
НАСТАНАК И РАЗВОЈ НОВИХ ОЛИМПИЈСКИХ 

ИГАРА

Носиоци  идеја обнављања игра били су истакнути 
педагози деветнаестог века. 

Први међу њима био је Јан Амос Коменски који је 
организовао школска такмичења.

Дрги покушај запажен је код Гутс Мутса, који је указао 
на историјски значај Олимпијксих игара и значај 

олимпијског духа.

Трећи покушај је у Шведској 1833. године формиран 
Олимпијкси комитет који је 1834. и 1836. године у 

Сканији организовао „Скандинавске олимпијске игре“.
Заслуга за организовање ових игара припада Густаву 

Шартау професору Лудског универзитета.

Покушаја обнављања игра било је и код Грка, 1832.
године поводом доласка новог краља Отона.

Покушај обнављања игара забележен је и у Енглеској. У 
граду Ванлоку од 1849. године одржавани су 

„Олимпијски фестивали“. 



На оснивачком конгресу јуна месеца 1894.
године у Сорбони крај Париза, присуствовало 
је 79 делегата, 49 спортских организација из 
12 земаља и представници из још 21 земље. 

Првог дана 16. 06.1894. године основан је 
(МОК), с изворним називом COMITETE

INTERNATIONAL OLIMPIQUES (CIO). Последњег 
дан 23. јуна је изабрана прва управа (МОК). 
Имао је 15 чланова из 12 земаља оснивача. 

За првог председника МОК-а изабран је грк 
Деметријус Викелас, а за секретара Пјер де 

Кубертен.

Одлучено је да се Игре одржавају сваке 
четврте године, да се Прве игре модерног доба 

одрже у Атини 1896. године



Прве модерне игре одржане су од 5. до 14. априла 1896. 
године у Атини са 484 учесника, од којих 285 такмичара у 

атлетици, гимнастици, пливању, стрељаштву, рвању, 
мачевању, тенису и бициклизму. 

На овим играма је први пут била свирана 
олимпијска химна.

Кубертен је изговорио речи, које се и данас наводе као 
олимпијско гесло: 

“Смисао олимпијских игара није да се победи него да 
се учествује”.



Утемељивачи модерних Олимпијских игара у Паризу 1894. године



Зимске олимпијске игре започете су 1924. године, 
Шамони Француска.

Олимпијска повеља, званични устав олимпијског 
покрета, прокламује да су ОИ такмичење између 

појединаца, а не између нација. 

На Играма одржаним 1900. године у Паризу први пут 
учествују жене на такмичењима у голфу и тенису.

Намере Кубертена и МОК-а од самог почетка ОИ биле су
да буду отворене само ка аматерима.

Према повељи Олимпијске игре одржавају се сваке 
четврте године и не могу се пренети у другу годину

МОК бира град у коме ће се одржати олимпијске игре. 

Град будућих Олимпијских игара бира се најмање 6 
(шест) година пре почетка игара.



Карактеристике игара: застава, химна, 

заклетва и мото

За прве олимпијске игре компонована је свечана песма –
олимпијска химна. 

„Бесмртни душе антике, оче лепоте и доброте,

Сиђи, покажи се и обасјај нас својим зраком.....

Текст је написао грчки песник Кастис Палмас, а музику на 

текст, такође, грк Спирас Самарас.

Олимписка застава. Она је беле боје, са пет повезаних 
кругова у разним бојама, који представљају пет 

континената (плава, жута, црна, зелена и црвена боја) су 
боје застава свих нација.



Сама церемонија отварања олимпијских игара допуњена је 
олимпијском заклетвом, коју по правилу изговара заслужни 

спортиста земље домаћина. 

Текст заклетве је написао лично Пјер де Кубертен. На 
отварању VII олимпијских игара које су се 1920. године 

одржале у Анверсу, белгијски мачевалац Виктор Бује је први 
пут изговорио олимпијску заклетву, која гласи:

„Обећавам у име такмичара да ћемо се
На Олимпијским играма борити часно

и поштујући прописе такмичити се
витешки за славу спорта

и част наших екипа.“

Пјер де Кубертен је изговорио чувене речи, које се и 
данас наводе као олимпијско гесло: 

“Смисао олимпијских игара није да се победи него да 
се учествује”.

Мото олимпијских игара  је:
Citius, Altius, Fortius, (брже, више, снажније).





Заслуге и критике барона Пјера де Кубертена

Пјер де Кубертен био је француски педагог, 
историчар, литерата и јавни друштвени радник. 

Рођен је 1. јануара 1863. године у племићкој 
породици у Паризу. 

У току самог школовања истицао се интелигенцијом 
и био је одличан ђак. 

Због своје знатижеље али и личног образовања 
отпутовао је 1883. године у Енглеску да упозна тајне 
британског начина васпитања младих људи. 

Тада су на њега оставила велики утицај дела Томаса 
Арнолда и колеџ у Рагбију. 



Овај рад крунисао је тако што је увео спорт у школе, где 

је највеће савезнике имао у самим ученицима.

1889. године отпутовао је у Америку са задатком да 
припреми службени извештај о „организацији, раду и 
животу у америчким колеџима“. 

1892. у Сорбони, први пут заложио се за обнављање 
Олимпијских игара као периодичних спортских такмичења 
омладине целог света

У Кубертеновом животу најважније истаћи, истрајност коју 

је он испољио у свом дуготрајном педагошком трагању.

25 јуна 1937. године град Лозана, проглашава га за свог 
почасног грађанина



О одлуци повлачења са свих функција често је 
размишљао, и 17. мата 1921. године донео је одлуку да 
даје оставку на положај председника Међународног 
олимпијког комитета. 

Умро је 2 децембра 1937. године у Женеви. Његово срце 
је пренето и чува се у Олимпији.

Остаће упамћен као човек - чудесни жонглер који је 
једним мађионичарским триком обновио потпуно 
заборављене Олимпијске игре.

У новије време Кубертеново дело и рад често је био 
критикован од стране модерних критичара. 

Један од њих је и наш аутор олимпијац у кошарци 

Љубодраг Дуци Симоновић



ОСНОВНЕ ЗАМЕРКЕ КУБЕРТЕНОВОГ РАДА БИЛЕ СУ У:

1. Обнављање ОИ је след политичких и личних циљева 
владајуће класе

2. Крајни циљ МОК-а је да дође до јефтине радне снаге и 
нових тржишта

3. Кубертен не тежи „обнављању ОИ“ због развоја спорта, 
већ да би допринео „развоју националне снаге Француске 
и њеној колонијалној експанзији“. 

4. За њега тврди да је био и агент нацистичког режима, јер 
је био слепо искрено одан нацистима и одушевљен 
Хитлером.

5. Кубертен је одлучно устао у одбрану нацистичког режима 
називајући Хитлера „једним од највећих градитеља 
модерног доба“.

6. Нацисти су 1936. године предложили Кубертена за 
Нобелову награду

7. Да ОИ буду интегрисане у нацистички поредак



ПАРАОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

Параолимпијске игре су промоција спорта који помаже 
хендикепираним људима да схвате да је могуће 
квалитетно живети и после личне несреће.

Важно је, да не требамо правити грешку и 
поистовећивати Параолимпијске игре и Специјалну 
олимпијаду. 

Специјална олимпијада је такмичење које нема норме и 
укључује све спортисте од 8 до 80 година са менталним 
поремећајем.

Сер Лудвиг Гутман – 1948. прве игре такмичара у 
колицима у Стоук Мендевилу. Параолимпијске игре први 
пут су се организовале у Риму 1960. године 

На њима је учествовало око 400 спортиста из 23 земље, 
такмичећи се у 8 спортова



Прве зимске Параолимпијске игре одржане су 1976. 
године у Орнскелдсвику у Шведској. 

На летњим Параолимпијским играма у програму се 

тренутно налази 19 спортова.

На зимским Параолимпијским играма тренутно се налазе 
3 спорта: алпско скијање,нордијско скијање и хокеј на 
санкама.Од 2006. и карлинг у колицима.

Међународни Параолимпијски комитет је међународна 
спортска организација за спортисте са хендикепом. 
Броји 160 земаља.

Југословенски Параолимпијски Комитет основан је 9. 
септембра 1999. године




