„Czuję się obywatelem Polski”
Wywiad z MANUELEM ARBOLEDĄ
§ Chciałbym porozmawiać o Twoich doświadczeniach z polskimi kibicami. Moje pierwsze
pytanie brzmi: Dlaczego zdecydowałeś się
grać w futbol właśnie w Lechu?
§ Wcześniej byłem zawodnikiem Zagłębia Lubin. Ówczesny trener Lecha Poznań, Franciszek
Smuda, był moim przyjacielem. Rozmawialiśmy
i zdecydowaliśmy, że mógłbym dołączyć do Lecha Poznań. Poza tym słyszałem, że Lech ma
najlepszych kibiców w Polsce i to też wpłynęło
na moją decyzję.
§ Czemu wybrałeś właśnie Polskę?
§ Byłem zawodnikiem w klubie w Peru, kiedy jeden z moich przyjaciół nagrał mnie na boisku
i te nagrania pokazał osobie, która zajmowała
się kontraktami dla niemieckiej i polskiej drużyny piłkarskiej. Jedno z nich zobaczył Franciszek
Smuda i dlatego przyjechałem do Polski.
§ Od kiedy jesteś w Polsce?
§ W grudniu upłynie pięć lat. Bardzo mi się tu podoba. Myślę, że ludzie, kibice są wspaniali, drużyna mnie wspiera, więc czuję ulgę. Było kilka trudnych momentów, ale ogólnie jest w porządku.
§ Co masz na myśli, mówiąc o „trudnych momentach”?
§ Na samym początku pobytu w Polsce było
bardzo ciężko, ponieważ nie znałem kraju ani
języka, ale krok po kroku dowiadywałem się coraz więcej i czułem się znacznie pewniej.
§ Mówisz po polsku?
§ Trochę. Nie jest to aż tak trudne, rozumiem innych, problem sprawia mi jedynie mówienie.
§ Urodziłeś się w Kolumbii, Twoi rodzice również stamtąd pochodzą. Kiedy zacząłeś grać
w futbol?
§ Zacząłem grać już jako małe dziecko, zawsze
kochałem piłkę nożną, co było dość dziwne dla
mojej mamy. Profesjonalnie zacząłem grać dopiero w wieku siedemnastu lat w klubie Millonarios (Los Millonarios Bogota – dop. red.).
§ Kiedy opuściłeś Kolumbię?
§ W 2004 roku wyjechałem najpierw do Peru,
a potem z Peru do Polski.

§ Jeżeli mówimy o Twoich wrażeniach, doświadczeniach z kibicami, zwłaszcza z kibicami Lecha Poznań, jaka jest, Twoim zdaniem,
atmosfera na stadionach?
§ Myślę, że Lech Poznań ma najlepszych kibiców w całej Polsce, zawsze nas bardzo mocno
wspierają, krzyczą, śpiewają, są naprawdę niesamowici. Co roku zresztą wygrywają w konkursie na najlepszych kibiców Polski.
§ Czy jest Ci czasem ciężko grać w Polsce ze
względu na Twój kolor skóry?
§ Zdarzyło się w Polsce parę rasistowskich incydentów skierowanych przeciwko mnie, ale z mojego punktu widzenia teraz jest zdecydowanie lepiej niż na początku, wpłynęło na to niewątpliwie
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wierzę, że będzie jeszcze lepiej.
§ Porozmawiajmy o tych incydentach. Czy
możesz podać przykłady?
§ Podczas meczu Wisła Kraków – ŁKS Łódź jeden z zawodników powiedział do mnie: „Czarnuchu, chcesz banana?”. Do drugiego zdarzenia doszło podczas gry z Koroną Kielce, kiedy
zawodnik odezwał się do mnie w podobny sposób. Może był tylko trochę zdenerwowany grą
i nie miał tego na myśli...
§ Spotkałeś się z przypadkami rasistowskiego
zachowania kibiców, przekleństwami, itp.?
§ Kibice zawsze krzyczą, aby wspierać swoją
drużynę, choć czasem zdarzają się również nieprzyjemne sytuacje. Jednak generalnie czuję
duże wsparcie ze strony kibiców, zwłaszcza kiedy ludzie mówią: „Manuel, jesteś jednym z najlepszych graczy, wspieramy cię, jesteśmy z tobą”. I wtedy zachowania rasistowskie nie są aż
tak dotkliwe.
§ Może nie spotkałeś się z aż tak wieloma
przypadkami rasistowskimi, bo jesteś świetnym zawodnikiem? A gdybyś nie grał aż tak
dobrze, to Twój kolor skóry stanowiłby większy problem? I kibice nie byliby tacy przyjaźni,
gdybyś miał „gorszy dzień”?
§ Oczywiście, kiedy jesteś
kiepskim zawodnikiem, kibice
zawsze będą dla ciebie gorsi.
Obecnie piłka nożna to przede
wszystkim biznes, gra od wielu lat przestała być jedynie
kwestią sportu. Dlatego jeśli
jesteś dobry, drużyna i fani cię
wspierają, jeśli grasz źle i nie
zdobywasz bramek, ludzie nie
będą cię dobrze traktować.
§ Porozmawiajmy o Twoim
wcześniejszym klubie. Miałeś zostać kapitanem, dlaczego tak się nie stało?
§ Staram się nie myśleć o negatywnych wydarzeniach z okresu, gdy grałem w Zagłębiu
Lubin, skupiam się głównie
na pozytywnych aspektach, na
myśleniu o kibicach, o wszystkich, którzy mnie wspierają,
a nie o tym, co należy do przeszłości.
§ Ale opowiedz mi, proszę,
tę historię. Prezes poprzedniego klubu nie chciał, żebyś został kapitanem?

§ Podczas paru gier byłem kapitanem. Osobą,
która mnie wybrała, był trener Czesław Michniewicz. Nie chcę mówić o prezesie klubu, ponieważ to był dla mnie naprawdę ciężki okres
i traktuję go jako kartę z przeszłości. Ale nigdy
tak naprawdę nie chciałem być kapitanem, nie
czułem się pewnie w tej roli.
§ W mediach pojawiły się doniesienia, że starałeś się grać dla reprezentacji Polski, ale
tak się nie stało. Czy mógłbyś powiedzieć coś
więcej na ten temat?
§ Decyzja nie należała do mnie. Nie jestem osobą, która decyduje o tym, czy będę grać w reprezentacji, są inni ludzie, którzy o tym decydują, są w to zaangażowani, również kibice. Jeśli
w przyszłości będą chcieli, żebym zagrał, oczywiście się zgodzę, ale to nie zależy ode mnie.
§ Nie obawiasz się grać dla Polski, mając
świadomość, że mogą być kibice, którzy by nie

chcieli, żebyś grał w reprezentacji, ponieważ nie jesteś urodzonym tu Polakiem?
§ Kiedy opuściłem dom, moja mama mi powiedziała, że zawsze będą ludzie, którzy
będą mnie kochać lub nienawidzić. Tak to
jest, niezależnie od ciebie, zawsze spotkasz
te dwa rodzaje ludzi. Kimkolwiek będziesz,
prezesem, zawodnikiem, osobą publiczną,
zawsze znajdą się osoby, które będą cię lubić albo nie, tak ten świat jest skonstruowany, nie masz na to żadnego wpływu.
§ Czy w Polsce rasizm jest większym problemem niż w innych krajach Europy? Pytam, ponieważ masz duże doświadczenie,
byłeś w wielu krajach i możesz dokonać
takiego porównania.
§ Problem rasizmu jest taki sam na całym
świecie, czarni ludzie zawsze byli traktowani jak osoby gorszej kategorii, ale szacunek
możesz zdobyć jedynie swoją pracą, nikt
nie daje go za darmo. Czarnoskórzy zawsze
musieli o niego walczyć. Jak wiesz, obecnie
wiele czarnoskórych osób robi karierę, dużo

zarabia – tylko dzięki swojemu zaangażowaniu i pracy.
§ Czy porównując siebie z białymi zawodnikami w Polsce, masz podstawy, aby twierdzić, że Twoje życie jako piłkarza jest trudniejsze z powodu ciemnego koloru skóry, czy
trudniej Ci się wykazać?
§ W Polsce jestem traktowany dobrze. Tutaj
czuję się pewnie i bezpiecznie.
§ Czy myślisz, że Polska jest gotowa na bycie gospodarzem Mistrzostw Euro 2012, jest
wystarczająco przyjazna i otwarta?
§ Ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, wiele się zmienia na lepsze, ale nadal jest dużo
do zrobienia. Reprezentacja też musi jeszcze
włożyć wiele pracy w swoją grę.
§ Ostatnie pytanie: Czy czujesz się już obywatelem Polski?
§ Tak, czuję się obywatelem Polski. Czuję się
świetnie, lubię Poznań, polskie jedzenie, również polskie samochody (śmiech), czuję się tu
spokojnie i bezpiecznie.
§ Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.
Rozmawiał JACEK PURSKI

