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SŁOWO WSTĘPNE

Sport jest fascynującym zjawiskiem zwłaszcza od jego nowożytnych początków 
w XIX i XX wieku, kiedy ustalone reguły dały możliwość rywalizacji nie tylko na 
arenie wewnętrznej, ale i międzynarodowej. Oparty na wielowymiarowych emo-
cjach był zarówno przyczyną konfliktów, jak i „motorem” konsensu. Współcze-
śnie jest postrzegany jako popkulturowe widowisko dla miliardowej publiczności 
mające ogromne znaczenie jako swoisty katalizator emocji społecznych i często 
politycznych oraz jako znaczący czynnik kulturowy i ekonomiczny.

Niniejsza monografia składa się z dwudziestu rozdziałów traktujących o po-
litycznych kształtach sportu autorstwa pracowników naukowych i doktorantów 
z kilku ośrodków akademickich w Polsce, co warte podkreślenia, o różnych spe-
cjalnościach i zainteresowaniach badawczych. Ów tom jest wyrazem odwagi au-
torów walczących o prawo obywatelstwa dla polityki sportowej czy polityki spor-
tu jako subdyscypliny naukowej, której wagi nie da się zakwestionować, o czym 
przekonują zabiegi państw o sukcesy swoich sportowców czy organizację wiel-
kich imprez sportowych uznawanych za ważkie instrumenty soft power w polity-
ce międzynarodowej. Opracowanie jest próbą uprawnienia tematyki sportowej 
w nauce o polityce: z jednej strony podjęciem problematyki polityczności sportu, 
a  z  drugiej – inspiracją do poszukiwań interdyscyplinarnych w  tym przedziale 
badawczym.

Pierwsza część tomu została poświęcona politologicznym rozważaniom na 
temat sportu. Otwiera ją tekst Andrzeja Sepkowskiego traktujący o  emocjach 
w sporcie, które dopiero od kilkunastu lat przestały być uważane za niekontro-
lowane i destrukcyjne. Dla autora oczywiste jest pytanie o to, jakie formy wspól-
notowości i tożsamości kreuje uczestnictwo, zwykle bierne, w zawodach sporto-
wych. Jednocześnie postuluje on stworzenie teorii sportu jako części politologii 
konstytuowanej na fundamencie nauk społecznych i humanistycznych.

„Złe” emocje towarzyszyły wydarzeniom na stadionie Maksimir w Zagrzebiu 
w 1990 roku, które opisuje Magdalena Rekść, a o których dobrze pamiętają Serbo-
wie i Chorwaci, zresztą nie tylko kibice. To zapis chorwackiej pamięci zbiorowej 
będący przyczynkiem do istoty pamięci zbiorowej i roli w niej mitów. Obiekt za-
interesowania autorki to mecz, którego… nie było, a który posłużył Chorwatom 
w  konstytuowaniu mitu ofiary. Obraz ówczesnej rywalizacji między Dinamem 
Zagrzeb a Crveną Zvezdą Belgrad to zbliżenie jednego z zapalników bałkańskiego 
konfliktu, który w konsekwencji doprowadził do upadku Jugosławii.

Następne propozycje są próbami legitymizacji polityki sportu w postaci „czy-
stej”. Otwiera je tekst Michała Marcina Kobiereckiego o dyplomacji publicznej 
MKOl, organizacji pozarządowej będącej od igrzysk w Los Angeles w 1984 roku 
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potęgą finansową. Międzynarodowy Komitet Olimpijski krzewiący idee olimpi-
zmu, starający się optymalizować warunki rozwoju sportowców na całym świe-
cie oraz prowadzący szlachetną działalność edukacyjną, stał się jednocześnie pod 
względem funkcjonalnym swoistą korporacją próbującą wywierać wpływ na po-
litykę międzynarodową. Natomiast Anna Kobierecka w tekście pt. Sport w poli-
tyce Republiki Południowej Afryki poruszyła kwestię politycznej instrumentalizacji 
sportu w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym w Republice Południowej 
Afryki. Autorka odniosła się w szczególności do organizacji imprez sportowych 
w celu kształtowania międzynarodowego wizerunku państwa oraz wykorzysty-
wania sportu jako narzędzia budowania jedności narodowej w tym nadal podzie-
lonym państwie.

Sport jako element „miękkiej siły” pojawia się w dwóch przyczynkach dotyczą-
cych Kataru i działań dyplomatycznych tego państwa, suwerennego dopiero od 
1971 roku, co po części tłumaczy wysiłki jego władz podejmowane w ostatnich 
latach. Wojciech Szczepański podjął próbę zbadania roli sportu przede wszystkim 
w polityce zewnętrznej Kataru. Autor w szczególności odniósł się do problema-
tyki organizacji przez Katar imprez sportowych, co zgodnie z założeniami ma za-
sadnicze cele pozasportowe: gospodarcze i polityczne. Władcy księstwa postano-
wili przekuwać „erę gazu” w „erę sportu”, nie licząc się z kosztami i konstatacją, 
że rezerwuary płynnego złota kiedyś się wyczerpią. Dzięki wielkim pieniądzom 
zdobyli między innymi prawo do organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej 
w 2022 roku.

Temu problemowi jest poświęcony następny rozdział, autorstwa Mieszka Raj-
kiewicza, będący analizą polityczności wyboru Kataru na organizatora najwięk-
szej piłkarskiej imprezy na świecie. W tym kontekście główny podmiot decyzyjny, 
czyli FIFA, jawi się jako struktura hermetyczna o niejasnym finansowaniu i po-
wiązaniach politycznych.

Próbą zbliżenia swoistej egzotyki, a za taką należy uznać rozgrywki piłkarskie 
państw nieuznawanych, jest tekst Łukasza Muszyńskiego. Czterdzieści różnych 
regionów świata, nieuznawanych przez FIFA, skupiło swoje reprezentacje w Kon-
federacji Niezależnych Związków Piłkarskich, próbując dzięki sportowi pokazać 
swoją podmiotowość. To przypadki między innymi Abchazji, Górnego Karabachu 
i Naddniestrza.

Tę część monografii kończy propozycja Dawida Sawy opisująca zaangażowanie 
sportowców w kampanię wyborczą ówczesnego kandydata na prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Donalda Trumpa. Autor poruszył także kwestię relacji urzędują-
cego już prezydenta USA ze światem sportu.

Druga część tomu traktuje o  politycznych uwarunkowaniach sportu w  dal-
szej i  bliższej przeszłości. Rozpoczyna go rozdział autorstwa Andrzeja Dubic-
kiego kreślącego „prehistorię” rumuńskiego futbolu, czyli niełatwe początki tej 
dyscypliny sportu w karpackim kraju do 1914 roku. Jak prawie wszędzie w Eu-
ropie przywieziona przez brytyjskich marynarzy, piłka nożna zaczęła zdobywać 
popularność w Rumunii dopiero dzięki wsparciu dworu królewskiego. Z kolei 
młody litewski naukowiec Martinas Malużinas zajął się rzeczywistością sportu 
litewskiego pod auspicjami tajnej, profaszystowskiej organizacji Żelazny Wilk. 



Słowo wstępne

Pod jej kuratelą sport miał budować silną świadomość narodową i być przydatny 
do realizacji idei uzbrojonego narodu.

Przedwojenna historia polskiej piłki nożnej jest przedmiotem zainteresowania 
Pawła Gaszyńskiego, który dokonał analizy piłkarskiej rywalizacji polsko-czecho-
słowackiej w pierwszych latach II RP, oraz Jarosława Owsiańskiego, kreślącego 
obraz klubów mniejszości narodowych, niemieckich i żydowskich, i ich miejsca 
na sportowej mapie Polski w latach 1918–1939. Natomiast Rafał Czapla eksplo-
ruje ten sam okres historyczny, pochylając się nad działaniami sportowców na 
rzecz Funduszu Obrony Narodowej jako czynnika integrującego społeczeństwo 
II Rzeczpospolitej tuż przed wybuchem wojny.

Kolejne rozdziały poświęcone zostały uwarunkowaniom sportu w Polsce po-
wojennej. Rafał Jung przedstawił polityczne kulisy i społeczną percepcję piłkar-
skiego „transferu stulecia” Dariusza Dziekanowskiego, który tuż po zakończeniu 
stanu wojennego w  Polsce w  kontrowersyjnych okolicznościach zamienił war-
szawską Gwardię na Widzew Łódź. Koresponduje z nim tekst Ryszarda Stefanika, 
analizujący wybrane aspekty rzeczywistości sportu w PRL, pełniącego w ogrom-
nej części służebną rolę wobec komunistycznej władzy. Tę część monografii koń-
czy propozycja Wojciecha Paukszteło analizująca transfery polskich piłkarzy do 
lig zagranicznych po 1989 roku w kontekście swoistej globalizacji w świecie fut-
bolu klubowego.

Ostatni blok monografii tworzą rozdziały prezentujące kulturowy wymiar 
sportu. Pierwsze dwa teksty dotyczą sportu w kulturze filmowej. Radosław Dom-
ke pokusił się o zbliżenie sportu i kultury fizycznej w kinie polskim lat 70. i 80. 
XX wieku. Autor szuka przyczyn, dlaczego sport nie należał wówczas do tematów 
szczególnie chętnie wybieranych przez twórców fabuły filmowej. Natomiast Emil 
Sowiński kreśli obraz sportu w  produkcjach Wytwórni Filmów Oświatowych 
w Łodzi w ósmej dekadzie XX wieku.

Monografię wieńczą rozdziały poświęcone polityce językowej i językowi spor-
tu. Artur Tworek zajął się językiem sportu od strony teoretycznej oraz przybliżył 
politykę językową w zakresie międzynarodowego słownictwa w poszczególnych 
dyscyplinach sportu. Z kolei Paulina Raszewska i Konrad Szczepaniak analizują 
sposób i metodę polskiego sprawozdania telewizyjnego opisującego niemieckich 
skoczków narciarskich.

Monografia, którą Państwu przedstawiamy jest kolejną publikacją Zespołu Ba-
dań Politologicznych Problematyki Sportu wchodzącego w skład Katedry Teorii 
Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Intencją jego członków jest 
stałe przybliżanie, zazwyczaj nieoczywistych dla świata nauki, meandrów relacji 
sportu i polityki. Mamy nadzieję, że nasz tom spełnia te ambicje.
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