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p R E K u R s o R 
„Uciekłem . Uciekłem naHradeczek. Jestem cu sam i mam depresję-pisał w 2005 ro
ku Vaclav Havel (ur. 1936 w Pradze), podczas pobytu w swoim domku letniskowym 
w Karkonoszach. - Wszystko mi tu przypomina minione dziesięciolecia., lubię tu być 
(„.) ale wciąż na nowo uświadamiam sobie, że nie ma powrotu, żejestemjuż kimś in
nym niż byłem wtedy, gdy pisałem tu swoje sztuki". Po kilkudziesięciu latach spra
wowania urzędu prezydenckiego - marzył przede wszystkim o odpoczynku. 

Tymczasem pozostał postacią znaną n a świecie, a dla wielu wciąż jest autory
tetem. Proszony jest o opinię w sprawie praw człowieka, globalizacji, Unii Europej
skiej; nie schodzi z pier wszych stron gazet. W 2005 roku zajął trzecie miejsce w ple
biscycie czeskiej telewizji na „najważniejszego Czecha". Wyprzedzili go Karol IV 
i T.G. Masaryk. 

„Myślałem sobie naiwnie, że kiedy odejdę z urzędu, to definitywnie skończą się 
wszystkie przygody moje dotychczasowego życia i jako przyzwoicie zabezpieczo
ny materialnie człowiek bez zobowiązań będę sobie używał życia - podróżował, od
poczywał, rozmyślał. Była to zupełna utopia., bo wszystko jest inaczej". 

„Mękę prezydentury", o której Havel często mówi, spowodowało kilka czynni
ków. Najważniejszym z nich może być fakt, że przecież fotel prezydencki - i polity
ka w ogóle - nigdy nie był strategicznym celem Havla. Wymarzył dla siebie karie
rę teatralna,, sukcesywnie marzenie to próbując urzeczywistnić (do 1968 roku był 
w zespole - jako technik sceniczny, dramaturg, kierownik literacki i asystent reży· 
sera - słynnego awangardowego Teatru na Balustradzie [Divadlo na Zabrali]. Nie 
było to łatwe, bo pochodzenie z praskiej rodziny znanych intelektualistów i przed
siębiorców, skutecznie zamknęło mu drogę do zdobycia - w czasach reżimu komu
nistycznego - humanistycznego wykształcenia. Maturę zdał w szkole wieczorowej, 
pracował w laboratorium chemicznym. Studiował na Wydziale Ekonomicznym Po
litechniki Praskiej, ale kiedy próbował przenieść się do szkoły teatralnej , z Poli
techniki go usunięto, a do szkoły teatralnej nie przyjęto. Dostał za to powołanie do 
wojska. Potem związał się z teatrem. Pod koniec lat 60-tych był już znanym drama
turgiem. Premierajego pierwszej pełnospektaklowej sztuki „Garden party" odby
ła się w 1963 roku, kolejnych - „Powiadomienie" w 1965, „Puzuk czyli uporczywa 
niemożność koncentracji" w 1968). 

Zaangażowany w działalność obywatelska przerwał pracę w teatrze i stanął na 
czele antykomunistycznej opozycji, a jego nazwisko trafiło na indeks. Markę dra
matopisarską Havla utrwaliły - napisane w drugiej połowie lat 70-tych - jednoak
tówki Cm .in. „Audiencja" i „Wernisaż") . 

Działalność obywatelska i polityczna spowodowała, że twórczość Havla w tym 
czasie stanowiła głównie eseistyka Cm.in. „Listy do Olgi", „List otwarty do prezy
denta Gustava Husaka", „Siła bezsilnych"). W 1987 roku powstała ostatnia pełno
spektaklowa sztuka „Rewaloryzacja". 

W 1977 roku Havel byłjednym z inicjatorów i sygnatariuszy słynnej Karty 77. 
Za antypaństwową działalność był skazywany i więziony. Jesienią 1989 roku, pod
czas aksamitnej rewolucji, został liderem Forum Obywatelskiego, a pod koniec ro
ku Zgromadzenie Narodowe powierzyło mu funkcję Prezydenta Czechosłowacji. 
W styczniu 1993 roku został Prezydentem Republiki Czeskiej. 

I tak intelektualista „z głową pełną pomysłów i w przykrótkich spodniach" zo
stał politykiem. 
„Wtedy jednak wszystko zaczynało się od nowa - nie tylko w Czechosłowacji, ale 
i w Polsce, na Węgrzech itd. Przez następne lata demokracja się umacniała, a zapo
trzebowanie na bohaterów i moralne autorytety malało. W polityce coraz częściej 
pojawiali się pragmatyczni zawodowcy. W Polsce z czyruiej polityki odszedł Lech 
Wałęsa, na Węgrzech Arpad Góncz. Havel odszedł ostatni - wtedy i on byłjuż zmę-

czo ny, a i obywatele byli nim coraz bardziej zniecierpliwieni: nie podobało się jego 
ciągłe odwoływanie się do moralności, filozoficzne rozważania. Potrzebowano po
lityka nowej generacji, takiego w ładnym krawacie, który powie: Ja was rozumiem, 
nic nie wymagam, wszystko załatwię. " 

Urząd prezydencki Vaclav Havel sprawował do 2003 roku. Po latach przyznał, 
że w polityce znalazł się jako człowiek, który zwykle w takiej roli nie występuje . 

Dziś nie przekreśla nawet w najmniejszym stopniu wagi tego doświadczenia., ale zna
jąc swój charakter uczcivvie przyznaje, że prezydentura była też męcząca. Zapyta
ny o najkrótszą charakterystykę uprawianej przez siebie polityki powiedział, że 

była to „polityka z ludzką twarzą". 
Choć od praktycznej polityki dziś się izoluje to nie unikajednak tego tematu. 

Po trudach prezydentury i wyczerpującej fizycznie chorobie stęskniony pisania 
Vaclav Havel wrócił do teatru. Podkreśla, że czuje potrzebę zdania sprawozdania 
z czasów, kiedy poruszał się w świecie wielkiej polityki. Teatralizację politycznego 
protokołu i absurdy świata polityki wyczuwał instynktownie. W „Odejściach", które 
są wielki powrotem Havla - dramatopisarza, znalazł odpowiednią dla tego tematu 
formę. Światowa prapremiera sztuki odbyła się w Teatrze Arka (Archa) w Pradze 
22 czerwca 2008 r. 

- Havel patrzy na świat poważnie i nie daruje mu nikczemności, ale załatwia to 
gorzkim uśmiechem, nie pouczaniem i ·wyklinaniem. W sztuce dżwięczą wysokie 
tony: słyszymy echa „Wiśniowego sadu" i „Króla Leara", ale niech wystawiający ją 
teatr ręka boska broni przed najszlachetniejszym nawet patosem. Autor mógłby się 
wściec - powiedział Jacek Sieradzki, redaktor naczelny miesięcznika DIALOG, we 
·wprowadzeniu do próby czytanej „Odejść" w redakcji „Gazety Wyborczej" 

Tymczasem życie przygotowało dla Havla nową rolę, w której o wymarzonym 
odpoczynku mowy być nie może . „Prezydentem jest się raz na jakiś czas. Nato
miast eksprezydentem jest się do śmierci. Choqiaż się o to nie staram, wręcz prze
ciwnie - z tym walczę, to chybajuż na stałe muszę być w czymś prekursorem. Mu
siałem zostać prekursorem czeskiej postprezydentury. Przecież my nigdy nie 
mieliśmy prezydenta., który by normalnie skończył swój mandat!". 

Opr.AK 

Wypowiedzi V. Havla zaczerpnięto z jego książki „Ty lko krótko, proszę" , 
w tłum. Andrzeja S. Jagodzińskiego. Wydawnictwo ZNAK, 2007. 

Pozostałe cytaty pochodzą z tekstu Patrycji Bakalskiej, 
Przybysz z iDJJ.ego świata, „Tygodnik Powszechny", 2007 nr 35. 



Kto strojne portki szyje, 
Gdy głowa marźnie na wietrze, 
Nie mniej niż łeb i szyję 
Przeziębi członki niższe. 

Kto kiwa palcem w bucie, 
A w sercu złość ma niską, 
Ten szkodzi - mówiąc w skrócie -
I sercu, i odciskom. 

W. Szekspir, KRÓL LEAR, akt III se. 2 
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Niedawno przeczytałem w pewnej gazecie artykuł zatytułowany Po
lityka jako teatr. Była to przekonywająca i druzgocąca krytyka wszel
kich moich poczynaó. politycznych. Podstawowa teza brzmiała: po
li cyka jest sprawą poważną i niestosowne są wobec niej żarciki 
rodem z dziedziny tak ulotnej jak teatr. Niewykluczone, że autor ar
tykułu miał trochę racji; świadom jestem, że w pienvszych miesią
cach prezydentury zdarzały mi się pomysły bardziej stosowne w te
atrze czy dramacie niż dowodzące politycznej dalekowzroczności. 
Co do tezy generalnej jednak - mój antagonista całkiem się myli, wy
kazuje niezrozumienie zarówno źródeł i istoty teatru, jak pewnego 
ważnego v.rymiaru polityki. 

Wydaje się - tak przynajmniej utrzymują dzisiejsi badacze pra
dziejów rodzaju ludzkiego - że jednym z głównych powodów naro
dzin człowieczej świadomości był uderzająco nowy obraz świata, ja
ki odsłonił się przed naszymi praszczurami, gdy stanęli 
v.ryprostowani na dwóch nogach. Ich środowisko musiało się wów
czas jakby ukształtować na nowo; powstał świat , który oglądamy do
tychczas. Z nieukształtowanego otoczenia \"\')'Irnrzyły się takie kate
gorie, jak „gó ra" i „ dół", „lewo" i „prawo", „daleko" i „blisko". 

Wtedy też okazało się, że słońce gdzie indziej wschodzi niż zacho
dzi , a jego ruch po firmamencie i rytm jasności i mroku ujawniają 
pewną prawidłowość i logikę . Przekształcanie się otoczenia w nasz 
świat oznaczało początek czasu i przestrzeni czy, jak dzisiaj powiedzieli
byśmy, czasoprzestrzeni, która kryje w sobie pewien porządek. Wów
czas postrzegając i uświadamiając sobie własne miejsce w świecie, czło
wiek zaczął myśleć religijnie, aby jakoś uzasadnić sobie fakt, że świat 
jest nie tylko czymś, co jemy, i czymś, gdzie się poruszamy, lecz tak
że ma w sobie jakiś tajemny ład. Musiał założyć, że jest gdzieś jakieś 
miejsce, z którego ów ład pochodzi, lub istota, która go ustanawia. Prze
cież taki ład musi być podyktowany czyjąś wolą, przecież nie mógł po
wstać z niczego! Skoro zaś ład ma jakiegoś autora, nic dziwnego , że 
ludzie próbują się z nim porozumieć . 

ROLITYKA W TEATRZE T 

( „. ) Otóż moim zdaniem z tej samej świadomości v.')rwodzą się 
dramat i teatr. Poczucie dramatyzmu czy teatralności charakteryzuje 
człowieka od początku, na długo przedtem, nim zrodził się jakikol
wiek teatr. To, co dziś uważamy za dramat i teatr, stanowi w istocie 
bardzo późny przejaw fundamentalnego ludzkiego doświadczenia 
świata i bycia w świecie. Od kiedy człowiek zaczął pojmować, że coś 
jest od czegoś wcześniejsze lub późniejsze, że zachodzi jakaś powta
rzalność, że między zjawiskami zachodzą różne zależności, że czaso
przestrzeń zawiera w sobie podziały - od tego czasu zyskał poczucie 
dramatyzmu. A od kiedy zaczął przez rytuały komunikować się z siła
mi odpowiedzialnymi za ład świata - wówczas naprawdę powstał 
teatr. Dramat bowiem stanowi próbę momentalnego uchwycenia 
świata dzięki zrozumieniu jego czasoprzestrzennej logiki. ( „. ) 

A czym właściwie jest polityka? Tradycyjna definicja mówi, że jest 
to dbałość o spra'\vy publiczne, troska o nie i zarządzanie nimi. Dbać 
o sprawy publiczne, troszczyć się o nie i zarządzać nimi - to w kon
sekwencji dbać o człowieka i o jego świat. A więc zrozumieć człowie
ka i wszystkie wymiary jego samowiedzy. Nie '\\')'Obrażam sobie, jak 
polityk mógłby sprostać tym zamiarom, gdyby nie rozumiał także wy
miaru dramatycznego. A więc dramatyzmu jako jednego z podstawo
wych aspektów ludzkiej wizji świata, a zatem ważnego instrumentu 
komunikacji. Polityka, która nie ma początku, środka i końca, ekspo
zycji i na koniec katharsis; polityka, w której brak gradacji, napięcia 
i sugestywności i w której nie pojawia się owa metafora, zdolna z kon
kretnej sztuki o konkretnych ludziach stworzyć '\\')'powiedź o świecie 
jako całości - taką politykę widzę jako wykastrowaną, kulawą, bez
zębną i w koó.cu obrzydliwą. Co oczywiście nie oznacza, że ja sam, 
przedmiot krytyki przywołanego artykułu, uprawiam lub uprawiać 
potrafię opisaną tu politykę idealną. Mówię tylko, jaką politykę uwa
żam za właściwą. Tę, która wie, że kolejność zdarzefJ. nie jest pozba
wiona znaczenia i winien tu występować widoczny porządek. Tę, 
która umie również brać pod uwagę, że obywatel, choć nie musi być 

Vaclav Havel Vaclav Havel Vacl~ Havel Vaclav Havel Vaclav Have 
POLITYCE, POLITYK AJ W TEATRZE TEATR w 



Vaclav Havel Vaclav Havel Vae av Havel Vaclav Havel Vaclav Have 
R W POLITYCE, POL 1g r KA TEATRZE TEA 

teoretykiem (jak ja w tej chwili), doskonale pojmuje, czy jakieś dzia
łanie polityczne ma swój kierunek, strukturę, logikę czasoprzestrzen
ną, gradację, sugestywność, czy też jest tych wszystkich cech pozba
wione i stanowi tylko odruchową reakcję na przypadkowe impulsy, 
dostarczane przez życie. 

Teatr i dramat są znakami czasoprzestrzennymi. W ograniczonej 
przestrzeni sceny, w ograniczonym czasie, za pośrednictwem skoń
czonej liczby postaci i rekwizytów - starają się coś orzekać o świe

cie jako całości, o historii , o ludz
kim istnieniu i próbują, czując się 
dziedzicami prastarych rytuałów, 
przez swe orzeczenia jakoś na świat 
wpływać. Teatr ma zawsze charak
ter znaku, a więc i skrótu . Bogac
two i wielokształtność bytu teatr 
wciela w lapidarny szyfr, który 
wprawdzie znacznie upraszcza rze
czywistość, ale zarazem stara się 
z materii uniwersum wydobyć to, 
co najistotniejsze, i przekazać tę 
wiadomość ludziom. ( ... ) 

Dramatyczny czy teatralny znak 
charakteryzuje się jeszcze innymi 
właściwościami. 

Na przykład pewnym specyficznym rodzajem niedomówienia czy wie
loznaczności, kiedy w konkretną akcję sceniczną wpisane zostaje ogól
niejsze przesłanie, nie wypowiedziane jednak wprost, lecz tylko pro
mieniujące z działań scenicznych lub w nich wyczuwalne. Znak 
teatralny ma też zawsze charakter wydarzenia - mówiliśmy już o tym 
- ograniczonego czasoprzestrzennie. Ważny jest wreszcie zespołowy 
charakter przeżycia teatralnego. Teatr zakłada wspólnotę ludzi, którzy 
przeżywają ją razem, a to przeżycie także jest okolicznością znaczącą. 

Wszystkie te sprawy, ludziom teatru doskonale znane, znajdują 
swe odbicie także w polityce. Pewien mój przyjaciel powiedział kie
dyś, że polityka jest „koncentratem wszystkiego". Koncentratem pra
wa, ekonomii, filozofii , psychologii. I niewątpliwie teatru również . 

Nie potrafię wyobrazić sobie polityki, która mogłaby odnosić suk
cesy, gdyby nie była tego wszystkiego świadoma. Postaram się to zi
lustrować kilkoma przykładami. 

Przede wszystkim więc sfera symboliki państwowej i historycznej, 
z którą polityka musi współdziałać, składa się ze znaków dramatycz
nych lub teatralnych. Hymn narodowy, sztandar, odznaczenia, święta 
państwowe i rak dalej, to wszystko samo w sobie - jako zbiór zjawisk 
wizualnych - znaczy niewiele. Niemniej świat znaczeń i skojarzeń zwią
zanych z tą kłasą zjawisk jest niezwykłe ważnym instrumentem świado
mości, identyfikacji i ciągłości społecznej. Symbole państwowości są 
związane z dumą narodową, wolą obrony ojczyzny czy wdzięcznością 
społeczeństwa wobec tych, którzy się dla niego zash1żyli . 

Ale nie chodzi tylko o sferę znaków zewnętrznych. Polityka jest 
również nafaszerowana znakami całkiem innego rodzaju.Jeżeli do Pra
gi, wkrótce po aksamitnej rewolucji, właśnie 15 marca, czyli w rocz
nicę rozpoczęcia się okupacji faszystowskiej, przyjeżdża prezydent 
Niemiec - wówczas ów fakt mówi sam za siebie. Podobnie gdyby 
francuski prezydent i brytyjski premier przybyli do nas dokładnie 
w rocznicę Monachium. A jeżeli regularnie - chyba po raz pierwszy 
w najnowszych dziejach tego regionu - dochodzi do spockań przed
stawicieli wszystkich dzisiejszych państw środkowoeuropejskich, to 

sam fakt takich spotkań ma charakter ważnego znaku politycznego, 
nawet gdyby podczas spotkań niczego nie udało się uchwalić. 

Przyznam się, że większą część mojego roboczego dnia zapełnia 
uczestnictwo w takich znakach politycznych. Z wieloma ludźmi -
z kraju czy z zagranicy - spotykam się nie dlatego, że właśnie tego 
dnia muszę coś koniecznie z nimi omówić , lecz po to, żeby w ogóle 
się spotkać i aby to znaczyło coś samo przez się. Nie ukrywam, że cza-
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sem mnie to męczy, niemniej wiem, że jest to integralna część po
lityki i że byłoby nonsensem unikać spotkania z kimś tylko dlatego, 
że nie mamy sobie z nim nic konkretnego do powiedzenia. 

Te i podobne znaki polityczne przykłady mógłbym mnożyć- bliż
sze są teatrowi niż czemukolwiek innemu. Mają swoje niedopowie
dzenia, nieprzejrzystości , sugestywność. Są skrótami, które zawsze do
tyczą czegoś istotnego. Mają także swoje rytualne formy - po 
tysiąckroć wypróbowane, sprawdzone i przyjęte. Co więcej, aby ja
kiekolwiek działanie polityczne mogło dziś stać się znakiem i odegrać 
swoją rolę - musi być znane. W epoce środków masowego przeka
zu to, czego nie było w mediach, szczególnie w telewizji - właści

wie nie istnieje. 
Nikt nie może zaprzeczyć dramaturgii i teatralizacji w polityce, 

która pozostaje zależna od mediów. Żyjemy w czasach, kiedy nie mo
że zostać prezydentem USA ktoś, kto zarazem nie stanie się gwiazdą 
telewizji. ( ... )Wszyscy właściwie politycy, włącznie z tymi, którzy krę
cą nosem na teatralizację swej działalności , stają się mimo woli akto
rami, autorami dramatów, reżyserami i artystami estradowymi. 

Znaczenie, które w dzisiejszej polityce przypisuje się poczuciu 
dramatyzmu i teatralności, jest oczywiście nieco dwuznaczne. Moż
na tą metodą pobudzać społeczeństwo do wielkich i godnych czy
nów, można rozwijać w nim demokratyczną kulrnrę polityczną, 
odwagę i odpowiedzialność. Można jednak również wzbudzać w lu
dziach najgorsze instynkty, wzniecać konflikty, zarażać tłumy fana
tyzmem i prowadzić je ku przepaści. ( ... )Nawet w dzisiejszej Euro
pie można znaleźć wielu władców, którzy v.rykorzystują całe 
teatralne i dramaturgiczne instrumentarium, by rozbudzać ślepy i tę
py nacjonalizm, który prowadzi do wojen, czystek etnicznych, okru
cieństwa, obozów koncentracyjnych i ludobójstwa. 

Gdzie jest granica? Gdzie kończy się zgodny z prawem szacunek 
dla niezależności narodowej, historii i symboliki państwowej, a zaczy
na diabelska gra szarlatanów i magnetyzerów? Gdzie kończy się god-

na podziwu sztuka płomiennego przemawiania do społeczeństwa , 
a zaczyna czysta demagogia lub zakłamana błazenada? Jak rozpoznać, 
kiedy zrozumienie dramatycznej struktury ludzkiej egzystencji 
i naturalnej potrzeby ludzi, by wspólnie przeżyv.rać łączące ich rytua
ły, poczyna zmieniać się w ordynarną manipulację, atak na wol
ność i początek powszechnego 
nieszczęścia' Obawiam się, że 
współczesna wiedza nie dostar
cza tu precyzyjnych narzędzi. 
A zatem nie pozostaje nic inne
go, jak polegać na tak niedo
kładnych miarach, jak zdrowy 
rozsądek , pragnienie pokoju, 
smak, uczucie, instynkt, świa
domość i odpowiedzialność. 

I tutaj natrafiamy na wielką 
różnicę między teatrem jako ga
tunkiem artystycznym a teatral
nym wymiarem polityki. Zwa
riowany spektakl fanatyków 
teatru mieści się w ramach plu
ralizmu kulturalnego. Nikomu 
nie zagraża, raczej odwrotnie -
umacnia pluralizm i współtwo
rzy przestrzeń wolności. Zwariowany spektakl fanatycznych polity
ków może natomiast łatwo wtrącić miliony ludzi w nieskończone 
nieszczęście. 

I tak doszedłem do mego powszedniego problemu - do szczegól
nych wymogów sumienia i odpowiedzialności, które przed nami sta
wia polityka. Ale to już ternar na inną okazję. ( ... ) 

tłum. Irena Boltuć 
„Dialog", 1997 nr 7, s. 96-100 

Vaclav Havel 
OLI TYKA 

Vaclav Havel Vacla~ Havel 
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Vaclav Havel Vaclav Have 
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( ... ) „Odejścia" to sztuka po
lityczna i o polityce. To, że Ha
vel ją dopisał, poprawił, czy na
pisał zupełnie od nowa Uak 
dokładnie było wie tylko on 
sam) po tak długim okresie by
cia głową państwa i dodatkowo 
z perspektywy uznanego świato
wego polityka, wyszło jej tylko 
na dobre. ( ... ) 

Czeskie media bulwarowe 
szukają przede wszystkim podo
bieństw ze światem czeskiej po
lityki. Czy Vlastik Klein, głów
ny negatywny bohater dramatu, 
jest ucieleśnieniem następcy Ha
vla, urzędującego prezydenta 
Vaclava Klausa? Czy długolet
nia przyjaciółka Riegera Irena to 
przyjaciółka Havla i wreszcie je
go druga żona, aktorka Dagmar 
Havlova? Te spekulacje wzmoc
nił sam Havel, trwając w posta
nowieniu, że rola ta została na-

pisana dla Dagmar Havlovej 
i nikt inny nie powinien jej grać 
na premierze. 

To jednak tylko spekulacje, 
zaś sam autor jednoznacznie 
stwierdza, że n ie ma sensu pa
trzeć na sztukę w ten sposób. 
„Wydaje mi się to dosyć obraźli
we, moją ambicją nie było napi

sanie sztuki politycznej. Dało się 
przewidzieć, że pojawią się róż

ne spekulacje, przeżyję to. 
W końcu musiałem tam przecież 
umieścić jakieś swoje doświad
czenia ze świata polityki, wła
ściwie same się tam umieściły" 
powiedział Havel w wywiadzie 
dla „Lidovych Novin". Faktem 

jednak jest, że prezydenta Klau
sa na premierze nie było. ( ... ) 

Także w tej sztuce Havel 
podejmuje jeden ze swoich głów
nych wątków, jakim jest język 
polityki i polityków. Tak jak 

w jego utworach „przedlisto
padowych" pustka tego języka 
ukazywana była na przykła

. ~olitycznych aparatczyków, 
,@aejściach" polityczne me

mento Havla ukazywane jest na 
przykładach z języka współcze
snego, na frazach, które możemy 
usłyszeć każdego dnia z ust na
szych polityków. „Obniżenie po
datków będzie prowadzić do roz
woju gospodarczego, który 
pozwoli państwu stopniowo 
podwyższać wszystkie emerytury 
i świadczenia socjalne tak, aby 

odczuli to naprawdę wszyscy lu
dzie - czy to jest zrozumiałe?" -
mówi główny bohater, były kanc
lerz Rieger. W .. Odejściach'', 
w polityce nie chodzi o życie, ale 
tylko i wyłącznie o zysk, sukces 
osobisty, wygodę, którym podpo
rządkowane zostaje wszystko -
honor, ideały polityczne oraz wi
śniowy sad i przepiękna willa 
kanclerza zanlieniona w dom pu
bliczny. ( ... ) 

Lubos Palata, Praga 
Tłum. Renata Rusin Dybalska 

„Gazeta Wyborcza" online/26.05.08 
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M niej pokazuj, niż posiadasz, 
Więcej wiedz, niż wypowiadasz, 
Mniej pożyczaj, niż odkładasz, 
Więcej gromadź niż przejadasz, 
Mniej konkluduj, niż zakładasz, 
Więcej zyskaj, niż postradasz; 
Żyj cnotliwie, dziecię moje, 
Wyskokowe rzuć napoje, 
Drogie stroje i dziewoje: 
Najważniej sze -wyjść na swoje. 

W. Szekspir, KRÓL LEAR, akt I se. 4 
..... 
.r 
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ZAGRANICZNY PRZEGLĄD PRASY 

Havel nadal jest zatroskany swą znaczącą postprezydencką rolą i może jeszcze 
zaskoczy sam siebie jako reprezentant „rosnącej w siłę ukrytej opozycji" dla 
obecnego rządu. 

Tymczasem rodacy jego sztukę przyjęli w sposób niezwykły. Z ust kryty
ków nie padło ani jedno złe słowo . Pojawiły się już nawet plotki o zrealizowa
niu filmu, choć on zaprzecza, że są w tej mierze jakieś plany. 

„Hollywood - nie" - mówi, uśmiechając się. ,.Najpierw sztuka musi pojawić 
się w kilku teatrach". 

Peter Miller, The Sunday Times 

Sztuka jest wyraźną krytyką faktu, iż odra
żające strony konsumpcjonizmu zapewniły 
sobie mocne oparcie w Republice Czeskiej 
począwszy od czasów Aksamitnej Rewolucji. 

Kate Connolly, The Guardian 

Havel bagatelizuje autobiograficzny charakter „Odejść", mimo że 
w pewnym stopniu, sztuka została zainspirowana jego dwoma kaden
cjami na Urzędzie Prezydenta Republiki Czeskiej. ,,Byłem zaintereso
wany bardziej egzystencjalną stroną rzeczy" - powiedział podczas 
konferencji prasowej w zeszłym tygodniu. „Wydało mi się ciekawe, że 
kiedy ktoś traci władzę może utracić również sens życia". 

Cristina Alda, Prague Daily Monitor 

ZAGRANICZNY PRZEGLĄD PRASY 

Poprowadził rewolucję, która obaliła 
cztery dekady komunizmu Czechosłowa
cji, marniał 5 lat w więzieniu, napisał 19 
sztuk, prawie utonął i służył 14 lat jako 
prezydent - jednocześnie pozostając jed
nym z najbardziej ciekawych, nonkonfor
mistycznych pisarzy swojego pokolenia. 

Dan Bilefsky, 
International Herald Tribune 

Havel z powTotem zdoby
wa miłość ludzi: zajął trzecie 
miejsce w niedm.vnym son
dażu na najważniejszego 

Czecha w historii swego kra
ju, zaraz po czeskim krolu 
Karolu IV, który zbudował 
dużą część Pragi i Tomaszu 
Masaryku, który \vywalczył 
niepodległość Czechosłowacji 

po klęsce habsburskich Au
stro-Węgier w 1918 roku. („.) 

Nie ma wątpliwości, że je
go nazwisko nadal coś zna
czy dla człowieka z ulicy. 
„Byłem tam, na placu Wa-

cława w 1989 roku" przypo
mina sobie Svetoslav, okrą
gły mężczyzna pod pięćdzie
siątkę, sączący pieniste piwo 
Pilzner w barze na starym 
mieście. „Robiłem to" doda
je, podnosząc kluczyki 
i dźwięcząc nimi w pmvie
trzu. „I krzyczałem 'Havel 
na hrad' [Havel na zamek]. 
Havel to był dobry człowiek. 
Nadal nim jest. Ma nową 
sztukę. Widział ją pan?" 

Peter Miller, 
The Sunday Times 



Halina Lahonar~ka (Irena). Pimr fronczew'>ki (Rit:ger) 

Gdy ojciec odzian w łachmany, 
Dziecko go nie zna w ogóle, 
Lecz kiedy trzos ma wypchany, 
Kocha go szczerze i czule. 

W. Szekspir, KRÓL LEAR, akt II se. 4 



ZAGRANICZNY PRZEGLĄD PRASY 

Chociaż niektórzy bohatero
wie, w mniej niż subtelny spo
sób, przypominają współcze

snych czeskich polityków to 
postać Kleina interpretowana 
jest przez niektórych jako kary
katura byłego premiera i obe
cnego prezydenta Vaclava Klau
sa, z którym Havel miał napięte 
stosunki przez lata. Havel upie
ra się, że nie opisywał konkret
nych osób. 

Cristina Alda, 
Prague Daily Monitor 

Istniej e potrzeba bez
kompromi sowego, św i ado

mego spojrzenia na chciwość 
i n adużyc i a , które by ły kon
sekwencj ą upadku komuni
zmu. Okresu, który zdaje s ię 
być mirol ogizowany na Za
chodzie. I nikt nie jest w sta
nie lepiej tego opi sać, ni ż 

ikona tej rewol ucji. 
And rew Parvus, Tim e 

Sztuka - nieprzypadkowo - dotyczy człowieka, który 
opuszczając wysoki urząd zmuszony jest do oddania 
ukochanej rządowej willi. Havel mówi, że pomysł na tę 
sztukę ma źródło jeszcze przed 1989 rokiem i silnie na
wiązuje do czechowowskiego ,,Wiśniowego Sadu" oraz 
szekspirowskiego „Króla Leara". Pomimo to widzowie 
z pewnością usłyszą echo osobistego doświadczenia Ha
vla, w tym zarówno obejmowania przez niego władzy 
po upadającej dyktaturze komunistów, opuszczania 
u rzędu i pozostawiania swojej ukochanej willi Lany 
człowiekowi, z którego politycznymi poglądami się nie 
zgadzał. 

Peter Miller, The Sunday Times 

ZAGRANICZNY PRZEGLĄD PRASY 

Nowa komedia absurdu z ele
mentami tragicznymi Vaclava Havla 
„Odejścia" opowiada o mającym 
słabość do kobiet, byłym politycz
nym Liderze, który niechętnie staje 
w obliczu politycznego nieistnie-
nia. 

Dan Bilefsky, 
International Herald Tribune 

Być może Havel nie opowia
da historii swojego życia, ale 
z pewnoocią czerpie z doświad
czenia, które uzyskał będąc 
jedną z głównych postaci demo
kratycznych transformacji 
w Europie Wschodniej . Cze
skiej publicznooci zaoferowano 
niezwykle rzadkie spojrzenie 
na punkt zwrotny we wscho
dnioeuropejskiej historii. I jak 
na razie wydaje się, że podoba 
im się to co zobaczyli. 71-letni 
dramaturg, który uczestniczył 
w światowej premierze sztuki 
otrzymał 10 minutową owację 
na stojąco . Pospiesznie podzię
kował publicznooci i szybko 
zbiegł ze sceny. 

Andrew Purvis, Time 

Teraz, mając 7 1 lat , z błyszczącymi, ale 
i zapadniętymi oczyma, ledwo szepczący, Ha
vel przekonuje, że jest gotowy, aby zniknąć 
po tej artystycznej wypowiedzi, która jak liczą 
na to krytycy, nie jest ostatnią. Jednemu 
z najbardziej zna nych dysydentów Zimnej 
Wojny można wybaczyć pragnienie niewi
dzialności . 

Dan Bilefsky, 
International Herald Tribune 



Idź po nauki do mrówki, dowiesz 
się, że w zimie nie ma roboty. 
Kto się kieruje węchem, ten 
i widzi to czy owo, jeśli pominąć 
Ślepców; a na dwadzieścia nosów 
nie ma ani jednego, który by 
nie poczuł smrodu, kiedy czyjaś 
fortuna się rozkłada. Nie czepiaj 
się wielkiego koła, gdy stacza się 
z góry, bo cię przygniecie 
i kark ci skręci. U czep się raczej 
tego, które wtacza się na szczyt. 

w. Szekspir, KRÓL LEAR, akt II SC. 4 



„ Głowy państ\v, mc;żowie 
stanu, co wybitniejsi ministrowie, 
opuściwszy urząd , piszą memuary. 
Niekiedy wiekopomne, często pa
sjonując.e, czasami wybitne. Chur
chill za historię II wojny światowej 
otrzymał literacką nagrodę Nobla. 
Ale przypadek Vaclava Havla nie ma 
precedensu - jego prezydentura 
została zwieńczona znakomitą szni
ka teatralną w pięciu akrach, którą 
n~pisał po 20-letniej przerwie. 

Trudno się dziwić, najpierw 
był teatr. Havel u schyłku lat 50. 
wdał się w romans życia - zrazu ja
ko kulisowy praskiej sceny ABC, 
z czasem, już w Teatrze na Zabra
dli , jako operator świateł, lektor te
kstów, wreszcie auror sztuk, 
którym u początków patronowali 
Kafka i Ionesco i które natych
miast zostały zaliczone przez Mar
tina Esslina do wschodnioeuropej
skiej odmiany teatru absurdu. 
\Y/ podręcznikach historii dramatu 
reprezentują ją do dziś , wraz 
z wczesną twórczością Sławomira 

Mrożka. Dopiero później( ... ) Havla 
wciągnęła polityka. Miał zresztą do 
niej zupełnie nie-polityczny, to 
znaczy niezgodny z zimną kalkula
cją i celebrą władzy, stosunek.( ... ) 

Główny bohater ,, Odejść" Vi
lem R.ieger jest byłym kanclerzem 
nieokreślonego , choć bez wątpie
nia postkomunistycznego pań

stvva. Zmuszony przez nową ekipę 
do opuszczenia swojej rezydencji, 
w otoczeniu rodziny i współpra
cowników dokonuje bilansu wła
dzy i poniekąd bilansu życia. Sze
kspirowski tragizm pozbawionego 
królestwa Leara spotyka się z cze
chowowską melancholią przemija
nia, owszem, ale Havel nie byłby 
Havlem, gdyby swoich postaci nie 
ujął w ironiczne i autoironiczne 
nawiasy, dzięki którym sztuka wy
myka się jednoznaczności, a jej hu
mor - czy nawet komizm - staje się 
przewrotny i nabiera gorzkiej mą
drości bez złudzeń " . 

Janusz Majcherek 
„Gazeta Wyborcza Stołeczna ·· 
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We współczesnej cywilizacji globalnie rośnie 
znaczenie i wpływ ek spertów, specjalist ów 
i znawców, bo czołowym politykom coraz 
trudniej wiedzieć wszystko i coraz trudniej 
w każdej sprawie mieć własne zdanie. 
Rośnie więc tym samym - i to codziennie! 
- znaczenie i wpływ doradców, jak też stopień 

zależności polityków od nich. 
Przecież kto wam wyliczy, w jaki sposób 
obniżać obciążenia podatkowe obywat eli? 
Kto zdecyduje, ile tysięcy urzędników trzeba 
zwolnić, żeby było mniej państwa? 
No, przecież doradcy! 
A ską.d doradcy to wszystko wiedzą? 
No, przecież od swoich doradców! 

V. Havel, ODEJŚCIA, akt V 

I lali na L:ibonarska (Irena). rkadiusz. 'ader (Hanusz), Piotr Front-zew~ki ( Ril:gcr) 
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Kierownik literacki Sceny Na Dole 
Andrzej Poniedzielski 
Kierownik muzyczny 
Wojciech Borkowski 
Sekretarz literacki 
Aneta Kielak 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych 
Andrzej Wąsik 
Kierow nik d ziału zaopatrzenia - Renata Pietrzyk 
Kierownik techniczny - Ryszard Komarnicki 
Główny energetyk - Stanisław Pasek 
Kierownik sceny - Dariusz Dezór 
Kierownik pracow ni akustycznej - Paweł Barszczewicz 
Kier w nik pracowni krawieckiej damskiej - Anna Dezór 
Kierownik pracowni krawieckiej męsk i ej - Kazimierz Żbikowski 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub 
Ki rownik pracow ni fryzjersko-peruka rskiej - Zofia Miller 
Kierownik pracow ni stolarskiej - Marcin Żukowski 
Kier w nik pracow ni ś lusa rskiej - Andrzej Peplak 
Pracow nia tapicerska - Leszek Sadłowicz 

I spicjent - Wojciech Gratkowski 
Suflerka - Magdalena Sowińska 
Koordynator pracy artystycznej - Joanna Ciepiel 
Kierow nik Dz iału Wydawnictw i Reklamy - Anna Barc 
Specjalista ds. mediów - Aleksandra Malcher 

W programie wykorzystano zdjęc ia z prób autorstwa Magdaleny Hueck I. 
Zdjęcia V· clava Havla pochodzq z j ego prywa tnego archiwum i zostały opubliko
w ane za jego zgodq 
Fragmenty „Króla eara" w tłumaczeniu Stan isława Barańczaka . 

Fragmenty artyku łów z prasy zag1·anicznej z języka angielski go przetłumaczyła 

Aleksandra Malcher 
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PONADTO W REPERTUMZE TEATRU 

STACYJKA ZDRÓJ - Jeremi Przybor<i. Jerzy Wasowski. Andrzej Poniedzielski. scenariusz 
i rezyseria - Adam Opatow icz. Andrz j Poniedz'elski. scenografia - Jan Banu ha. wspólpra
ca scenograficzn - E a Krauze. ki rownict\'\IO muzyczne i aranzacJe - WOJClech 
Borkowski. przygotowanie wokalne - Tomasz Baj erski. Andrzej Borzym. choreogratla 
Dorota Furman 

POWRÓT DO DOMU - Harold Pinter. prLekład - Adam Tarn. rezyserrd - B rbara Sass. 
scenografićl - Zofia de lnes. muzy ·a - Michał Lorenc. światła - W1 sł w Zdort. układ tańca 
- afal Dz1em1do 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Franm Veber. p r zekład Barbara GrzegorLewska. rezyseri 
- Wojciech Adamczyk. scenog afia - Marcin Stajewsk1 

CHLIP HOP czyli nasza mglista lap top lista - scenariusz 1 rczys ria - Magda 
Umer 1 Andrzej Poniedzielski. opracowanie muzyczne - WOJC1ech Borkowski 

SCEI I;. 6'1 
CHWILE SŁABOŚCI - Donald Churc hi ll. przekład - Klaudyna RoLhin. rezyseria - M rcin 
Sosnowski. scenografia - Marcin StaJCWski, kosuumy - Magdalena Jarosz. świa tło - Jan 
Holoubek 

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE - Eric-Emmanuel Schmin. przekład - Barbara 
Grzegorzewska. rezyseria - Marcin Sosnowski. scenografia - Marek Chow nrec. kostiumy -
Irena Biegańska 

CZV LUBI PANI SCHUBERTA? - Rafael Mcnd1zabal. prze lad - Rub1 rden. rezyseria 
Tomasz Zygadło. cenografia - Marcin Stajewskl 

BLIŻEJ - Patwk M rber. przekład - Michał Ronikier, rezyseria - M rc1n Sosnowski. 
scf'nograha - M rek Chowaniec. kostiumy - Milgdałena Jarosz 

SCEI IA I IA DOLE 
NOC Z WERTYŃSKIM - oprawa li teracka - Janusz ł wacki, opieka artystyczna 
- Gustaw Holoubek, slcnografta - Marcrn Staj f'Wsk1. opracow.:inr rnuzyczn - Marek 
Walciwender 

SO NATA JESIENNA - In mar B rgman. przekł ad - Zygmunt Lanowski. reżyseria 
i scenografia - Ewelina Pietrowiak. k sriumy - Zofia de lnes. opracowanie muzyczne -
Mic ha ł Sikora 

ALBUM RODZINNY - Jan Kaumarek. scenariu>z 1 reżyseria -Adam Opatowic z. Andr Lej 
Po111edLi Iski. kierowructwo muzycine - WoJciech Borkowski, scenografia - MariusL 
Ni'lpierala. choreografia - Dorota Furman 

ECH RAZ JESZCZE RAZ... czyli taniec z pamięcią , opieka lit racka - J nusL 
Głow ck1. op1Pka artystyczna - Gustaw Holoubek, scen grafia - ateusz StaJewSk1. 
kierownictwo muzyczne - Marek Walawender 
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