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VACLAV HAVEL: 

"Motyl na antenie" 
4 11 - godz. 21.35 

Działające od trzech lat Studio 
Ws.półczesne TV s tara się przed
stawiać przede wszystki m twór
czość autorów polskich, sięga 
jednak ta.kże po najwa.rtościow
sze pozycje autorów obcy ch, 
głównie taltie, które zdobyły s~ 
bie w m a cierzystych krajach za
służony sukces i p()pulat·ność. 

Vac lav Havel, mło d y , bo licz ący 
dopiero 31 lata czeski pisarz dra
maty_czny, k ic ruwnik łi t eraclti a-

. wangardowej scenki praskiej "Na 
Z abrali", zdobył rozgłos !> :':"uką 
"Uroc-zystość w ogrodzie", prze
łożoną i wys tawwną w wielu 
krajach Europy. 

Gatunek komedii, łttóry npra
wtia Havel, jest mocno osadzony 
w tra<lycjach literatury czeskiej. 
Występuje tu specjalny gatunek 
humoru: ludowy, plebejski, zwią
zany z życiem codziennym, słQ
wem - "szwejkowski". Wiadomo, 
że pewna dobroduszność tego 
humoru bywa c:zęsro pozorna; w 
istocie potrafi on być nader 
ostry, cięty i z,Jadt,iwy. Bywa, te 
do granie absurdu, do rozm.ia
rów charakterystycznych dla 
twór4:óW efSła w ionec• .c:&Ku..-

humoru,. i pure nonsensu.. Ma 
on wówczas tak niespo:iy~ sU~ 
tak cudown~ zwięzlo!Jć i wiel~ 
znaczność, że nawet po przen1&
sieniu na karty książki nie bu• 
dzi wątpLiwości co do autorstwa• 
autor jest tu zbiorowy, anoni
mowy - lud. 

Ku takiemu właśnie ~atunkowl 
humoru, pOddającemu wszystko l 
wszysl.ki~h sceptyc-mej analizie 
zdrowego rozsądku, weryfikują
cemu nasZĄ codzienność przy po-
InOCY spiętrzeń niemal absurdal
nych, unierza twórczość Vaclava 
Havela. W "Motylu na antenae .. 
wszystko bowiem tylko na pQ
zór jest normaln~: oto bohate
rowie siedzą przy stole, toe7.ąe 
do ść pretensjonaln e dysputy o 
modnych kierunkach literacldch 
estetyce l !ilozofll. W rze
czywistości jednak sytuacja jut 
od p.oczątku jest absurdaln&; 
wystarczy to nauwatyć, by po- , 
jąt, że świat Jana 1 Marzeny.
świat pseudointelektualnych sno
bów, dziwaków i darmozjadów, 
został p<Xldany przC'.I autora 
miażd ·~ąceJ, bardzo przenlkUwej ł 
"wi elopiętrowcj" krytyce. A jako 
jedyny nosiciel w~cł auten• 
tyC?.nych, jedyny Po pros-tu CZło
wiek loglcozłllie rozumiejący, osta· 
Je się prosą praaJQ rzemleśinar. 
pan Baszta,. ••• 
Programy vu 


