


.Deyna Kazimierz, zostaw Kazika, bo zginiesz!" - śpiewają do dziś wielbiciele Legii na melodię Guantanamery. 
Cóż, kiedy stadion w Chorzowie może jeszcze pamiętać rok 1977 i gwizdy rodaków na trybunach - śląscy kibice 
byli wtedy bezlitośni i nie chcieli nawet zauważyć kluczowej, otwierającej drogę na mistrzostwa bramki, którą 
Deyna z kamienną twarzą strzelił Portugalczykom. Potem wypominano mu chybionego karnego podczas meczu 
z Argentyną, gdy w decydującym momencie królowi boiska raz jeden puściły nerwy. A przecież znany był z nie
zawodności i stoickiego spokoju: legendarny kapitan drużyny, obwołany piłkarzem siedemdziesięciopięciolecia. 

W Polsce osiągnął prawie wszystko. Mniej się mówi o tym, że karierę kończył smutno, na obczyźnie, bez 
pieniędzy, ze zrujnowanym kontuzjami zdrowiem. Daremnie starał się w Stanach o posadę trenera, wreszcie 
zginął tragicznie i przedwcześnie, rozbijając samochód po alkoholu. Co to właściwie znaczy: .być jak Kazimierz 
Deyna"? 

Radosław Paczocha BVćiall 
Kazimierz 
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Sztuka Radosława Pauochy nie rekonstruuje tamtej· biografii, tylko opowiada o przeciętnych polskich losach 
z symboliunym akcentem: jej bohater przychodzi na świat akurat w trakcie pamiętnego meczu z Portugalią. 

Piłkarzem mimo to nie zostaje. Być jak Kazimierz Deyna to dla niego kwestia rauej postawy życiowej niż kariery. 
To znauy tyle, co nie dać się zniechęcić,,,żyć i pracować tak ciężko jak się tylko potrafi, nawet jak gwiżdże na nas 
cały stadion''. Zanim jednak bohater dojdzie do tak heroiunego wniosku, musi jakoś przetrzymać własne 
chrzciny, dzieciństwo, męki edukacji, pierwszą miłość, pierwsze niepowodzenia zawodowe. Piłka nożna 

wyznaua jego życiu pouątek i spójną narrację, jakby opowiadauami naszych współuesnych eposów byli 
komentatorzy sportowi. 

Radosław Pauocha przyznaje się w tym przypadku do ueskiej inspiracji - to Czesi potrafią z największą 
swobodą śmiać się z siebie, umieją też połąuyć relację z meuu z historią rodzinną. Zdystansowany humor tej 
sztuki ma w sobie sporo z Hrabala, zresztą też zapalonego kibica. A przecież, choć ueski z ducha, humor Pauochy 
jest z naszej perspektywy dotkliwszy, bo nas samych obnaża i obraża. Portretuje polskość, ale w jej odmianie 
prostej, skondensowanej, by nie rzec: ludowej, tak dobrze znanej ze stadionów uy rytualnie zakrapianych 
rozmów przy rodzinnych stołach. Przeglądamy się w tej pozornie naiwnej grotesce. Trzeba oddać autorowi 
sprawiedliwość, że nie oszuędza przy tym siebie i własnego pokolenia - sam podobnie jak bohater swojej sztuki 
urodził się w 1977 roku, zaledwie piętnaście dni wueśniej niż swój bohater, poszedł na nieszuęsne studia 
filologiane, interesował się sportem, pamięta jeszae transformację ustrojową i jej zakręty, potem musiał się 
jakoś odnaleźć na rynku pracy. Po drodze zetknął się z konieuności z rodziną polską, kościołem, szkołą i innymi 
instytucjami opresji, a przecież przeżył. Możemy mu pogratulować, pogratulujmy sobie sami. Dramat Być jak 
Kazimierz Deyna uświadamia nam, ilu wykiwaliśmy przeciwników i jak bohaterską drogę mamy za sobą. 

Fabuła wydawać się może celowo dość uniwersalna, bo to, co dla tej sztuki kluaowe, dzieje się w rytmach 
języka . Utwory sceniune Radosława Paaochy, choć zróżnicowane pod względem konwencji, są bez wyjątku. 
„dobrze usłyszane''. Czy będzie to Zapach czekolady, historia familijna kontrapunktowana głosem upośledzonego 
chłopca , ay Przyjaciel, zapis przesłuchania wzorowany na sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, 
ay wreszcie Bar Babyfon, pastisz amerykańskich piosenek country i filmów drogi z seryjnym mordercą w tle -
zawsze to język, przykrojony za każdym razem specjalnie do tematu, będzie nas uwodził i prowadził. 
W przypadku Być jak Kazimierz Deyna uwodzą nas i prowadzą rytualne domowe frazy, język rodem z telewi
zyjnych transmisji, żargon rozmów kwalifikacyjnych - cały ten szum, który składa się niestety na to, kim 
jesteśmy. Wyłania się z tego swego rodzaju spowiedź dziecięcia wieku, zabawna nawet w najbardziej 
przeszarżowanych momentach. 
Polskość w wydaniu biesiad no-sportowym śmieszy bowiem skuteunie, a nad narodową egzaltacją wywołaną 
przez jedenastu facetów biegających po trawie w krótkich majtkach unosi się duch nie tylko Hrabala, ale 
i Gombrowiua. Polacy, jak wiadomo, potrzebują i produkują swoich świętych . Dlatego tam, gdzie powiewają 
klubowe szaliki, cały aas mi się pamięć małomównego dryblasa Kazimierza Deyny. Kochanego, ale i krzywdzo
nego za życia, otoaonego kultem po śmierci. Być jak on - to nie byle co. Być jak on, to wystawić się na kopniaki, 
bo chyba żaden z ówaesnych grauy Legii nie był równie aęsto faulowany. 

Justyna Jaworska 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny Adam Orzechowski 

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych - Główny księgowy: Bolesława Plewa 
Zastępca dyrektora ds. programowych - Kierownik literacki: Cezary Niedziółka 

Dramaturg: Jakub Roszkowski 
Koordynator projektów inwestycyjnych: Mirosław Jaroszewicz 

Kierownik działu produkcyjno-eksploatacyjnego: Tomasz Wojciechowski 
Kierownik działu promocji i marketingu: Kinga Zabawska 

Kierownik ds. administracyjnych: Lucyna Zaradna 
Zastępca głównego księgowego: Małgorzata Rudak 

Koordynacja pracy artystycznej: Marta Nikel 
Koordynator projektów: Honorata Fiborek. Malgorzata lamorska 

Radca prawny: Igor Buczkowski 
Sekretariat: Kamila Sidor 

Dział produkcyjno-eksploatacyjny: zastępcy kierownika: Iwona Tyn da, Andrzej Drewniak, Krzysztof Puz10 
Producenci: Grażyna Rudzińska, Darek Potaczało 

Pracownia elektra-akustyczna: Bogdan Gaczol, Zdmław Graczyk, Marcin Kosiła, Mariusz Kramek, 
Marek Mankiewicz, Marcin Raatz, Bogdan Rokita, Cezary Wybraniec 

Montażyści: Krzysztof Bąk, Wojciech Cegiełkowski, Jacek Głodowski, Wojciech Jakubiak, Przemysław Kalemba, 
Krzysztof Kaluża, Krzysztof Konieczny, Grzegorz Kuś, Witold Nowak, Piotr Piechocki, Paweł Roliński, Marian Siok 

Rekwizytorzy: Angelika Krzoska, Iga Moszczyńska, Jerzy Marcin Kosila 
Pracownia krawiecka: Ewa Gostomska, Czesław Kacprzak 

Garderobiane: Anna Serafin, Kazimiera Stasiuk, Agnieszka Poroszewska, Marzena Tyszkiewicz 
Pracownia fryzjersko-charakteryzatorska: Magdalena Dusza, Aleksandra Górska, Krystyna Winiarska 

Administracja: Aneta Cieplińska, Małgorzata Rutkowska, Mirosław Dziergowski, Jan Lewonik, Sławomir Niedziela 
Księgowość: Ewa Baranowska, Mirosława Czerniawska, Elżbieta Krasowska, Dorota Łuczak, Stella Stańska 

Dział promocji i marketingu: Agnieszka Gliwińska, Grzegorz Kwiatkowski, Marcin Trzeciakowski 
Kasy biletowe: Jolanta Drogosz, Agnieszka Weber, Aleksandra Weber, Maria Zawadzka 

BHP: Wieslaw Bystron 
P-poż: Piotr Regula 

Teatr Wybrzeże, 80 -834 Gdańsk, ul. Św. Ducha 2 
tel.: 58 301 70 21, faks: 58 3012046 
e-mail:sekretariat@teatrwybrzeze.pl 

www.teatrwybrzeze.pl 
rezerwacja i sprzedaż biletów 

tel.. 58 30113 28 
e-mail:bilety@teatrwybrzeze.pl 

Prawa autora reprezentuje: ZAiKS 
Projekt plakatu: M1chal Ksiązek, zdjęcia z próby: Tomasz Kamiński 

OOA 2016~ 
~r: ---..:.·- V 

Dziękujemy firmie Deko-~A~ za pomoc w rułtui:j1 ~t.~1&1ii do ptZ~naw!t:n h1 

Ili t~sto.pl 
l'CLSKA--

tl:;ł:I'„ 

Organizatorami THtru Wybrzeże s11: Mrnf$t erst wo Kul tury I D:!edzJctwJ N1nodowego ora.z S.amoruid Woj1:w6ct.it~ Pornorskłet'illo --='--- -·-


