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PAVEL LANDOVSKY, którego dzlł poznajemy Jako 

•ułol'll drmmatycznego, Jest z uwodu aktorem, 

członkiem zeapoł.u ćlnoherneho Klubu w Pradze, 

• wf4lc teelru o naJiywotnle)9Zych I naJbardzleJ wa:ł

klch tendencJach artyatycznych spośród tych, które 

ubzblłtowały •14t w clamu oetatnlch ueśclu lat nad 

Weltnr1t. Miody ten zespól, zorganizowany kllka lat 

t.mu przez wybitnego krytJka I teatrologa czeskiego, 

wlelolelnlego redaktora naczelnego mleaa.:znlka 

„anpfd4t w.pólczesnego czeskiego teatru, poto

.._...łlCłl daleko w tyle nawet tak renomowane ze

..,oły I zJawlaka .-tystyczne, Jak Teatr Na Zabradll 

CZ'/ tw6rczo6e Otomara KreJcy. „HODINOVY HO

TEUER" („Pokój na goclzlny'1, aztuka wyroała na fall 

dołwladczH wapółczesnego dramatu anglelaklago, 

.,.„wlona obok dr.matów Aleny Voatry, Jana Vod

Mllaky"ego I Petera Skoumala, a z uchodnlch auto

rów Albee'ego, Pintera I Bonda, atala •kt manHeata-

elit w.pólczesnego nurtu I w.pólczeanego tematu 

w twórczołcl ćlnoherneho Klubu. Prapremiera aztu

ld, b4tdltC&J debiutem dramaturgicznym Landovaky'

ego, odbyłta alę w Prmdze 12 kwietnia 1969 w retyaerll 

Ewalda Schorma, znakomitego retyaera filmowego, 

Jednego z twórców czeskie) „nowe) faU''. w wykona

niu •ktonklm Mlroeława Homoll, Oklrlcha Novy'ego, 

Jllny BreikoveJ I Frantlaka H.uaóka. 



NB1ji6totniejsza re.wolucja naszych <:zasów wiąż;& się 

z tym, że różfl'i, ·ludz·ie zaczęHi ?rzypatrywać isię sobie 

wz.aUemnre !ialko przedsta.wiolele inarodów, l'óżnega 

rod~a!ju ·Społecznośd, ró:źJnych re~lgU, 1różnych ras 

~ wreszcie - rói;nych 1płck Lud21łe .uświe.damłaiją so-. 
ble tel'laz lepie) rn+ż lkiiedyko~wiek przedtem, jak dalece 

jesteśmiy od 1mnych zależni we wszystkiich dz1eclzi

naich życ'8 - fizyCUlej, emocjonalnej ~ duchowej. 

A Jednak nigdy nie byllłmy bardziej osamotnieni Jako 

Jednostki, bardzie) od siebie odseparowani. 

Mary C•ldefone 
(,,LIFE" ~ przedruk s „FORUM" nr 41/1t70) 

Rewotucja sebualne bynafrnnłej nie wyzwolłe ko
biet - uczyniła je po prostu łatMeł ~ągmnymł dla 
mężczyzn. 

Luor K.allllw 
(.,IATURDAY RIVllW" - praecln* 1 ,,FORUll" nr 1111111) 
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FANO W „Ojezyt.nle i rodzinie" - to był taki żurnal dla zabawy i ll'l&IJlkl - kiedy byłem jeszcze 
mały, były obrazki 1&kieg<>ś malarza, tak się z 1niemiecka jakoś nazywał, j~by Kniipfler arbo Kleisner, 
już nie pamiętam, ale imię to miał ta'kie, jak prezydent Benesz nazwisko. Otóż on malOIWał tyłko mo
rze. Całe życie. Wszędzie tkotłowały się u ·niego jakieś potwory; na skałach w t)1Ch obrazkach roz
wałone bWY gołe ;kobiety i isyreny. A w tym żurnalu to mu to iwydrukowa'li, bo właśnie tamtego rOlku 
utopił się IN jakimś tam morzu przy malowaniu. Ja to sobie tłumaczę IN ten sposób, że może on te 
kobiety naprawdę widział, i kiedy je go.nil brzegiem morza, s,padł ize -skały - i stało się. Wtedy te 
Olbraztti były czame, <nie 1kolorowe, ikolorowe !były o wiele rpófoiej, A ja, jako mały chłopak, wyciąłem 
sobie n&twięklszy obrazek i 1pokalorowałem go. Miałem go długo, jesz~e ina iwojnie, rprzyklelłem 

go do wielka ikufenka. !Potem mi go lktoś U'kradł cz.y co ... I od tego .czasu 1wciąż chciałem go mieć. 

(,,Pok64 na godziny'') 



Chodzi ml ezczagólnle o wrogołć, jaka naruta między męi:czyznaml a kobietami... Męi:czyfnl I kobiety czuJlł się ze so
b1t niepewnie; krlłiłl czujnie wokół siebie, zadaj1tc ciosy I stosuJ1tc uniki, pałfZłl na siebie nie wprost, lecz spode łba; 
lclOntakty clelnne traktuJlł bł.snle jako mlędzyo80bowe. Nie mają do siebie zaufania. 
Jak więc powinny wyglądać wz81)emne stosunki między dwiema płciami? Przede wuystklm konieczne Jest, moim zda· 
niem, aby oble strony utwladomlły 80ble, I to Jui: od najwcześniejszych lat, i:e uczntnlctwo we wszyatklch procesach t.y
clowych wymaga poełewy ludzkleJ, a nie postawy seksualne). Problemem zaNdnlczym nie Jnt wspólzewoc;lnlctwo, agre
aywnołć, podporządkowanie czy wyzysk Jedne) płci przez drugą. Kai:de z nas będąc lstotłl ludzką moi:e być iródłem 
I doatarczyclelem radości, pomocy czy podniety zarówno dla przed1tawlcleH wła1neJ, Jak I przeclwneJ płci. 
KOBIETY NtE SĄ W STANIE SAME KIEROWAC AWIATEM. TAK SAMO NIE POTAAFIĄ TEGO ME;2CZV!NI. NATOMIAST 
W9POLNIE MOGĄ WYWIĄZAC SI~ Z TEGO ZADANIA, t TO ZNACZNI! LEPIEJ Nl2: OB!CNIE. 

Merr Celderone (I. w.) 



ZUZIA 

Rysiek, w życiu nie wkl:ziełam prawdrlwego, auten
tycznego człowieka-świnl Widziiałe6 .k!ledy w tycłu 
Ż)"Wego donoacłele? 

RYSZARD 

Widziaiłem. 

ZUZIA 

Czy był odAllŻ&jący? 

RYSZARD 

PooałUj mnie w nos. 

ZUZIA 

Na pewno był odra!ałący, był ~atentem • męczył 
w nocy szczenl.ęta 

RYSZARD 

Wprost przec+wnle: chodzjł z dztećfni na epacery 
i każdemu pomagał na echroclach iwynieść śmieci. 

ZUZIA 

To byłe włłliściwłe też dobra dusza. 

RYSZARD 

W ła:mf.enlcy tak, a1e poza tym ... mówilł - roZ'Wlllllał 
mordę. 

ZUZIA 

Nie to ma sens, co .się nam 1podo.ba, gdy coś robimy, 
ale to, !PO czym jest nam dobrze, gdyśmy to już 
zrobiifii. 

(,,Pokc)I n• goclzlny'1 

svzoz 
1 r::>e uawn}foa OH?tZ 

M. lO!qz ez 
HANZL Chciało mi się ldedyś umrzeć - i' nigdy nikomu nie rpowleclziiałem dlaczego. (po chwl~I) A te 
nikt by mi ,nie uwierzył, pani to paw;em, na dobranoc. ~iedyś w z·im<>wy pora.nek wyjecłla•;śmy konno we 
czwórkę. BlSlłość była nieskończona, a wioski' jakby uoi.ekały przed ,nami. By.1-iśmy sami, choć bylriśmy 
w czwórkę. Od 'konl szła woń roziparzonej sierści, a na horyzoncie wtdeć było saran~ł. Tętent naszych 
koni jekby odmierzał czas, a ja nagle 2J8S)ragnąłem śmierc ł, bo było mi dobne ł już !niczego więcej .nie 
chciałem. I terarz jest mf bardzo podobnie... Ale gdzie jest biała równłna? i1 gdzie są cztery konie? -

(,,Polc6ł na godllny'') 




