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Fotografie. Najstarsze datowane na lata 60.
minionego stulecia, najnowsze w zasadzie
wspó∏czesne. Na ka˝dej ta sama, dostojna po-
staç urodzonego przywódcy, cz∏owieka o nie-
zachwianej wierze we w∏asne mo˝liwoÊci.
Przewracajàc kartki albumu, dostrzegam, ˝e
sportowà koszulk´ coraz cz´Êciej zast´puje
Êwietnie skrojony garnitur, a ciemna czupryna,
troch´ nieudolnie maskujàca wydatne zakola,
ust´puje miejsca srebrzyÊcie falujàcym, staran-
nie zaczesanym ku górze w∏osom. Niebieskie
oczy od pewnego momentu spoglàdajà na
Êwiat przez gustownie dopasowane okulary.
Przybywa te˝ zmarszczek, owal twarzy zaÊ
p´cznieje nieco w poziomie, dajàc jasno do
zrozumienia, ˝e latka lecà nieub∏aganie. Lecz
biologiczna egzystencja nie narusza ani troch´
esencji portretowanego m´˝czyzny. Bo Franz
Anton Beckenbauer pozosta∏ „Cesarzem”, na
którego ˝yciowej drodze sukcesy wyrastajà
niczym grzyby po deszczu: mistrzostwa Bun-
desligi, Puchary Niemiec, klubowe Puchary

Europy, medale mistrzostw Êwiata i Europy,
w tym te najwa˝niejsze, pokryte z∏otym krusz-
cem. Nie brakuje te˝ indywidualnych nagród
i odznaczeƒ: dwukrotnie Z∏ota Pi∏ka dla naj-
lepszego futbolisty Êwiata, ponadto wszelkiej
maÊci krzy˝e i ordery. Pi∏karz i trener si´gajà-
cy po najwi´ksze laury, teraz jako honorowy
prezes Bayernu Monachium walczy o kolejny,
piàty ju˝ w historii klubu, Puchar Europy. 

Istniejà ludzie, którzy „wrzuceni-w-Êwiat”,
by pos∏u˝yç si´ frazà po˝yczonà od Martina
Heideggera, potrafià ten Êwiat bezwarunkowo
sobie podporzàdkowaç. Otoczeni wianuszkiem
przyjació∏ wytrwale pokonujà przeszkody i,
czerpiàc z niepowodzeƒ dodatkowe pok∏ady
si∏, odnotowujà kolejne tryumfy. Wrogowie
szanujà ich, a nierzadko nawet podziwiajà. Ta-
kich szcz´Êciarzy podziwiamy zresztà wszyscy. 

Tymczasem po drugiej stronie psychofizycz-
nego uniwersum, wbrew temu, czego mo˝na
by oczekiwaç od bezwzgl´dnej logiki dychoto-
micznego porzàdku, nie odnajdziemy ideal-
nych nieudaczników. Mamy za to plejad´ ty-
pów niedoskona∏ych, skrz´tnie omijanych
przez elegancików obmyÊlajàcych poradniki
„Jak zostaç super…”. Wi´kszoÊç z nich (nas?)
doÊç dobrze opisuje s∏owo „przeci´tny”. Ale
zdarzajà si´ przypadki trudniejsze, a przez to
ze wszech miar intrygujàce, kto wie, mo˝e na-
wet tworzàce trzeci cz∏on naszego podzia∏u. Sà
to ludzie znani i lubiani, cieszàcy si´ powodze-
niem u p∏ci przeciwnej, zamo˝ni, wreszcie po-
siadajàcy „to coÊ” – talent czy, jak wolà inni,
dar od Boga lub Natury. Wszystko majà na
wyciàgni´cie r´ki i w zasadzie nic nie stoi na
przeszkodzie, by stali si´ prawdziwymi hero-
sami. A jednak…

W 1961 roku Matt Busby, legendarny mene-
d˝er Manchesteru United, otrzyma∏ od Boba
Bishopa, zajmujàcego si´ wtedy wyszukiwa-
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W 1961 roku Matt Busby,
legendarny mened˝er
Manchesteru United, otrzyma∏
od Boba Bishopa telegram
nast´pujàcej treÊci: „MyÊl´, ˝e
odnaleêliÊmy geniusza”.
WiadomoÊç przysz∏a z Belfastu,
entuzjastyczna zaÊ opinia
odnosi∏a si´ do 15-letniego
George’a Besta. M∏odzian nieco
wczeÊniej zosta∏ uznany przez
szkoleniowców w lokalnym
klubie Glentoran za zbyt
cherlawego, by zawodowo
zajmowaç si´ kopaniem pi∏ki.



niem utalentowanych pi∏karsko dzieciaków,
telegram nast´pujàcej treÊci: „MyÊl´, ˝e odna-
leêliÊmy geniusza”. WiadomoÊç przysz∏a
z Belfastu, entuzjastyczna zaÊ opinia odnosi∏a
si´ do 15-letniego George’a Besta. M∏odzian
nieco wczeÊniej zosta∏ uznany przez szkole-
niowców w lokalnym klubie Glentoran za zbyt
cherlawego, by zawodowo zajmowaç si´ kopa-
niem pi∏ki. Na szcz´Êcie Bishop nie mia∏ zwy-
czaju przejmowaç si´ cudzymi opiniami. By∏
pewny swego i nie pomyli∏ si´ ani troch´. 

Dwa lata póêniej Best zadebiutowa∏ w senior-
skiej dru˝ynie „Czerwonych Diab∏ów”. Ju˝ je-
go pierwsze spotkanie, w którym podopieczni
Busby’ego zmierzyli si´ z West Bromwich Al-
bion, pokaza∏o kibicom, jaki skarb trafi∏ si´ ich
ukochanemu klubowi. Ale meczem, który po-
twierdzi∏ pozycj´ Besta w Êwiatowym futbolu,
by∏o starcie z Benficà Lizbona w rozgrywkach
Pucharu Europy w roku 1966. Portugalczycy
mieli w swoim sk∏adzie wielkiego Eusebio
i ju˝ choçby ten fakt sprawia∏, ˝e przed gracza-
mi United sta∏o bardzo trudne zadanie. Jednak
fenomenalny Irlandczyk uczyni∏ owo zadanie
du˝o ∏atwiejszym, ni˝ wszyscy sàdzili. Best
wygra∏ mecz w zasadzie w pojedynk´, wbijajàc
rywalom trzy gole. Póêniej swój wyczyn po-
wtórzy∏, choç ze skromniejszà zdobyczà bram-
kowà. W finale Pucharu Europy w roku 1968
trafi∏ do siatki Benfiki zaledwie raz, ale za to
w momencie, gdy dru˝yna tego najbardziej po-
trzebowa∏a – w 92. minucie meczu. W regula-
minowym czasie gry by∏ remis 1:1 i to w∏aÊnie
Best, w doliczonym czasie gry, otworzy∏ drog´
do zwyci´stwa. Potem trafiali jeszcze Brian
Kidd (94. min) i Bobby Charlton (99. min). To
by∏o 7 minut, które wstrzàsn´∏y Portugalià. Po
tamtym meczu Eusebio mia∏ powiedzieç, ˝e nie
jest mu wstyd, bo przegra∏ z wielkim mistrzem.
OczywiÊcie mówi∏ o zawodniku, za którym na
Old Trafford tysiàce rozemocjonowanych gar-
de∏ krzycza∏o „George The Best”! 

Nie by∏o to jedyne przezwisko. Mawiano tak-
˝e: „The Belfast Boy”, „Georgie Boy”, wreszcie
„Piàty Beatles”. Ostatnia ksywka jest szcze-
gólnie idiomatyczna. WczeÊniej miejscem fut-
bolowych gwiazd by∏y stadiony, lecz dla Besta
otoczona trybunami murawa by∏a stanowczo
za ciasna. On by∏ gwiazdà skrojonà wed∏ug no-
woczesnego wzorca, idealnie dopasowanà do
potrzeb pokolenia urodzonego tu˝ po wojnie.
Ze swoimi d∏ugimi, jak na owe czasy, w∏osa-
mi, nonszalanckim zachowaniem i pe∏nym
fantazji stylem gry trafi∏ w czasoprzestrzeƒ
jakby stworzonà specjalnie dla niego. M∏odzi
ludzie nie pami´tali walki z hitleryzmem, ani
tym bardziej przedwojennych odblasków XIX-
-wiecznej imperialnej ÊwietnoÊci Zjednoczo-
nego Królestwa, i coraz bardziej dystansowali
si´ wobec Êwiata wartoÊci w∏asnych rodziców.
Nobliwi kibice i jeszcze bardziej nobliwi pi∏-
karze na wzór Stanleya Matthewsa, o którego
grze Georgie Boy, bez cienia ironii, powie-
dzia∏: „By∏o to tak, jakby na boisku znalaz∏ si´
cz∏onek rodziny królewskiej”1, odchodzili
w przesz∏oÊç. Rewolucja seksualna, studenckie
protesty, ekstrawagancka moda, bigbitowe
i rockowe brzmienia – wszystko to stanowi∏o
doskona∏e t∏o dla barwnej osobowoÊci Besta.
Ten w okamgnieniu dogada∏ si´ z popkulturo-
wym Êwiatem. Powsta∏o coÊ na kszta∏t uk∏adu
symbiotycznego, w tym jedynie ró˝niàcego si´
od znanych nam wspó∏czeÊnie maria˝y sportu
z show-biznesem, ˝e gwiazdor Manchesteru
United bardziej samodzielnie wyznacza∏ tren-
dy w∏asnego stylu. I nic w tym dziwnego, bo
przecie˝ marketingowa maszynka dopiero si´
rozkr´ca∏a, szukajàc najbardziej intratnych
punktów odniesienia i mechanizmów manipu-
lacji. W roli „próbnego modelu” Best spraw-
dza∏ si´ znakomicie. 

Tworzàc w∏asnà mark´, „Ch∏opak z Belfastu”
popisywa∏ si´ nadzwyczajnà wr´cz intuicjà.
Âwietnie wiedzia∏, co i kiedy powiedzieç, gdzie
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si´ pokazaç, z kim sfotografowaç. Ludzie go
uwielbiali i chcieli byç tacy jak on. Kiedy po-
stanowi∏ skróciç w∏osy i odwiedzi∏ w tym celu
salon fryzjerski niejakiego Malcolma Wagnera
zwanego Waggym, jakimÊ cudem dowiedzie-
li si´ o tym dziennikarze. Byli przekonani, ˝e
Best powinien w tym czasie przebywaç na za-
granicznych wakacjach. OczywiÊcie nie omiesz-
kali zapytaç o rzekomà zmian´ planów. Pi∏karz
odrzek∏: „Po prostu wpad∏em tutaj si´ ostrzyc,
jak tylko Waggy skoƒczy, wracam do Hiszpa-
nii”. Gryzipiórkowe towarzystwo podskakiwa∏o
z radoÊci, biegnàc do swoich redakcji z newsem:
GEORGE BEST PRZERYWA WAKACJE NA
MAJORCE, BO MA WIZYT¢ U FRYZJERA!2.
Tym samym salon Waggy’ego sta∏ si´ na jakiÊ
czas najpopularniejszy w ca∏ym Manchesterze.
Podobnych historyjek by∏o bez liku. 

W bezpoÊrednim sàsiedztwie salonu Wagnera
Georgie przez pewien czas prowadzi∏ w∏asny
butik z modà, s∏u˝àcy mu przede wszystkim
jako miejsce schadzek z licznymi, przygodny-
mi kochankami. Mniej wi´cej w tym samym
czasie otworzy∏ te˝ dwa nocne kluby, których
by∏ ˝ywà reklamà. Prawd´ mówiàc, nie by∏o
w nim ˝y∏ki biznesmena, bo wbrew w∏asnym
interesom z zapa∏em wspiera∏ te˝ przedsi´wzi´-
cia konkurencji. Kiedy imprezujàc – zawsze do
bladego Êwitu i w towarzystwie pi´knych ko-
biet – zmienia∏ kolejne lokale, ciàgnà∏ za nim
sznureczek wielbicieli. Nieraz by∏a ich ponad
setka! Best by∏ w centrum uwagi, dzia∏a∏ jak
magnes. Ka˝dy chcia∏ go poznaç, wypiç z nim
drinka, chwil´ pogadaç lub choçby pooddy-
chaç tym samym, zadymionym powietrzem
popularnej knajpy. Masowe media, podobnie
jak teraz, operowa∏y g∏ównie obrazami – koloro-
wa prasa i rodzàca si´ wtedy kolorowa telewizja
potrzebowa∏y przystojnego, zawsze uÊmiech-

ni´tego i skorego do zabawy m∏odzieƒca, który
ubrany w najmodniejsze ciuchy rozmi´kczy
kolana nastolatek i wzbudzi ch´ç papugowania
wÊród facetów. Przy czym wa˝ne by∏o, ˝e ów
przystojniak nie zalicza si´ do grupy ha∏aÊli-
wych muzyków, lecz jest pi∏karzem. To stano-
wi∏o pomost ∏àczàcy pokolenia. Czterdziesto-
czy pi´çdziesi´ciolatkowie mogli zgrzytaç
z´bami, s∏yszàc Help! Beatlesów, kr´ciç z nie-
smakiem g∏owami, widzàc hipisowskie fata∏a-
chy, i smuciç si´ z powodu nieodwracalnego
upadku mieszczaƒskiej moralnoÊci, ale prze-
cie˝ nie byli w stanie zakwestionowaç sporto-
wej klasy George’a Besta.

„The Belfast Boy” gra∏ w pi∏k´ tak, ˝e kibi-
com zapiera∏o dech w piersiach. Dryblowa∏
z ogromnà ∏atwoÊcià, strzela∏ lewà i prawà no-
gà, podczas meczu wpada∏ na pomys∏y, które
innym zawodnikom wyda∏yby si´ czystym sza-
leƒstwem. A on te pomys∏y umia∏ zrealizowaç!
Strzeliç z niemal zerowego konta, widzàc, ˝e
bramkarz niczego si´ nie spodziewa, wjechaç
z pi∏kà do bramki, mijajàc po drodze kilku
obroƒców, uderzyç z woleja albo g∏owà tu˝
przy s∏upku – ˝adne z tych zagraƒ nie by∏o dla
niego za trudne. Wyst´pujàc w latach 1963–
–1974 w barwach Manchesteru United, zdoby∏
178 bramek, do niego te˝ nale˝y klubowy rekord
najwi´kszej liczby goli w jednym spotkaniu –
8 lutego 1970 roku przeciwko Northampton
Town zdoby∏ ich a˝ szeÊç. Z „Czerwonymi
Diab∏ami” si´gnà∏ po Puchar Europy i dwu-
krotnie po mistrzostwo Anglii. W 1968 roku,
a wi´c wtedy, gdy w fina∏owym meczu o Pu-
char Europy przyçmi∏ samego Eusebio,
otrzyma∏ Z∏otà Pi∏k´ i zosta∏ wybrany przez
dziennikarzy graczem roku. Wydawa∏o si´, ˝e
pasmo sukcesów nie ma koƒca.

Lecz w 1974 roku Best opuÊci∏ Manchester
i przeniós∏ si´ do Stockport County. Potem pi∏-
karskie losy genialnego Irlandczyka najlepiej
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oddaje s∏owo „tu∏aczka”. Do roku 1983, kiedy
to zakoƒczy∏a si´ jego zawodowa kariera, zali-
czy∏ dziewi´ç zespo∏ów, tylko od czasu do cza-
su dajàc kibicom satysfakcj´ podobnà do tej
sprzed lat, kiedy ca∏e Old Trafford w uniesie-
niu skandowa∏o jego imi´. Prawda by∏a taka,
˝e sprawy sz∏y coraz gorzej, ale Georgie Boy
nie potrafi∏ i prawdopodobnie nie chcia∏ tego
dostrzec, choç na jego drodze pojawiali si´ od
czasu do czasu ludzie dajàcy mu jasno do zro-
zumienia, ˝e brnie w Êlepà uliczk´:
„Bawi∏em si´ w kasynie w Birminghamie
z Mary Stavin. To by∏o zaraz po tym, jak zo-
sta∏a Miss Âwiata. MieliÊmy cholerne szcz´Êcie
i wyszliÊmy stamtàd z dwudziestoma tysiàca-
mi w kieszeni. [...] Kiedy weszliÊmy do poko-
ju, Mary zrzuci∏a z siebie ubranie, a ja roz∏o˝y-
∏em banknoty na ∏ó˝ku i zaczà∏em je liczyç.
Podniecony zawrotnà sumà, którà uda∏o nam
si´ wygraç, zadzwoni∏em do recepcjonisty
i kaza∏em sobie przynieÊç butelczyn´ poczci-
wego szampana Dom Perignon”.

Rzecz jasna, portier spe∏ni∏ ˝yczenie, przyno-
szàc czym pr´dzej zamówionà „butelczyn´”.
Otrzymawszy za fatyg´ sowity napiwek, zmie-
rza∏ ju˝ ku wyjÊciu, gdy nagle przystanà∏ i zwró-
ci∏ si´ do by∏ego gwiazdora „Czerwonych
Diab∏ów”:
„– Panie Best, czy mog´ pana o coÊ spytaç?
– Wal Êmia∏o – odpowiedzia∏em.
Ponownie spojrza∏ na Mary, na fors´ le˝àcà na
∏ó˝ku, a potem na mnie i na jego twarzy ujrza-
∏em autentyczne wspó∏czucie.
– Prosz´ mi powiedzieç, panie Best, jak to si´
wszystko sta∏o? Gdzie si´ to wszystko zacz´∏o
pieprzyç?”3.

Choroba alkoholowa Besta rozwija∏a si´ od
wczesnej m∏odoÊci. Gdy przyby∏ do Manche-

steru, mia∏ zaledwie 15 lat, a przecie˝ ju˝ dwa
lata póêniej sta∏ si´ jednà z najwi´kszych
gwiazd United. Choç zabrzmi to banalnie,
mo˝na powiedzieç, ˝e popularnoÊç spad∏a na
niego zbyt wczeÊnie. Od dziecka nieÊmia∏y,
wstydzàcy si´ swojego pó∏nocnoirlandzkiego
akcentu, alkoholem dodawa∏ sobie odwagi.
Dopóki pijàc, nie zawala∏ treningów i meczów,
lecz jedynie irytowa∏ trenerów i, od czasu do
czasu, tak˝e kolegów z klubu, nikomu nie
przysz∏o do g∏owy, by w „s∏aboÊci” Besta
upatrywaç powa˝niejszych problemów. By∏y
to czasy, gdy picie traktowane by∏o doÊç po-
b∏a˝liwie. Lecz w najwi´kszym stopniu rozpo-
znanie powagi sytuacji uniemo˝liwia∏a
„Ch∏opakowi z Belfastu” jego pozycja niekwe-
stionowanej gwiazdy. Gra w pi∏k´ stanowi∏a
tylko jeden z elementów wizerunku, który jego
u˝ytkownikowi coraz bardziej wymyka∏ si´
spod kontroli. Best by∏ przecie˝ wzorowym
utracjuszem i kobieciarzem, jedynym sportow-
cem regularnie goszczàcym na pierwszych
stronach bulwarowej prasy. Czy ktoÊ móg∏ so-
bie wyobraziç, ˝e nagle zrezygnuje z tego
wszystkiego, podejmie terapi´ uzale˝nieƒ i za-
cznie ucz´szczaç na mityngi Anonimowych
Alkoholików? Stare powiedzenie g∏osi, ˝e le-
piej byç znanym pijakiem ni˝ anonimowym al-
koholikiem. Do nikogo ta „prawda” nie prze-
mawia∏a równie skutecznie jak do Besta.

Po odejÊciu z Manchesteru United, choç tak
naprawd´ ju˝ na poczàtku lat 70. problemy
z alkoholem przybra∏y na sile, Georgie Boy
coraz cz´Êciej móg∏ o sobie mówiç, ˝e jest
gwiazdà, lecz z pewnoÊcià nie gwiazdà futbo-
lu. Tym samym zaczà∏ kruszeç fundament, na
którym utrzymywa∏a si´ jego medialna i finan-
sowa pozycja. A poniewa˝ „uk∏ad symbiotycz-
ny” wymaga∏ zarówno pi∏karskiego kunsztu,
jak i hulaszczego trybu ˝ycia, Best znalaz∏ si´
w prawdziwie tragicznej sytuacji. W jego ˝y-
ciu prywatnym przybywa∏o skandali. Nie by∏y
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to jednak ekscesy, które przynosi∏y dodatkowà
popularnoÊç, lecz pijackie wybryki pe∏ne upo-
korzeƒ i wstydu, na które niedawni wielbi-
ciele reagowali za˝enowaniem i dezaprobatà.
W najlepszym wypadku Êmiali si´ do rozpuku,
kiedy Best robi∏ z siebie kompletnego b∏azna.
Mo˝e gdyby jednoczeÊnie wcià˝ zachwyca∏
swojà grà, sen trwa∏by nadal?

Na dobrà gr´ nie pozwala∏ ju˝ jednak stan zdro-
wia. Prawd´ rzek∏szy, nie pozwala∏ ju˝ nawet
na normalne, codzienne funkcjonowanie. Wy-
cieƒczony latami picia organizm coraz cz´Êciej
odmawia∏ pos∏uszeƒstwa. W koƒcu konieczny
sta∏ si´ przeszczep wàtroby. W 2000 roku Best
trafi∏ do szpitala w Londynie, gdzie przeszed∏
z powodzeniem operacj´. Dowiedziawszy si´
o jego k∏opotach zdrowotnych, kibice zareago-
wali wspaniale, Êlàc do szpitala tysiàce kartek

pocztowych i listów pe∏nych s∏ów wsparcia dla
˝ywej pi∏karskiej legendy. Niestety, by∏y naj-
lepszy futbolista Êwiata nie zaprzesta∏ picia.
Chocia˝ w roku 2004 spróbowa∏ wróciç do
sportu, przyjmujàc posad´ trenera dru˝yny
m∏odzie˝owej Portsmouth F.C., nie sprosta∏ te-
mu wyzwaniu. KilkanaÊcie miesi´cy póêniej
nerki odmówi∏y pos∏uszeƒstwa. Tym razem
nic nie da∏o si´ zrobiç. George Best zmar∏ 25
listopada 2005 roku, w wieku zaledwie 59 lat.
Niegdysiejszy „Ksià˝´ ˝ycia”, przystojniejszy
od wszystkich agentów 007 razem wzi´tych,
odszed∏ jako wrak cz∏owieka, zaliczajàc po
drodze wszystkie stadia biologicznego upadku.
Tu˝ przed Êmiercià sfotografowano go le˝àce-
go w szpitalnym ∏ó˝ku i podtrzymywanego
przy ˝yciu przez specjalistycznà aparatur´.
W przera˝ajàco chudych r´kach trzyma∏ kartk´
z napisem: „Nie umierajcie tak jak ja”. 
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