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OD TŁUMACZA 
PAVEL LANDOVSKY jest aktorem i autorem dramatycznym, człon

kiem zespołu ći.noherniego Klubu w Pradze, teatru o najżywotniejszych 
i najbardziej ważkich tendencjach artystycznych wś-ród tych, które 
uksztaltowaly się w ciągu ostatnich sześciu lat nad Wełtawą. Stworzy! 
on rzeczywistą awangardę współczesnego czeskiego teatru, pozostawia
jącą daleko w tyle nawet tak renomowane zespoly i zjawiska arty
styczne jak Teatr na Zabradli czy twórczość Otomara Krejćy. „Hodi
novy hotelier" („Pokój na godziny") wystawiany obok dramatów Aleny 
Vostry, Jana Vodnansky'ego i Petera Skoumala, a z zachodnich auto
rów Albeego, Pintera i Bonda - stal się tryumfalną manifestacją 

współczesnego nutru i współczesnego tematu w twórczości Cinoherniego 
Klubu. 

Prapremiera „Pokoju na godziny'' odbyla się w Pradze 12 IV 1969. 

JAN CALKA 



Józef Waczków 

INNY „KAWAŁEK Z ŻYCIA" 
Charakterystyczna sylwetka Pavela Landovsky'ego - zna nego u nas 

głównie z filmów Cierpienia mlodego Bohaczka i Teoria uwodzenia -
rzuciła mi się w oczy ni edługo po moim przybyciu do Pragi na wiosnę 
1965 roku, kiedy zacząłem bywać w nadwełtawskim K lubie Jazzu i Po
ezji „Viola", siedlisku ówczesnej cyganerii artystycznej. Byt to okres 
pełnego rozkwitu czeskiej „ szkoły" realizmu w filmie, w teatrze, w lite
raturze. W Pradze czytało ' i ę namiętnie Perełkę na dni.e i Pabi.teli, dwa 
pierwsze tomy opowiadar1 Hrab ala, chodziło do kina na filmy Chytilo
vej, Niemca, Schorma, Ju racka i oczywiście Formana (Miłość blon
dynki), wieczorem leciało do tea tru „Na Zabradli", lub do „Cinoherniego 
Klubu" (Klub Dramatyczny) , a po teatrze - szlo s ię na wino, jazz 
i długie nocne rozmowy do „Violi". Tam, dzięki kilku przyjaciołom , 

rozeznawałem się wśród twarzy mlodych pisarzy, reżyserów i aktorów, 
którzy kończyli pracowity dzie ń przy dźwiękach synkopowanej muzyki. 
Landovsky, trzydziestoletni, orlonosy, atle tycznie zbL1dowany mężczyzna , 

wodził rej raczej przy barze, gdzie rozmawiało się głośno i pilo dużo, 

rzadziej widziało go się przy stoliku, a właśnie tu, w stolikowej części 
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sali, panowała a tmosfera skupie n ia, refleksji, twórczych sporów. Wy
dawało mi si ę, że ten, wybijający się już aktor, Jest bardzie j „natur
szczykiem" niż świadomym swoich celów i moż l i wo " ci arty t ą. Proste 
i kre wkie postacie, uciel śniane przez niego w filmach, nakładały mi 
się na J "' sposób bycia wśród kolegów klubowych, a µowierzchowność 
mtodego rzeźnika-podrywacza usuwała w ci eń wszystkie ewentualne 
wątpliwości p rzychylnego bądź co bądź, a le jednak obserwatora . 

Być może podobnego mniemania byli i inni, równie niesprawiedliwi 
wrażeniowcy, bowie m, jak słyszałem, Landovsky bezskutecznie starał 

się kilkakrotnie o przyjęcie na wyższą szkolę filmową. W efekcie za
angażował się do prowincjonalnego teatru, w Cieplicach i Pardubicach , 
i dopiero stamtąd trafil do filmu i do zorgani zowanego w 1965 roku 
przez filmowców i krytyków teatr lnych Klubu Drama tycznego w Pra
dze. W tym ostatnim wystąpił na wiosnę 1969 roku w roli pisarza . 
Trzydziestotrzyletni Landovsky zaprezentował debiut dramaturgiczny, 
sztukę Pokój na godziny (Hodinovy hotelier) . 

Nie widziałem tej sztuki na prask iej scenie, w tym okresie nie 
było mnie już w Czechosłowacji , ale lektura tekstu wystarczyła mi, 
żeby zodentować się , jak pojętnym uczniem okaza ł się L andovsky tam
tych, dominujących w 65-66 latach tendencji a rtystycznych w kinie czes-



kim, w literaturze, w jego macierzystym teatrze. Tendencji, które mu
siały ulec niepostrzeżenie .Przekształceniom albo wyjałowić się z biegiem 
lat. Upajano się bowiem egzotyką „samego życia", niezwykłością pod
patrzonej niby przypadkowo codzienności. Odżegnywano się od „proble
mów", „koncepcji", „idei przewodnich" - dzieła artystyczne przedsta
wiały kawałki z życia, artysta odtwarzał je z naturalistycznym pietyz
mem rezerwując sobie tylko prawo do selekcji, boć przecież nie 
wszystko warte odtwarzania. Krytyka mówiła o nawrocie do rozpo
wszechnionego w dwudziestoleciu na ziemiach czeskich dadaizmu, zapisu 
automatycznego, samoczy nnej selekcji pamięci jako jedynych probierzy 
intuicji twórczej . Doszło i parę nowy terminów: „leica-styl" mówiło się 
o metodzie pisarskiej Hrabala, „cinema-verite" - w odniesieniu do 
filmów Formana, kompletny relaks aktorski - w przypadku inscenizacji 
w Klubie Dramatycznym. Przebąkiwało się też cichcem, że tendencja ta 
podszyta jest tradycyjnym już w sztuce czeskiej sentymentalizmem, 
ludowym widzeniem rzeczywistości, któremu nie obce jest przeryso
wanie, koloryzowanie, groteska, deformacja komiczna. Takim „kawał

kiem z życia" jest też jedyna, jak dotychczas sztuka Landovsky'ego. 
Znamy filmy Formana, który od Czarnego Piotrusi.a, poprzez Miłość 

blondynki doszedł do Pali się, moja panno, znamy opowiadania Hra
bala, nie znamy sztuk Klubu Dramatycznego, utworów Ladislava 
Smocka, sennych varietes na temat zwyczajnej codz i enności Aleny 
Vostry.„ dotarł do nas trz'"ci , oryginalny autor tej placówki, Pavel Lan
dovsky. Jego „kawałek z życia" jest inny od utworów dwojga poprzed
ników w tym aktorskim teatrze. Aktorskim programowo, bowiem Klub 
Dramatyczny od początku pragnął - i w rzeczywistości pragnienie to 
wprowadzał na deski _sceniczne - stworzyć aktorom możność realizo
wania siebie jako ludzi. Innymi słowy - aktorzy winni poczuć się sobą 
\\' rolach proponowanych przez tekst literacki, czyli móc być współ

czesnymi ludźmi czy to będzie Rewizor, czy Wypadek w Zoo, czy Pokój 
na godziny. 

Pokój na godziny bezwzględnie stwarza te możliwości. Jest napi 
sany (i przetłumaczony) językiem potocznym, zarysowuje sytuacje nader 
typowe, jaskrawo typowe, boć wszyscy zastanawiamy się nad tym, czy 
nasza przewaga nad światem zwierząt, ów element własnego pomyślun
ku i rozumu, czyni nas szczęśliwymi, czy raczej nas unieszczęśliwia. 

Taka jest, moim zdaniem, idea przewodnia tego utworu, ów może nie
chciany, może podświadomy „problem" sztuki napisanej przez aktora 
o powierzchowności rzeźnika-podrywacza, który wydawał mi sie przed 
pięciu laty z górą jedynie zapowiedzią jednej z postaci jego sztuki, 
emerytowanego rzeźnika Fano. Odbiorca teatralny utworu Landov
sky'ego zapewne zgodzi się ze mną, że nie miałem wówczas racji. 

Tadeusz Kubiak 

NIE SZTUKA KOCHAĆ 

KOGO? 
(fragment) 

Blondyneczko z księżyca, gdy się budzą słowiki, 

słowiki, słowiki - nie z tej ziemi, Panno 

z warkoczem Bereniki, 

rozplecionym, gwiaździstym, puszystym, puszczonym 

w koński ogon blond -

słuchaj! 

Nic rzucaj rękawiczki z balkonu między lwy, 

bo nikt po nią nic skaczy, 

by okazać ci silę miłości - silniejszą 

niż szczęki drapieźców. 

Zresztą nic sztuka kochać Orlanda Szalonego, 

jak cholera szalonego, 

w strzemionach i łożu 

szalonego, od stóp 

do głów szalonego. 

Sztuką jest kochać inkasenta w kratkę, 

amanta w plaszczyku podszytym wiatrem, 

człowieka na codzień podszytego strachem. 

któremu ręka drż~·, gdy wypełnia rachunek 

:i:a trzydzieści moich nocy 

gvrejących setką świec. 



Tadeusz Kubiak 

PAMIĘTASZ BYŁA JESIEŃ 
(fragment) 

„Pamiętasz, b:yła jesień„. 

Pamiętasz, była jesień„ . 

Pamiętasz, by 
la 
je 
sień ... " 

A tu Jato 

jak jurny 

byk. 

Nagle brzytwy przed okiem błysk. 

„Pan do golenia czy d o strzyżenia.?'' 

„Ja, proszę pana, już do niczego." 

„Pamiętasz, b:yła jesień.„" 

PIK. 

J 
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Helmut Kajzar 

„POKÓJ NA GODZINY" 

W CINOHERNIM KLUBIE 
W PRADZE 

Teatr niewielki , 280 m iejsc, pi wni czny. Zespól przeważni złożony 

z młodych ak toró\v, ale do trzeg m również znakomitych artystów 
starszeg pokolenia (Miro law Horn la) [.„ ] W Cinohernim Klubie mię

dzy innym i reżyserowali: Jan Kcer, Ladislav Smofek, Evald Schorm, 
J iri Menzel, J aroslav Vostry („ .) 

W pierwszym dni u pobytu w Pradz glądaln sztukę Favela Lan-
dovsky'eg H odi nov y hoteiier (Pokój n a godzi.ny) . W ciemnienie. Naj 
pierw widać akwarium z rybkami, zostało oświetlone jak to zwykle 



akwaria własną żarówką. Potem rozświetla się ża rówka w pokoju 
i zobaczyliśmy zagraconą scenę. Fotel, łóżko, szafki, piecyk, etażerka , 

krzesła; wnętrze z przedmiotów starych, zniszczonych, brudnych. Dwóch 
starców .. Jeden ruchliwy, drugi smutnie uśmiechnięty. Nie podnosi się 

z miejsca. Jeszcze nie rozumiem języka. Nie wsłuchałem się w dialog. 
Publiczność reaguje często śmiechem. Przyglądam się gestyce postaci. 
Grają: Hanzla - Oldfich Novy, Fanę - Miroslav Homola. Hanz! jest 
chyba emerytowanym artystą, cyganem. Ubrany jest w gruby sweter, 
szalik, beret. Wpatruje się z nostalgią w · przeszłość. Dla tego, oo się 

dzieje teraz, ma uśmiech pobłażania. Mówi do Fany: „Czy nie mógłbyś 

się bodaj na chwilę powstrzymać od tych drobnych świństw?" Fana 
jest bowiem urodzonym podglądywaczem, świńtuchem, sensatem na mia
rę skromnej emerytury. Pozwala mu to przeżywać świat niesłychanie 

intensywnie. Żeby wyrazi<:?, co czuje, nie wystarczają mu słowa, wzmac
nia je wyrazistym, ilustrującym gestem 1 mimiką . Cały składa się 

z tajemniczych i wieloznacznych znaków, tików, świenbień. Starczemu 
wsłuchiwaniu się w organizm przeszkadza mu niespożyta energia i cie
kawość. 

Ham:lo·wi i Fanie dane jest przeżyć jeszcze raz miłość. Sciśle.i , obaj 
podlegają fascynacji młodością. W ich pokoju starców znalazła się 

Zuzi - Zuzanna (Jana Bfe:!kova) w bardziej niż kąpiel pikantnej i pod-
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niecającej sytuacji. Okazuje się, że Fana wynajmu.ie swój pokój na 
godziny miłości młodej parze. Podgląda romans. Dzieli się obserwacjami 
z przyjacielem. Ale pewnego razu Zuzi bierze odwet na mężczyznach. 
Zbuntowała się przec iw nielegalnej, ukrywanej miłości. Jej Risa (Fran
tiśek Husa k) jest żonaty i niezdecydowany, nie chce wybrać. Zuzi po
stanawia skończyć przygodę, miłość. Starców z sytuacji wygodnych pod
glądaczy wciąga w akcję. Muszą wejść w jej życie, być świadkami sceny 
rozstania. Mogą ją pocieszyć, lub skłonić Risę do jednoznacznej decyzji, 
lub zastąpić go i uwieść Zu zi. Tę możliwość wy biera oczywiście chciwy 
życia Fana i oczywiście ponosi klęskę. 

Aktorzy grają tę „historyjkę" naturalistycznie. Nie uwzględniają 

obecności widowni. Nie zwracają się ku nam ani razu. Nawet nie palrzą 
w naszym kierunku . Przedstawienie, jak tego wymaga konstrukcja sztu
ki, trwa bez przerwy. Widovvnia podpatruje scenę. Aktorzy ani na 
chwilę nie wypadają z roli, ze scenicznego życia (jak to się często 

zdarza w polskich teatrach), w miejscach milczących, pustych tekstowo, 
znakomicie słuchają się wzajemnie, współuczestniczą w zdarzeniach. 
Żyją na scenie. Pomimo naddatku komediowości i nutek liryzmu (Hanzl 
opowiada o swej miłości do Cyganki, podróży do Japonii„ wszystko 
minęło) zadaję sobie pytanie, jaką wartość posiada ta historyjka, ów 
podpatrzony obrazek z życia, w miarę pouczający i poetycki. Autor -
Pavel Landovsky i reżyser - Evald Schorm odkrywają w codzienności 

dziwność i dramatyzm. W sposobie narracji przypominają trochę swo
jego bohatera Fanę, który z takim przejęciem opowiada o zwyczajach 
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rybek w akwarium, jakby odkrywał ta.iemnice kosmo~fśonii. Realizm 
„ szkoły cze5kjej " , tea tru i filmu , opowiadari Hrabala (i na nich opa rtych 
scenariuszy) oprócz tendencji groteskowo-realis tyczne.i odsiania swój sen
tymentalny rodowód (przypominam czułostkowy opis nocni ka i jego 
użytkowniczki z Pod·róży sentymentalnej Sterna). Filmy szkoly czeskiej 
ujmują nas szacunkiem dla życia. Przekonują, że „miłość jest w ··zędzie " , 

nie potrzebuje idealizującego, hi gienicznego otoczenia, podobnie jak sa
motność. Reżyser spektaklu Evalcl Schorm rnz tylko wycofuje si ę 

z „obiektywnej filmowej narracji"' w dowcip inscenizacyjny w scenic 
miłosnej młodych. świetnie przygotowana, realistycznie podpat rzona -
Zuzi przynosi własne prześcieradło, Riśa szklanki i alkohol, jest nawet 
częściowy rea listycz ny strip-tease. Ale potem następują gagi ze światłem 
i gimnastyka. Droczenie się z publicznością. Z podpatrywaczami. 

[Cztery przedstawienia ćinoherniego Klubu w Pradze, 
„Teatr" nr 19, 1-15 X 1970] 

T a1deusz Kubiak 

ROBINSON 
((ragment) 

Nie lubię tego faceta z vis a vis, 

co stoi w lustrze. Ani się przed nim schować', ukry1\ 

przed towarzystwem się ustrzec. 

Na obraz - i -

podobieństwo moje, 

jak gdyby ze mnie skórt; zdarli 

Stoi i patrzy, a ja się go boję, 

,jak żywi boją się umarłych. 

Wyciągam rękę, sprawdzam - szkło. Zimne. 

Mówiłem, że to ktoś z tamtej strony. 

To dziwny facet. Po diabła - wciąż przy mnie'? 

Sadysta i łotr skończony. 
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