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Mis innustas Pierre de Coubertini nii 
entusiastlikult maailma parandama?entusiastlikult maailma parandama?

Esiteks: PrantsusmaaEsiteks: Prantsusmaa.
19. sajandi alul oli Prantsusmaa jalgsi uhkelt
läbi Euroopa Moskvasse marssinud ja lonkas
nüüd ise mõlemat jalga. Coubertini noorpõlveüüd se õ e at ja ga Coube t oo põ e
taustaks kaotas Prantsusmaa 1871. aastal sõja
Preisimaale, riiki raputasid ka Pariisi kommuuni
langemine ja Kolmanda Vabariigi sünd.
Valulikud üleelamised tekitasid edumeelses
Prantsuse haritlaskonnas arusaama, et riik ei
kuulu enam Euroopa suurte hulka.



Mis innustas Pierre de Coubertini nii 
entusiastlikult maailma parandama?entusiastlikult maailma parandama?

Teiseks: soov kasvatada uut tüüpi noorsugu.
Mitmete teiste eeskujul jõudis Prantsusmaad aidata
ihkav Coubertin peagi arusaamisele, et Prantsuse
koolisüsteemis on probleeme. Muutusi pakuti välja
mitmesuguseid, kuid Coubertini ja tema mõtte-
kaaslaste idee oli hoopis uuenduslik: reformida
h id t läbi k h li k t t didharidust läbi kehalise kasvatuse tundide
ümberkujundamise.



Muscular christianity. Inglise mudel

Ideid ammutati Inglismaalt, kus levisid muscular
christianity (musklitel põhineva kristluse) põhimõttedchristianity (musklitel põhineva kristluse) põhimõtted.
Nende ideede pioneeriks peetakse Rugby kooli juhti
Thomas Arnoldit (1795-1842).

Tema õpetuse peajoonteks olid poistes mehelike
joonte ja moraali arendamine, enese-kontrolli ning
meeskonnavaimu tugevdamine, respekt monarhia jag p j
kiriku suhtes. Coubertin oli Arnoldist vaimustuses,
uskudes nägevat muistsete kreeklaste kehalise
kasvatuse põhimõtete taaselustamist.



Spordijuhtide hulka

Uut inglise haridusmudelit evitades leidis Coubertin end
varsti mitmete organisatsioonide vastutavatelt toolidelt. Javarsti mitmete organisatsioonide vastutavatelt toolidelt. Ja
peagi enam mitte pelgalt haridus-, vaid ka
spordiorganisatsioonidest.

Muuhulgas kuulus ta Prantsuse keskse
spordiorganisatsiooni Union des Sociétés Françaises de
Sports Athlétiques (USFSA) asutajate ja esimeste juhtide
hulka.



Olü i ä d idOlümpiamängude idee

Olgugi, et antiiginostalgia oli Coubertini tabanud juba
lapsepõlves, ei jõudnud ta olümpiamängude elustamise
ideeni enne 1890. aastaid. Süü selleni jõudmises lasub
entusiastlikul inglasel William Brookesil, kes korraldas
kohalikke olümpiamänge M ch Wenlockis Co bertinkohalikke olümpiamänge Much Wenlockis. Coubertin
külastas Wenlocki 1890. aastal ja sai ilmselt just sealt idee
rahvusvahelisi olümpiamänge korraldada.

Brookes



Olümpiamängud haridusidee teenistusse!

Coubertin mõistis peagi, et organiseeritud sporditegevusCoubertin mõistis peagi, et organiseeritud sporditegevus
võib olla äärmiselt oluline hariduslik võimalus. Asutades
vabasid spordiseltse ning üritades neid juhtida saab tärkav
noorsugu võimaluse katse-eksituse meetodil õppidag pp
sotsiaalse rühma liikmeks olemist. Samuti leidis ta uusi
võimalusi kehalise tegevuse integreerimises (kristliku)
kultuuriga.

Paraku ei leidnud tema anglofiilsed ideed Prantsusmaal
esialgu toetust. Ja nii otsustas ta avaliku arvamuse enda

l õit i k ii j l b l k S bi k d likpoole võitmiseks viia asja globaalseks. Sobivaks mudeliks
osutusid olümpiamängud. Uuendatud kujul.



Olümpiamängude idee vormimine

Seega ei huvitanud Coubertini mitte lihtsalt rahvusvaheliseSeega ei huvitanud Coubertini mitte lihtsalt rahvusvahelise
spordivõistluse korraldamine, vaid oma ideede arendamine
rahvusvahelisel tasandil. Selleks soovis ta
olümpiamängudele anda erilise hariva sisu ja vormi.p g j

Esimest korda räägiti spordi pedagoogilistest ja
moraalsetest väärtustest tema soovil juba II
olümpiakongressil Le Havre’is ja sealtpeale veel korduvalt.

Huvitava lisandina leidis Coubertin idee kunstide liitmisest
lü i i Olü i k i l tiili t li tolümpiaprogrammi. Olümpism kui osa elustiilist oli tema

jaoks osa kultuurist. Ja see kultuur tuli kättesaadavaks teha
kõigile. Nende mõtete juures inspireeris teda Inglise
filosoof ja kirjamees John Ruskinfilosoof ja kirjamees John Ruskin.



John Ruskin (1819-1900)

Inglise kirjanikul, mõtlejal ja kunstikriitikul John
Ruskinil oli Coubertinile suur mõju Ruskin rõhutasRuskinil oli Coubertinile suur mõju. Ruskin rõhutas
oma töödes looduse, eetilise alge ja siira tunde
tähtsust ning nõudis muuhulgas töölistele
arenguvõimalusi ja paremaid töö-tingimusi.arenguvõimalusi ja paremaid töö tingimusi.

Usutakse, et just Ruskinilt pärineb idee olümpia, j p p
kunstikonkursside korraldamisest, nagu ka olümpia-
mängude ilu ülistamise idee üldiselt.



Kunst olümpiamängudel

1906 aastal tuli Coubertin välja ideega lisada1906. aastal tuli Coubertin välja ideega lisada
olümpiamängudele kunstikonkursid. See oli tema
olümpiaideede üks lähtekohti, sest nagu hästi teada, olid
olümpiamängud tema jaoks midagi enamat kui lihtsaltolümpiamängud tema jaoks midagi enamat kui lihtsalt
spordivõistlus.

Kunstikonkursid (arhitektuur, skulptuur, maalikunst,
ki j d j ik ) k l idki il 1912 1948kirjandus ja muusika) kuulusidki aastail 1912-1948
mängude programmi ja seda spordiga võrdsetel alustel.

Hetkeks oli plaanis isegi juurutada eriline sporti ja kunstip g j p j
otseselt ühendav võistlusala (sport, luule, teater), kuid
selleni siiski (kahjuks?) ei jõutud.



Walter Winansi “Ameerika traavel” võitis 1912. aastal 
kulla skulptuuride arvestuses. Winans on ainus, kes 

võitnud nii “päris” kui kunstialase olümpiakulla (1908. 
aastal sai ta kulla laskurina)



Eschbach ja Hohrod

20 j di l l il ii j l üht t i t t it i20. sajandi alul ilmus siin ja seal üht-teist autoritepaari
Eschbach ja Hohrod sulest. Muuhulgas esitasid nad oma
töö ka Stockholmi mängude kirjanduskonkursile. Hiljem
selgus et edukalt sest nende “Ood spordile” võitisselgus, et edukalt, sest nende Ood spordile võitis
olümpia kirjanduskonkursil esikoha. Aastaid hiljem selgus
üllatuslikult, et selle varjunime taha peitus tegelikult Pierre
de Coubertin ise!de Coubertin ise!

1990. aastal selgus varjunime saladus. Tegu oli nimelt kahe
külakesega Elsassimaal, Munsteri orus. Mõlemad jäid
Luttenbachi küla naabrusesse – ja just sellest paigast oli
pärit Coubertini abikaasa Marie Rothan. Muidugi külastasid
abikaasad seda paika tihti ja nii jäid need kohanimed silma

Cka Coubertinile.





Sümboolika

Teiseks olümpiamängude erilisuse rõhutajaks pidid saamaTeiseks olümpiamängude erilisuse rõhutajaks pidid saama
olümpiarituaalid. 1912. aasta Stockholmi olümpiamängude
järel võeti aktiivselt kasutusele olümpiasümboolika.
Olümpiarõngad peavad Coubertini idee kohaselt kujutamaOlümpiarõngad peavad Coubertini idee kohaselt kujutama
kõigi maailmajagude sportlaste kohtumist ausas ja
sõbralikus võistluses. Olümpialipp heisati esmakordselt
1920. aastal Antverpenis ning samast 1920. aastastp g
annavad sportlased ka olümpiavande. 1928. aastal süüdati
esmakordselt olümpiatuli. Siia loetellu kuuluvad ka kindla
korra kohaselt toimuvad ava- ja lõputseremooniad,
olümpiahümn, sportlasparaadid jne.



V h t it tVahetsitaat

“Olümpiamänge kiputakse MM-võistlustega segi ajama.
Nende edukust mõõdetakse püstitatud rekordites,
kärbitud sekundites, lisatud sentimeetrites. Olümpia-

ä d k ii hk k i k äh k imängud on korraga nii rohkem kui ka vähem kui
maailma-meistrivõistlused.

Need on haridussündmuseks, mis peab keskenduma,p
nagu antiikajal, nooruse kultusele, inimeste
kollektiivsele mõtlemisele. Män-gude edukust saab
mõõta nende tegudega, mis sellele mõtlemisele
tuginevad.”



Coubertini olümpism

Olümpismi termin tuli kasutusele 20 sajandi teiselOlümpismi termin tuli kasutusele 20. sajandi teisel
kümnendil ja selle kontseptsioon põhineb muidugi
Coubertini ideedel. Ometi pole Coubertin endast maha
jätnud üdini selget olümpiaidee ja olümpismi definitsioonijätnud üdini selget olümpiaidee ja olümpismi definitsiooni.

Idee kasvas ajas. Esialgu rääkis Coubertin
olümpiamängudest vaid kui võimalikust rahvusvahelise
rahu tagamise vahendist siis kehakultuurist kuirahu tagamise vahendist, siis kehakultuurist kui
rüütlivaimust kantud enesearendamise võimalusest, siis
aga juba olümpismist, kui millestki, mis tugineb
filosoofilistele ja religioossetele põhimõtetele 1918filosoofilistele ja religioossetele põhimõtetele. 1918.
aastast on pärit tema ütlemine: „Olümpism ei ole süsteem,
see on vaimuseisund.” 1930. aastatel esitas Coubertin uue
teesi: olümpism on religio athletae – midagi, mis ühendabteesi: olümpism on religio athletae midagi, mis ühendab
spordiga nii religiooni kui ka humanismi.



Coubertini olümpismi filosoofilised alustalad

Spordi religioon (religio athletae)
Mõeldud parimatele, kantud rüütellikust vaimust
Konflikte vaigistav ja perioodilineg j p
Kaunis vormistus, rituaalne
Suunatud eeskätt noortele täiskasvanud meestele
(Coubertin: “Ka naised võivad osaleda, kui seda peetakse
vajalikuks. Mina isiklikult naiste osalemist avalikel võistlustel
heaks ei kiida, kuid see ei tähenda, et nad peaksid
suuremast osast spordialadest loobuma.”)



Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia

Coubertini idee kohaselt tulnuks luua eraldi institutsioon,
mis tegeleks olümpialiikumise intellektuaalsete ja
pedagoogiliste väärtustega. Ettepaneku erilise olümpia-
uuringute keskuse loomiseks tegi ta veel 1937. aastal.
1938. aastal pärast Coubertini surma loodigi Saksamaal
selle idee järgi Rahvusvaheline Olümpiainstituut, mida
asus juhtima Carl Diem. Mõni aeg hiljem jõudsid Diem ja
tema Kreeka mõttekaaslane Jean Ketseas järgmisetema Kreeka mõttekaaslane Jean Ketseas järgmise
sammuni – tuleb luua Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia
ja selle keskus peab olema Kreekas.



Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia tegelik 
asutamine toimus 1961. aastal



Pierre de Coubertini postulaadid

Spordi seondumine kultuuriga.

Inimese kasvatamine.

R h lRahumeelsus.



Coubertini taandumine  

1925. aastal astus Coubertin ROK-i istungjärgul Prahas oma1925. aastal astus Coubertin ROK i istungjärgul Prahas oma
kohalt tagasi. Lahkumiskõnes kinnitas ta veel kord oma
veendumust, et olümpialiikumine peab jääma vabaks
kõigist, nii poliitilistest kui ka muudest mõjutajatest. Just
vabadus ja sõltumatus aitas sellel elus püsida. Kuigi ta
päris otse välja ei öelnud, mõjutas tema lahkumisotsust
kindlasti spordielu areng, mis kippus minema eemale
sellest hariduslikust aluspinnast, mida Coubertin oli
lootnud.

Edasises elus tegeles Coubertin mitmesuguste hariduslikeg g
projektidega, arendas endaloodud olümpiamuuseumit
Lausanne’is ning plaanis Nizza ülikoolis koguni
olümpismiõpet pakkuma hakata. 1936. aastal võttis ROK
vastu otsuse esitada Coubertin Nobeli rahupreemia
kandidaadiks.



1927. aasta kevadel viibis 
Coubertin KreekaCoubertin Kreeka 

valitsuse kutsel Ateenas, 
kus pidas loengu teemal 

“Antiikse Kreeka 
gümnaasiumi 

taaselustamine”. Ta 
külastas ka Olümpiat ja 

osales Altise sissepääsu 
juures samba avamisel, 

millega mälestati 
olümpiamängudeolümpiamängude 

taaselustamist. Hiljem sai 
sellest uues asupaigas 
tema mälestussammastema mälestussammas.



Coubertini haud Lausanne’is



Coubertin Lausanne’i olümpiamuuseumi tagahoovis



Kõigest eelöeldust lähtuvalt kerkibki küsimus:Kõigest eelöeldust lähtuvalt kerkibki küsimus: 

Pierre de Coubertini olümpiaidee: 
uskuda või mitte?uskuda või mitte?



Suur tänu kõigile, kes mind ära kuulasid!


