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Pierwsza sztuka Toma Stopparda, E111er 
a free man. powstała w czasach, kiedy 
pracował jako dziennikarz w Brystolu. 
Zajmując się nadal dziennikarstwe m. jako 
wolny strzelec, napis ał szereg sztu k 
radiowych. powieść Lord Malquist and Mr. 
Moon i swój pierwszy w stawiony na scenie 
dramat Rosenkrant~ i Gu ilde11s1em nie ~yjq. 

Jego kolejne znaczące sztu ki to The Real 
l11.1pector Haund, Ajier Mogrirte. Jwnpers, 
Trawestacje, Kaidy dobry ch łopiec zas/11 guje 
na łaskę (sztuka z towa-
rzysze niem orkie stry. 
napisana wspólnie z An
dre Previnem). Night and 
dm', The Real Thing, 
Hapf?ood, Arkadia, Wr
na/azek miłofri, \Vyb

rzeże utopii. 

Dla Ed Berman· s 
Company napisał Dogg 's 

our Pert, Diny Linen, 
N e w - Fo und - La 11 d , 
Dogg 's Hamlet i Ca
hoot's Macbeth. 

Dla R.S.C. dokonał 

adaptacji Ta11ga S. Mroż-

Niektóre z nich z aadaptował dla telewizji, 
jak A walk 011 the Water (Enter a free man), 
Three Men in u Boar i The Dog it was that 
Died. a także napisał Another Moo11 Called 
Eurth. A Separate Peace. Neutral Ground, 
Teeth, Squaring the Circle oraz Profesjo-
11ul111· jóul (która zdobyła nagrody BAFI'A 
i Broadcasting Pres~ Guild). 

Dla radia BBS dokonał adaptacji swojej 
telewizyjnej wersji sztuki Jerome K. Jero
me ' s Th rce Men in a Boat. 

Wie le z jego sztuk 
radio wyc h było adap
towanych dla teatru i wys
taw i onych na scenie. 
zwłaszcza Albert 's Bridge 
i Aktor schod;.i po sc/10-
dach. 

ka, a dla Royal National 
Theatre zaadaptował 

Undiscovercd counrn· 
i Dalliance A. Sch nitz
lera, On rhe Razz/e .J. es
troy' a i Rough Crossing 

T oM SToPPARD 

Jego sztuki wyrozmono 
sze regiem pre st i ż owych 

nagr ód. Rosenkrantz 
i Guildenstern nie żyją, 

Yumpers, Trawestacje, 
Night and Dav, Prmvdzi
H'a rzecz, Arkadia i Wy
nala-::,ek miłości - otrzy
mał_· Standard Award. Po
nadto Rosenkrantz i Gui/
denstem nie Ż)jq, Trmve
.1·fluje i Prawdziwa rzecz 
zdobyły również Tony 
Awards. 

(autoryzowany biogram) 

F. Molnfa'a. 
Przetłumaczy ł t ak że Dom Bemardy Alba 

F. G. Lork.i i Largo Deso/aro V. Havla. 

Wśród wielu sztuk radi ow eh. które stwo
rzył, naj bardziej zn any mi są lf vo11 're Glad. 
/'li be Frank, Albert'.1 Bridge (l aureat It alia 
Prize Winner). Mis for Moon among Ot her 
Things, The Disso/wion of Dominic Boot, 
W he re arc They nmv :>. The dog is 1rn.1 tlwt 
Died, In lhe Native Sra te i Aktor schodzi po 
schodach. 

Tom Stoppard jest także autorem scenariu
szy do film ów Rozpacz. Romantyczna Angiel
ka . Ludzki czvnnik, JJraz i/, imperium sło1ica, 
Wyd;lał Rosja. Billy !311thg11tc i 'Za kochany 
S;:.c kspir. 

W 1998 r. Zakochany Szekspir otrz mal 
Oskara za najlepszy oryginalny scenariusz 
oraz Złoty Glob i The Broadcast Film Critics 
and American Guild A.wards za najlepszy 
scenariu z 1998 roku. 

W) re.l y ~e ruwał i nap i sał na podstaw ie >Wo
jej -.1t uki scenarius1 do filmu Ro.1e11krw11: 
i Guildensrem nil' ~1ją. który zdohyl Zło tego 

Lwa db najlep,zego fil mu na Festiwa lu 
Filmowym w Wenecji w J ':)90 r. 

Dl a HBO nap i ,ał ad Jptację Tc1je11111ic 
Poodle Spri11g.1 R. Chandlcm. 

W marcu 19':)5 r. mrncyjnie pr7yjęLo nowo
jlmk<\ premiery Arl..udii . Sztuka wygrała New 
York Drama Cri tie\ Ci re le Award 1995 i była 
norninowan;1 du ony Award 

W tym s;unym roku w Aldwyc h 0Jbylc1 '>i\! 
premiera Hil1du.1kicgo at ra111e11111 . gtlzi c 
'.'rdll (' gn do poc1qLku 19% r. Ameryka1i >ka 
pre miera tej s1t uk. i mia ła micj-.ce 11· Ame
rican Conscn atnry Thcat rc w San Francisco. 

W 1998 r :\rkodir; wystawi I pary k i Vic ux 
Colombier. na-,t~pnie szwka zosta ł a prze
niesiona do Sa l łe Ric helie u Comcdie 
h·;m~ai ,e . 

Wiosm1 1997 r. londyr1sk i Old Vie wy~

tawil jego adaptacj~ Mewi Czechowa, a je
<.i cn ią tegoż roku 11 Cnttcs loc Thcatrc udbyla 
si ~ premiera \l1rnalrd 11 milofri w rcży~er i i 

Ric harda Eyre ' a. ~O grudnia sztuka zo s t a ł a 

prze niesiona do RNT Ly ttelton. a nast~pn ie 

3 li 'topada 1998 r. do Th 'atrc Royal 
Haymarkl'l. 

\\
1y1will: ek mi!nfr i zd oby ł Eve ni ng 

Standard Best Pl ay Award 1997. Amery
ka ń ską praprcmic rr; tej s1.wki wy~taw iono na 
pocz<jtk u 2000 r. w American Comervatory 
Thcatrc w San Franci1,o_ a 29 marca 200 I r. 
odbyła , i ę jej nowojorska premiem w Lyc um 
Theatre na Brodwuy 'u. 

W 1999 r. The Dlln mar Ware hou se 
w711owi ł, /. ogrom nym powodzeniem. Prllll ·
d=i11 ·ą rec:. W !>tyczni u 2000 r. sztuka zos
ta ła pr1cni e!>iona na West Enci a\\' kwietniu 
11-y,wwiono .i'l nu Brodway' u. Prmn/:11\'a 
r=ec: 1.dohyta Ton) Av..artl , . w l ) m za naj
lcr1,ze wznowi" n i c. 

\ ~r/Jr~.1, :'e uropil sk ladaj~cc się z t17cch 
sztuk - S!iipll'reck, Vomge i Su/vuge - po raz 
pierw zy wystawiono 1· 1 ational Theatre 
w Londynie\\' zerwcu 2002 r. 

No11 ojor„ka prapremiera w Lincoln Center 
w n~.lyscrii Jacka O' Bric: na była wielkim 
trium fem , ztuk i. jej autora i reali zato
rów - 1clobyb Tony Aw::irds 2007 w siedmi u 
kategoriach (m. in za naj lcpsz<1 sztukę ). b ijąc 

tym samym wszelkie rek.ordy . 

Je,ieni <j 200..i r. w Donmar Werehouse 
wy>tawiono jego wcr. ję l Jen ryk a IV L. Pi
ran dcl la. 

W czerwcu 2006 r. w Royal Court m i a ła 

miejsce premiera jego nowej. 7n:imicnncj 
sztuki Rock 'n 'Roll ( reż . Trevor Nunn). która 
w .„tala n a> t ęp ni l: pr1eni c~ion a na We,t End 
du Duke of York's Theatre. gdzie gran u j<t do 
lutego 2007 r. 

Tom Stopparcl jest Komandorc:m Orderu 
Imper ium Brytyjskie go (CBE) i w 1997 r. 
uzysku! tytul szlachecki. 
Zost ał takż.c uh onorowany przez rz<td 

rrancu~ki. ot rLy mując w 1997 r. ty tul Orticicr 
de I' Ord re des Arts et des Lettres. 



Ten „największy erudy1a wśród dramaturgów i n aj większy drnmaturg wśród erudytów", 
uznawany jeM ju7 dzisiaj za klasyka brylyjskiego teatru. 

Nazwisko Stopparda, po raz pierwsLY. pojawiło s ię na afiszu w 1966 r .. gdy na festiwalu 
w Edynburgu teatr studencki wy taw ił jego sztukę Rosenkrant::. i Cuildensrem nie ::,ją . W krót
kim cza ·ie tragikomedia ta podbiła św iatowe si:eny, przetłumaczono j ą na ponad 20 języków, 
a nas tę pn ie sfil mowano. 

29-lctniego w(i vcza' au tora okrzy kn ięto objawieniem angielskiego teatru i najbardziej 
znamienitym dramaturgiem teatru absurdu. stawiając go w jednym rzędzi e z Samuelem 
Beckettem i Eugc ne'em Ionc:-.co. Odtąd każd a jego nowa srn1ka, a n apisał ich już około 
trzydziestu , budziła emocje i stawała sii; arty t, cznym wydarzeniem. 

Juz w pierwszym wystawionym dramacie, będącym pełną absurdal nego humoru historią 
Hamleta widzianą ocąrna Ro~a i Guila. drugoplanowych postaci 
szekspirowskiej tragedii. ujawnił charakterystyczne cechy swoich 
przyszłych utworów. Z uwagi na umiejętne łączenie literackiej 

l ekkośc i z niezwykłą erudycją, styl Stopparda określany bywa 
mianem wielowarstwowego quizu. Akcja jego utworów prowadzona 
jest tak . by granice prawdy i fikcji były nierozpoznawalne. Łączy 
absurd z paradoksem. Czamy humor miesza z grote s k ą i dyskretną 
moml i s t yką. Żongluje cy tatami z klasyków literatury i fil ozofi i. 

wprowadza gry słowne . 

a paradoks zakrnwa fakt , że ten najbardziej błys

kotliwy angiel~k i dramaturg, nie ukończy ł żadnego 

uniwer ytctu - jest samoukiem ( ') 
ad swoimi sztukami pracuje długo. wnik

li wie studiując problemy, które chce poru szyć. 
I to są jego „uni wersytety". 

Trylogię Wvhrzeże utopii (2002). o losach 
ro.~yjsk i j inteligencji za czasów Mikołaja L 
p i sał przez cztery lata. Starał się dogłębnie 
poznać historię rosyjskiego imperium . jego 
ku lturę. literaturę i filozofię. aby jak 
najwit;:cej d owied zieć s i ę o bohaterach 
swojego dramatu: Bie liń sk im , Hercenie. 
Bakuninie, Marksie i innych. Przy pracy nad 
Wynala:kiem milo.\:ci (1997) studiował 

fi lologię klasyczną i tajniki analizy 
literackiej. Przy znanej Państwu z naszej 
sceny Arkadii 1993) zgłęb iał zagadnienia 
termodynamiki, teorii chaosu i historię 

XV !Il-wiecznych ogrodów. 
Każda nowa sztuka jest dla niego 

wy1.waniem. nowym problemem, z którym 
chce s ię zm i erzyć . „To co pisarz napisał 

dotąd , nie jest kluczem do następnych jego 
dziel. inaczej wszy. cy pi saliby wcią7. to 
' amo". a.11. 

Jestem czeskim Żydem z Singapuru, 
który jest angielskim pisarzem z Londynu. 

Tom Stoppard 

Tożsamość pisarza. uważa Tom Stoppard. wy nika zj zyka. w którym tworzy autor. Dla niego 
jest to język angielski. 

„Z Czechm,łowacją niewiele mnie ł ączy ( ... J nie mam . t :.i mtąd żadnyc h wspomnień" . 

Urodził się w roku 1937 w Zł inie. Jego ojciec był lekarzem w szpi talu wchodz4cym w skład 
kompleksu zakładów obuwniczych Tomasza Baty. Gdy do Czech s łowacji wkroczyl i iemcy, 
Bata zwolnił wszystkich lekarzy żydowskiego pochodzenia. Doktor Straus. ler wyjec hał wraz 
z rodziną do Singapuru , gdzie zgin ął podczas ewakuacji miasta przed japoń. ką i nwa1j ą. Matka 
z dwójką synów uciekła do Indii . Chłopc, zostali zapisani do amcryka11skicj szkoły meto
dystów, zapominaj ąc powoli swój ojczy~t y j ęz k. 

VI 1945 r. owdowiała kobieta poślubiła brytyj~k iego oficera Kennetha Stopparda. W rok 
później rodzina Stoppardó\ zna l azła s i ę w t\.nglii. Tak oto w wieku ośmiu lat Tomas/' Straussler 
stal się Tomem Stoppardem. 

W obawie, aby dzieci z racji swojego żydowskiego pochodzeni a ni e były narażone w szkole na 
antysemityzm - matka zdecydowanie odcię ł a s ię od przeszło śc i . „ ważała , Żl": żydowski e 

korzenie będą dla mnie i dla brata obciążeni e m, więc nigdy się do nich ni c przy1nawala ( ... )Jej 
strategia polegała na tym, aby prle szłość odkreślić grubą linią i i ść naprzód. nie ogl ądając się 

wstecz". „Jesteśmy Anglikam i" - stale powt arzała synom. denerwując się, gdy dorosły j uż Tom 
opow i adał o krewnych żyjących za żclaznq k urtyną. 

Dopiero po jej śmierci Stoppa.rd dow i edz ia ł si\, ze rod Lina matki i rodzice ojca zginęli 
w Auschwitz. 

Jako dziecko odczuwał „rodzaj narodowej dumy" pat17.ą na czeską fl agę . ..Zuwszc 
uważałem , że to moja !laga. Ale kiedy dorosłem . naprawd 'c i eszył m s i ę , że jestem ang ielski m 
pi sarzem". 

Kiedy w roku l 968 do Pragi wkroczyły wojska sprzymier1.on eh sił kładu Warszaw. kiego, 
żon a namawiała go, by pojechał do Prag i, pisał do gazet na temat 7brojnej interwencji. „A ja nie 
czułem nic, to była prawdziwa tragedia". 

W latach 70. i 80. Stoppard zaangażował się w obronę prnw człowieka w uropic Wschodniej. 
„Czeski aspekt coś tu oczyw i śc ie znaczył. w końcu nie pojec hałem bronić praw człow i ek<! 

w Ameryce Łaciński ej". 

Z rnmienia mnesty International jeździł do Mosk wy, a w J 977 r. po raz pierwszy pojechał do 
Czechosłowacji. Był wówczas członkiem komitetu redakcyjnego lnde.r on Censorship, pisma 
zaj mującego się problemem cenzury na św i ecie. 



\1>,1 Pradze 'Potkał -; i9 L prlcbywaj~1c:ym w are-.zc: ie du rnowym W1c lavem l-la\'lcm . a tak.le 
z innymi pi ~:is1ami - d y ·yde ntai ii . rn .in . z ]\';mem K.J im;1 i Pavelem Kohoutem . 

O Hm lu - drJmaturgu :ty 1.al jui w latach 60. od brytyj-,kiego krytyka Kenm:t h:i Tynana . Pu
lem rmcC7ytal jeg ' Garden p 1rtr i kolejne sztuki. które go zafa cynow;:d y PoJ1 iwial inte
l igencję i humor ich autora . 

„W ngli o dysydentach my:;Jalo s ię \I dość pró:i.ny spo,óh - oc:h. to ci bi dni wschoJn i 
EuropejcLycy. oni "I laCJ zad iwol ' ni . kiedy mog<J pornzmawiać z kim ś z Zachodu. T11 

oczyw i śc i e non,ens (.„ ) Ws;y,cy lllli byli przyja/.nic nw,1awien i. ale rwd sp1>dem dm1ał -. ii; 
odczu ć ahsurd jes1czejcdnej wyc iec:1.k i turyMów z Zachodu . i..cby mhauvć dy. yden tów". 

Li tcrnck im pok !osiem W\ hod n ich podró7y Stopparda był P rofe.~iu11a /11y fli11/ - o konferencji 
etyków w Pradze . którą zaklóca aresztowanie dy<.ydcnta. Kióly dolm chłopiec :as/11g11je 1111 
łask(' - o ro.yjsk im dzi::i lacz u opozycyjny m z:imknię t ym 11· szpi ta lu psychiat ryc711ym . ;i t akże 
K1mdrarura kola - st. tu ka o .. Sol i darn ości „ . 

Na pisanie wtuki o Polsce 1.apropunowa! mu w 1983 r. producent ti lmu1vy . „Moim zadaniem 
nie było ·twort.enie dokumentalnego ohnw1 tcgo. L' O d7iało s ię wtedy w Pol:ce, chodziło 1~1czej 
o me1aforyc1n:r obn11 polskiej r1eczywi~1ose i w tek:wi1yjn:i m spckt::i klu ( .. )" . 

W s7.tucc St pparda poj::iwil i s i ę autemyczni bohaterowie tamtych t:La<.ów - Lech \V;,i lę:a . 
T::idc uv Mawwiccki . .l acck Kuroń. „M nie najbard1iej podobała się podroi.. w głąb pobkiej 
hi storii . k tórą powałem przy oka1ji fi lmu". 

Kiedy ru nąl mur hcrli 1i,ki i w całym hloku w:chodn im Ll balono komunizm. w Londvnie 
pojawili ~i ę krewni Stopparda. o których i ~tn i e niu nie m iał pojęci a. Wtedy 10 po rnz picn~·szy 
pojechał du Zl iny. miasta ~woich urnd1. in. Była to ~entym nuilna podróż do miej c. które 1nał 
tylko / pożól klych fotografii. 

W 1999 r. po ra t. pierwszy napisal tekst 111,woim dziec iństwie dla amt: rykufr,k.iego pi sma. Był 
wówcns w Pra l7e . spot kał .: ię z krewnymi. puszedl do pr:hkiej 'lynagog i. by zobaczyć na1wiska 
l rod 1.iny matki i ( jca \\')' pis3ne \v" ród innych nn ~c i •mach budowli . Długo skr_ wana pr1t.! '1łość 
zac1.ęla do niego powracać . 

P17yznaje. że ju7 od chwili pi rws1cgo pob. tu \\ Czcd10słowa ·ji v„ 1977 r. mi ał .. ob. e,yjny 
pomysł napi, an ia fi kcyj nego dL ienn ika kogoś. kto n<11ywa s i ę Tomasi Strau:slcr, u rodz ił : ię 
w Cze ·hach. dora sta ł w lndi ach. chodz il do ang iel: ki i.:h szkól. zo c, tal dz iennikarzem \I Wielkiej 
Br~ tan i i i hyć moi.L' nawet zac 1.<1 ł pisa ', Jl a teatru „. 

'· Wvy <.tk iecyto1\UllC 1·t)m 1ck.;cie 11 ypnwicd1i Toma S1opparda pochm.lz;i / rn1mowy. 
i... r ór~ pr1eprnwad1 il I autnrem Rm k '11 'Ro/111 Runrnn P :1\\ łow-.k i reo~('/(/ \\'l·ho rc~o . 
D1ó· For111111 . 29 marrn :!OO-Ir.) · 

a.11. 

„Fałszywa biografia" 

Tom Stoppard dopiero jako dojrzały mężczyzna . s ięgnął do swoich korzeni. Zaczęło go 
bowiem nurtować pytanie - co by s i ę ~tało. gdyby w 1946 r. zamiast do Anglii, trafił znowu do 
Czechosłowacji. Obudził si;; w nim .. sy ndrom odrzuconego Czecha„. 

. .Zastanawiałem się jak bym reagował na różne wydar7.cnia, gdybym tam mie zkal 
w czasach komuni zmu. Nie mam poj ęcia czy >lać by mnie było na okazanie odwagi cywilnej". 
Stąd zrod ził się pomysł napisania „fałszywej biografii" o intelektualistach walczących z komu
ni zmem. 

Jan. aller ego autora , w 1968 r. rzuca studia doktoranckie w Cambridge i wraca do Pragi , 
by wziąć udział w Praskiej Wiośnie. Po wkroL:zcniu w sierpniu wojsk Układu Warszawskiego 
przygl ąda się czystkom i aresztowaniom. Odmawia podpi. ywania petycji. które pisze jego 
przyjaciel - dysydent Ferdynand. 

Tematem sztuki nie jest jednak Praska Wiosna. Rock'n 'Ro lf opowiada o wydarzeniach , które 
ruzegrał y sil( IO lat później, gdy doszło do aresztowania członków rockowej grupy Plastic 
Pcople Of The Uni verse. Fakt ten stal si ę impulsem do powstania Kart y 77 - listu 
protestacyjnego skierowanego do komunistycznych wladL przez intelektuali stów i artystów. 
którzy zapoczątkowali ruch opozycyjny o tej samej nazwie. a wezwaniem.in. Vaclava Havla 
znane osob i s tości stanęły w obronie nieznanych im mu zyków. Dlac1.ego') 

.,Intelektualiści zrozumieli - mówi Tom Stoppard - że ty m rnzem sprawa jest poważna. 
Sądzeni ludzie nie byli dysydentami. Chcieli tylko grać rock'n 'rolla. Paradoks sytuacji polegał na 
tym, że byli obojętni wobec polityki , ale władze uznały ich za zagrożenie. To stało się dla mnie 
największą in. pi racją" . 

Ich indywidualne akty buntu jak noszen ie długi c h włosów. odmowa wprowadzenia zmian 
w tekstach piosenek. granie koncertów bez zezwolenia - tak absurdalne dl a logicznie myślącego 
człowieka zza żelaznej kurtyny, dl3 komunistycznej władzy były dostatecznym powodem. aby 
„pokazowo'' ukarać „chuligań skie elementy" Lagrażające jedynemu słusznemu systemowi . 

I właśnie wtedy Jan - Tom przygląd ający się dotąd biernie wszystkim wypadkom - powie: 
.. Wróciłem, żeby uratować rock'n'rolla. !... moją mamę". Podpisuje Kartę 77 , zostaje wyrzucony 
z pracy, trafia do więz i enia . 

Stoppard przyznaje. że zainspirował go t a kże głośny esej Vaclava Ha la Sifo be~silny1:h. 

oryginalne dzieło politycrne reagujące na to. co działo s ię wówczas w całym bloku wschodnim. 
Havel uważa ł , i ż każdy człowiek. który nie spr7.eciwia się moralnie systemowi, który 

na1ywa posttornlitarnym, jest jego współtwórcą, jt:go nieodląc z.ną C7,ęśc i ą. a co za tym idzie. 
zrzeka s i ę swojej identyczności. wybiera ,.życi e w kłamstwie", tracąc w ten sposób swoją indy
widualność i odpowi ed zialność . Clio iek nie musi przyjmować kłamstwa. wystarc zy że wybrał 
życie w nim. 

W systemie posttotalitarnym każde działanie posiada wymiar polityczny, dotyczy to nawet 
moralności. By zatem dokonać rzeczywistej przemiany na lepsze, konieczna jest przemiana 
człowieka na poziomie moralnym i egzystencjalnym. Ha cl określ a to jako wybór „życia 
w prawdzie", który miałby się dokonać dz i ę ki „rewolucji egzystencjalnej". Rewolucję tę 

mieliby rozpoczy nać ludzie wykształ ceni, intckktualiści , którzy posiadają autorytet i których 
inni będą uznawać za godnych naśladowania. 

Havel był prze konany, że polityka musi wyrasta-. 1 moralności i ma polegać na służbie bli ź
nim. \V jego mniemaniu politykami mogliby hyć tylko ludzie skromni, zdolni do samokrytyki, 
posiadający .. glębukie poczucie odpowiedzialności ' ' - bo polityka to postawa etyczna. 



„Życic w prawdzie" to życie ,,w wolności" . le Stoppard ostrzega- z wolności tceba umi eć 
korzy stać, jej nadmiar jest tak samo groźn jak jej brak. iezrównoważonej hipisce Esme 
ukazuje si ę Pan, grecki bóg dzikiej muzyki. Pod jego postacią kryje się Syd Banett. pierwszy 
lider zespołu Pink Floyd. Zaprzyjaźniony niegdyś z autorem, złoty chłopiec kultury psycho
delicznej końca lat 60., w 1968 r. LOstał wyrzucony z zespołu, pon.ieważ narkotyki uniemożli

wiały mu normalne fu nkcjonowanie. 
Akcja sztuki toczy się równolegle w kilku planach. W Czechosłowacji i Anglii. gdzie 

mieszka Maks, mentor Jana, maniakalny wyznawca marksizmu, głuchy na argumenty i fakty, 
ś l epo t rzymaj ący ~ię swojej „wiary'' . To typowy zachodni intelektualista wspierający ko
munizm, wbrew zdrowemu rozsądkowi. l on przeżywa swój dramat gdy do władzy dochodzi 
Margaret Thatcher. uosabiająca to wszystko z czym nie chce się pogodzić. 

Swoją fantazję o byciu czeskim dysydentem Stoppard doprowadza do czasu „aksamitnej 
rewolucji". Jan znowu v.yjeżdża do Anglii. tylko że nie jest to już ta sama Angli a. którą opuś
c ił - kraj jego marzeń i wspomnień. Nie jest to już ten „raj". podobnie jak system. który 
wywalczono w jego ojczy źn ie. 

Sztuka Stopparda „zatopiona' ' jest w muzyce lat jego młodości: The Beatles. Rolling Sto
nes. Pink Floyd. Velvet Underground, U2 i innych. Muzyce. która była wyrazem frustracji 
i buntu młodego pokolenia Zachodu przeciwko normom społecznym. ekonomicznym i ideo
logicznym. przeciwko przemocy. agre~ji i wojnie (tnvającej wówczas w Wietnamie). 

Prapremiera Rock 'n 'Rolla, odbyła się 14 czerwca 2006 r. w londyńskim Royal Court Theatre 
w reżyserii Trevora Nunn a. Obok tłumu krytyków zjawi li s ię na niej Mick Jagger, Timothy 
Garton Ash i Dave Gilmour z Pink Floyd ornz naj w iększy bohater tego wieczoru Vaclav Havel 
-c złowiek . któremu Tom Stoppard zadedykował swoją sztukę . 

Wśród angielskiej krytyki przeważały głos zachwytu. Pisano, że jest to hymn pochwalny na 
cześć bożka Pana i pogańskic h emocj i, które wyzwala rock'and roll. Podkreślan o. że to właśnie 

ta nieuchw. tna, pierwotna siła rocka jest prawdziwym bohaterem tego dramatu. Jej 
nieujarzmiony duch ma moc obalania murów dużo w ięk szą niż słowa. Dlatego trudno się 

dz iwić, że komunistyczne władze rak bardzo bały się wpuszczania tej muzyk.i do swojego 
obozu. 

Uważano. że Stoppard stworzył intrygującą mieszankę debaty politycznej i romansu filoz o
ficznego, że jest to „wielki hymn wojenny, zagrzewający romantyków do walk.i z nieszczerymi 
kaln dziejami politycznyc h doktryn'" . 

Wreszci ~. że jest to ,,wie lki głos na temat moralności polityki '". 

Polska prapremiera Rock'n'Rol/a przypada w 40. rocznicę wydarzeń mających bezpośredni 
wpływ na powstanie si.luki . 

Przygotował ją Krzy ·z.tor Babic ki, który wprowadził na polskie sceny najnowszą 
dramaturgię Toma Stopparda. W J 974 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku wyreżyserował polsk4 
pm.pre mierę Arkadii. Obecny na premierowym przedstawieniu autor, uznał ten spektakl za 
wybitną inscenizację. W 1998 r.. na tej samej scenie, wystawiono w jego reżyserii polską 
prapremierę Wvna/azku milo.lei. 

Po wiel kim sukcesie gdańskiej Arkadii, Krzysztof Babicki jeszcze trzykrotnie powracał do 
tej niezwyklej sztuki. za każdym rnzem odkrywając w niej coś nowego. Wyreży erował ją 

w Lublinie. Wrocławiu i jako dyplom ze studentami czwartego roku Krakowskiej Szkoły 
Teatralnej. 

Rock 'n 'Roll jest już zatem jego szóstą reali z acj ą szluki Toma Stopparda. 

I jeszcze jeden fakt wart odnotowania przy okazj i dzisiej szej pr.1prerni ery. 21 maja br. na 
~cen i e Teatru Archa \I Pradze odby ła się praprcmit: ra ~ztuki Vac lava Hav la Otll')frio. napi~ant:j 
po 20-latach milczenia Havla - drnrnaturga. 

To jakby dal sz, ciąg Rock 'n'Rolla . Sztu ka peł na je>t bowiem o ! nośników do współczesnej 
polityki i prezydenckiej przeszłości jej autora. To jak napi'>ano w Lidm·Ych Novinach - poli
ty zne memento Havla. los polityka-intelektuali sty tr1eźwo zdy~tansowanego do .. cyrku 
władzy'" jak i obse rwował i w jak.im uczestnic1yl. 

a.11. 

TAK BY NAS 

MELI RADi 

Teatr odkrywa prawdę o polityce nif' dlatego, ~e stm1ia sobie po!i1yc:.ne cele. Temrjn 1 
;;dolny dokładnie opisać politykę właśn i e dla1ego, :e nie ma ::adnego 1wlit. ·c-:nego ce/11. 

J. Keane 



Rockandrollowe serce 

Milan Hlavsa: ( .. . ) Nie mogę powii.:dzieć . żeby założenie 

Plastików było aktem oporu . Po prostu byli śmy grupą młodych 
chłopaków, którzy chcieli grnć. 21 ~ i erpnia 1968 obudzi ł mnie 
brat i wołał. że ·migrujem do Austrii. bo Ruscy weszli. Po 
poł udniu nam przeszło . Mie li śmy po l 7 lat. I nte resowała na..; 
muzy ka. W drugiej polowi lat 60. powstawała w Pradze cala 
masa kapel rockowych. azwę wymyśliliśm_ W">pólnie. Andy 

~ Warhol pow iedział kiedyś: .. Kocham WSlY-'>tko. co plastikowe, 
~ c hciałbym być z plastiku". Sł u c hal i~my też Franka Zappy. który 
..§ nagrał kawałek .,Plastic Pcople". Jeden z nas był mi tykiem 
~ i wymyśli! dodatek „OfThe Universe" . 

W 1965 r. była eksplozja Beatlesów i tego s ię s ł uchało. ale p rawdę mówiqc, a7 tak bardzo mi 
się to nie podobało. Wol ałem ostrz jsze rzecz . np. Jerry Lee Lewisa. Potem ktoś pożyi.:ą l mi 
płytę Stonesów. A w '67 bylem u kolegi. który miał kuLy na w Stanach. a półce u niego 
zobaczy łem płytę w białej okładce z nalepionym bananem, pierwszą płyt<;: Velvet Underground. 
To był przełom. Zrozumi ałem. że w tej muzyce najważn iej sza nie jest wirtuozeria, ale rock
androllowe serce. 

Zaw ze jak wspominam te czasy. przypomina mi się 't udium. które wiele lat później czy
tałem w j aki mś kan adyjskim pi śmi e. Udowadniano tam. że rock and roll a wymyśliło KGB 
i polska tajna poli cja. żeby zdemoralizować Lachodnic społeczeństwa i zatruć tamtejszq mło

dzież dekadencją.( ... ) 

W J 969 r. zyskaliśmy status profesjonalistów. To oznau alo, że mamy klub, w którym 
wolno nam grać, stale stawki za koncerty. l'vlnie to cieszyło . bo nie mi ałem szczęścia do szkół . 

Wylali mnie z kolegą z technikum rnasar~k.iego i potem. żeby zarobi ć. łapałem dorywcze prace 
w j akic hś rzeźniach . („ .) 

Grali śmy. koncertowaliśmy. polityka nas ni e inte resowała. Wydawało s ię . że ws7ystko jest 
w porzqdku. Dopiero w 1971 r. dow ied7ie li śmy się o jakich ś weryfikacjach. By ła komisja. która 
słuchała każdego zespołu o profe:jonalnym statu si '. Zalecali . że b_ do repertuaru włąClyć pieśni 

radzieckie, odrzucali ang lojęzyczne nazwy, kazali ostrt:yc włosy . To było poniżające. Odmó
wiliśmy. ( ... ) 

To oznaczało, że nie ni kt nam nie będ7ie organizować koncertów i płac ić tantiem . Zdecydo
wa.liśmy, że gramy dalej. Pierwszym na.-z.y m kroki em był wyjazd na Wyżynę Czesko-Mo
rawską. Pracowali śmy jako drwale, żeby zarobi ć na przęt. 

Koncertowaliśmy w najdziwniejszych miejscach. Zdarzało ">iQ . że dawaliśmy koncert pod 
patronatem zw i ązku dzi ałkowicza . Ju i. wtedy byliśmy na swój sposób sławni. Wytwort: y ło się 

wokół nas środowisko. które nasz mened żer Ivan Jirous naLwał potem „wesołym gettem". 
To by li malarze . poeci. plastycy. Spotykali śmy <; i ę w gospodach. popijali śmy . starali śmy się 

dobrze bawić .( ... ) 

Zachowywal i śmy w naszym kr gu ducha wolnośc i. Ale nie nazywałbym tego rewoltą cą 

buntem ... Wesołe ge tto" to właściwa nazwa. (.„) 

W J 97..\ r. j uż było ja. nc. że lu7ba be1picc1c11stwa 1aczyna !-.ię koł o na, k.ręi.:i ć . 1a koncer
cie w Czesk ich Budziejowicach doszło do picf\\'">7Cj akcj i wyrn i rzonej \\ publiclno'.ć. agk 
prt.yjechal y autobusy pełne mi licj i. Wy. koczy li i 1.aczęli tł uc do krw i. Wici u n::tszych fanów 
zatr Lymano. pobito w celach. powyrzucano z sl1J 1l. W lutym 1976 r. gra l iśmy na ' lubi hana 
Ji ro usa. Ki lka dni po kancer ·ie latrąmano par l nas. Tro ·hę nas potrzymali, a w końc u ska1.ali 
C7 tcre h.( ... ) 

as l pro ·es nriał być poka1owy. W cloJ..umcntach proJ..uralor napi,ał: „ ·waga' \iie . tr1y 1 

Nie go li ć 1 " ni harclzo chcieli pokazać\.\ telewizji uługowloo.,ych . bn liatyc h ch ul igan(m -
Mec na.; pow i ed1in ł mi. 7.e w Pradze je. t p tycja o na\ZC uwu lnit.:: nic i że podpio.,alo j ą jui. 

ponad 200 osóh. Jak to uslysLalcm, \krzydł mi urosły ' Było mi w 1y tk 1 jedno. ile doo.,t :rnc: . 
wiedzi ałem . że dzieje ię co~ bardzo wai:ncgo. U v:ii.a si.;. i:c z; mkn i ęcie Plast i \..ó\~ było 
po 1.ą t k iem Kart) 77 . J st em l lego dumny. ( ... ) 

Jesieni ą 1977 r. zrobi li śm_ koncert na llradcczku. w wicjo.,k im domku Vaclava Havla. 
którego ()czyw i ści e pornalem. To on był j dnym z inicjatorów pet cji w na. zcj obronie. a potem 
Karty 77 . rnu, i ałcm mu pod1i kować . Słuiba bezr i czeńo.,twa si ę w~ciekała. ale nic ni c mogla 
1.ro bi ć , ho Vac lav by ł znan ą O">Obi to~c i ą i jakikolw iek al:.tk na niegu krniczy l ">ię potężnym i 
protestami 1achodn iej opin ii pub li cznej. 

Jeszcze w I Q8 J r. grupa na,ąch fan ów / Cleskiej ipy zaproponowa ł a nam koncert 
u nich w dornu. Ost17egaliśmy ich , że to :ii; .l ic skończy . OdpowicJ1.ic li . 7c u siebie mogą rnbić . 
co chcą . Part; dn i później dom, w którym gmli ~rny . spło 11 ~1ł poJpalonv pm:1 nie1.11anyi.:h 
sprJwców. Wtedy zrotumiałcm. 7.e to, o robimy. 7agra:i.a nie tvlko nam. ale i na.wcmu 
otocze ni u. Popr7estal i śmy na próbach w mieszkaniach. prywatnie uda ło . ii; nam te~ nagrać i wy
dać na Zachodzie dwie p ł yty. 

fmgmcnl~ W) ptm icLlt i 1\1 il ;111a Hl,11 '~ pod1t>dt:11 ")" iatlu ut.ltidoncgu 
Tumav ow i l\l ~c1'cmia1'm'i t (i11~c1<1 \\ \·/)()rt ~11 /3./l./'J9!J1 . J 
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Kiedy zmienia się styl muzyki 
Trzęsą się mury miast 

The Fug:-

„W zyst kic: nasze pmvi <1zania z polityką wynikały z tego. ze to siu i by bezpiecz e ństwa ornz 
elity rządz•JCl~ zaczęły ~ i ę nami in tcresowaL·. Ni gdy nie my~lcl i~ my. i,e g i tarą e lektryczną 
możemy zdław ić rei.im kornu ni. tyc:zny'" - powiedzie li czlonkowic zespoł u Piast ie Pcople Of 
The Cniverse w listopadzie ll)l)l) r. na konferencji prasowej we Wrocław i u . kiedy to zespól po 
rai pierw~zy wystąpi ł w Pulscc. W rni e~c ie nad Od rą odbywał y s i ę wówcza~ Dni Kul tury 
Cl. skiej, zorganizowane w 10 roun icę wrocław~kicgo Seminarium i Przegl:jdu Czcch osło · 
wackiej Ku ltury Niczal ci.ncj. które jak p \ 1wi e d 1 ia ł Vacl av Have l były „jednq z iskier. od 
których rozpaliła si r; Aksa mi tna RcwoluLja" . 

Koncert . zapowiadany j::iko najwii;ks1e wyJar1.enie festiwal u p17yc ią~n <1ł setki tanów. 
pragnących usły · ze ć ten „najbard1iej polityC111y zc <.p ół Europy W"chodnie( . Zn~rno ic h le
gendę. ale ni e mu7y kę . W Polsce nic moi.na by ło dostać płyt Plastików. Ty lko nic lict ni > ł uchali 
ich nagrań z przemycanyc h. kie psk iej j akośc i b sct „pw,zctanych na zmian9 z utworami JacJ..a 
Kaczmarskiego'' 

„Niesprawied liwie Plastików c i ągle docenia ' i~ jako bohaterów. nic artystów („ .) Zaczy nają 
od zachodniej mu7yki rockowej. ale odc i ę c i od jej kon tck: tu t atapiaj <l się we własnej 
rzect.ywisto.ści . Ich muzyka staje sir; nicpowtar1.a lnym połączen iem rocka, ja1.w . awangardy'. 
poezji. teat ru i happen ingu. Jest ekstrc m;.iJn ie nickomen:vjnu. wy rn~1g a c i ąg ł 'go -;kupien ia L na 
kon iec. jest w · pan i ała artystvcznie. Czy jest to twórczośc . za któr;1 warto zapł ac i ć wi(,:zieniem, 
wieloletnimi szykanami i zw i ch ni ę t ym życ ie m·) Je;ieli taka m uzyk ~1 w ogóle i ~ t n icjc , to jc1, t to ta 
mu zyka" - pi sa ł Robert esl.ctvńsk i. (Ga:e1a W\'horn1. 13. / / . / 999 r. ) · 

/.:011rert Plwtil' P1·111>le O(Tlre Uni1·er.1t . OJ ho\'lf h m/ \Vt/.1011. Ptpa JIJ11il"<'k. Jiri Kabe.f. 

Pięk11yjrsr ~'11iG1 

In:. lud:ie ; 11las1 ik111ego nie wid:ą 
piękn e:>,(/ kll' i(// \' 
/er~ /11d:.i1: -:; p/astik11 1ego nie wid;ą 

Pięk11rjes1 ::,nchód s/01irn 
lec::, lud::, ie ;plastiku 1er:o nie 1vid:ą 

Trlko1ed11o d/a 11ich istnieje 
J\ iku jedno jesr d/11 nic/i pifkne: 
Lud:ie::. I'lwt iku w Po!b emi11 

Pła>t ic People OfT he ·ni1·er>c. The U11 it ·rrse S_1111plumr 

Zespól powstał w niecały rn iesiqc po „brntnief interwencji na Czechosłowację. Założy li go 
Milan Hlav. a. Josef Jan icek. Jifi Knibes i Jan Brabec. Nie i nt eresowa ł ich „wiatr hi storii". ani to 
wszystko co dział o ~ię wokoło. Dla nich ważna by ł a tylko muzyka. Otrzy mali licencjo;: na pu b
liczne wyst(,! py i :p rzę t nagłaśniaj;icy z Prash :go Centrum Kult ury. 

a poctąt k u śpiewali wyh1czni e po angiel ku utwory ówczesnej awnngardy amerykań

ski ego rocka. praktycznie nieznanych w środkowowschodn i ej Eu rnpi c - Fran ka Zappy, Captai
na Bccihean a. ze społów : The Doors, The Fugs. a przede wszystkim The Velvet Underground 
z Lou Recd'e rn . w którym „specjali zował s i ę" Kanadyjczyk Paul Wilson, solista zespołu. 

Grali t e ż oryginalnckorn pozycje Milana Hlavsy do ni e zwykł , eh tekstów M. Jernerka i V ery 
Jirusovej . które zmv i ernły zarys ko.·mologii podziemia. Underground - roLu miany był tam rnito
logiun ic. jako .'wiat odrębnej menta l no śc i. rólm:j od mental no ści ludzi i.yjq ·ych według utrwa
lonych wzorców. W charaktery. ty 1nej dla tego okre.-, u kompo1ycji The Sun. śpi ewali : „Wszyst
kie głupie mózgi '~1 na s łońcu . nasz si lny naród żyj e w odlu dnym podzie miu". 

Okazało sir; . że bardzo s1.ybko to mitulogiczne podziem ie przybierze realne kształt y . 

Magor \ Św i rus) 

W 1969 r. kierownikiem muzyu nym ze społ u zostaje Ivan 
fan i n J i ro us - Magor. historyk sztuki. poeta i eseista. 

pói. n iej~LY główny in>pirator i organizator czeskiej kultury 
n i e1.::deżne j . 

Po 1971 r. zostaje ich managerem i duchowym opiekunem, 
„guru na wzór Andy Warhol a·· , a także autorem większości 
tek. rów. Za jego namową w 1972 r. do zespołu dołącza free 
janowy ~aksofonista Vnitislav Brabenec i wkrótce potem 
kryst:.dizuj e s i ę bn:mienie Lcspołu oparte na połączeniu psy
chodelietnego rockn. jau u i czeskiego fo lk loru. 

Magor odkrywa dl a zespołu Egona Bondy'ego, jednego z bohaterów C:ulego /Jarba rzvicy 
Hrabala. Ten filozof. pisarz i poeta. w latach 50-tych zmienił swoje czeskie nazwisko Fiszer na 
żydowsk i e Bondy. na zna k protestu przeciw antyżydowski m czystkom w Ko munistycznej Partii 
Czech. Uzn ał. że to jedyne co może zrob i ć w akcie solidarn ości. Jako Fi szer publikował szereg 
rozpr<1w fi lozoficznych, ale jako Bondy znala z ł si ę na indeksie i jego powie~ci i poezje 
ukazywały si ę tylko w drugim obiegu. 

„Plastikowi Lwariowali na punkcie starych wierszy Bondy'cgo". które on sam określał jako 
„gówno upoetyzowane" . Naruszajqce j ęzykowe tabu i poczucie dobrego smaku wierszyki 



znakomicie nadawały s i ę na ~z l ag\lort y np. „Pokojowy. pokojowy. pokojowy jak papier 
loaletowy'" . Hitem Lcspołu st a ła ię jednowersowa piosenka Zaqw !la111·ardze11ie ). 

Hl avsa komponował do nich monu1rn.:nta ln'l muzyk .. co da wal o pora~aj4cy efekt - ,.m ie
;,zankę rozpaczliwie brzmiącyc h sk17ypicc. ni ·umiej . tn ości gr.inia i free jazzu". 

«Może jest \O śpi ew myszy w labiry ncie - pi.-,al \~jednym ze swoich e. ej ów Magor. - uże 

dl atego mu zyk.i Plastików lak różni si~ od rocka na Zachodzie. Na pewno była to muzy ka. która 
nie ulegała .. terrorowi podobania si ę '". nic mająca nic v. spólnego ani z władz ą. ani l opozycją. 

ipll1.ycja je't pr 1.ccie7 j akimś di alogiem z władzą „ 

„Biaffra uu ·ha·· 

Tak zwana .. normali zacja życ i a" , jaka na:tąpiła w CLechosłowacji na początku lat 70-tych. 
dotknęł a prZL:dc w. zy~t ki m kul t u rę . W ł ad1.c zaosl zyły kurs, w1.rnogły cen zurę . Loui s Arctg:on 
nazwa ł (>wczc~ną Czec h o\łowacj ~ „Biallrą ducha'". co by ło a lu zją do bru tal nych, krwawych 
represj i w tym afr k· ll\ki m kraj u. 

Zaka1ano śpiewać po angi I ku , nakaza no zm i enić angiel ski e naz wy zespołów. obciąć 
włm,y itp. W >y lUacji gdy „wi lu najlepsąc h mu zyków ro kowych ~t aj e ,j ę żał usnymi akompa
ni atora mi komercyjnyc h g\ iazd p ip- mu<.ic - pi ."<il Jirous - The Plastic People OfThe U ni verse 
nic chcie li uu.ynić i nie uczynili żadn ej Lm iany, która by łaby narzucona im z zew nątrz . która nie 
wy pływałaby 1 we,,nętrznej potrzeby samych muzyków - ani w nazwie. ani\\' repertuarze. ani 
w swoim wygl:Jdzie. Zespt\I tmci 'itatus prok. jon a lny. odc hodzą słabsze jednostki i j ądro grupy, 
wokół J anićka i Hbv\)' zaczyna praktycznie od 1cra. be; wparatury. bez instrumentów, bez 
~talcgo zaplecza. ale za to z calkm\ici j a~ną koncepcj ą: obowi<1tk iem muąkajest grać taką 

rrnli':ykę . j akq dykt uje mu jego świadomość i jaka. prawi amu r< dość . jedynie wtedy może swoją 
1:1do~ć l wor zen i a przekan1ć ,Juchaczom". 

Pla~ti ·y Lni kają z o11cjalncj !>ceny - Underground ~taj e . ię ich rzcczyw i s t o~ciq . 

Obur?Ony Magor wohi: __ Grać Bacha dla tury. t<\w /. RO. a nie prote~tować prze iwko 
rnu. l.c Plastikowi nic maj'-) prawa 1agrać 7.wp\', jc' t pw: ,lęp~twe m' Wystawiać Szekspira. gdy 

nie ma s i ę prawa "'Y~tawiać I I avia.jest przest9pstwem '" 

„Podwieczorek" 

O ic:h koncertach zaczęly krążyć legendy. Kapela poza kontrower yjnym jak na owe czasy 
wyg l ąd em i tck,tami. · wkowała n ie typową aranżacj ą sceny. Oto na jednym l koncertów przy
strojono sc nę dL i e,ią t kam i w iszących na. znurbch wędzonyc h ś l edz i, z których kapał olej. 

„P17.cd .ceną ·tawiali zahr.rne z miejsc: puhlicznych \\ iclkie popiel niczki i zapalali w nich 
ogier\. nad sccn:.i wiev.a li l a t ające talerLc z uerwonymi l.arówkami: ich białe zakonne habity 
L c1.crwonymi sloricami u dołu i literami uk ładał y ~ię w napi · UFO' '. 

Traktowali publiczno:ć jak nik t d tąd. Często zaczyna li występy utworem Pod1riec::orek. 
Nie grali . tylko jed li . Mieli ze sobą bocze k i piwo. gdy publi zność zaczynała się niecierpli wić. 

gral i przez chwilQ krótki ludowy motyw i„. wrncali do jedzenia . 
Swoje koncerty 1.amieniali w rodzaj ni ezwy kl yc h mu zycznych happeningów. Np. «na za

ko1iczcnic kon crtu w Klukovieach koło Pragi (. „) gra li utwór Jak ro hęd::ie po śmierci 

(wg. krótkiego opowiadania cz skicgo pisarza i filozofa Ladislava Klimy). el ektroniczną 

kompozycj e; 1. wykor1.y~1 anic111 niezwykłego in>trumentu, theromin u. Przed se ną rozwinięto 

lran:parent z napisem „oj ob'iLcci l m j:1 pięć pól" (cytat / Kl imy). który za'! nil całkiem scenę 

Plas1ic Penple O/ The U11i•·e rsc 

i muzyków. Poeta Pavel Zajieek, który s t ał na stole w 1yle sceny, trzymając przed ustami 
zapaloną żarówkę i mrugając oczami. zakoilczył koncert nagłym skokie m przez transparent. 
między siedzących na podłodze przed sceną widzów.» 

Koncertowi w V cleni koło Pragi nadano charakter wiejskiej zabawy z orkiestrą dęt ą. „Na 
scenie stworzono environment z wielkiej il ośc i gałąze k grabu: były tam bale drewna. na których 
muzycy spokojnie spożywali podwiec7orek.jak rnrykl i drwale. popij ając piwo i żartując. jakby 
zupełnie nie było publiczności. Na skrnju sceny stal P. Zajićck ubrany w srebrzy. ty azbestowy 
skafander i.aroodporny ( używany wcześniej prLcz v.ry~okogórską wyprawę czesk ą, badającą 
wulkany w Ek\ adorze) pr7ez mi krofon opowiadał .\vój sen z poprzedniej nocy". Co j aki ś czas 
prze rywał opow ie ść i «powtarzał monotonnie okrzyk: „Anty !„. Anty„ ." co trwało kilka minut 
i tworzyło powolny rytm, przcrywan. okrzy kami: OC 307 pozdrawia prażan 1 Hendrix to zwykły 
włóC1.ęga z Ostrohu 1 (.„) Oczywista sprzeczność między tym schizoidalnym popisem i tym. co 
działo się z tyłu [gdzie mu zy y nie zw racając uwagi za Zajićka kontyn uowali posiłek, a potem 
odśpiewali znaną ludową piosenkę , fał szując tak , jak to się zdarza słyszeć w knajpie tu ż p_rzed 
za mknięciem), jest dobrym przykładem tego, jak Plastikowi poczynają sobie z tekstami, do 
których komponuj ą muzy kę . Najsubtelniejsze melodie reze rwują do tek tów typu: ·:Wczoraj , 
jak to przy niedzieli , strasznie jaja mnie swędzie li '". Drażniące napięcie jakie powstaje. między 
brutalnym tekslem i piękną postacią muzyczną. którą przybiera. stanowi Jeden z naJsilnteJszych 
środków mu zyki psychodel icznej .» _ 

Wśród takiego anturażu serwowa li w pewny m momencie kompozycje niezwykle Jak 
np. Osip, modlitwa za Ma ndelsztama. «gdzie krzy k rozszalałego w improwizacji saksofonu 
Brabeneca dałoby siQ chyba porównać do krzyku Marsjasza, odzieranego ze skóry w znanym 
wierszu Herberta. Pamiętajmy tylko. ż.e jest to krzyk protestu nie przeciw „bogu o nerwach 
z tworzyw sztucznych", lecz przeciw łamaniu ludzk ich „trzcin" Uak wyraziłby s i ę Pascal) przez 
machinę totalitarnej opresji .» 

Hołota 

Masowe środk i prz kat.u okreś lały ich twórczość jako obrzyd liwą pogardę wszelkich 
wartości i brak szacunku dla ludu pracują ·ego, gd śpiewa li „Nikt nigdy donikąd nie doszedł...". 

W miarę upływu czasu dokuczl iwość znajdowania się na indeksie stawała się coraz większa. 
Nic mogąc d ziałać oficjalnie grali na prywatnych imprezach. pogrzebach. weselach, chrzcinach. 



urodzinach. Zdarzył s ię wówczas epizod godny Hrabala - pewne rozwiedzione małże ństwo 
post nowi Io ponownie wziąć ś lub. aby umożliwić im koncert. 

„N ie były potrzebne in formacje w gazetach i na plakatach - wspomina Zdenek rbanek -
wiesci o koncenach roz nos i ły si ę pocztą pantoflową. Przychodziło na nie po kilkaset osób". 

Mag or: « W Ledć i nad Sazawą. na widok dziesiątków przyjezdnych, którzy koleją, autobusa-
mi. ~amochodami i stopem przyjechali z daleka na występ Plastikowych. Mil an Hlavsa wyrzekł 
pam i ęt ne słowa: „My na to nie możemy się wypiąć. nawet gdybyśmy chcieli. Jak inaczej będą się 
ci ludzie bawićr 

Ze~pół Plastic People znal aLł się\\' wyjątkowym położeniu. jako jedyna podziemna grupa 
rockow:.i w Czechach. Całą . woją dzi a łalnością wykazywał. że underground nie jest tylko 
nalepką oznaczającą nowy sty l muzyki. lecz przede wszystkim postawą życiową i duchową( .. . ). 
Lepiej w ogóle nie grać . nil. grnć m uzykę . która nie wypływa z ich własnych przekonań. Lepiej 
wcale nie grać . n i ż grać to. czego sobie życzy reżi m.( ... ) Reżim może przycisnąć tylko tego. kto 
chce „mi eć lepiej niż inni". ie tego. kto chce lepiej żyć - nie w znaczeniu zabezpieczenia 
materialnego. lecz w sensie dąże ni a do praw dy - reżim ma za krótkie pazury („.) „Wielki 
arty. ta jutro 7ejdzie Jo podziemia" - napisał u schył ku życi a Marcel Duchamp. Przez podziemie 
(undergrou nd) rozum iał nie nowy kierunek , ale postawę duchową uczciwego arty ty, jego 
reakcję na dehuman i 1 acj ę i skurwienie wartości w społeCLetistwie konsumpcyjnym.» 

Zdenek 'rbanek: „Początkowo Służba Bezpi eczeń stwa zachowywała się powściągliwie. 

(.„) Ale kiedy w wio ce o trzy. tu mieszkańcach zebrnło się t ys i ąc sympatyków Plastików. to 
płatnym obrot1com v. ladzy wydało · ię to jui przesadą. Sympatycy Plastików zostali wyłapani 
i wywiezieni nocą ". 

Represje n asiliły -; i ę 11' roku 197-l . „Nic ma sensu wyliczanie wszystkich zakazanych lub 
rozpędzonych koncertów - pisze Mag01· - w starczy pr1.ypomnieć przebieg koncertu w Ru
dolfowie ko ł o Bud 1.icjowic 30.m.7-l r. . gdz ie ~pccjalnie przygotowane oddziały policji zmasa
krnwały ki lkuset uczestn ik· w z c ałego kraju." 

Zesp1>lo i i jego fanom zarzucano chul i:aństwo . czestników koncertów nazywano 
.. hołotą i bai dą" ( ~!owa s dzicgo powiatowego w Czeskich Budziejowicach) lub wręcz 
twierdzono. :{,e .tu nic s~l ludzie" (orzelscy fu nkcjonariusze milicji) . 

K1111cat P/111111· P""p/e Of'T!te Ullłl' ne 110 /Jrw/d~ll, 
\ (idm· Hmd- pw11r1:r: /e1rt'J. 197':1 r . 

Adwokat uświadomił im. że wg. 
prawa chuligaństwo musi zai stnieć 

w miejscu publicznym. Spowodowało 
to falę zakupów prywatnych domów 
przez wielbicieli Plastików. Były to 
stare wiejskie chałupy i stodoły , 

w których można było występować. 
To właśnie w stodole wiejskiego 
domu kuzyna Hl av~y - Vaclava Havla 
zarejestrowano materiał do płyty 

Passion Play i Zakazanego Klubu 
Szc:.ę.Ę/iwvch Serc Egona Budy'!!go 
nawiązując do beatlesowskiej Sgt. 
Pepper's Lone!y Hearts Club Band. 

Havla na Hradećku w Karko
no. zach występowali często. czując 

się tam bezpiecznie. wiedzieli, że StB 

l 

nie może im tam nic zrobić. bo „zaraz podniósłby się międ zynarodowy krzyk„. Inne zaś domy 
nieoczekiwanie płonęły, podpalone przez nieznanych sprawców, lub t eż pod różnymi pozorami 
wywłaszczano je ur7.ędowo. Dom w Rychnowie natychmiast po wyprowadzce rodziny Pri nców 
wysadzono w powietrze. 

Lenin broni wrogów publiczn eh 

Członkowie zespołu byli wielokrotnie przesłuchiwani i bici . . z naszej grupy ja i Magor 
- wspomina Milan Hlavsa - byliśmy ich ulubieńcami. Zapewniam, że od bólu fizycznego 
gorszy jest strach psychiczny". W przypadku Milana kończyło się to na ostrzeżeniach, Ivan 
Jirous został po raz pierwszy skazany „za awanturnictwo" już w 1973 r. 

W lutym l 976 r. w Bojanowicach pod Pragą, Magor zorganizował li Festiwal Kultury 
Niezależnej , tam też odbył się jego ślub, na którym zagrali Plasticy. Miesiąc później uwięziono 
27 muzyków i sympatyków grup Plastic People i DG 307 , i wszczęto prLeciw nim postępowanie 
karne . Media nagłofoiły proces „długowłosych chuliganów" przedstawiając ich jako „publicz
nego wroga" i „niebezpieczny element". 

Zdcnck rbanek: «Jeszcze 
przed rozprawą powstała liczna 
grupa przeci wników akcji są

dowej („.), zaczęl i zbierać pod
pisy przedstawicieli eli ty intele
ktualnej pod listami, które miały 

zost ać wysłane do prezydenta. 
Komitetu Centralnego Partii 
oraz innych instancji w kraju i za 
granicą. (.„) „Pan może tego słu
chać'/" - pytał mnie Jan Patoćka 
(prekursor czeskiej fenomeno
logii . jeden z największych filo
zofów XX w.), podpisując pro
te. t przeciw represjonowaniu 
Plastików. Ale do listu do Husa
ka dopisał piękny. pedagogicz
ny fragment: „Chcecie wycho-
wywać prz z więzienie·r„ „11 Hm'/a 1w Hradec'ku w Karknnos:ach „ 

W ~ierpniu. Vaclav Havel 
wraz z Jirym Nemcem, Jaroslavem Seifertem oraz pi i:cioma innymi pisarzami i filozofami 
wysyła list do Heinricha Bólla z prośbą o sol idarność z Sqdzonyrni mu1.ykami. Sprawę szeroko 
komentują zagraniczne gazety, radio Wolna Europa i Głos Ameryki. 

W sądzie obrońcy muzyków postanowili posłużyć się dorobkiem radzieckiej myśli. Jeden 
z adwokatów zacytował samego Lenina: .,Wszyscy topią się u nas w codziennym bagnie admi
nistracji. Ministerstwa są gówno warte i resorty są gówno wai1e" - udowadniając tym samym. 
że wulgaryzmy. które zarzucano zespołowi , mogą spełniać istotną rolę. gdy człowiek w pew
nych emocjonalnych sytuacjach nie może s ię inaczej wyrazić. 

Muzyków oskarżono także o propagowanie idei religijnych. W kraju słynącym z ateistycz
nych poglądów był to zarzut dość dziwny. Stalo się to za sprawą Pasji Wie/kanocnei, którą 



saksofonista Vrntislav Brahcnec napisał podczas studiów teologicznych dla zaprzyjaźnionego 
kościoła ewangelicki ego. a Hlavsa skomponował przejmującą muzykę . Utwór wywi erał na 
słuchaczach olbrzymie wrażeni e , gdy jeden L P i łatów kr1ycza!: „Nie potrzebujemy miłości, nie 
potrzebujemy uzdrowionych ... tyl ko spokoju i pom1dku w imperium". 

Zdenek Urhanek: „Sprawa stała i ę gło śn a . W postę powaniu odwoławctym wyroki 
złagodzono. ale ich nie anulowano. Zwycięstwo protestujących było zatem ni e pełne. Jednak 
intelekt;ialiści. zgromadzeni wokół Plastików w imię wo l ności i sprawiedliwości już się nie 
rozeszli. Niespodziewanie narodziła się myśL że hyć może da się zrohi ć o wicie więcej". 

Vaclav Have l: „W różnych środowiskach od razu zrozumiano. że w wolności tych ludzi 
zagrożona jest wolność wszystkich („.) Publiczność zgromadzona w sądzi e była zwiastunem 
Karty 77; atmosfe ra równości. solidarności, kolektywno~ci i ofiarnej c hęci wzajemnej pomocy, 
wywoływana świadomością wspólnej sprnwy i w'pólnego zagroże n ia . była ni e tylko atmosferą 
w tym budynku sądowym, ale także atmosferą pierwszych miesięcy Karty" . 

W wyniku społecznej presji i międzynarodowego rozgłos u. jaki wywołał proces. mimo 
że media strasz, ły „związali się z diabłem". „prowadzi ich klasowa nienawiść" - sąd wydał 

„~ymboliczne" wyroki. Milan Hlavsa został wypuszczony jeszcze przed procesem, Paula 
Wilsona zmuszono do opuszczenia Czed1oslowacji. Muzycy V. Brabenec. S. Kar..lsek i P. Za
jićek otrzymali kilkumiesięczne wyroki. Jedynie Magor został skazany na 18 miesięcy i do 
września 1977 r. był więziony w zakładzie dla niebezpiecznych przcst<.(pców w twierd zy Mirov. 

Dla tych, których wypuszczono tajna policja przygotowała wyrafinowane sposoby dręetenia 
na wolności. 

„Na Bacha" 

Po wyjściu z więzien ia praktycznie zaprzes
tali publicznej działalności. Wyst ępowali na 
prywatnych imprezach i skupili się na pracy 
studyjnej. 

Ich dorobek artystyczny to osiem płyt. 

Chociaż pojęcie ,.płyta" „w kontekście Plastic 
People ma charakter umowny. bo nikt ich ani 
specjalnie nie nagrywał, ani nie wydawał. 

Większość została poskładana z rozproszonych 
nagrań i ułożona chronologicznie w programy 
pokazujące stan muzycznej świadomośc i w 
poszczególnych okresach". Dwa pierwsze 
albumy - zawierają fragmenty występów z lat 
1972-79. Trzecia płyta - Klub S-:,czę.{fiwych 

Pfrw ic Prnpfr 
O{'!lie U11fr~ r.1·c . K/111> 

Serc Egona Rondy'ego na indeksie - jest pierwszą, która ma charakter spójnego albumu. 
Nagrana w 1974 r. u Havla, tłocwna w Irlandii, wydana we Francji. składa się wyłącznie 
z tekstów Egona Bondy'ego. 

Także u Havla nagrano Passion Play ( 1978). Dwa kolejne albumy to zapisy dwóch kolej
nych koncertów - Slavna Nemezis (1979) i Leading Horse.i ( 1981 ). Są to suitowe utwory do 
tekstów V. Brabenca. „To są najwięks ze czasy dla Plastic People i sł ychać to w muzyce. która 
dąży do instrumentalnego i aranżacyjnego minimum". Dwa ostatnie albumy - Hol'l?zi Poró;ka 
(1983-84) i Midnight Morse (1984) - to nagrane próby. Płyty wydawane za granicą by ły 

prze mycane do Czechosłowacji „na Bacha". Zakazane krążk i oklejano mylnymi etykietami 
i wkładano do zastępczyc h oryginalnych okładek z ut worami Bacha czy innych klasyków. 

Jesteśmvprzegranymi duswmi 
Plywuiącymi w szklanej kuli 
Rok po roku biegamy po tej samej starej ziemi 
Co odkrywamy:) 

Pink Floyd. Wlsh You Wne Here 

Lata osiem dziesiąte to najc i ęższy okres Plastików. Są nieustannie szykanowani. Hlavsa 
wielokrotnie prze słuchiwany i bity, podpisał nawet raz nieświadomie zeznania obciążające 
przyjaciela. Nieustannie aresztowany jest Magor. Po s łynnym procesie wychodzi z więzienia we 
wrześniu 1977 r. Podpisuje Deklarację Karty 77. Po 37 dniach zostaje ponownie uwięziony za 
wygłoszenie improwizowanego przemówienia na wystawie prac Jiiiqo Laciny .. Z a awantur
nictwo" skazany na 18 miesięcy. Po wyjściu wydaje zbiory swoich prac i z powodu bogatej 
nielegalnej działalności wydawniczej aresztowany jesi enią 1981 r„ w lipcu 1982 zostaje skaza
ny „za awanturnictwo" na trzy i pół roku wię tienia i dwa lata nadzoru. 

Vratislav Brabanec w staje zmuszony do wyjazdu z Czechosłowacji . Emigruje do Kanady. 
Represjonowana jest publiczność. Sytuacja staje się naprawdę groźna. W obliczu tych wyda

rzeń zespół podejmuje w 1986 r. decyzję o zaprzestani u d,-ialalności. 

Gdzie brłe.{ do rej pory? W porządku ... my i tak wiemy gdzie byłeś ( .. ) 
Wiecbałeś. że nie hyle§ niczyim chłopcem na posyłki(. .. ) 
Oc;::y111 .l11ild:' 
W porządku . .. my i rak powiemy Ci o c::ym .foiłeś 
Mar::,yfe.\ o wielkiej gwieździe 
Grale.( na taniej gi1arze ... 

Pink Floyd, \Ve/rnme to the Machi11e 

Milan Hlavsa zakłada grupę Pulnoc i.„ spełnia się jego marzenie, poznaje idola swej mło
dości. Do Pragi przyj eżdża Lou Reed. Zagrali razem w jednym z klubów. Co prawda Reed nie 
by ł przekonany do wspólnego występu, ale namówił go do tego Havel. Zachwycony koncertem 
Reed zaprasza w 1990 r. Pulnoc do Paryża. Grają podczas otwarcia pierwszej pośmiertnej 
prezentacji dzieł Andy Warhola. Obok nich \\')' Stępuje The el vet Undergroud. Był to pierwszy 
od 22 lat wy stęp Vel vcL'u w oryginalnym składz i e . . ,Chłopcy z Pragi" zagrali obok legendy. 

awi.:t w najśmielszych snach Milan nie wyobrażał sobie. że będz ie to możliwe. 
Po raz trteci .rngrali z Lou Reed'em w Białym Domu przed dwoma prezydentami: Billy 

Clintonem i Vaclavem Havlem. «Pikantności całemu zdarzeniu dodał fakt - wspominał 
M. H!avsa - że szefowa amerykańsk iego protokołu za wszelką cenę nie chciała dopuścić do 
występu. Przyniosła Hilary Clinton biografię Reed'a, artykuły o nim oraz teksty piosenek. 
Chciała unaocznić. jakiego to demona mają wpuścić do Białego Domu. Clinton jednak 
oznajmi ł. że „pan Reed nie jest moim gościem tylko prezydenta Havla i musimy to usza
nować". Co ciekawe, po koncercie ta znerwicowana pani przyszła do naszej garderoby 
dziękując za koncert, bo jak pow ied z i ała: „dawno już nie widziała pana prezydenta w tak 
dobrym humorze". To był okre. największej nagonki na Clintona w związku z aferą z Moniką 
L.ewinsky». 



Z grupą Pulnoc. Milan przeżył też chwilę nadziei na możliwo.ść wielkiej kariery, która 
otworzyła s ię przed zespołem. Podpi suj ą kontrakt z nowojorską wytwórnią Arista ... Do 
pewnego stopnia się powiodło , bo rzadko s i ę zdarza by zespół z tej części Europy miał tak duże 
wsparcie ze strony amerykańskiej wytwórni . Problemy pojaw i ły się po wydaniu płyty. kiedy to 
nagle nasza wokalistka i perkusista postanowili wrócić do Czech.( ... ) Trudno jest na odl eg łość 

robić amerykańską karierę. Przedstawiciele Aristy nawet wybra li si ę do Pragi by posłuchać 
nowego składu Pulnocy, ale stwierdzili. że to już nie to i zre ygnowali z dalszej współprncy". 

«Wszystkiemu „winien'' jest Vaclav Havel. » 

. .ZakJinali si ę' ' , że już nigdy więcej nie wystąpi ą razem. A jednak ... W 1997 r. minęło 20 lat 
od powołani a do życ ia Karty 77. ,.Prezydent uznał , że rocznica jest dostatecznym powodem by 
Plastic People Of The Univer e jeszcze raz zagrali ( ... ) Havel zadzwoni! do każdego z nas 
i przekonał do wspólnego koncertu. By li śmy przekonani. że już nigdy więcej nie będziemy ze 
sobą rozmawiali. Przed pierwszym spotkaniem byliśmy bardzo spięci. ale jak spojrzeliśmy 
sobie w oczy to natychmiast wszystko so bie wybaczyliśmy. Zagraliśmy naprawdę świetny 

koncert i późn iej wyrus;,yliśrny w toumee po Stanach Zjednoczonych. Przez miesiąc byliśmy 
skazani na siebie i ani mzu nie pokłóciliśmy się. To był cud." 

„Dzięki Havlovi'' legendarnych Plastików mogła też. usłyszeć polska publ iczność. Gościli 
w Pol sce dwukrotnie, we wspomnianym już 1999 r. a następnie w maju 2006 r. (12,13.05 
- Pozn ań, Warszawa). ale wówczas grali już hez swojego lidera. 

Milan Hlavsa zmarł S stycznia 200 I r. 
a.n. 

Chod: do nas mały chłopcu, przegrany :wvcię;:cu 
Chod~ do nas poszukiwac~u prawdv i dudzenio i Unij' 

Pink Floryd. Si11e On You Cra:y Diamond 

POHADKA O PETI BRATRiCH 

(Bajka o pięciu braciach) 

Od Praskiej Wiosny 
do Aksamitnej Rewolucji 

W sierpniu minęło 40 lat. gd) na „prośbę·· czesk ich towarzysą 
sprzymierzone siły wojsk kładu Warszawskiego wkroczyły t „bmtnią 

pomocą" do Czechosłowacji , by stłumić „panoszące się" w tym kraju 
„siły kontrrewolucyjne". 

. Operncja ,:Dunaj" była naj więkstą w powojennej Europie akcją 
WOJ ~k ow<1. wzięły w niej udział jednostki z Polski , Węgi er, Bułgarii, 
NRD 1 ZSRR (Rumuni odmówili udziału ) . Pokazano całemu św iatu . 
że budowanie .. socjalizmu z ludzką twarzą" w tym systemie jest nie
możliw . 

W 1967 r. w czechosł wackiej partii \ yraźnie zaznaczył się po
dz i a ł na grupę reformatorską i konserwatywną. Odsunięcie od władzy 

ntonina No otnego i wybór na I sekretarza partii Aleksandra 
Dub teka zapo zątkował przemian , dotąd nie do pomyślenia. Rozpo
częła s ię Praska Wiosna. 

Rcfom1atorzy. zwani przez swych przeciwników rewizjoni stami , 
wystąpili z programem refo rm gospodarczych i politycznych, które 
nazwali walką o .,~ocjalizm z ludzka twarzą". Reformy nie naruszały 
zasady monopolu partii . nie zakładały wolnych wy borów ani prywatnej 
własnośc i. Wprowadzały jednak demokrnty zne zasady do wew
nątrzpanyjnych dysku:ji, zapowiadały stopniowe otwarcie granic. 
zmiany gospodarcze i zniesienie cenzury, co wpłynęło znc:eąco na 
liberal i zację życi a w kraju. 

W kwietniu partia opublikowała dokument ideowy o planowanyc h 
przemianach, a na koniec . icrpnia zapowiedziano zjazd partii. który 
miał usankcjonować przemiany i nadać im charakter konstytucyj 
no-praw ny. 

PrLywódcy bratnich partii patrzyli z niepokojem i .. tro ską'' na to co 
dzieje się w zechosłowacji . Na spotkaniach w Dreźnie, Moskwie 
i Warszawie otwarcie mówiono o postępującej kontrrew lucji zmie
rzającej do obal nia systemu i rozbicia bloku socjalistycznych paiistw 
w Europie . Około 16 sierpnia zapadła decyzja o .. bratniej , internacjona
li stycznej akcji pomocy" Czechosłowacji . 

Wszy. tko co nastąpiło potem doprowadziło do „nonnalizac ji" 
sytuacji przeprowadzanej skutecznie przez ekipę Husaka i „ogó l~ o
narodowego letargu". Re formy Praskiej Wiosny zostałv unicestwione. 

„Słońce ukazało Wam swoją twarz. Była to Praska Wiosna 1968 r. 
( ... )Ta odważna próba zapisała s ię na trwałe w powszec hnej pamięci. 
za~ nasza niezdolność do udzielenia Wam pomocy ciąży na 
świ adomości wolnego świata ... " - powiedziała Margaret Thatcher 
podczas swojej oficjalnej wizyty w Czechosłowacji w 1990 r. 

1968 
3-5 Sl)'cznia wyhór A lcl o;andr:i 
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C RS 
23 marca .<.,potk;init' \\' Orc1nic 
Uci cj:! ;1cj i pa rt ii Bulgari i. 
C1.cthoslmvacji. 1\RD. Pol sli . 
W9gicr i ZSRR. W. Gomólka: 
„Konl rrewolucJa p odni osła 

głm~ ~ prutcs rozu. tja ~ i ry. Dzio;; 
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energie lnej ko ntrof ens) y,) 
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11 kwietnia p i c rv.~1r 1.c mnh: 
Klubu Niaależnych Pisany. 
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1.0'1aje V:icla' Ha,cl 
12 kwietnia podjęc i e decyzji 
o rozpoo~ciu pr.ic nnd pr7C· 
k>ztn lccnicm CSRS w panstwo 
fl'dl.:rJl:'yjnc 
23 kwietnia po<icdzcnic KC 
PZPR na tem at 'YlUih.:ji \V (7C· 
rho'.'1 /owacji 
I 111aj;1 lic zne masowl' manifes
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~· 6 maja ornha5'i<l or PRL W fa. 
ni u re~ składa no tę pro1c :-. ta t·~ iny 
rzqdu PRL i KC PZPR w 1.w ią1-

ku /. „ a11t ypobką kampani:( 
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sckr<1aC1y „pi:1tki" (ZSRR . 
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"~fosl..\\i e .. I maja konlrrcwo 
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„ f<.i l$l)" \')' t'h int onncll·ji o C 1.i.: 

chu:>łlJwac:j i '' 

18 maja 1!)\\' illmJa lnic 
uznaje dlla łalno;c Kl uhu 7..1-
:u1~aio"·"') "n &:1partyjnycn·· 
29 maja prLyh).:te do Pr.igi 
picrv.· ~1.cj grupy ofii.:crÓ\\ .L. i'l<t
hu \\ ojsk Ukh1du \Vaf\Z<LW
.;;ki ego 
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nic KC KPCz. Jccy1j" o 1 w,1 ła

ruu 9 \"T1.e:>ni.11 1adzy.•ya. jnc,go 
XIV Zjazdu. 1x1w(1t1nic kt >nli ,j i 
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7 czerwca decyzja o rew i7J1 
wyrok1.)W wyJan)::h \\ la1Jch 
194 · 196) \\' <p ra" eh poi i
tyCt.n) •h 
21 czerwca 1miany pcr~onalm.: 
w MSW 
21-23 czerwca Nadzwyn<.1jn) 
ZjJZd '/\\. Dzicnn ikar1 y 
27 czerwca pma pu bli~ujc mo
ni fcsl L Vacu lika JJwu f\ H'fl't ' 

,,,,,, , w 1ywaj.1cy Jo ma'o"ego. 
odllolnc1'0 Pl)picr.mi" pn.x·esQ\1,' 
dcmok rn ty1aL·ji 
28 czerwca Prez] Jium KC 
K.PC1 uznaje Ma111fesr za ok1 
nico dpo wic dzia lo y, • •In) 
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29 czerwca A. Dubczek kry ty
kuje Ma111feJt 
7 lipca do KC KP(' z nadc>zl) 
h , 1~ Ot.I komitcto1,1. u.:ntr.dnych 

Vaclav Havel: 
W połowic lat 70. zaCLęły !> ię pojawiać - wprawdzie tylko w środo

wisku „ważnych mniej szości" [artystów i naukowców. którzy nie mog li 
działać publicznic]- oznaki przebudzenia społe znego: wicie osób za
czynało otrząsać się z wcześniej szego szoku hi storycznego; wielu za
częło pozbywać si ę złudzeń i myśl eć swobod nie [ ... ]. W świadomy wiek 
wkraczali młodz i ludzie. którzy nie dozn ali j uż traumy przeżyć oku
pacji sowieckiej. Różne grupy. dotąd odizolowane i nakierowane do 
wewnątrz. zapragnęły wyjść poza >wój dotychczasowy horyzont, wejść 
w sferę publiczną . Przebudziło się znów poczuc ie solidarności i rosła 
świadomość. że wolność jest niepodzielna. Ludzie zaczęli sobie zda
wać sprawę , że atak na wolność jednego człowieka stanowi atak na wol 
ność wszystkich: i że dopóki społeczeństwo będzie podzielone i jedni 
będą w milczeniu przyglądać się represjonowani u drugich, nigdy nie 
wyzwolą się z powszechnej manipulacji. 

W 1976 rok u zostali uwięz it:ni członkowie i współpracownicy gru
py rockowej The Plastic People of the U ni verse. Władza nie zaatako
wała swoich przeciwników politycznych, jak na początku lat 70 .. lecz 
był to atak wprost na samo życ ie , na jego autentyczny, wolny i pełno
prawny przejaw. 

Jaro lav abata: 
Chrzciny Kany 77, które miały miej. ce 3 stycznia w przepełn ionym 

pokoju mieszkania Vaclava Havla. odbywały się w atm oslerze wielkiego 
oczekiwania. w'Ywotywanej przez ogromną gotowość do Jziałania . 

Z raportu StB miasta Pra~i i województwa 
·rodkowoczeskiego (/' raga. 6srir~n"' 1977): 

Na podstaw ie śleJztwa [ .. . ] ustalono. że grupa dotychczas nieusta
lonych osób w Pradze i innych miejscach. z powodu wrogiego nastawie
nia do socjalistycznego ustroju państwowego i społecznego kraju, przy
gotowała i kolportuje w Pradze i inny h miejscach CSRS dokument pod 
tytułem Deklaracja Karry 77. w którym brutalnie atakuje socjali stycz
ny ustrój pań stwowy i społeczny CSRS. Dokument !'.awiera też program 
wrogich elementów; na rzecz jego poparcia i realizacji organizatorzy 
akcji pozyskują dalsze elementy antysocjalistyczne. 

tykułu Rozbitkowie i samozwańcy w gazecie 
ude pravo" (Praga. 12 ir.w·:nrn 1977): 

W swej zażartej walce z postępem międzynarodowa reakcja pró
buje stworzyć wrażenie jakiegoś szerokiego frontu antykomun.i stycz
nego, do którego prócz jawnych zdrajców stara się tci. wciągnąć ni c1de
cydowane i zde7orientowane jednostki czy grupy osób. v;;sto kryją
cych s ię pod maską ,.lewicy" czy „komunistów··- 1 .. . J Jedną z fo rm tej 
„wzruszającej" współpracy jest fabrykowanie najróżniej szyc h pamfle
tów. listów, protestów i innyc h tuzinkowyc h pomówień.[ ... ] 

~: 
Tego rodzaju jest również najnowszy pamflet, tzw. karta 77. który 

grupka ludzi z szeregów zbankrutowanej i reakcyjnej burżuazji 
c zechosłowackiej . a także z szeregów zbankrutowanych organizatorów 
kontrrewol ucj i 1968 rok u - na zamówieni e central antykom uni stycz
nych i syjonistycznych- przekazała pewnym agencjom zachodn im . 

Chod 7. i o antypaństwowy. antysocjali styczny. antyludowy i dema
gogiczny paszkwil. który w wulgarnej i kł amliwej formie szkaluje 
Czechosłowacką Republikę Socjalistyc zn ą i rewolucyj n zJobycze 
ludu. Jego autorzy oskarżają nasze społ eczeństwo. że życie w kraju nie 
jest urządzone według ich burl.uazyjnych i elitarnych wyobraże ń. 

Ci amozwańcy gardzą ludem. jego in teresami. jego wybieranymi 
organami przeJstawicielsk.imi i sami uzurpują sobie prnwo do repre
zentowania społecze ń stwa, żądają „dialogu z władzam i politycznymi 
i państwowymi".[ ... ] 

Hana Ponicka: 
Ogólny ton reakcj i naszej prasy i radia na nieznaną sprawę. jaką 

stanow ił a Kana 77. był przerażający. W gazetach odżył dobrz znany 
żargon im cktyw z kampanii podczas procesów politycznych za rządów 
Klementa Gottwalda. Sam sekretarz KC partii Vasil' Bi l'ak na pub
licznym mityngu w zesk icj fabryce pow iedzia ł o ludziach podpi
sujących Kartę . że są to dywersanci . którzy .. sypią truciznę do naszych 
studni. ro7n o~zą zarazę. cholerę i trąd " . 

ify Ruml: 
Ze wszystkich stron płyną rezolucje, jak kiedyś w czasie procesów 

L lat 50. Z fabryk i wiosek. szkól i urzędów odzywają si<; groźne głosy: 
„ Trz.eha ich ukaruć1 •• W niektórych miej scach rzeczyw iśc ie zbierane 
są podpisy. gdzie indziej tyl ko się gło suj e. bo później będz i e łatwiej 
o tym zapomnie ć, a tam, gdzie napotyka s i ę wahania czy wr<;cz nie
chęć , wystarczy pi~czątka i podpisy kierownictwa „placówki'' _ W szko
łach zmu z:i się dzieci. L.cby potępiły Kartę 77 1.„]. auczyciele i pro
fesorowie muszą zapis wać w dziennikach lekcyjnych, że pouczyli 
swoich p d piecznych o szkodli wości naszego u :ynu. 

rtykułu Nie damy wiszczyć kraju w gazecie „Pravda" 
(Prnfi ll. 13 11yc: 11 in /977): 

Kłam liwy pamflet kana 77 ostro potępili wczoraj uczestnicy aktywu 
działaczy organi zacji społecznych i pracowników gospodarczo-tech
ni znych przedsiębiorstwa państwowego „Matador" w Braty sławie. 
W swoim stanowi sku stwierdzają: „[ ... I My. uczestnicy dzisiejszego akty
wu. podobnie jak pozostali pracownicy naszych zakładów, w pełni po
pieramy politykę K.PCz. darzymy głębokim .. zacunkiem zalety i osiąg
nięci a ustroju socjalistycznego w CSRS. Wszel kimi silami i za pomocą 
wy ników naszej pracy będziemy nadal walczyć o dalszy dynamiC7.ny 
rozwój nasz ' j Ojczyzny, o szczę śliwą przyszłość jej obywateli"_ 
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KPZR podejmuje usta1cczną 
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• ..i.. -5 rJno 1n11:rnu\\ Jl\1 • prc
m 1i.:n.1 C tcrnił.a i e1ti.:rcth 

t· lłonl.6" wl a<lz KPCl 
• o~ Y , nJratlJ \\ •'.11nh.L ..... 1J 1ii: 

/,S RR. prcz)drnl S1 1•hnd" 
odr1uca pmpMyi:Jc JXl"" laniJ 
.. re1,1,.oluqjnc:go rl4c.lu robut111-
1.:10-rhlnp,l..ie,gu·· 
• ok 1-L wY"qezienic: 1 C 1c

ch1„lowarJi Duhc1cka. Ci.er 
ntka. Srnrko\\ 'kiego. Krie~la 
i S1paul.a 
• wiL.'i.:tMi.:11 t ape l ;1n1yn:lom1a 
l01'1.ic h c1lnnl.1.1w KC 1 wy1-
~"/~ c h lunkcjonariu~t) partii 
WL)V.Jj'\C)' ;,,poł~czeństwo do 
'"p0lpr"t') / woj,kami ukupa
eyjnym i. 
2Jsierpnia "lJ'llddn~l<"lw) 
prc1ydenw s,,,l>ody i etl\Jnk6\\ 
n4du Pn.: 1.yJcni nic w;. rJia 
zgoJ ~ na ro1111rn\ y bi.:1 uU1 i:i lu 
intt·mtman)ch 
• god1„ I~ .. god; i nv <t rajk 
pl)\\ vc(hny \\'c; tym r.?ju 
24 sierpnia pcx.'lq d a1llnU\\ 

ucc h ns łowac ·n-r:i 11c ckich 
RownC'l lc 1 lc odbyv.':1 'i i ~ tr1y· 
dn inwc <po tk ,nk „pi ;pk1' 
w Mo,kv. ie . nJ kt(irym jedno 
gto\nic ~ 1 wicrU1.onu . "ie .. v. 1.,pol
na aleja hyla nic1.hl;dna i n.1 
ua:-. i l~ t .. ). Sił~ kon1rrcw11lu
c~ jnc i :mlyi,ocjaJi , l}Ctnc 
" l' Lcdiu;lo"acji nadal nic za
przc<ta ly sv.t•J1'j dl ialalno\t: i" 
26 s i crpni&ł n~ ólno~rJj C m) 
;trajk dla poparciJ Dul>cLeka 
W ~usb~ il' C1.c ..:1 podpi" LIJ1 
Il" Protokol} ~his~ i Mkic. 
k1<1rc 1.1por1.q1km•aly """'' 
tl)•kHn Rn1,1i "' CSRS ! Kricgd 
O<ltn(m tł podpi \UI 
2? sil'rpnia rJdinwi.: \1/) :-.t ~u)i ~ 

nie Dubock;1 
29 ~ icrpnia wybtir n:i :-.lano 
wbl.o I >CkrctarL;i G 11 tl'akJ 
30 sierpnia z.1wie..,zenie dzin· 
lalno~c i Kl uhu Z,1,rng.1iowJ
nych bćtpart)jn)ch 
13 ""rze śni u pr1) \~ rocen1i: 
ce nzur) 

Hana Ponicka: 
28 stycznia natrafiliśmy w domu z mężem na hezpośrednią trans

misję radiową z uroczystego zgromadzenia przedstawicieli związków 
twórczych w praskim Teatrze Narodowym. Przyjętą rezolucję 

odczytała znana czeska aktorka Jiiina Śvorcovń. Zd·mie za zdaniem 
p łynęły gład ko . tylko p ośrodku te ks tu z a z g rzytało parę 

dysharmon ij nych Ldań o „rozbitkach. zdrnjcach'' .. „ którzy „za 
judaszowe srebrniki zdradzil i"' - jak to już zn aliśmy z rytualnej 
kampanii , poczyn ając od przemówienia Bil'aka. a ko!lcząc na ostatnich 
tekstach w gazetach. Potem tekst płynął dalej w początkowym 
wzniosłym stylu wyznania wierności pisarzy i artystów dla kierow
ni czej roli jedynej partii. I .. ] 

Rezolucja czechosłowackich artystów z 28 stycznia 1977 stała się 
' zlagicrcm kampanii przcc iwk u Karcie 77; publikowana i czyt<ma 
wszędzie. gdzie to było tylko możliwe, natychmiast znalazł a · ię w 
~ekretariatach wszy: tk ich związków twórczych - czeskich i sło

wackich - 7.eby podpi . ywali ją także ci anyścL którzy nie brali udz iału 
w uroczystym zgromad1.cniu w Pradze. Więc my codziennie w Lu
kavi cy. podobnie jak inni w miastach i wioskach całej Czechosłowacji. 

czytaliśmy coraz to nowe podpisy pisarzy. plastyków, architektów. 
aktorów i muzyków. 'aród sic;: dzi wił. iluż to ma artystów. ale nie było 
w tym nic Llz iwnego, skoro jako 'Llonkowic związków twórczych pod 
rezolucją podpisywali się l 'L pracownicy administracyjni, techniczni, 
gospodarczy ... [.„] 

t\firoslav Kusy: 
Dzi~ki Patocce Karta nabrała wymiaru ideowego. nie była to już 

t lko akcja takty zna-poli tyczna. którn miała wywierać nacisk na ko
munist6w. Pato ··ka chciał w t '11 sposób wnieść do poli tyki t;zynnik 
prawLly. mówił to w płaszczyźnie fil ozofi cLnej. Po nim Havel prze łoży ł 

to na taką atrakcyjn ą. przyj awą płaszczyznę. że każdy móg ł zrozu
mieć , o co Karcie chodz.i. [„. ] Nawiązał do Patoćkowego duchowego 
v-rymiaru Kańy (w eseju Siła /Je:silnych w 1978 roku) „życiem w praw
dzie", ale te ż hasłem. które czt;sto je, t źle interpretowane: .,Prawda 
i miłość zwycięży nad kłamst wem i nienawiścią". To nom1a. która 
głosi: zachowuj się zawsze tak. aby prawda mogła zwyciężyć . 

1iroslav Machovec: 
To, w jaki sposób I Patoć ka] trafił do Kany , opisywał mi jako efekt 

dwóch szoków. które przciy ł, pierwszy stanowili Plasticy („Czy pan 
ro~wnie, jak to jes/ w ogólę moiliwe, ż.e re±im prz.e§laduje własne 
dzieci?" ), a drugi. to mocn martwiący go fakt. że wybitni naukowcy 
odmówili mu podpisania jakiegokolwiek protestu. Jeden z nich , wtedy 
światowa sława. pow iedział mu podobno: „Panie kolego, ja nie jesrem 
Husem. jestrm jak Ga/ileus;:. niech reż.im robi, co chce, ja to poprę 
i będę dalej pracmrnć„. ". 

aclav Havel: 
Wkrótce po moim wypuszczeniu [ 13 marca 1978] został założony 

Komitet Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (Yybor na obranu 
nespravedlive stihany·ch - VONS). a ja stałem się jego członkiem. Moje 
świeże doświadczenia miały bezpośredni wpływ na wstąpienie do 
VONS. Chciałem pomagać tym, którzy również stali się ofiarami 
niesprawiedliwości. a którym nie dane było skorzystać z tych 
szczęśliwych okoliczności. dzięki którym postępowanie w mojej 
sprawie zostało umorzone. 

[ . . ) 
Czym się oświadczenia VONS zajmują? Wyłącznie konkretnymi 

przypadkami. Informują, przeciw komu, gdzie, kiedy i dlaczego 
wszczę to postępowanie karne , kto i w jakich okolicznościach został 
skazany, kto natomiast został zwolniony, gdzie i jak interweniowali.! 
policja, gdzie zaś nie interweniowała. 

r świadczeniaKarty77, VONSiKSS„KOR" 
( l\lan~mm, 21pa~d~1e rnika1979): 

22 października 1979 rozpoczyna się w Pradze proces Otki 
Bednarovej. Vaclava Bendy, Jifiego Dienstbiera. Vaclava Havla, Dany 

imcovej i Petra Uhla. którzy są oskarżeni o działalność na szkodę 
państwa . 

Władze CSRS ogłosiły tę decyzję mimo licznych protestów opinii 
publicznej na całym świecie; mimo żądań uwolnienia, wszyscy są 

wic;:zieni za swoje przekonania. Ta akcja, skierowana przeciw ludziom, 
którzy bronią praw człowieka. jest bezprawna. Oświadczamy , że nie
zależnie od decyzji sądu w Pradze, proces naszych przyjaciół stanowi 
ich moralne zwycięstwo. 

Deklarujemy, że będziemy kontynuować nasze dążenia do obrony 
ludzk iej godności, do obrony wszystkich osób prześladowanych w na
szych krajach. 

_...., ......... Marvanova: 
To był nieszczęśli wy okres, kiedy wszyscy się baliśmy. że Kańa 

umrze. Wiele osób pozamykano. wiele dotkliwie pobito. Przecież to 
był szok: \\rywożą w nieznane Ivana Medka [sygnatariusz Kańy 77], 
w lesie kopią go po brzuchu. porzucają w nocy i odjeżdżają. on nie wie. 
gdzie jest: na Morawach, w Czechach czy też w Austrii. Strach był 
wielk i. Później parę osób zaatakowano w mieszkaniu. 

· oslav Kusj": 
Działalność Karty w latach osiemdziesiątych przybrała pewne 

zorganizowane formy, i stniały różne serie wydawnicze (np. ,.Petlice" 
Ludvika Vaculika, swoją miał też Havel). dochodzili młodzi ludzie, 
powstawały „latające uniwersytety''. To wszystko dotyczyło jednak 
przede wszystkim Pragi , ewentualnie jeszcze innych więk zych miast 

20 wrteśnia w Mo;kwic uk:t-
1. ujc ~ i t; Riala Ksif f!,O uzasaLI· 
niJj ;1c:a i niem cnej~· 

16 pa źdiiernika pre mierzy 
A. K„,ygin i O. Czernik pod 
pbują w Prncl/c uk.iad o „ 1a
sowyni !-lacjono\4aniu wojsk 
m<lzird ich na terenie CSRS 

1969 
16 stycznia w Pmdze na placu 
św. \V:.icłuwa popełni a :i.amohój
"rwo prt.e'/ Slmo ... pak ni<.' ~tu· 

dent Jan Palach. protestuj~c 

przeciv.· zb1oj11cj i ntcrw~ncji 

i tlutnicniu zdobyczy „Pra;kiej 
Wio>ny". Jego pogrLeb 21.UI. 
~ta l się w i el ką ma~ową ckinon ... -
tmcją 

17 kwietnia z zajmow:lllych su 
nowi<k usuni ~ty """*A. Dub
rLck . WladJ.~ pr&Jmuje całko-
11 icic po<lpon~dkowany Mosk-
11 ie Gustaw Husak. Ro1poc1yna 
sit; prcx:cs „numiali z.acj i'' 
czerwiec rozwiązanie Zwią1.ku 

Studentów Szkól Wyi.vyi:h 
21 sierpnia w rocznicę wkro
czenia v.ojsk Okładu W atll.ZJW· 

skiego grupu 10 inti.:lcktua
li suiw (m.in. Vacla\· HawL 
P3\'CI Koho111. Ludwik VaculikJ 
wydaje man ifest Dz.ies i ~~ f' Prmk· 
/Ó\\' , w ktoryrn <xlrl.tlta [l<l litykę 

.. norma.Jizacji" 

1970 
Wl·1yfikaL'jil i musowe cLys1ki 
w K.PCz. 

1971 
Likw idacja cz;isopi;m ku ltu· 
r,tlnych 

1972 
grudzień V. Havel w;(l6łtwo 

rZ) petycję :15 pi"117) CLnkich 
do prczydcma CSRS Custava 
Hu~ci ka . 7;.1daj ącą amnesti i dla 
wi~· :i.n iów polityC? nych 

1974 
lipiec grupa ponad 30 lewico
"-)'Ch opozycjonis16w wydaje 
Mamfes1 cluli1.<k1. w którym so-
1i d~ry7l1jc J.. i\'. z pr1.cc iwnik;uni 
n:ż1 mu Pi nocheta. 1.wtdCaj4c 
uwagę na podobic: ristwo ni1:kt6· 
ryd t jcg0 prn.ktyk z dz i ał an iorni 

władz Lcchc>'ilowacji . Wydu
rzeniem kuhumln) 111 \l (.lj c .;.ię 

in~cn i1acja Opay Zt•hmt·:,j 
w adaptacji V. Havla. "''Ystn· 
wiona w Horrnch Poćemic:u:h. 

W)wolala on a rcprc"jc. k1óre 
<l ot knę ly wicie osób ze św i ata 

kul1 ury 



"\: 
wrzesień Ivan Jirou~ (.\łagun 

urgani1uj..: v. Po\lUpii.:.u.:h ł f'c -.-
111, .11 Kul1u1 ) '.'J 1e1alc111•1 
w CSRS 

1975 
8 kwiet ni a \' . Ha\<I IJ!!ł"' '" 
Lt.\l on' art\ tłu \t'l.:n·tur.a i:t•m· 
rnln, ·i:u A.'PC: G. /luU1itt. 
Poc<l'1a1111 w nim p<hępm 

ohr.11 C1 i:t·ho"ih)\\ !lLJI jaki• 
lt"'<ijU. "-' k!órym l"Jr.lk l ~ <.'/ll ł t..' 

1.am.U'lo L)1.'ll! puhl1u.nc. p an ,1 

V) 'i\: k. ł am,two i , trJt:h Sh h u· 
\\ Jll) prtc.:l kt1111uni\tm\ ' Y'itcm 
n:im ·u okre,łd Jakn .. pohl)ć/ 
n; .1p.1nha1<l „. ,, 7oka7 <woł>n<l
nych d1iałol1 pubłiun;d 1 1 l.11 l
t11rJIO)l h j.tko „lt ~ t glHkt) ta 
l.ulturq„. Oha"1:.I >1ę. ie dłu 

~olr\\Jł y brJ.k. \i.Ul n\ 1~r i " Ż) ~ iu 

pubł 1 .:zn) m. tlo l.1oreg<• dopro
\\ ,1dzono .. \' ml1 t; nunnali za 
CJI ·. pr7) n ic ~1c trudne du nJprJ 

'~ i t ni.ok u1h i. Ha\d "" :t i' )\\i.łl 
w nim rei iL:runki. w Jah Kh 
ruwin m:'i 7m1enać rn~ l ~pli\ \. i.l · 

n i~ pr1cl'l\\.' 11 ik. (1w '\)' ~ t em u l..u
munistyctncgo 

1976 
lut) " BOJOO<J\\ ica h pod p,.,, 
gą. ,\1a~or O'>!anizujc II FNi 
'.\ al Kult ury 1 ' 1L'1.„dt:i.ntj 
17 nu1rca arcr. i'.IOV.'anic ~7 nlu 
1.y~l'l \\ i '~m pJl) kll\lo grup 
Pla,li.: Pcopk i DG 10 
s ierpnień V Hmd. J N~mcc . 

J. S,,; ifcn \\LtL L pi\'.c io rn.1 
innymi pi" 1r1.Jm i i fil0Lot.1mi 
"» ') ł .1ją ll\l Jv 1 k inric h.1 Bt\łl J 
Z rm>Śtli! \I \U l i i.J a.1 1 no~l· '/. \~i~ 1 i 1l · 

Il) 1111 nrn1y ·;1rn i. Powi.uJarn i aj~ 

li: / 1ag ramrrn ~ 1 pra~ i R.idio 
\\oln;1 bun rp.1 

Hl Krudnja picrw,ze 1chrJnic 

l\\llrcov. !\.an; n . \\ ~lorym 

"1i ·li ud11al \' . H.i\ cl. J. Ne
mce . P Kuhoul. L. .\ llynat 
;v. KomcdJ. 

1977 
6 ~t) C'Z nia publ il.:1.m: ~ • t11~1c
nic {), J..lorat"J i A'anr 7.., Jcvcl'l' 
prA·J jej :-: to,1e nicm dnku
mcm podpi\Jh1 241 1i,llb. Jui 
" pim"1 y.:h dni ach P" ogł 11 -
"'cn1u !Nkla rm:ii ;trr:1.i11uwano 
·1ę\c "')gnatJri u...,1y . " rym 
V li"' la. jednego / mech f7C· 
anikow IJ . Hajcl. i J P;t10.:ka1. 
OJ ~pole 1.1..'nstv.a 1ah.td.mu u 

~;uanr a l1 1jJl11o~i. clnll.'. jej tebt 
nic b~ t pllVI ~ 1 l!chn1..: man)' 
Lut..lli 1v.;ilm o / pr..tl') 1.t to. 
ie uk poJpi'-.Jli o' " iadt.'/l'Olll 

w Czechach . W Bratysławie podobne działania były bardzo spora
dyczne. ponieważ było na~ niewielu.[ ... ] 

Jaro ·lav Śabata: 
[ .. . J Wielki spór wybuchł w drugiej połow i e 1986 roku. Czter

dziestka, przcwai nie młodych i pochodzących spoza Pragi , krytyków, 
1organizowana przcL Frant iska St~irka i zirytowana na „establi shment" 
(czyli kolektyw rzeczników Karty 77) , znów odgrzała stary problem 
„mocniejs1ych" i „bardziej demokrat ycznych" struktur. Pewną rolę 
odgrywał w tym sporze sprzeciw wobec sposobu. w jak.i rozdzielane 
były środki finansowe Karty, a takż.e naturalny bunt pokoleniowy, który 
n arastał wrnz z napływem młodyc h Judzi i starzeniem się wetemnów 
z 1968roku. 

Jakoś pod koniec 1986 roku Vac lav Havel zaczął gromadzić i opra
cowywać propozycje młodych niezadowolonych, na które zareagował 
w Liście do srg1wtari11.1:v ~ oko~i JO. rucznicv Karty 77. [ ... ] 

Vaclav Havel w Słow ie do współobywateli 
/(„ tycrniu I ~ ~71: 

Hi storii nie tworzą tylko rządy i żadna władza nie może lekceważyć 
tego. co robią obywatele. Demokracja to nie jest coś, co jedni dają 
drugim. To zadanie dla wszystkich. Wszyscy muszą się jej wciąż na 
nowo uczyć. Także od na~ zależy , kiedy i jak daleko posuną się w do
brym kjerunku same wład 1.c polityczne. 

Zadanie, które z tcg wypływa, jest oczywiste: trzeba wreszcie 
oswobod7 ić się'- wygodnego oddania się na laskę losu 1 Obudźmy się 

z apatii, nie ulegajmy poczuciu beznadziejnośc i. pokonajmy własny 
strach I Im wi~cej będzie obywateli , którzy podejmą tak.i wysiłek, tym 
mniej będz ie powodów do strachu, bo ty m trudniej będzie kogoś karać 

za jego uzasadnione postępowanie. Odwagą, którą w sobie 
odnajdziemy, każdy z nas może przyczynić się do tego, by także 

powsta li nie musieli si ę tak bardzo bać. Życ ia z sensem nie przydziela 
obywatelom rLąd; każdy sam codziennie musi o nie walczyć, musi 
poszu kiwać go w samym sobie i tworzyć je dzięki temu wszystkiemu, 
co każdy z nas robi - czyli ,jak odnosimy się do spraw publicznych. 

To , do czego wzywamy, nie jest niczym innym i niczym więcej niż 

odwugą. by s tać się obywate lem w pełnym , twórczym i najbardziej 
zdec_ dowanym znaczen iu tego słowa_ Bez obywateli nie ma i nigdy n.ie 
będL i c demokracji. 

Libuse Śilhanova: 
Widzę znacz~1cą cezurę w lym. że Karta przestała tylko szeleścić 

papierami (tzn. publikować dokumenty i stanowiska) i starała się wyjść 
z getta. Powoli zaczęl i śmy próbować manifestacji. Dwie pierwstc 
odbyły się na cmentarzach, bo tam czu li śmy się bezpiecznie: w marcu 
1987 z okazji 1 O. rocznicy śmierci profesom Jana Pat0ćki, a potem 

11 rrn.:n1it:t,: Tum~i~a !Vta ... <lf:l..a we 11rLc'>niu 19 7. j ... ] 'a 1:1m:nt:trLu 
1~ La11.ll:h h;. ki ul..olo 800 o'>uh. na lę un1c1y'!O~~ iałobnq 1aprn,il i ~m) 
tci 11·n uc1.ki \la1,;.i ryL1. Przcm:m iali H;ncl i Hcjdanck. \' i<N<J 
Chrnmo1,tlw~1 rec\ towała 11 ier~1e &ifcrt,1. a potem 'picwal i \m~ 
uluhinnc pil'~ni \1·,, ar) !..a. a L·mcntaw1 by li też uheL·: . ale tylko \ta li 
111dlui muró11 i ob,ern·o11al i. I ... J 

B)łl1 lO dla na-. rokr1.cpiaj4t:C, dlatego 11.ltxydowali~lll ) '>i~· na 
111anifc\tat:jt; / oka1ji Dnia Praw 1ło11ieka . 10 g1udn i<1. Zapla 
11m1ali~m;. ją na R) nl..u Starego Mia~ta . Karta wyd:il:i / tej oka1ji 
dokument. klóf) p1--,cka1:i l i~m) do Gło'u Ameryki. Slud1<Jl i ).!ll jui 
11 tCd) eh~ ha wvy ... cy. był w na / .·rndck ma..cmego pr1cka1u. T} n 
1~11c111 SlB ,7,ilala . 

~lilos Hajek: 
i'hliiała -.ię 20. roc1.n ir.:a -. icrpnia 1968. l\ ie mogliśm; 'ię poro

; u n i..:c 11 prn\\ ie tcbtu dok.umcntu, dlatego popro i I i· m~ I lal' la o prn
jc li p11~ji,:li\m} jego tek1,1. Wiele OM,lb byłll ni1ctan\\\a11y ·h. bu nie 
1nała1łn -.ii; tam żądan i e wycofania wojsk 1,owicd: ich. Ja nic wid1 i ałcm 

1,en1,u 1,tawiania post ul atu. kt(iry miał vansą na rcal i rncję dopiero po 
upaJk.u rl.!i imu .normalizatorów". 

Wielu ludzi m iało nam La :de . i.e nic wczwali\my wtedy do 
demonstracji . Dy ... k.utowali~my na te n temat i Ldecydowaliśmy . i.e nie 
będ1.ii::my o 10 apelowa~ . Obawiałem się . i.e w demon t ,1cj i '' 1ięłoby 
udzial najwyi.cj parę ty1,ięcy osób. a mniej nii I O tysii,:cy UL:1.c,1nil..ó11 
uwaialem 1a polityc1ną porai.kę. By! jcvo.c argumt::nt moralny: 
!.!.d\ lw<nw 11e1.11al i do demon. tmcji. 10 11 pr11.:dd1ie1i '2 I 1,icrpnia 
; 0:1a.lili)~tny 1atr1ymani. a nic chciakm 1achęcać niko~o do ud1ialu 
w dem >11~tmcji. w ktnre.i sam nic mógłhym uc1.cstniuyć. 

Jaro ·la\ Sabata: 
()Jwaga. h) w;rMić pod.·1awowc po. tu lat} Jcmot- racji bez 

iatł nc !!o karnuflaiu. ojr1ała w postaci Ruchu SwohóJ Oliy 11aleł-.k.ich 
1.HOS. - H11111i :o 1hc'a111k1111 .1rohocl11J . :Vtani fe1,t /Jemokmcja cl/u 
1n~n1/..ic/J !pażdzi"mil.. 1988). klory pr1ctlsta\\ ił 'I ołcctc1ist11 u tę 

11 ajtlnj11a l v~1 formę rud1u dy..,;dcnckicg i. rn1poczyn ał 'i9 otl ;dania: 
.. C ;as d11jr1al do prac) naprawdę nłityoncj". Pod teks1c1 l manifestu 
i podpi,~1mi moin:.i było pr1eC1y taL' d11ana\cic adrcsli11 , gd1ic mogli 
pi. ać tlb) \\alt: le chqi:y prz; łąu.yć się do tego apclu . j ... J 

\acla\ llavel: 
W ponicllLiah:I.. 16 s1yw1in I 9X9 chciałem opu\cić Y:'1c la1 'ke 

mime,ti natjchmi"'-1 po 1łl1ien i u k.11 iatÓ\\ pod pomni i-iem .;,\. Wm:
ł~l\\a dla uci'ctenia pam i ąci .1:11 a Palacha [w .:.O. roe1.nici.: jego \micrci !. 
Polt' talem tam \\ ~umie _iedn:.ik ponad god1 i nę , g ł ó 1 nic llategn. ie 
ni c 1\ i 'r1vl rn "ła1,1wrn oc1om. Stało ię howiem coś. co n<Jwet w nach 
nie p r1y~1loh) mi ,do głm1). 010 1upeł11ic ni epot1nbn) ara k ~ił 

puwr1.q ~.:.:~o K:tit' 77 111.". 
.\11t\J..m1ę1 lub 1~1 10. i.x pr1l'<l 
jl'~11 podp1-..mi-.:m i.·h ·k:h 111· 

pn111Jr "I\' / Od.limu N 
1.\ 11u1r1.:J \hl.urd \\ h:lt1~0 · 

,111nnl''!o/l rrb„'„htl:h. ni.1 ~lnrc· 

llHI h~ I r(\.ldJn) umi~r.1 prot. 
fan P~1h>l ;.1, 1~t:1~1.: dm:h1 . .>") 

K;irt) 

ł Jl:iidJ.icrniku " Jom~u 1<1-
11i,klm\ 1n HJ\ IJ 11.t lłr.1Jct'ku 

"li')"~"' 111 fc,h\\,11 Kuhur) 
l\,llll'1110LJ 
18 (.tai.dlicrnika pc.ll..t1l\\\~ p1,1-

"c' pr11.: ·ii.~ ~o pr1yv.,xJ ·nm JO· 
t~ p..111'1"0'\.l'~il ... p1„ku • 1.1 ~lt'· 
f'\dt U/l.Jllłl \, IJJ\1J, J. I.a:~ 

Jerem ~ 1':1·. h „ •• 1 i fi ()mc,I 

1978 
11 k\,it'tlli<t p11\V"'-l.IJC Kumih!l 

Ohri •n~ \ tt:,pr.t\\leJh\q~ Poe~ 
,l.11.h1\\,11l)t.:h t \'() , ~1 Jego 
L/ł1111lu\\ JL' ) I; pc.1i.lJaY1,1111 

n.1 ... urn""'~m rcpn:"_j11m jaltc 
"ru1~t1I~ U~ ')JL'nlim . 
'i it rpi~ 11 ... ~11ł..mic 11;1 ~r.inlL) 

l"\tll,l11-l·1cl.'lll.1„l1)\\.ll'.~1tj pr1c.'U
't"" i.:1cli K\S KOK l'O°'S 
i l\..1rt) n putL41ek b!f,l.ićh 

\...\ l l ~l.tl..llt\\ 

pu.idzicrni~ I I.Ml fll>IC OJ I lrJ 
c.k1.: .u Sił~ !i1 .;.Hlm1 li 

1979 
19 k\\il!tllia HH\cl \\rJ1 / m
n\mi ułunkami \() ·ę; ,~,..,1,11 

1:1tr/\m.1m " r.im;ii:h ;1!-.l.'ji 
,fu1b lx'IJ~lć\."LC11\l\\d p\.J ~I\ 
p1uniml'ffi A'uh'łl \ Rt 11.·n I. ~1 n~,. 

h;pnu.• 1h\...ar1on~ n J1iał.,lm1,l· 
.llll\[Kltl"l\~1 1~\q i \~ J'JIU/ll'I 

ni\...u '~.11.mv n.i ~.iri.; 1.:1 11.:1ci.: h 

1 pll l;i t ~•\";u:mJ \\ "1\'.lh.·niu 
p1 ... 1c uun A'n. '' '"· \Wll"'' 1 
il lH\dn O/t:i 

1985 

I 1 nmrcu K.ana ")dJJe l!'d 
l'ttl\~I. lj~j Hl ptlCl<jl~h. \\)111· 

/i'kl fmlllJl ji J,_ll1t~·l'111l'I \~U 

pl.lj.lL'l'I ... , .:o ru\..i~~ gwnu in1c-kk
tuJli,tcm 

ł 9R7 

'iHpic11 \, . H,l\C] Ut.'/l'"t111c1~ 

\~ 'f'M'l~.1niu / prtctl\t~m il· ie 
lanu 1"", l...,l1l'J npol~fji n;.1 gra
n 1 l'~ p(l l...,ln-t.:1cc.·ho'l"''·1 · ~it:J 
17 gruclnht 1~ ,1.m11,~i,~.1 I "'· ~ .. 
rl't,1r1.1 l\ Pt / u .... l.fflll Ciu"av. 
I I U\J.~. k gt1 llJ\1\'pc>ł Z<hlJI 
\h\t hfa~c„ 

1988 
16 knirt nia pn\\ „ł.l! l' Nll·nh:im: 



Sttw„·iłrt) \ lenie Pokoirn'c po 
wolant! pr?c:z młuJyL·h „ygnat;.1-
ri u ~z, ~ . v 
21 si~rpni~ w J'rad1.t; chx:hod1i 
do piel"'7ych "" lak " iel k ą 
<kalę toJ 1968 r.) uemon.tr.icj i 
anly ~omun i~tyc 111ych 
3 września po 19 IJ1:1ch mil
C7.cnia I l"·c I "'l'> lęp ujc publicz
nie na rt! st h~·alu folkowym w Li 
pnicy 
październik O!'los1cnie mani 
fcsw Dt>mnkracJcl dla W\;:nt · 
kich Ruchu S" olxid Obvwatel
'~ ic h i HOS) 
5 listopada powsrani l."! c1.cd10-
..,łow; 1c kicgo Komitetu Hi:I. iń 

!\klcgu 
li lis topada pod prze11c•lnic1-
v.L·m V. Hada 11.1rx.x:z~tko" ;.iło 

obrJU) ') mpo1jum „Czecho· 
".lłuwarjJ ··. które juL w picr'-' -
~1ym dniu l)brJJ l.0~ 1<.il o rozp<: · 
dzonc prt.C/ urgan! bcl pie:cze1l
"t\~~1. J I ldvl:.i z~tn y m;.1110 na 
ki lka dni 
grml/.i~1i z~1 zgod:t wladz Karw 
77 organizuje manifc~ta rjt,: 

l ok:vj i przyjęc· i;i Pm"'ledtnc j 
De klar.Lcj i Pr"" Człowieka 

i Ob}'"a1cla 

1989 

15-22 stycznia uem onstrJcj e 
opozycji w roczn1ci; ~in ii..: n.: i Ja
na Palacha. pod ha;lanH prz) 
llpicv cnia demo kr-Jt ) zarji iyc ia 
publicznego ?OS.lały bruta nic 
rozbite przi;1 policje 
29 czerwca ' ku pieni wuki>ł 

Havla ')'gnatariu"e K;iny ogła

v.aj'! ma11ifc>t A'llka cdari . 
w1.ywajqcy rl<td <lo prlcprnwa
dn ni a radyk a ł nvch reform 
polit yC1.nych. 7.d(lby/ on bly>k<t· 
"k1.nic wielki R)l.głos. W lecie 
podpi <J /o go ki/k auzic;i'!l 
tysięc y ohywa11.:l i. v. lym wielu 
popularnych arl)'<;;t ()W, niezwiq
amych dntyi..:hczas l ruchem 
Jy,1denckim 
2S października tJuża man ib
tacja OJ'Ol}Cj i. Wtedy lei mi;i/y 
miej f.CC o:-.latn ic na taką ... k alą 
an:•v .tm.van ia 
i 7 listopada manife\t:trja ; tu
dcmów w Pn:tl!.c 
i 9 lislopada Havd LWO!uje 
1cbranie załol)cidskic Forum 
Ohy,va tc\."i.J. iego \~ praskim 
Klubie Dr.mi: tycznym 
20 listopada man ibtacja w Pr.t · 
Uzi.: i wk lu innych miao,;Uich 
23 listopada po r.ll pi cru '7) 

ofi cjalne medi a pr1ckatują 

bezpieczeństwa na tych, którz w ciszy i bez jakiegokolwiek rozgło s u 
chcieli złoży, kw iaty pod pomniki em, stworzy ł z zupełnie 

przypadkowych przechodniów protestujący tłum. Uś\viadomiłem 

sobie nagle, jak wielkie musi być niezadowolenie społec; Lne. skoro 
mogło się zdarzyć coś takiego. 

omunikat Stowarzyszenia na Rzecz 
Weselszej Teraźniejszości: 

Ogłaszamy na dzień J maja 1989 początek „Biegu Aleją Więźniów 
Politycznych na rzecz uwolnienia więźn i ów politycznych". 

Od momentu rozpoczęcia biegu chcemy go bez przerwy konty
nuować aż do chwili zwolnienia wszystkich więźniów politycznych. 

Codziennie o godzinie 17.00 wyruszy pierwszy biegacz. W dniach 
procesów sądowych pierw zy biegacz wyruszy już po zakończeniu 

rozprawy. 
Biegnie się od dawnego patacu Peck.i (od napisu „Ludzie, 

czu wajcie '") w dół w kierunku ulicy Jindiisskiej , aż do końca Alei 
Więźniów Politycznych. 

Bieg trzeba dokończyć za wszelką cenę . 

B iegać może każ.dy . przede wszystkim zapraszamy byłych i właś

nie wypuszczonych więL.niów politycwych. działaczy inicjatyw 
niezal żnych , także z zagranicy. 

Ci. którą zakończą bieg, proszeni są o i.głoszenie tego faktu pod 
któr ś z podanych niżej adres(m - na kartce pocztowej lub telefo
nicznie. Wystarczy podać nazwisko i d1.icń 

Dziś biegniemy my za was. jutro pobiegniecie wy za nas 1 

ana Nemcova: 
Na bieg Aleją Więźniów Pol itycznych przyszły nawet matki z wóz

kami. Niektórzy mieli na głowach hełmy z wydrążonych dyr1. a w rę
kach, niczym pałki, długie ogórki. Było to bardzo zabawne. 

Kiedy powstała petycja Kilku zdwl. którą podpisywano już 

masowo, to gdy szłam Mostem Legionów i spojrzałam na Wełtawę , 

zobaczyłam. że nagle podpłynęło do siebie kilka łódek , na każdej 
z nich była jedna litera i utworzyły one napis „Kilka zdań". Były to 
czasy, kiedy mimo w zystk.ich represji. nieprzyjemności i straconych 
szans - czuli śmy się jednak wolni. 

'bu.Sc Silhanova: 
Ogromne znaczenie miał o wi osną 1989 Kilku zdań . To byt dobrze 

napisany tekst autorstwa Vaclava Hav la. Głównym ośrodkiem. gdzie 
podpisywano ten apel , było mieszkanie Anny Marvanovej. Tam 
koledzy przywozili podpisy, a o godzinie 18.00 dzwonił han Medek 
z Wiednia i pytał: „No, AniCko, jakich mamy nm~)'ch kolegów .?". Ona 
miała już to przygotowane, ułożone i czyta ł a mu przez telefon całą listę. 

A o d ziewiątej wieczorem Medek odczytywał ją w Głosie Ameryk.i"\ : 
Ludzie tego słuchali i kiedy tylko dowiadywali się, że manifest 
podpisał jaki ś znany aktor czy piosenkarz, wywoł ywało to lawinę 
i w sumie uzbierało s i ę ze 40 tysięcy podpisów. 

ana Nemcova: 
Listopad nas zaskoczy ł, bo Karta nie była przygotowana na jak_ieś 

przejęcie aparatu państwa, nie istniał gabinet cieni i nie było takich 
aspiracji politycznych, lecz mimo to stała się ona _politycznym 
uc i e l e śn i eniem pragnień i ocze kiwań spokcznych. Opierała się na 
zaangai.owaniu obywatelskim, a potem spadła na nas odpowiedzial
ność tak że zapoliticum. 

ibuśe Silhanova: 
Podczas manifestacji w listopadzie 1989 ludzic wykrzyk iwali hasła 

w rodzaju: ,.Niech żyje Karw.1 " , „Niech żyje Dubcek1 ", „Niec.:h żyje 
Havel! ". Wtedy zrozumiałam. że ludzie nas znali i słu chali , tylko bali 
si t; do nas przyłączyć. ie stanowiliśmy jednak aż takiego getta, jak 
sądzil iśmy . 

Była to wspaniała szkoła społeczeństwa obywatelskiego. Szkoda. 
że po 1990 roku wykorzystano ten skarb tylko w niewielkim swpniu. 
W życiu polityczny m nastąpił zryw, ale nie korzystano speCJ.alme 
z dorobku. jaki wypracowal iśmy przed listopadem 1989. Waznym 
znakiem społeczeństwa obywatelskiego jest przec ie?. to, w jaki sposób 
ludzie potrnfią łączyć swoje codzienne interesy z interesem publicz
nym. Tak było w Karcie. 

Vaclav Havel, 
o.zakończeniu prezydentury 12001;: 

Raz wydaje mi s ię, że w zystko, czego prngnąłem , o co zabiegałem , 

co uważałem za słu szne - udało się wcielić w życ ie. [ „ . l 
Kiedy indziej znów mam po zucie, że świat wystawił mi jc;zyk i dal 

tym samym do zrozumienia, że jestem kompletnym błazne m. Ale 
w końcu dojrzałem do poglądu , że prawdą nie jest ani jedno. am drugie. 
ponieważ owej walki ze smoki em, która była udziałem świętego 

Jerzego, nie można wprawdzie nigdy do końca wygrać, ale zarazem ni e 
można jej ni gdy do końca nie przegrać . Jest to bój nieustanny. bo 
zawsze należy starać się o coś lepszego. 

wi:lJo rn nśc i 1 manifcsLai.:j i na 
Pl;.ic:u Wacła,\·3 

25-26 listopada demon<trocje 
prlcnosLą s ię nn pm;kie b/onin 
na Lctncj Bit::rlc \1: nich ud zi ał 

h/isko milion osilb. Organiiato· 
rzy ud7iclaj:1 tam głosu pre
ff1icrowi Ladi~ln\·ow i Ad ~1m

cowi 
8-9 grudnia pierv. s1a 1u1-a roz
mów .. ukrc1gkgo :-.tulu" mi \ dzy 
fo rum Obyw"te/,kim a u.ądem 

10 grudnia Ul\\.O r1.~nil! nuweg\1 
r ząd u z ud1i a ł c m prad 
,taw ic icłi opozycji . Prezydent 
Gustav Hu"ik podaje s i ę do 
dymi \j i i ogla.'11.a dm11esti l( 
14-15 grudnia li tura ro1m6w 
„nkrągłcgo ;toh1" 
28 grudnia A. Dubnck zostaje 
wybr,rny na przcwod nicqcego 
Z1?.fumadzrnia Narodowego 
29 grudnia je<inom' ;Jny wy
b6r Vaclava f/a1 la na prezy
denta C1cchosł oww.:ji 

1990 
25 lutego podpisanie porozu
mien ia o wycofani u woj:·.k rJ
d1icckich / Czcchosłowatj i 

8-9 c:ierwcn pi crv.·~e wo [i.;\\ )' a 

bory parlc.mcntamc . Zwyci~ż.:i 

Fon.im Ohv\~atcbk 1 ~ 

5 lipta ZŚromadzi..:r 1ic Narodn
wc w nmvv m „klad1ir ponownie 
wybiem I iavla11a pre1yJcnta 

1991 
is lutego ogło>Zc n ic dcklamcji 
„ 1rójk ~ ti.l wysz t.:h radzkii!go" 
o \\spółpracy CLccho-S/011acji. 
Poł<k i i Węgie r 

21 czerwca O'llatmi: jcdnl):>lki 
rndzicckic opu szczają C7Ccho
S/owuci.; 

1992 
20 lipca na znak protestu pr1e
c i wko podi i ałow i red cnicji 
Czccho>lowack1ej V. Ha, c ł rc
ągnuje 1,; '"''Ojej funkcji 

i993 
i stycznia powstają dwa od
r~bnc plń>t llJ Czechy i Sło

wacja 
26 stycznia ł z h a Po:;c l;la 11')'· 

bierJ Havla na picf\I ,zego pre-
1ytlcnto zcch 

1998 
20 stycznia V•clav Havel 
zostaje wy bran) na dr u gą 

kadcncj~ prc:1ydencką. którq 
pe ł ni tln 2 łurcgo~()()} r. 
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The Doors 

l 1l\\Or) mu1yczne \I) brane przci autora 
i \\pisaa~ 11 didaskalia llul.i .. Rocl.'n'rull": 

Syd Harrett Golden /wir 
Boh O) Jan I ·11 bi' your haby trmight 

Rolling Stones /t ·.~ all ol'er 1ww 

\'ehet Underground /"111 waiti11K.fi>r the 11/tlfl 

Doors Break u11 tlmmgh 

Pink Flo~·d Astronomy Du111i11t' 

Pink Floyd Jugband blues 
Rolling Stont'S lt's only rock '11 'ro/l 

Grateful Dead Chi11atnw11 ~1111/fle 
Pink Floyd Welcome to tlze J1ac'1 i11e 

Beach Boys Wo11ld11 'tit be 11ire 
tJ2 I ftill have11 't fo1md wlwt / '111 lu11ki11g for 

Pink Flo~·d Wis/i yuu were here 

John Lennon Gii'e peace a cha11L"e 

John Lennon ,Uedley: Rri11g it 

011 home to me, Se11d me some loi·in L.1--"""1'~-""' 

Guns N' Roses Dn11 'tery 
Pink Floyd Vera 
Beatles Rock ami roll music 
Rolling Stones Satisfactio11 

Obsada: 

(w kolejn ośc i pojawiania s ię na ~cenie ) 

GRAJEK NA FLE I 
rERDIN D 

ESME (młodsza) 
ALICE (w II akcie) 

Mikołaj Roznerski 

Kinga Waligóra 

JAN Szymon Sędrowski 

MAX Andrzej Golejewski 

ELE NOR 
ESME (starsza) 

GT LI AN 
DEIRDRE 

LEDCZY 
MLLICJANT I 

Jolanta Rychłowska 

Karolina Stefańska 

Przemysław Gąsiorowicz 

MILAN Andrzej Redosz 

MAGDA Anna Zawi'lak 

LEN KA Monika Babicka 

NIGEL Tomasz Bielawiec 

ST PHEN Krzysztof Olchawa 

CANDIDA Magdalena Sztejman-Lipowska 

KELN R 
MILI JANT lI 

SPIKERKI 

Łukasz Król 

Grażyna Jakubecka, 
Nina Skołuba-Uryga, 
Anna Torończyk 
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