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„Taką miłość" posw1ęcam tym, którzy uzur
pują sobie prawo urządzania widowiska z cu
dzych losów nie poczuwając się do obowiązku 
zrozumienia ich tak, jak zwykli rozumieć wła
sne sprawy. Poświęcam ją tym, którymi wpraw
dzie wstrząśnie finał dramatu, ale którzy już 

jutro szczęśliwie o nim zapomną, a pojutrze 
zaczną przygotowywać nowy. 

„Taką miłość" poświęcam wreszcie i tym, 
którzy pozwalają, aby wrzawa widzów zagłu
szyła głos ich własnego sumienia i serca. Nie 
ulega wątpliwości, że tragicznymi bohaterami 
codziennych 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 rzeczy-; 
wistość, co wielu chętnie utożsamia), - rzuć

cie kamieniem! 

To czego . już nie toleruje teatr, dotychczas 
dozwolone jest jeszcze w życiu. 

Paweł Kohout 



Paweł Kohout urodził się 20 lipca 1928 r. 
w Pradze. Działalność literacką zaczął w 1948 r . 
od pisania bajek i opowiadań dla młodzieży. 

Później bujny talent Kohouta szuka ujścia 

w poezji. Pierwszy zbiorek jego utworów 
„Wiersze i pieśni" wychodzi w roku 1952. 
W tym też roku debiutuje jako dramaturg sztu
ką z życia młodzieży pt. „Dobra pieśń". Drugi 
zbiorek poetycki „Czas miłości i walki" uka
zuje się w dwa lata później. Zawiera on wier
sze z lat 1952-1954 i składa się z trzech czę
ści. Pierwsza część poświęcona jest walce o po
kój, druga zawiera poezje żałobne napisane po 
śmierci Klementa Gottwalda, trzecia miłosną 

lirykę i satyrę. W roku 1955 pisze sztukę ze 
środowiska wojskowego „Wrześniowe noce", 
a w następnym roku komedię „Biedny diabeł" 
{dotychczas nie graną). W roku 1957 pisze no
wą sztukę pt. „Żegnaj smutku". W tym też ro
ku ukazuje się „Taka miłość", która stawia 
P. Kohouta w szeregu najlepszych dramatopi
sarzy czechosłowackich. 

Paweł Kohout poza teatrem interesuje się 

także filmem. Napisał scenariusz do filmu 
„Jutro tańczyć będą wszędzie" oraz przerobił 

na film sztuki: „Wrześniowe noce" „Taka 
miłość". 

W roku 1958 powstał nowy jego scenariusz 
filmowy {tytuł filmu jeszcze nie ustalony), 
który jest obecnie w realizacji. Poza tym pisze 
Kohout teksty piosenek oraz uprawia aktualną 
satyrę. 
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Nazwisko Pawła Kohouta niewiele mówi wi
dzowi polskiemu. Wprawdzie ma on już w swo
im dorobku pisarskim kilka sztuk, żadna z nich 
jednak nie trafiła dotychczas na polską scenę . 

Nasze teatry na ogół dość ostrożnie podchodzą 
do pisarzy mniej znanych, wolą raczej uznane 
nazwiska. Paweł Kohout jest już głośny w swo
im kraju. I nie tylko w swoim. Popularność 

i wysoką rangę pisarską przyniosła Kohoutowi 
piąta z kolei jego sztuka pt. : „Taka miłość" 

(Takova l aśka). wystawiona po raz pierwszy 
w październiku 1957 r. w mającym świetne tra
dycje Teat rze Realistycznym w Pradze. Po pre
mierze prriskiej poszły premiery w teatrach 
prowincjoTJalnych. Dziś nie ma już w Czecho
słowacji sceny zawodowej, która by nie wysta
wiła tej niezmiernie interesującej sztuki. „Ta
ka miłoś ć"' przynosi też jej autorowi sukces 
międzynarodowy. Grają j ą teatry w Związku 

Radzieckim, w Niemczech wschodnich, w Ru
munii, na Węgrzech i w Jugosławii. Przetłu

m aczona została na język angielski. Polska pra
premier a „Takiej miłości" odbyła się w Tea
trze Ziemi Luhuskiej w Zielonej Górze, póź

niej grano tę sztukę w Teatrze im. St. Wyspiań
skieg0 w K a towicach, w Teatrze Rozmaitości 
w Warszawie i w Teatrach Dramatycznych 
w Szczecinie. Obecnie Teatr im. Al. Węgierki 
pre?.entuje „Taką miłość" białostockiej publicz
ności. Dalsze wystawienia zapowiedziały : Teatr 
Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatr im. St. 
Janicza w Olsztynie i Teatr im. Bogusławskie
go w Kaliszu. 

Paweł Kohout odnosi więc już i na polskich 
scenach r.iemafe sukcesy. Powodzenie sztuki 
wydaje się być uzasadnione. Tematyką swoją 

tkwi ona głęboko w naszej rzeczywistości i od
ważnie porusza niezwykle skomplikowany pro
blem życia uczuciowego dzisiejszej młodzieży. 

Autor z pasj4 podchodzi do interesujących go 
problemów, a równocześnie zaskakuje widza 
ciekaw·ą form<~ dramatyczną (choć nie nową: 



Pirandello, Wilder). Forma ta nastręcza co
prawda teatrowi nie małą trudność w realiza
cji, ale zachęc~. zarazem do oryginalnych roz
wiązań scenicznych. 

„Taka miłosć" zbudowana jest na zasadzie 
retrospekcji. Akcja sztuki toczy się równocześ

nie na dwu planach: przeszłości i teraźniejszo
ści. Wiąże je postać pana w todze, który pełni 
funkcję prokuratora. Jest ona zarazem uoso
bieniem sumienia społecznego w tych momen
tach procesu, kiedy nasuwa się wniosek, że bo
haterowie sztuki powinni zostać ukarani, 
a prawo karne w swoich przepisach nie znaj
duje dla ich czynów żadnej kwalifikacji. Po
stać pana w todze poza tym ułatwia widzowi 
spojrzenie w dusze bohaterów dramatu. „Taka 
miłość" to historia ~łodej dziewczyny, której 
całą winą jest to, że kocha żonatego mGżczy
znę. Życie kończy, jak się zdaje, samobój
stwem, chociaż nie jest wykluczone, że był to 
nieszczęśliwy wypadek, do którego mogła się 

przyczynić dramatyczna sytuacja wytworzona 
przez ludzi jak najbardziej jej bliskich. Auto
rowi chodzi o wykrycie przyczyn tej tragedii 
oraz określenie stopnia winy tych wszystkich, 
którzy stykali się z bohaterką i przez swój sto
sunek do jej spraw osobistych tak skompliko
wali życie dziewczyny, że nastąpił głęboki 

wstrząs psychiczny, zakończony tragiczną 

śmiercią . 

Sztuka nacechowana jest elementem dydak
tycznym. Dydaktyzm ten nie ma jednak nic 
wspólnego z moralizatorstwem, czy frazeologią. 
Autor pragnie jedynie drogą retrospektywnej 
analizy doprowadzić widza do zastanowienia 
się nad własnym postępowaniem, nad swoim 
stosunkiem do otoczenia. Autor niejako zapy
tuje widza, czy i on czasem w codziennym ży
ciu nie przyczynia się do powstawania drama
tów w kręgu ludzi, z którymi współżyje. 

Można mieć takie, czy inne zastrzeżenia do 
autora i spraw przez niego poruszonych. Jed
nak zgodzić się musimy z tym, że porusza on 
bardzo istotne i żywotne problemy, daje wi
dzowi różnorodne emocje i przeżycia artystycz
ne oraz wiele dkazji <io głębszych refleksji. 

Czeslaw Sojecki 
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