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Vaclav Havel dramaturg i eseista czeski, urodził się w 1936 
roku w Pradze. Ojciec jego był współwłaścicielem wytwórni 
filmowej Barrandov, . a także sieci restauracji i sal kon
certowych. To "burżuazyjne pochodzenie" w powojennym 
okresie stalinowskim utrudniało mu kształcenie się i start 
zawodowy. Po maturze uzyskanej w gimnazjum wieczo
rowym kilkakrotnie bezskutecznie usiłował dostać się na stu
dia. W rezultacie przez dwa lata studiował na wydziale 
ekonomicznym praskiej politechniki "gdzie przyjmowano 
każdego" . Próby przeniesienia się do szkoły teatralnej 
skończyły się niepowodzeniem. Dopiero w 1966 roku, już 



jako uznany dramaturg, skończył studia scenopisarskie 
w Akademii Sztuk Teatralnych i Muzycznych w Pradze. 
Po odbyciu służby wojskowej w 1959 roku rozpoczął pracę 
w praskich teatrach, początkowo jako montażysta sceniczny, 
potem w latach 1960 - 1968 jako kierownik literacki Teatru 
Na Zabradli. Premiera pierwszej samodzielnej sztuki Havla 
Garden party odbyła się w 1963 roku właśnie w tym teatrze. 
Odtąd obok esejów i artykułów dla różnych czasopism, 

pisał Havel przede wszystkim sztuki teatralne. Najważniejsze 
z nich to: Powiadomienie, Puzuk, czyli uporczywa niemoż
ność koncentracji, Górski hotel, Audiencja, Wernisaż, 

Protest, Largo desolato, Kuszenie. Dramaty Havla są świa
dectwem jego postawy społecznej i politycznej, sprzeciwu 
wobec systemu totalitarnego prowadzącego do zniewolenia 
człowieka. 

W Czechosłowacji · w 1971 roku usunięto z bibliotek 
wszystkie jego książki. Nie mogło być też mowy o druku 
jego tekstów, czy wystawianiu sztuk teatralnych. Jedno
cześnie jego dramaty z dużym powodzeniem wystawiano 
za granicą, m.in. w RFN, Austrii, Francji, Włoszech, 

Kanadzie, USA. Havel otrzymał liczne nagrody i wyróżnie
nia, m.in. honorowe członkostwo Pen-Clubów wielu krajów, 
francuską nagrodę Prix Plaisir du Theatre 1981, holenderską 
nagrodę im. Erazma z Rotterdamu 1986, szwedzką na
grodę im. O. Palmego 1989. 

W 1989 roku Havel, jako przywódca Forum Obywa
telskiego, stał się jednym z inicjatorów demokratycznych 
przemian w kraju. W grudniu tego roku wybrano go Prezy
dentem Czechosłowacji, zaś po podziale kraju na dwa 
państwa - Prezydentem Czech. 

Havel o Audiencji 

W roku 1974 byłem przez jakieś dziesięć m1es1ęcy 

zatrudniony w trutnowskim browarze. W rozmowie z Jifun 
Ledererem w 1975 roku powiedziałem, że poszedłem tam 
z powodów finansowych, dziś jednak wydaje mi się, że po
szedłem tam raczej powodowany potrzebą jakiejś zmiany; 
dusząca martwota, która mnie -otaczała, zaczęła mi trochę 
grać na nerwach, chciałem na chwilę wyjść ze swego ukrycia 
i zajrzeć do innego środowiska, wejść pomiędzy innych ludzi. 
Do beznadziejności tego okresu przyczyniało się - trochę 

paradoksalnie - również i to, że była to era detente, co w na
szym przypadku oznaczało, że wielu naszych zachodnich 
przyjaciół i współpracowników unikało nas, nie chcąc 

prowokować tutejszych władz i nie psuć przez to bliskich 
kontaktów z nimi. 

Pierwszym wyraźniejszym przerywnikiem czy pamiętnym 
znakiem interpunkcyjnym w tym długim i nudnym zdaniu lat 
siedemdziesiątych był dla mnie osobiście rok 1975. Dojrzał 
we mnie zamiar, by nie być już dłużej jedynie pasywnym 
obiektem owych "dziejów pisanych przez zwycięzców", jak 
mówi Vaclav Belohradstj, ale spróbować stać się znowu, 
choćby na moment, ich podmiotem; krótko mówiąc - nie 
czekać wciąż tylko na to, co zrobią "oni", ale zrobić coś 
samemu i zmusić dla odmiany "ich", żeby zajmowali się 
czymś innym, niż sobie zaplanowali. Tak więc napisałem 
obszerny list otwarty do doktora Husaka, w którym · starałem 
się dokonać analizy smutnej sytuacji społecznej w naszym 



kraju, ukazać głębię kryzysu duchowego, moralnego i spo
łecznego, kryjącego się za pozornie spokojnym życiem; 

apelowałem w nim też do adresata, aby uświadomił sobie 
miarę swej odpowiedzialności za tę ogólną mizerię. 

Drugim, dla mnie osobiście dosyć ważnym wydarzeniem 
tego roku było napisanie jednoaktówki Audiencja. Była ona 
inspirowana moim pobytem w browarze i po raz pierwszy 
pojawiła się w niej postać pisarza Wańka. Napisałem ją szyb
ko, w ciągu paru dni, i pierwotnie była pomyślana głównie 
dla rozweselenia przyjaciół, którym chciałem ją przeczy
tać w czasie letniego spotkania na Hnidecku. I ta sztuka -
ku mojemu zdziwieniu - miała duży oddźwięk i z czasem 
zdobyła znaczną popularność; nie tylko grały ją - razem 
z następnymi "wańkowskimi jednoaktówkami - wszystkie 
możliwe teatry na świecie, ale - co było dla mnie oczywiście 
ważniejsze - weszła do powszechnej świadomości w kra
ju, najpierw jako tekst, później nagrana przez Pavla 
Landovskiego i przeze mnie na taśmę magnetofonową 

(~afnin wydał ją potem na płycie). Zdarzały mi się na przy
kład takie historie, że wiozłem autostopowicza, który, nie 
wiedząc, kim jestem - zaczął mi cytować fragmenty tej 
sztuki, albo słyszałem, jak młodzi ludzie w gospodzie 
nawołują się przez całe pomieszczenie, posługując się 

replikami z tej sztuki. Było to dla mnie naturalnie bardzo 
pokrzepiające, nie tylko dlatego, że przypominało mi lepsze 
czasy, kiedy grywano moje sztuki i gdy znajomość ich była 
nieomal jakimś kulturalnym obowiązkiem, ale przede 
wszystkim jako sugestia, że dramaturg oderwany od teatru 
też może wstępować w swoje rodzime środowisko i funkcjo
nować w nim jako jego integralny element. 

I 
I 

Havel o teatrze 

Zadaniem teatru, tak jak go rozumiem i jak staram się go 
robić, nie jest ułatwianie komuś życia przedstawianiem 
pozytywnych bohaterów, w których mógłby on śmiało 
złożyć całą swą nadzieję, i wypuszczanie go z teatru z bez
troskim poczuciem, że ci bohaterowie zrobią coś za niego. 
To byłaby, według mnie, niedżwiedzia przysługa. Mówiłem 

już o tym, że tą prawdziwą, rzeczywistą i podstawową 
nadzieję każdy z nas musi odnaleźć sam w sobie. Nikt nie 
może nas w tym wyręczyć. Moją ambicją nie jest uspokajanie 
widza dobrodusznym kłamstwem i fałszywe zachęcanie go 
propozycją, że coś za niego rozwiążę. Tym bardziej bym 
mu z pewnością wiele nie pomógł. Staram się o coś innego: 
jak najdrastyczniej wtrącić go w otchłanie problemu, którego 
nie powinien unikać i którego i tak nie uniknie, wsadzić mu 
nos w jego własną nędzę, w moją nędzę, w naszą wspólną 
nędzę. I przypomnieć mu w ten sposób, że czas coś robić. 
Jedyna nadzieja, jedyne rozwiązanie, jedyne wyjście mające 
wartość - to to, które odnajdziemy sami, sami w sobie i sami 
dla siebie. Lub też z pomocą Bożą. W tym wypadku jednak 
teatr nie może być pośrednikiem, to nie kościół. Teatr 
powinien być - z Bożą pomocą - teatrem. A człowiekowi 
powinien pomagać przypomnieniem, że robi się późno, że 

sytuacja jest poważna, że nie można czekać. Zarysy grozy 
wywołują chęć przeciwstawienia się jej. Jak napisał Jirous 
o Kuszeniu, nadzieja tej sztuki leży w doświadczeniu, że 
z diabłem paktować nie można. Do tego przekonania musi 



jednak dojść sam widz - ja mu w tym pomogę jedynie przez 
to, że mu pokażę, jak to wygląda, gdy człowiek z diabłem 
paktuje. Powtórzę za Gluksmannem: naszym posłannictwem 
jest ostrzegać, przepowiadać zagrożenie, proroczo rozpoz
nawać, co jest złe. Twarzą w twarz skoncentrowanemu złu 
najłatwiej może sobie człowiek uświadomić, co jest dobre. 
Ukazać mu to na scenie - znaczyłoby w rezultacie pozbawić 
go możliwości dojścia do takiego przekonania jako do włas
nego egzystencjalnego aktu. 

W Kuszeniu Fistuła mówi: "Nie daję konkretnych rad i za 
nikogo nie załatwiam. Czasami najwyżej stymuluję". Tę rep
likę mógłbym uważać za swoje autorskie credo. Każdy musi 
to załatwić sam w sobie. Jeżeli sprowokuję widza do tego, że 
ze zwiększoną natarczywością uświadomi sobie, iż jest co 
załatwiać, spełniłem swoje zadanie. Przypomnieć ludziom ich 
dylematy, podkreślić znaczenie odkładanego i odpychanego 
problemu, ukazać, że jest tu rzeczywiście co rozwiązywać. 
Postawić człowieka przed nim samym. Tylko te wyjścia, 

które potem znajdzie, będą tymi prawdziwymi. Będą jego, 
będą aktem jego kreacji i autokreacji. Może zaoponuje pan, 
że bywały czasy, kiedy dramat nie mógł obejść się bez 
wielkich bohaterów i pozytywnych, choć tragicznych postaci. 
Zapewne, bywały. Dramat w szczególny sposób odzwier
ciedla zawsze-to, co istotne w danym czasie. Dzisiejsze czasy 
nie są czasami tych wielkich bohaterów - jeśli się pojawią, są 
fałszywi, śmieszni i sentymentalni. To nie jest zmowa 
dramaturgów. Niech pan zapyta dzisiejszy świat, czemu tak 
jest. I ostatnia sprawa: ludzie na ogół nie umieją czytać sztuk 
teatralnych (czemu właściwie mieliby umieć? czy wtedy teatr 
nie byłby niepotrzebny?). Nie potrafią - poza wieloma innymi 

rzeczami - zastąpić prywatnego przeżycia czytelniczego cał
kowicie innym kolektywnym przeżyciem teatralnym. Na wi
downi rzeczywiście wszystko wyglą.da trochę inaczej niż 
w domu w fotelu! Nadzorując przedstawienia w Na Zabradli, 
musiałem niezliczoną ilość razy oglądać swoje sztuki, miałem 
więc okazję dosyć dokładnie obserwować reakcje publicz
ności. I wciąż na nowo uświadamiałem sobie, jak zupełnie 
innych ·wymiarów wszystko tam nabiera. Jeśli pan czyta 
sztukę, w której nazwane zostało zło, w której wszystko źle 
się kończy i w której nie ma ani jednej pozytywnej postaci, 
łatwo może pan poczuć się zdeprymowany. Jeśli jednak 
obejrzy pan tę samą sztukę w teatrze, w tej ekscytującej 
atmosferze wspólnego zrozumienia, ma pan nagle zupełnie 
inne uczucie. Nawet ta najtrudniejsza prawda, jeżeli jest 
wypowiedziana na. głos i publicznie, przed wszystkimi, staje 
się naraz czymś wyzwalającym: we wspaniałej i tylko 
teatrowi właściwej ambiwalencji łączy się tu groza (nie ma co 
ukrywać, że na scenie jeszcze groźniejsza niż podczas 
lektury) z czymś zupełnie nowym, nie znanym z lektury -
Ż radością (zbiorowo przeżywaną i tylko zbiorowo 
odczuwalną) z tego, że "zostało to w końcu powiedziane", że 
to z nas wyszło, że prawda została głośno i publicznie 
wyartykułowana. W ambiwalencji tego przeżycia jest prze
cież to, co od niepamiętnych czasów związane jest z teatrem: 
katharsis. Jan Grossman napisał kiedyś o moich sztukach, że 
ich pozytywnym bohaterem jest widz. Oznacza to nie tylko, 
że widz po drodze z teatru do domu, poruszony tym, co 
widział, zaczyna szukać prawdziwego wyjścia (nie jako 
ogólnie przenośnego rozwiązania krzyżówki, ale jako nie
przenośnego aktu własnego egzystencjalnego przebu-



dzenia), ale znaczy to również, że się owym "pozytywnym 
bohaterem" staje już w teatrze, jako uczestnik i współtwórca 
katharsis, dzielący z pozostałymi wyzwalającą radość z tego, 
że zło zostało ujawnione. Przez ukazanie mizerii świata 

wywołane jest tu - paradoksalnie - przeżycie głęboko 
podnoszące na duchu. Gdzieś tutaj jest więc już początek 
nadziei, tej prawdziwej, nie nadziei happy endu. Aby jednak 
sztuka faktycznie taki efekt wywołała, musi być do tego 
jakoś wewnętrznie usposobiona: groza' sama w sobie i groza 
byle jaka nie prowadzi jeszcze automatycznie do katharsis; 
jakieś tajemnicze enzymy muszą krążyć w tkance sztuki. To, 
jak to robić, jest w danym przypadku moim zmartwieniem, 
niechże sądzi się mnie jedynie na podstawie rezultatów. 
Rezultatów teatralnych. 

Vaclav Havel 

Reżyser o Audiencji 

Czym jest dramaturgia Vaclava Havla? 
Nie jest odzwierciedleniem życia, takim, jakie znajdujemy 

u Stanisławskiego, mimo wielu podobieństw. Nawet chyba 
do roli zwierciadła nie pretenduje. Postaci, sytuacje, mimo że 
"życiopodobne" daleko odbiegają od normalnych. 

Nie jest również tego życia deformacją, jak u Jarry' ego czy 
Grochowiaka. Jego groteskowość jest powierzchowna, pod 
nią jakby gotowało się i wrzało coś ważniejszego od Szwej
kowego spojrzenia na świat. Teatr Havla na pewno nie jest 
groteską, przynajmniej w ogólnie pojętym znaczeniu. 

Havel nie pisze komedii z krwistymi, pełnymi życia 

bohaterami, jakich znamy z twórczości Moliera czy Fredry, 
choć i tu na widowni panuje śmiech. Nie przypominają one 
satyr Majakowskiego czy Suchowo-Kobylina, choć tutaj 
także system przytłacza bohaterów, ani utworów Jurandota 
czy Gałczyńskiego. 

Nie jest to teatr psychologiczny. Widać to wyraźnie w zes
tawieniu ze sztukami Tennessee Williamsa lub Arthura 
Millera, tak przesiąkniętymi teoriami Freuda, że mogą 

obrzydzić psychoanalizę na wieki, czy z dramaturgią Ibsena 
lub Strindberga o atmosferze dusznej i mrocznej jak sagi 
Wikingów. 

Nie jest tragedią, farsą, dramatem romantycznym, komedią 
mieszczańską, komedią obyczajową itd, itd. Tym wszystkim 
dramat Havla nie jest. 



Dla mnie, reżysera tego spektaklu, dramat Havla jest 
współczesnym moralitetem. Role są z góry znane, od razu 
wiadomo, kto jest dobry, a kto zły. Ale jest to moralitet 
współczesny. W trakcie przedstawienia role mogą zostać 
zamienione, a podział - zatarty. Tak jak w Audiencji. 

Tadeusz Pliszkiewicz 
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