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Nagroda dla Havla 

Tegoroczna Nagroda Pokojo
wa Wydawców Zachodnionie
mieckich przyznana została Va
clavovi Havlovi. 

„Czeski dramaturg i eseista 
od lat odważnie i konsekwent· 
nie walczy o wolność, prawa 
człowieka i pokój w Europie. 
Należy do założycieli Karty 77, 
był jednym z pierwszych jej rze
czników. Głos Vaclava Havla 
słychać daleko poza granicami 
jego ojczyzny, również w tych 
długich okresach, kiedy był wię
ziony. Jego słowa są żywym wy
razem oporu i nadziei" - to frag
ment opublikowanego oświad
czenia jury. 

Nagroda zostanie wręczona 
laureatom 15 października b.r. 
w ostatnim dniu Międzynarodo
wych Targów Książki we Fran
kfurcie, w kościele św. Pawła . 
Gazeta Wyborcza 89 nr 40 
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Korespondencja z Pragi 

HAVEL 
ZNÓW 

NA WOLNOŚCI 
- Natychmiast po zwolnieniu 

pobiegnę do dentysty, a potem 
biorę się za pisanie nowej sztuki 

pisał w listach z więzienia 

53-Ietni dramaturg o europejskim 
nazwisku, lider czechosłowac

kiej opozycji, Vaclav Havel. 16 
stycznia b .r ., za zorganizowanie 
na placu Wacława nielegalnej 
manifestacji w 20. rocznicę sa
mospalenia studenta Jana Pala
cha , Havel skazany został na 
8 miesięcy pozbawienia wolnoś

ci; zarzucono mu poza tym u
dział w nielegalnym zgromadze
niu, prowokacyjną próbę złoże 

nia wiązanki kwiatów i utru
dnianie wykonywania obowiąz

ków służbowych funkcjonariu
szowi na służbie . W obronie Ha
vla stanęli ludzie sztuki i intele
ktualiści z CSRS i innych kra
jów, również z Polski. Z prawa 
łaski nie skorzystał prezydent 
republiki, lecz praski sąd . Jak 
poinformowało Rude Pravo, tyl
ko w roku ubiegłym w Czechach 
skrócono karę 3483. skazanym, 
jest to więc czynnoić tyleż hu
manitarna, co rutynowa i nie 
należy nadawać jej specjalnego 
znaczenia . Nie zmienia to faktu, 
że inni siedzą nadal, a pisarz 
wyszedł . Rozpatrując jego pro
śbę o warunkowe zwolnienie, 
sąd wziął pod uwagę nienagan
ne zachowanie się skazanego w 
zakładzie karnym; dał również 
wiarę jego deklaracji , że sprosta 
warunkom zawieszenia (na 18 
miesięcy) kary. 

Kim jest Vaclav Havel, czło

wiek , który już 5 lat spędził 

w więzieniu, odsiadując kolejne 
wyroki za działalność opozycyj
ną? Mało o nim wiemy, gdyż 
jego sztuki rzadko były u nas 
grane. Obywatele CSRS, gdzie 
nie gra się ich od 20. lat zupełnie, 
dowiadują się o nim jako o ma
rzącym o restytucji kapitalizmu 
potomku burżuazyjnej rodziny 
o niejasnej przeszłości okupa
cyjnej (ojciec Havla był oskarżo
ny ongiś o kolaborację - sąd 

uwolnił go od winy). 
Uzupełnijmy te dane: pradzia

dek był młynarzem , miał 9 có
rek. Dziadek i ojciec spekulo
wali działkami w Pradze, doszli 
do fortuny, dali miastu pierwszy 
żelazobetonowy gmach - cent
rum rozrywkowo-gastronomicz
ne „Lucerna" na placu Wacła
wa. Stryj - magnat filmowy, 
był twórcą „czeskieg·o Hollywo-
odu", czyli istniejącej do dziś 

wielkiej wytwórni filmowej na 
Barrandovie. W 1948 roku, po 
zwycięstwie rewolucji lutowej, 

Havlów w ramach akcji „B" 
(b - jak burżuazja) wyrzucono 
z Pragi. Wrócili w wyniku nie
wiarygodnego zbiegu okolicz
ności, o którym za wcześnie pi
sać. Wnuk i syn burżujów nie 
mógł iść do gimnazjum, uczył się 
ciesiołki, potem skończył zawo
dówkę (szkołę laborantów tech
nicznych). W 1955 roku spróbo
wał studiów ekonomicznych (na 
artystyczne nie został przyjęty) . 

Vaclav Havel poznał w tym cza
sie przyszłego noblistę, poetę 

Jaroslava Seiferta, zaprzyjaźnił 
się z wielkim dziś Miloszem For
manem i innymi wielkimi in 
spe. W 1955 debiutował w prasie 
literackiej, zaś w 1957 - w czasie 
pobytu w wojsku napisał uzna
ną za „paszkwil antymilitarny" 
sztukę Życie przed sobą. Zwią
zał się z praskim teatrem „Na 
Zabradli" początkowo jak deko
rator i brygadier sceny, potem 
jako asystent reżysera, kierow
nik literacki i - dostarczyciel 
wciąż nowych sztuk, które pisał 
na przemian z kolejnymi tomi
kami wierszy. 

Rok 1968 był dla Havla, po
dobnie jak dla tysięcy innych 
ludzi, szokiem. Odsunięty od 
wszystkich funkcji, Havel kon
centruje się na dramaturgii. W 
1975 pisze Operę żebraczą (wg 
Gay'a), którą władze mylą z 
utworem Brechta i pozwalają 
wystawić (tylko jeden spektakl 
w salce miasteczka Horni Pocer
nice koło Pragi). Rok 1976 przy
nosi spotkanie intelektualistów 
i byłych działaczy partyjnych 
i społecznych, w którego wyni
ku po kilku miesiącach rodzi się 
„Karta 77". Deklarację założy 

cielską podpisują 243 osoby. Ha
vel, jeden z jej rzeczników, tra
fia do więzienia . Odtąd już ani 
na chwilę (z wyjątkiem trzy
krotnych pobytów w zakładach 
karnych, ale i stamtąd przemy
ca nieprawomyślne utwory i lis
ty) nie przerywa działalności na 
rzecz praw człowieka. Równo
cześnie jego sztuki grane są na 
coraz większej liczbie scen całe

go świata . Grana np. aktualnie 
w Warszawie Audiencja docze
kała się już 83 inscenizacji. Pro
test - 33 plus 9 przeróbek telewi
zyjnych i 21 radiowych. To tylko 
dwa przykłady ilustrujące mię
dzynarodową popularność Hav
la. 

LESZEK MAZAN 

PrzekTój 1989 nr 2294. 

Vaclav Havel: 
CAŁYM SERCEM 
JESTEM Z WAMI 

- Witam cię na wolności. 
Przez te cztery miesiące, które 
spędziłeś w więziennej cell 
sporo się w Czechosłowacji 
zmieniło. 

- Tak, rzeczywiście, nastąpi
ła wyraźniejsza zmiana sytuacji 
politycznej niż w czasie ubieg
łych kilku lat. Po raz pierwszy 
od dwudziestu lat tysiące repre
zentantów świata nauki i kultu
ry solidarnie wystąpiło w obro
nie więźniów politycznych. Ró
wnie masowy jest protest prze
ciw represjom po styczniowych 
demonstracjach. 

Nie tylko ludzie kultury, lecz 
całe społeczeństwo ostatnio zna
cznie się zaktywizowało. Mamy 
także jednak do czynienia z 
mobilizacją agresywnych sił po
litycznego półświatka. Nigdy 
dotąd tak głośno nie dała o sobie 
znać tzw. milicja robotnicza. 

Polityka władz jest chaotycz
na, niezdecydowana i nerwowa; 
widać wyraźnie, że zaskoczył je 
rozwój sytuacji w kraju. 

- A ostatnie zmiany w Pol
sce ł na Węgrzech? .Jaki maJll 
wpływ na sytuację w Czecho
słowacji i samopoczucie opozy
cji? 

- Zmiany w kierunku demok
racji i samostanowienia są w 
tych krajach wprost zawrotne, 
aż trudno nam w nie czasami 
uwierzyć. Obserwujemy je z 
nadzieją i traktujemy jako im
puls do własnych działań. Izolo
wane próby demokratyzowania 
poszczególnych krajów bloku 
radzieckiego zawsze dotąd koń
czyły się niepowodzeniem. Te
raz, gdy proces ten ogarnął 
wszystkie kraje bloku, jest szan
sa by spowodował trwałe, nieod
wracalne przemiany. Również 
w Czechosłowacji, choć wiem, 
że czeka nas długa i trudna dro
ga. 

Nasza opozycja (my używamy 
raczej terminu „niezależne inic
jatywy") działa teraz w zupełnie 
nowej sytuacji. Wcześniej ludzie 
o nas wiedzieli, ale bali się dać 
publiczny wyraz swoim sympa
tiom. Teraz wyszliśmy z zam
kniętego getta i społeczeństwo 
zaczęło traktować różne nieza
leżne inicjatywy jako wyraz 
własnych dążeń i aspiracji. Z je
dnej strony daje to nam ogrom
ną satysfakcję, z drugiej jednak 
nakłada szczególną odpowie
dzialność . Zawsze bowiem kie
dy w grę wchodzi los innych 
ludzi, należy być szczególnie o
strożnym . Trzeba się będzie za
stanowić nad nową strategią 
działania . 

- Czy mógłbyś wymienić ja
kieś przykłady działalności nie
zależnych ugrupowań w Cze
chosłowacji? 

- Istnieje ok. dwudziestu „nie
zależnych inicjatyw". Część z 
nich - w odróżnieniu od Karty 77 
- stara się formułować konkret
ne koncepcje i programy polity
czne. Działa np. Ruch na Rzecz 
Swobód Obywatelskich (HOS), 
którego program sformułowa
ny w manifeście „Demokracja 
dla każdego" można właściwie 
porównać z programem „Soli
darności". Klub Socjalistycznej 
Przebudowy „Odrodzenie" sku
pia byłych komunistów, bądź ko
munistów-reformatorów. Dzia
ła też kilka mniejszych grup 
o różnym profilu politycznym, 
ale na razie wszystkich nas 
wciąż więcej łączy niż dzieli. 

- Niezależna kultura w Cze
chosłowacji prześladowana jest 
w sposób, jaki nam w Polsce 
trudno sobie wyobrazić. Czy 
ostatnio coś się zmienia? 

- Wielu zakazanych pisarzy 
stopniowo wraca do oficjalnego 
życia literackiego. W muzyce ro
ckowej i w filmie panuje nieco 
lepsza atmosfera. Widoczne są 
też zmiany w dziedzinie plastyki 
- liczni artyści , którzy dotąd nie 
mogli wystawiać, teraz prezen
tują swe prace w największych 
praskich galeriach. Na razie „li
beralizacja" dotyczy głównie 
twórców, którzy nie angażowali 
się politycznie i np. nie byli syg
natariuszami „Karty 77", lecz 
i tu jest trochę wyjątków. Ostat
nio takim sensacyjnym wydarze
niem był powrót na scenę sztuk 
mojego przyjaciela, sygnatariu
sza „Karty 77" Josefa Topola. 

- Ale Ty i większość Twoich 
przyjaciół nadal pozostajecie 
„na indeksie"? 

- Tak, dlatego mówię, że zmia
ny są relatywne i odnoszą się do 
sytuacji sprzed pięciu czy dzie
sięciu lat. W sumie bowiem „po
lityka kulturalna" (to taki eufe
mizm ustalający podział na tych, 
którym wolno i nie wolno) w 
sposób zasadniczy się nie zmie
niła, a to, o czym mówiłem, jest 
rezultatem oddolnych nacisków. 

- Zapewne wiesz o sukce
sach Twoich sztuk w Polsce .. 
Dłużny nam jesteś wizytę w 
Warszawie na zaproszenie zma
rłego dyrektora Teatru Pow
szechnego, Zygmunta Hiibne-
ra ... 

- O premierze moich jednoa
któwek w Teatrze Powszech
nym dowiedziałem się jeszcze 
w więzieniu i sprawiło .mi to 
ogromną radość. Teraz od ciebie 
usłyszałem, że spektakl odniósł 
sukces i że przygotowane są na
stępne przedstawienia. Cieszy 
mnie to znacznie bardziej niż 
wiadomość, że wystawiają mnie 
w Islandii czy Australii. Ostat
nio moje sztuki grają również na 
Węgrzech i dzięki temu mam 
takie szczególne uczucie, jak
bym powoli zbliżał się do swoje
go kraju, okrążał go z różnych 
stron, więc może dożyję chwili, 
że któraś ze sztuk zostanie wy
stawiona ·w moim własnym kra
ju. 

- Serdecznie Ci tego wszys
cy życzymy. Czy chcesz jeszcze 
coś powiedzieć czytelnikom 
„Gazety Wyborczej"? 

- Chcę powiedzieć, że jest to 
mój pierwszy od dwudziestu lat 
wywiad dla legalnie wychodzą
cego pisma w krajach całego 
bloku radzieckiego i bardzo się 
cieszę , że pismem tym jest właś
nie wasza gazeta. Chciałbym też 
przy okazji podziękować wszys
tkim polskim przyjaciołom za 
zainteresowanie sytuacją w Cze
chosłowacji i przesłane mi wy
razy solidarności. Wreszcie, na 
koniec, pragnę przekazać Ada
mowi Michnikowi i innym przy-

. jaciołom a także całej opozycji 
solidarnościowej, gorące życze
nia sukcesów w nadchodzących 
wyborach. Całym sercem je
stem z wami! 

- Dziękuję Ci za rozmowę. 
Warszawa - Praga, 24 maja 1989 

rozmawiał: 
Andrzej S. JAGODZIŃSKI 

Gazeta Wyborcza 1989 nr 15 z dnia 29 maja. 



Rozmowa z Aleksandrem Dubczekiem 

SZKODA 

STRACONE-GO 

CZASU 
od lewej : Zdenek Urbanek, Aleksander Dubczek, Vaclav Havel. 

Jak pan ocenia zmiany w 
ZSRR związane z nazwiskiem 
Gorbaczowa i słowem „pieres
trojka "? 
Myślę, że są one konieczne 

i nieuniknione. Dzieją się jed
nak zbyt późno i stracono zbyt 
wiele czasu. System dogmatycz
nego stereotypu trzymał w kaf
tanie bezpieczeństwa twórcze 
myślenie. Dziś żyjemy w innych 
czasach. Tragedia polega na 
tym, że kierownictwo partii i 
państwa radzieckiego nie wi
działo albo nie chciało widzieć, 
że świat kapitalistyczny się zmie
nia i że trzeba zmienić całą poli
tykę. Konieczna jest więc refor
ma. socjalizmu - polityczna i e
konomiczna. 

W Związku Radzieckim dzie
dzictwo jest straszne. Z zadowo
leniem witałem i w miarę swo
ich możliwości popieram to co 
się teraz tam dzieje. Radzieckie 
reformy pozytywnie wpływają 
na zmiany w Czechosłowacji 
- bez tego mogłyby się one za
kończyć przelewem krwi. Oczy
wiście nie wiemy wszystkiego. 
Nie znamy jeszcze drogi. Wiemy 
tylko, że musimy szukać . I na 
początek nie jest to mało. (Daw
niej mieliśmy wrażenie, że dro
ga jest jedna i że wszyscy musi
my nią iść. To było złe. Dzisiaj 
dużo się zmienia, rodzi się coś 
nowego i to jest dobre). 

- Dlaczego takich zmian nie 
ma w Czechosłowacji? 
Rząd i partia przyjęły tezy 

o reformie, wszystko jest jednak 
powierzchowne, brak jest kon
kretnych działań, czy też inaczej 
występuje sprzecznosc m1ęaz.>· 

słowami a czynami. Społeczeń
stwo się nie odrodzi dopóki nie 
spojrzymy prawdzie w oczy. Co 
to znaczy? Trzeba oficjalnie przy
znać, że 21 sierpnia 1968 roku 
nasi sojusznicy z pięciu krajów 
socjalistycznych przemocą do-

prowadzili do zmiany kursu po
litycznego w Czechosłowacji, 
odrzucony został Program Dzia
łania, usunięto reformatorów ze 
wszystkich dziedzin życia społe
cznego. 
Rozpoczął się proces tzw. nor

malizacji, który doprowadził do 
moralnej i politycznej degrada
cji społeczeństwa. Może nasze 
wcześniejsze dokonania i plany 
nie były idealne, ale ich kieru
nek słuszny. Trzeba to jednak 
oficjalnie powiedzieć, zgodnie 
z istniejącymi dokumentami z 
tamtego okresu: stanowiskiem 
Prezydium KC KPCz z 21 sierp
nia 1968 roku, z oświadczeniami 
rządu i Parlamentu, z oświad
czeniami partii politycznych. 

Dlatego kiedy dziś mówi się 
o przebudowie w Czechosłowa
cji, a jednocześnie twierdzi się 
nadal, że interwencja była po
trzebna i słuszna i że równie 
słuszna była polityka normali
zacji i konsolidacji w ciągu ostat
nich dwudziestu lat, to w żaden 
sposób nie możemy iść naprzód . 
Jak można wmawiać dzisiejszym 
trzydziesto- , czterdziesto- czy 
pięćdziesięciolatkom, którzy wte
dy mieli po 15, 20 czy 30 lat, że 
było zupełnie inaczej niż oni pa
miętają? Tę prawdę trzeba przy
znać oficjalnie. Poza tym tysiące 
ludzi nie mogą nadal pracować 
w swoich zawodach: dziennika
rze, artyści, naukowcy, lekarze, 
inżynierowie itd .; ich dzieci nie 
mają szans na zdobycie wykształ
cenia. Kryją się za tym tysiące 
ludzkich tragedii. Krzywdy mu
szą zostać naprawione. Bez tego 
nie można iść naprzód. (- ) 
Bratysł11wa 24.07 .89 

Rozmawiał 
Jan LITYŃSKI 

Tłum~czył 
Andrzej JAGODZINSKI 
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Z Czechami i Słowakami spo
tykamy się od 11. Lat. Dotych
czas na granicy, w ukryciu. 
Fakt, że w Lipcu 1989 roku spot
kanie odbyło się w Pradze jest 
wynikiem zmieniających się cza
sów. Spotykaliśmy się przede 
wszystkim z działaczami opo
zycji czechosłowackiej, z kręgu 
Karty 77. Wszyscy oni są zafas
cynowani przemianami w Pol
sce, większość jednak nie wie
rzy, by podobny proces mógl 
mieć miejsce w Czechosłowacji. 
Uważają, że wśród komunistów 
czechosłowackich nie znajdzie 
się nikt, kto odważyłby się roz
począć rozmowy z przedstawi
cielami społeczeństwa. 

Oni sami są do takich rozmów 
przygotowani. W ostatnim cza
sie powstało wiele inicjatyw 
o charakterze politycznym, roz
poczęły się dyskusje na temat 
programów gospodarczych. Co 
więcej, pokonana została prze
strzeń dzieląca opozycję od spo
łeczeństwa. „Przestaliśmy być 
dysydentami" - stwierdzają za
równo Jaroslav Sabata, Rudolf 
Battek, Petr Uhl, Petr PospichaL 
czy Jifi Dientsbier. Jednocześ
nie rośnie przepaść między wła
dzą a społeczeństwem. Vaclav 
Maly i Jan Urban odbywają 
spotkania z robotnikami. Jeden 
z robotników stwierdził: „Nie 
musicie nam mówić jak jest. To 
dobrze wiemy . Powiedzcie nam 
co trzeba robić". Podobnie jest 
na Słowacji, gdzie przez cały 
czas reżim był nieco Liberalniej
szy, zaś opozycja nieliczna. Mi
rosLav Kusy opowiadał nam 

od lewej: Mirosław Jasiński, Jan Lityński, Zbigniew Bujak, Vaclav Havel, Zbigniew Janas, 
Adam Michnik 

o tym, że opozycyjne wydawnict
wa przełamały już zaklęty dy
sydencki krąg, zaś poparcie dla 
'apelu „Kilka zdań" wyraża się 
w podpisach przysyłanych z za
kładów pracy . Zarówno w Cze
chach jak i na Słowacji udaje 
się już organizować masowe de
monstracje. 

Kto wie jednak, czy nie jest 
najważniejsze, że społeczeństwo 
czechosłowackie posiada dziś 
niekwestionowane autorytety. 
Kardynał Tomaśek jest moral
nym przywódcą nie tylko kato
lików, lecz także protestantów 
i ludzi obojętnych religijnie. Va
clav Havel zaś staje się autenty
cznym przywódcą politycznym. 
Nieco inna jest pozycja Aleksan
dra Dubczeka. Przez cały czas 
Dubczek nieomalże nie zabierał 
{}losu. I dzisiaj, gdy Jakeś czy też 
FoLtik okazują się być zdolni 
jedynie do mnożen~ g_ró_ź~, wsa
dzania Ludzi do więzten t obsa
dzania Vaclavskich Namesti 
strzel.cami wyborowymi podczas 
manifestacji, Aleksander Dub
czek staje się kimś realnym, 
człowiekiem zdolnym zapocząt
kować autentyczne zmiany. 

Wiele dzieli Vaclava Havla 
od Aleksandra Dubczeka. Lecz 
być może już niedługo ci właśnie 
dwaj Ludzie zasiądą za stołem 
rokowań, by dyskut~ć o przy: 
szlości CzechosłowaCJt. I taki 
właśnie rozwój sytuacji byłby 
zgodny z interesem Polski i Po
laków. 

Jan LITYŃSKI 
Gazeta Wyborcza 1989 nr 59 
z dnia 29 31 lipca 

Nowe ograniczenia 

W czerwcu odebrano paszpor
ty ponad 20. obywatelom Cze
chosłowacji - m.in. Ruth Sormo
vej z Niezależnego Stowarzy
szenia Pokojowego (NMS), któ
ra l lipca miała uczestniczyć 
w budapeszteńskim spotkaniu 
Sieci Dialogu Wschód-Zachód o
raz żonie Vaclava Havla, Oldze, 
która miała udać się do Austrii 
na zaproszenie Międzynarodo
wej Helsińskiej Federacji Praw 
Człowieka. 

(WAl) 
Gazeta Wyborcza 89 nr 44 

Havel ostrzega 
Vaclav Havel wydał oświad

czenie w związku ze zbliżającą 
się rocznicą interwencji wojsk 
Układu Warszawskiego w Cze
chosłowacji. Ostrzega w nim 
mieszkańców kraju p_rzed groź
bą prowokacji ze strony władz 
i apeluje o wybór takich form 
protestu, które nie dałyby wła
dzy powodu do użycia przemo
cy. „Czuję potrzebę publicznego 
wyrażenia swej troski o ludzkie 
życie i zdrowie oraz obaw przed 
konsekwencjami pogromu, jakie 
władza mogłaby wyciągnąć z za
inscenizowanej konfrontacji. (- ) 
Jeżeli władza rzeczywiście zde
cydowana jest na taką konfron
tację, to zapobieżenie temu prze
kracza siły i możliwości niezale
żnych inicjatyw". 

Vaclav Havel od 3 sierpnia 
przebywa de facto, w areszcie 
domowym, w letnim domku 
w Karkonoszach, ponieważ cze
chosłowacka służba bezpieczeń

stwa uniemożliwia mu przyjazd 
do Pragi. 

(AJ) 

Gazeta Wyborcza 89 nr 71zdnia17 sierpnia 

Teatr Polski 
w Szczecinie 

Vaclav Havel 

AUDIENCJA 
WERNISAŻ 
PROTEST 



LIST OTWARTY 
" VACLAVA HAVLA 

do Imre Pozsgaya - ministra stanu 
i członka kierownictwa Węgierskiej 

Socjalistycznej Partii Robotniczej oraz 
Tadeusza Muowleckiego - premiera rządu PRL 

Szanowny Panie Pozsgay, sza
nowny Panie Mazowiecki, zwra
cam się do obu Panów, co może 
się wydawać niezwykłe, mam 
jednak ku temu szczególne po
wody. W Czechosłowacji uwię
ziono niedawno i oskarżono o 
działalność na szkodę kraju 
dwóch moich słowackich przy
jaciół, którzy bardzo mi Was 
przypominają. Chodzi o Mira 
Kusego i Jana Carnogurskiego. 

Miro Kusy jest docentem filo
zofii, byłym sekretarzem KC 
Komunistycznej Partii Słowacji 
(z czasów Dubczeka). Jest też 
reformatorskim komunistą wie
rzącym w to, że partia komunis
tyczna nie może mieć zagwaran
towanego przez konstytucję mo
nopolu władzy, lecz powinna 
o władzę walczyć w warunkach 
nieograniczonej konkurencji. 
Poglądy Kusego są niemal 

identyczne z Pańskimi, Panie 
Pozspy, i gdyby w 1968 roku 
wojska państw Układu Warszaw
skiego nie interweniowały w 
Czechosłowacji, miałby zapew
ne dziś w naszym kraju podobną 
pozycję jak Pan na Węgrzech. 

Pan, Panie Mazowiecki, cha
rakteryzowany jest jako katolic
ki intelektualista, któremu leży 
na sercu los własnego kraju. Do
kładnie taka sama charakterys
tyka pasuje do Jana Carnogur
skiego, choć jest on znacznie 
młodszy od Pana. Gdyby Cze
chosłowacja wkroczyła na dro
gę demokratycznych reform, 
nie jest wykluczone, że w przy
szłości mógłby otrzymać po
dobną misję, jak Pan. 

Takie narzucające si~ porów
nania każą mi jednak zastano
wić się nad sytuacją odwrotną. 
Otóż gdybyście Wy, Panowie, 
mieszkali w dzisiejszej Czecho
słowacji, moglibyście zostać a-

resztowani za swoje poglądy 
i działalność społeczną, tak jak 
aresztowani zostali Miro Kusy 
i Jan Carnogursky. 

Obaj Panowie piastujecie dziś 
ważne funkcje w swoich krajach 
- w kraj~ch, które są nie tylko 
najbliższymi sąsiadami Czecho
słowacji, lecz są również związa
ne z nią licznymi układami soju
szniczymi. Jestem przekonany, 
że gdybyście właśnie Wy wystą
pili publicznie w obronie uwię
zionych słowackich działaczy 
demokratycznych, którym gro
żą absurdalnie wysokie kary, to 
Wasz głos nie mógłby pozostać 
bez odzewu. 
Proszę Was gorąco, abyście 

się za nami wstawili. Taki gest 
przyniósłby nie tylko znaczącą 
pomoc dla moich uwięzionych 
przyjaciół i dla ca,łego czechosło
wackiego społeczeństwa, ale le
żałby również w interesie Wa
szych krajów: nie potrafię sobie 
wyobrazić, aby dążenia Wę
gier i Polski do stworzenia plu
ralistycznego i demokratyczne
go porządku społecmego mogły
by być trwale skuteczne, je
śli między Waszymi krajami 
tkwić będzie mroczny klin kon
serwatywnej Czechosłowacji, 
w której krytyków aktualnego 
reżimu prześladuje się nadal 
w stopniu jeszcze większym niż 
w epoce breżniewowskiej. 
WQlność dla Mira Kusego i Ja

na Carnogurskiego, podobnie 
jak ich współoskarżonych - Ha
ny Ponickiej, Antona Seleckie
go i Vladimira Manaka - ozna
cza też wolność dla trzech na
szych krajów. 
Proszę Was o pomoc! 

Wasz Vaclav HAVEL 

tłum. Andrzej Jagodziński 

ODPOWIEDŹ POZSGAVA 
„Jestem do głębi poruszony lis
tem Vaclava Havla" - powie
dział Imre Pozsgay na konferen
cji miejskiej WSPR w Zalaeger
szeg. Pytany, dlaczego list czes
kiego działacza opozycyjnego 
skierowany został do niego i Ta
deusza Mazowieckiego, Pozsgay 
oświadczył: „Jest to, moim zda
niem, symbol powstawania no
wego sojuszu w Europie Środ
kowo-Wschodniej. Komuniści
-reformatorzy, „Solidarność" i 
inni, po nowemu myślący lu
dzie, mogą doprowadzić do stwo
rzenia w naszym regionie nowej 

wspólnoty, wyrzekającej się nie
nawiści i przemocy". 

W obronie Mira Kusego i Jana 
Carnogurskiego wypowiedzieli 
się również intelektualiści sło
waccy. 30 sierpnia 33. naukow
ców i przedstawicieli świata kul
tury wystosowało apel do prezy
denta Husaka o uwolnienie are
sztowanych. Wśród sygnatariu
szy apelu jest m.in. Aleksander 
Dubczek. 

(AJ) 

Gazeta Wyborcza 1989 nr 90 z dnia 12 

września 

Premier solidarny z Havlem 
Premier Tadeusz Mazowiecki 

odpowiedział na list sławnego 
czeskiego pisarza i działacza 
niezależnego Vaclava Havla. 
Havel apelował do polskiego 
premiera i węgierskiego refor
matora Imre Pozsgaya o pomoc 
dla aresztowanych słowackich 
działaczy niezależnych, Jana Car-

HA VEL, HAJEK, GORBACZOW 
I REAGAN - to potencjalni kan
dydaci do tegorocznej Pokojo
wej Nagrody Nobla. W takiej 
kolejności wymienia ich przed
stawiciel Instytutu Nobla w O
slo. 
Gazeta Wyborcza'89 nr 90 

nogurskiego i Mirosława Kuse
go. 

Mazowiecki zapewnił, że w 
sp~awie tej podejmuje kroki, 
ktore uważa za najskuteczniej
sze. Przekazał też Havlovi wy
razy solidarności i sympatii. 
Gazeta Wyborcza 1989 nr 105 z dnia 3 paź
dziernika 

VACLAV VEL ZOSTAŁ LAU
REATEM NAGRODY IM. OLO
FA PALMEGO przyznawanej 
przez szwedzką partię socjal
demokrat~czną. 

Gazeta Wyborcza'89 nr 106 

W PROGRAMACH I NA AFISZACH TEATRU 
POLSKIEGO W SZCZECINIE możesz zamieścić 
swoją reklamę! 

. Płacąc za powyższe zasilasz Fundusz Rozwoju Kul
tury! Informacji na ten temat udziela i sprawy 
załatwia dział literacki, tel. 22-16-22. 

Vaclav Havel 

• 

Kl ,LKA ZDAN 
29 czerwca w Pradze ogłoszony został manifest zatytułowa

ny „Kilka zdań". Pod tekstem widnieje ponad 2000 podpisów 
przedstawicieli różnych środowisk, zarówno opozycji jak 
i oficjalnych. Wśród sygna"tariuszy są m.in. Vaclav Havel, Jiti 
Dienstbier, Sasa Vondra (rzecznik „Karty 77"), Vaclav Bren
da, Petr Uhl, Emanuel Mandler (Inicjatywa Demokratyczna), 
członkowie kierownictwa partyjnego z 1968 r. - Cestmir Cisar 
i Vaclav Slavik, działacze katoliccy Augustin Navratij 
i Vaclav Mały, pisarz Ludvik Vaculik, dramaturg Karel 
Steigerwald, piosenkarka Hana Zagorova, reżyser Jiti Men
zel, aktorzy Dana Kolarova, Jiti Bartoska, Boleslav Polivka, 
poeta Jiti Suchy, a także robotnicy i naukowcy z Akademii 
Nauk i instytutów naukowych. Do tekstu dołączono cztery 
adresy kontaktowe: Stanislava Devatego, Vaclava Havla, 
Jitiego Krirana oraz Sasy Vondry. 

Zamieszczamy pełny tekst manifestu. 

Pierwsze miesiące 1989 roku w 
sposób dobitny i jasny wyka
zały, że choć obecne władze cze
chosłowackie bardzo często za
klinają się słowami „przebudo
wa" i „demokratyzacja", w rze
czywistości jednak zawzięcie 
bronią się przed wszystkim, co 
tworzy demokrację albo w przy
bliżeniu ją przypomina, odrzu
cając nie zorganizowane przez 
siebie petycje obywateli, okreś
lając je mianem szantażu, od
mienne poglądy polityczne na
zywają antysocjalistycznymi i 
wrogimi, przemocą rozpędzają 
spokojne manifestacje, odma
wiają opinii publicznej wpływu 
na przygotowanie nowych ak
tów prawnych. 

• O«.re en wykazał również, 
że · nasze !tpół~czeństwo otrząsa 
się już z letargu i że coraz więcej 
ludzi ma odwagę publicznie 
wyrażać pragnienie zmian spo
łecznych. Aktywność społecze
ństwa zaczyna w ten sposób co
raz bardziej kontrastować z bez
ruchem władzy. Rośnie napięcie 
społeczne i pojawia się niebez· 
pieczeństwo wystąpienia otwar
tego kryzy.su. 

Nikt z nas nie chce dopuścić 
do takiego kryzysu. Dlatego 
zwracamy się do władz naszego 
kraju, aby zrozumiały, że nad
szedł czas na radykalne i rzeczy
wiste zmiany systemu, oraz że 
takie zmiany są możliwe i mo-

gą przynieść powodzenie tylko 
wtedy, gdy zostaną poprzedzo
ne swobodną i prawdziwie demo
kratyczną dyskusją. Wstępnym 
krokiem do wszelkich zmian 
- poczynając od wprowadzenia 
nowej konstytucji, a kończąc na 
reformie ekonomicznej - musi 
być radykalna zmiana klimatu 
społecznego w naszym kraju 
i powrót do ducha wolności, zau
fania, pluralizmu i tolerancji. 
Nasz~m zdaniem służyłoby te

mu celowi: 
1) Natychmiastowe zwolnie

nie wszystkich więźniów poli
tycznych. 

2) Zaprzestanie ograniczania 
wolności zgromadzeń. 

3) Zaniechanie kryminalizo
wania i prześladowania różnych 
niezależnych inicjatyw oraz tra
ktowanie ich przez władze tak 
jak je traktuje społeczeństwo 
- tj. jako naturalny składnik ży
cia publicznego i przykład jego 
różnorodności; jednocześnie nie 
powinno się stwarzać przeszkód 
nowo powstającym ruchom oby
watelskim, w tym również związ
kom zawodowym oraz innym 
towarzystwom i organizacjom. 

4) Uwolnienie Śródków maso
wego przekazu oraz każdej dzia
łalności kulturalnej od wszel
kich form manipulacji politycz
nej oraz ukrytej cenzury, u
możliwienie nieskrępowanej wy
miany poglądów oraz zalegali-

zowanie niezależnych środków 
masowego przekazu, istnieją
cych dotąd poza oficjalnymi 
strukturami. 

5) Respektowanie uzasadnio
nych postulatów wszystkich wie
rzących obywateli naszego kra
ju. 

6) Natychmiastowe przeanali
zowanie przez ekspertów oraz 
przez całą opinię publiczną 
przygotowanych i wprowadzo
nych w życie projektów, któ
re prowadziłyby do trwałych 
zmian stanu środowiska natu
ralnego w naszym kraju oraz 
wpływałyby na perspektywy 
życia przyszłych pokoleń. 

7) Zapoczątkowanie otwartej 
dyskusji nie tylko o latach 
pięćdziesiątych, ale również o 
Praskiej Wiośnie, inwazji wojsk 
pięciu krajów Układu Warszaw
skiego. Jest smutne, że podczas 
gdy w wielu krajach, których 
wojska wkroczyły wtedy do 
Czechosłowacji, zaczyna się już 
obecnie rzeczowo dyskutować 
na ten temat, u nas wciąż jeszcze 
stanowi on tabu - tylko dlatego, 
aby z aparatu partyjnego nie 
musieli ustąpić ludzie, którzy 
ponoszą odpowiedzialność za 
dwudziestoletni okres upadku 
wszelkich dziedzin życia społe
cznego w naszym kraju. 

Każdy, kto zgadza się z tym 
stanowiskiem, może je poprzeć 
własnym podpisem. 

Apelujemy do władz, aby nie 
potraktowały nas w taki sposób, 
w jaki dotąd traktowały wszel
kie przejawy odmiennych i nie
wygodnych dla siebie poglądów. 
Zadałyby bowiem w ten sposób 
druzgocący cios naszym nadzie
jom, jakimi się kierujemy, to 
znaczy nadziejom na autentycz
ny dialog społeczny, jako jedyne 
możliwe wyjście ze ślepej ulicz
ki, w jakiej obecnie znalazła się 
Czechosłowacja. 
Praga, 29 czerwca 1989. 
Gazeta Wyborcz~"89 nr 4" z dnia 3 lipca 



Ostrożnie, 
lecz z nadzieją 
Rozmowa z Vaclavem Havlem 

W licznych próbach bilansu tegorocznych manifestacji ro
cznicowych 21 sierpnia pojllwiły się akcenty krytyczne wobec 
ówczesnych oświadczeń wydanych przez czechosłowackie 
ugrupowania niezależne. Większość z owych oświadczeń, 
w tym również i Twoje, wzywała do daleko posuniętej ostroż
ności. Jak to dziś oceniasz? 

Ja w swoim apelu podkreś
lałem tylko niebezpieczeństwo 
grożące nam, w przypadku krwa
wej konfrontacji. Atmosfera w 
dniach przed rocznicą była tak 
napięta, że naprawdę mogło 
dojść do tragedii. Użycie broni 
przez siły porządkowe stanowi
łoby zupełnie prawdopodobny 
finał histerycznej kampanii pro
wadzonej przez środki masowe
go przekazu. Uznałem, że w ta
kiej sytuacji należało trochę u
'Spokoić atmosferę. Zdaję sobie 
jednak sprawę, że mój apel nie 
wszystkim się podobał. 

Po długotrwałej nagonce pra
sowej na sygnatariuszy mani
festu „Kilka zdań" władze zde
cydowały się na nieoczekiwa
ny gest: przyjęły petycję pod
pisaną przez 22. osoby, będącą 
kontynuacją „Kilku zdań". Je
steś jednym z sygnatariuszy 
petycji. Czy Twoim zdaniem 
reakcja władz może oznaczać 
jakiś przełom? 

Kampania oszczerstw i pogró
żek pod adresem opozycji po 
prostu z dnia na dzień się skoń
czyła i propaganda przyjęła bar
dziej pojednawczy ton (ponoć po 
interwencjach z Moskwy, ale 
być może są to tylko plotki). 
Rozpoczęto j~dnak policyjne 
szykanowanie Sygnatariuszy „Kil
ku zdań" i obecnie przeciw co 
najmniej 50. osobom toczy się 
śledztwo za kolportowanie ma
nifestu czy zbieranie pod nim 
podpisów. Takie chaotyczne, 
nieskoordynowane ruchy są za
wsze oznaką, że władze znajdu
ją się w stanie kryzysu. N a doda
tek w przyszłym tygodniu ma 
się odbyć plenum KC KPCz, na 
którym mogą nastąpić jakieś 
zmiany personalne, więc posz
czególne grupy w kierownic
twie partii wolą przyjąć postawę 
wyczekującą. 

Na tle gwałtownych prze
mian w całym naszym bloku 

Czechosłowacja sprawia wra
żenie oazy zastoju. Dotyczy to 
nie tylko władzy, lecz w znacz
nym stopniu również społe
czeństwa. 

Po 1968 roku poddano je pro
cesowi systematycznej demora
lizacji i atomizacji. W dodatku, 
w porównaniu z innymi krajami 
obozu, ma ono jeszcze wciąż sto
sunkowo wysoki standard ży
cia. Myślę jednak, że bierność to 
tylko jedna z jego twarzy. W sy
tuacjach krańcowych już wielo
krotnie, z dnia na dzień, ujaw
niało ono zupełnie inne oblicze. 
Zresztą już nawet jego aktyw
ność w ciągu ostatnich pięciu lat 
stanowi zaskakująco nowy ele
ment. Oczywiście nie mamy ża
dnego wielkiego, masowego ru
chu społecznego, ale ludzie już 
przestali się bać publicznego 
wyrażania swoich poglądów. 
A jestem przekonany, że to do
piero początek. 

Niedawno otrzymałeś odpo
wiedź od Tadeusza Mazowiec
kiego na Twój apel w sprawie 
Mira Kusero i Jana Carnogur
skłego. 

Ogromnie się ucieszyłem, kie
dy pierwszy sekretarz polskiej 
ambasady przyniósł mi list od 
pana Mazowieckiego i to nie tyl
ko dlatego, że był to pierwszy 
w moim życiu list od jakiegoś 
premiera. Największą radość spra
wiły mi zapewnienia pana Ma
zowieckiego, że los obu moich 
aresztowanych przyjaciół jest 
mu bliski i że w tej sprawie 
podejmie odpowiednie kroki, o 
których w swoim liście pisze 
konkretnie, nie chciałbym jed
nak na razie tego ujawniać„. 

Rozmawiał 
Andrzej Jagodziński 

Gazeta Wyborcza 1989 nr 109 z dnia 9 paź

dziernika 

NA POŁUDNIU BEZ ZMIAN. W Pradze zakoń
czyło się w czwartek dwudniowe plenum KPCz. 
W referacie programowym M. Jakes mówił m.in. 
o „procesie internacjonalizacji pomocy dla opozyc
jonistów" - udzielanej z Polski, Węgier a także 
z ZSRR. W przyjętych jednomyślnie uchwałach 
końcowych odrzucono możliwość dialogu z opo
zycją. 

Gazeta Wyborcza 89 nr 113 z dnia 13 pafdziernika 

Kary i nagrody 

Po aresztowaniu 12 paździer
nika redaktorów niezależnego 
miesięcznika Lidove Noviny, 
Jarego Rumla i Rudolfa Zema
na, grupa współpracowników 
pisma wystosowała list protes
tacyjny adresowany do świato
wej opinii publicznej. Rumlovi 
i Zemanowi grozi wyrok do 5. lat 
więzienia, za „podburzanie do 
obalenia ustroju socjalistyczne
go siłą". 

Toczy się także śledztwo prze
ciwko pozostałym członkom re
dakcji. Lidove Noviny wielokro
tnie występowały już do władz 
o legalizację, za każdym razem 
spotykając się ze zdecydowaną 
odmową. 

Autorzy listu stwierdzają, że 
„atak na Lidove Noviny jest ko-

lejnym przykładem wysiłków o
becnej władzy, pragnącej zabro
nić obywatelom szukania dróg 
wyjścia z kryzysu". Sygnatariu
sze dokumentu zażądali natych
miastowego zwolnienia areszto
wanych oraz zaprzestania rep
resji wobec prasy niezależnej. 

List podpisał miedzy innymi 
Vaclav Havel, który uhonoro
wany został prestiżową pokOJO· 
wą nagrodą zachodnioniemiec
kich wydawców, podczas coro
cznych targów we Frankfurcie. 
Władze nie zezwoliły Havlovi 

na wyjazd do RFN, gdzie miał 
odebrać nagrodę, pomimo oso
bistego wstawiennictwa w tej 
sprawie Hansa Dietricha Gens
chera. 

(WAl-01) 
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Vaclav Havel i Adam Michnik 

TEATR POLSKI W SZCZECINIE 

VACLAV HAVEL 

w przekładzie . . , . 
Andrzeja Sławomira J agodz1nsk1ego 

AUDIENCJA 

Browarnik - Andrzej Oryl 
Waniek - Adam Dzieciniak 

WERNISAŻ 

Wiera - Danuta Kamińska 
Michał - Adam Opatowicz 
Fryderyk - Adam Dzieciniak 

PROTEST 
Staniek - Zbigniew Mamont 
Waniek - Adam Dzieciniak 

Reżyseria-MAREK Gblłłi1'ilzbtgniew Wllłoń1ł.ł 
Scenografia JAN BANUCHA 
•.z JBIZI' STACHUllS!U 

inspicjent i sufler: Marianna Szyndzielorz 

premiera 26 listopada 1989 
Scena Mała 

Organizator pracy artystycznej - Beata Pfeiffer-Kurtycz, Kierownik Biura. Obsłu~ 
Widzów - Beata Buchner. Konsultant programowo-literacki Ryszard Markow. K1erown~ 
Techniczny - Tadeusz Kubiniec. Kierownicy prac?wn~: .malar~k~ej - Mi~hał Tuszyński, 
krawieckiej damskiej - Anita Kaczmarczyk, kraw1ec~1.eJ męs~1E'.J - S~an.1sław Kac~mar
czyk, perukarskiej - Jadwiga Rożniatowska, stolarskie] - Remigiusz S~1etana, tap1c~rs
kiej - Leszek Kusz, akustycznej - Aleksander Dudarenko, elek~ryczneJ - Henryk Gilas; 
główny brygadier sceny - Józef Ciemcia, rekwizytor - Janusz Sianek. 


