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Steven Ungerleider Faust’s Gold. Inside the East german 
doping machine. New York, 2001.

W zjawisku dopingu jest coś fascy
nującego i przerażającego zarazem. 
Książka, której lekturę chciałbym ni
niejszym zarekomendować, budzi takie 
właśnie uczucia -  fascynację i przera
żenie, a dotyczy ona jednego z najbar
dziej tajemniczych do niedawna wąt
ków w historii dopingu -  zorganizowa
nego dopingu państwowego (zwanego 
także systemowym) w dawnej NRD. 
Choć Ungerleider jest jedynie -  jeśli 
mogę sobie pozwolić na takie określe
nie -  pośrednikiem w przekazie infor
macji, które powoli ukazują się na 

światło dzienne z przepastnych archiwów Stasi, głównie za 
sprawą Wernera Franke i Brigitte Berendonk, książka jest 
skarbnicą wiedzy o mechanizmach, które legły u podstaw nie 
znajdującego precedensu eksperymentu farmakologicznego 
w historii sportu.

Na niemal dwustu stronach Autor przedstawia historię zor
ganizowanego dopingu państwowego w NRD oraz jego współ
czesne reperkusje w postaci procesów sądowych byłych trene
rów i działaczy sportowych. Opisywana w książce historia roz
poczęła się w połowie lat 60., kiedy do arsenału środków wyko
rzystywanych w procesie szkolenia sportowego wschodnionie- 
mieckiej młodzieży dołączono środki dopingujące, zwłaszcza 
steroidy anaboliczno-androgenne, spośród których szczególną 
popularność zdobył sobie Oral-Turinabol -  doustna pochodna 
metandrostenolonu wyprodukowana przez zakłady VEB Jena
pharm w Jenie. Wprowadzony do użycia klinicznego w 1965 r., 
środek ten już w rok później trafił do sportu, zrazu męskiego 
a począwszy od 1968 r. także do kobiecego. Ten drugi fakt już 
sam w sobie stanowił precedens na skalę światową, jako że 
nigdy wcześniej steroidów anaboliczno-androgennych nie sto
sowano u kobiet. W sześć lat później doping „made in NRD” 
został uznany za integralną część szkolenia sportowego przez 
władze państwowe, Niemiecką Socjalistyczną Partię Jedności
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SED, oczywiście z zastrzeżeniem, że wszelkie informacje na ten 
temat będą traktowane jako „ściśle tajne”. Zadecydowano, iż 
wszystkie etapy stosowania dopingu mają podlegać centralne
mu sterowaniu, a nad bezpieczeństwem tych działań ma czu
wać Ministerstwo Bezpieczeństwa Kraju, znane jako Stasi. 
Aspekt ludzki w tych działaniach w ogóle nie był brany pod 
uwagę. Sportowcom, i to nastoletnim!, nie tylko podawano 
środki, o których wiadomo było, że są szkodliwe dla zdrowia, 
ale czyniono to najzwyczajniej w świecie okłamując ich, że 
otrzymują witaminy i suplementy. W efekcie liczni sportowcy 
przypłacili swoje kariery sportowe zdrowiem, niektórzy także -  
życiem. Sylwetki niektórych z nich i ich historie Autor 
przedstawia czytelnikowi nieco bliżej. Wplatane w tekst 
osobiste historie i wypowiedzi tych, którzy przetrwali, nadają 
książce niepowtarzalny wymiar -  historii, która nie składa się 
tylko ze zlepku różnych faktów, które powyciągano z takich czy 
innych dokumentów, lecz która była zbudowana 
z autentycznych ludzkich tragedii. Dla wielu tragedia ta 
bynajmniej się zresztą nie skończyła -  wciąż ciągnące się 
problemy zdrowotne, liczne poronienia, wydawanie na świat 
dzieci dotkniętych wadami wrodzonymi ...

Wyrażone we wstępie zamierzenie Autora, z jakim 
przystępował do pracy nad książką -  ukazanie sposobu 
funkcjonowania narodu ogarniętego obsesją zwyciężania bez 
wzlędu na koszty -  udało się moim zdaniem znakomicie. 
Opisując NRD-owski system dopingowy, Ungerleider ze swobo
dą żongluje suchymi faktami, jednocześnie ani przez moment 
nie gubiąc z oczu konkretnych ludzi, którzy te fakty tworzyli, 
czy to jako kaci czy jako ofiary. Choć światowa literatura o do
pingu w sporcie jest niezwykle bogata, a i w naszej uczelnianej 
bibliotece można znaleźć kilka interesujących pozycji, „Fau- 
stowskie Złoto” jest jedną z najbardziej poruszających książek, 
jakie na ten temat miałem okazję przeczytać.
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