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OHOUI urodził się 20 lipca 1928 r. w Prad.ie. 

Pracę literacką rozpoczął w r. 1948, pisząc bajki i opowia

dania dla młodzieży, a następnie utwory poetyckie. Pierwszy 

wybór jego utworów wydano w r. 1952, drugi w roku 1954. 

Przez dłuższy okres czasu był członkiem kierownictwa, 

autorem tekstów i konferansjerem Czechosłowackiego Zes

połu Młodzieżowego im. J. Ful'.!ika. Napisał scenariusz zna

r:c:go także w Polsce filmu „Jutro tańczyć będą wszędzie"; 

adaptował na scenę powieść W. Ketlińskiej „Męstwo". 

Pierwszą sztukę dramatyczną pt. „Dobra pieśń" napisał 

w r. 1952. W r. 1955 ukazuje się sztuka pt. „Wrześniowe 

noce" (opracowana później jako film), następnie w r. 1956 

nie grana dotychczas komedia „Biedny diabeł" i w r. 1957 

,.Zegnaj smutku". W tym też roku ukazuje się „Miłość", 

która jej autorowi przynosi sukces międzynarodowy. Pavel 

Kohout przygotowuje obecnie scenariusz filmowy pod tym 

samym tytułem; poza tym pracuje nad libretto operowym, 

nadal współpracuje z Radiofonią CSR i pismem satyrycznym 

„Dikobraz". 
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, Ć" 
poświęcam tym, którzy uzurpują 

sobie prawo urządzania widowiska z cudzych losów, nie 

poczuwając się do obowiązku zrozumienia ich tak, jak zwy

kli zrozumieć własne sprawy. Poświęcam ją tym, którymi 

wprawdzie wstrząśnie spowodowany dramat, ale którzy już 

jutro szczęśliwie o nim zapomną, a pojutrze zaczną przygo

towywać nowy. 

ŚĆ" poświęcam wreszcie i tym, któuy 

pozwalają, aby wrzaski widzów zagłuszały głos ich własnego 

sumienia i serca. Nie ulega wątpliwości, że tragicznymi boha

terami codziennnych dramatów stają się z własnej winy. 

Jeżeli wydaje się wam, że nie należycie ani do jednych 

ani do drugich, jeżeli ta historia obraża was (a tym samym 

całą naszą rzeczywistość, co wielu chętnie utoisamia) -

rzućcie kamieniem! 

Czego już nie znosi teatr, dotychczas dozwolone jest jeszcze 

w życiu. 

PAVEL OHOU l 
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„MILOSC" na scenie „Realisticke divadlo " w Pradze, CSR - 1957 r. 

„M I Ł O Ś Ć" P. Kohouta 
Czechosłowacki teatr w okresie ostatnich dwunastu lat 

J:('OŻe poszczycić się nieprzeciętnym dorobkiem w dziedzinie 
dramaturgii i poważnymi osiągnięciami aktorskimi i inscc
n:zacyjnymi. 

Nawiązując do tradycji wielkich klasyków rodzimych 
i obcych, pragnie tworzyć nowe formy, nowe treści i nowe 
wartości, by spełnić swoją niezmiernie ważną misję społecz
ną w dziedzinie wychowania nowego człowieka, któremu 
i;:.rzyszło żyć w wielkiej, aczkolwiek trudnej epoce. Nie można 
jednak powiedzieć, że proces powstawania czechosłowackiego 
t.:atru współczesnego został już zakończony. Teatrolodzy 
czescy prowadzą ostre dyskusje na temat kształtu, roli i za
dań współczesnego teatru oraz wysuwają coraz to nowe 
postulaty pod adresem dramaturgów i inscenizatorów. 
Dyskusje te niewątpliwie przyczynią się do powstania teatru, 
który będzie syntentycznym wyrazem naszej epoki. 

Spośród współczesnych dramatopisarzy czeskich, którzy 
piszą sztuki o istotnej wymowie społecznej należy wymienić 
przede wszystkim: Milosława Stehlika, Wojciecha Cach.:i, 
Milana Jarisza, Waszka Kanię, Piotra Karwasza, Franciszka 
Pawliczkę i Pawła Kohouta. Utwory tych pisarzy cieszą się 
ogromnym powodzeniem nie tylko na scenach czechosh
v.-ackich, ale i zagranicznych. 

Poważnym osiągnięciem teatru czechosłowackiego było 
wystawienie na scenie Teatru Realistycznego w Pradze 
sztuki młodego dramatopisarza i poety, Pawła Kohouta pt. 
„Takova laska", którą Teatr Ziemi Lubuskiej przedstawia 
dziś swojej publiczności pt. „Miłość". Młody autor porusza 
w swoich sztukach niezwykle skomplikowany i delikatn.r 
problem życia uczuciowego dzisiejszej młodzieży. Chociaż 
w pierwszych sztukach Kohouta można było zauważyć brak 
i;;łębszego ujęcia poruszonych problemów, to już w „Mi
łości" okazał się on autorem bardzo dojrzałym z dobrą 
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znajomością pisarskiego rzemiosła. Mimo, że i ta sztuka nie 
pozbawiona jest błędów, to jednak śmiało oświetla pasjonu
j~ce autora problemy, zaskakuje formą. 

,.Miłość" zbudowana na zasadzie retrospekcji roz-
grywa się równocześnie w dwu planach: przeszłości i teraż
n;ejszości. Oba plany łączy postać Pana w todze, który 
i;:cłni funkcję prokuratora. Jest on zarazem uosobieniem 
sumienia społecznego w tych momentach procesu, kiedy 
nasuwa się wniosek, że bohaterowie sztuki powinni zostać 
ukarani, a prawo karne w swoich przepisach nie znajduje 
ala ich czynów żadnej klasyfikacji. Przez zastosowanie tej 
nowej formy autor „Miłości" ożywił scenę, a ponadto 
znalazł taki sposób wypowiadania, który ułatwia wid:.:owi 
spojrzenie w dusze bohaterów sztuki. 
„Miłość" to historia młodej dziewczyny, której całą 

"·iną jest to, że kochała żonatego mężczyznę . Zycie kończy, 
j<ik się zdaje, samobójstwem, chociaż nie jest wykluczone, 
:i:e był to nieszczęśliwy wypadek, do którego mogła się przy
czynić dramatyczna sytuacja wytworzona przez ludzi jak 
r.ajbardziej jej bliskich. Autorowi chodzi o wykrycie przy
czyn tej tragedii oraz o określenie winy tych wszystkich, 
którzy stykali się z bohaterką, a przez swój stosunek do jej 
spraw osobistych tak skomplikowali życie dziewczyny, że 
doprowadzili ją do psychicznego wstrząsu, który kończy sic; 
śmiercią. Sztuka nacechowana jest elementem dydaktycz·· 
nym. Ma ona, w intencji autora, doprowadzić widza do za
stanowienia się nad własnym postępowaniem, nad swoim 
stosunkiem do ludzi. Autor niejako zapytuje widza, czy i on 
czasem w codziennym życiu nie przyczynia się do powstawa
nia dramatów, niekoniecznie oczywiście kończących się 
śmiercią. 
Wokół „Miłości" toczą się w Czechosłowacji g~rące 

dyskusje i spory. Wszyscy dyskutanci zgodni są jednak, 
że sztuka porusza bardzo istotne i żywotne problemy, daje 
widzowi różnorodne emocje oraz wiele okazji do głębszych 
refleksji. A to właśnie autor pragnął osiągnąć. 

„MIŁOSC" na scenie -
,Slaatstheater" w Dreźnie NRD 

1958 r. 

Czeslciw Sojecki 
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MATKA STIBO.RA - J. Wrońska, 
LIDA MATYSOWNA - Z. Połom
ska, MILAN STlBOR - A. KraJe· 
wlcz, PAN W TODZE - Zdzisław 
Gll:ejewskl. 

L: DA MA TYSOWNA - Z. Polom
•lo:a, MATKA STIBORA - J. Wroń· 
ska. 

MILAN STIBOR - A. KraJewlcz, 
LIDA PETRUS - S. Błońska, 
MATKA STIBORA - J. Wrońska, 
PiOTR PETRUS - A. Jurasz, PAN 
W TODZE - Z. GlteJewakl, LIDA 
MA TYSOWNA - Z. Połomska. 

MILAN STIBOR - A. KraJewlcz, 
KELNER - J Mlchalcewlcz, LIDA 
MA TYSOWNA - Z. Połomska. 

PIOTR PETRUS A. Jura„, 
LIDA MATYSOWNA Z. Po· 
!omska. 

PROF. SOUKOP - J. Powojewakl, 
PIOTR PETRUS - A. Jurasz. 

PIOTR PE rRUS A. Jurasz, 
W ACł.A W KRÓL - Z. Fok, LIDA 
Pł:.TRUS - s. Błońska. 

7 



ZBIGNIEW BEDNAROWICZ PROJ~KT DEKORACJI 
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KAROL ADWENTOWICZ nie żyje! Rozstał się z tym świa
tem artysta, którego indywidualność twórcza oparła się prą
dom czasu, nie dała się podporządkować żadnym, ,modnym" 
kierunkom naszej sztuki teatru, osobowość, która wbrew, 
a często na przekór wszelkim „izmom" przez długie dzie
siątki lat królowała na horyzoncie naszego teatralnego życia. 

Uwodzicielski talent Karola Adwentowicza po prostu po
konywał czas, mimo, że pisarze, którzy stanowili żródło 
Jego aktorskich kreacji, stawali się w pewnych okresach 
r.istorii europejskiej i rodzimej literatury - pozycjami mar
twymi, mimo, że siła ich oddziaływania zmniejszała się 
z dziesięciolecia w dziesięciolecie. Magiczna siła indywidu
alności artystycznej Adwentowicza potężniała w miarę 
wzrostu bogactwa Jego warsztatu twórczego. Za Jego życia 
literatura przechodziła swoje wzloty i upadki, od okresu 
pozytywizmu poprzez naturalizm, realizm, okres . młodopol
skich wzniesień wraz z modnymi wówczas hasłami „sztuka 
dla sztuki", poprzez neoromantyzm Wyspiańskiego aż do 
okresu zamykającego obie wojny światowe, którego szczy
towym punktem było hasło niesłusznie w pewnych sferach 
lekceważonego i nawet ośmieszanego „socrealizmu", który 
właściwie i rozumnie pojęty łączył przecież w sobie realizm 
:;: romantyzmem - te dwie podstawowe cechy indywidu-
alności twórczej zmarłego artysty. , 

Karol Adwentowicz przez piećdziesiąt lat był pionierem 
scenicznego realizmu. Jego wspaniałe postacie ibsenowskie: 
Oswald w „Upiorach", Peer Gynt, Brand, Solness, Rosmer 
były postaciami rewolucyjnymi w sztuce aktorskiej owych 
czasów. 

Karol Adwentowicz w „Upiorach" 

A jak On umiał pracować! Z jaką zaciętością i pasją, cały 
oddany budowie postaci scenicznej, nie lekceważył uwag 
reżysera, którego darzył zaufaniem, z jakim przejęciem 
dyskutował z nim, z jakim samozaparciem oblekał w dosko
na ły kształt sceniczny owoc tej dyskusji. Podpisany nigdy 
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nie zapomni prób ze sztuki Ibsena „Rosmersholm", którą 
opracował na scenie Teatru Polskiego z dwojgiem znakomi
tych artystów : zmarłą przed paru miesiącami Ireną Solską 
i Karolem Adwentowiczem 
Zgasły artysta był propagatorem literatury rosyjskiej 

na naszych scenach w dość trudnym okresie niewoli carskiej, 
a Jego kreacje zwłaszcza w sztukach Gorkiego i Czechm.va 
(znakomita rola doktora Astrowa w „Wujaszku Wani") były 
świadectwem doskonałego wyczucia i zrozumienia huma
n:stycznych t.endencji obu znakomitych twórców rosyjskiego 
rL·alizmu. 

Romantyk z ducha był realistą, jeżeli idzie o środki 
aktorskiej wyrazistości: czarowna, krystaliczna dykcja, poczu 
cie wagi wypowiadanego tekstu, rzadko spotykana szczerosć 
\'.'yrazu, smak artystyczny, dogłębne wżycie się w nurt 
Wl wnętrzny autorskiej wypowiedzi - oto cechy, które 
jJcstawiły zmarłego artystę w szeregu największych twórców 
w naszym teatralnym życiu. · 

A jak On grał Słowackiego! Jego ostatnią rolą na scenie 
Teatru Polskiego był Horsztyński. Wielka, niezapomniana 
kreacja! W tym może trochę „wielojęzycznym" przedstawie
niu postać stworzona przez Adwentowicza była doskonałą 
syntezą romantyzmu i realizmu, budziła zachwyt głębią prze
ż.ycia i bogactwa uczuć, rozsadzających piersi nieszczęśliwego 
st;1 rca. Nic dziwnego, że ta wielka kreacja znakomitego 
z.rtysty była szczytowym punktem całego widowiska. 
Mcżna by jeszcze długo pisać o Karolu Adwentowiczu jako 

o wielkim artyście. Ale należy oprócz tego podkreślić Jego 
walory już nie tylko artysty, ale i człowieka. Dobroć, współ
czucie dla ludzkiej niedoli, namiętne dążenie do poprawy 
tego, co w życiu złe i niesprawiedliwe - oto kompleks uczul: 
przenikających Jego osobowość, to przymioty, które czyniły 
z Karola Adwentowicza wzór człowieka i obywatela . Zjedny
wał sobie wszystkich, szanowano Go i kochano. Takim ar
tystą-człowiekiem był Karol Adwentowicz, twórcą wielu 
znakomitych kreacji w teatrach całej Polski. 
Specjalną kartę swego pracowitego żywota poświęcił 

zmarły artysta robotniczej Łodzi. Tu pracował z ogromnym 
zapałem, bo kochał łódzkiego robotnika, bo czuł jak ważną 
rolę ma do spełnienia teatr w tym bogatym w zrywy rewo
hcyjne mieście włókniarzy. Tu powstały Jego znakomite 
kreacje, jak Kobus w „Nadziei" Heijermansa (reżyseria 
Karola Borowskiego), Kapitan Berseniew w „Przełomie", 
profesor Sonnenbruck w „Niemcach", dyrektor w „Dwóch 
teatrach" i wiele innych. Prowadząc Teatr Powszechny 
dążył do tego, aby zdobyć nowego nie zepsutego widza dla 
S\'vOjej sztuki, żeby pokazać temu nowemu widzowi całe 
bogactwo literatury dramatycznej, a zwłaszcza sztuk, gdzie 
pisarze toczyli zaciętą walkę o lepsze jutro ludzkości. W tej 
bitwie o pokarm duchowy dla utrudzonego pracą łódzkiego 
r obotnika wysiłki Adwentowicza odniosły sukces . Widownia 
TC:'atru Powszechnego zdobywała coraz nowych przyjaciół 
i przy końcu Jego dyrekcji teatr ten stał się ulubionym 
P".iejscem spotkań łódzkiego robotnika i pracującego 
inteligenta. 

Karol Adwentowicz nie żyje! Odszedł od nas jeden z n3.j
\'. iększych artystów teatru. Pozostała po nim najserdecz
niejsza pamięć tych wszystkich, którzy z Nim pracowali, 
którzy cieszyli się tym ogromem optymizmu, jaki Go prze
nikał, tym złotym humorem, który zniewalał najodporniej
szych i tą promieniującą z Niego wiarą w lepsze jutro 
człowieka. 

Karol Borowski 
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SZTUKI AUTORÓW CZESKICH 
CE JE TRU li BUS IEJ 

HOK 1951 - J. Drda „Igraszki z diabłem" 
li.(::żyseria: J. Worek, scenografia: St. Cynarski 

ROK 19.53 - J. Klicpera - ,.Hadrian z Gzymsów". 
Heżyseria i scenografia: St. Cegielski 



R.OK 1955 - K. Capek - „Matka". 
Inscenizacja i reżyseria: Z. Koczanowicz 
Sr.:enografia: A. Bystroń 

ROK 1956 - V. Petrovieowa - „Co by było, gdyby". 
Reżyseria: J. Ładosiówna, scenografia: W. Jodkowski 
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CZY 
WIECIE 
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- Czesław Sojecki poza „Miłością" 

P. Kohouta przetłumaczył na język polski 

dramaty K. Capka „Biała zaraza" 

i „Matka" (polska prapremiera „Matki"' 

odbyła się w zielonogórskim teatrze 

dnia 18. XII. 1955 r.). 

Czesław Sojecki jest współtwórcą prze

kładu „Szczurołapa" W. Dyka i „Małże.ń-

stwa z ograniczoną odpowiedzialnością" 

Fr. Langnera oraz autorem przekładu 

książki dla młodzieży pt. „Piotr, ja i atomy". 

Ponadto tłumaczy drobne utwory literackie i scenariusze 

filmowe. Obok przekładów zajmuje się oryginalną twór-

czością literacką . 

• 
-- cenne materiały pomocnicze, tj. programy i fotosy, dot. 

„Miłości" P. Kohouta - nadesłały nam: Państwowy 

Teatr w Brnie, CSR, Państwowy Teatr w Dreźnie i Teatr 

Miejski w Cottbus, NRD. 

• 
- w okresie od 1 lipca do końca sierpnia br. występowały 

r.a. naszej scenie nast. obce zespoły artystyczne: krakowski 

Teatr im. J. Słowackiego z przedstawieniami farsy „Dwie 

wdowy" i farsy „Przedszkole miłości", obie L. Borella, 

rastępnie Czechosłowacki Zespół Estradowy, Operetka 

Katowicka z przedstawieniem „Nitouche", dalej grupa solis

tów ukraińskich z koncertem muzyki operowej i ludowej, 

a także ekipa artystów estradowych z Moskwy, ZSRR. 

Poza tym, w okresie Festynu Prasowego „Gazety Zielono

górskiej", odbył się w sali teatru Konkurs Młodych 

:'alentów. 

• 
- na ogłoszoną przez teatr a n ki etę odpowiedziało kil

kanaście osób. Wypełnione arkusze ankiety nadeszły m. in. 

z Gorzowa Wlkp„ ze Starego Kisielina, ze Zbąszynka, 

Szprotawy i Zielonej Góry. 

Wiele osób skorzystało z okazji i przesłało aktorom dużo 

serdecznych pozdrowień. Dziękujemy! Zarazem prosi

my, aby w dalszym ciągu dzielić się z nami wszelkimi 

spostrzeżeniami i życzeniami dot. repertuaru, programów itp. 
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Pavel Kohout (nota biograficzna) 

Od Autora. 
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Czesław Sojecki: „O MIŁOŚCI" P. Kohouta 

„MIŁOŚĆ"' w PTZL 

Projekt dekoracji 

I<. Borowski: „O Karolu Adwentowiczu"' 

Sztuki autorów czeskich na scenie PTZL 

Czy wiecie, że ... 
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ZASTĘPCA DYREKTORA EDWARD SZYKSZNIA 

Inspicjent : Józef Michalc11wicz 

Kierownik Techniczny : Ryszard Krajewski 

Główny elektryk : Władysław Lisowski 

Brygadzista sceny : Marian Pakula 

Światla : Leonard Paszewic:z 

Kierownicy pracowni : stolarskiej - Stanisław Świątek, malarskiej 

- Waldemar Jodkowski, krawieckiej - Stan i sław Łuczak , mode
latorskiej - Tadeusz Rogowski, tapicerskiej - Bronisław Walczak 
Garderobiana : Stefania Dcszula 

CENA 2,50 Zł. 



PAiSTWOIY TEAJR ZIEMI LUBUSKIEJ 

DYREKTOR TEATRU JERZY ZEGALSKI 

Kierownik Literacki Maria Serkowska 

PAVEL K HOUT 
I I 

M Ł o s c . 
A s K "A> (T A K o V L A 

utoka W 2 częściach 

Przekład: Ca ław Sojecki 

O S 0 B Y 

Pan w todze. 

Lida Matya6wna 

Plołr Petru• 

Lida Pelru1 

Miian Stlbor • 

Motka Stibora 

Malu ..._lee 
Prof. Soukop • 

Wacław Król • 

Kelner 

SCEMOottAflA 
ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

Kierownik muzyczny 
Janina Skowrai\aka 

. Zdzisław Gi:i:ejewski 

. Zyta Połomska 

. Rajmund Jakubowicz 

. Stefania Błońska 

Adam Krajewicz 

Amelia Szymańska 

Zofia Briske 

Józef Powojewski 

Zygmunt Fok 

Józef Michalcewicz 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA 
JERZY ZEGALSKI 

Współpraca dramaturgiczna 
Zdzisław Gi:i:ejewski 

PR~PREMIERA POLSKA DNIA 13 WRZEŚNIA 1958 ROKU 


