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   Indywidualnie lub zespo³owo, na 
ziemi, w wodzie lub w powietrzu, szla-
chetna rywalizacja, walka z przeciw-
nikami, ale też i z samym sob¹, ze
swymi s³abościami. Sport. Od dys-
cyplin najpopularniejszych, jak pi³ka 
no¿na, przez hokej, tenis, koszyków-
kę, do tych, któe fascynuj¹ tylko nie-
liczn¹ garstkę ludzi, jak curling czy 
polo. Wszędzie chodzi o realizowanie 
³acińskiej maksymy będ¹cej mottem 
igrzysk olimpijskich: Citius, Fortius, 
Altius – Szybciej, Mocniej, Wyżej. 
Oczywiście, zgodnie z duchem fair 
play. Taki jest idea³, a jak jest napraw-
dę?

  The most important thing in the Olympic Games is not to win, but to take part; 
just as in life the most important thing is not the triumph, but the struggle. 
The essential thing is not to have conquered, but to have fought well.
                                                                       Baron Pierre de Coubertin

TOMASZ SZRAMKE

Sport jak ca³a reszta…

  No cóż, chcia³bym wierzyć w czys-
ty sport, ale fakty mówi¹ same za sie-
bie. Kilka lat temu w wyścigu Tour 
de France fantastycznie spisywali się 
zawodnicy z grupy Festina. Jak się 
okaza³o jakiś czas później, kierow-
nictwo i lekarze zespo³u byli odpo-
wiedzialni za doping wśród swoich 
zawodników. W roku 2006 Jason 
Gatlin wyrówna³ rekord świata na 
dystansie 100 metrów. 9.77 sekundy 
– niesamowite. Kilka tygodni później 
zosta³ zdyskwalifikowany na 8 lat, 
bowiem w jego organizmie wykryto 
nadmiar testosteronu. Wyniki ankiety 
przeprowadzonej wśród amerykań-
skich sportowców s¹ zatrważaj¹ce – 
ponad po³owa z nich zdecydowa³aby 
się wzi¹ć doping, gdyby pozwoli³o im 
to zdobyć z³oty medal na olimpiadzie 
- nawet jeśli mieliby umrzeć w ci¹gu 
kilkunastu lat.
  Co pcha ludzi do tego, by niszczyć 
swój organizm, ³adowaæ w siebie pi-
gu³ki, zastrzyki dla tych kilku chwil
s³awy? Zawodnicy twierdz¹, że to ki-
bice, sponsorzy, telewizja wymagaj¹ 
bicia kolejnych rekordów i spektaku-
larnych wyników. Ale czy to jest wy-
starczaj¹cy powód, żeby ogl¹dać na
stadionach zawody mutantów? Nad
zdobywaniem z³otych medali, równie 
usilnie jak zawodnicy i trenerzy, pra-
cuj¹ firmy farmaceutyczne produku-
j¹ce specyfiki „wspomagaj¹ce”.
  Doping rozwin¹³ się najmocniej w 
okresie zimnej wojny, sport by³ bo-
wiem substytutem walki militarnej. 

Presja wyniku by³a tak silna, że za-
wodnicy musieli się „koksować”, aby 
sprostać oczekiwaniom w³adz. Ludzie 
potrzebowali i potrzebuj¹ nadal boha-
terów, szkoda tylko, że jest tak, jak 
pisa³ Erich Fromm – igrzyska zamie-
niaj¹ się w kult pogańskich herosów, 
zwycięzc¹ jest ten, który jest najsil-
niejszy, najbardziej agresywny, a za-
pomina się, że za wszystkim stoi mie-
szanina brudnych interesów, których 
jedynym celem s¹ pieni¹dze. Dosko-
nale widać to by³o na przyk³adzie olim-
pady w Pekinie. Śmieszne wydaje się 
has³o pochodz¹ce z karty olimpijskiej: 
„Celem olimpizmu jest umieszczanie

sportu wszędzie tam, gdzie może on 
s³użyć harmonijnemu rozwojowi czło-
wieka, z nastawieniem na d¹żenie do 
stworzenia pokojowego spo³eczeń-
stwa, które troszczy się o zachowanie
godności cz³owieka” – gdy organizuje 
się igrzyska w kraju, gdzie nagminnie
³amie się prawa cz³owieka, istniej¹ 
obozy koncentracyjne i obozy pracy 
i torturuje się więźniów. Ale przecież 
Chiny to zbyt ważny partner gospo-
darczy dla światowych mocarstw, by 
można by³o pozwolić sobie na zepsu-
cie z nim stosunków.

  Zawodnicy usprawiedliwiaj¹ się 
często sloganem: „Przecież wszyscy 
bior¹”. ̄ ywię g³ębok¹ nadzieję, że 
jednak nie wszyscy. Tych, którzy s¹ 
czyści niektórzy być może nazw¹ 
naiwniakami b¹dź g³upkami, którzy 
nie korzystaj¹ z „dobrodziejstw” no-
woczesnej chemii i medycyny. Dla 
mnie będ¹ oni jako jedyni prawdzi-
wymi Sportowcami i dowodem na to, 
że idee twórcy nowożytnego olim-
pizmu, choć przykryte gruba warstw¹ 
kurzu, jeszcze żyj¹.


