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Gem, set... życie 

Wielogodzinne treningi, hektolitry potu, kontuzje, wyrzeczenia, walka z przeciwnikiem 

i samym sobą. To nieodłączne elementy czystej rywalizacji sportowej. Co się stanie, gdy 

straci ona swój ideowy charakter i przemieni się w obsesję, bez której człowiek nie może 

wytrzymać?  

Od zarania dziejów władza i dominacja były kośćmi niezgody, o które toczono zażarte boje. 

Stosowano różne, niekoniecznie szlachetne metody, aby osiągnąć wymarzony cel i stać się 

władcą Olimpu. Nad wszystkim czuwała jednak Temida, która honorowych karmiła 

ambrozją, a podstępnych zsyłała do Hadesu. Kto lub co przejmie od niej balast 

odpowiedzialności i stanie się głównym arbitrem w finale Wimbledonu 1980? Niewątpliwie, 

tytułowi bohaterowie filmu Janusa Metza.  

Reżyser skonfrontował ze sobą dwa typy osobowości, flegmatyka – Björna Borga (w tej roli 

Sverrir Gudnason) z cholerykiem – Johnem McEnroe (Shia LaBeouf), uzyskując wyraźny 

kontrast, między spokojnym jak woda Szwedem, a wybuchowym jak wulkan Amerykaninem. 

Mimo widocznych na pierwszy rzut oka różnic, tak naprawdę, niewiele ich dzieli. Poprzez 

retrospekcję dowiadujemy się, w jaki sposób kształtował się ich charakter i jak wyglądała ich 

droga do sukcesu. Ciężki trening na korcie to za mało, aby osiągnąć wymarzone trofeum. 

Trzeba pracować nad swoją mentalnością i tłumić emocje w środku – to sekretny przepis 

największych tenisowych wirtuozów. Obaj zawodnicy, w odpowiednim dla siebie momencie 

korzystają z tego złotego środka, aby stać się wreszcie godnymi podziwu idolami.  

Czy jednak stanie się bożyszczem tłumów to faktyczne chwycenie Pana Boga za nogi? Jaka 

jest cena popularności, z którą wiążą się coraz wyższe oczekiwania i presja bycia najlepszym? 

Podobnie jak w Wyścigu Rona Howarda odpowiedź jest dwuznaczna. Nieoczekiwany rozgłos 

i życie w blasku fleszy daje poczucie szczęścia na krótko. To fatamorgana rozpływająca się 

po ściągnięciu różowych okularów. Ten epizod jest jednak brakującym puzzlem w układance. 

Bez niego człowiek nie zrozumie tego, co najistotniejsze w życiu, miłości i przyjaźni.  

Bohaterowie w „Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem” przechodzą wewnętrzne 

przemiany na ekranie. Słyszymy i widzimy ich myśli, dzięki czemu, możemy lepiej 

zrozumieć ich motywacje i konkretne zachowania. Utwierdzamy się w przekonaniu, że to, 

co nas ogranicza i hamuje siedzi tylko w naszych głowach.  

 


