Pierre de Coubertin

Humanista a visionář
S obrovským zájmem sledoval Pierre de Coubertin společenský vývoj a vědecké objevy. Všechno jeho snažení, jeho pocity
a všechny jeho práce pramenily z jeho otevřené duše. Díky enormnímu objemu vědění a díky různorodosti témat, kterými se
zabýval, se řadí do přímé linie pokračovatelů velkých francouzských encyklopedistů 18. století. Pozoruhodný je přitom jeho
talent populárního spisovatele, který jako vědec umí své vědění předat ostatním.
V mnoha oblastech života byl významným průkopníkem, objevitelem a revolucionářem své doby. Ještě po celém století
neztratily jeho vize nic na své aktuálnosti.

Světový mír
Přátelství národů
„Každé čtyři roky musí obnovené
OH poskytovat mládeži z celého
světa možnost šťastného
a přátelského setkání, při kterém
zmizí vzájemná ignorace
a nedorozumění, které vedou
k brutálním konfliktům“

„Nechte nás veslaře, běžce,
šermíře exportovat! To je svobodný
obchod budoucnosti a toho dne, kdy
bude podle zvyků staré Evropy mír
zaveden, získá věc míru nový mocný
rozměr.

Sociální rovnoprávnost
Ve své době navrhuje revolučně
vzdělávání na dělnických vysokých
školách. V roce 1906 zakládá
společnost pro dělnický sport a
tvrdí: „Otevřete brány chrámu
kultury pro všechny…“

Reformace vzdělávání
„Nevyhnutelná nutnost tělesné
kultury a duševní kultury
nevylučuje rozvoj inteligence
a smyslového vnímání. Jde o zákon
harmonického vývoje.“

Sport pro všechny

„Všechny možnosti sportovat pro všechny:
tady bezpochyby tvrdím to, co se dá
považovat za bláznovství. Ignoruji to.
Dlouho jsem o tom přemýšlel a
pochyboval o tom, ale vyzkoušel jsem to.
Vím jen, že je to správné a že je to
možné. Všechny své zbývající síly a
všechna zbývající léta využiji k tomu,
abych je nechal triumfovat.“

Tento cílevědomý, tvůrčí a činorodý muž, jehož osobní deviza zněla „voir loin, parlec franc, agir ferme“
(„předvídat, mluvit otevřeně, rozhodně jednat“), tento rebel proti zavedeným názorům, pro kterého úspěch neměl
smysl, nýbrž ho považoval za prostředek k dosažení vyšších cílů, tento rebel si zaslouží krásný titul „Humanista“
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