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Pentru toţi cei care au crezut în ei şi în visurile lor
atunci când nimeni nu le mai dădea vreo şansă



INTRODUCERE

Oamenii despre care veţi citi în această carte au
scris şi rescris istoria sportului prin performan‑

ţele lor uluitoare, dar şi prin actele lor de curaj şi prin 
lupta excepţională pe care au dus‑o atât pe cele mai 
mari arene ale lumii, dar mai ales în afara lor. Pentru 
că ei nu au câştigat doar în bătăliile cu adversari teribili, 
cu secundele sau centimetrii care reprezintă graniţa 
subţire dintre învingător şi învins, ci şi împotriva pre‑
judecăţilor, a discriminărilor, a numeroaselor acciden‑
tări, care le‑au pus de multe ori în cumpănă cariera sau 
chiar viaţa, şi a unor boli grave. De aceea, ei reprezintă 
o fibră aparte a speciei umane, cea a marilor campioni,
iar poveştile lor trebuie spuse mai departe pentru ca şi 
generaţiile următoare să îi aibă drept repere, aşa cum 
i‑am avut şi noi. 

Una dintre primele mele amintiri despre marii eroi 
olimpici este legată de Ivan Patzaichin şi de felul în care 
a refuzat să se dea bătut, vâslind cu un ciot pentru a 
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termina cursa şi, mai apoi, pentru a cuceri aurul zeilor 
nemuritori. Dar oare câţi dintre noi ne‑am gândit sau 
ne‑am întrebat ce anume l‑a împins pe marele Ivan să 
nu renunţe, ce forţă interioară l‑a făcut să meargă mai 
departe şi, mai ales, cum a ajuns până în acel moment. 
Pentru că majoritatea celor dintre noi avem tendinţa 
de a‑i abandona în uitare pe aceşti super‑eroi de îndată 
ce puţin colb s‑a aşternut peste medaliile lor străluci‑
toare, nemaiinteresându‑ne de ei, poate, până la urmă‑
toarele Jocuri Olimpice sau Campionate Mondiale sau 
Europene. Dar toată truda lor trebuie cunoscută de noi 
toţi pentru a‑i respecta aşa cum merită şi a‑i preţui la 
justa lor valoare.

Ne‑am bucurat alături de ei la cele mai strălucitoare 
victorii, ba chiar ni le‑am şi însuşit, ca şi cum ar fi ale 
noastre, şi i‑am criticat aspru la eşecuri pentru că ne‑au 
dezamăgit aşteptările, ca şi cum ei ne‑ar fi datori în mod 
continuu să câştige pentru a ne oferi iar şi iar motive de 
bucurie şi sărbătoare. Însă, prin această carte, am vrut 
să încerc să simţim şi noi jumătatea amară a paharu‑
lui pe care un sportiv de performanţă trebuie să o bea 
pentru a gusta apoi şi din cupa succesului. Ştim doar 
din teorie că în spatele gloriei se ascund multă muncă, 
durere şi răni adânci. De aceea, am căutat să îi fac pe 
fiecare dintre noi, muritorii de rând, să le împărtăşim şi 
suferinţele şi durerile, să le simţim şi gustul de sânge şi 
sudoare pe care ei îl au în gură în mod constant în orele, 
zilele, lunile şi anii premergători atingerii mult râvnitei 
medalii.

În cei patru ani în care am scris această carte, fix 
cât un ciclu olimpic, nu mi‑a fost deloc greu să găsesc 
atâtea nume legendare ale sportului mondial, dar a fost 
cumplit de dificil să aleg cine să rămână în Top 100 şi 
cine să iasă şi să ajungă pe o listă de aşteptare a unei 
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posibile viitoare cărţi despre alţi 100 de mari campioni. 
Astfel, încercând să păstrez un echilibru pentru fiecare 
sport, am fost nevoit, într‑un final, să renunţ, printre 
alţii, la Andre Agassi, Ivan Lendl, Gino Bartali, Lindsay 
Vonn, Florence Griffith‑Joyner, Sebastian Coe, Elena 
Isinbaeva, Mike Tyson, Evander Holyfield, Michael 
Schumacher, Alain Prost, Giacomo Agostini, Valentino 
Rossi, Mick Doohan, Sebastien Loeb sau Vitali Scherbo. 
Poate că unii dintre aceştia au fost mai decoraţi decât 
cei cuprinşi între coperţile cărţii de faţă, însă, dincolo 
de vitrinele personale înţesate de medalii şi trofee, am 
căutat şi oameni cu poveşti de viaţă cu totul speciale. Şi 
recitind istoria fiecăruia, pot afirma cu tărie că toţi cam‑
pionii prezentaţi aici îşi merită locul, fără niciun dubiu, 
în acest Panteon al sportului mondial.

Am aflat pentru prima dată ce înseamnă cu adevă‑
rat Jocurile Olimpice şi, mai ales, cum este să fii lângă 
ai tăi, să îi susţii din tribune, să te bucuri pentru tri‑
umful lor şi să suferi la neîmplinirile lor, la Beijing, în 
2008. Acolo, am văzut că Olimpiada nu înseamnă doar 
lupta pentru medalii sau simbolurile olimpice, precum 
drapelul sau flacăra olimpică, ci, în primul rând, o săr‑
bătoare multiculturală a spectacolului sportiv şi a oame‑
nilor de pe întreaga planetă. Pentru că oraşul‑gazdă al 
unei ediţii a Jocurilor devine un adevărat furnicar în 
cele 16 zile de întreceri, în care peste zece mii de spor‑
tivi, care concurează în peste 300 de probe, atrag mili‑
oane de oameni de pe tot mapamondul să vină pentru 
a‑i susţine şi ţin în faţa televizoarelor alte miliarde de la 
primele ore ale dimineţii până târziu în noapte. Atunci, 
mi‑am spus că tot mai multă lume trebuie să ştie ce fac 
aceşti super‑oameni, nu doar în cele câteva secunde sau 
minute cât durează probele unde concurează, ci şi în 
Golgota lor spre marea performanţă.
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Au trecut mai bine de zece ani de atunci şi nu am 
reuşit să îmi onorez promisiunea aşa cum mi‑aş fi dorit, 
din diverse cauze. Însă, acum, cartea pe care o ţineţi 
în mâini repară cumva, peste timp, această nedreptate 
prin istorisirea unor poveşti de viaţă cu totul speciale.



MULŢUMIRI

Vreau să mulţumesc, în primul rând, marilor cam‑
pioni români care au avut amabilitatea să îşi împărtă‑
şească experienţele, secretele, bucuriile şi suferinţele. De 
aceea, pe lângă numeroasele motive de mândrie pe care 
ni le‑au oferit de‑a lungul glorioaselor cariere, le sunt 
recunoscător Elisabetei Lipă, Georgetei Andrunache, 
Gabrielei Szabo, Cristinei Neagu, lui Cristian Gaţu, lui 
Ilie Năstase, lui Ivan Patzaichin şi lui Gheorghe Hagi.

Mulţumiri lui Andrei Potlog şi Adrian Preda, de la 
editura EuroPress Group, pentru înţelegerea de care 
au dat dovadă pe toată durata acestui proiect şi pentru 
colaborarea pe care o avem de mai bine de cinci ani.

Mulţumiri speciale lui Roman Cenuşă, un artist 
foarte talentat şi care ar merita o recunoaştere şi mai 
mare a valorii sale, pentru Ilustraţia pentru coperta 
acestei cărţi.

Vreau să le mulţumesc foştilor mei colegi Teo 
Avrămescu, Radu Naum, Costi Prună, Radu Constantin, 
Radu Abramescu şi Florin Ion, adevăraţi specialişti în 
sporturile pe care le comentează de mai bine de două 
decenii şi pe care i‑am consultat în preselecţia eroilor 
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Totodată, sunt recunoscător Fundaţiei Alexandrion 
pentru sprijinul important acordat la apariţia acestei 



cărţi, mai ales într‑o perioadă în care sunt tot mai puţini 
cei ce susţin asemenea iniţiative ambiţioase, şi, în spe‑
cial, lui Valentin Popescu pentru că a făcut această sus‑
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Şi tuturor celor care au făcut posibilă publicarea căr‑
ţii, precum şi celor care vor duce legenda mai departe.
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