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Sbírka grafické poezie Antikódy je jedním z neopomenutelných dokladů tvůrčího talentu 

Václava Havla. Knihovna Václava Havla se rozhodla toto mimořádné dílo připomenout 

veřejnosti dvěma způsoby: ve spolupráci s Novou scénou připravila na piazzetě 

Národního divadla výstavu Antikódy Václava Havla a do svého edičního plánu zařadila 

druhé samostatné vydání Antikódů. Toto vydání obsahuje oproti předchozím též nově 

nalezené básně a kompletní znění teoretické statě Václava Havla o experimentální 

poezii. 

 

 

Když v roce 1964 přinesl Havel svou strojopisnou sbírku s názvem Antikódy do nakladatelství 

Mladá fronta, byl odmítnut. O dva roky později mu už v témže nakladatelství vyšla kniha 

Protokoly, v níž se mimo jiné objevil i výběr z Antikódů. Šlo – pozdějšími slovy Josefa 

Hiršala – o „angažovanou artikulaci absurdity“, užívající postupy soudobé experimentální 

poezie, ale obohacující ji o společenskokritický obsah. V následujícím čtvrtstoletí využíval 

Václav Havel tvůrčích postupů vizuální poezie většinou jen k vytváření příležitostných děl, 

zamýšlených převážně jako osobní vzkazy či blahopřání. 

 

Václav Havel charakterizoval Antikódy takto: „Má sbírka se jmenuje provokativně ´Antikódy´ 

ne proto, že nevěřím ve smysl kódovacích aparatur v nejširším slova smyslu, ale naopak právě 

proto, že si bez jejich rozvoje nedovedu představit život kulturního člověka a že jsou přitom ve 

své nejvlastnější podstatě – totiž právě ve své úloze komunikativního prostředku – 

znehodnocovány a negovány fetišizujícím kultem, který jejich sémantickou funkci zaměňuje 

stále viditelněji mystifikující funkcí pseudosémantickou.“ 

 

 

VÝSTAVA ANTIKÓDY VÁCLAVA HAVLA 

Výstava sestavená z nejpůsobivějších Havlových vizuálních básní a nazvaná Antikódy 

Václava Havla bude umístěna na piazzetě Národního divadla od 12. března do 7. dubna 2013. 

Výstavu pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Národním divadlem u příležitosti 

nového vydání básnické sbírky Antikódy a premiéry stejnojmenné inscenace, připravované 

souborem Laterny magiky na jevišti Nové scény. Premiéra se uskuteční 21. března 2013. 

 

Vernisáž výstavy na piazzetě Národního divadla proběhne 12. března od 17.00 hodin. 



 

KNIHA ANTIKÓDY 

Po částečném publikování sbírky v knize Protokoly (1966) se Antikódy dočkaly prvního 

samostatného vydání až v roce 1993. Toto vydání zahrnovalo jak původní sbírku z roku 1964, 

tak vizuální básně pozdější. Zatím nejúplnější vydání Havlových Antikódů přinesl první 

svazek jeho Spisů v roce 1999. 

 

Knihovna Václava Havla nyní připravila druhé samostatné vydání, které editorka Lenka 

Jungmannová přibližuje těmito slovy: „Od posledního vydání Antikódů v roce 1999 bádání 

v archivu Václava Havla pokročilo, a tak bylo nově nalezeno 7 grafických básní, kompletní 

znění autorova teoretického textu o nich a také originály sedmnácti dříve již uveřejněných 

typogramů. Nejnovější vydání tedy obsahuje navíc 7 typogramů: jeden byl nalezen v autorově 

pozůstalosti (pracovně jsme ho nazvali „socialistický problém“), čtyři v programové brožuře 

k inscenaci hry Vyrozumění nastudované v roce 1966 v kolínském divadle a jeden ve 

strojopisném sborníku Karlu Kosíkovi. Sedmým nově nalezeným je typogram, který jsme 

pracovně nazvali (čekej) a který pochází z pozůstalosti Jana Zábrany, jemuž ho autor někdy 

na přelomu 50. a 60. let poslal v dopise. Jedná se pravděpodobně o vůbec nejstarší Havlův 

typogram. Unikátním nálezem, který jsme do knihy rovněž zařadili, je pak kompletní znění 

Havlova eseje o vizuální poezii, který napsal v polovině 60. let – tedy v době, kdy pracoval na 

Antikódech.“ 

 

Tisková konference ke knize Antikódy se za účasti editorů, Lenky Jungmannové a Jana Šulce, 

uskuteční 18. března od 15.00 hodin na Nové scéně Národního divadla (Národní 4, Praha 1). 

Účastníci tiskové konference budou mít exkluzivní možnost zhlédnout ukázky z připravované 

inscenace Laterny magiky Antikódy. 

 

Slavnostní uvedení Antikódů proběhne v Knihovně Václava Havla (Řetězová 7, Galerie 

Montmartre, Praha 1) v průběhu měsíce dubna. 
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