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'
„Myśmy

mieli się
na moście
by pomówić o naszej miłości
pod tym klonem
koło budki z papierosami.'"
spotkać

K. I.
„Taką miłość" poświęcam

Gałczyński

sobie prawo urzą
do obowiązku
zrnzumienia ich lak, jak zwykli rozumieć własne sprawy. Poświęcam
ją tym, którymi wprawdzie wstrząśnie finał dramatu, ale którzy już
jutro szczęśliwwie o nim zapomną, a pojutrze zaczną przygotowywać
nowy.
Taką miłość" poświęcam wreszcie i tym, którzy pozwaiaJq, aby
wrzawa widzów zagłuszała głos ich własnego sumienia i serca. Nie
ulega wqtpliwości, że tragicznymi bohaterami codziennych dramatów
tym, którzy

dzania widowiska z cudzych losów nie

stają się

z

własnej

uzurpują

poczuwając się

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 utożsamia) rzućcie kamieniem.
Czego już nie toleruje teatr, dotychczas dozwolone jest jeszcze

w

Paweł

Kohout urodził się 20 lipca 1928 r. w Pradze. Działalność
w r. 1948 Od pisania bajek i opowiadań dla młodzie
ży. Póżniej bujny talent Kohouta szuka ujścia w poezji. Pierwszy
zbiorek jego utworów „Wiersze i pieśni" wychodzi w 1952 roku.
\/V tym też roku debiutuje jako dramaturg sztuką z życia młodzieży
pl „Dobra pieśń". Drugi zbiorek „Czas miłości i walki" wychodzi
w roku 1954. Zawiera on wiersze z lat 1952-1954 i składa się z trzech
części. Pierwsza część poświęcona jest walce o pokój, druga zawiera
poezje żałobne po śmierci Klementa Gottwalda, trzecia miłosną lirykę i satyrę. W roku 1955 pisze sztukę ze środowiska wojskowego
„Wrześniowe noce", a w rok póżniej komedię „Biedny diabeł" (dotychczas nie graną). W roku 1957 pisze nową sztukę pt. „Zegnaj
smutku". W tym też roku ukazuje się „Taka miłość", która stawia
P. Kohouta w szeregu najlepszych dramatopisarzy czechosłowackich.
Paweł Kohout poza teatrem interesuje się także filmem. Napisał
scenariusz do filmu „Jutro tańczyć będą wszędzie", oraz przerobił
na film sztuki: „Wrześniowe noce" i „Taką miłość". W roku 1958
napisał nowy scenariusz filmowy (tytuł filmu jeszcze nieustalony),
który obecnie realizuje. Poza tym pisze teksty piosenek, oraz uprawia aktualną satyrę.
literacką zaczął

życiu.

Pavel Kohout
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(TAKOV A LASKA)
Sztuka w 2-ch

częściach
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Sojecki

os o ~y:
PAN W TODZE

ALOJZY NOWAK

LIDA MATYSÓWNA
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Scenografia :
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„Taka miłość" Kohouta jest mrne1 więcej róWieśnicą ideową
„Ostrego dyżuru" Lutowskiego. Stanowi pokrewny dokument samowiedzy krytycznej, dojrzewającej w pokoleniu autora, którego wiek
dopiero niedawno przekroczył trzydziestkę.
Sztuka pokazuje jak retoryka zawodzi wobec życia, bezbronna
jest wobec prawdziwego nieszczęścia ludzkiego."
Najpierw mia/ to być scenariusz filmowy. Ale w trakcie pisania
zadałem sobie pytanie: jakby zachowała się bohaterka, gdyby mogła
przewidzieć wynik swojego działania? Odpowiedzi nie znalazłem.
Odłożyłem scenariusz i zacząłem pisać sztukę. Wprowadziłem do niej
zupełnie nową czołową postać Pana w Todze. Reprezentuje on autora, widza, społeczeństwo, jest niejako komentatorem. Właśnie Pan
w Todze zadaje w sztuce te pytania, które postawiłby widz gdy naprzykład czuje, że bohater myśli co innego niż mówi.
Pavel Kohout

(wywiad dla „Sztandaru

Młodych")

Jerzy Zagórski

(„Kurier Polski'.)

W trwającej u nas od dłuższego czasu dyskusji na tematy moralne i obyczajowe, z szczególnym uwzględnieniem młodzieży, sztuka
czeskiego pisarza jest głosem bardzo istotnym i cennym. Zrozumiało
to wiele teatrów, które w braku polskich sztuk współczesnych o podobnej, jakże pasjonującej problematyce, sięgnęły chętnie i słusznie
po „Taką miłość". Powodzenie swe zawdzięcza sztuka również jej
walorom formalnym, dającym inscenizatorowi duże możliwości eksperymentowania i szukania najwłaściwszego wyrazu scenicznego dla
przekazywanych treści.
Stefan Polanica
(..Sło\I

o Powszcchn<'")

Wśród

mieszkanek naszych Domów Akademickich na pewno motna by znaleźć niejeden prototyp bohaterki sztuki Kohouta, młodego
dramaturga czeskiego. Lida Matysówna jest dziewczyną świetnie podpatrzoną w dzisiejszym życiu. Intensywność uczuć łączy się w niej
z lekkomyślnośc'ią i brakiem poczucia odpowiedzialności. za swe czyny; a także brakiem silnej woli. Komfłlikuje sobie życie, nie mogąc
zdobyć się na zerwanie z karierowiczem, który żeni się z inną, dla
korzyści materialnych, ale nadal nie daje spokoju swej „pierwszej
miłości„ i doprowadza ją w końcu do tragicznej śmierci. Kohout porusza charakterystyczny dla dzisiejszej mlodzieży problem ustosunkowania się do spraw uczuciowych żywiołowo, bez hamulców społecznych czy moralnych, wykazując, jak żałosne daje to rezultaty.
Zofia Karczewska-Markiewicz

(„7.yri<' Warszawy.')

Gdyby kto.ś usiłował opowiedzieć treść sztuki młodego czechosło
wackiego pisarza Pawła Kohouta, mógłby to uczynić w paru zdaniach: kochali się, rozstali się, spotkali się znowu, on był już żo
naty, ona zaręczona, chcieli się pobrać, nacisk społeczeństwa, jakle
ich olaczalo, stanął na przeszkodzie, ona popełnia samobójstwo, win·
ni pozostali.
·
Karolina Beylin

L.Express Wieczorny")
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