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Parę słów od reżysera spektaklu 

Po raz pierwszy przeczytałem adaptację "Opery żebraczej'' Gay' a, napisaną przez 
Havla, latem 1974 roku podczas pobytu w mojej daczy w miejscowośc i Hradećek . 

Hradećek to malownicza dolina w okolicach Trutnova, w której znajduje s ię kilka 
pod karkonoskich domków letniskowych i ruina zameczk u z XIII wieku oraz osobliwy 
domek strażniczy z koń ca lat 70-tych, z widokiem na daczę Havla . Typową "strażni
cę" kazała w Hradećku wybudować ówczesna Służba Bezpieczeństwa. Po wybudo
waniu jeJ przez więźniów z Żaćlera, była siedzibą SB i miejscem przesłuchań 
V Havla . Do Hradećka Vaclava Hav la wraz z jego malżonką Olgą przyprowadziłem 
de facto ja. W 1966 roku nasz ówczesny sąsia d zdecydował się sprzedać SWÓJ do
mek letniskowy, więc załatwiłem mu kupca. W tym czasie obydwoje pracowaliśmy 
w praskim Teatrze Na Zabradli . Vaclav Havel jako dramaturg, o którym zaczynało 
się mówić, ja jako kierownik ds. technicznych w teatrze dramatycznym, w którym 
wystawiano sztuki Havla. 

Wraz z wprowadzeniem się państwa Hawlów, życie w Hradećku stało się bar
dziej radosne, bowiem do pisarza przyjeżdżało wiele osobistości ze świata czeskiej 
kultury, aktorzy, poeci, pisarze, muzycy i filozofowie. Organizowano różne semina
ria, zJazdy, koncerty, spektakle teatralne oraz wieczorki towarzysk ie, które często
kroć trwały do białego rana. 

Czasy były korzystne, zbliżała się Praska W iosna Polityczna. Niewielu z nas 
potrafiło sobie wyobrazić, że mój sąsiad zostanie banitą, więźniem politycznym oraz 
przede wszystkim czołową postacią czesk iej dysydencji. Po okupacji Czechosłowa
qi w sierpniu 1968 roku , życie posm utnialo również w Hradećku. 

Havel z punktu widzenia SB był mniej niebezpieczny w Hradećku . można go było 
lepiej upilnować. Odwiedzanie Havla w Hradećku, dokąd go SB nieustannie "wypę

dzała", stało się dla wielu osób zbyt niebezpieczne. Jego goście byli często przesłu
chiwani, grożono im nieprzyjemnościami w pracy. Również, jeszcze do niedawna 
przyjaźnie nastawieni miejscowi mieszka1icy, zaczęli się do pa1istwa Hawlów odwra
ca ć tyłem. 

Natomiast nasze stosunki sąsiedzkie i przyjacielskie wca le nie uległy zmianie . 
Zaczęliśmy z żoną często bywać w domu państwa Hawlów i staliśmy się również 
zapalonymi czytelnikami wszystkiego, co Vaclav Havel wtedy pisal. 

Operę żebraczą V Havel początkowo przygotował dla praskiego "Klubu Drama
tycznego", jednak zanim ją wystawiono, już stal się autorem zakazanym. Po prze
czytaniu Opery zaproponowałem Havlowi , że przygotuię sztukę ze swoimi przyja
ciółmi. W kwietniu 1975 roku przyjechaliśmy z zespołem do Hradećka, gdzie poka
zaliśmy Autorowi częściowy wynik naszych teatralnych starań Vaclav Havel zrozu
miał wtedy, że myś limy poważnie o inscenizacji jego sztuki. Niedługo po tym, otrzy
maliśmy od Niego długi list zawierający ocenę i uwagi dotyczące naszej próby. 

1 listopada 1975 roku, po ponad rocznych przygotowaniach, w okolicach Pragi w 
miejscowości Horn i Poćernice odbył się nielegalny spektakl Opery żebraczer Uczest
niczyło w nim prawie trzystu widzów, wśród których między innymi obecni byli przy
szli Członkowie Karty 77 , więźniowie polityczni, emigranci , ale tez porewolucyjni 
politycy i jeden z przyszłych prezydentów państwa. 

W taki oto sposób powstał TEATR NA TAHU 
Andrej Krab 

Tłumaczenia: Karina J<urkova 

Andrejowi Krobowi 
i Jego "Divadlu na Tahu" 

Drogi Andreju , 
Najpierw chciałbym powiedzieć, że - bez względu na to, nad 

jaką sztuką pracujecie , czy uda się Wam ją skończyć i jaki będzie 
tego efekt -uważam za wspaniałe to, że tworzycie zespół, który cze
goś wspólnie poszukuje i że udało się Wam znaleźć czas i energię na 
coś, z czym wiąże się tylko mozolna praca, która najprawdopodob
niej nie przyniesie żadnej zewnętrznej korzyści Uważam to, w tym 
obecnym przyziemnym świecie, za coś niezwykle cennego, piękne
go i sensownego 1 bardzo to podziwiam . Moim zdaniem udało Ci się 
stworzyć świetny zespół i zafascynowała mnie atmosfera na Waszych 
próbach - to wspólne poszukiwanie - znalazłem się niemal na skraju 
nostalgii, kiedy przypomniały mi się początki na Zabradli Mysię , że 

uprawianie teatru tylko w ten sposób ma sens - ściślej mówiąc, tylko 
w ten sposób powstający teatr wzbudza moje zainteresowanie i spra
wia przyjemność Mój podziw oczywiście jeszcze bardziej potęguje 
fakt , że zaczęliście pracować nad sztuką, która wcale nie jest łatwa, 
i której wystawienie może Wam sprawić różnego rodzaju trudności. 
Jako autor nie biorę w tym udziału i dlatego muszę powtórzyć 
raz jeszcze to, co już swego czasu Ci mówiłem : jeżeli pewnego dnia 
będzie wystawiona , będę to - z mego punktu widzenia - uważał 

za większy sukces, aniżeli wszystkie premiery moich sztuk od 
Montrealu po Paryż . Jak wiesz , byłem przyzwyczajony do współpra
cy z teatrem jako team-workiem Uak zwykł mówić pan Grossman) 
i odnoszę wrażenie, jakby powracało coś, czego mi już dawno 
było brak. 



Horni Pocernice 1 listopada 1975. 
Vaclav Havel przychodzi na światową prapremierę swojej sztuki 

Rozmowa autora z reżyserem przed rozpoczęciem przedstawienia 

Zd;ęc1a Bohdan Holomicek 

Przedstawienie "Opery żebraczej'' w Horn ich Pocernicich 
wobec kampanii, która po nim nastąpiła. 

W dniu 1.11.1975 roku grupa amatorów teatralnych stworzona 
1 kierowana przez Andreja Kroba, scenicznego mistrza dramatu 
Teatru Na Zabradli, odegrała w sali Domu Kultury "U Ćelikovskych" 
moją adaptację sztuki Johna Gaya "Opera żebracza". Pomimo tego, 
że przedstawienie to nie dało ku temu rzeczowych dowodów, wkrót
ce po premierze została rozpętana i do dziś prowadzona jest prze
ciwko niemu obszerna kampania mówi się o nim na różnych zebra
niach jako o rzekomej demonstracji politycznej, nawet jako o swego 
rodzaju nielegalnym politycznym zjeździe; w różnych dokumentach 
wewnętrznych opisywane jest jako działanie Jakiejś zorganizowanej 
grupy opozycyjnej, postępującej niby zgodnie z dalekosiężnym 
planem wywrotowym 

Rozpowszechniane są najbardziej niewiarygodne wymysły: wie
lu ludzi, którzy je obejrzeli, musi się tłumaczyć przed swymi praco
dawcami, niektórym grozi się poważnymi konsekwencjami. Oczywi
ście sankcje przygotowywane są również dla reżysera sztuki i akto
rów. Już od kilku tygodni sprawą zajmuje się intensywnie nawet Służ
ba Bezpieczeństwa, która w tych dniach przeprowadza kolejne prze
słuchania uczestników. W trakcie tych przesłuchań dąży się - po
przez znęcanie psychiczne i groźby - do zmuszania ich, by uznali 
przedstawienie za prowokację polityczną i tym samym usprawiedli
wiają rozpętaną nagonkę. (Działanie to jest swoją drogą bardzo nie
moralne, ponieważ organy państwowe bezwstydnie zmuszają mło
dych, uczciwych ludzi, by - niby w interesie własnej przyszłości -
zrzekli się prawdy, sprzeniewierzyli swojemu sumieniu i nawzajem 
oskarżali się o coś, czego nie zrobili) Najgorsze jednak w całej kam
panii jest to, że przedstawienie "poczernickie" jest pretekstem dla wielu 
różnych kulturalno-politycznych ingerencji (takich jak np zakazy nie
których innych przedstawień) i że stwarza się wokół niego taką at
mosferę, jakby chodziło bezpośrednio o jakiś polityczny punkt zwrot
ny, który spowoduje zaostrzenie kursu politycznego. 
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zaprasza codziennie w godz.10,00-22/JO. 
Ol(azanie ważnego biletu wstępu efo 'Teat1u upoważnia 

Państwa efo uzysl(ania 3Cf/o zniikj. 

Wydawnictwo AD REM Jelenia Góra 

Biuro Obsługi Widzów: Kasa Biletowa: 

LIDIA OSTROWSKA ELŻBIETA FANG 

Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów 
Al. Wojska Polskiego 38, tel. 75-223-25, 76-47-273 do 5 w. 124 e-mail : 

teatrnorwida@poczta onetpl. Kasa biletowa czynna od wtorku do piątku 
od godz . 11 ,00 do godz. 17,00 oraz na godzinę przed spektaklem . 

W poniedziałki kasa nieczynna 


