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Kult zwycięstwa a presja społeczna.  
Od królestwa eudajmonii do królestwa piekła

ernesto che gUevara mawiał „haSta la victoria SiemPre”, co w wol-
nym tłumaczeniu oznacza: „do zwycięstwa aż po kres”1. Niektóre 

słowa to tylko puste słowa, lecz niektóre posiadają wymiar transcen-
dentalny i wymykają się jednoznacznym przyporządkowaniom raz 
na zawsze.

Samo słowo kult od swych korzeni ma bardzo silne konotacje z reli-
gią. Wywodzi się z języka łacińskiego od terminu „cultus - ubóstwienie 
i może oznaczać cześć oddawaną bóstwu, osobie lub ich wizerunkom; 
zewnętrzny aspekt religijny wiary w postaci czynności wykonywanych 
w związku z nią oraz wielbienie kogoś lub czegoś, wywyższanie jego 
znaczenie lub wartości”2. Kult zwycięstwa czy wygrywania bierze swój 
początek już z czasów starożytnych, a konkretnie ze starożytnej Grecji. 
Na czas Igrzysk Olimpijskich zawieszano wszelkie wojny i ogłaszano 
pokój boży, który nazywano ekecheiria. Uprawianie sportu odbywa-
ło się z niezwykłą godnością. Pierwszego dnia igrzysk modlono się 
i składano przysięgę zobowiązującą do uczciwej rywalizacji. Sama 
idea igrzysk zrodziła się z podziwu i szacunku wobec ciała. Ciało było 
czymś pięknym i otoczone niezwykłym szacunkiem. Ci którzy zwycię-
żali w poszczególnych dyscyplinach sportowych stawali się „przyziem-
nym bóstwem”, dla których pisano poematy, ich wizerunki utrwalano 
w formie malowideł i rzeźb na wazach. Zwycięzców obdarzano praw-
dziwą czcią i uznaniem, na jakie zasługiwali. Bynajmniej nie chodzi, 
aby powracać do czasów starożytnych, gdzie miejscami występowa-
ła przesadna gloryfikacja uczestnika igrzysk, który wygrywał, gdyż 
chwała i zaszczyty przeistaczały się w swoisty kult jednostki. Każdy 
kult jednostki stanowi pewne niebezpieczeństwo dla systemu społecz-
nego, o czym należy pamiętać. Ważne jest podkreślenie człowieczeń-
stwa w kontekście ludzi uprawiających sport. Teoria krytyczna, wokół 

1  Por. M. Żurek, Hasta la victoria!, http://www.tygodnik.com.pl/numer/275719/
zurek.html,27.03.2012 r.

2  Zob. Słownik wyrazów obcych, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2002, s. 310.
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której skupiona była szkoła frankfurcka3, mówi między innymi o tym, 
że przemysł kulturowy zniewala i urzeczowia jednostki. Każdy musi się 
przed tym strzec, aby nie zatracić własnego „ja” i utracić swojej pod-
miotowości. A w jaki sposób można utracić podmiotowość? Przykła-
dem może być teoria Max Horkheimera o rozumie instrumentalnym, 
który to rozum „niewielką wagę przykłada do pytania, czy cele jako 
takie są rozumne?”4. Postępowanie automatyczne, bez zastanowie-
nia niszczy twórcze myślenie oraz osobowość. Dlatego tak ważny jest 
odpowiedni dystans do samego siebie i do działań, w których bierze 
się udział. Ludzie wielkiego czynu sportowego powinni nimi pozostać 
do końca życia, a szukając innych sfer życia społecznego (np. rekla-
my, programy rozrywkowe), gdzie chcą zaistnieć zatracają swoją wy-
jątkowość. Zatem ważna jest świadomość, że nie każdy może wygrać 
w danej chwili i w danym turnieju, ale może swoim własnym życiem 
udowadniać, że je wygrał, i nie zaprzepaścił. Gdy nie ma tej świadomo-
ści szuka się środków zastępczych, które tylko obniżają jakość życia. 
Jakże ważna wydaje się kategoria cnoty w bycie ludzkim, o której się 
zapomina bezczeszcząc prawdziwe ideały. Starożytne „arete rozumia-
ne jako życie cnotliwe, a także pewna dzielność moralna”5 wydaje się 
nieodłącznym elementem każdego sportowca. Jednakże w zderzeniu 
ze skonsumpcjonizowanym światem i presją społeczną, naiwnością 
wydaję się myślenie, aby którykolwiek uczestnik wydarzenia sporto-
wego kierował się własną cnotą w osiągnięciu celu. Najważniejsza jest 
skuteczność, a do kart historii przechodzą, tylko Ci, którzy wygrywają. 
Ta postępująca materializacja świata bywa czasem przerażająca, a naj-
gorsze jest to, że niektórzy w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy.

Sport, polityka i kultura to sfery życia społecznego, które prze-
nikają się nawzajem od najdawniejszych czasów. Czasem bywa tak, 
że nieświadomie łączy się różne aspekty własnej wiedzy razem, nawet 
nie zdając sobie z tego sprawy, gdyż przeważnie sytuacje przed który-
mi stoi byt egzystencjalny wymagają podjęcia szybkiej decyzji. Należy 
zaznaczyć, że nigdy nic z góry nie jest przesądzone, gdyż ludzki umysł 
dzieli się na świadomość i podświadomość. Często bywa tak, że istota 

3  Szkoła frankfurcka – grupa myślicieli skupionych przy Uniwersytecie nad Menem, 
którzy wykorzystywali do analiz marksizm, psychoanalizę i neoheglizm; osią poglądów 
stała się teoria krytyczna Maxa Horkheimera; główni przedstawiciele: Theodor Adorno, 
Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm.

4  Zob. M. Horkheimer, Społeczne funkcje filozofii: wybór pism, Warszawa 1987, 
s. 247-248.

5  Por. A. Szahaj, M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2008, s. 22.
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ludzka bierze nieprzebrane pokłady siły witalnej właśnie z podświa-
domości. Zauważa się, że „we współczesnej psychologii zjawiska za-
chodzące poza świadomością rozumiane są szeroko i nie ograniczają 
się do ukrytych w psychice lęków, pragnień, czy mechanizmów obrony 
ego”6. Dla nielicznych jeszcze kibiców czas wielkich wydarzeń sporto-
wych jak np. Mistrzostwa Europy 2012 w Polsce i na Ukrainie to okres 
reminiscencji do starożytnych igrzysk, gdzie zaprzestawano walk i po-
dziwiano uczciwą rywalizację sportową. Szlachetna tradycja zaczerp-
nięta od Greków pozostaje już tylko formą. Czas wielkich wydarzeń 
sportowych, ale także okres przygotowawczy przed nimi, to dla polity-
ków w szczególności, pole walki i chęć wypromowania siebie kosztem 
innych. Debata między politykami coraz częściej przypomina ścież-
kę wojenną. Już Carl von Clausewitz zauważył, że „istniej tendencja 
do usamodzielniania się wojny jako celu, czyli traktowania jako cel 
narzucania własnej woli”7. Teraz każdy polityk „namiętnie” stosuje po-
litykę jako przedłużenie wojny. A gdzie się podziała jedność, wspólna 
mobilizacja, aby godnie się zaprezentować? Tak łatwo jest zapomnieć, 
co jest najważniejsze dla kraju, że czasem trudno mówić o prawdziwym 
poczuciu obywatelskości. Czy człowiek jako istota rozumna musi się 
kierować formułą stworzoną przez Plauta8, a spopularyzowaną przez 
Thomasa Hobbesa – homo homini lapus est?9 W otaczającej rzeczywi-
stości nie ma jednej, obiektywnej prawdy. Zadaniem przed jakim stoi 
człowiek jako odrębny byt i jako (posługując się terminologią Cycero-
na) homo est animals sociale10 jest poszukiwanie wielu prawd i próba 
ich zrozumienia, a nie przywiązywanie się do powszechnie panujących 
opinii. Tylko poprzez ciągłe poszukiwanie jednostka może odkrywać 
własną tożsamość.

Pomiędzy zaszczytem, uwielbieniem, a znienawidzeniem jest tak 
cienka linia, że nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak łatwo można ją 
zerwać. Ideą każdej dyscypliny sportu jest uczciwe zwycięstwo i chęć 
udowodnienia, że jest się najlepszym spośród innych. Pozostaje wąt-
pliwość, czy dobrze ta idea jest rozumiana przez samych sportowców 

6  D. Karwowska, Pojęcie nieświadomości we współczesnej psychologii empirycz-
nej, [w:] Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Kraków 
2008, s. 283.

7  M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008, s. 287.
8  Plaut – rzymski komediopisarz, który utraciwszy swój majątek zaczął pracować 

fizycznie jako niewolnik i tworzyć w tym czasie swoje najwybitniejsze dzieła jak np. Asi-
naria  skąd pochodzi sentencja homo homini lupus est.

9  Łac. „Człowiek człowiekowi jest wilkiem”.
10   Łac. „Człowiek jest istotą społeczną”.
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i kibiców. W przypadku piłkarzy wnioskuje się, że najważniejsze po-
winno być już samo wyjście na boisko, granie z pełnym zaangażowa-
niem oraz posiadanie świadomości zaszczytu reprezentowania wła-
snego kraju. Czy może spotkać większa godność człowieka, niż gra 
dla swojego kraju w koszulce z godłem? To, że czasem się wygrywa, 
a czasem przegrywa jest czymś naturalnym, żeby nie powiedzieć ludz-
kim. W życiu i tak samo w świecie sportu nie zawsze można zwyciężać. 
Kto myśli, że egzystencja ludzka jest po to, aby odnosić same sukcesy, 
ten niebezpiecznie przybliża się do nietzscheańskiego wzoru nadczło-
wieka. Każda chwila życia nie może być doskonała, bo do czego można 
dążyć będąc pozbawionym motywacji. 

Dzisiejszy świat wymaga, aby zwyciężać i jeszcze raz zwyciężać za-
wsze i wszędzie, ale dokąd może to prowadzić? Czy nie do psychiczne-
go obłędu? Czy nie do przekonania, które wyraził Friedrich Nietzsche, 
że „moralność była zawsze nieporozumieniem”11. Gdy pojawia się ze-
wsząd presja i oczekiwania, to coraz mniej liczą się ideały, wartości, 
lecz osiągniecie sukcesu za wszelką cenę. Wybitny francuski filozof 
Michel Foucault mówi: „teraz pojawia się władza, którą nazwałbym 
władzą regularyzacji, która polega (…), na tym, że każe żyć i pozwala 
umierać”12. Żyjemy w społeczeństwach, gdzie władza jest rozproszona 
i nie ma jednego centrum decyzyjnego. Mimo to właśnie ta taki ro-
dzaj władzy stał się najbardziej rozpowszechniony, gdyż wkrada się 
we wszystkie zakątki ludzkie i wymusza wiele działań. Taka jest wizja 
francuskiego filozofa, ale trudno jednoznacznie ją odrzucić. Codzien-
ne doświadczenie płynące z rzeczywistości udowadnia, że to nie jed-
na osoba kieruje państwem. To właśnie ta władza wraz z postępują 
globalizacją i konsumpcjonizmem zmienia oblicze kultu zwycięstwa 
na najbardziej ortodoksyjny typ oraz zmienia oblicze sportu. Liczy się 
victoria ponad wszystko, nieważne jakim okupiona wysiłkiem. Zwykły 
człowiek stał się, tylko trybem w świecie skomplikowanych powiązań 
ekonomicznych, a sportowiec staje kimś dopiero wtedy, gdy pokonuje 
wszystkich. Gdzie się podziało rozumowanie człowieka małego ciałem, 
a wielkiego duchem jakim był Immanuel Kant, który powiadał: „Po-
stępuj tak, byś człowieczeństwa, tak w twojej osobie, jako też w osobie 
każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako 
środka”13. Następuje zatracenie celu i środka, każda jednostka staje się 
tylko środkiem i nie ma na to wpływu. Wydawać by się mogło, że najle-

11   F. Nietzsche, Wola mocy, Kraków 2011, s. 132.
12   M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Warszawa 1998, s. 244.
13   I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984, s.62.
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piej wygrana „smakuje” wtedy, gdy już od dłuższego czasu nie było się 
na najwyższym stopniu podium. Tylko wówczas zaznać można praw-
dziwej rozkoszy i w pełnej eudajmonii14 szczycić się zwycięstwem. Ale 
na świecie niewiele jest rzeczy jest pewnych, jeśli można w ogóle uznać, 
że takowe istnieją. „Martin Buber uważał, że stale rosnąca we współ-
czesnych przewaga relacji „ja-to” zagraża ludzkiemu dobrostanowi. 
Przestrzegał przed „urzeczowieniem” ludzi – depersonalizacją związ-
ków z innymi, która powoduje erozję jakości naszego życia i samego 
ludzkiego ducha”15. Postępująca dehumanizacja nie niszczy wyłącznie 
ducha interakcji społecznych, ale także ducha sportowego, który jest 
nieodzowny w pokonywaniu trudności losów w dążeniu na szczyt.

W coraz bardziej zglobalizowanym i pozbawionym skrupułów 
świecie zawodnicy stają przed nie lada wyzwaniem. Albo intensywny 
trening, dążenie do perfekcji i uleganie presji społecznej, albo skaza-
nie na zapomnienie. Ludzie ze swej natury mają krótką pamięć i jeśli 
pamiętają, to tylko o tych, którzy stawali na najwyższym stopniu po-
dium. Zapomniany przez wielu Thomas Malthus16 powiadał, „że ludz-
ka doskonałość jest sprzeczna z prawami natury”17, a świat im bardziej 
rozwinięty tym bardziej szuka doskonałości we wszelkich dziedzinach. 
Zauważa się tendencję do rosnących oczekiwań wobec zawodników 
sportowych, a człowiek pozostaje tylko i aż człowiekiem. Trzeba zda-
wać sobie sprawę, że nieuzasadniona presja społeczna, która zwiększa 
swój poziom może nie tylko zniszczyć jednostkę jako sportowca, lecz 
także jako człowieka. Stres czy presja są potrzebne, gdyż motywują 
do działania i mocnego zaangażowania wykorzystania swojego poten-
cjału. Wszystko w świecie jest tak poukładane, że ma swoje granice 
wytrzymałości. Niemoralne i aspołeczne jest wymaganie od innych, 
aby stawali się „superczłowiekiem” czy „nadczłowiekiem”, do czego 
dąży współczesny świat sportu. Nie zrozumienie pewnych praw natu-
ry, które ograniczają jednostkę może prowadzić do jej autodestrukcji. 
Można zaryzykować stwierdzenie z dużym prawdopodobieństwem, 

14   Eudajmonia w rozumieniu Greków, była to doskonałość jednostki, czyli osiągnię-
cie tego optimum, jakie człowiek przy swej naturze osiągnąć może. Zob. W. Tatarkie-
wicz, Historia filozofii, t. I, Warszawa 2009, s. 131.

15   Cyt. za: D. Goleman, Inteligencja społeczna, Poznań 2007, s. 375-376.
16   Thomas Malthus – duchowny anglikański, myśliciel wywodzący się z rodziny bo-

gatego właściciela ziemskiego, który był liberałem, sam T. Malthus był konserwatystą; 
to ojciec namówił go do spisania swoich myśli; dostrzegał związki między nadmiarem 
ludności a ubóstwem, między pokojem a zasobami żywności.

17 Cyt. za: R. D. Kaplan, Polityka wojowników. Dlaczego przywództwo potrzebuje 
pogańskich wartości, Elbląg 2008, s. 125.
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że im większy poziom cywilizacji, tym większy poziom autodestrukcji. 
Nie chodzi tu o słynny podział E. Fromma18 na nekrofili i biofili19, lecz 
o pytanie „czy wolność może stać się ciężarem zbyt wielkim, by czło-
wiek mógł go udźwignąć, czymś, przed czym usiłuje on uciec?”20. Wol-
ność w której się żyje bywa czasem większym zniewoleniem niż życie 
pod czyimś zwierzchnictwem. Na tym polega paradoks, że po wielu 
epokach zniewolenia, teraz, gdy człowiek odzyskał wolność czasami 
nie wie co z nią zrobić i czuje się pozbawiony bezpieczeństwa, zatem 
szuka ostoi podporządkowania. Ludzie często odnajdują się w życiu 
właśnie jako sportowcy bo mają tam pewien element podporządkowa-
nia, ciągłej dyscypliny, której niektórym brakuje. Gorzej, gdy zdanie 
trenera wnika do umysłu w taki sposób, że praktycznie jakiekolwiek 
sądy zawodnika są bez znaczenia.

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r. ukażą 
jak wielka jest chęć zwycięstwa oraz jeszcze większa presja społecz-
na. Mimo że Hiszpania od kilku lat wygrywa w piłce nożnej wszystko 
co możliwe, to jeśli nawet awansuje do finału turnieju, a go przegra, 
będzie to wielka porażka dla tych Hiszpanów, którzy nie rozumieją 
i nie chcą zrozumieć idei i celowości bytu ludzkiego. Sama możliwość 
wystąpienia na EURO 2012 powinno spełniać pewne kryterium no-
bilitacji, jednakże takie moralizatorskie przemyślenia przyjmowane 
są coraz częściej z zakłopotaniem. W duszy człowieka pojawia się pew-
na pustka wewnętrzna, którą trudno wypełnić, bo gdy trzymanie się 
zasad etycznych staje się idyllą, to oznaka, że historia ludzkości roz-
wija się w niepożądanym kierunku. Hanna Arendt21 twierdząc, że nić 
tradycji została przerwana, miała zdecydowaną rację. Jakże nie przy-
znać tej wyjątkowej filozofce racji, gdy można zaobserwować wyraź-
ne tendencje odchodzenia od ideałów, które stanowiły wyznaczniki 

18   Erich Fromm (1900-1980) – wybitny niemiecki myśliciel pochodzenia żydowskie-
go zaliczany do szkoły frankfurckiej; stworzył własny system nazwany psychoanalizą 
humanistyczną; w swej twórczości stara się odpowiedzieć na pytanie o sens i prawa ist-
nienia ludzkiego bytu.

19   Nekrofilia – miłość do wszystkiego co umarłe, biofilia – namiętna miłość do życia 
i wszystkiego co żywe, to pragnienie dalszego rozwoju. Zob. E. Fromm, Anatomia ludz-
kiej destrukcyjności, Poznań 2007, s. 366 i 408.

20   E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 2008, s. 24.
21   Hannah Arendt – niemiecka filozofka pochodzenia żydowskiego, która wyemigro-

wała do USA gdzie była profesorem w Chicago, a potem w Nowym Yorku; najbardziej 
znana ze stworzenia oryginalnej koncepcji totalitaryzmu; jej powiedzenie o zerwanej 
nici tradycji miała unaocznić odwrócenie się od starożytnej filozofii, której była rzecz-
niczką oraz to, że tradycja czasów minionych nie będzie kultywowana przez innych, stra-
ciła ona na znaczeniu.
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godnego życia. Nadeszły czasy, gdy na piramidzie potrzeb człowieka 
stoi wydajność ekonomiczna. Powracając do reprezentacji Hiszpanii 
i patrząc czego dotychczas dokonali, każdy powinien przyznać, że oni 
już wygrali i są bohaterami, którzy zapisali się na trwale na kartach hi-
storii bez względu na dalsze dokonania. Przyjmując pesymizm antro-
pologiczny za punkt wyjścia dla analizy natury ludzkiej można przyjąć 
zasadność twierdzenia, że „apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Im więcej 
jednostka osiąga i ma, tym jeszcze więcej chce osiągać i mieć. Współ-
czesne trendy społeczne zmuszają do materializacji życia, natomiast 
egzystencja w zgodzie z wartościami etycznymi nie materializuje się. 
Materializacja jest tak dalece posunięta, że można się zastanawiać czy 
człowiek jest jeszcze człowiekiem czy funkcją ekonomii. Takie jest te-
raz rozumienie kultu zwycięstwa – zwyciężać i bogacić się kosztem in-
nych. To droga od eudajmonii do piekła bez możliwości powrotu.

Jeśli mowa o fenomenach sportowych, które chyba jako jedyne 
mogą czerpać korzyści z tego otaczającego kultu zwyciężania, to czym-
że jest owy fenomen jeśli nie wybitnym talentem z duchem walki i de-
terminacją? Zakładając hipotetycznie wygraną reprezentacji Hiszpanii 
podczas EURO 2012, można zacząć mówić nie tyle o fenomenie, bo 
każda drużyna jest swoistym fenomenem, ile o innym wymiarze piłki 
nożnej. Osiągnąć wszystko i jeszcze dalej wygrywać, to bardzo intere-
sujące pole badawcze w nauce. Potwierdzenie swojej wielkości i kla-
sy sportowej czy stworzenie nowej jakości – na to pytanie na pewno 
odpowie zbliżający się turniej finałowy. Każda drużyna bez wyjątku,  
nie tylko drużyna faworytów, stanowi pewien fenomen. Problemy 
przejawiają się w braku wiary we własne siły i sparaliżowaniu własnej 
osoby pod wpływem presji społecznej. Stres sam w sobie nie jest zły, 
gdyż mobilizuje do efektywnego zaangażowania. Jak powiada Howard 
Friedman: „ Jeżeli nie doświadczasz żadnego stresu, jesteś martwy”22. 
Chodzi zatem o to, aby zachować pewną homeostazę między własnym 
wnętrzem, a światem zewnętrznym. Polska i Ukraina to gospodarze 
Mistrzostw Europy 2012, na których spoczywa nie tylko wielka od-
powiedzialność pod względem organizacyjnym, lecz i samego zapre-
zentowania się na boiskach jako gospodarze. Polacy mocno wątpią 
w swoją drużynę narodową i mają swoje subiektywne powody. Należy 
jednak pamiętać, że każde wydarzenie sportowe rządzi się swoimi pra-
wami czego przykładem była niespodziewana wygrana EURO 2004 

22   H. S. Friedman, Osobowość. Jak żyć w harmonii ze światem i ludźmi, Gdańsk 
2008, s. 53.

Kult zwycięstwa a presja społeczna...



[54] refleksje

przez Greków. Czy dobrze jest coś z góry ustalać, to kwestia polemi-
ki. Ograniczanie się do jakiegoś minimum może prędzej czy później 
spowodować, że podświadomie trudno będzie sportowcowi wyjść poza 
założone minimum. Siła tkwi w każdym członku zespołu i w drużynie. 
To nie indywidualności dziś wygrywają, tylko przemożna siła zespo-
łu i jego ducha walki. Duch walki jest siłą nie mającej granic, zatem 
wszystko jest możliwe i nic z góry nie jest przesądzone. Jak powiada 
Paulo Coelho: „tylko jedno może unicestwić marzenia – strach przed 
porażką”23. Ten kto nie próbuje marzyć i wprawiać w życie czyny, ten 
nigdy nie pozna samego siebie. 

Od drogi eudajmonii do drogi piekielnej wiedzie bardzo cienka 
granica, którą łatwo przekroczyć. Większym problemem wydaje się 
być powrót na właściwą ścieżkę, jaką zdaje się być eudajmonia. Tak 
łatwo jest błądzić i tracić poczucie sensu, a tak trudno wykazywać de-
terminację i odwagę w dążeniu do pewnego spełnienia w życiu.

sUmmary

this essay constitUtes a philosophical discoUrse about the essence  
of victory and defeat in contemporary sport. The writer examines the 
notion of social pressure which is to conduce to building society based 
on the cult of victory. The best illustration of this phenomenon is sport 
competition and the writer proves that contmporary world has depar-
ted from humanistic values which used to be its foundations.
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