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40:0

Zapewne z powodu moich niegdysiejszych zajęć zawodowych 
interesował mnie jego aspekt „konstytucyjny.” Dlaczego tenis 
pozostaje pięknym sportem, bez faulów, gwizdów i kiboli? Na pewno
ogromne znaczenie ma to, że przeciwnicy nie stykają się 
bezpośredni fizycznie, są oddzieleni siatką. Są sędziowie, 
zazwyczaj świetnie wyszkoleni także do tego, by panować nad 
widownią. Robią to w niezwykle taktowny sposób. Gdy sędzia chce 
zachęcić widzów, by po przerwie między gemami szybciej zajmowali 
miejsca, albo gdy chce uspokoić ich emocje i wrzawę, nie 
przekrzykuje ich, nawet nie prosi o ciszę, tylko mówi „dziękuję”.
Gdy powtórzy to magiczne słowo kilka razy, zawsze zapada cisza. 
Metodę tę z powodzeniem stosuję na zajęciach uniwersyteckich.

Tenis ma także jasne reguły, które tylko niekiedy ulegają 
zmianom. Chyba największą było wprowadzenie w połowie lat 70. 
tie-breaka. Miało to na celu skrócenie setów, które niekiedy 
wlokły się w nieskończoność, gdy żaden zawodnik nie potrafił 
przełamać serwu przeciwnika. Ale mimo to podczas turnieju w 
Wimbledonie w 2010 roku mecz John Isner - Nicolas Mahut był 
rozgrywany przez trzy dni a trwał w sumie 11 godzin i 5 minut i 
zakończył się rezultatem 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68.

Jeszcze ważniejszą zmianą było danie tenisistom możliwości 
podważenia decyzji sędziego liniowego. Ta zmiana miała prawdziwie
„konstytucyjny” charakter. Istotą systemu konstytucyjnego jest 
przewidywalność decyzji i możliwość apelacji od niej. Challenge 
stwarza taką możliwość.  Ale ograniczenie liczby odwołań do 
trzech nieskutecznych, zapobiega pieniactwu i nadużywaniu praw. 
Bardzo chciałbym, by podobne mechanizmy zostały wprowadzone w 
wielu innych sferach życia, gdzie ludzie, zwłaszcza dzieci i 
podwładni w pracy są poddani subiektywnym decyzjom silniejszych. 

Sam też grywałem, z wielką przyjemnością, choć bez większych
sukcesów. Lubię miksty, choć się w nich gubię, a niekiedy 
złoszczę na bogu ducha winną partnerkę. W singlu często 
przegrywam gemy, w których prowadzę 40:0. Kiedyś powiedziałem o 
tym Bohdanowi Tomaszewskiemu, z którym jeszcze w latach 
siedemdziesiątych pisywaliśmy w tygodniku „Kultura”. Od lat 
uwielbiam go jako komentatora i cieszę się, że w wieku 90 lat 
nadal komentuje mecze tenisowe. I to jak! Słyszałem co prawda, że
jakiś młodszy znawca tenisa krytykował pana Bohdana. Posłuchałem 
więc w Eurosporcie tego krytykanta i szybko przeniosłem się na 
Eurosport International, by nie słuchać potoku słów, nadętych 



komentarzy i zbędnych wyjaśnień. Wtedy zrozumiałem, na czym 
polega wielkość Bohdana Tomaszewskiego — mówi pięknie, ale 
niewiele, nie narzuca się widzowi, wyjaśnia, co trzeba, ale nie 
zakłóca przyjemności kontemplowania pięknej sztuki tenisa.

Na pytanie o 40:0 mój guru odpowiedział: „Znam pana pięćdziesiąt 
lat, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że może pan być tak 
niedojrzałym i nieodpowiedzialnym człowiekiem”. Postanowiłem to 
zmienić. Poprosiłem kolegę o ćwiczenia, które od czasu do czasu, 
choć niezbyt systematycznie robię. W następnym roku grałem w 
turnieju pocieszenia mistrzostw Polski dziennikarzy. Wylosowałem 
serw. Prowadziłem 40:0. I przegrałem gema, a później gładko cały 
mecz. Zacząłem więc myśleć, jak tę niedojrzałość i 
nieodpowiedzialność ograniczyć tylko do tenisa, ta aby nie 
rozlewała się na inne sfery mego życia. 

W 11 maja 2011 oglądałem mecz Robina Soderlinga z Fernandem 
Verdasco w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Verdasco wygrał 
pierwszego seta 6-2, a w drugim przełamał Soderlinga i serwując 
przy stanie 5-4, prowadził 40:0. Soderling wygrał dwie piłki. 
Wciąż było 40:30 dla Verdasco, który zrobił podwójny błąd 
serwisowy. Potem jeszcze dwa i Soderlin wygrał gema, a następnie 
seta 7-5 i następnego 6-4. 

Pocieszyłem się, że nawet jeśli to jest niedojrzałość i 
nieodpowiedzialność, to zdarza się one nawet na szczytach 
światowego tenisa. 


