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  W przerwie telewizyjnej transmisji 
z Rio de Janeiro – w chwili wytchnie-
nia od olimpijskich zmagań – krótka 
rozmowa na temat igrzysk z młodymi 
amatorkami kąpieli na basenie w To-
ronto. Na pytanie, co sądzą o wystę-
pie kanadyjskiej reprezentacji, jedna 
z interlokutorek – najwyżej ośmiolet-
nia – zachwyca się bez reszty Penny 
Oleksiak. Z przejęciem zauważa, że 
kanadyjska pływaczka ma szesnaście 
lat, a wygrywa nawet z takimi, co ma-
ją dwadzieścia cztery lata. Innymi sło-
wy, generalizując, chodzi o to, że ka-
nadyjska młodzież jest w stanie rywa-
lizować z powodzeniem ze starymi, 
doświadczonymi, dwudziestocztero-
letnimi zawodnikami z innych krajów.
 Ciekawe, że zupełnie tak samo uwa-
żają kanadyjscy sportowcy w pode-
szłym już wieku. Na przykład Derek 
Drouin, zdobywca złotego medalu w 
skoku wzwyż, któremu za cztery lata 
stuknie trzeci krzyżyk, mówi, mając 
wyraźnie na myśli także siebie, że na-
si młodzi reprezentanci zdolni są do 
wielkich czynów i stać ich na to, by 
zajmować miejsca na podium („Our 
young athletes are hungry and truly 
believe that as Canadians that was
something they were capable of”). 
Andre de Grasse, który z powodze-
niem – jak to określił w jednym z wy-
wiadów – „wypróbowywał” na bież-
ni zdolności biegowe sławy sprintu, 
Jamajczyka Usaina Bolta, też nie jest 
już nastolatkiem, ma 21 lat i, jak prze-
powiada się wokół, sportową karierę 
przed sobą. Może więc z tą młodością 
reprezentacji Kanady (mimo że dos-
konale rozumiem stanowisko młodej 
rozmówczyni na basenie w Toronto) 
chodzi trochę o coś innego, niż tylko 
o wiek zdobywczyni czterech medali 
w pływaniu – pierwszej kanadyjskiej 
medalistki olimpijskiej urodzonej w 
tym stuleciu. 
   Może na przykład chodzi o miny, 
jakie kanadyjscy sportowcy stroili po 
ukończeniu konkurencji. Wspomniany
wyżej Andre De Grasse, dobiegając 
do mety u boku jamajskiego szybko-
biegacza, o włos za nim, odpowiadał 
na uśmiech rekordzisty świata i jego 
na wpół żartobliwe grożenie mu pal-
cem szerokim uśmiechem, który mó-
wił: „Sam widzisz, jak ci depczę po
piętach.” Penny Oleksiak kończąc wy-
ścig 100 m w stylu dowolnym miała 
minę, która mogła znaczyć tylko jed-
no: „Ale fajnie… wygrałam!”.
  Ale tak czy inaczej – czy w metry-
kalnym wieku rzecz, czy w wyrazie 
twarzy i gestach – patrząc na olimpij-
skie zmagania z udziałem Kanadyj-
czyków, podzielałem myśl przednasto-
letniej młodzieży z basenu w Toronto, 
że jest to rywalizacja młodości-radości 
ze stuprocentowymi wyczynowcami. 

Jest to młodość, będąca przeciwień-
stwem zawodowców walczących za-
wzięcie, z zaciśniętymi zębami o złoty 
medal, do których zaliczyłbym Ame-
rykanów, Chińczyków, Rosjan i jesz-
cze garść innych – w tym chyba także, 
ale tylko w pewnym sensie, o czym 
wspomnę dalej, Polaków. Również
Północnych Koreańczyków, chociaż 
trudno z całą pewnością powiedzieć, 
że ten smutny przymus malujący się 
na ich twarzach odnosił się wyłącznie 
do sportowego wyniku.
  W tym miejscu, od razu, bez odkła-
dania na potem, należy zapytać o sto-
sowanie dopingu. Powszechne prze-
konanie w tej sprawie jest takie, że 
wszyscy walczący o duże pieniądze 
sportowcy jadą na koksie – z czym 
też, myślę, trzeba się zgodzić. Różnica 
leży w tym, czy jest to jazda na takim 
sprytnym koksie, nad uzyskaniem któ-
rego pracują nieustannie głowy tęgie
w farmakologii – a więc jazda na kok-
sie, którego nie ma jeszcze na liście 
środków w sporcie zakazanych – czy 
też, jak w przypadku polskich sztan-
gistów, faszerowanie się po staremu 
nandrolonem, co zostaje wyłapane za-
raz po wyjściu z samolotu, a nawet –
jak w przypadku rezerwowego Szra-
miaka – jeszcze przed udaniem się na 
lotnisko. 
  Chociaż z tym faszerowaniem się to 
może być przesada, ponieważ polskie 
osiłki zapewniają, że nie brali, co mo-
że być prawdą, jeśli wspomnieć, że 
dwadzieścia osiem lat temu, podczas 
olimpiady zimowej w Calgary, na przy-
jęciu polonijnym nakarmiono polskie-
go hokeistę barszczem z krokietami i
z testosteronem, jak to twierdził sam 
zainteresowany, u którego testosteron 
wykryto. A jeśli nawet wśród swoich
Polak nie może czuć się bezpiecznie, 
to co dopiero mówić o poczuciu bez-
pieczeństwa w kraju, określanym przez 
polskich atletów Trzecim Światem. 
Szczególnie, że – jak dawał do zrozu-
mienia jeden z odesłanych do Polski 
braci atletów – urządzenia do wykry-
wania dopingu były z pewnością, jak 
to w Trzecim Świecie, przestarzałe i 
pewnie na dodatek, jako że to Brazy-
lia, obsługiwane przez szamanów z 
puszczy amazońskiej.
  Po drugie, różnica – jak mniemam 
– tkwi w ilości, a więc w tym, czy ktoś 
koksuje się z myślą o zdobyciu złote-
go medalu, czy też szczytem marzeń 
jest medal brązowy, albo nawet miej-
sce w pierwszej dwudziestce, i wów-
czas ten ktoś bez wygórowanych am-
bicji ogranicza się do dawki średniej, 
do przeciętnego, olimpijskiego w tym 
wypadku, koksowania, nie mając o-
choty przeobrażać się jak po spożyciu 
eliksiru doktora Jekylla, który to eliksir 
nasuwał się na myśl na widok twarzy 

i barów niektórych olimpijskich zwy-
cięzców i zwyciężczyń. 
  Jeśli przyjąć powyższą hipotezę, to 
zrozumiałe stają się pozasportowe 
wyczyny niektórych, nomen omen, 
wyczynowców. Amerykańskiego pły-
waka Ryana Lochte na przykład, któ-
rego prowadzący Last Week Tonight 
John Oliver nazwał a total asshole, a 
który wymyślił historię o bandytach, 
którzy napadli na niego i jego kole-
gów z bronią w ręku w śródmieściu 
Rio, gdy tymczasem okazało się, że to 
nie ich napadli, ale oni wpadli do toa-
lety na stacji benzynowej i coś tam 
zniszczyli. Albo bramkarz kobiecej re-
prezentacji USA w piłce nożnej kobiet, 
Hope Solo, która wybuchła po prze-
granym meczu ze Szwecją, nazywając 
zwycięską drużynę zespołem tchórzy. 
Przypuszczam, że takie zachowania 
biorą się z tego, że nadmiar koksu mu-
si być w jakiś sposób spalony. Chcia-
łem tu włączyć także polskich siatka-
rzy, którzy po wygraniu meczu z Irań-
czykami wdali się z nimi w awanturę 
pod siatką – ale po chwili zastanowie-
nia stwierdziłem, że może koks nie 
był do tego konieczny – może było 
to wynikiem ogólnego polskiego kli-
matu.
  Kanada – chyba od czasu zdyskwa-
lifikowania za doping sprintera Bena 
Johnsona na olimpiadzie w Seulu w 
1988 roku – prowadzi systematyczną 
kontrolę antydopingową u siebie, dzię-
ki czemu nie kompromituje się na mię-
dzynarodowej arenie sportowej. Z tej 
przyczyny w naszej olimpijskiej repre-
zentacji w Rio nie znalazł się zapaśnik 
Tamerlan Tagziev, objęty czteroletnim 
zakazem występowania po wykryciu 
u niego śladu meldonium. Raz jednak 
okazało się, iż kanadyjskie standardy 
w tej mierze nie są do końca zgodne 
z normami Międzynarodowego Ko-
mitetu Olimpijskiego. Była to sprawa 
nader charakterystyczna dla kraju, 
w którym uprawianie sportu – nawet, 
jak to się okazało, z myślą o starcie na 
międzynarodowych turniejach – za-
wiera w sobie zawsze spory element 
rekreacji i tak zwanego fanu (fun).
  Myślę tu o olimpiadzie zimowej w 
Nagano (1998r.), gdzie po zdobyciu 
złotego medalu przez Rossa Rebaglia-
ti odkryto, że nasz snowboardzista je-
chał na trawce. Kanadyjscy działacze 
sportowi i kanadyjscy politycy musie-
li się wtedy włączyć w sprawę, tłuma-
cząc działaczom MKOl-u, że zawod-
nik pochodzi z Vancouver, gdzie traw-
ka mieści się w stylu życia, a za wy-
granie snowboardu na trawce – która 
jest niepodważalnym utrudnieniem 
w każdej dyscyplinie sportowej – Ross 
Rebagliati powinien otrzymać nawet 

dwa złote medale albo chociaż jakiś 
dyplom uznania. W efekcie tej obrony 
olimpijczykowi z Whistler pozosta-
wiono w spokoju jeden, ten faktycz-
nie przez niego złoty zdobyty złoty 
medal. Dobre i to.
 W Rio de Janeiro reprezentacja Ka-
nady zdobyła 22 medale, w tym naj-
więcej brązowych, co uznaje się za 
sukces, ponieważ od dwudziestu lat 
(olimpiada w Atlancie w 1996 r.) Ka-
nada na każdych letnich igrzyskach 
olimpijskich zdobywa mniej więcej 
tyle samo medali. Tym razem zdo-
była o jeden złoty medal więcej niż 
w Atlancie, Sydney, Atenach i Peki-
nie, i aż trzy więcej niż w Londynie 
– i jeszcze więcej brązowych medali, 
które – moim zdaniem – są kanadyj-
skim sportowcom takie bardzo do twa-
rzy. Większość z tych najnowszych 
22 medali wywalczyły kobiety.
 Ale to nie dlatego jest mi szkoda Rio. 
Sportowe sukcesy dostarczają mi u-
miarkowanej radości, ponieważ jestem 
ogólnie umiarkowanym kibicem spor-
towym (pomijając oczywiście Van-
couver Canucks) i chociaż piętnaście 
brązowych medali bardzo mojemu 
umiarkowaniu przypada do gustu, to 
jednak co innego budziło mój zachwyt 
podczas owych szesnastu sierpnio-
wych dni.
  Żeby rzecz wyjaśnić, powinienem 
chyba powiedzieć najpierw, że ogól-
nie mało czasu spędzałem na gapie-
niu się w telewizor. Owszem, takie na 
przykład rugby kobiecych siódemek 
przykuwały moją uwagę i budziły du-
że emocje. Dech w piersi zapierał mi 
widok rugbystek – wszystko jedno 
w jakich barwach – goniących się po 
boisku, walących się z byka, kotłują-
cych, szarpiących, wyrywających so-
bie piłkę, zwalających z nóg i przy-
gniatających do ziemi, a w wypadku 
przegrania meczu – płaczących. Oczu 
nie mogłem oderwać.
  Jednak, jak powiedziałem, mało za-
siadałem przed telewizorem (zawsze 
mało zasiadam), spędzając większość
szość czasu na słuchaniu wydobywa-
jących się z niego słów. Zwykle, pra-
cując przy komputerze, słucham mu-
zyki – teraz, w gorących sierpniowych 
dwóch tygodniach, zamiast muzyki 
słuchałem telewizora. Płynące z kana-
łów CBC, SN, TSN i TSN2 słowa nio-
sły radość, budziły optymizm i ogól-
nie pozytywne myśli. Przede wszyst-
kim dlatego, że w olimpijskich rela-
cjach i komentarzach nie było prze-
granych; wszyscy byli wspaniali, róż-
nili się jedynie zajętą pozycją. I doty-
czyło to nie tylko Kanadyjczyków, ale 
w ogóle wszystkich.
  Przegrani byli na polskich portalach 

informacyjnych, do których zagląda-
łem z rosnącą niechęcią. Najpierw by-
ła przegrana Agnieszki Radwańskiej 
– w komentarzach polskich kibiców 
przegrana wręcz antypolska – a potem 
gromy na polskich siatkarzy po prze-
granej z drużyną USA. Pobrzmiewał 
w tych wiadomościach głos, że każda 
przegrana reprezentanta Polski to cios 
w polski honor. W tym sensie była to 
presja na bycie wyczynowcem. 
  Radością była wygrana – ale była 
to dziwna radość. Po wygranej Anity 
Włodarczyk tytuły krzyczały: „Anita i 
długo, długo nic! Polka znokautowała 
rywalki w rzucie młotem”, „Rywalki 
nie istniały!”… Zastanawiał mnie ten 
ton, w którym słyszałem przekonanie
mediów w Polsce, że Polacy bardzo, 
ale to bardzo potrzebują słów otuchy.
Słów, dzięki którym mogliby sobie 
powiedzieć: - Może mamy fobie, któ-
rych wciąż nie możemy się pozbyć 
– może ciąży nam ten sam od dzie-
siątków lat polski kompleks wobec 
Zachodu – może jedynym sposobem 
zagłuszenia poczucia beznadziei, bra-
ku perspektyw i nieznajomości świata
jest ONR-owski nacjonalizm – ale je-
śli chodzi o rzut młotem, to nie ma na 
świecie nam równych!
  Dziwne uczucia się budziły, kiedy 
tego samego dnia czytałem na polskim 
portalu wiadomość o tym, że polscy 
sportowcy skarżą się na warunki pa-
nujące w wiosce olimpijskiej (brak 
wody, robactwo… Trzeci Świat), a 
godzinę czy dwie później słyszałem 
rozmowę z kanadyjskimi zawodni-
kami, którym wszystko się podobało, 
i dziwiono się przy tym, że Brazylia, 
mimo ograniczonego budżetu, tak do-
brze wszystko przygotowała. Jedyne 
narzekanie w kanadyjskich mediach, 
jakie znalazłem, skierowane było pod
adresem Kanady; chodziło w nim o 
to, że prawie wszyscy nasi lekkoatleci 
otrzymali od państwa tylko jeden kos-
tium startowy na zmianę, przez co 
muszą oni stale pamiętać o praniu… 
czasem ręcznym w łazienkowej umy-
walce.
  Dobre fluidy płynęły nawet z tele-
wizyjnych reklam – widać należycie 
opłaconych, zrobionych przez fachow-
ców – odstających od denerwującego
prymitywizmu komercyjnej powszed-
niości. Dwie zwłaszcza podrywały 
mnie nieustannie: dowcipna i dobra 
aktorsko reklama Las Vegas (What 
happens here, stays here) oraz zabaw-
ny spot czekolady Cudbury z udzia-
łem kosmitów.
  Nie trzeba zatem być wielkim kibi-
cem, żeby czerpać radość z igrzysk. 
Wszystko zależy od tego, jak na rzecz 
się patrzy.

Złoci medaliści. Od lewej: Erica Wiebe, Derek Drouin, Penny Oleksiak i Rosie MacLennan 
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