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Futbol w cieniu Holokaustu. Ajax, Holendrzy i wojna
(tyt. oryg.: Ajax, the Dutch, the War)
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Przemilczane fakty z historii europejskiego futbolu

Simon  Kuper,  brytyjski  dziennikarz  sportowy  żydowskiego  pochodzenia,  omawia  tragedię 
Holokaustu  i  jej  późniejsze  reperkusje  z  niespotykanej  dotąd  perspektywy  – piłkarskiej. 
Najwybitniejszy  holenderski  klub  piłkarski,  Ajax  Amsterdam,  od zawsze  związany  był 
z tamtejszą  społecznością  żydowską.  Autor  przedstawia  więc  zarówno wojenne  losy  Żydów 
działających w Ajaksie,  jak i  powojenne związki  klubu z Żydami,  a pośrednio także Izraela 
z Holandią.  Wskazuje  przy  tym  na  zaskakujące  powiązania:  wielka  (i jak  wielu  przyznaje, 
całkowicie  irracjonalna)  sympatia  do  Kraju  Tulipanów panująca  w Izraelu,  uniemożliwienie 
arbitrowi z Izraela sędziowania finału Mistrzostw Świata 1978 ze względu na udział Holandii, 
współtworzenie potęgi „żydowskiego” Ajaksu przez ludzi, którzy wzbogacili się na kolaboracji  
z III Rzeszą, rzekoma żydowskość wybitnego piłkarza Johanna Cruijffa i wiele innych.

Historia  klubu  Ajax  stanowi  dla  autora  punkt  wyjścia  do  rozważań  na  temat  niezwykłych 
faktów  z  historii  europejskiego  futbolu.  Czytelnik  pozna  między  innymi  odpowiedzi 
na następujące pytania: Dlaczego Ernest Wilimowski, jeden z najlepszych strzelców w historii 
reprezentacji Polski, został wymazany z pamięci polskiego futbolu? Jak zakończył się jedyny 
mecz  niemieckiej  reprezentacji,  na  który  pofatygował  się  Hitler?  Jak  wyglądały  angielskie 
rozgrywki ligowe w czasie wojny? Dlaczego angielska reprezentacja przed meczem w Berlinie 
w 1938 roku przyłączyła się do gospodarzy w nazistowskim pozdrowieniu? Czy w latach 70. 
Diego Maradona mógł rozpocząć karierę w lidze holenderskiej?

Tekst polskiego wydania został  opatrzony przez Simona Kupera przedmową, w której  autor 
odnosi się również do aktualnych problemów polskiego futbolu.

Opinie i recenzje:

„Pełna pasji, poruszająca książka.” – Guardian

„Jego dokonana świeżym okiem analiza […] ani na chwilę nie robi się nudna, jest bowiem zaludniona całą plejadą 
przedziwnych postaci.” – Daily Telegraph

„Kuper pokazuje, że futbol można potraktować w sposób, który wzbogaca naszą perspektywę patrzenia na świat.” 
– The Spectator

„Książka Kupera to objawienie. […] To niespodziewany tryumf; wzruszający i pouczający.” – Leeds Guide
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O autorze

Simon Kuper – brytyjski dziennikarz sportowy żydowskiego pochodzenia. Przyszedł na świat 
w Ugandzie, w młodości przeprowadził się z rodzicami do Holandii. Później mieszkał w RPA, 
Anglii, Niemczech, USA, Szwecji i na Jamajce. Studiował w Oxfordzie i na Harvardzie. Obecnie 
mieszka w Paryżu z żoną i dziećmi.

Pisał  dla  „Observera” i  „Guardiana”,  obecnie  współpracuje  z  „Financial  Times”.  W  pracy 
dziennikarskiej  skupia  się  na  obserwowaniu  sportu  „z  perspektywy  antropologicznej”. 
Opublikował dwie bardzo dobrze przyjęte książki poświęcone historii  piłki nożnej:  Football  
Against the Enemy oraz  Ajax, the Dutch, the War (tytuł polski:  Futbol w cieniu Holokaustu.  
Ajax, Holendrzy i wojna).

fot. Vincent Lignier

Jak podsumować perspektywy i zainteresowania tak ciekawego człowieka? W lipcu „Financial 
Times” uciekł  się  do zastosowania języka obrazkowego,  publikując  humorystyczny rysunek, 
przedstawiający w uproszczeniu najważniejsze sprawy w życiu Simona Kupera1.  Znajdziemy 
tam:  Paryż  (miejsce  zamieszkania),  europejski  styl  życia  (ekosystem),  holenderski  futbol 
(główny  przedmiot  zainteresowania),  miasta,  bogactwo  i  ubóstwo  (poboczne  przedmioty 
zainteresowania),  wychowanie  dzieci  (pierwszy  etat),  dziennikarstwo  (drugi  etat),  George'a 
Orwella  (wzór  do  naśladowania),  język  angielski  (narzędzie  pracy),  lunch  (najchętniej 
w towarzystwie książki) i rasizm (niedobrze).

1  http://www.ft.com/intl/cms/s/2/f503e1ae-f3f8-11e2-942f-00144feabdc0.html#axzz2cmgjReaX
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Wiatr od morza to…

zapach kanadyjskich lasów
gwar angielskich portów
piaski Afryki
ostra woń chłodnego, arktycznego powietrza
smak soli w ustach
okrzyki rybaków zarzucających sieci u zapomnianych wybrzeży

…gdańskie wydawnictwo założone przez Michała Alenowicza, 
miłośnika książek i tłumacza literatury anglojęzycznej.

Wyszukujemy dla Państwa wyjątkowe i wręcz magiczne książki – prawdziwe rarytasy światowej literatury. 
Nieraz są to zapomniane i nigdy nie tłumaczone na język polski dzieła, nagradzane przed laty prestiżowymi 
nagrodami,  innym razem  niezwykłe  powieści  wciąż  nieodkrytych  w  Polsce  pisarzy  młodego  pokolenia. 
Lubimy wyobrażać sobie, że sprowadzając je do Polski stajemy się niczym dawni gdańscy kupcy, zaopatrujący 
niegdyś kraj w egzotyczne przyprawy i drogie tkaniny. Niech i dziś z prastarego nadbałtyckiego portu płynie  
to, co dodaje życiu smaku – wyjątkowa, poruszająca wyobraźnię literatura na najwyższym poziomie.

Książka Simona Kupera Futbol w cieniu Holokaustu to zalążek nowej serii wydawniczej: WIATR HISTORII. 
Seria ma stanowić zbiór literatury non-fiction przedstawiającej najważniejsze wydarzenia ostatniego stulecia  
z  niespotykanej  dotąd  perspektywy.  Pomysłodawcą  serii  i  autorem przekładów jest  Łukasz  Golowanow, 
tłumacz literatury faktu, wielbiciel historii i lotnictwa. Kolejną pozycją w serii non-fiction będzie książka 
„Kobiety w kokpicie”, przybliżająca losy bohaterskich lotniczek biorących udział w II wojnie światowej.

fot. Magdalena Alenowicz
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