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Szanowni Państwo,
sport, choć poddany presji form: wielkich imprez czy wpływowych organizacji,
u swych podstaw ma aktywność jednostek, związaną z kształtowaniem kultury fizycznej oraz pożytkowaniem czasu wolnego. Wydaje się zatem odległy od polityki
i relacji międzynarodowych. Artykuły i opracowania współtworzące oddawane do
rąk czytelników najnowsze wydanie czasopisma Instytutu Zachodniego pokazują
przenikanie się tych pozornie dalekich sfer, zarówno służące rozwojowi jednostek
i pokojowej egzystencji narodów, jak i instrumentalnie wykorzystywane w życiu
publicznym, społecznej manipulacji czy międzynarodowej propagandzie.
Osadzone w złożonej historii XX w. artykuły dotyczące konfrontacji sportu
z totalitaryzmem czy propagandą państw autorytarnych dokumentują trudne wybory, do jakich zmuszały ówczesne realia. Mimo wszystko przebijają z nich pozytywne przykłady osób dążących, nawet za cenę trudnych kompromisów, do ocalenia
sportu jako części humanistycznej kultury i jego moderującego wpływu na postawy
i świadomość uczestników, animatorów i kibiców. Zwycięzcami igrzysk w Berlinie w 1936 r. czy Moskwie w 1980 r. byli wszak sami sportowcy, a nie próbujące
ich wykorzystać machiny propagandowe. Meandry pamięci czynią zwycięzców nawet z przegranych, a sport ocala swą istotę pomagając zachować człowieczeństwo
w dramatycznych latach wojny.
Czasy współczesne, do których odnieśli się autorzy kolejnych opracowań, nasiliły znane zjawiska i przyniosły nowe, pod których rosnącym wpływem znajduje się
sport. Osiągająca monstrualne rozmiary komercjalizacja, doping i propagandowa
instrumentalizacja zdają się przytłaczać czy zgoła eliminować pierwotne idee sportu. Jednak w opisanym przypadku politycznego konfliktu przeniesionego na grunt
sportu w USA to nie prezydent Trump znalazł się po właściwej stronie, a próby
kreacji wizerunkowej państw za pomocą wielkich imprez sportowych długofalowo
służą bardziej społeczeństwom, niż samym państwom. Przykład artystycznego ujęcia wydarzenia sportowego, jakim jest film Wörtmanna także wskazuje, jak „ważni
są aktorzy, a nie sam rekwizyt”.
Choć więc ciągle jesteśmy świadkami wykorzystywania sportu w polityce,
a także obecności polityki w sporcie, historia potwierdza, że to etos jednostek:
amatorów, zawodowców, organizatorów oraz kibiców, pomaga zachować najcenniejszy, humanistyczny walor rywalizacji. Zapraszam do lektury!
Natalia Jackowska

