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1976 – Horský hotel, hra o pěti dějstvích
premiéra 23. května 1981, Burgtheater, Vídeň

1978 – Protest, jednoaktová hra
premiéra 17. listopadu 1979, Burgtheater, Vídeň

1983 – Chyba, jednoaktová hra
premiéra 29. listopadu, Stadsteater, Stockholm

1984 – Largo desolato, hra o sedmi obrazech
premiéra 13. dubna 1985, Burgtheater, Vídeň

1985 – Pokoušení, hra o deseti obrazech
premiéra 23. května 1986, Burgtheater, Vídeň

1987 – Asanace, hra o pěti obrazech
premiéra 24. listopadu 1989, Schauspielhaus, Curych

1988 – Zítra to spustíme, historická meditace o pěti dějstvích
premiéra 21. října 1988, Divadlo na provázku, HaDivadlo, Brno

2007 – Odcházení, hra o pěti dějstvích
premiéra 22. května 2008, Divadlo Archa, Praha

2010 – Pět tet, mikrohra, volné pokračování aktovky Vernisáž
premiéra 13. června 2010, Divadlo Husa na provázku, Brno

(Převzato z publikace Václav Havel: O divadle, uspořádala Anna Freimanová, 
vydala Knihovna Václava Havla, 2012.)

1960 – Rodinný večer, tragédie o jednom dějství
premiéra 3. února 2000, Divadlo na Vinohradech, Praha

1961 – Ela, Hela a stop, samostatný výstup, původně pro revue  
Ivana Vyskočila Autostop
premiéra 4. prosince 2009, Divadlo v Dlouhé, Praha

1963 – Zahradní slavnost, hra o čtyřech dějstvích
premiéra 3. prosince 1963, Divadlo Na zábradlí, Praha

1965 – Vyrozumění, hra o dvanácti obrazech
premiéra 25. července 1965, Divadlo Na zábradlí, Praha

1968 – Ztížená možnost soustředění, hra o dvou dějstvích
premiéra 11. dubna 1968, Divadlo Na zábradlí, Praha

1971 – Spiklenci, hra o patnácti obrazech
premiéra 8. února 1974, Theater der Stadt Baden-Baden 

1972 – Žebrácká opera, hra o čtrnácti obrazech na téma Johna Gaye
premiéra 1. listopadu 1975, Divadlo na tahu, Horní Počernice

1975 – Audience, jednoaktová hra
premiéra 9. října 1976, Burgtheater, Vídeň

1975 – Vernisáž, jednoaktová hra
premiéra 9. října 1976, Burgtheater, Vídeň I D E A lismus
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Narodil jsem se roku 1936 
v podnikatelské rodině. 

Můj otec byl spolumajitel firmy 
Restaurační podniky Lucerna 
a  Barrandova a vybudoval na 
tehdejším okraji Prahy vilovou 
čtvrť Barrandov. Pro můj bur-
žoazní původ mi bylo odepřeno 
vyšší vzdělání a od roku 1951 jsem 
tedy pracoval manuálně. Vyučil 
jsem se chemickým lučebníkem 
a přitom absolvoval večerní gym-
názium pro pracující. Na vysokou 

školu humanitního či umělecké-
ho zaměření jsem se po maturi-
tě – rovněž z kádrových příčin – 
nedostal, a tak jsem absolvoval 
dva semestry ekonomie dopravy 
na ČVUT v naději, že se mi po-
daří přestoupit časem na jinou 
vysokou školu. To se mi nepoda-
řilo a v roce 1957 jsem nastoupil 
základní vojenskou službu. Byl 
jsem u ženistů a dosáhl hodnosti 
vojína. Po návratu z vojny v roce 
1959 jsem nastoupil jako kulisák 
ve Werichově divadle ABC, odkud 
jsem v roce 1960 přešel na pozvá-
ní Ivana Vyskočila do Divadla Na 
zábradlí. Tam jsem v  různých 
funkcích působil po boku reži-
séra Jana Grossmana až do roku 
1968. Když jsem se stal drama-
turgem, bylo mi umožněno vy-
studovat dálkově dramaturgii na 
Divadelní fakultě AMU. Pominu-li 
několik měsíců v roce 1975, kdy 
jsem pracoval v trutnovském pi-
vovaře, a několik let strávených 
ve vězení (hlavně v letech 1979 
až 1983), žil jsem od roku 1968 
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až do svého zvolení prezidentem 
na volné noze. 

V roce 1953 jsem se seznámil 
s Olgou Šplíchalovou, kterou jsem 
si v roce 1964 vzal a která zemřela 
v roce 1996. 

Od mládí jsem měl to štěstí, 
že jsem se mohl stýkat s nejlep-
šími českými spisovateli té doby, 
vesměs úplně, nebo částečně 
zakázanými. Od roku 1956 jsem 
se různě kriticky projevoval 
a občansky angažoval, byl jsem 
například předsedou redakční 
rady časopisu Tvář a v roce 1968 
předsedou Kruhu nezávislých spi-
sovatelů. Později jsem byl u zrodu 
Charty 77, Výboru na ochranu 
nespravedlivě stíhaných, peti-
ce Několik vět a podílel jsem se 
autorsky na mnoha dalších kri-
tických dokumentech či sami-
zdatových publikacích. Veřejně 
cokoli vydávat jsem samozřejmě 
nemohl. V listopadu 1989 jsem se 
ocitl se středu převratného dění 
a posléze jsem se stal českoslo-
venským prezidentem, kterým 
jsem byl do roku 2003. 

Píši od raného mládí. Nejprve 
jsem psal básně, později hlavně 
různé eseje a divadelní hry. Z del-
ších textů esejistické povahy bych 

jmenoval knížky Moc bezmocných 
(1978), Dálkový výslech (1986), 
Letní přemítání (1992) a Prosím 
stručně (2006). Značný politic-
ký ohlas získal v roce 1975 můj 
otevřený dopis Dr. Husákovi. Své 
dopisy z vězení jsem vydal pod 
názvem Dopisy Olze (1983). 

Mimo her a scénářů, na nichž 
jsem se autorsky podílel jen zčás-
ti, a jedné kratší hry rozhlasové 
(Anděl strážný) a jedné televizní 
(Motýl na anténě), jsem napsal 
tyto hry: Zahradní slavnost (1963), 
Vyrozumění (1965), Ztížená mož-
nost soustředění (1968), Spiklenci 
(1971), Žebrácká opera (1972), 
Audience (1975), Vernisáž (1975), 
Horský hotel (1976), Protest (1978), 
Chyba (1983), Largo desolato 
(1984), Pokoušení (1985), Asanace 
(1987) a Zítra to spustíme (1988). 

První verzi hry Odcházení 
jsem napsal už v létě 1989, tedy 
před listopadovými změnami. 
Pak jsem tu látku na dlouhá léta 
odložil a vrátil se k ní až v roce 
2006. Konečnou podobu získala 
hra v roce 2007. 

Mé osmisvazkové Spisy vy-
dalo Nakladatelství Torst. Jsou 
v  nich všechny prezidentské 
projevy, které jsem napsal (a ne-

Václav Havel – vlastní 
životopis



Tomáš V. Hron, Jaroslav Slánský (Audience)» 8 «

říkal tedy spatra). Nejsou v nich 
samozřejmě tuny osobní či úřední 
korespondence nebo různých po-
kynů, které jsem v životě napsal. 
Tu a tam nějaký výbor z nich vy-
chází a pro čtenáře je takové čtivo 
jistě zajímavější, než mé texty ur-
čené veřejnosti. 

Nevím, zda se mám radovat, 
či být smutný. Spíš asi to druhé. 

Vše, co jsem napsal a co může tak 
či onak zpřítomnit různé význam-
né dějinné okamžiky či přiblížit 
atmosféru různých dob, se pokou-
ší shromažďovat nedávno vzniklá 
Knihovna Václava Havla. 

V roce 1997 jsem se oženil 
s Dagmar Veškrnovou. Rodiče už 
nemám. Mám bratra Ivana, který 
je vědcem.

Václav Havel v kladenském divadle, listopad 1989, foto: Jan Kačír

(Václav Havel v roce 2008, převzato z programu k inscenaci hry Asanace 
v režii Andreje Kroba, Klicperovo divadlo Hradec Králové, 2016)

E?X?I?S?T?E?N?C?I?A?L?I?S?M?U?S?
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Ve svém neštěstí mám jedno štěstí, které není dopřáno každému 
a které mi aspoň částečně nahrazuje to, oč jsem připraven. Mé hry 
jsou totiž v míře, která mne samého vždy znovu překvapuje, uvádě-
ny různými divadly v zahraničí. Ale nejen to: mám dokonce i svůj 
náhradní divadelní domov: je jím vídeňský Burgtheater, který už 
deset let uvádí vždy poprvé mé hry a jehož téměř domácím autorem 
jsem se stal. Jak už asi ani jinak u mne být nemůže, i tyto radostné 
okolnosti nejsou prosty paradoxů: jedním z nich je, že jsem v životě 
ve vídeňském Burgtheatru nebyl a že jeho ředitele pana Benninga 
jsem osobně poznal teprve nedávno, když mne v Praze navštívil.

Daleko od divadla 

(Václav Havel: Daleko od divadla, 1986)

Václav Havel v kladenském divadle, listopad 1989, foto: Jan Kačír

dua           lismus



K zahraničním premiérám 
her Václava Havla
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Václav Havel (1936–2011) se 
jako publicista a divadelní 

autor etabloval v první polovině 
šedesátých let, kdy psal do před-
ních kulturních časopisů a praco-
val jako dramaturg v Divadle Na 
zábradlí. Pro ně napsal tři hry: 
Zahradní slavnost, Vyrozumění 
a Ztíženou možnost soustředění. 
Díky německému literárnímu 
agentovi a řediteli divadelního 
oddělení hamburského naklada-
telství Rowohlt Klausi Junckerovi 
byly všechny tyto hry brzy uvede-
ny v německém jazyce v berlín-
ském Schiller-Theater.

Po krátkém uvolnění v šede-
sátých letech se komunistický 
režim snaží nabytou svobodu 
občanů v Československu opět 
okleštit. Václav Havel je postup-
ně umlčován a nakonec z  ofi-
ciálního kulturního prostředí 
vytěsněn. Jeho díla se v jeho re-
publice nesměla publikovat ani 
hrát. Havlovo pronásledování 
Státní bezpečností vyvrcholilo 
v letech 1979–1983 čtyřletým vě-

zením. Poté napsal během pěti 
let mj. tři celovečerní divadelní 
hry – Largo desolato, Pokoušení 
a  Asanaci. Ani ty nemohly být 
uvedeny na žádné oficiální do-
mácí scéně.

Tolik postrádaný divadelní 
domov mu v letech 1975–1986 po-
skytl ve vídeňském Burgtheatru 
jeho tehdejší ředitel Achim 
Benning. Díky němu měly ve 
Vídni premiéru všechny úspěšné 
aktovky Václava Havla (Audience, 
Vernisáž a Protest) a celovečerní 
hry Horský hotel, Vyrozumění, 
Largo desolato a Pokoušení. 
Žádnou z nich sice autor nemohl 
vidět, ale většinu z nich s přáteli 
ve svém pražském bytě přivítal 
malou oslavou ve stejném čase, 
kdy ve Vídni probíhala premiéra.

Na jedné straně se po světo-
vé premiéře dramatikovy hry na 
prestižní evropské scéně herci 
děkují, na druhé straně sedí o tři 
sta kilometrů dál v podhůří čes-
kých hor autor na ztemnělém 
dvorku v proutěném křesílku 

s  policejním autem za plotem. 
Na jedné straně zájem médií 
a kritiků významných deníků – na 
druhé straně rušičkami atakova-
ný signál chrastícího tranzistoro-
vého rádia, z nějž se autor snaží 
vyrozumět, jak to ve Vídni dopad-
lo. Ve Vídni slavnostně oblečené 
obecenstvo – v Praze později vě-
zeňská cela.

Burgtheater poskytl hrám 
Václava Havla své nejlepší herce 
(Sonja Sutter, Johannes Schauer, 
Sebastian Fischer, Maresa 
Hörbiger, Elisabeth Augustin, 
Helma Gautier, Rudolf Wessely 
a další) v čele s Joachimem 
Bißmeierem, který prokázal 
velké porozumění pro osobitost 
a humor Havlových textů a stal 
se vynikajícím interpretem jeho 
klíčových postav, především 
Ferdinanda Vaňka. Ke spolupráci 
byli vyzváni evropsky respektova-
ní režiséři (Jürgen Bosse, Leopold 
Lindtberg, Peter Palitzsch, a Čech 
Vojtěch Jasný). Ohlasy vídeň-
ských představení nebyly jed-

noznačné u recenzentů ani u di-
váků – velký úspěch se střídal 
s neporozuměním a kritikou. Ale 
fakt, že Havlova díla započala na 
první vídeňské scéně úspěšnou 
pouť po jevištích celého světa, je 
neoddiskutovatelný. A stejně tak 
to, že i v tomto případě ukázal 
fenomén „divadlo“ svou nejlepší 
tvář a v plné síle se projevil ve 
smyslu, který zazněl v dopise 
Václava Havla své ženě Olze: 
„Jistá zvláštnost (jednostrannost) 
společně sdíleného zážitku (nesdí-
lejí a nemohou a nechtějí ho sdílet 
všichni) způsobuje, že tu nejde jen 
o něčí dorozumění o něčem, ale 
často i o dorozumění proti něčemu 
a proti někomu. Tento fakt vzniklou 
pospolitost nutně posiluje: dík jemu 
je také vstup takovéhoto divadla 
do společenského vědomí vždycky 
i trochu kontroverzní, ale právě 
tím skutečně oplodňující. Snad by 
se dalo celkově říct, že zdrojem této 
pospolitosti není společná identi-
fikace s řádem věcí‘, ale společná 
účast na řádu ducha‘.“

(Zdroj: materiál k výstavě Václav Havel: Jeho svoboda, naše svoboda – 
premiéry dramatika, disidenta a prezidenta ve vídeňském Burgtheatru 
v letech 1976–1986. Hlavní pořadatelé: Knihovna Václava Havla, České 
centrum Vídeň.)



???Miroslav Večerka, Viktor Zavadil (Protest)



O vaňkovských aktovkách
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Několik mých přátel spisova-
telů, kteří se po roce 1969 

octli v podobné situaci jako já, 
byli totiž ve své vlasti zakázáni 
a veřejně za své občanské postoje 
zhanobeni, mělo v sedmdesátých 
letech dobrý zvyk, že se každo-
ročně sjeli v létě na jeden víkend 
na mé venkovské chalupě. Při 
těchto setkáních jsme si – mimo 
jiné – předčítali i své nové práce. 
V roce 1975 jsem před tímto se-
tkáním a vlastně hlavně proto, 
abych na něm měl co přečíst, 
napsal (asi během dvou dnů) jed-
noaktovku Audience. Byla inspi-
rována mou vlastní zkušeností 
(v roce 1974 jsem byl zaměstnán 
v pivovaru) a byla určena, jak 
zřejmo, především pro pobavení 
mých přátel. Byl to vlastně jen 
dialog takzvaného „disidentního“ 
spisovatele Vaňka, pracujícího 
v pivovaru, se sládkem, tj. jeho 
nadřízeným (tuto postavu jsem si 
vymyslel, nicméně uložil jsem do 
ní pochopitelně rovněž mnoho 
svých zkušeností – a zdaleka 
nejen z  pivovaru). Nenapadlo 
mne, že někomu jinému – totiž 

i těm, kdo mne osobně neznají, 
neznají mou situaci a nevědí, že 
jsem pracoval v pivovaru – by ta 
hra mohla něco podstatnějšího 
říct. Ukázalo se, že jsem se – jako 
ostatně už vícekrát ve své lite-
rární práci – zmýlil: ta hra měla 
úspěch nejen u mých přátel, ale 
brzy nejrůznějšími způsoby pro-
nikla do poměrně širokého pově-
domí české veřejnosti a získala 
si u ní oblibu; nejednou jsem se 
dokonce setkal s tím, že zcela 
mi neznámí lidé (například v re-
stauraci či náhodní stopaři, které 
jsem vezl v autě) ji nejen znali, 
ale některé repliky z ní si i osvoji-
li a v různých situacích – jakožto 
citáty či parafráze – užívali (tak 
trochu i jako určité „poznávací 
znamení“ lidí duchovně spřízně-
ných). Tato široká domácí odezva 
mě přirozeně těšila, tím spíš, že 
to bylo v podmínkách, kdy tato 
hra nemohla být v mé zemi ve-
řejně provozována či publiková-
na. Těšilo mne to ovšem hlavně 
proto, že se zřejmě stalo to, co si 
myslím, že se u každého umění 
vlastně děje či má dít: totiž že 

dílo jaksi přesahuje svého auto-
ra, že je tak říkajíc „chytřejší než 
on“ a že prostřednictvím autora – 
ať už vědomě sledoval jakýkoli 
záměr  – se prodírá na povrch 
a projevuje nějaká hlubší prav-
da o jeho době. Povzbuzen touto 
zkušeností, napsal jsem později 
ještě dvě „vaňkovské“ aktovky, 
Vernisáž a Protest. Tyto tři hry 
pak byly uvedeny mnoha divadly 
v různých zemích a ukázalo se, že 
navzdory poněkud speciální a ne-
obvyklé zkušenosti, z níž vyrůs-
taly, byly obecně srozumitelné. 
Třetí z těchto aktovek, Protest, 
jsem přitom psal už po domluvě 
s přítelem Pavlem Kohoutem jako 
protějšek k jeho – rovněž „vaňkov-
ské“ – aktovce Atest: psali jsme ty 
hry s úmyslem, aby byly poprvé 
uvedeny společně, což se také 
stalo. Kohout napsal později – 

když jsem už byl ve vězení – další 
„vaňkovskou“ aktovku Marast; 
můj přítel Pavel Landovský na-
psal přibližně v téže době svůj 
Arest a posléze – po svém návra-
tu z vězení, kde jsme byli společ-
ně – napsal „vaňkovskou“ aktovku 
ještě přítel Jiří Dienstbier.

Snad by bylo na místě, mám-
-li na okraj celé této „vaňkovské“ 
série něco říct, abych především 
zdůraznil, že Vaněk není Havel.  
Samozřejmě: uložil jsem do té 
postavy určité své vlastní zku-
šenosti, rozhodně zřetelněji, 
než jak autor obvykle sám sebe 
do svých postav ukládá, a ne-
pochybně jsem té postavě dal 
i určité své osobní rysy, přesněji 
řečeno něco z toho, jak já sám 
sebe v určitých situacích vidím. 
To všechno ale neznamená, že 
jde o nějaký můj autoportrét.

(Václav Havel 25. července 1985 pro souborné anglické vydání The Vanek 
Plays, kráceno)
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Vsobotní příloze deníku, 
která vyšla 7. října 1989, 

se objevil ve společenské rubri-
ce nenápadný inzerát s přáním 
Ferdinandu Vaňkovi. Jméno 
prvotně pochází z Havlovy hry 
Audience a mělo skrýt gratulaci 
právě pro dramatika a pár mě-
síců nato budoucího prezidenta.

Inzerát podal v Rudém právu 
Petr Rýgr. Říká: „Nějaké následky 
jsem očekával. Jenže když nic neu-
děláte, také nesete nějaké násled-
ky. Třeba ztrátu sebeúcty. Doba do 
převratu byla krátká, ale vím, že 
se tenkrát ptali kamarádky, jest-
li nás zná. Asi chystali nějakou 

smyčku.“ Ač nebyl sympatizan-
tem režimu a Rudé právo nečetl, 
v den, kdy měl inzerát vyjít, si ho 
koupil. 

Petr Rýgr jezdil od svých šest-
nácti let k Havlům na Hrádeček 
půjčovat si knížky. Když přání 
k narozeninám vyšlo, bylo mu 
osmadvacet. Nápad však nosil 
v hlavě delší dobu. „Chtěl jsem 
komunistům provést nějakou po-
ťouchlost.“

Na inzerát pak zavzpomínal 
po mnoha letech s Václavem 
Havlem na Hrádečku. Havel mu 
jako poděkování daroval jednu 
ze svých knih s věnováním.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ? ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

FILOZOF‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗

Příběh slavného inzerátu 
v Rudém právu 

(zdroj: radiozurnal.cz, autor článku: Martin Karlík, kráceno)



Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární,
audiovizuální agentura, z.s., Krátkého 1, Praha 9.

V roce 2018 vydala společnost Divadla Kladno s.r.o. 
Cena programu je 20 Kč včetně DPH.

Poděkování: Tomáš Glasberger, Dominika Havlová, Daniel Rejchrt, 
Věra Vaiglová, Kateřina Zázvorková, Richard Maška.

Jednatel společnosti Divadla Kladno s.r.o.: Jan Krafka; umělecký šéf: Jaroslav Slánský. Program připravily:  
Kristýna Čepková, Anna Smrčková. Výprava byla zhotovena v produkci Městského divadla Kladno. Šéf UTP 
a výroby: Karel Koláček; vedoucí dílen: Martin Novák; vedoucí krejčovny: Věra Kalábová; světla: Aleš Kubovič; 
zvuk: Vladimír Nejedlý; rekvizity: Lucie Novotná; garderoba: Kateřina Pešáková; vlásenky: Malvína Hloušková; 
jevištní mistr: Miroslav Novák. Fotografie na obálce, fotografie z inscenace a grafické zpracování: Tomáš Glasberger 
(tomasglasberger.com).

»tiráž «

Zřizovatel společnosti Divadla Kladno s.r.o.

Inscenace byla realizována s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

Partneři společnosti Divadla Kladno s.r.o. 

Hlavní partner společnosti Divadla Kladno s.r.o. 

Za podporu děkujeme Švestkovic zahradnictví.


