā ideja jeb pamats, uz kura tas radies. Tādēļ
ielūkosimies priekšstatos, kas izveidoja un piepildīja ar saturu seno grieķu
Olimpiskās spēles.
Saprast seno olimpisko sacensību būtību un to ideoloģiju var, tikai noskaid
rojot to garīgās un vēsturiskās saknes. Par spēļu dibināšanu senie grieķi mēdza
stāstīt vairākus mītus. Saskaņā ar kādu teiku, Olimpijā pie Alfeja upes kras
tiem Zevs cīnījās ar savu tēvu Kronu par varu pasaulē, un pēc savas uzvaras,
kas viņam sagādāja pasaules valdnieka godu, Zevs šajā vietā iedibināja sporta
sacensības. Pēc citas leģendas, spēles dibināja dievišķie Zemes dēli – Kureti,
kas sargāja Zevu, kamēr viņš vēl bija mazs. Vēl cita leģenda apgalvoja, ka spēles
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Olimpijā dibinājis Hērakls pēc tam, kad uzvarēja Elīdas valdnieku Augeju,
kurš savā laikā bija atteicies samaksāt viņam par savu milzīgo staļļu iztīrīšanu.
Taču populārākā un oficiāli atzītā versija Olimpisko spēļu dibināšanu sais
tīja ar leģendārā valdnieka Pelopa vārdu, kurš bija iemīlējies Pīsas valdnieka
Oinomaja meitā Hipodāmijā. Oinomajs bija saņēmis pareģojumu, ka viņu
nogalinās znots, tādēļ viņš izgudroja veidu, kā tikt vaļā no meitas līgavaiņiem.
Visiem meitas preciniekiem viņš lika sacensties ar ar sevi ratu braukšanā ar
norunu, ka viņš pretendentu nogalinās, ja to panāks. Tā kā Oinomajam bija
dievišķi zirgi un ieroči, kurus viņam bija uzdāvinājis pats kara dievs Arejs,
viņš sacensībās vienmēr uzvarēja un nogalināja nelaimīgos līgavaiņus, pēc tam
pienaglojot viņu galvas pie savas pils mūriem. Kad Pīsā ieradās Pelops, vald
nieka pili rotāja jau divpadsmit nocirstas galvas. Hipodāmija iemīlējās Pelopā
un pierunāja valdnieka kalpu Mirtilu palīdzēt savam izredzētajam. Kalps
nenostiprināja sava saimnieka ratu riteņus, tādēļ sacīkšu laikā Oinomajs gāja
bojā. Tā Pelops kļuva par valdnieku un apprecēja Hipodāmiju. Grieķi ticēja,
ka tieši šim notikumam par godu Pelops dibināja Olimpiskās spēles. Lai nu
kā, ir labi zināms un arheoloģiski pierādīts, ka klasiskajā laikmetā Olimpijā,
tuvu pie Zeva svētnīcas, atradās Pelopa svētvieta, viņa kaps un altāris, un ka
Pelopa kults šajā vietā bija vēl senāks par Zeva kultu. Jau Mikēnu civilizācijas
laikā (15.–11. gs. p.m.ē.) šeit pastāvēja svētnīca un kults, kuru vairāki pētnieki
saista ar Pelopa vārdu. Vēlāk, pēc doriešu ienākšanas Peloponēsā, šajā vietā
uz kādu brīdi iestājās kultiskas darbības pārtraukums, pēc kura Olimpiskās
spēles 776. g. p.m.ē tika atjaunotas. Tad pirmajā vietā Olimpijā izvirzījās dievu
tēva Zeva kults. Par Olimpijas sirdi kļuva Altiss – svētā teritorija, kuru pēc
leģendas norobežoja pats Hērakls. Tur atradās Zeva, viņa sievas Hēras un
Pelopa svētnīcas, tur auga Hērakla iestādīta svētā olīve, no kuras lapām tika
pīti vainagi, kas rotāja olimpisko uzvarētāju galvas.




Tieši Elīdas teritorijā atradās Olimpija.
Skat., piem.: A. und N. Yalouris. Olympia. Athen, 1997. S. 7; Г. Соколов. Олимпия. Москва, 1981. С. 24.
Г. Соколов. Там же. С. 26, 30.
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Tas viss nozīmē, ka Olimpija bija, pirmkārt un galvenokārt, svarīgākā grieķu
kulta vieta, kur tika godināts dievu un pasaules valdnieks Zevs, kā arī viens
no lielākajiem grieķu varoņiem, Olimpisko spēļu pamatlicējs Pelops – tas pats
Pelops, kura vārdā tika nosaukta visa pussala – Peloponēsa. No tā dabiski izriet,
ka arī sporta sacensības Olimpijā bija kulta sastāvdaļa. Tātad Olimpisko spēļu
būtība un ideoloģija ir meklējama grieķu reliģijā. Spēles Olimpijā sākās ar
upurēšanu Zevam, un būtībā tās bija nevis vienkārši sporta sacensības, kā tas
ir šodien (senie grieķi vispār nepazina jēdzienu “sports”), bet gan cilvēku upu
ris dievam, kuram viņi veltīja savu spēku un enerģiju. Savukārt Zevs piešķīra
uzvaru paša izredzētam atlētam, kurš tādēļ tika uzskatīts par labāko grieķu
vidū. Tā ir galvenā ideja, uz kuras balstās viss priekšstatu komplekss, kas sais
tīts ar Olimpiskajām spēlēm. Tomēr, pateikt, ka grieķu sacensības radās un
pastāvēja kā kulta sastāvdaļa, nozīmē paust tikai pusi no patiesības. Olimpisko
spēļu nozīme grieķu kultūrā sniedzas daudz plašāk pār kulta robežām, tādēļ
šis fenomens ir jāapskata arī sabiedrības kontekstā.
Šodien mēs varam izskaidrot grieķu olimpisko ideoloģiju caur harizmas
(carisma) jēdzienu. Šis termins ir atvasināts no grieķu vārda cariß – “žēlastība”,
un to var tulkot kā “dievišķā dāvana”. Senie grieķi augstu vērtēja un cildināja tos
cilvēkus, kuriem Dievs ar savu žēlastību ir devis kādu dāvanu – drosmi, gud
rību, spēku, skaistumu utt. Faktiski visi viņu leģendārie varoņi bija ar harizmu
apveltīti cilvēki. Homērs viņus dēvē par “dieva dzemdētiem” (diogeneiß), “dieva
barotiem”(diotrefeiß) un “dievam līdzīgiem” (qeoeidhß). Harizma apliecina
varoņa izredzētību, jo varonis ir tas, kuram, pateicoties dievu žēlastībai, piemīt
augstākā cilvēka kvalitāte – krietnums (areth). Savukārt, krietnums varoņiem
dod godu un slavu, un tas viss kopā nosaka viņu sociālo statusu. Tādēļ visi tie,





Skat.: H. Strassburger. Die Einzelne und die Gemeinschaft im Denken der Griechen // Historisches
Zeitschrift, 1954, Bd. 177. S. 238; W. Donlan. The Aristocratic Ideal in Ancient Greece. Lawrence, 1980. P.
15 ff.; E. Stein – Hölkeskamp. Adelskultur und Polisgesellschaft. Stuttgart, 1989. S. 24; Х. Туманс. Рождение
Афины. Афинской путь к демократии: от Гомера до Перикла. Спб., 2002. С. 77 слл.
Skat. sīkāk: А. Зайцев. Культурный переворот в древней Греции VIII–V вв. до н.э. Спб., 2001. С. 107 слл.
Х. Туманс. Указ. cоч. С. 83 слл.
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kuri pretendēja uz labāku vietu sabiedrībā, centās pirmām kārtām pierādīt savu
krietnumu un pārākumu. Tas radīja slaveno agonālo garu, kas kļuva par grieķu
kultūras virzošo spēku. Šis gars radīja grieķu aristokrātiju, jo aristokrāti, pēc
grieķu domām, ir labākie cilvēki (aristoi – vislabākie), t.i., tie, kuriem piemīt
harizma un krietnums10. Pierādīt to viņi varēja tikai sacensībās ar sev līdzīgiem
pretendentiem uz šo statusu. Tā, piemēram, Odisejs, vētras izmests nokļu
vis Shērijas salā, varēja pierādīt savu dižciltību, tikai piedaloties sacensībās,
ko rīkoja vietējie iedzīvotāji. Senākos laikos Homēra varoņi savu krietnumu
un harizmu demonstrēja galvenokārt kaujas laukā. Vēlāk, arhaikas laikmetā,
iestājoties mierīgākiem dzīves apstākļiem, aristokrātiem bija jāpierāda savs
pārākums vairs ne kaujas laukā, bet stadionā. Tad arī uzplauka gan Olimpiskās
spēles, gan arī citi agoni dažādās Grieķijas malās. Ar laiku līdz ar sabiedrības
demokratizāciju sacensību gars pārņēma arī citus sabiedrības slāņus un nu
bija saistīts ne tikai ar atlētiskajām spēlēm, bet caurstrāvoja visas grieķu dzīves
sfēras. Visās jomās atradās harizmātiski cilvēki, kas pretendēja uz pārākumu.
Šo vispārējo konkurenci atspoguļo dzejnieka Hēsioda vārdi:
“Podnieks mēdz podnieku skaust, ar namdari namdarim ķilda,
Ubags ir ubagam naidīgs, nav dziedonis dziedonim vēlīgs...”
(Hēsiods. “Darbi un dienas”, 11–26)
Agons kļuva par grieķu dzīves neatņemamu un būtisku sastāvdaļu. Visur,
kur bija grieķi, tika rīkotas sacensības un būvēti stadioni. Pat algotņi, kas ar
kaujām veica ārkārtīgi smagu pārgājienu cauri visai viņiem naidīgajai Mazāzi
jai, nespēja atteikties no agona un retajos atpūtas brīžos rīkoja sacensības.
Tātad grieķu Olimpiskās spēles ir jāuztver vienlaikus gan reliģijas, gan arī
agonālās kultūras kontekstā. Agonālais gars bija sacīkšu motivējošais spēks,
kas mudināja grieķus sacensties slavas dēļ, bet reliģija sacensībām piešķīra
sakrālo jēgu, deva tām augstāko pamatojumu. Daži pētnieki arī pašu grieķu


10

No grieķu vārda: agōn – “sacensības”, “sacīkstes”.
Agonālās kultūras koncepciju un bibliogrāfiju par šo tēmu skat.: А. Зайцев. Указ. cоч. С. 116 слл.
Aristotelis vēl 4. gs. p.m.ē. definēja aristokrātiju kā krietnumu, savienotu ar bagātību (Arist. Pol. 1294 a 20)
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agonālo garu atvasina no reliģijas11. Katrā ziņā ir likumsakarīgi, ka visas lie
lās sacensības senajā Grieķijā notika kulta vietās un bija saistītas ar dieviem,
varoņiem un rituāliem12. Viens no senākajiem agona veidiem bija saistīts ar
mirušo kultu – tās bija bēru spēles par godu kādam mirušam varonim. Pirmais
tāda agona apraksts ir atrodams Homēra “Iliādā”, kur dzejnieks ļoti plaši attēlo
sacensības, ko rīkoja Ahillejs par godu savam mirušajam draugam Patroklam.
Homēra jaunākais laikabiedrs Hēsiods ziņo, ka viņš pats ir piedalījies tāda
veida sacensībās Eubojas salā, vietēja aristokrāta Amfdamanta bērēs. Olimpis
kās spēles arī attīstījās no mirušo kulta, jo, kā jau tika teikts, tās sākotnēji bija
saistītas ar Pelopa kultu, un sacensības notika pie viņa kapa. Arī pats Pelops
rīkoja spēles Olimpijā par godu bojā gājušajam Endimionam. Starp citu, bēru
sacensības vispār ir raksturīgas indoeiropiešu tautām, un tās ir sastopamas arī
pie baltu ciltīm13.
Arhaikas laikmetā sacensības Olimpijā tika pārorientētas no Pelopa uz
pasaules valdnieku – Zevu. Kā zināms, pats Zevs nāca pie varas cīņas rezultātā
un pēc savas uzvaras dibināja pasaulē mieru un kārtību. Tādēļ Olimpisko spēļu
laikā grieķi noslēdza pamieru un pārtrauca karus. Olimpijā vispār nedrīkstēja
ierasties ar ieročiem – pat Elīdai draudzīgie karaspēki, ja tiem bija jāiet cauri
Olimpijas teritorijai, uz robežas atdeva savus ieročus un saņēma tos atpakaļ,
tikai izejot no šīs zemes. Tādā veidā grieķi izpildīja savu reliģisko pienākumu
un pagodināja augstāko dievu. Piedalīšanās sacensībās bija rituāls, tāpēc, tāpat
kā citos svarīgākajos rituālos, pie olimpiskā agona tika pielaisti tikai tiku
miski nevainojami cilvēki, tie, kam bija svešs ļaunums, netaisnība, skaudība utt.
11

12

13

L. Englert. Die Gymnastik und Agonistik der Griechen als politische Leibeserziehung // Das neue Bild der
Antike. Bd. 1. Leipzig, 1942. S. 220; K. Meuli. 1) Ursprung der olympischen Spiele // Antike. 1941. Bd. 17. S.
189 – 208; 2) Der griechische Agon. Köln. 1968. Tiesa gan, citi pētnieki apstrīd šo viedokli: H. J. Rose. Greek
Agones // Aberystwytch Studies 1922. N3; J. Jüthner. Herkunft und Grundlagen der griechischen Natio
nalspiele // Antike. 1939 Bd. 15. S. 74ff; А. Зайцев. Указ. cоч. С. 126.
Otrās pēc nozīmes, pītiskās spēles, kas tika rīkotas Delfu svētnīcā, bija veltītas Apollonam – populārākajam
dievam pēc Zeva; istmiskās spēles Korintā bija veltītas Zeva brālim – Poseidonam; Nemejas spēles – Zevam;
Panatenaju spēles – Atēnai. Vispārēju informāciju par grieķu sacensībām un kultiem skat.: В. Латышев.
Очерк греческих древностей. Ч. 2. Богослужебные и сценические древности. Спб., 1997.
M. Gimbutiene. Balti aizvēsturiskos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga, 1994. 203.–204. lpp.
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Grieķi ticēja, ka nelietīgs cilvēks, ja arī viņam izdotos kaut kādā veidā nokļūt
sacensībās, ciestu neveiksmi un nevarētu gūt panākumus14.
Olimpisko spēļu sakrālais aspekts bija tik svarīgs, ka pat 470. g. p.m.ē., kad
Grieķijai uzbruka milzīgs persiešu karaspēks, grieķi, par spīti briesmām un
par lielu izbrīnu persiešiem, palika uzticīgi savam reliģiskajam pienākumam
un rīkoja olimpiskās spēles parastā laikā un kārtībā. Ar to viņi cerēja izpelnī
ties Zeva labvēlību un palīdzību karā pret austrumu barbariem15. Viņu cerības
pamatojās ticībā, ka atlētu sacensības ir tīkamas dieviem kā reliģisks upuris.
Šim upurim piemīt arī grēku izpirkšanas un reliģiskas šķīstīšanās spēks, kas
aizgaina visa veida ļaunumu un nešķīstību. Tas ir labi redzams leģendā par
Olimpisko spēļu atjaunošanu VIII gs. p.m.ē16. Pausānijs stāsta, ka vietējais
valdnieks Ifīts devies uz Delfiem pie Apollona, lai pajautātu dievam, ko darīt,
lai pārtrauktu karus un slimības, kas jau ilgstoši postīja hellēņu zemi. Dievs licis
viņam atjaunot Olimpiskās spēles, un tad viņš noslēdzis ar kaimiņiem pamieru
un izpildījis Apollona gribu. Tātad Olimpiskās spēles Grieķiju atbrīvoja gan
no cilvēku izraisītā, gan no metafiziskā ļaunuma! Ticība tam, ka sacensības
pašas par sevi var pieveikt ļaunumu un padzīt nešķīstus garus, ir atrodama arī
citās zemēs. Piemēram, Japānā tāda nozīme tika piešķirta slavenajām sumo
cīņām, kuras arī tika uztvertas kā rituāls, ar kura palīdzību var cīnīties pret
slimībām un epidēmijām17. Tajā pašā Olimpijā, pēc Pausānija ziņām, vietējie
iedzīvotāji veica speciālus upurus, lai aizdzītu no Olimpijas mušas, kuras pēc
tam svētajā Olimpijas teritorijā vairs nerādījās. Iespējams, ka, rīkojot Olimpijā
spēles persiešu uzbrukuma laikā, grieķi uztvēra ienaidnieku karaspēku tieši
14
15
16
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Ю. Шанин. Олимпия. История античного атлетизма. Спб., 2001. С. 7; В. Латышев. Указ. cоч. С. 124.
Par šīs rīcības reliģisko motivāciju skat. sīkāk: J. Ebert. Olympia – Olympische Spiele: Zu einigen Aspekten
des Sports und des Athletenbildes der Antike // Altertum. 1976. Bd. 22. S. 11.
Grieķu tradīcija apgalvoja, ka senās sacensības Olimpijā, kuras dibināja leģendārie varoņi un dievi, ar laiku
tika aizmirstas un no jauna atjaunotas 8. gs. p.m.ē. Par to liecina arheoloģiskie atradumi, kas ļauj konstatēt, ka
jau Mikēnu laikā Olimpijā notika ratu braukšanas sacensības (skat.: Г. Соколов. Указ. cоч. С. 26), bet vēlākos
laikos, kad 776. g. p.m.ē. atjaunojās Olimpiskās spēles, pirmais sacensību veids bija skriešana. Pārtraukums
sacensību tradīcijā izskaidro arī kulta pārorientāciju no Pelopa uz Zevu.
А. Накорчевский. Синто. Спб., 2003. С. 284–286.
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kā tādu metafizisku ļaunumu, kuru var pārvarēt ar olimpiskā rituāla un dievu
palīdzību. Tātad pašā būtībā Olimpiskās spēles sakņojās ārkārtīgi senā reliģiskā
domāšanā.
Vairāki pētnieki ir mēģinājuši izskaidrot Olimpisko spēļu fenomenu, kā arī
grieķu agonu vispār, ar militārām vajadzībām, t.i., ar nepieciešamību sagatavot
labus karavīrus18. Taču sacensību ideoloģija, noteikumi, norise un rezultāti
demonstrē to izteikti neutilitāru, nepragmātisku raksturu, kur agons iegūst
vērtību pats par sevi19. Tik tiešām, nav grūti pamanīt, ka Olimpiskajās spēlēs
gadsimtiem ilgi dominēja sacensības tādās disciplīnās, kurām bija maza sais
tība ar kara mākslu, vai tādas nebija vispār – piemēram, ratu sacīkstes (kopš
arhaikas laika rati kaujas laukā netika izmantoti), diska mešana (nevis šaušana
ar loku), parastā skriešana (nevis skriešana ar ieročiem) utt.20 Ir ziņas par to,
ka Grieķijā atšķīrās karavīra un atlēta sagatavošanas paņēmieni21. Par to, ka
sacensības nav obligāti vajadzīgas, lai sagatavotu labus karotājus, var pārlieci
nāties, salīdzinot grieķus ar romiešiem – romieši izveidoja perfektu armiju, bet
nicinoši izturējās pret atlētiku un atlētismu22.
Tātad sacensību motivācija un jēga slēpās pašās sacensībās, nevis kādos prak
tiskos nolūkos. Reliģiska upura ideja un agonālais gars noteica to, ka Olimpijā
atlēti sacentās ne materiālu labumu, bet vienīgi slavas dēļ. Kā balvu viņi saņēma
vienīgi vainagu no Olimpijas svētās olīvas lapām. Kā rakstīja Diodors, šādu
balvu uzvarētājam noteica pats Hērakls, iedibinot Olimpiskās spēles, tādēļ ka
viņš pats veica varoņdarbus par labu cilvēkiem, neprasot par to algu. Tas nozīmē,
ka galvenā motivācija grieķu atlētiem bija reliģija, viņu pašu harizma, slava
18

19

20
21
22

J. Hasebroeck. Griechische Wirtschafts – und Gesellschaftsgeschichte bis zur Perserzeit. Tübingen, 1931. S.
84, 233 ff; R. Ridley. The Hoplite as Citizen // American Sociological Review. 1979. Vol. 48. P. 538 sqq, 543–
545; Ю. Шанин. Указ. cоч. С. 48 сл.
Sīkāk skat.: I. Weiler. Agon im Mythos: zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf. Darmstadt, 1974. S.
265; R. Muth. Olympia – Idee und Wirklichkeit // Serta Phil. Aenip. 1979. Bd. 3. S. 194; А. Зайцев. Указ. cоч.
С. 116 сл, 126 слл.
Зайцев. Указ. cоч. С. 126–127.
Turpat, 127. lpp.
Turpat, 128. lpp.
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un gods, nevis kādi materiāli labumi un utilitāras intereses. Tas laikam arī ir
galvenais, kas atšķir senos atlētus no mūsdienu sportistiem, kuru motivācijā
ārkārtīgi lielu vai pat galveno lomu spēlē tieši materiālā ieinteresētība, piešķi
rot mūsdienu sportam izteikti komerciālu raksturu. Tādēļ šodienas cilvēkam,
kurš radis visur meklēt un saredzēt tikai materiālas intereses, ir grūti saprast
seno grieķu rīcību. Mēs līdzināmies persiešiem, kuri bija pārsteigti, uzzinot, ka
grieķi tā vietā, lai gatavotos karam, rīko sacensības Olimpijā. Hērodots stāsta,
ka persieši tūlīt painteresējušies par balvām un, uzzinot, ka balva ir tikai vainags
no olīvas lapām, izbrīnījušies vēl vairāk – pat tik ļoti, ka viens no galminiekiem
teicis: ir bezcerīgi karot ar cilvēkiem, kuri sacenšas ne naudas, bet slavas dēļ.
Tomēr bija situācijas, kad olimpiskie uzvarētāji varēja baudīt ne tikai slavu,
bet arī visai reālus labumus. Vissenākos laikos, kad dzīvoja leģendārie grieķu
mītu varoņi, par sacensību balvu varēja kļūt līgava, valdnieka meita, un līdz
ar to – viņas tēva valsts. Kā mēs zinām, Pelops par savu uzvaru guva Enomaja
meitu Hipodāmiju un visu valdnieka valsti. Speciālisti šo mītu interpretē kā
norādi uz ļoti senu rituālu, kura laikā valdnieka vara tika izcīnīta sacensībās,
turklāt bieži vien – ar viena kandidāta nāvi23. Daudzām tautām ir leģendas un
pasakas par to, ka varonis nonāk svešā zemē, uzvar sacensībās un iegūst vald
nieka meitu un viņa valsti vai pusi no valsts24. Šis sižets ir sastopams arī latviešu
pasakās25. Dažādās pasaules malās netrūkst arī attiecīgu rituālu, kuri simbolizē
vai pat realizē šādu cīņu par līgavu26. Pie tiem var pieskaitīt tipisku seno indo
eiropiešu tradīciju nolaupīt līgavas, stājoties cīņā ar viņas tēvu, radiem vai ar
citiem pretendentiem27. Senajiem grieķiem bija vairākas teikas ar šādu sižetu.
23

24
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Skat.: G. Thomson. Aeshylus and Athens. A Study in the Social Origines of Drama. London, 1941. P. 118; С.
Шостакович. Сказание о Пелопидах (из истории становления патриархальной семьи в Древней
Греции). Иркутск, 1975. С. 7; Ю. Шанин. Указ. cоч. С. 57 сл.
Šī sižeta analīzi skat.: Дж. Фрэзер. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. Москва, 1986. С. 150–156.
Piemēram: “Princese stikla kalnā” // Ar gudru prātu var visu. Latviešu tautas pasakas. Rīga, 1959. 9.−12. lpp.;
Atalantas sižetu mazliet atgādina pasaka “Slēpšanās no ķēniņa meitas” // Skaistākās latviešu pasakas. Rīga,
1984. 66.– 68. lpp.
Дж. Фрэзер.Указ. cоч. С. 150–156.
С. Шостакович. Указ. cоч. С. 8.
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Divi mīti stāsta par Hērakla cīņu par savu līgavu – reiz viņš cīnījās ar valdnieku
Euritu par viņa meitu Iolu, citureiz – ar briesmīgo upes dievu Aheloju par
valdnieka Oineja meitu Dejanīru. Leģendārais Danajs izprecināja savas meitas,
pateicoties sacensībām skriešanā. Odisejs izcīnīja sev par sievu Penelopi smagā
cīņā ar daudziem līgavaiņiem. Plaši pazīstams grieķiem bija mīts par boio
tiešu valdnieka Šeneja meitu Atalantu, kuru bērnībā baroja lāču māte un kura
sacentās ar līgavaiņiem skriešanā, nogalinot tos, kas atpalika un nevarēja viņu
panākt. Visos šajos gadījumos saturiskais kodols ir līdzīgs – valdnieka meita un
vara pienākas labākajam, bet labākais tiek atklāts sacensībās. Būtībā šādi tika
risināts jautājums par varu. Dažos gadījumos tas varēja notikt arī bez precī
bām – piemēram, tajā pašā Olimpijā mitoloģiskais valdnieks Endimions rīkoja
saviem dēliem sacensības skriešanā, lai noteiktu savas varas mantinieku.
Varas aspektā olimpiskā ideoloģija pārklājās ar grieķu senāko politiskās
varas modeli. Atbilstoši šim modelim, vara pienācās labākajam cilvēkam, t.i.,
tam, kuram ir vislielākā harizma un kurš to ir pierādījis ar saviem darbiem.
Tas ir labi redzams šajos Homēra vārdos:
“Viens lai ir valdnieks arī, kam viltīgā Krona dēls devis
Likumus, valdnieka zizli, lai gudri tu valdi pār tautām!”
(Homērs. “Īliada”, II. 204–206)
Tātad varu, likumu zināšanu un nepieciešamo gudrību valdniekam dod
pats Zevs. Šis Homēra laikmeta valdnieks (basileuß) no citiem aristokrātiem
atšķīrās tikai ar lielāku harizmu un savu statusu, jo īstenībā viņš ir tikai pirmais
starp līdzīgajiem. Jebkurā brīdī cits aristokrāts varēja viņu pārspēt harizmā un
pretendēt uz varu28. Tāpēc jau 8. gs. p.m.ē. ķēniņu vara gandrīz visur Grieķijā
tika atcelta un to nomainīja aristokrātiskas republikas. Taču harizmātiskās
varas modelis nenomira līdz ar ķēniņu varas atcelšanu un turpināja dzīvot
grieķu apziņā līdz pat Aleksandra Lielā laikiem. Grieķu vidū vienmēr saglabā
jās pārliecība, ka harizmātiskam varonim, kuram ir dievu atbalsts, ir tiesības
28

Sīkāk par to skat.: Х. Туманс. Указ. cоч. С. 76–83.
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pretendēt uz varu29. Bet harizma, kā mēs zinām, tiek pierādīta tieši sacensībās.
Vēl klasiskajā laikmetā Pindars ir radījis šādas rindiņas:
“Slavēsim cienīgos brāļus,
Kas tesaliešu likumu pacēla godā!
Jo labākiem pieder no tēviem mantotā pilsētu stūrēšana.”
(Pindars. 10. Pītiskā dziesma, 69–71; H. Tumana tulk.)
Šajos vārdos dzejnieks pauž pārliecību, ka valsts pārvaldīšana, jeb, kā viņš
saka, “pilsētu stūrēšana” (poliwn kubernasieß) pienākas labākajiem pilsoņiem.
Bet par vislielāko varoni un labāko pilsoni tajos laikos tika uzskatīts Zeva
izredzēts cilvēks – olimpiskais uzvarētājs. Ir liecības, kas pierāda, ka dažreiz
šie uzvarētāji patiešām kļuva par vadošām personām savā dzimtenē: korintiešu
Orsips – par karavadoni, atēniešu Frīnons – par pilsētas Sigajas dibinātāju30,
Nikanors no Mantinejas – par likumdevēju utt.31 Labi pazīstams ir gadījums,
kad atēniešu aristokrāts Kilons 640. g. p.m.ē. mēģināja izdarīt Atēnās valsts
apvērsumu un sagrābt varu. Visi antīkie autori, kas raksta par šo gadījumu,
piemin, ka Kilons bija uzvarējis Olimpijā, bet Tukidīds pat speciāli atzīmē, ka
Kilons bija pārliecināts, ka vara viņam pienākas tieši kā olimpiskajam uzva
rētājam.32
Tādējādi tieši politiskajā aspektā visspilgtāk izpaužas olimpiskās ideoloģijas
kvintesence – grieķu ticība, ka uzvarētājs ir dieva izredzēts cilvēks, tas, kuram
Zevs ir devis vislielāko harizmu. No tā izriet, ka Olimpisko spēļu būtība bija
nevis noskaidrot, kurš ir labākais sportists, bet gan atklāt, kurš ir labākais grieķu
vidū, kurš ir tas, kam dievs stāv klāt33. Grieķi godināja ne pašu uzvaru kā kon
krētu rīcību un tās rezultātu, bet uzvarētāju kā īpašas kvalitātes cilvēku. Viņi
29
30
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Pierādījumus un piemērus skat.: Я. Лурье. Клисфен и Писистратиды // ВДИ. 1940, 2. С. 47 слл.;
К. Зельин. Олимпионики и тираны // ВДИ. 1962, 4. С. 27 сл.
Frīnons reāli varēja pretendēt uz augstāko varu Atēnās, bet tas draudēja ar pilsoņu karu, tādēļ tika atrasts
izlīguma variants – Frīnons devās dibināt jaunu pilsētu, un tur viņam bija iespēja realizēt savu valdniecisko
harizmu – sīkāk skat.: Х. Туманс. Указ. cоч. С. 199–201.
Sīkāk skat.: А. Зайцев. Указ. cоч. С. 138 сл.
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apbrīnoja uzvaras metafizisko faktu, nevis tās tehnoloģiju, un nepievērsa nekādu
uzmanību tiem materiālajiem līdzekļiem, kas tika lietoti uzvaras sasniegšanai.
Tā ir vispārīga grieķu kultūras pazīme – pievēršanās nevis praktiskajiem lietas
aspektiem, bet rezultātiem, kas tika uztverti kā augstāko spēku darbības augļi
ar simbolisku nozīmi. Tādēļ grieķu literatūrā mēs vispār neatrodam tehniskus
aprakstus – neviens neuzskatīja par vajadzīgu aprakstīt, kā ir celts Partenons,
ar kādiem stratēģijas paņēmieniem vai ar kādiem treniņiem tika izcīnīta tā vai
cita uzvara kaujas laukā vai stadionā. Olimpiskais uzvarētājs viņiem bija nevis
sportists, bet harizmātiska persona, cilvēks, kas ar to ir pārāks pār citiem.
Uzvarētājs tika godināts kā dieva mīlulis, kuram piemīt dievišķs spēks, un
tas izskaidro neparasto pagodinājumu un slavu, ko viņš saņēma no saviem līdz
pilsoņiem. Viņš iebrauca pilsētā ar sarkanu mantiju pār pleciem, stāvot kaujas
ratos, kuros bija iejūgti četri balti zirgi. Visi šie bija paša Zeva atribūti un sim
bolizēja dieva klātbūtni pie šī cilvēka34. Dažreiz pat tika nojaukts pilsētas mūru
fragments, lai uzvarētājs pilsētā iebrauktu nevis caur vārtiem, bet pa caurumu
mūrī. Tas simboliski parādīja, ka pilsētai, kurai ir tāds varonis, nav vajadzīgi
mūri, jo to sargās dieva žēlastība, kas ienāk pilsētā līdz ar olimpisko uzvarētāju.
Viņa uzvara tika uztverta kā visas pilsētas uzvara un slava. Tādēļ uzvarētājam
katrā pilsētā tika dotas ārkārtīgas privilēģijas. Piemēram, viņš varēja uzcelt savu
statuju gan savā pilsētā, gan Olimpijā. Atēnās viņam bija tiesības kopā ar amat
personām un izcilākajiem pilsoņiem visu mūžu saņemt pusdienas pie kopienas
pavarda Pritanejā. Dažas pilsētas uzvarētājiem maksāja prēmijas, kuras viņiem
sedza daudzus ar sacensībām un ar uzvaras svinēšanu saistītus izdevumus.
Uzvarētāja tēls varēja tikt iemūžināts pat uz monētām35.
Olimpisko uzvarētāju apbrīnošana sniedzās tik tālu, ka dažkārt viņi
saņēma pat reliģisku pielūgsmi – vairākus godināja kā varoņus, rīkoja viņiem
34
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Tas ļoti atgādina romiešu triumfējoša karavadoņa iebraukšanu Romā – visi tie paši atribūti, kas raksturo viņu
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dzirdēja atgādinājumu: “Memento mori!” (“Atceries, ka tu esi mirstīgs!”). Tātad grieķi atklāja dieva mīluli
sacensībās, bet romieši – karā. Abos gadījumos laimīgais cilvēks tuvinājās dieviem.
А. Зайцев. Указ. cоч. С. 135 сл.
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upurēšanas un pat cēla svētnīcas. Uzvarētājiem piedēvēja pārdabiskas spējas
un dievišķu izcelsmi, tika uzskatīts, ka viņu statujas var dziedināt slimniekus.36
Piemēram, par Diagoru stāstīja, ka viņš ir Hermeja dēls un otrs Hērakls, bet
atlētu Atalu pat viņa tēvs uzskatīja par upes dieva Meandra dēlu. Jau Homērs
atzīmēja, ka lielākā slava, ko cilvēks var iegūt, ir uzvara sacensībās:
“Nav mums vairs lielākas slavas, kas greznotu cilvēka mūžu,
Ja kāds sev uzvaru guvis ar veiklām rokām un kājām...”
(Homērs. “Odiseja”, VIII, 147–148)
Klasiskajā laikmetā slavenais dzejnieks Pindars savās odās par godu uzva
rētājiem pielīdzināja viņus lielajiem senatnes varoņiem37. Tajā laikā slava, ko
ieguva cilvēks Olimpijā, tika uzskatīta par vislielāko laimi, kas cilvēkiem ir
pieejama, jo tā viņu tuvināja dieviem. Pindars cilvēka laimes ideālu noformu
lēja šādi:
“Laimīgs ir tas, kas ticis apdziedāts
Gudro dzejnieku dziesmās,
Kas ar veiklām rokām un kājām,
Kas ar vīrišķo garu un spēku
Ir dabūjis spožāko balvu,
Un kas savām acīm ir redzējis sava dēla likteni,
Kurš pītisko vainagu guvis.”
(Pindars. 10. Pītiskā dziesma, 20–26)
Grieķijā plaši pazīstami bija vārdi, kurus kāds spartietis ir teicis jau minēta
jam olimpiskajam uzvarētājam Diagoram pēc tam, kad Olimpijā uzvaru guva
viņa bērni un mazbērni: “Mirsti, jo Olimpā tu neuzkāpsi!” Tas nozīmēja, ka
Diagors sasniedza visu to lielāko, ko var sasniegt mirstīgs cilvēks. Stāstīja, ka
slavenais spartiešu valstsvīrs Hīlons, viens no septiņiem gudrajiem, esot miris
aiz prieka, kad viņa dēls uzvarēja Olimpijā.
36
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Visa šī olimpiskā ideoloģija, kā mēs redzējām, sakņojās senajā reliģijā un
aristokrātiskajā agona tradīcijā. Tāpēc vēlās klasikas laikmetā, kad aristokrā
tija un tās vērtības sāka zaudēt vadošās pozīcijas sabiedrībā, līdz ar dzīves
demokratizāciju un reliģiskās ticības mazināšanos notika izmaiņas arī olim
piskajās spēlēs un to ideoloģijā. Uzplauka korupcija un citas negatīvas parā
dības. Piemēram, kāds atlēts varēja uzpirkt sāncensi, lai tas atļautu viņam
uzvarēt, vai arī uzvarētājs pasludināja sevi par kādas citas pilsētas pārstāvi,
kas viņam par to samaksāja38. Sākumā pret to nopietni cīnījās – piemēram,
uzlika vainīgajiem lielus naudas sodus un par iegūtajiem līdzekļiem veidoja
Zeva statujas (t.s. “zanes”), kuras novietoja Olimpijā pie ieejas stadionā. Uz
to pjedestāliem rakstīja pamācības, piemēram, šo: “Uzvara Olimpijā tiek
iegūta nevis par naudu, bet ar kāju ātrumu un ķermeņa stiprumu”; vai arī:
“Olimpijā sacenšas krietnumā, nevis bagātībā”. Pausānijs apraksta, kā daži
atlēti tika sodīti par savu alkatību – kad Astils no Krotonas, kas bija uzvarējis
skriešanā, pasludināja sevi par Sirakūzu pārstāvi, viņa līdzpilsoņi pieņēma
lēmumu pārvērst viņa māju par cietumu, bet viņa statuju, kas tika uzcelta par
iepriekšējām uzvarām, nogāzt zemē. Vēl smagāku sodu krotonieši piesprieda
Sotādam, kurš par naudu pasludināja sevi par Efesas pārstāvi – viņš tika
padzīts trimdā, kas līdzinājās morālai un pilsoniskai nāvei, un tikai vecum
dienās viņam ļāva atgriezties savā pilsētā, kur viņš arī nomira pie pjedestāla,
uz kura kādreiz bija stāvējusi viņa statuja.
Taču ar laiku viss mainījās, un tas, kas agrāk bija izņēmums, kļuva par
normu. Kopš 4. gs. p.m.ē. sākās olimpiskā gara un agonistikas noriets. Agrāk,
Olimpijas ziedu laikos, atlēti bija aristokrāti, kas sacensībās demonstrēja savu
harizmu, viņi sacīkstes uztvēra kā savu upuri dievam un kā spēli, tādēļ varēja
piedalīties uzreiz vairākās disciplīnās, un viņu ideāls bija harmonija un slava.
Taču vēlāk, kad sacensībās sāka piedalīties arī citu sociālo slāņu pārstāvji un
spēles zaudēja reliģisko saturu un agonālo garu, zuda arī vecais diletantiskais
38

Piemērus skat.: Ю. Шанин. Указ. cоч. С. 24–27.
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entuziasms un atlēti kļuva par profesionāļiem, kuri specializējās kādā konkrētā
disciplīnā. Viņi visus spēkus veltīja treniņiem, aizmirsa domāt par garīgo un
intelektuālo attīstību un uzstājās stadionā nevis prieka vai idejas pēc, bet vienīgi
naudas dēļ39. Tā atlēts pārvērtās par sportistu, tā mākslu nomainīja profesionāļu
šovs, un agona vietā radās modernā tipa profesionālais sports. Grieķiem tas
nozīmēja olimpiskās idejas degradāciju un olimpiskās kustības pagrimumu40,
bet mums tas ir progress un dabisks sporta attīstības veids. Šajā sakarā atmiņā
nāk Osvalda Špenglera vārdi: “Kultūras laukam pieder ģimnastika, turnīrs,
agons, civilizācijas laukam – sports. Šeit ir atšķirība starp grieķu palestru41 un
romiešu cirku42. Zinātāju un pircēju augstprātīgās publikas priekšā pati māksla
kļūst par sportu...”43
Nav šaubu, ka tad, kad Pjērs de Kubertēns ierosināja atjaunot Olimpiskās
spēles, viņš sapņoja par seno un tīro atlētisma garu, kas ir brīvs no komercijas,
naida un diskriminācijas. Tādēļ Starptautiskās olimpiskās komitejas hartā,
kas 1894. gadā tika pieņemta Sorbonā, tika ierakstīts, ka Olimpiskās spēles
apvieno sportistus – amatierus no visām pasaules valstīm. Tādēļ pēc barona
iniciatīvas Olimpisko spēļu programmā tika iekļauts arī mākslinieku – ama
tieru konkurss, kas tika rīkots no 1912. gada līdz 1948. gadam, sekojot seno
grieķu tradīcijai Olimpijā rīkot mākslinieku sacensības. Tomēr ir jāatzīst, ka
senais teiciens ir patiess un divreiz iekāpt vienā upē nav iespējams – laikmeti
un idejas mainās.
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Šīs pārmaiņas uzreiz atspoguļojās grieķu mākslā – uz agrīnās klasikas vāzēm ir attēloti proporcionāli un
harmoniski attīstīti atlēti, bet uz 4. gs. p.m.ē. vāzēm mēs redzam jau smagnējas un rupjas profesionāļu figūras
(skat.: Б. Ривкин. В долине Алфея. Москва, 1969. С. 53) Tas pats ir redzams arī tēlniecībā. Zīmīgi, ka
filozofi kritiski attiecās pret tādiem profesionāliem sportistiem. Tā piemēram, Platons, pats būdams labs
atlēts, kad viņam kāds ratu braukšanas speciālists nodemonstrēja savu mākslu, teica, ka cilvēks, kurš tik cītīgi
nodarbojas ar šādām lietām, nevar veltīt sevi kaut kam nopietnam (Ael. HV II, 27). Savukārt, Diogens no
Sinopas bija vēl asāks – viņš teica, ka profesionālie sportisti ir truli, jo “viņi ir veidoti no vēršu un cūku gaļas”
(Diog. Laert. VI, 49).
Par šiem procesiem skat.: Ю. Шанин. Указ. cоч. С. 42–48; А. Зайцев. Указ. cоч. С. 144–149.
Palestra – telpas, kur grieķi nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem un atpūtās.
Cirks – gareniski izstiepta un noapaļota arēna, kur romieši rīkoja ratu brukšanas sacīkstes un dažādus
izklaides pasākumus.
О. Шпенглер. Закат Европы. Новосибирск, 1993. С. 75.
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Sastādītājas:
Daina Šveica –
Latvijas Olimpiskās akadēmijas (LOA) pirmā prezidente;
Antra Gulbe –
LOA izpilddirektore
No Francijas Pjēra de Kubertēna komitejas izdevuma
“Labāk iepazīt Pjēru de Kubertēnu”, 1992,
no franču valodas tulkojusi
Daina Šveica un Astra Skrābane
No Pjēra de Kubertēna memuāru izdevuma, 2007,
krievu valodā tulkojusi Baiba Purviņa
Pjēra de Kubertēna “Odu sportam”
no franču valodas atdzejojusi Dagnija Dreika

Tekstu redaktore
Antra Legzdiņa
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«Galvenais olimpisk ās kustības mērķis
ir tieši ar sporta elites starpniecību
r adīt sabiedrības, tautas
un valdību interesi par to,
lai k atrs iedzīvotājs pievērstos
sportam, ķermeņa kultūr ai.»
Pjērs de Kubertēns
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