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PA VEL LANDOVSKY jest aktorem i auto-

rem dramatycznym, członkiem zespołu Cinoher-

neho Klubu w Pradze, teatru o najżywotniejszych 

i najbardziej ważkich tendencjach artystycznych 

spośród tych, które ukształtowały się w ciągu 

ostatnich lat nad Wełtawą. Stworzył on rzeczy-

wistą awangardę współczesnego . teatru czeskiego. 

„Pokój na godziny'~ wystawiony obok dramatów 

Aleny Vostry, Jana Vodnansky'ego i Petera 

Skoumała, a z zachodnich autorów Albeego, 

Pintera i Bonda stał się tryumfalną manifestacją 

współczesnego nurtu i współczesnego tematu w 

twórczości Cinoherneho Klubu. Prapremiera tej 

sztuki odbyła się w Pradze 12 kwietnia 1969 r. 
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NA JAKIE GODZINY JEST TEN POKÓJ? 

„Ja Cię po prostu nie chcę. 
Nie chcę, rozumiesz? A gdy 
ci to tłumaczę, lub piszę, pró
buję to jakoś uzasadnić - ale 
bez skutku. Nie chcę Cię -
a nie wiem, dlaczego. To, że 
jesteś żonaty, zupełnie mi nie 
przeszkadza. Żadnej kobiecie 
nigdy to naprawdę nie przesz
kadza. To, że kłamiesz, też nie 
ma znaczenia ponieważ ja kła
mię również i wszyscy kłamie
my, krótko mówiąc. I nawet 
to, że jesteś niczym, jest mi 
w k01icu zupełnie obojętne„." 

(„Pokój na godziny") 

Właściwie nic szczególnego się nie dzieje i nic 
szczególnego się nie stanie. Tyle razy przycho
dzili do tego mieszkania, on wyjmował z teczki wino, 
stawiał szklanki, włączał mały, japoński tranzy
stor. Ona rozkładała przynoszone ze sobą prze
ścieradło, żeby nie było aż tak obrzydliwie, potem 
kładli się do tego skrzypiącego łóżka i „kochali 
się", jak długo pozwalał na to czas. 

I był jeszcze ten drepczący, zaśliniony, wiecznie 
podniecony starzec, który - wiedzieli o tym -
obserwował ich z ukrycia czając się gdzieś w ciem
nościach. 



Jakie to były godziny - miłości, nadziei? 
I wreszcie nadszedł ten wieczór, kiedy ona zdecy
dowała się powiedzieć - „ja cię po prostu nie chcę". 
Koniec melodramatu o żonatym mężczyźnie, który 
uzupełnia nudną egzystencję sypiając od czasu do 
czasu z młodą, zakochaną dziewczyną. Koniec 
pokoju na godziny. 

* * * 
Demony, które siadały podobno nocami przy 

łóżku szalonego, genialnego Strindberga kazały mu 
nienawidzieć kobiet. Pisał więc Strindberg swoje 
znakomite dramaty obsesjonalnie poruszające pro
blem walki płci, przyrodzonej nienawiści męż
czyzny i kobiety, którą pisarz postanowił podnieść 
do wyżyn istot fatalnych. Przeczytajcie - mówił, 
„Ojca", albo „Taniec śmierci", a zobaczycie 
jak wygląda konflikt płci, z którego nie sposób 
się wyplątać, jakie są tragedie, jako skutki od
wiecznej nienawiści i nie ma możliwości jakiego
kolwiek porozumienia się ze sobą. 

W „Pokoju na godziny" nie ma porozumienia, 
nigdy go nie było. Ale fatalna rola przypadła tu 
mężczyźnie. Ta sztuka napisana została przede 
wszystkim o kobiecie, o pięknej dziewczynie, która 
musi znależć wyjście z beznadziejnej sytuacji, 
w jakiej postawił ją los. Ale jest to sztuka nie 
tylko o pięknej dziewczynie, ale także o dziew
czynie znakomitej, która wie, co musi zrobić, żeby 
nie stracić siebie. 

Landovsky odwrócił walkę płci i postanowił na
pisać sztukę przeciw Strindbergowi - o niena
wiści kobiet do mężczyzn. Dlatego jest to także 
pokój na godziny nienawiści. 

* * * 
Pani Maria Momertz napisała artykuł o męż-

czyznach. Napisała artykuł o mężczyznach, któ
rzy zdominowali wszystko, nawet świat teatru. 
W miesięczniku „Die deutsche Biihne" (Xl/1974) 
ukazały się liczne dane statystyczne udawadnia-



jące tę tezę. W artykule pt. „Auch die Thea
terwelt ist annlich" pani Momertz stwierdziła, 
że także świat teatru jest wyłączną domeną 
mężczyzn, a kobiety odgrywają i w teatrze i w dra
matach wyłącznie podrzędną rolę. Bardzo inte
resująca jest analiza repertuarowa teatrów Re
publiki Federalnej Niemiec w sezonie 1973/74, 
z której autorka wyprowadza wniosek, że w gry
wanych we współczesnym teatrze sztukach naj
ważniejsza rola przypada jedynie mężczyznom, 
świat mężczyzn jest dominujący, kobiety go tylko 
uzupełniają. 

Taki jest według autorki świat sztuk wielkiego 
Shakespeare'a, taki jest „Balkon" Geneta, w któ
rym burdel i dziwki, to elementy, z których 
mężczyźni rządzący światem budują ten świat, 
takie są „Krwawe gody" Garcii Lorki, gdzie mimo 
wielkich, pięknych ról kobiecych ukazany jest 
świat mężczyzn, oni wyłącznie ustanawiają i wyko
nują nakaz społeczny - zemstę, kobiety tylko 
cierpią. Nawet „Porwanie Sabinek" - z kobietami 
w tytule jako przedmiotem kradzieży ukazuje 
rzeczywistą rolę kobiet w świecie. Dyrektor Strzy
ga-Strzycki ma swoje wielkie entree, jego żona 
natomiast pracuje. Ratuje przedstawienie cicho, 
skromnie za kulisami i nawet nie pokazuje się na 
scenie. „Jedynie Beckett - snuje dalej swe roz
ważania pani Momertz - w „Nie ja" robi wy
jątek, ale dla kobiety, która nie umie już tego „ja" 
powiedzieć, ponieważ utraciła swą tożsamość, 
swoje własne „ja~'. 

„ W teatrze Becketta czas zmierza do bez
czasu, ciało do rozkładu, działanie do nierucho
mości, mówienie do milczenia - słowem, istnienie 
do nieistnienia„." - pisał Jan Błoński w „Dialo
gu" (10/1973 - s. 98). U Landovsky'ego, który 
napewno, jako entuzjasta awangardy rozczytywał 
się w Beckecie i był pod jego urokiem tak na
prawdę działa tylko kobieta. Działania Ryszarda 
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są jednostronne i :i'mierzają do jednego - aby 
przespać się z dziewczyną w czasie, który ukradł 
żonie. Egzystencja dwóch starych obserwatorów 
kradzionych godzin jest pozorna i bezładna. Tylko 
Zofia działa, przeprowadza skonstruowany przez 
siebie plan misternie i bezwzględnie, a przede 
wszystkim niezwykle konsekwentnie. Tak zo
baczył Landovsky dziewczynę lat siedemdziesią
tych naszego okrutnego, pięknego XX wiek~. 

Pani Momertz powinna być zadowolona. Zof 1a 
nie traci tożsamości - „Pokój na godziny" to 
sztuka o kobiecie i przede wszystkim o kobiecie. 
Zofia mówi - ja! 

* * * 
W Pokoju na godziny" pozornie nie ma akcji, " . . pozornie nie dzieje się nic lub prawie nic. Pomewaz 

Landovsky wczytywał się w światową awangardę, 
ponieważ zafascynował go Beckett, Fano i Hanzl 
prowadzą na początku sztuki dialogi niezwykle 
podobne do tych, jakie na prapremierze „Czeka
jąc na Godota" słyszeli w Paryżu widzowie już 
w 1953 roku: 

„ ... FANO 
Wiesz'? 

HAN ZL 
Nie wiem. 

FANO 
Nikt nie dzwoni? 

HAN ZL 
Nie wiem. 

FANO 
Ktoś puka, nie? 

HAN ZL 
Nie wiem. 

FANO 
Muszę zobaczyć. 

HANZL 
Musis~, albo nie musisz. 

• 
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FANO 
Jakby do drzwi na dole. Na 
tyle mam wyćwiczone uszy, że 
jak tylko pojawi się ktoś obcy
zaraz słyszę. Wkrótce usłyszę, 
co mi powiedzą te rybki. Sły
szysz kroki? 

HAN ZL 
To chyba jednak nie do nas ... " 

Nie wiadomo skąd przybyli ci dwaj beznadziej
ni, starzy ludzie, podobnie, jak nie wiadomo nic 
o celu wędrówki dwóch przyjaciół Gogo i Didi 
z Becketta. Ten dialog usłyszeli jednak widzowie 
w r. 1969 w praskim Cinohernim Klubie, a auto
rem sztuki był aktor tego zespołu, który dobrze 
wie, że najważniejszym celem teatru jest śledzić 
los człowieka. 

* * * 
„Na kusej scenie na Ve Smeckach gra się kon

sekwentnie tę samą rozpisaną na głosy, epoki 
i style literacką opowieść o ludzkim losie uwikła
nym w swoje przeznaczenie. 

Rzecz o człowieku, poddanym działaniu praw 
dosięgających każdego dyskretnie choć nieuchron
nie ... " pisał Jan Pą_weł Gawlik w swych wraże
niach z odwiedzin w Cinohernim Klubie („Dialog" 
3/1970). I dodawał: „ •.. nie jest to, rzecz prosta, 
filozofia radosnej afirmacji. Odnajdujemy w niej 
bez trudu te zainteresowania i fascynacje, które są 
wspólną jak gdyby właściwością epoki. Podobną 
opowieść na scenie, ekranie i w literaturze snuje 
dziś wielu twórców ..• " 

Istotnie nie trudno odnaleźć w sztuce Lan
dovsky'ego poza cytowanym już Beckettem remi
niscencje i zapożyczenia z Pintera, Ionesco, czy 
Albee'go, pokrewieństwa z najlepszym nurtem 
nowego kina - przede wszystkim jednak kina 
amerykańskiego. Kiedy otwieramy drzwi do tego, 
dziwnego mieszkania, do tego dziwnego „pokoju" -
nakłada się na niego okrutna, beznadziejna nora 



„szczurka" z „Nocnego kowboja", a marzenia 
Fano o niewidzianym nigdy morzu przypominają 
tęsknotę za nieznaną Florydą wyrzuconego za 
nawias społeczny chorego kaleki i młodego kow
boja, któremu nie udało się zrobić kariery na 
seksie. Kiedy coraz bliżej poznajemy bohaterów 
„Pokoju na godziny" zjawiają się w nim i tamci 
ze „Stracha na wróble" i z „Ostatniego seansu 
filmowego", czy z „Porozmawiajmy o kobietach", 
bohaterowie klęsk swojego życia, wzajemnego 
rozmijania się, niemożności porozumienia, obra
cania wniwecz tęsknot i nadziei, ludzie bezsilni do 
pokonania swych losów, bezsilni wobec własnych 
biografii. 

I dlatego jest to także pokój na godziny rozpa
czy i samotności. 

* * * 
Jeden z wielkich XX wieku -Albert Camus po

wiedział, że „całe nieszczęście ludzi rodzi się 
z nadziei". Powiedziało to zresztą wielu przed 
nim i powie wielu po nim. Być może myśli także 
o tym Zofia, kiedy siedzi, teraz na łóżku, ro
zebrana po raz ostatni i po raz pierwszy rozebrana 
nie da miłości. Kiedy patrzy na tego, który nigdy 
nie rozbierał się do naga na te „ich" godziny, bo 
nigdy nie zdejmował zegarka. 

Monolog Zofii o zegarku jest jednym z naj-
okrutniejszych w sztuce: 

„ ... pamiętasz, jak pieściliśmy 
się na poc'lątku i mówiłeś 
wtedy, bo to jeden z twoich 
chwytów... jesteśmy nadzy, 
całkiem nadzy - ja zaś odpo
wiedziałam ci raz - ja tak, ale 
ty masz zegarek. Roześmiałeś 
się wtedy, a ja to mówiłam 
poważnie. Więc ci teraz po
wiem - nigdy naprawdę nie 
byliśmy ze sobą, zawsze byłeś 

ubrany a więc jakby trochę 
nieobecny ... " 

Kończy się ostatnia godzina w tym pokoju. 
Wszystko przebiega zgodnie z planem, jej planem. 
Jaka to jest godzina - zemsty, odwetu, okrucień
stwa? 

A może jest to po prostu tylko ta chwila, której 
nie można już cofnąć, do której nie należy już 
wracać - jest to więc pokój i na ostatnie godziny 
bezdomnych kochanków. 

* * * 
Są jeszcze jednak tamci dwaj, nikomu nie-

potrzebni starzy ludzie z nikomu już niepotrzebnym 
teraz starym, wstrętnym pokojem. „ ... czas zmie
rza do bezczasu, ciało do rozkładu, działanie do 
nieruchomości, mówienie do milczenia ... " Tamci 
już poszli, oni tu zostaną, znieruchomieją przylgną 
do swych starych gratów, będą tak trwać i wsłu
chiwać się w mijanie czasu, który coraz bardziej 
płynie obok nich. 

* * * 
Na jakie godziny był ten pokój, na jakie godziny 

są w ogóle takie pokoje ... 

JERZY HOFFMANN 
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Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców 
Stalingradu 21, tel. 350-36 przyjmuje zamówienia 
na bilety do Teatru Powszechnego (na miesiąc 
wcześniej1) w godz. 10-16. 
Kasa Teatru Powszechnego czynna cały tydzień 
od godz. 10 do 13 i od 16 do rozpoczęcia przed
stawienia (z wyjątkiem poniedziałków) - tel. 
350-36. 

Redakcja programu: EW A PANKIEWICZ 
Opracowanie graficzne: TADEUSZ PAUL 

cena zł 5,50 
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