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XI Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936 r. są w świetle literatury niemieckiej istot-
nym czynnikiem nie tylko umacniania brunatnej dyktatury w Niemczech, ale tak-
że zdobywania dla nich przez Hitlera praw przewodniego mocarstwa w rodzinie 
narodów europejskich1. Pierwszy raz w historii igrzysk państwo w tak ogromnym 
stopniu zaangażowało się organizację tej imprezy. W 1936 r. nasycono ją niewy-
obrażalną masą symboliki zarówno olimpijskiej, jak i narodowosocjalistycznej. 
Na wysoki poziom wyniesiono zaplecze organizacyjne, techniczne i medialne2. 
Igrzyska w Berlinie zajmują istotne miejsce w historii XX w., głównie ze względu 
na późniejszą traumę drugiej wojny światowej i skalę odpowiedzialności Niemiec 
i Niemców za popełnione zbrodnie. Mimo tego negatywnego kontekstu historycy 

1  J. Kochanowski, Olimpiady pełne polityki, „Wiedza i Życie” 1996, nr 7, s. 41; G. Młodzikow-
ski, Olimpiady ery nowożytnej. Idea i rzeczywistość, Warszawa 1984, s. 9–10; G. Walters, Igrzyska 
w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen, tłum. N. Radomski, Poznań 2008.  

2  W. Schache, VII. 1933–1945. Bauen im Nationalsozialismus. Dekoration und Gewalt, 
w: 750 Jahre Architektur und Städtebau in Berlin, hrsg. v. J.P. Kleihues, Berlin 1987, s. 184–212; 
R. Haubrich, Berlin. Auf der Suche nach der Stadt. Gestern – heute – morgen, Berlin 1999; Bilder 
des 20. Jahrhunderts. Fotos, die man nicht vergießt – eine Dokumentation unserer Geschichte, 
hrsg. v. M. Leier, Hamburg-Gütersloh 1999.
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z krajów anglosaskich i z Niemiec są zgodni, że igrzyska te przyczyniły się do 
popularyzacji idei olimpijskiej i wyznaczyły nowe standardy choćby pod wzglę-
dem organizacyjnym. Przyjmuje się, iż organizacja XI Igrzysk Olimpijskich (IO) 
przyćmiła wszystkie poprzednie i stała się pod wieloma względami wzorcem 
dla następnych3. Swoisty „kłopot” z oceną XI IO polegał – i najpewniej polega 
do dziś – na tym, że są one uznawane za pierwsze naprawdę nowoczesne 
igrzyska doby nowożytnej, zorganizowane przez kraj rządzony totalitarnie4. Su-
perlatywy pod adresem nazistów pochodzą m.in. od przedstawicieli tzw. krytycz-
nego nurtu w historii Prus/Niemiec, którzy niemal na każdym kroku odkrywają 
polityczno-ideologiczne pierwiastki w programie, symbolice i rytuale berlińskiej 
imprezy. Badacze ci są zgodni, że była ona jednym z kamieni milowych w reali-
zacji wojennych i zbrodniczych celów polityki Hitlera. 

W 1966 r. boński historyk Hajo Bernett, nestor historiografi i sportu niemiec-
kiego i naoczny świadek berlińskiej olimpiady, pisał ze smutkiem, iż w świadomo-
ści Niemców berlińskie igrzyska nie straciły nic ze swojego blasku. Z satysfakcją 
wspomina się nad Renem wzorową organizację, wspaniałe sportowe osiągnięcia 
i lśniącą fasadę imprezy. Niepokoił natomiast autora niski poziom świadomości 
społeczeństwa co do politycznej funkcji berlińskiej imprezy i fałszywej gry pro-
wadzonej przez Hitlera5. Od tego czasu badania nad XI IO, ich genezą, wpływem 
na następne święta olimpijskie, poczyniły ogromne postępy. Nadal jednak trwają 
dyskusje na temat stosunku świata olimpizmu i rządów państw europejskich oraz 
USA do Hitlera. Historycy wciąż poszukują jednoznacznej odpowiedzi na py-
tanie, co sprawiło, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) i jego kra-
jowe fi lie mimo bulwersujących doniesień o stosunku nazistów wobec społecz-
ności żydowskiej powstrzymały się od odebrania Niemcom organizacji igrzysk 
lub chociaż zbojkotowania ich. Obecnie nic nie wskazuje na to, by mogło dojść 
do zbliżenia stanowisk między obrońcami i krytykami tej decyzji.   

3  Przebogaty program kulturalny XI IO zawierały m.in.: skomponowany przez Richarda Straus-
sa hymn olimpijski, dedykowany Hitlerowi, Współzawodnictwo Sztuki Olimpijskiej, Festiwal 
Dzieł Richarda Wagnera, Międzynarodowy Turniej Taneczny z 314 zawodnikami z 14 krajów. 
Sztuka i taniec były transmitowane dla publiczności na wielkich ekranach kinowych. Odbyły się 
liczne, międzynarodowe kongresy naukowe. 

4  R. Zach, Die XI. Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Sportliches Ereignis oder Propaganda?, 
Norderstedt 2009, s. 3. 

5  H. Bernett, Nationalsozialistische Leibeserziehung. Eine Dokumentation ihrer Theorie und 
Organisation, Schorndorf bei Stuttgart 1966, s. 204. 
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Kłopoty historiografi i z berlińskimi igrzyskami, pełnymi jaskrawych, nie-
spotykanych dotąd sprzeczności i pozornej koegzystencji wykluczających się 
elementów, najpełniej chyba ujął Karl Adolf Scherer, omawiając w 1995 r. stu-
lecie igrzysk olimpijskich. Pisał on m.in., że pod względem organizacyjnym 
Berlin bardzo wysoko postawił poprzeczkę. Igrzyska w Los Angeles cztery lata 
wcześniej uznano powszechnie za fantastyczne. Niemcy postanowili je „przebić” 
i ta sztuka się im udała, choć nie obyło się bez politycznych zgrzytów, które jed-
nak zostały na razie przemilczane. Mimo teorii rasowych Hitlera, gdzie Aryjczyk 
był nadczłowiekiem, kolorowy Jesse Owens stał się główną postacią berlińskiego 
święta olimpijskiego oraz idolem młodzieży, która nierzadko w brunatnych uni-
formach zabiegała o jego autograf. Emblematy narodowosocjalistyczne zgrabnie 
wymieszano z olimpijskimi, wzbogacając ideę olimpijską o nowe rytuały i sym-
bole. Były więc i gałązka oliwna, i małe drzewko dębu dla zwycięzcy, wspaniała 
sztafeta znicza olimpijskiego przez Europę, dźwięk dzwonu olimpijskiego, hymn 
Richarda Straussa, fanfary olimpijskie Paula Wintera, fi lmy Leni Riefenstahl, 
pierwsze ujęcia telewizyjne, monumentalna kamienna budowla Stadionu Olim-
pijskiego, urzędowe łańcuchy dla członków MKOl oraz wiele innych elementów. 
Wprowadzono liczne udogodnienia dla widzów (np. obniżone o połowę ceny 
biletów kolejowych) oraz przybyłych zewsząd sprawozdawców sportowych 
(nowoczesny system przekazu informacji z przebiegu igrzysk i komfortowe loże 
prasowe)6. Niemcy wyszli też naprzeciw europejskim i światowym trendom 
w emancypacji kobiet – na igrzyskach w Berlinie startowała rekordowa liczba 
kobiet, a wiele z nich w nowych dyscyplinach. Panie rywalizowały m.in. w sze-
ściu konkurencjach lekkoatletycznych oraz kilku w pływaniu i gimnastyce.

Latem 1936 r. przybyło do Berlina wiele szanowanych osób, w tym całe 
kierownictwo MKOl, członkowie rodzin królewskich i czołowi politycy. Suk-
cesem gospodarzy już na początku tej wielkiej imprezy było zameldowanie się 
w Niemczech aż 53 reprezentacji narodowych – w sumie 4400 sportowców 
z niemal wszystkich kontynentów. W porównaniu z igrzyskami w Los Angeles 
zwiększono liczbę uczestników i konkurencji7. 

Także historiografi a anglosaska wyraża pogląd, że Hitler uznał igrzyska 
w Niemczech za wyjątkową okazję do zbudowania i zaprezentowania na ze-

6  K.A. Scherer, 100 Jahre Olympische Spiele. Idee, Analyse und Bilanz, Dortmund 1995, 
s. 178–179. 

7  R. Rürup, 1936. Die Olympischen Spiele und der Nationalsozialismus./The Olympic Games 
and National Socialism, Berlin 1996, s. 73, 151. 
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wnątrz fi kcyjnej konstrukcji nowoczesnego państwa miłości i równości. Spycha-
jąc w cień organizacyjną perfekcję olimpiady w Los Angeles, wódz III Rzeszy 
ukazał zdrowie fi nansowe i siłę nowych, umundurowanych Niemiec8. Począwszy 
od 1896 r., duży nacisk kładziono na ceremonię otwarcia i zamknięcia igrzysk. 
Niemcy wprowadzili do tych uroczystości własne, dotąd nieznane symbole, 
o podłożu zarówno nazistowskim, jak i olimpijskim. Wiele z nich, np. przynosze-
nie ognia z Olimpii, utrzymało się po dziś dzień. Inne – takie jak gest uniesionej 
ręki czy umieszczanie obok siebie fl ag państwowej i olimpijskiej – zostały odrzu-
cone przez potomnych. Nie kusząc się o pełną prezentację, przedstawiono poni-
żej tylko kilka mniej znanych nazistowskich modyfi kacji tradycji olimpijskiej. 
1. Do składanej od 1920 r. przysięgi olimpijskiej wprowadzono dla niemiec-

kiej reprezentacji pewne uzupełnienie. W grudniu 1934 r. Niemiecki Komitet 
Olimpijski zaprzysiągł olimpijczyków pod fl agą ze swastyką, a wypowia-
daną kwestię poszerzono o fragment dotyczący „dyscypliny, posłuszeństwa 
i milczenia”. Ceremonię przysięgi przeprowadzano w iście nazistowskim sty-
lu wodzostwa. 

2. Najpopularniejszy symbol nowożytnych igrzysk, znicz olimpijski, po raz 
pierwszy obecny na IX IO w 1928 r. w Amsterdamie, otrzymał w 1936 r. kul-
towe znaczenie. W nakręconym przez Leni Riefenstahl Olympia-Film ma on 
odniesienie do pogańskiej mistyki, jako symbol kosmicznych sił. Jego wpro-
wadzenie do Lustgarten kojarzyło się z nazistowskim świętem przesilenia 
letniego. 

3. Czczenie zwycięzców, wyprowadzone przez Pierre’a de Coubertina z antyku, 
zostało w 1936 r. zmodyfi kowane w istotny sposób. Zamiast tradycyjnymi 
gałązkami oliwnymi, triumfatorów koronowano przejętym z tradycji Nie-
mieckiego Turnerstwa (Deutsche Turnerschaft) wieńcem dębowym, będącym 
symbolem czysto germańskim. Porzucenie tradycji na rzecz nowego rozwią-
zania tłumaczono propagandowo tym, że dąb symbolizuje „niemiecką istotę, 
siłę i gościnność”9. Poza wariantami tradycyjnej olimpijskiej symboliki obser-
wujemy liczne innowacje. Przede wszystkim sam Kompleks Olimpijski, któ-
ry dotychczas pełnił wyłącznie funkcję „teatru” zmagań sportowych, został 

8  M.P. Llewellyn, Rule Britannia: Nationalism, Identity and the Modern Olympic Games, „The 
International Journal of History of Sport” 22 (2011), No. 5, s. 820.  

9  H. Bernett, Zeichen der Macht. Die Symbole und Zeremonielle der Spiele von Berlin 1936, 
in: Olympia-Berlin. Gewalt und Mythen in den Olympischen Spielen von Berlin 1936, hrsg. v. Th. 
Alkmeyer, G. Gebauer, E. König, A. Kühling, A. Richartz, S. Titze, Berlin 1987, s. 5–7; A. Höfer,  
Der Olympische Friede. Anspruch und Wirklichkeit einer Idee, Sankt Augustin 1994, s. 78–118. 
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wzbogacony o liczne miejsca „kultu ducha”. W projekcie połączono interesy 
nazistowskiej masowej reżyserii z interesem sportu olimpijskiego. Na za-
chodnim przedłużeniu Stadionu Olimpijskiego powstał wielki plac marszów 
(Pole Majowe), a na życzenie Goebbelsa w obrębie kompleksu wybudowa-
no amfi teatr oparty na modelu nazistowskiego miejsca zgromadzeń (Tingu). 
Ponadto Kompleks Olimpijski ozdobiono licznymi dziełami sztuki. To Komi-
tet Organizacyjny naciskał, by rzeźby były gigantyczne i utrzymane w nurcie 
klasycznym. O wypełnienie tego zadania postarali się Joseph Thorak, Arno 
Brecker i Joseph Wackerle. W ten sposób naziści starali się połączyć ideę 
olimpijską, a przynajmniej jej fragmenty, z narodowosocjalistyczną. W obu 
kultem otaczano zdrowe, silne ciało i tężyznę fi zyczną. Monumentalne posągi 
prezentujące atletów w sportowych, dumnych pozach, łączyły w sobie obie 
idee10. 

4. Inną nowością był dzwon olimpijski, który rozbrzmiał na otwarcie igrzysk 
i który nieprzypadkowo umieszczono w tzw. Wieży Wodza. Ów dzwon 
był propagandowym majstersztykiem. Proces jego odlewania i transportu 
z Bochum do Berlina relacjonowały na bieżąco wszystkie olimpijskie rubry-
ki niemieckich gazet. Droga z Nadrenii do stolicy Rzeszy stała się narodo-
wym świętem. Na najważniejszych przystankach organizacje Hitlerjugend 
i Deutsche Arbeitsfront wystawiały warty honorowe, w samym zaś Berlinie 
urządzono dzwonowi uroczyste przyjęcie pod Operą Państwową. Witając go 
w stolicy, Hans von Tschammer und Osten, kierownik Urzędu Sportu Rzeszy, 
wyraził przekonanie, że dźwięk tego dzwonu symbolizuje chrzest młodego, 
przekształconego w stal narodu niemieckiego. Ozdobiony orłem Rzeszy ze 
swastyką, wizerunkiem Bramy Brandenburskiej i kołami olimpijskimi dzwon 
niósł przesłanie: „Wzywam młodzież świata!”.  

5. Innowacją nazistów, która, jak już wspomniano, przetrwała do dziś, jest szta-
feta znicza olimpijskiego, która dla jej pomysłodawcy Carla Diema była sym-
bolem odnowienia życia. Aby pogłębić symbolikę biegu, w krajach, przez 
które znicz był niesiony, narodowe komitety olimpijskie zorganizowały uro-
czystości z przemówieniami, fl agami i biciem w dzwony11.

10  H. Bernett, Zeichen der Macht..., s. 7–8. 
11  R. Rürup, 1936. Die Olympischen Spiele in Berlin...; H. Bernett, Zeichen der Macht..., s. 8–9. 

W Niemczech uroczystości te zdominowała SA. Do dziś przypisuje się C. Diemowi autorstwo tej 
koncepcji, lecz zdaniem autora pomysł wyszedł z Ministerstwa Propagandy Rzeszy.  
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Żadna kwestia z historii XI IO tak nie podzieliła badaczy i nie wpłynęła tak 
ożywczo na zainteresowanie tą imprezą sportową, jak spór o stosunek wobec idei 
nowożytnych igrzysk olimpijskich oraz ich podstaw ideowych i programowych. 
Główną osią naukowych kontrowersji wokół XI Letnich Igrzysk Olimpijskich 
jest pytanie, czy były one wyjątkowo bolesnym odstępstwem od idei Pierre’a 
de Coubertina, czy też logicznym produktem samej idei olimpijskiej i spojrzenia 
ojca nowożytnych igrzysk olimpijskich na ówczesny świat. Pierre de Coubertin 
wskrzesił ideę igrzysk przede wszystkim po to, by wprowadzić do świata rosną-
cych europejskich nacjonalizmów w pełni apolityczną formę międzynarodowych 
spotkań jako pomost między narodami, społecznościami, rasami i religiami. 
W jego słusznym mniemaniu rywalizacja sportowa miała zastąpić wojny, a rywa-
lizację z pól bitew przenieść na areny sportowe.

Stosunki między MKOl a III Rzeszą cechował pełen oportunizm. Wspo-
mniany już Hajo Bernett pisał o tym, jak dalece hr. Henri de Baillet-Latour, pre-
zydent MKOl od 1925 r., bagatelizował nazistowską politykę rasową. Usiłował 
ją relatywizować, przytaczając przykład różnic rasowych w USA. Co do relacji 
MKOl z nazistowskimi Niemcami powoływał się na inne kraje, które mimo in-
formacji o represjach wobec społeczności żydowskiej nie zdecydowały się ze-
rwać stosunków z Hitlerem. W złożonych relacjach między MKOl a przedstawi-
cielami III Rzeszy każda strona liczyła na korzyści płynące ze strategii małych 
kroków i pozornych kompromisów. Rzesza dążyła do uznania jej przez świat za 
normalny system polityczny, MKOl zaś starał się rozpowszechnić idee igrzysk, 
poszerzyć ich ramy i wykorzystać do tego entuzjazm Hitlera oraz wykładane 
przez niego na ten cel kolosalne środki. Komitet przymykał więc oko na rzeczy-
wistość III Rzeszy w latach trzydziestych ubiegłego wieku12. 

Polscy naukowcy okresu PRL również podkreślali wyjątkowość organiza-
cyjną igrzysk w Berlinie. Pod pozorem idei olimpijskiej przemycano lub wtapia-
no w tę ideę elementy nazistowskie – wiele z nich „farbując” na quasi-pokojowe 

12  H. Bernett, Sportpolitik im Dritten Reich. Aus den Akten der Reichskanzlei, Schorndorf 
1971, s. 37–41; K.-H. Jahnke, Gegen den Mißbrauch der Olympischen Idee 1936, Frankfurt a.M. 
1972; także Karl Lennartz. Langlauf durch die olympische Geschichte. Festschrift Karl Lennartz. 
Ausgewählte Texte zur olympischen Geschichte / Selected Writtings on Olympic History, hrsg. 
v. J. Buschmann, S. Wassong, Köln 2005, s. 36 – tamże do kariery hr. H. Bailleta-Latoura w ruchu 
olimpijskim, s. 33–36. Nie bez goryczy konstatuje H. Geyer, Olympische Spiele 1896–1996. Ein 
deutsches Politicum, Münster 1996, s. 72.  
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i ponadczasowe. Podkreśla się polityczną funkcje igrzysk, wykorzystanych przez 
III Rzeszę do osiągnięcia światowej hegemonii13.

Dokładny przegląd stanowisk wobec relacji między ideą olimpijską a nazi-
stowską projekcją XI IO zawarł w swojej pracy Thomas Alkmeyer. Podtrzymuje 
on sięgającą lat siedemdziesiątych XX w. tezę o istnieniu wielu wspólnych od-
niesień ideowych i programowych idei olimpijskiej i narodowego socjalizmu14. 
Jak pisze we wstępie, w powojennych Niemczech przyjęto założenie o wyko-
rzystaniu igrzysk olimpijskich przez Hitlera w celu ukrycia przed niemiecką 
i międzynarodową opinią publiczną faktycznej współpracy Führera z życzliwy-
mi mu dostojnikami światowego ruchu olimpijskiego. Tym samym ideały olim-
pijskie uległy zafałszowaniu, naziści zaś dokonali politycznej instrumentalizacji 
igrzysk15. W tej tezie o zupełnej wzajemnej obcości olimpizmu i nazizmu mieści 
się pogląd, że igrzyska olimpijskie nie pasowały do koncepcji sportu nazistów 
i były przez nich postrzegane jedynie jako instrument, za pomocą którego władcy 
III Rzeszy mogli osiągnąć dodatkowe korzyści propagandowe16. Podobne stano-
wisko zajmuje polska nauka, prezentując pogląd, iż MKOl sprzeniewierzył się 

13  G. Młodzikowski, Brunatne kulisy Igrzysk XI Olimpiady, „Dysk Olimpijski” 1970, nr 8, 
s. 6–7; A. Jucewicz, Trzy olimpiady, Warszawa 1972, s. 45–46. Gdzie indziej (Olimpiady doby 
nowożytnej..., s. 126–127) Młodzikowski silnie podkreśla antykomunizm ścisłego kierownictwa 
MKOl. K. Gryżewski, Swastyki nad olimpijskimi kołami, „Dysk Olimpijski” 1968, nr 8, s. 25: 
Niemieccy faszyści uczynili z igrzysk wielką propagandową demonstrację. Wspaniale udekorowany 
Berlin tonął w powodzi fl ag międzynarodowych z pięcioma kołami olimpijskimi. A jednak nad tymi 
wszystkimi dekoracjami dominowały fl agi z hakenkreuzem. 

14  Th. Alkmeyer, Körper, Kult, Politik. Von der „Muskelreligion” Pierre de Coubertin zur Insze-
nierung von Macht  in den Olympischen Spielen von 1936, Frankfurt a.M.–New York 1996, s. 13, 
16. Wrażliwość międzynarodowego i niemieckiego ruchu sportowego wobec III Rzeszy była nad-
zwyczaj nikła. Czołowi reprezentancji MKOl uznawali percepcję idei olimpijskiej przez Komitet 
Organizacyjny XI IO nie za „nadużycie” (Mißbrauch), lecz za zwyczaj odpowiadający jak najbar-
dziej ich wyobrażeniom. M. Krüger, Olympische Spiele in Deutschland: ausgefallen, mißbraucht, 
überschattet, gescheitert, w: Olympischer Sport. Rückblick und Perspektiven, hrsg. v. O. Gruppe, 
Schorndorf 1997, s. 94–75. 

15  H.J. Teichler, Berlin 1936 – ein Sieg der NS-Propaganda? Institutionen, Methoden und Ziele 
der Olympiapropaganda Berlin 1936, „Stadion” 1976, H. 2, s. 265–306; H. Bernett, Zum Pro-
blem der Fremdbestimmung und Instrumentalisierung des Sports, „Sportwissenschaft” 1977, Nr. 7, 
s. 139–150. Podobnie w całej enerdowskiej historiografi i IO z 1936 r. stanowiły tylko negatywny 
punkt odniesienia do szlachetnej idei igrzysk. Sam C. Diem w swojej Weltgeschichte des Sports, 
Bd. 2: Der moderne Sport, Stuttgart 1971, s. 1918, argumentował przeciw atakującym XI IO, 
że światowa wspólnota olimpijska wystosowała po ich zakończeniu podziękowania Komitetowi 
Organizacyjnemu i wyraziła mu uznanie. 

16  W. Joch, Sport und Leibeserziehung im Dritten Reich, w: Geschichte der Leibesübungen, 
hrsg. v. H. Ueberhorst, Bd. 3, Teilbd. 2, Berlin 1982, s. 727. Do tezy o „wykorzystaniu” igrzysk 
pasuje też jego pogląd, iż sport stał się służebny wobec reżymu i że określone działania, mające 
stworzyć świat wolnego sportu, były motywowane czynnikami taktycznymi, a nie sportowymi.
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szlachetnej idei olimpizmu. Jak twierdzi Grzegorz Młodzikowski, polityka jego 
kierownictwa, zaślepionego absolutem neutralności sportu i udzielającego po-
parcia polityce władców III Rzeszy, w istocie wyrządziła idei olimpijskiej trudną 
do powetowania szkodę17. Stanowisko najbardziej radykalne w krytyce igrzysk 
zajął uczestnik tej imprezy – szermierz Adam Papée18. Pogląd o pogwałceniu 
szlachetnych zasad ruchu olimpijskiego, wykorzystaniu ich przez politykę i to-
talitaryzm, nasyceniu rasizmem oraz podporządkowaniu egoistycznym i nacjo-
nalistycznym celom państwa narodowego – prezentowała także nauka enerdow-
ska19. 

Przeświadczenie o „wykorzystaniu/nadużyciu” XI IO jest od dawna pod-
dawany ostrej krytyce przez dużą grupę badaczy. Twierdzą oni, że igrzyska 
z 1936 r. nie były ani „oazą pokoju”, ani nieszczęśliwym „wypadkiem przy pra-
cy”, lecz świadomą, dobrze zorganizowaną masową demonstracją propagando-
wą państwa nazistowskiego, która wychodziła naprzeciw immanentnym cechom 
założeń ruchu olimpijskiego. Już Hans Langenfeld pisał o „pseudoreligijności 
Coubertina”, który co prawda uznawał dumę narodową państw, ale myślał ka-
tegoriami elit. Hołdował pryncypiom młodości, siły i piękna. Fascynowały 
go estetyczne formy o monumentalnym charakterze, naszpikowane symbolami 
antycznymi. Inną sprawą jest to, że wiele elementów antycznych związanych 
z ideą olimpijską łatwo dawało się wkomponować w ideologię nazistowską20. 

17  G. Młodzikowski, Berliński przyczynek do polityki MKOl, „Kultura Fizyczna” 1971, nr 8, 
s. 361. Natomiast zasadniczo bez ocen wartościujących: W. Lipoński, Olimpizm dla każdego, 
Poznań 2000, s. 123. 

18  Dr A. Papée, Moje cztery olimpiady (4). Berlin 1936 r., „Dysk Olimpijski” 1970, nr 12, 
s. 24, pisał m.in.: Warunki były dobre, ale i specyfi czne. Niemcy przeżywali wtedy najwyższy okres 
hitleryzmu. Na każdym kroku głosili, że są przodującym, wspaniałym narodem o niebywałych osiąg-
nięciach. To było coś, czego nie można było ani zrozumieć, ani przetrawić. To był inny świat, pełen 
pychy, rozkazu i ślepego posłuszeństwa. Tak jak to tylko Niemcy potrafi li zorganizować. Wszędzie 
wyciąganie łap i hajlowanie. Okres coraz brutalniejszego i coraz agresywniejszego hitleryzmu. 
Na marginesie wypada jednak dodać, że ten pogląd rozmija się całkowicie zarówno z opracowa-
niami A. Jucewicza (Trzy olimpiady..., s. 45), który pisał tak: Nigdzie nie było widać wojennych 
przygotowań ani rasistowskiej nagonki, jak i z korespondencjami przesyłanymi w sierpniu 1936 r. 
z Berlina do Warszawy i Krakowa przez koryfeuszy polskiego dziennikarstwa sportowego – zob. 
M. Stępinski, XI Letnie Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w polskiej historiografi i i w „Przeglądzie 
Sportowym” z 1936 roku, cz. 1, „Przegląd Zachodniopomorski” 2008, z. 4, s. 51–69, cz. 2, tamże, 
2009, z. 1, s. 63–83. 

19  H. Weder, Der Kampf der antifaschistischen Bewegung gegen den Mißbrauch der Olympi-
schen Spiele 1936 durch die Faschisten, in: Die Körperkultur in Deutschland von 1917 bis 1945, 
Leiter des Autorenkollektivs H. Simon, Bd. 3, Berlin 1964, s. 186–189. 

20  H. Langenfeld, Olympische Irrtümer, „Leibeserziehung” 1971, Nr. 8,  s. 269. Także H. Lenk, 
Werte, Ziele, Wirklichkeit der modernen Olympischen Spiele, Stuttgart 1972, s. 20–21.
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Hans-Joachim Teichler wskazał w 1982 r. na osobisty, pozbawiony nieufności 
stosunek de Coubertina i kierowniczej elity MKOl wobec III Rzeszy i nazizmu. 
Zwracał przy tym uwagę na skrywane antykomunistyczne sympatie Między-
narodowego Komitetu, które łączyły go z antykomunizmem Hitlera. Teichler 
przypomina też, jak reżym hitlerowski kokietował sędziwego Francuza. Mit de 
Coubertina ulega stopniowej erozji, a odpowiedzialność MKOl za przywłaszcze-
nie „idei olimpijskiej” przez III Rzeszę jest ewidentna21. Inni autorzy wskazują, 
iż wątpliwości wobec tezy o „wykorzystaniu” olimpizmu brały się z tego, że 
berlińskie inscenizacje znalazły pozytywny oddźwięk na szczytach ruchu olim-
pijskiego. Włodarze MKOl, zamiast nie dopuścić do igrzysk w państwie totalitar-
nym, zignorowali ruch bojkotu w USA i Europie. Nawet rozpętany po 30 stycznia 
1933 r. brunatny terror przeciw opozycji i niszczenie struktur Republiki Weimar-
skiej nie zmieniły pozytywnego stanowiska MKOl wobec Komitetu Organiza-
cyjnego XI IO22. Badacze są zgodni, że MKOl jest „współwinny” organizacji tej 
imprezy na warunkach reżymu hitlerowskiego, głównie przez oportunizm swego 
kierownictwa i wskutek świadomego przymykania oczu na rasistowską politykę 
Hitlera. Dwaj prominentni rzecznicy organizacji igrzysk w Berlinie – Ameryka-
nie: Charles H. Sherill i Avery Brundage – po wojnie nadal utrzymywali, że nazi-
ści przestrzegali reguł olimpijskich23. Nurt kontestujący tezę o „nadużyciu/wyko-
rzystaniu” idei olimpijskiej przez Hitlera kwestionuje szlachetne pobudki de Cou-
bertina, lokując je w jednym rzędzie z jego pragnieniem przywrócenia Francji 
mocarstwowej pozycji, podważonej po 1871 r. Środkiem do tego miało być m.in. 
podniesienie tężyzny fi zycznej poprzez wzmożoną aktywność sportową24. 

21  Za: Th. Alkmeyer, Körper, Kult, Politik..., s. 20–21. Zupełnie inaczej u H. Ueberhorsta, 
Geschichte..., Bd. 3, Teilbd. 2, s. 1014, według którego P. de Coubertin nie przyjął zaproszenia Hi-
tlera do Niemiec i choć dawał się obfi cie obdarowywać przez niego, to nie zajął jasnego stanowiska 
za igrzyskami w Berlinie lub przeciw nim, zachwyt nad rozmachem przygotowań w III Rzeszy nie 
przysłaniał mu deformacji idei olimpijskiej przez Hitlera. 

22  Th. Alkmeyer przypomina za H.J. Teichlerem reakcję P. de Coubertina na krytykę francuskich 
mediów wobec perspektywy berlińskich igrzysk. Francuz był zdania, że nie fałszują one jego ide-
ałów, a wręcz przeciwnie – nawet je realizują! W 1938 r. MKOl nagrodził organizację Kraft durch 
Freude Pucharem Olimpijskim, a 9 czerwca 1939 r., czyli już po anszlusie Austrii, „nocy krysz-
tałowej” i zajęciu Czechosłowacji, przyznał hitlerowskim Niemcom organizację zimowych IO 
w Garmisch-Partenkirchen w 1940 r.

23  H. Hoffmann, Mythos Olympia. Autonomie und Unterwerfung von Sport und Kultur, Berlin 
1993, s. 13–14. G. Młodzikowski, Brunatne kulisy..., s. 7, cytuje mowę A. Brundage’a wygłoszoną 
16 października 1959 r. na 60. Sesji MKOl w Baden-Baden. 

24  W. Gloede, Sport, die unbekannte Größe im politischen Spiel, München 1980, s. 328–329.



20 Miłosz Stępiński

Igrzyska olimpijskie były od początku społecznym mitem de Coubertina, 
instrumentem służącym nadaniu sensu i uzasadnieniu dominacji cywilizacji 
świata zachodniego, panaceum na kryzysy i procesy dezintegracji świata prze-
mysłowego. Podkreśla się ubóstwo ideowej zawartości ruchu olimpijskiego, jego 
nieokreśloność, prymat rytuału i symboliki. Święta olimpijskie od początku były 
jednocześnie rytuałem i spektaklem. Idąc dalej, orędownicy nurtu krytycznego 
wobec de Coubertina stawiają tezę, że istniało pokrewieństwo między nazistow-
skimi wyobrażeniami o celach olimpizmu i rytuale olimpijskim a ideałami ruchu 
olimpijskiego. Nie dzieliła ich bynajmniej przepaść! Logiczną konsekwencją 
wspomnianej afi liacji nazizmu i idei olimpijskiej było „błogosławieństwo”, ja-
kiego na sesjach w latach 1934 i 1935 dostojnicy MKOl udzielali niemieckiemu 
Komitetowi Organizacyjnemu XI IO na praktycznie swobodne kształtowanie 
programu igrzysk i wprowadzenie do niego licznych nawiązań do ideologii nazi-
stowskiej25. Sport od zarania swych dziejów pozostawał w silnym związku z kul-
turą kapitalizmu przemysłowego. Podobnie jak kapitalizm, także sport manife-
stował ducha wydajności (wynik sportowy), samodyscypliny, gotowości do ofi ar 
i racjonalizacji. Sport pojawił się jako instancja socjalizacyjna, która dostosowy-
wała ludzkie popędy do ogólnych ram społecznych. I tak, Ursula Prokop określa 
igrzyska i podobne wielkie imprezy sportowe jako przedsięwzięcia kultowego 
wywyższania zasad kapitalistyczno-przemysłowych w celu manipulowania men-
talnością rządzonych26.

Hans F.K. Günther na łamach głównych nazistowskich periodyków ideo-
logicznych i wychowawczych propagował teorie o rasowym pokrewieństwie 
Germanów i Greków, których rzekomo łączyła wspólna „nordycka wartość dzie-
dziczna”: Naród niemiecki może ze szczególną zdolnością przeżywania i czucia 
pojąć świat antyku, gdyż kultura antyczna podobnie jak niemiecka wyrosła z nor-
dyckiej wartości dziedzicznej27. Ta rasowa łączność miała umożliwiać Niemcom 
rozumienie ducha kultury greckiej, a dawni Grecy, spotykający się w Olimpii, 
mieli być niebieskookimi blondynami, braćmi i siostrami naszych własnych, 

25  M.in. Th. Alkmeyer, Körper, Kult, Politik..., szczególnie s. 207–223. M. Krüger, Olympische 
Spiele..., s. 74, zdaje się obciążać A. Brundage’a za dojście do skutku XI IO.  

26  U. Prokop, Soziologie der Olympischen Spiele, München 1971, s. 7, 29–31; Th. Alkmeyer, 
Körper, Kult, Politik..., s. 18–19.  

27  Zob. H Bernett, Nationalsozialistische Leibeserziehung..., s. 32. 



21Na drodze do XI Igrzysk Olimpijskich w Berlinie... Cz. I

niemieckich przodków. Podkreślano wspólny Germanom i Grekom pierwiastek 
heroizmu i walki o zasady życia, z permanentną gotowością do podjęcia walki28.

Krytycy Pierre’a de Coubertina dochodzą do wniosku, iż wskrzeszenie 
przez francuskiego arystokratę nowoczesnej idei olimpijskiej jako panaceum na 
kryzys ówczesnego świata miało u podstaw przede wszystkim cele pedagogicz-
no-polityczne. Dla niego igrzyska miały się stać „nową religią, z kościołem, do-
gmatami i kultem”, być alternatywą dla problemów trapiących mieszczańskie 
społeczeństwo początku XX w. „Powrót do antyku” odrzucał pogoń za pienią-
dzem i wszechobecną żądzę zysku. Budując ceremoniał i symbolikę olimpijską, 
de Coubertin czerpał ze współczesnych mu zjawisk kultury. Produkcja olimpij-
skiego „superdzieła” skupiała się na propagowaniu kultu piękna i wielkości cia-
ła ludzkiego29. Igrzyska były więc zdrowotnym odrodzeniem w sensie zarówno 
fi zycznym, jak i psychicznym; miały oddziaływać jako medium duchowej stabi-
lizacji wobec negatywnych zjawisk nowoczesności. Thomas Alkmeyer stwier-
dza stanowczo, że igrzyska olimpijskie nie były apolityczną przestrzenią, lecz 
symbolem ekspansji zachodniego modelu cywilizacji. Uniwersalizm igrzysk był 
uniwersalizmem Zachodu30. 

Swobodę organizacyjną, jaką dysponował Hitler przygotowując igrzyska 
w Berlinie, Hans Lenk tłumaczy dyrektywą (postulatem) de Coubertina 
z 1911 r., która dawała gospodarzom wszystkich igrzysk duże możliwości autor-
skich interpretacji. W założeniu miały one pozwolić na zaakcentowanie narodo-
wej specyfi ki kraju (narodu) gospodarza w inscenizacji olimpijskiej. Ta swoboda 
przejawiała się na polu architektury, sztuki, muzyki, strojów i sprzętu sportowe-
go31. Teorię „politycznego wychowania” autorstwa najwybitniejszego nazistow-
skiego teoretyka Alfreda Baeumlera oraz piśmiennictwo coubertinowskie łączy 
wspólny horyzont socjaldarwinizmu. W obu występowały elementy walki (o byt) 
i selekcji (najlepszych i najsilniejszych). De Coubertin i Baeumler mówili o „ary-
stokratycznej zasadzie przyrody”, a socjaldarwnistyczny obraz walki nacechowa-
li wyobrażeniami o „męskości młodości” i „sile życia”. Obaj wypełniali zadania 
pedagogiki i walczyli o odnowienie społeczeństwa przez produkcję nowego czło-

28  Tamże, s. 33. Teorie te publikowano w „Volk und Rasse”, „Reichszeitung der deutschen 
Erzieher”, „Politische Leibeserziehung” z lat 1936–1939. 

29  Th. Alkmeyer, Körper, Kult, Politik..., s. 146, 147–148. 
30  Tamże, s. 210–212. 
31  H. Lenk, Werte, Ziele, Wirklichkeit..., s. 216; Th. Alkmeyer, Körper, Kult, Politik..., s. 214

–215. 
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wieka. Tutaj dochodzimy do źródeł akceptacji berlińskich igrzysk przez MKOl. 
Zdaniem Thomasa Alkmeyera Pierre de Coubertin i jego adherenci znaleźli 
w koncepcji symboli i rytuałów XI IO powinowactwo ze swoimi wyobrażeniami 
i tęsknotami32. Organizatorzy berlińskich igrzysk opierali się na ideowych, sym-
bolicznych i estetycznych składowych olimpizmu, które odpowiadały ich celom. 
Podobnie jak nazizm, tak i olimpizm de Coubertina manifestował dwoistość no-
woczesności i zwrotu ku przeszłości. Sport połączył się z romantyczno-mitolo-
gicznymi wizjami odrodzonych społeczeństw Europy. Elita kierownicza ruchu 
olimpijskiego przyjęła z akceptacją wysiłki Rzeszy zmierzające do reprezenta-
tywnego zawłaszczenia idei olimpijskiej. Dostrzeżono „pokrewieństwa” między 
mitologiczni, rytualnymi i symbolicznymi elementami estetyki olimpijskiej i na-
zistowskiej. Rosnąca akceptacja MKOl dla berlińskich igrzysk wyraźnie wska-
zuje na istnienie wspólnej mentalności i wspólnych ideowych orientacji komitetu 
i berlińskiego sztabu organizacyjnego33. 

Na gruncie biologiczno-politycznego myślenia istniały w olimpizmie i na -
zizmie porównywalne polityczno-pedagogiczne orientacje. Głównym postula-
tem było pilne „uzdrowienie chorego społeczeństwa”. Wskazywano również na 
konieczność przełamania czysto intelektualnego sposobu nauczania za pomo-
cą przybliżenia go do realiów życia i przez wychowanie cielesne. Takie hasła, 
jak młodość, męskość, energia, piękno ciała, znajdywały uznanie zarówno 
u de Coubertina, jak i faszystów włoskich oraz niemieckich nazistów34. Dodat-
kowym elementem łączącym było uznanie, jakim hitlerowcy obdarzali Francuza, 
uznając go za bojownika o wychowanie nowoczesnego – zdrowego i silnego 
– człowieka. 

32  A. Alkmeyer, Körper, Kult, Politik..., s. 271–272. Autor uważa, że naziści nadużyli poglądów 
de Coubertina, gdyż ten widział w igrzyskach cywilno-społeczną instytucję funkcjonującą obok 
państwa. Tymczasem po raz pierwszy w historii nowożytnego ruchu olimpijskiego „idea olimpij-
ska” została zawładnięta przez państwo w zakresie defi nicji i interpretacji. Tamże, s. 490. Także: 
Dr. Wagner, Die Aufgaben des Deutschen Reichsbundes für Leibeserziehung im Erziehungssystem 
des nationalsozialistischen Staates, „Leibesübungen und körperliche Erziehung” 1937, H. 4–5, 
s. 73: Die Aufgabe des Deutschen Reichsbundes für Leibeserziehung kann man in ihrer ganzen 
Bedeutung nur dann würdigen, wenn man sich bemüht, sie in einem großen Zusammenhang der 
Gesamterziehung unserer deutschen Jugend im nationalsozialistischen Staat zu sehen.

33  A. Alkmeyer, Körper, Kult, Politik..., s. 491; krytycznie o de Coubertin także A. Höfer, Der 
Olympische Friede..., s. 159.

34  H.J. Teichler, Coubertin und das Dritte Reich. Zur Vorgeschichte eines unveröffentlichten 
Coubertin-Briefes an Hitler aus dem Jahre 1937, „Sportwissenschaft” 1 (1982), s. 34; E. Meinberg, 
Die Olympische Idee als Lebensideal, w: Einblicke. Aspekte olympischer Sportentwicklung, hrsg. 
v. O. Grupe, Schorndorf 1999,  s. 30–33.
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Idee Coubertina były – ku jego radości – inspiracją dla wielu twórców. Carl 
Diem czerpał z nich garściami, projektując swoje widowisko „Młodzież Olimpij-
ska” (Olympische Jugend), wystawione na Stadionie Olimpijskim na zakończenie 
ceremonii otwarcia igrzysk. 3400 niemieckich chłopców i dziewcząt realizowało 
wizje Francuza. Rysował się obraz potężnego, młodzieżowego ruchu masowego, 
w którego centrum stały motywy „młodości” i „ofi ary dla ojczyzny” – akcenty, 
które Coubertin i Diem przeciwstawiali „wadom” mieszczaństwa. Diem z po-
mocą talentu kompozytora Wernera Egka i choreografki Mary Wigman połączył 
w harmonijną całość magię muzyki, śpiewu, tańca i światła, czym spełnił jedno 
z olimpijskich marzeń Francuza. Połączył sztukę ze sportem, dając do zrozu-
mienia, że sportowiec formuje swoje ciało jak rzeźbiarz statuę35. W interpretacji 
Diema postulatem przyszłości miał się stać ukazany w inscenizacji kult śmierci, 
heroizmu i gotowość do ponoszenia ofi ar36. Wskutek ogromnego powodzenia 
tego widowiska powtórzono je 18 i 19 sierpnia 1936 r. Inscenizację obejrzało 
ogółem 330 tys. ludzi!37 Prapremiera była 1 sierpnia transmitowana przez radio 
na całe Niemcy i do wybranych zagranicznych rozgłośni. 

Dla tezy o pokrewieństwie między ideą olimpijską a nazizmem ważna 
będzie konstatacja, iż Pierre de Coubertin słuchał transmisji z zachwytem, a po 
jej zakończeniu, jeszcze tego samego wieczoru, wysłał do Carla Diema telegram 
z gratulacjami. 

W polskiej historiografi i nie mamy pełnego, monografi cznego opracowa-
nia XI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Dominuje krytyczna ocena tych 
igrzysk, uznająca je za „odstępstwo” od „czystej” idei olimpijskiej. Należy przy 
tym stwierdzić, iż pierwsza powojenna praca o igrzyskach olimpijskich skupia 
się – także w omówieniu igrzysk berlińskich – na faktografi i38. Jest to jednak 
wyjątek, gdyż zdecydowana większość starszej historiografi i podkreśla pełne 
oddanie się organizatorów i niemieckiego społeczeństwa w służbę niczym nie-
skrępowanej propagandy nacjonalizmu i rasizmu. Niemieccy gospodarze mieli, 

35  „Unter dem Triumphbogen”: Olympia 1936. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und 
Garmisch-Partenkirchen, Bd. 2, Zusammenst. des Werkers W. Richter,  hrsg. vom Cigaretten-Bil-
derdienst Altona-Bahrenfeld, Berlin 1937, s. 13.  

36  Th. Alkmeyer, Körper, Kult, Politik..., s. 402–438. 
37  XI. Olympiade Berlin 1936. Amtlicher Bericht, Bd. 1, hrsg. vom Organisationskomitee für 

die XI. Olympischen Spiele Berlin e.V., Berlin 1936, 1937, s. 577–578. Nie jest mi wiadomo, aby 
ktokolwiek z polskich ofi cjeli lub turystów obecnych na widowisku Diema okazał jakąkolwiek 
dezaprobatę. 

38  W. Dobrowolski, Polska w Igrzyskach Olimpijskich, Jelenia Góra 1948, s. 113–151.  
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zdaniem reprezentantów tej historiografi i, zerwać całkowicie z duchem olimpi-
zmu i hasłami pokojowego współistnienia narodów i państw, w tym z zasadą 
fair play i obiektywnym informowaniem o sukcesach poszczególnych reprezen-
tacji narodowych. Ponadto publiczność niemiecka miała kierować się rasizmem, 
np. pomniejszając wielkość dokonań czarnoskórych olimpijczyków z USA. Na-
ziści mieli narzucić igrzyskom berlińskim cele ideologiczne i symbolikę, pozo-
stające w uderzającej sprzeczności ze szczytnymi ideami ojca olimpizmu, jako 
godne potępienia odstępstwo od dotychczasowej linii. W powojennych inter-
pretacjach konstatuje się postawę ustępstw wobec poczynań władz sportowych 
i olimpijskich III Rzeszy, uznając ją za godną potępienia kapitulację MKOl 
i państw demokratycznych przed brunatnym reżymem39. Natomiast historycy 
dziejów politycznych III Rzeszy w badaniach nad przyczynami fenomenu ma-
sowego poparcia dziesiątków milionów Niemców dla Hitlera koncentrują się na 
aspektach polityczno-terytorialnych i ekonomicznych jego polityki40. Franciszek 
Ryszka zaliczył igrzyska berlińskie do potężnych, nader skutecznych, pozama-
terialnych bodźców mobilizujących masy Niemców do silniejszego niż dotąd 
związania się z osobą Führera i systemem: Już w pierwszych latach III Rzeszy 
rośnie w społeczeństwie świadomość (jakże fałszywa!) coraz większego prestiżu 
i pozycji międzynarodowej państwa, i to znowu od punktu, który w wyobrażeniu 
wiele Niemców (nie tylko indoktrynowanych przez ośrodki nacjonalistyczne) znaj-
dował się po ujemnej stronie podziałki. Po dziś dzień brak prób przeanalizowania 
prestiżowych rezultatów Olimpiady w Berlinie, która odbyła się, jak wiadomo, 
w 1936 roku w Berlinie i zakończyła nienotowanym sukcesem sportowym Niem-
ców. Naród, który osiąga takie sukcesy (tłumaczono społeczeństwu), jest więcej 
wart od innych i czeka go wspaniała przyszłość, choć jeszcze panuje bezrobocie, 
a niedostatki są liczne i uciążliwe41.   

Poza cytowanym badaczem wskazać można klasyczne już studium Maria-
na Wojciechowskiego o polsko-niemieckich stosunkach politycznych lat 1933
–1938, w którym autor przypomina o przypadającej na okres igrzysk wizycie 

39  J. Kochanowski, Olimpiady..., s. 38–42. Także G. Młodzikowski, Olimpiady ery nowożyt-
nej..., s. 123–124; A. Papée, Moje cztery olimpiady (4)..., s. 24–25; J. Kukulski, Światowa piłka 
nożna, Warszawa 1974; A. Jucewicz, Trzy olimpiady... 

40   J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871–1945, Poznań 1971; F. Ryszka, Państwo sta-
nu wyjątkowego, Wrocław [etc.] 1983; W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław [etc.] 1990; Niemcy 
w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. 4: Na przełomie pokoju i wojny 1939–1941, red. 
S. Sierpowski, Poznań 1992.   

41  F. Ryszka, U źródeł sukcesu i klęski. Szkice z dziejów hitleryzmu, Warszawa 1975, s. 81.  
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Jana Szembeka w Berlinie42.  W sumie polska literatura i pamiętnikarstwo wy-
powiadają się na temat XI IO raczej skromnie. A przecież II RP potraktowała 
berlińskie igrzyska niezwykle poważnie i prestiżowo, ekspediując tam najwięk-
szą w dziejach polskiego olimpizmu reprezentację narodową, co było poważnym 
wysiłkiem fi nansowym i organizacyjnym naszego państwa43. Do Berlina udało 
się dwudziestu korespondentów największych polskich gazet i periodyków oraz 
ponad 2000 polskich turystów, zachęcanych do wyjazdu przez Biuro Podróży 
„Orbis”44. Z ofi cjalną wizytą do stolicy Niemiec udała się również delegacja 
studentów Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, która od 21 lipca do 
19 sierpnia 1936 r. brała udział w Międzynarodowym Obozie Młodzieży. Jeśli 
dodamy do tego intensywną akcję reklamowo-propagandową Niemiec, pro-
wadzoną również na terenie Polski i połączoną z przekazywaniem ofi cjalnych 
wydawnictw IX IO, można postawić tezę, że stosunkowo spora grupa Polaków 
zetknęła się bezpośrednio lub pośrednio z wydarzeniami olimpijskimi w Ber-
linie. Na łamach wielkiej prasy sportowej dominują w 1936 r. entuzjastyczne 
oceny imprezy, pisane przez najlepszych ówczesnych polskich dziennikarzy45. 
Po drugiej wojnie światowej berlińskie igrzyska oceniano wyłącznie negatywnie. 
Zmiana tej perspektywy nastąpiła dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubieg-
łego wieku, gdy sam Tadeusz Olszański „odkrył” wielkość i wysoki poziom 
artystyczny nazistowskich „Albumów Olimpijskich” i „Filmu Olimpijskiego” 
Leni Riefenstahl, choć wcześniej postrzegano je wyłącznie jako paszkwile sła-
wiące wyższość germańskiej rasy46. Polscy badacze są obecnie zgodni z autorami 
niemieckimi i anglosaskimi w kwestii doniosłości berlińskich igrzysk i ich roli 
w podniesieniu prestiżu III Rzeszy na arenie międzynarodowej i wewnętrznej. 
Hans-Ulrich Wehler w czwartym tomie swojej monumentalnej „Niemieckiej 
historii społecznej” pisze, że XI IO miały zademonstrować rzekomy liberalizm 
i modernizację III Rzeszy. Prestiż Hitlera osiągnął nowy szczyt, a popularność 

42  M. Wojciechowski, Stosunki polsko-niemieckie 1933–1938, Poznań 1965, s. 253–254, 302.  
43  M. Stępiński, Rola Kazimierza Glabisza w przygotowaniach polskiej reprezentacji do udzia-

łu w XI Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, „Studia Historica Slavo-Germanica” 
(w druku).

44  R. Rürup, 1936. Die Olympischen Spiele..., s. 108, pisze o 2120 turystach z Polski, którzy 
opłacili 12 550 noclegów. W zestawieniu z innymi nacjami plasowaliśmy się na 12. miejscu wśród 
54 państw uczestniczących w XI IO. Interesująco wypadają porównania: Francja – 3353 turystów, 
Wlk. Brytania i Irlandia – 5159, Szwecja – 6764, Czechosłowacja – 12 215, USA – 7791. 

45  M. Stępiński, XI Letnie Igrzyska Olimpijskie w Berlinie..., cz. 1, s. 51–69, cz. 2, s. 63–83. 
46  T. Olszański, Osobista historia olimpijska, Warszawa 2000, s. 23–24. 
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Führera wzrastała i – zdaniem zagranicznych korespondentów – ulegała głębo-
kiemu zakorzenieniu47.  

Nowsze badania nad dziejami sportu w Niemczech wprowadzają go z wol-
na do obszaru zjawisk o znaczeniu kluczowym dla sukcesów Hitlera, gdzie sport 
zajmuje poczesne miejsce obok takich dziedzin, jak polityka gospodarcza, zagra-
niczna i społeczna. Reżym hitlerowski, zawłaszczając po Republice Weimarskiej 
zjawisko kulturowej i społecznej emancypacji młodego pokolenia z jego buntem 
przeciw mieszczańskiej tradycji ojców i domu rodzinnego, skanalizował tę po-
tężną energię w nowych strukturach swej działalności. Pisze się o nadzwyczajnej 
skuteczności tzw. polityki olimpijskiej prowadzonej przez władców III Rzeszy. 
Była ona częścią kreacji Hitlera i Niemiec jako „miłujących pokój”. W tym celu 
na pewien czas na czoło propagandy niemieckiej wysunięto frazeologię olimpij-
ską otoczoną pokojowym anturażem i symboliką48. Analizując źródła sukcesu 
sportu olimpijskiego w 1936 r., historiografi a coraz silniej zwraca uwagę na rolę, 
jaką odegrał okres Republiki Weimarskiej. To za jej czasów przyznano igrzy-
ska Niemcom i to również wówczas powstały zręby zaplecza sportowego oraz 
wszystkie struktury, w tym rozbudowane szkolnictwo sportowe. Naziści stanęli 
na czele jednego z najbardziej usportowionych narodów świata. Przejęli w cało-
ści i podporządkowali swoim celom największy w Europie ruch aktywności cie-
lesnej, obejmujący ponad sześć milionów członków49. Główne zmiany dotyczyły 
początkowo wyłącznie nazw i personaliów.

II

Przygoda Niemiec i Niemców z międzynarodowym ruchem olimpijskim i samą 
instytucją igrzysk olimpijskich była w pierwszej połowie XX w. pełna nadziei 
i zawodów. Niemcy nie znalazły się w gronie ojców-założycieli tego ruchu, 
którzy 24 czerwca 1894 r. na Sorbonie powoływali Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski. Dołączyły do tego ekskluzywnego grona rok później, dzięki zabie-

47  H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914–1949, Bd. 4: Vom Beginn des Ersten 
Weltkrieges bis zu Gründung der beiden deutsche Staaten 1914–1949, München 2008, s. 648. 

48  Za: N. Katzer, Kalter Krieg auf der Aschenbahn. Deutsch-russische Sportbegegnungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg, w: Tauwetter, Eiszeit und gelenkte Dialoge. Russen und Deutsche nach 
1945, hrsg. v. K. Eimermacher, A. Volpert, München 2006, s. 779–780. 

49  N. Dinçkal, Der Körper als Argument – Die deutsche Hochschule für Leibesübungen und die 
Produktion wissenschaftlicher Gewissheiten über den Nutzen des Sports, in: Der deutsche Sport auf 
dem Weg in die Moderne. Carl Diem und seine Zeit, hrsg. v. M. Krüger, Berlin 2009, s. 178–190. 
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gom Willibalda Gebhardta i grupy niemieckich arystokratów, entuzjastów idei 
olimpijskiej, którzy pod kierownictwem Victora von Podbielskiego w 1895 r. 
powołali Niemiecki Komitet Rzeszy ds. Igrzysk Olimpijskich (Deutscher Reichs-
ausschuss für Olympische Spiele – DRAfOS).  

Ruch turnerski ze swoim ogromnym potencjałem członkowskim był ko-
palnią talentów w dziedzinie gimnastyki i lekkiej atletyki. Na zdolnych turne-
rów łakomym okiem patrzyli przedstawiciele konkurencyjnego świata sportu 
w osobach Theodora Lewalda i Carla Diema. Zawiązano współpracę i turnerzy 
wzięli udział wraz ze sportowcami w III i IV Letnich Igrzyskach Olimpijskich 
w St. Louis (nieofi cjalnie) i Londynie (ofi cjalnie) w latach 1904 i 1908. Wcześ-
niej Niemieckie Turnerstwo niechętnie patrzyło na igrzyska i zbojkotowało ich 
pierwszą edycję. W nawiązaniu rzetelnej współpracy między niemieckim komi-
tetem olimpijskim a organizacją turnerską nie pomagał niechętny stosunek de 
Coubertina do turnerów. Ten największy na kontynencie związek aktywności 
cielesnej dopiero w 1907 r. przystąpił do naczelnej organizacji niemieckiego 
sportu mieszczańskiego. Dlatego też pierwsze ofi cjalne występy turnerów na IO 
nastąpiły dopiero w 1908 r. w Londynie. W kolejnych latach współpraca układa-
ła się rozmaicie. W Sztokholmie w 1912 r. turnerów zabrakło, a po ponownym 
zbrataniu się kierownictw niemieckiego sportu i turnerstwa obie organizacje pil-
nie przygotowywały się do nadchodzących IO w Berline, które miały się odbyć 
w 1916 r. Niewątpliwie elity zarówno świata sportu jak i turnerstwa były już w la-
tach 1913–1914 pod wrażeniem skali, z jaką Szwecja i jej rodzina panująca prze-
kuły sztokholmskie igrzyska w wielki, międzynarodowy sukces kraju. Dostrzega-
no wzmocnienie prestiżu tego państwa na arenie międzynarodowej, co nastąpiło 
głównie dzięki świetnej organizacji igrzysk i wzbogaceniu rywalizacji sportowej 
o różne kulturalne wydarzenia towarzyszące. Spotkanie powstającej wspólnoty 
olimpijskiej w Sztokholmie w 1912 r. miało dla historii tego ruchu w Niemczech 
daleko idące konsekwencje. Pierre de Coubertin uznał V IO za najwspanialsze 
z dotychczasowych igrzysk50. Niemieccy członkowie MKOl, czołowi funkcjo-
nariusze sportu mieszczańskiego, a nawet dziennikarze prasy turnerskiej byli za-
chwyceni rozmachem sztokholmskich igrzysk i samego Stadionu Olimpijskiego. 
Elity II Rzeszy miały świadomość, że od czasu IV IO w 1908 r. w Londynie, któ-
re umocniły Ententę, święta sportu stały się gigantycznym spektaklem i nowym 
w dziejach stosunków międzynarodowych środkiem umacniania politycznego 
prestiżu kraju-gospodarza. Z lokalnego święta sportu stały się narzędziem poli-

50  C. Diem, Die Stockholmer Spiele 1912, Berlin 1912. 
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tyki. Grono niemieckich entuzjastów i mecenasów ruchu olimpijskiego składało 
się z członków elit władzy, kultury i pieniądza51. Przy nich karierę zaczęli robić 
ludzie o nieprzeciętnych umiejętnościach organizatorskich i wizjonerskich. Za 
takiego można z pewnością uznać wspomnianego Carla Diema, od 1913 r. sekre-
tarza generalnego VI IO, mających się odbyć w 1916 r. w Berlinie, jedną z najwy-
bitniejszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii światowego ruchu 
olimpijskiego. Diem uważnie studiował doświadczenia sztokholmskie, które sta-
ły się dla Niemców wzorcem do naśladowania52. Intensywne zabiegi niemiec-
kich członków MKOl: hr. Egberta von der Asseburga i Victora von Podbielskiego 
z lat 1908–1912 zdawały się przynosić owoce53. Dynastia panująca z Wilhel-
mem II na czele, część elit panujących i Reichstag silnie wsparły ich wysiłki, 
w tym inicjatywę budowy stadionu olimpijskiego w Berlinie, wzorowanego na 
obiekcie ateńskim. Niemieccy heroldowie ruchu olimpijskiego przystąpili już 
późnym latem 1913 r. do zakrojonych na bardzo szeroką skalę przygotowań do 
roli gospodarza VI IO. Sesja MKOl z czerwca 1914 r. dawała Niemieckiemu Tur-
nerstwu prawo wystąpienia na igrzyskach w Berlinie z własnym programem54. 
Turnerzy zapomnieli o swej niechęci do „angielsko-francuskiego wynalazku”, 
jak nazywali pogardliwie igrzyska. Snuto śmiałe marzenia o olśnieniu świata 
sukcesami sportowymi, a przy tej okazji także osiągnięciami ekonomicznymi 
i kulturalnymi Rzeszy. Monarcha był silnie zainteresowany udziałem Niemców 
już w pierwszych nowożytnych igrzyskach, kierując się głównie względami dy-
nastycznymi. Jego siostra Zofi a von Hohenzollern była bowiem małżonką Kon-
stantina – greckiego następcy tronu i zarazem pierwszego prezydenta MKOl. 
Także turnerzy traktowali berlińskie igrzyska jako ogniwo w łańcuchu imperia-
listycznej rywalizacji o miejsce ich organizacji i ich niemieckiej ojczyzny pod 

51  Die Männer um Willibald Gebhardt. Anfänge der Olympischen Bewegung in Europa, hrsg. 
v. R. Naul, M. Lammer, Aachen 2002, s. 39, 42–43, 63–65.  

52  C. Diem, Die Stockholmer... Warto przypomnieć, że Niemcy już od 1908 r. starały się o or-
ganizację igrzysk 1912 r., lecz śmierć przewodniczącego DRAfOS, Assenburga, w 1909 r. osłabiła 
niemieckie szanse.  

53  K. Lennartz, Die VI. Olympischen Spiele Berlin 1916, Köln 1978, dokumenty na s. 1–18 
i 56–121.

54  Der Pariser Sportkongress, „Deutsche Turnzeitung”, 23.04.1914, s. 315; Th. Toeplitz, Die 
Deutsche Turnerschaft auf dem internationalen Jubiläumskongress in Paris, tamże 23.07.1914, 
s. 557–558. Do programu pierwszych igrzysk i ich symboliki: K. Lennartz, National and Inter-
national Olympic Games, w: Karl Lennartz. Langlauf durch die Olympische Geschichte..., Bd. 2, 
s. 288–328.   
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słońcem55. Niemcyzamierzali poprawić swój wynik medalowy ze Sztokholmu. Już 
jesienią 1912 r. DRAfOS rozpoczął działania mające na celu zapewnienie Niem-
com sukcesu organizacyjnego i sportowego za cztery lata. W latach 1912–1914 
przygotowania te stały się głównym tematem największych niemieckich gazet 
sportowych ze „Sport im Wort” i „Deutsche Turn-Zeitung” na czele56. Potężnym 
manifestem tej woli wobec kraju i zagranicy było wzniesienie Stadionu Niemiec-
kiego, oddanego do użytku 8 czerwca 1913 r. Otworzyło to drogę do budowy 
kolejnych obiektów sportowych w całych Niemczech57. Wydarzenia te uczciła 
okolicznościowa publikacja o niemieckim świecie sportu, tchnąca optymizmem 
i świadomością ważnego miejsca Niemiec w ruchu olimpijskim58. Wiosną 
1914 r. ustalono program igrzysk oraz ich termin. 

Wybuch pierwszej wojny światowej i jej przebieg oddaliły perspektywę 
berlińskich igrzysk. Myśl o nich pożegnano wraz ze śmiercią Victora von Pod-
bielskiego w styczniu 1916 r. i ustąpieniem niemieckich członków z MKOl. 
W efekcie w styczniu 1917 r. zmieniono nazwę centralnej organizacji sporto-
wej na Niemiecki Komitet Rzeszy ds. Ćwiczeń Cielesnych (Deutscher Reichs-
ausschuss für Leibesübungen – DRAfL), a Niemcy weszły w kilkuletni konfl ikt 
z międzynarodowym światem olimpijskim. Jeszcze przed końcem wojny Niem-
cy zostały usunięte z MKOl i międzynarodowego świata sportu. Wspierani przez 
lewicę i nacjonalistów funkcjonariusze DRAfL, kierowanego od 1917 r. przez 
Theodora Lewalda, dali się ponieść fali narodowej krytyki instytucji między-
narodowych, formułowanej na bazie politycznego klimatu potępienia Ententy 
i traktatu wersalskiego. Jedynie wypowiedzi Diema i Lewalda pozostały wolne 
od ataków na Francję czy MKOl. W przeciwieństwie do Niemieckiego Turner-
stwa nie mówili oni o „dyktacie” Wersalu i konieczności oswobodzenia „wol-
nego, niemieckiego Renu”, ale skoncentrowali swoje działania na kontynuacji 

55  W. Wege-Spandau, Wie bereitet sich die Deutsche Turnerschaft auf die Olympischen Spiele 
in Berlin vor, und wie beteiligt sie sich an denselben, „Deutsche Turnzeitung”, 1.01.1914, s. 2: Das 
Jahr 1916, in dem die Völker ihre Kräfte im friedlichen Wettkämpfe im deutschen Stadion messen 
wollen, rückte immer näher heran. Deutsches Ansehen soll dort nicht nur erhalten, sondern nach 
Kräften gestärkt werden. 

56  Der Pariser..., s. 315. 
57  M. Ostrop, Deutschlands Kampfbahnen, Berlin 1928, s. 8, 11. 
58  C. Diem, Das Deutsche Stadion, w: Das Deutsche Stadion. Sport  und Turnen in Deutschland 

1913. Eine Denkschrift für deutsches Volk, Berlin 1913 s. 27. „Wielkim protektorem”  DRAfOS 
był książę Wilhelm, następca tronu Rzeszy Niemieckiej i Prus. C. Diem, Das deutsche Stadion, 
„Das Deutsche Stadion. Sport und Turnübungen und körperliche Erziehung” 1936, H. 15–16, 
s. 421–426. 
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życia sportowego. Niemiecki Komitet Rzeszy ds. Ćwiczeń Cielesnych w połowie 
lat dwudziestych XX w. skupiał ok. 5,5 mln członków. Największą organizacją 
w jego strukturach było Niemieckie Turnerstwo, zrzeszające ponad 1,5 mln 
członków59. 

Niemcy były odizolowane od międzynarodowego sportu do 1925/26 r. 
W tym czasie jednak nie nastąpiła recesja w aktywności fi zycznej mieszkańców 
Republiki Weimarskiej, wręcz przeciwnie, odnotowano znaczącą dynamikę. Set-
ki większych i mniejszych stadionów wypełniało się dziesiątkami tysięcy mło-
dych ludzi, którzy z zapałem wykonywali ćwiczenia gimnastyczne i lekkoatle-
tyczne. W latach dwudziestych XX w. Niemcy, zapatrzone w budowle amerykań-
skie i brytyjskie, wzbogaciły się o kilka wielkich aren sportowych. Niemieckie 
życie sportowe świata mieszczańskiego po Wielkiej Wojnie skupiało się głównie 
wokół zainicjowanych w 1922 r. tzw. Niemieckich Olimpiad. Podobnie jak ich 
międzynarodowe odpowiedniczki, imprezy te organizowane były co cztery lata60. 
Oprócz „olimpiad” organizowano w Republice Weimarskiej również Niemiec-
kie Zawody Sportowe (Deutsche Kampfspiele), Zawody Niemieckiej Młodzieży 
Rzeszy (Reichsjugendsportkämpfe)61, a także „olimpiady akademickie” i „robot-
nicze”62.  Niemieckie Zawody Sportowe były organizowane kolejno w 1922 r. 
w Berlinie, w 1926 r. w Kolonii i w 1930 r. we Wrocławiu. To jednak nie wszyst-
ko. Gigantycznym pokazem narodowej dumy były również kolejne zjazdy Nie-
mieckiego Turnerstwa (Deutsche Turnfeste): w 1923 r. w Monachium i w 1928 r. 
w Kolonii, które zgromadziły kilkaset tysięcy uczestników63. W Republice We-
imarskiej organizowano również tzw. sztafety Hindenburga, prowadzące przez 
całe Niemcy64. Udział w nich wzięło w sumie ponad milion zawodników, zrze-
szonych w 30 500 organizacjach. Zawody Niemieckiej Młodzieży Rzeszy, obej-
mujące sportowców obu płci między 10. a 18. rokiem życia, zostały rozegrane po 
raz pierwszy na Stadionie Niemieckim w Berlinie 1 maja 1919 r. Organizowane 

59  H.-G. John, Leibesübungen im Dienste nationaler Bestrebungen: Jahn und die deutsche Turn-
bewegung, Teil II: Die Turnbewegung im deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1918, w: Geschichte 
der Leibesübungen, hrsg. v. H. Ueberhorst, Bd. 3, Teilbd. 1, Berlin 1980, s. 278–314.

60  Po raz ostatni w 1934 r.
61  G. Młodzikowski, Pierwsze światowe igrzyska robotniczych międzynarodówek sportowych, 

„Kultura Fizyczna” 1968, nr 5, s. 196–197. 
62  Zapoczątkowane w 1925 r.
63  M. Krüger, Turnfeste als politische Massenrituale des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, 

w: Der deutsche Sport auf dem Weg in die Moderne..., s. 82–83.
64  Po raz pierwszy w 1927 r.
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cyklicznie, za każdym razem skupiały dziesiątki tysięcy zawodników i widzów. 
Pod względem masowości były to największe zawody tego typu na świecie. Ko-
lejnymi imprezami sportowymi organizowanymi w latach dwudziestych XX w. 
były Zawody Rzeszy o Nagrodę Ojczyzny (Reichskämpfe um den Preis des Va-
terlandes) oraz ogólnoniemiecki Dzień Boiska Sportowego (Spielplatzwerbetag), 
który 9 maja 1920 r. zgromadził w całych Niemczech w 331 miejscowościach po-
nad milion uczestników. Turnerstwo i sport miały symbolizować poczucie wspól-
noty i kolektywną siłę65. 

Mieszczańscy funkcjonariusze sportu prowadzili działalność w Republice 
Weimarskiej, ale równie intensywnie zabiegali o powrót Niemiec do wspólnoty 
olimpijskiej. Proces „otwierania Niemiec na Europę” dokonywał się niewątpli-
wie w ramach stopniowego zdejmowania z tego kraju ciężaru postanowień trak-
tatu wersalskiego i stopniowego przywracania Rzeszy Niemieckiej równopraw-
nej pozycji z innymi mocarstwami w Europie. 29  stycznia 1927 r. DRAfL podjął 
decyzję o zainicjowaniu wobec rządu starań o przyznanie Rzeszy organizacji 
igrzysk w 1936 r.66 Uskrzydleni sukcesami swojej reprezentacji w Amsterdamie 
w 1928 r. działacze niemieccy przystąpili do działania. Doskonałą okazją była 
29. sesja MKOl, odbywająca się 25–30 maja 1930 r. w Berlinie. Gospodarze 
wykorzystali tę sposobność i publicznie zgłosili kandydaturę stolicy Niemiec 
podczas otwarcia sesji w auli Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma67. Decyzja 
zapadła rok później, 23 kwietnia 1931 r. w Lozannie, gdzie za Berlinem gło-
sowało 43 z 59 delegatów. Niemcy mieli się podjąć organizacji letnich igrzysk 
w 1936 r. Pokonana została Barcelona, która również liczyła na organizację 
XI IO. Do przekonywającego sukcesu Niemiec w głosowaniu przyczynił się tak-
że reprezentujący Polski Komitet Olimpijski delegat z II RP68. Theodor Lewald 
triumfował, ale ten niewątpliwy sukces Niemiec przypadł na okres głębokiego 
kryzysu ekonomicznego i defl acyjnej polityki fi nansowej kanclerza Heinrich 
Brüninga. To z kolei zmusiło przewodniczącego DRAfL do staczania heroicznych 
bojów z ministrami i Reichstagiem o fundusze niezbędne do przygotowania i wy-
słania za ocean niemieckiej reprezentacji olimpijskiej. Nie wypadało bowiem, 

65  Bundesarchiv (dalej: BA), Rep. 43 II/726: Der DRA und seine Arbeit 1917 bis 1933, s. 119, 
120a; M. Krüger, Olympische Spiele in Deutschland..., s. 72.

66   BA, Rep. 43 I/1982, f. 191–194: prezydent DRAfL do kanclerza, Berlin, 1.03.1927. 
67  H. Hoffmann, Mythos-Olympia..., s. 11.
68  Za: 1894–1994. The International Olympic Committee: One Hundred Years. The Idea – The 

President – The Achievements, Vol. 1, under supervision of R. Gafner, Lausanne 1994, s. 260. 
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by organizator kolejnych igrzysk olimpijskich zaprezentował się w Los Angeles 
poniżej pewnego poziomu, a przynajmniej gorzej niż na igrzyskach w Amsterda-
mie. Dopiero w kwietniu 1932 r. rząd Rzeszy zdecydował się na dofi nansowanie 
i tak potężnie okrojonej olimpijskiej reprezentacji Niemiec. Ta niełatwa sytuacja 
heroldów niemieckiego olimpizmu, zabiegających w latach 1931–1932 o każdą 
markę, kontrastuje z oszałamiającą hojnością, jaką kilkanaście miesięcy później 
okazali im władcy nowych Niemiec. 

Przechowywana w Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde korespondencja 
„olimpijska” Theodora Lewalda ukazuje doprawdy imponującą geografi ę insty-
tucji i osobistości, do których kołatał on o pieniądze. W październiku 1931 r. 
Lewald prosił Kancelarię Rzeszy o wsparcie swoich starań kwotą 150 tys. ma-
rek w ramach tzw. olimpijskiej subwencji. Na sześć miesięcy przed igrzyskami 
w Los Angeles nie było jeszcze decyzji o przyznaniu tej kwoty. Z Kancelarii 
Rzeszy napłynęła w końcu informacja sugerująca, że kanclerz jest co prawda za 
wyjazdem niemieckich olimpijczyków do Los Angeles, lecz fi nansowanie pew-
nej części reprezentacji musi nastąpić ze środków prywatnych. W podobnym to-
nie wypowiadał się w listopadzie 1931 r. minister fi nansów Rzeszy69. Ostatecznie 
przyznano dofi nansowanie, ale część olimpijczyków musiała jechać za własne 
pieniądze. Zadecydowały dwa czynniki. Po pierwsze Niemcy, podobnie jak inne 
państwa, zadeklarowały już w MKOl swój udział w IO w Los Angeles, po drugie 
zaś nie chciały drażnić Amerykanów, gdyż liczyli na ich przybycie do Berlina 
w 1936 r.70 Pojawiła się też kwestia wizerunku Niemiec na arenie międzynaro-
dowej – liczna reprezentacja sugerowałaby, że Niemcy dobrze sobie radzą z kry-
zysem światowym. Przeciwnikami tej opcji byli zwolennicy redukcji reparacji 
wojennych, którzy próbowali kondycję fi nansową Republiki Weimarskiej przed-
stawiać w czarnych barwach. 17 listopada 1931 r. kanclerz Brüning stwierdził, że 
(dla obciążonych odszkodowaniami Niemiec – M.S.) z punktu widzenia polityki 
zagranicznej lepiej byłoby ogłosić, iż Niemcy nie mają pieniędzy na olimpiadę. 
Z ostrzeżeniem pośpieszył minister spraw wewnętrznych, sugerując, że Stany 
Zjednoczone miałyby Niemcom bardzo za złe, gdyby odmówili oni przyjazdu 
do USA; w konsekwencji można by się było spodziewać nieobecności Amery-
kanów na igrzyskach w Berlinie71. Na marginesie – gdyby Niemcy faktycznie 

69  BA, Rep. 43 I /1984, f. 93–93a: Berlin, 6.11.1931. 
70  Tamże, f. 102–102a: notatka kancelarii Rzeszy, Berlin, 26.11.1931.  
71  Tamże, f. 108: posiedzenie rządu, Berlin, 17.11.1931. Takie ostrzeżenia słał z Waszyngtonu 

ambasador Niemiec. W lutym 1932 r. sam Lewald uważał, że Niemcy powinni wysłać do USA 
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nie przyjechali do Los Angeles, może zwolennicy bojkotu „brunatnej olimpia-
dy” mieliby w 1936 r. ułatwione zadanie. Ostatecznie dopiero w końcu kwietnia 
1932 r. władze Rzeszy zatwierdziły fi nansowe wsparcie dla swoich olimpijczy-
ków, w kwocie okrojonej o jedną trzecią. Odbiło się to na liczebności reprezen-
tacji. Na IX IO w 1928 r. Niemcy wysłali do Amsterdamu dwustu sportowców 
– do Los Angeles jedynie 82 (nie licząc pięciu Niemców mieszkających na stałe 
w USA)72. Przykładowo, wskutek braku pieniędzy Niemiecki Związek Kolar-
ski jako swoich reprezentantów wytypował sportowców amatorów zrzeszonych 
w Niemieckim Klubie Kolarskim w Nowym Jorku73. Niemcy zdobyli w Los An-
geles tylko trzy złote medale (żadnego w lekkiej atletyce). W końcowej kwalifi -
kacji zajęli szóste miejsce, zdobywając dodatkowo 13 srebrnych i 8 brązowych 
medali74. 

W warunkach pełnej akceptacji za strony świata wielkiej polityki Hitler już 
od 1933 r. rozpoczął realizację zakrojonego na szeroką skalę programu przygoto-
wań do XI IO, zaczynając od tzw. kursów olimpijskich. Czynnikiem sprzyjającym 
były wyobrażenia Führera o roli sportu w nazistowskim państwie i wychowaniu, 
które sformułował on już w 1920 r. Hitler postulował silne wsparcie państwa 
dla cielesnej aktywności społeczeństwa. Swoje poglądy na ten temat rozwinął 
w Mein Kampf, gdzie czytamy m.in. o wychowaniu zdrowego społeczeństwa 
i umocnieniu miejsca kultury fi zycznej w życiu społecznym. Naziści przywiązy-
wali do sportu wielką wagę, gdyż manifestował się w nim pierwiastek rasistow-
ski, a masowa aktywność cielesna społeczeństwa była czynnikiem wspierającym 
państwo i porządek społeczny. Chcąc nie chcąc, sport wpisywał się w nazistowską 
utopię kształtowania narodu germańskiego jako narodu mężczyzn-wojowników. 
Preferowano dyscypliny paramilitarne, takie jak biegi i boks, ale i futbol darzo-
ny był uznaniem jako dyscyplina kształtująca poczucie wspólnoty i waleczność. 

– w obliczu niemieckiego ciężkiego położenia – o wiele mniejszą liczbę olimpijczyków niż Anglia, 
Francja i Włochy. 

72  Th. Lewald, Vorwort. Berlin im Oktober 1932, w: Die olympischen Spiele in Los Angeles, 
1932, Mitarbeit W. Meils, W.A. Cordua, W. Richter, hrsg. v. Ph. F. Reetsma, Berlin 1932. 

73  Der Olympia-Radsport. Rose Bowl – Santa Monica, w: Olympia 1932. Die Olympischen 
Spiele in Los Angeles 1932, b.r.w., s. 122–125. Niemiecki Związek Kolarski należał do najwięk-
szych na świecie, a nie był w stanie wydać 1000 marek  choćby dla jednego reprezentanta kraju. 

74  The Games of the Xth Olympiad – Los Angeles. Offi cial Report, Published by the Xth Olym-
piade Committee of the Games of Los Angeles USA 1932, Ltd. 1933,  s. 9–14 (Roll of Honor); 
Olympische Ehrentafel, w: Olympia 1932..., b.s. Czwarty złoty medal zdobyli w konkursie sztuki 
w dziedzinie literatury (Paul Bauer). 
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Poglądy Führera rozwijała i wcielała w życie plejada ideologów nazistowskiej 
pedagogiki ze wspomnianym wcześniej Alfredem Baeumlerem na czele75.

W styczniu 1933 r. władzę w Rzeszy przejęli naziści i już dwa miesiące 
później było jasne, że berlińskie igrzyska będą miały polityczną otoczkę. Od sa-
mego początku planowano wykorzystać je do przedstawienia pozytywnego wi-
zerunku „nowych” Niemiec na forum światowym. Goebbels w przemówieniu na 
XV Zjeździe Niemieckich Turnerów w Stuttgarcie pod koniec lipca 1933 r. za-
powiedział oddanie całej propagandy w służbę przygotowań olimpijskich, powo-
łując jednocześnie w swoim ministerstwie Komitet Propagandy Olimpijskiej76. 
Przez kilka tygodni po przejęciu władzy Hitler tolerował bardzo brutalne ataki 
prasy nazistowskiej na starych działaczy sportowych, w tym na Theodora Lewal-
da, któremu zarzucano „służalczą” pracę dla znienawidzonej Republiki Weimar-
skiej i „półżydowskie” pochodzenie. Nie oszczędzano również Carla Diema. 

Latem 1933 r. ataki te umilkły i nastał okres czasowej współpracy nazistów 
z mieszczańskimi działaczami organizacji olimpijskich i sportowych. W samej 
NSDAP istniały grupy przeciwne idei igrzysk w Berlinie, ale nie mogły one po-
ważnie zagrozić ich realizacji przez III Rzeszę, skoro zaakceptował je sam Hi-
tler. Przeciwnikami igrzysk byli po pierwszej wojnie również przedstawiciele 
Niemieckiego Turnerstwa, z dystansem podchodzący do imprezy zdominowanej 
przez Anglosasów i frankofonów. Zwrot nastąpił wraz z przyjęciem Theodora 
Lewalda przez Hitlera 16 marca 1933 r. Podczas audiencji działacz sportowy 
uzyskał poparcie Führera dla organizacji igrzysk. Argumentacja Lewalda, doty-
cząca ogromnego znaczenia propagandowego igrzysk dla Niemiec, przekonała 
Hitlera, a także Goebbelsa. Hitler działał dwutorowo – jednocześnie ze zgodą 
na organizacje igrzysk podjął decyzję o reorganizacji struktur sportu według 
„zasady wodzostwa”. Przede wszystkim powołano kierownika sportu Rzeszy, 
którym został Hans von Tschammer und Osten. Stopniowo przystąpił on do li-
kwidacji starych, cesarsko-republikańskich struktur potężnego świata niemiec-
kiej aktywności cielesnej, mając oparcie w gorliwych deklaracjach kierownictw 
wielkich federacji sportowych, popierających „narodową rewolucję” i „paragraf 
aryjski”. Przygotowania do XI IO i wzgląd na opinię zagranicy spowodowały, że 
świat sportu był do 1936 r. poddany tzw. pierwszej (stosunkowo łagodnej) fazie 

75  J. Wolny, Krytyka sportu wyczynowego w Niemczech faszystowskich, „Kultura Fizyczna” 
1973, nr 3, s. 104–106; M. Wiwie, Das politische Schul- und Erziehungswesen im 3. Reich, Nor-
derstedt 2010, s. 25–39. 

76  Th. Alkmeyer, Körper, Kult, Politik..., s. 273–275. 
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„zrównywania”. Druga – bardziej radykalna – nastąpiła tuż po imprezie, jesienią 
1936 r. W jej efekcie z pracą pożegnało się wielu starych działaczy sportowych, 
którzy uchowali się w pierwszej czystce77. Na kolejnym spotkaniu Lewalda i Hi-
tlera 2 maja 1933 r. Führer powierzył mu kierownictwo przyszłego Komitetu 
Organizacyjnego XI IO. Zagranica dostała sygnał, że Hitler podporządkuje się 
tradycji poprzednich igrzysk i porzuci antyżydowskie represje. Uwadze świato-
wej nie uszedł fakt, że nowo mianowany kierownik komitetu jest „pół-Żydem”, 
co też było wymowne. W kwietniu Hitler rozkazał wstrzymanie ataków pra-
sowych na Lewalda i innych członków struktur sportowych. Ta decyzja, wraz 
z mianowaniem „pół-Żyda” kierownikiem Komitetu Organizacyjnego, była dla 
członków NSDAP, opinii publicznej i dla świata jasnym sygnałem, że Hitler jest 
za igrzyskami i będzie się do nich przygotowywał z „weimarskimi” elitami świa-
ta sportu, architektury i kultury78. Deklaracje Hitlera zostały pozytywnie przyjęte 
przez MKOl, mimo że nadal odbierano informacje o postępującym antysemi-
tyzmie niemieckim. Prezydent komitetu, przejęty tym faktem, przesłał 3 maja 
1933 r. do Niemiec pismo, w którym zażądał od niemieckich członków komitetu, 
aby interweniowali u „pana Hitlera” o gwarancje, iż berlińskie igrzyska nie będą 
miały żadnego politycznego, rasowego, narodowego i wyznaniowego charakteru. 
Teoretycznie bowiem nadal istniała możliwość awaryjnego przeniesienia igrzysk 
do innego miasta, np. Barcelony. Obawa była tym silniejsza, że przed zbliżają-
cym się posiedzeniem MKOl w Wiedniu nasiliły się w USA protesty przeciw 
polityce nazistów. MKOl i Amerykanie poczuli się uspokojeni dopiero wtedy, 
gdy Theodor Lewald, Karl Ritter von Halt i książę Adolf meklemburski dostar-
czyli deklarację, że sportowcy żydowscy nie będą dyskryminowani i odgórnie 
wykluczani z udziału w igrzyskach79. Argumenty musiały być przekonywają-
ce, bo na wspomnianym posiedzeniu przyznano Niemcom również organizację 
V Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które miały się odbyć w Garmisch-Partenkir-

77  Na przykładzie futbolu: N. Havemann, Fußball unterm Hakenkreuz. Der DFB zwischen 
Sport, Politik und Kommerz, Frankfurt a.M. 2005,  s. 192–193. W źródłach m.in. G. Rühre, Das 
Dritte Reich. Dokumentarische Darstellung des Aufbaues der Nation. Das vierte Jahr 1936, Berlin 
1936, s. 174, 374 (Olympische Spiele/Zeittafel).

78  H.J. Teichler, 1936 – ein olympisches Trauma. Als die Spiele ihre Unschuld verloren, w: Sport 
und Olympische Spiele, hrsg. v. M. Blödorn, Reinbeck 1984, s. 66. Zwraca się uwagę, że Hitler 
nigdy w swojej karierze politycznej nie wypowiedział się przeciwko tradycji antycznej.  

79  Wnikliwy opis kapitulacji MKOl przed Hitlerem w latach 1933–1935 zob. G. Walters, Igrzy-
ska w Berlinie..., s. 29–50, 36; także: M.P. Llewellyn, Rule Britannia..., s. 821. 
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chen80. Kolejna fala kłopotów przypadła na lata 1934–1935. 26 września 1934 r. 
amerykański komitet olimpijski ofi cjalnie przyjął zaproszenie Niemców na igrzy-
ska letnie i zimowe, jednak ze strony amerykańskiego komitetu wciąż napływały 
apele o wyjaśnienie sytuacji Żydów w Niemczech81. W tym celu już w 1934 r. 
powołano „komisję dochodzeniową”. Okolicznością sprzyjającą Niemcom była 
proniemiecka postawa Avery’ego Brandage’a, który bardzo chciał, by Ameryka-
nie przyjechali do Berlina w 1936 r. Należy podkreślić, że niezrażeni „dąsami” 
MKOl naziści wzmocnili wysiłki zmierzające do obsadzenia Komitetu Organi-
zacyjnego XI IO i Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego swoimi ludźmi. Już 
w październiku 1934 r. dokonano politycznego ubezwłasnowolnienia drugiego 
z tych komitetów82. Zagrożeniem dla nazistów były działania lokalnych komórek 
NSDAP w Garmisch-Partenkirchen w 1935 r. i lutym 1936 r., które nadal prowa-
dziły antyżydowską agitację i nie podporządkowały się dyspozycjom Hitlera lub 
ich nie zrozumiały83. Amerykański członek MKOl, Ernst Lee Jancke, i powstałe 
w USA, złożone m.in. z Żydów „antyolimpijskie komitety” postulowali zmianę 
miejsca igrzysk. Podczas ofi cjalnych wizyt m.in. prezydenta MKOl w Niemczech 
wiosną i jesienią 1935 r. oraz wiosną 1936 r. działacze MKOl wyraźnie apelowali 
do dyktatora o postępowanie według zaleceń protokołu olimpijskiego. Führer 
i działacze Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego za każdym razem zapewniali 
o dobrych intencjach Niemiec. Nauka widzi w tych zapewnieniach pyrrusowe 
zwycięstwo MKOl. Andreas Höfer konstatował, że dopiero polityczny dystans 
MKOl, fałszywa ocena polityki niemieckiej, a szczególnie ucieczka w świat ma-
rzeń o apolitycznych igrzyskach olimpijskich, uczyniły możliwym efekt nazistow-

80  H. Hoffmann, Mythos Olympia..., s. 12; A. Krüger, Die Olympischen Spiele 1936 und die 
Weltmeinung. Ihre außenpolitische Bedeutung unter besonderer Berücksichtigung der USA, Berlin 
1972, s. 163–185.

81  A. Höfer, Der Olympische Friede..., s. 173. Do relacji między MKOl a Hitlerem po wprowa-
dzeniu ustaw norymberskich, skutkujących przyjazdem hr. Bailleta-Latoura do Berlina 5 listopada 
1935 r., i zapewnień Hitlera, że Helene Meyer i bracia Ball zostali zaproszeni do reprezentacji olim-
pijskiej Niemiec – zob. 1894–1994. The International Olympic Committee..., Vol. 1, s. 267–268.   

82  A. Krüger, Die Olympischen Spiele 1936 und die Weltmeinung..., s. 60. Do gremium tego na-
leżało trzech niemieckich delegatów MKOl, szefowie niemieckich organizacji sportu, dwudziestu 
przedstawicieli władz Rzeszy, jedenastu wojskowych, trzy osoby z policji, pięciu wyższych urzęd-
ników komunalnych, sześciu reprezentantów NSDAP, czterech funkcjonariuszy Urzędu Sportu 
Rzeszy, architekt W. March i bankier Hamel. 

83  14 maja 1933 r. K. Ritter v. Halt czuł się zmuszony przekazać sekretarzowi stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy, Hansowi Pfundterowi, list ostrzegający przez skutkami anty-
semickiej propagandy prowadzonej w Garmisch-Partenkirchen oraz bojkotowaniem żydowskich 
gości w miejscowych hotelach. Zdaniem Halta prowadzić to miało do niesłychanej utraty prestiżu 
Rzeszy i masowego anulowania rezerwacji hotelowych. A. Höfer, Der Olympische Friede..., s. 73.
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skiej propagandy84. Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu wystar-
czyło to zapewnienie, mimo że jego członkowie wiedzieli już o ogłoszonym 
w Rzeszy zakazie działalności organizacji robotniczych i wykluczeniu ze sportu 
żydowskich funkcjonariuszy. Choć widoczny był terror i postępująca likwida-
cja pozostałości Republiki Weimarskiej, trudno było wówczas (lata 1934–1936) 
przewidzieć, iż za kilka lat Hitler rozpocznie również zbrojną ekspansję tery -
torialną, tym bardziej że wszędzie deklarował pokojowe intencje. Włodarze 
MKOl, a także rządy państw, nie widzieli lub nie chcieli widzieć niczego nie-
pokojącego w decyzjach podejmowanych w Niemczech w tym okresie. A już 
samo podważanie rozstrzygnięć wersalskich, ustawy norymberskie i postępujący 
militaryzm powinny skłonić MKOl do przeniesienia igrzysk! Większość człon-
ków komitetu starała się bagatelizować niepokojące informacje i robić wszystko 
w myśl zasady, że „im spokojniej – tym lepiej”. W efekcie współpracowano z na-
zistami w pełnym przekonaniu, pomagając im pośrednio w umacnianiu tyranii85. 

Świat wielkiej polityki, MKOl i nadrzędne organizacje sportu, takie jak 
FIFA i FIBA, uznały proces „zrównania” niemieckiego sportu w III Rzeszy 
za wewnętrzną sprawę Niemiec i traktowały nowe instytucje oraz nowych lu-
dzi jako równoprawnych członków międzynarodowej rodziny narodów i ruchu 
olimpijskiego. Ta akceptacja pozwoliła Hitlerowi, Komitetowi Organizacyjnemu 
XI IO i Urzędowi Sportu Rzeszy na dalsze propagowanie berlińskiej imprezy 
poza granicami Rzeszy. Pieniędzy na ten cel nie szczędzono, o czym świadczy 
prawdziwie oszałamiająca liczba publikacji w różnych językach oraz seria akcji 
reklamowych w najważniejszych krajach sąsiedzkich. Działania te przyniosły 
oczekiwany efekt – rosła liczba entuzjastów berlińskich igrzysk i malała grupa 
zwolenników ich bojkotu. Nie do przecenienia była tutaj działalność Lewalda 
i jego (co można wnioskować z treści korespondencji) przyjaźń z de Couberti-
nem.  

Doprowadzenie do organizacji XI Igrzysk Olimpijskich w Berlinie było suk-
cesem Führera oraz wyrazem politycznej i moralnej kapitulacji opinii światowej, 
w tym USA, które najdłużej wahały się nad udziałem w tej imprezie. Nawiązując 

84   Tamże, s. 176–177.
85  R. Rürup, 1936. Die Olympischen Spiele..., s. 27–29. Dobitnym przykładem współpracy mię-

dzy nazistami i MKOl jest casus K. Rittera v. Halta, współodpowiedzialnego za nazyfi kację sportu 
i wiernego paladyna Hitlera. Po wojnie przywrócono mu funkcję przedstawiciela Niemiec 
w MKOl! O fi logermańskim nastawieniu obu prezydentów MKOl, Sigfrida Edströma (1946–1952) 
i Avery’ego Brundage’a (1952–1972), ważnym dla szybkiej rehabilitacji Niemców w sporcie świa-
towym po 1945 r. – zob. A. Höfer, Der Olympische Friede..., s. 172–173.   
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do poruszonej już postawy MKOl wobec berlińskich igrzysk, warto dodać, że 
wzgląd na olimpiadę sprawił, iż reżym hamował zapał klubów sportowych, które 
spieszyły się z wprowadzaniem i realizacją tzw. paragrafu aryjskiego, mającego 
na celu stygmatyzację żydowskich zawodników w związkach i klubach sporto-
wych86. To przerażające, że w pewnym okresie sami naziści musieli hamować 
swoich obywateli przed realizacją polityki antysemickiej!

Berlin jako gospodarz spotkania międzynarodowej wspólnoty olimpijskiej 
dysponował wieloma atutami. Był jedną z największych i najwspanialszych me-
tropolii świata. Po reformie komunalnej z 15 października 1920 r. i stworzeniu 
tzw. Wielkiego Berlina stolica Niemiec była miastem o powierzchni 880 km2, 
zamieszkaną przez niemal 4,5 mln ludzi. Pod względem zaludnienia stawiało 
to Berlin na drugim miejscu w Europie – tuż po Paryżu. Mimo klęski 1918 r. 
Niemcy były największym na kontynencie ośrodkiem wielkiego i bardzo nowo-
czesnego przemysłu, a także wielkim i olśniewającym ośrodkiem kultury i sztuki 
tzw. złotych lat dwudziestych87. To stąd płynęły w świat wytwory artystycznego 
geniuszu żydowskich i niemieckich kompozytorów, piosenkarzy, reżyserów czy 
satyryków88. Wprawdzie nienawiść władców „nowych” Niemiec do „starego po-
rządku” spowodowała wielkie kulturalne spustoszenia i masową emigrację ży-
dowskich artystów i fi lmowców, lecz pamięć o mieście nad Szprewą jako wielkiej 
metropolii z kwitnącą, choć poddaną ścisłej kontroli kulturą, była mocno osadzo-
na w świadomości europejskiej. Legion „aryjskich” artystów i intelektualistów 
z entuzjazmem opowiedział się za „nowymi” Niemcami, bez większego sprze-
ciwu akceptując los swoich żydowskich kolegów po fachu. Nauka niemiecka 
po 1933 r. nadal cieszyła się światową renomą. Ważny był udział Niemiec 
w restauracji idei olimpijskiej, głównie przez olbrzymi wkład w archeologię 
śródziemnomorską, zapoczątkowany jeszcze w XIX w. W ostatnim ćwierćwieczu 
XIX i pierwszym dziesięcioleciu XX stulecia niemieccy uczeni szli od sukcesu 
do sukcesu. Wystarczy przypomnieć wykopaliska Heinricha Schliemanna w Troi 
i odkrycia Ernsta Curtiusa w samej Olimpii. Zespół badawczy tego ostatniego 

86  V. Bloch, Berlin 1936. Die Olympischen Spiele unter Berücksichtigung des jüdischen Sports, 
Konstanz 2002, s. 57–72. Obszernie do losów bojkotu w 1935 i 1936 r. także G. Walters, Igrzyska 
w Berlinie..., s. 147–155.    

87  W. Fischer, Berlin und die Weltwirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1989, s. 16–36.  
88  B. Schrader, J. Schebera, Kunstmetropole Berlin 1918–1933. Die Kunststadt in der Novem-

berrevolution. Die „goldenen“ Zwanziger. Die Kunststadt in der Krise, Berlin–Weimar 1987, 
s. 5–7. 
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od 1875 r. odsłaniał ruiny stolicy antycznych igrzysk89. Zgromadzony w sier -
pniu 1936 r. w Berlinie międzynarodowy świat olimpijski pozytywnie przyjął de-
cyzję samego Hitlera o wznowieniu przez Niemców wykopalisk prowadzonych 
w Olimpii. 

Badacze dziejów politycznych w opisie procesu niszczenia Republiki Wei-
marskiej eksponują instytucje życia politycznego i ustrojowego, ruch związkowy 
i młodzieżowy. A przecież proces „zrównywania” objął również świat miesz-
czańskiego sportu i liczące ok. 650 tys. członków organizacje robotniczego tur-
nerstwa i organizacje wyznaniowe (katolickie, protestanckie). Szczególnie tra-
giczny w skutkach okazał się proces likwidacji organizacji żydowskich, takich 
jak Bar Kochba i Schild; tragiczny był także los żydowskich funkcjonariuszy 
i zawodników, np. z Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, do którego powstania 
i rozwoju niemieccy Żydzi walnie się przyczynili90. Tylko perspektywa igrzysk 
w 1936 r. i świadomość możliwego bojkotu powstrzymywały władców III Rze-
szy przed bardziej radykalnymi działaniami w ramach „pierwszego” zrównania 
lat 1933–1934, którego celem było pozbycie się mieszczańsko-republikańskich 
funkcjonariuszy DRAfL na szczeblach centralnych i w poszczególnych wielkich 
federacjach. 

Reformy nazistów nie ominęły także społecznie, ideowo i kulturowo róż-
norodnego świata organizacji młodzieżowych, z których większość powstała 
w okresie Republiki Weimarskiej. Masy te zostały ujęte w karby organizacyjne 
nowych instytucji – Hitlerjugend i Bund Deutscher Mädel. W ramach nowych 
organizacji kierowano młodych ludzi do elitarnych szkół, gdzie oprócz indoktry-
nacji ideologicznej przechodzili intensywny trening sportowy91. Hitler osiągnął 
ogromny sukces w umasowieniu aktywności cielesnej. Dokonał tego, realizując 
dwa programy. Pierwszy z nich kładł nacisk na umasowienie kultury fi zycznej 
i stworzenie możliwości uprawiania sportu przez młodzież z klas niższych. Drugi 
uruchomił skuteczne mechanizmy organizacyjne i fi nansowe, które umożliwiły 

89  Olympia und Curtius Ernst, w: Brockhaus Handbuch des Wissens in vier Bänden, Bd. 3: L–R, 
Leipzig 1924, s. 426–427.  

90  N. Havemann, Fußball unterm Hakenkreuz..., s. 159, 160, 165, 183, 290; Do stygmatyzacji 
Żydów w sporcie także: W. Skrentny, Jüdische Sportvereine. Makkabi und Sportbund Schild 1933 
bis 1938, w: Hakenkreuz und rundes Leder. Fußball und Nationalsozialismus, hrsg. v. L. Peiffer, 
D. Schultze-Marmeling, Göttingen 2008, s. 474–488. 

91  Do szkolnictwa elitarnego zob. H. Scholtz, Nationalsozialistische Ausleseschulen. Internat-
schulen als Herrschaftsmittel des Führerstaates, Göttingen 1973, passim. 
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Niemieckiemu Związkowi Rzeszy ds. Ćwiczeń Cielesnych efektywną politykę 
selekcji najlepszych i najbardziej uzdolnionych przyszłych olimpijczyków.

Badacze, tacy jak Karl Dietrich Bracher czy Werner Jochmann, nie objęli 
swoimi rozważaniami postaw świata sportu92, mających kolosalne znaczenie dla 
legitymacji systemu i jego sukcesów w 1936 r. Dyktatora umacniała w pewnym 
stopniu również akceptacja niemieckiego świata sportu, która gwarantowała peł-
ną dyspozycyjność setek tysięcy sportowców. Problem fali masowego poparcia 
licznych środowisk zawodowych, od nauczycielstwa po środowiska akademic-
kie, jest dobrze udokumentowany w polskiej literaturze93. Nie ujęto w niej jed-
nak potężnego świata aktywności cielesnej. Badacze niemieccy toczą prawdziwe 
boje o ocenę autentyczności fali hołdowniczych listów gratulacyjnych, jakie od 
marca 1933 r. płynęły do Kancelarii Rzeszy od potężnych federacji sportowych. 
Bliższa analiza formy i treści tych listów budzi ogromne przygnębienie. Dekla-
racje niedwuznacznej lojalności i ścisłej kooperacji w zamian za mecenat pań-
stwa, którego odmawiała Republika Weimarska, stanowią esencję większości 
tych pism. Między marcem i majem 1933 r. swoje uznanie dla nowej władzy 
wyraziła większość organizacji sportu mieszczańskiego i federacji poszczegól-
nych dyscyplin. Wielu, jak np. Carl Diem, było pod autentycznym wrażeniem 
polityki sportowej państwa i – co zrozumiałe – z zadowoleniem przyjęło dekla-
racje Hitlera o silniejszym wsparciu fi nansowym państwa dla sportu. Działacze 
sportowi mieli nadzieje, że nazizm ziści sen elit sportu o ich równorzędnej pozy-
cji społecznej względem innych środowisk, np. gospodarczych, naukowych czy 
kulturalnych94. Działacze sportowi jako pierwsi przystąpili do realizacji „zasady 
wodzostwa” i „paragrafu aryjskiego”. Z entuzjazmem przyjęli decyzje o rozwią-
zywaniu żydowskich organizacji sportowych i zakazie uprawiania sportu przez 
Niemców wyznających judaizm. Niemiecki Związek Bokserski, a od połowy 
kwietnia 1933 r. również potężny Niemiecki Związek Piłki Nożnej i Niemiecki 
Urząd ds. Atletyki – usuwały ze swoich szeregów członków „rasy żydowskiej”. 

92  W. Jochmann, Kryzys społeczny. Antysemityzm. Narodowy socjalizm, wstęp H. Olszewski, 
tłum. B. Mrozewicz, Poznań 2007, s. 407–419.   

93  H. Olszewski, Nauka historii w upadku. Studium o historiografi i i ideologii historycznej 
w imperialistycznych Niemczech, Warszawa–Poznań 1982.   

94  F. Becker, Der Sport in der Körpergeschichte der klassischen Moderne und die Positionen 
Carl Diems – eine Skizze, w: Der deutsche Sport auf dem Weg in die Moderne..., s. 141. Do osoby 
Carla Diema zob. Deutsche Bibliographische Enzyklopädie, Bd. 2, hrsg. v. W. Killy, München 
1999, s. 518; także: Harenberg Personenlexikon. 4000 Biographien aus dem 20. Jahrhundert, 
Dortmund 2003, s. 249–250. 



41Na drodze do XI Igrzysk Olimpijskich w Berlinie... Cz. I

Nawet ekskluzywny Niemiecki Związek Tenisowy utracił wielu wybitnych i zna-
nych w świecie sportowców95.  W deklaracjach i petycjach próżno szukać żalu 
za utraconą republiką. Pełno jest natomiast próśb o fi nansowe wsparcie, spryt-
nie wkomponowanych między słowa poparcia dla dyktatora. Wszystko zgodnie 
z zasadą „umarł król (czytaj: republika) – niech żyje król (czyli III Rzesza)”. Kluby 
i stowarzyszenia prześcigały się w lizusostwie. Na przykład Powszechny Zwią-
zek Sportów Motorowych Berlin-Brandenburg prosił Hitlera, aby ten z okazji 
planowanego rajdu Rzeszy zechciał dla upamiętnienia Narodowego Podniesie-
nia Niemiec 1933 roku ufundować dyplom lub plakietkę96. 

Niemieckie Turnerstwo też nie było bezczynne i od razu oddało się bezgra-
nicznie nowej władzy, podkreślając, że jest największą organizacją aktywności 
cielesnej na kontynencie. Jego pierwszy przewodniczący, Edmund Neuendorff, 
16 maja 1933 r. poprosił Hitlera o zgodę na postawienie tej organizacji u boku 
SA i Stahlhelmu, wraz z możliwością maszerowania podczas wieców poparcia 
dla Führera. Neuendorff deklarował swoją organizację jako volkistowski związek 
ludzi złączonych narodowo-politycznymi celami97. Naturalnie nieliczni marksi-
ści i Żydzi, którzy znajdowali się jeszcze w turnerstwie, musieli je niezwłocznie 
opuścić.

AUF DEM WEG ZU DEN XI. OLYMPISCHEN SPIELEN IN BERLIN

DER SPORT ZWISCHEN DEN IDEALEN DER OLYMPISCHEN BEWEGUNG 
UND DER POLITIK DES DRITTEN REICHES

TEIL 1

ZUSAMMENFASSUNG

Die XI. Sommerspiele in Berlin im August 1936 nehmen einen wichtigen Platz in der 
Geschichte des 20. Jh. ein und sind bis heute Gegenstand intensiver Forschungen, auch 
in Deutschland und in den angelsächsischen Ländern. Die einschlägige Literatur erkennt 
die Bedeutung der XI. Olympischen Sommerspiele im Jahre 1936 in Berlin (1) für die 

95  V. Bloch, Berlin 1936..., s. 47–48.  
96  BA, Rep. 43 II/726: Berlin, 5.04.1933, s. 92. Dziesięć dni później Hitler ze szczególnych 

funduszy przyznał tej organizacji 40 marek na zakup plakietki.    
97  Tamże, Berlin, 16.05.1933, f. 179.  Swój wiernopoddańczy adres Neuendorff zatytułował: 

Hochzuverehrender Herr Reichskanzler!  Mein Führer!
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Festigung der braunen Diktatur in Deutschland nicht nur durch Terror, sondern auch (2) 
bei der Gewinnung der Herzen von Millionen „einfacher“ Deutscher für den Führer, und 
(3) bei der Wiedererlangung einer Großmachtstellung Deutschlands an, die nach der Nie-
derlage von 1918 und den Beschlüssen des Versailler Vertrages verloren gegangen war. 
Die neuere polnische Historiographie bleibt hier bei ihrem weitgehenden Desinteresse, 
obwohl sich die politischen und sportlichen Führungskräfte der 2. Republik Polen sehr 
stark für die Präsenz einer Olympiamannschaft in Berlin engagiert hatten. Die Aggression 
Hitlerdeutschlands in Europa und das Trauma der deutschen Besatzung trugen in starkem 
Maße zu der mindestens drei Jahrzehnte währenden Kritik an dieser Olympiade bei. Die 
deutschen Träume von einer Olympiade reichen bis in das Jahr 1916 zurück, sie wurden 
jedoch durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges zunichte gemacht und von der deut-
schen Rechten sowie der Deutschen Turnerschaft kritisiert. Demgegenüber bildeten sich 
in den letzten beiden Jahrzehnten prinzipiell die Bedingungen für eine neue Einschätzung 
der XI. Spiele heraus. In dieser neueren Historiographie dauert der Streit um den Platz 
der olympischen Tradition in Berlin im August 1936 an. Wenngleich die XI. Spiele ein 
sprichwörtlicher „Arbeitsunfall“ in der Geschichte der internationalen olympischen Be-
wegung waren, erfreuten sich dennoch die Symbolik, das Ritual und die Ikonographie 
der XI. Spiele der vollen Akzeptanz von Pierre de Coubertin und des Internationalen 
Olympischen Komitees, was auch in den zeitgenössischen Ansichten zur Stellung von 
Körperkultur und Sport bei der Eindämmung der mit der „Dekadenz“ der Gesellschaften 
im Industriezeitalter verbundenen Prozesse seinen Ausdruck fand. Die Erinnerungen an 
die Aggression Hitlerdeutschlands in Europa, die kaum 4 Jahre nach den XI. Spielen er-
folgte, sind ebenso wie die lebendigen Erinnerungen an die deutschen Verbrechen in den 
Jahren 1939–1945 der permanenten Debatte über die Ziele Hitlers und seines 3. Reiches 
auf der Ebene der internationalen olympischen Bewegung seit 1933 und der Spiele selbst 
zuträglich.

Der Beitrag bespricht ferner die Politik des faschistischen Staates bei der Organi-
sation und der internationalen Propaganda für die Rolle Deutschlands als Gastgeber der 
XI. Spiele und geht auf Institutionen, Menschen und Programme im Land selbst und im 
Ausland ein, die darauf Einfl uss genommen haben. Es wird auch die Schlüsselrolle von 
Hitler selbst bei der Übernahme der Idee der XI. Spiele von der Weimarer Republik durch 
das neue Regime und dessen Steuerung durch innenpolitische und internationale Kräfte 
hervorgehoben. Erstmalig in der Geschichte der Olympischen Spiele hatte sich ein Staat 
in so gewaltigem Maße organisatorisch und propagandistisch bei der Organisation dieser 
Veranstaltung engagiert. Es wurde eine außerordentlich reiche Symbolik präsentiert, die 
in der Sphäre der Ikonographie und des Rituals sowohl an die von Pierre de Coubertin  
und das Internationale Olympische Komitee begründete Tradition, aber auch an die politi-
schen und ideologischen Ziele der nationalsozialistischen Ideologie (Volkstumsideologie, 
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Germanenkult, Todeskult und Märtyrertum der Helden des Ersten Weltkrieges – Lange-
marck) anknüpft. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die neuere Forschung durch 
eine stärker differenzierte Bewertung der XI. Spiele im Vergleich zur älteren charakteri-
siert ist. Die Forscher erkennen einerseits die große Bedeutung der nazistischen Ideologie 
und Symbolik bei den XI. Spielen an, andererseits sind sich angelsächsische und deutsche 
Forscher darin einig, dass die Spiele von 1936 nicht nur die bisher größte Zahl von betei-
ligten Teilnehmerstaaten zusammengeführt haben, sondern dass sie auch zur Begründung 
von Traditionen dieser und künftiger Spiele sowohl durch eine (teilweise) neue Symbolik 
ebenso beitrugen, wie sie aus ihnen erstmals auch ein gigantisches mediales Spektakel 
gemacht haben, das sich auf die neuesten Mittel der Technik und Information stützen 
konnte. 

Übersetzt von Ulrich Drechsel


