


Radosław Pa aocha (ur. 1977 r.) - dramatopisarz, scenarzysta 

i dramaturg. Absolwent polonistyki (Uniwersytet Warszawski) oraz Wiedzy o Teatrze 

(Akademia Teatralna w Warszawie). Jest w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie 

Sztuki PAN. Dwukrotnie został stypendystą Ministra Kultury, a w tym roku jest również 

stypendystą programu„Młoda Polska" ufundowanego przez Narodowe Centrum Kultury, 

w ramach którego pisze dramat o Broniewskim. Przez sześć ,lat (2004-2010) był związany 

z Teatrem Powszechnym w Warszawie, gdzie pełnił funkcję sekretarza literackiego. 

Publikował w ,,Teatrze''. „Dialogu''. „Scenie''. „Pamiętniku Teatralnym''. „Opowieściach''. 

„Aspiracjach" oraz wydawnictwach Teatru Narodowego oraz Teatru Wybrzeże. Jest autorem 

sztuk: „Zapach aekolady''. „Przyjaciel''. „Bar Babylon''. „'Beniamin''. Jaza delta''. „Być jak 

Kazimierz Deyna" (także autor scenariusza filmowego) oraz scenariuszy teatralnych:„Balu 

z Szekspirem" (premiera w Teatrze Muzycznym w Poznaniu w 2006 roku) oraz„Anny 

Kareniny" (premiera w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze w lutym 2012 roku). 

Gabriel Gietzky -absolwent wrocławskiej PWST oraz Wydziału Reżyserii 
Akademii Teatralnej w Warszawie. Stypendysta MKiDN na Wydziale Reżyserii DAMU 

w Pradze. Asystent Krystiana Lupy przy spektaklach:„Wymazywanie" wg T. Bernharda 

oraz„Azyl"wg M. Gorkiego. Jako reżyser związany z Teatrami: Polskim, Powszechnym, 

Ateneum w Warszawie; Wspó/aesnym we Wrocławiu; Śląskim w Katowicach; Horzycy 

w Toruniu; Bagatela w Krakowie; Miejskim w Gdyni; Laboratorium Dramatu 

w Warszawie i ,in. 

W aęstochowskim Teatrze reżyseruje już po m piąty. Sztukę „Być jak Kazimierz Deyna" 

poprzedziły bowiem realizacje:„Ożenku" Mikołaja Gogola;,,lgraszek z diabłem" Jana 

Drdy; „Wariacji bernhardowskich" Przemysława Fiugajskiego, „Do ojca" Franza ·Kafki. 

Laureat wielu nagród na prestiżowych festiwalach i konkursach (Eurodrama, Wrocław; 

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Pol'skiej Sztuki Wspó/aesnej, Warszawa; Konkurs 

na 'inscenizację dzieł Williama Shakespeare'a, Gdańsk; Ogólnopolski Festiwal Sztuki 

Reżyserskiej "Interpretacje"; Ogólnopolski Festiwal Komedii "TALIA", Tarnów). 
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Kopałem, od kiedy się dało. Najpierw z ojcem; nauczył mnie uderzać pasówką (. .. ) Stawałem na 

bramce, on strzelał, tak się ustaliło; raczej nie zamienialiśmy się rolami (. .. ) Bramkarz to miała być moja 

pozycja; później, gdy zacząłem nosić okulary, wymyśliłem siebie również jako defensywnego - częściej 

mawiało się nomen omen cofniętego - pomocnika, czyli kogoś, kto przebywa wszędzie i łata dziury, raz 

grałem więc na bramce, innym razem w polu. To śmieszne, myślę dzisiaj, takie wczesne wybory, a jakże 

trafne, tak przerażająco trafne wobec psychicznych dyspozycji, które nas później, do końca życia, już nie 

opuszczą. I stanie na bramce, i bieganie w nieokreślonym miejscu między obroną a atakiem, nie 

wiadomo gdzie, raz blisko defensywy, innym razem blisko napadu, wyrażało dokładnie mój charakter. 

W kondycji bramkarza było coś przyjemnie nierównego, nieustalonego. Określała ją fundamentalna 

niepewność: można było być najmniej istotnym w drużynie (dziecięcy futbol bramkarstwa tak wprost nie 

cenił, zsyłał między słupki niezguły i grubasów), kimś, kto nie pcha się do przodu ani na piedestał, nigdy 

nie strzela bramek i nie prowadzi do zwycięstwa, ale też w jednej chwili można było zostać głównym 

bohaterem, od którego zależy wszystko, można było rozgrywać podwójną kartę: pierwszego i ostatniego. 

Stadion Legii tworzył centrum naszego świata, był jego świątynią, odwiedzaną wraz z innymi, uroczyście 

i zbiorowo. Nasza wierność wynikała z powszechnego wyznania, z nabytej wiary, lecz mieliśmy też naszą 

heretycką furtkę - mecze Gwardii. Nie wiedziałem wówczas, te Gwardia Warszawa jest klubem 

milicyjnym, podobało mi się, lecz ojcu pewnie też, jej szczególne odosobnienie, marginalna nieistotność. 

Dopóki rozgrywała - co drugą niedzielę - mecze na Stadionie X-lecia, blisko naszego Grochowa, 

czuliśmy z nią geograficzne powinowactwo( ... ) Gdy w liceum, w pierwszej połowie lat siedemdziesią

tych, kibicowanie Legii stało się męską ideologią, samczym wyróżnikiem, trzymałem przekornie stronę 

Gwardii. Andrzej, Leszek zwany Umysłowym i mój najbliższy kumpel Lech zwany Fantomasem kpili ze 

mnie i pod Żyletą, najbardziej ortodoksyjną trybuną na Legii, tłoczyli nieznużenie swoje nieprzekupne 

credo. Andrzej miał wyszyte na swej jedynej wyjściowej bluzie nazwisko Roberta Gadochy i czesał się na 

Gadochę, czyli głównie łysiał, Lech podobną dżinsową bluzę inkrustował paroma wersami z Pielgrzyma 

Norwida, tak, istotnie, od stadionu do stadionu, miał „dom [. . .]ruchomy''. Nosił długie, czarne włosy 

sięgające za łokcie (liceum było cudownie tolerancyjne, tak obyczajowo jak politycznie, na rosyjskim 

opowiadałem o Sołżenicynie) i gdy z pochodnią w ręku stawał w trakcie meczu na ławie, zagrzewając lud 

do pieśni bojowej, wypinając swe chude kości pokręcone w dzieciństwie przez chorobę Heinego-Medina, 

wyglądał jak prorok epileptyk albo jak rycerz wiodący krzyżowców do Grobu Pana. Mam w oczach wielką 

flagę Legii, którą, wychodząc ze szkoły, rozwieszali między sobą i która niknęła w oddali niczym święty 

ogień niesiony dalej, ku jakiejś Prawdzie. Nieco im zazdrościłem tego zapału, dobrze zdefmiowanej 

transcendencji, pozostając w klasie z resztą humanistów, czyli samymi dziewczynami oraz czwórką 

filutów, którzy w ogóle nie umieli piłki kopnąć i w szkolnych rozgrywkach rujnowali swą obecnością 

naszą klasową reprezentację. 

Fragment eseju„Światło bramki" z książki Marka Bieńczyka „Książka twarzy" 
wydanej przez wydawnictwo Świat Książki. Książka nominowana, do Literackiej Nagrody Nike 2012. 
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