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Niezmierzony, tajemniczy,
piękny Czarny Ląd
i jego futbol
Afryka jako kontynent wciąż jest tajemnicza pod
względem geograficznym, ma też ogromne rezerwy gospodarcze i surowcowe. W tamtejszej piłce nożnej cechy
te ogniskują się w dwójnasób.
Na Czarnym Lądzie rozegrano więcej edycji mistrzostw kontynentu w konkurencji drużyn narodowych,
czyli Pucharów Narodów Afryki, niż odbyło się turniejów
o mistrzostwo świata, o czempionacie europejskim nawet
nie wspominając. Miałem okazję kilkakrotnie być w centrum tych wydarzeń. Jako selekcjoner reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, Tunezji i Mali dochodziłem do
najlepszej czwórki turnieju, dwa razy moi wybrańcy stawali na podium. Właśnie przy okazji Pucharu Narodów
Afryki szczególnie widoczna staje się tamtejsza odmienność i barwność, celebrowanie obrzędów, najrozmaitsze
talizmany, czarownicy czy zabobony. Wszystko to jest
wpisane w krajobraz rywalizacji na boisku.
Wielu fachowców twierdzi, że Czarny Ląd to piłkarski
uśpiony tygrys. I zastanawiają się, czy te ogromne rezer-
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wy ujawnią się za jakiś czas, czy może już w 2010 roku
przy okazji pierwszego mundialu rozgrywanego na tym
kontynencie. Moim zdaniem to nie tyle uśpiony tygrys,
ile lew. Bo przecież to „Nieposkromione Lwy” z Kamerunu dotarły najdalej w mistrzostwach świata – do ćwierćfinałowej ósemki w roku 1990. Wyczyn ten 12 lat później
powtórzył Senegal, którego reprezentację również prowadziłem podczas Pucharu Narodów.
Biorąc pod uwagę sukcesy w tej właśnie imprezie, na
pierwszy plan wkracza Egipt, mający na swoim koncie
najwięcej tytułów mistrza Afryki i będący złotym medalistą trzech ostatnich turniejów. Potomkom faraonów brakuje jednak osiągnięć na arenie światowej.
Do tej pory lepszymi niż reprezentacje ambasadorami
i promotorami afrykańskiego futbolu w Europie i świecie są konkretni zawodnicy. Przecież legendarny Eusebio, który z ogromnym powodzeniem grał dla Portugalii, pochodzi z Mozambiku. Larbi Ben Barek, nazywany
wręcz „bogiem futbolu”, to reprezentant Francji, ale na
zasadzie naturalizacji, gdyż urodził się i podstaw futbolu
uczył w Maroku. Marcel Desailly przybył z Ghany, a Patrick Vieira z Senegalu, po czym w barwach Francji zostali
mistrzami świata w 1998 i Europy w 2000 roku.
Jednak Czarny Ląd dochował się też potężnej armii
już całkowicie swoich piłkarzy – boiskowych artystów
najwyższej próby. Roger Milla z Kamerunu to skromny
uczestnik mistrzostw świata 1982, w 1990 roku już bohater, a jeszcze w 1994 roku bił rekordy mundialowej
długowieczności. Miło było mieć go pod opieką, kiedy
trenowałem drużynę z Saint-Étienne. A Abdelkrim Merry, bardziej znany jako Krimau? Był postrachem Polaków
w ekipie Maroka podczas mistrzostw świata w 1986 roku. Jego dla odmiany prowadziłem w FC Metz. Kalu
Uche, mój podopieczny z Wisły Kraków, przebił się i do
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ligi hiszpańskiej, i do tradycyjnie mocnej reprezentacji
Nigerii. Wielką odczuwam satysfakcję, obserwując dwa
bodaj najsłynniejsze kluby świata, bowiem Mahmadou
Diarra gra w Realu Madryt, a Seydou Keita w FC Barcelona. To reprezentanci Mali, z którymi wspólnie w roku
2002 świętowaliśmy czwarte miejsce w Pucharze Narodów Afryki.
W roku 1995 absolutnie najlepszym piłkarzem świata był George Weah, duma Liberii. Niecałe dziesięć lat
wcześniej o europejskim Pucharze Mistrzów dla FC Porto
zadecydowała świetna gra, w tym pamiętny strzał piętą,
Rabaha Madjera z Algierii. Ghana swego czasu szczyciła się Abedim Ayew, używającym przydomku Pele, dziś
ma fantastycznego pomocnika londyńskiej Chelsea, jednego z najdroższych piłkarzy świata – Michaela Essiena.
Za również ogromne pieniądze do tej samej Chelsea trafił inny heros współczesnego futbolu, napastnik Didier
Drogba, reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej. Do niedawna w Barcelonie, a obecnie w Interze Mediolan czaruje kameruński snajper Samuel Eto’o.
Nie tylko ja uważam Afrykę za niewyczerpaną skarbnicę piłkarskich diamentów. Kwestia tylko – jak, kiedy
oraz gdzie są i będą szlifowane. Zasadniczym w tej chwili wyzwaniem jest wyważenie proporcji między taktyką
a grą radosną. Czarny Ląd będzie naprawdę dobry, jeśli,
nie gubiąc swych naturalnych wartości, pomyśli jednak
o pewnych ryzach taktycznych. Tak, by nie traciła na tym
gra obronna, lecz aby zarazem anegdoty o swego rodzaju naiwności afrykańskich zespołów zostały zastąpione
komplementami w stylu: jakie te lwy, tygrysy czy wielbłądy przebiegłe i sprytne!
Zachęcam do sięgnięcia po książkę Afryka gola!, bo
można się z niej wiele dowiedzieć nie tylko o futbolu na
Czarnym Lądzie, ale też o życiu zwykłych ludzi. Cieszę
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się, że ukazuje się ona w związku z mistrzostwami świata
w Republice Południowej Afryki, gdzie razem z prowadzoną przeze mnie reprezentacją Tunezji miałem okazję
gry w 1996 roku podczas Pucharu Narodów Afryki. Turniej o mistrzostwo globu zawsze dostarcza wielu emocji.
Dzięki niniejszej książce lepiej można poznać ten wielki,
ciekawy oraz pełen piłkarskich talentów kontynent.
Henryk Kasperczak

CZĘŚĆ PIERWSZA

Piłka po
afrykańsku

Rozdział I

Gra o wszystko
1. Mundial na Czarnym Lądzie
Afryka już w końcu lat 80. ubiegłego wieku starała się o organizację turnieju finałowego mistrzostw świata w piłce nożnej.
Kandydatura Maroka nie znalazła jednak wtedy uznania w oczach
działaczy światowej federacji piłkarskiej. Po tym, jak organizację
imprezy w 2002 roku przyznano wspólnej azjatyckiej kandydaturze
Korei Południowej i Japonii, wydawało się, że przyszedł wreszcie
czas na Afrykę. Niestety, latem 2000 roku FIFA postanowiła, że MŚ
w 2006 roku odbędą się nie w RPA, które wysunęło swą kandydaturę, a w Niemczech. Zdecydowała postawa delegata Oceanii Charlesa
Dempseya z Nowej Zelandii. Szef Konfederacji Piłkarskiej Oceanii
został zobowiązany przez futbolowe władze swojego regionu do
oddania głosu na kandydata z Afryki. Żeby mieć pewność, iż pochodzący ze Szkocji Dempsey zagłosuje tak, jak to było uzgodnione,
ówczesny prezydent RPA Thabo Mbeki rozmawiał z premier Nowej
Zelandii Helen Clark, a Nelson Mandela w przeddzień kluczowego
głosowania starał się porozmawiać z Dempseyem osobiście. Nowozelandczyk grzecznie jednak odmówił. Już wtedy było wiadomo, że
sympatyzuje z Niemcami, widziano na przykład, jak grał w golfa
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Republika Południowej Afryki była faworytem w wyścigu o organizację piłkarskich mistrzostw świata na Czarnym Lądzie. Tu centrum Kapsztadu

z samym Franzem Beckenbauerem, szefem komitetu organizacyjnego mistrzostw świata w Niemczech. Przed decydującą, trzecią
turą głosowania Dempsey, ku konsternacji wszystkich, spakował
się i… pojechał na lotnisko. Swoją decyzję argumentował względami osobistymi. Jego nieobecność podczas decydującego głosowania
przesądziła o minimalnej wygranej Niemiec stosunkiem głosów 12
do 11. Afryka marzenia o organizacji turnieju musiała odłożyć na
kilka lat.
W trakcie Pucharu Narodów Afryki w 2004 roku, rozgrywanego na stadionach Tunezji, Danny Jordaan, prezydent południowoafrykańskiej federacji piłkarskiej i szef komitetu organizacyjnego
„Mundial 2010 w RPA”, przekonywał, że spośród kilku kandydatur
z Czarnego Lądu ich jest najlepsza.
– Już teraz mamy do dyspozycji trzynaście nowoczesnych stadionów. Brak problemów z infrastrukturą: hotelami, transportem,
łącznością. Pozyskaliśmy bogatych sponsorów i mamy doświadczenie w organizacji największych sportowych imprez. W 1995 roku
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byliśmy gospodarzem Pucharu Świata w rugby, w 1996 roku Pucharu Narodów Afryki, rok później lekkoatletycznego Pucharu Świata,
a w 2003 roku mistrzostw świata w krykiecie – wyliczał Jordaan.
Działacze południowoafrykańscy organizowali konferencje prasowe, prelekcje, rozdawali dziennikarzom gadżety i przekonywali
do swojej oferty. Największym rywalem RPA było Maroko, które
o organizację mundialu starało się po raz czwarty. Swą kandydaturę wysunął również Egipt, pojawiła się też wspólna oferta Tunezji
i Libii.
W maju 2004 roku FIFA, ku uciesze tysięcy fanów piłkarskich
w Republice Południowej Afryki, zdecydowała o powierzeniu mistrzostw świata właśnie temu krajowi.
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