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Kdo byl z tvého pohledu Václav Havel? 

Patřím k těm, který si ho pamatujou před patnácti nebo kolika lety jako tu vzývanou 

modlu, světovou ikonu, a dneska se do něj zas tak kope. Lidi ho pomlouvaj a nadávaj na 

něj. No je to zvláštní. Na druhou stranu, pro mě je to dobře, protože jsem zvyklej na ten 

underground a to, že on už není modla, je mi vlastně příjemný. 

Já ještě jako klučina jsem ho vnímal jako rozevlátýho člověka s dlouhýma vlasama, co 

pil piva a chodil na koncerty a byl takovej ten… jakoby bohémskej týpek. A to je vlastně 

k jeho pochopení hrozně důležitý. Že na rozdíl od všech těch západních politiků 

nevystudoval školy a tak dál. On sestoupil z toho piedestalu a byl prostě… lidskej. 

Ráda bych mluvila o Havlovi jakožto symbolu, pojmu. Tedy ne o jeho životě, ale spíš 

o tom, co pro lidi představoval a představuje. Přijde mi, že o jeho životě už bylo 

všechno řečeno. 

To sice jo, ale ono je to potřeba. Mě to nějakou dobu už štvalo, všude Havel, Havel. Ale 

tím, jak na něj teď zas jako flušou, jak je tu Zeman a Klaus, jak táhnou k Rusku, tak Havel 

znovu nabývá na důležitosti. A to, že díky Havlovi a jeho spolupracovníkům jsme 

v NATO a v Evropský unii, to je asi fakt to nejdůležitější. 

Tady v Knihovně pečujete o jeho odkaz. Chtěla bych se zabývat právě tím odkazem, 

i když je to tak široké a abstraktní slovo. 

Ta myšlenka je vlastně strašně důležitá. Tady nikdy nevznikne nějaký posvátný muzeum. 

Knihovna byla kdysi založená po vzoru amerických prezidentů. Nikde na světě 

neexistujou takový knihovny, jen v Americe. Ale jednak se to smrsklo na českou velikost, 

protože ty knihovny Clintona, Kennedyho a já nevím koho jsou skyscrapery, kde pracujou 

stovky lidí.  

A hlavně ti lidi byli politici. A tady v Ostrovní strašně těžíme z toho, a jsme hrozně rádi, 

že nebyl jen politik. Psal i básně, takže tu máme večery poezie. Zabýval se filozofií, takže 

tu může přednášet teolog. Třetí večer tu může být uvedení Havlovy hry. No  

a čtvrtý večer tu může být třeskutá politická debata o významu NATO pro Českou 

republiku, střední Evropu, svět. Protože v tomhle všem on byl namočenej. 

 



A držíte se té původní koncepce, jak si to sám Havel představoval? 

Mně se vždycky líbilo, že o Knihovně mluvil jako o místě, kde se setkávaj lidi. Nikdy 

neříkal, že to musí být takhle a takhle, vždycky mu šlo o to, aby to bylo místo setkávání, 

takže kultura a politika dohromady. 

Co je tedy odkaz Václava Havla? 

To je tak těžký. Já myslím, že ten odkaz, úplně jasnej a politickej a důležitej pro svobodu 

a důležitej pro Českou republiku, je to, co jsem říkal – to ukotvení v NATO  

a v EU. Je to strašně důležitý, protože jsme před lety nevěděli, že Rusko bude takhle 

agresivní a imperialistický. Nevěděli jsme, že budeme mít Zemana, kterej se bude klanět 

komunistický Číně. To je tak absurdní. Nebudu trapně říkat, že je to jako z Havlovy hry, 

spíš je to jak z nějaký groteskní šílený povídky Jaroslava Haška. To jsme fakt nevěděli. 

Takže tohle je ten odkaz.  

A nepolitický? 

Osobně já pak vnímám nějakej odkaz, i když je to takhle velký slovo, v tý fascinující 

možnosti, že jak byl literát, tak neustále nechává nahlížet, až moc, do svý duše, neustále 

zmítaný pochybnostmi. On není ten politik, který před nás staví masku ráznýho, skvělýho 

chlapa. Jeho čtenář ho vidí jako toho pochybujícího člověka, a to mi přijde hrozně 

důležitý.  

V knize Perzekuce Václava Havla mě hrozně zaujalo, jak píše Olze: „Je jedna věc, kvůli 

které jsem rád,“ teďka cituju nepřesně, „ve vězení. A to je to, že si uvědomuji, že moje 

deprese často přicházely z mírného požití alkoholu. Ve vězení alkohol nepiji, proto 

deprese nemám.“ A to souvisí zase s tím bohémským prostředím, který já znám.  

Ten jeho odkaz je i v tom, že byl člověk, kterej se nepřetržitě sebezpytoval a pořád  

o tom podával nějakou zprávu. Neexistuje v český historii, a možná ani ve světový, 

možnost takhle nahlídnout do duše nějakýho celosvětově uznávanýho politika.  

Mně ještě přijde strašně důležitý, že opravdu 5 let seděl. V tý době byli všichni mí starší 

kamarádi ve vězení, že jo, já jsem byl několikrát zatčenej a bylo to normální.  

A teďka zpětně, když si to člověk promítne, že opravdu někdo odseděl 5 let a byl to 

vlastně křehkej intelektuál, nebyl to takovej ten drsnej chlap jako byli jiní disidenti, Ivan 

Jirous nebo Petr Uhl a tak. To je neuvěřitelný.  

 



Je to nepředstavitelný. 

A ještě k takový tý dehonestaci, abych to řekl zdvořile, tomu plivání na Havla, takový to 

„no jo, ten měl fešáckej kriminál“. To si člověk vůbec nedokáže představit. Samozřejmě 

to nebyly poměry z 50. let, kdy je mučili hladem nebo zabíjeli, ale bylo to strašný. A on 

tím prošel. On to opravdu… stvrdil. Takový to, co dneska zní pateticky, „život v pravdě“ 

nebo „pravda a láska“, tomu jsme se smáli i tehdy. Pak je člověk cynickej  

a říká si: Dá se vůbec pravda a láska dát dohromady? Hahaha, že jo. Ale když to někdo 

stvrdí pěti létama kriminálu… 

V čem spočívá práce šéfdramaturga Knihovny Václava Havla? 

První dva roky, to jsme ještě nebyli tady, to bylo v Řetězový ulici, galerie Montmartre, 

tak jsem to dělal já sám s jednou studentkou. A to bylo tak, že jsme fakt nevěděli, volali 

jsme a todle a todle. A teď je velká část mý práce, že zdvořile odmítám. Protože to má 

úspěch a strašně často sem lidi chtěj.  

Podle jakých kritérií tedy selektuješ? 

Mám takovou jednotící linku, že by to mělo nějak souviset s Václavem Havlem, ale volně. 

Zároveň je to třeba přístupný literátům mladýho věku, který ho samozřejmě nemohli znát. 

Ale většinou, aby to bylo nějak trošku… třeba tady teď bude, ta teda není mezi těma 

nejmladšíma, Radka Denemarková, kterou znám, která napsala vlastně hrozně politickou 

knihu na základě jejích pobytů v Číně, je to takový proti čínský diktatuře. 

Musím říct, že většinou je ta literatura nějak propojená s politikou. I když je mi to vlastně 

docela protivný, protože politický aktivismus a literatura jsou něco jinýho. Takže tady 

jsou třeba večery poezie, to jsou zase lidi mý generace, Petr Hruška nebo Petr Borkovec… 

jmenuje se Hruška Petr? To je jedno. Ale dělal jsem v tom Montmartru spoustu večerů 

úplně mladejch literátů. To teď neděláme, protože je tady Magnesia Litera.  

Mně někdo napíše: „skotský básník by u vás rád měl pořad“ a já řeknu: „promiňte, to se 

sem nehodí“. Dáváme vlastně prostor literátům ze zemí, kde ta svoboda není úplnou 

samozřejmostí. Je to jednoduchý. Radši vezmu běloruskýho básníka než norskou 

básnířku. Ta Norka může být kdekoli. Nebo jsou tady disidenti z Číny, disidenti z Ruska, 

to je běžný. To je úplně jasný navázání na Havla.  

 



Byla jsem na Debatě s Respektem s názvem První světová kyberválka a bylo to 

celkem vyhrocené, lidé křičeli přes sebe. Děje se to často? 

My jsme všichni rádi, že sem tihle lidi chodí málo. Spíš očekáváme, že začnou chodit 

takový bojůvky a budeme muset mít ochranku.  

Bylo to několikrát vyhrocený, když tady třeba byli Arméni. Arménská genocida je pořád 

žhavý téma v Turecku, oni to popírají, že jo. A když tady byli Arméni, tak přišlo prostě, 

já nevím, třináct Turků s transparentama a já jsem byl připravenej, že budu volat policii. 

Nebo když začala ukrajinská válka, a strašně moc pořadů dělám na téma Ukrajina, tak 

chodili provokatéři. Ale takový zatím ne vážný.  

A co v takových situacích děláte? 

Musíš mít dobrýho moderátora. A je dobrý, když tam je nějakej chlápek, tak často stačí, 

když k tomu člověku tak přijdeš a on začne jako „dobrý, děkuju, děkuju“… dáváš najevo 

takový to hospodský, víš co. A pak teda ta hrozba policií, že přijede za minutu  

a půl, vždycky zapůsobí. Takže to nikdy nebylo úplně vážný. Nebo pak vidíš, že ten 

člověk je fakt cvok. To tak jako bývá. Nebo sem chodila pravidelně jedna paní, která 

vždycky ještě něco ukradla a snažila se to rozbít. Ty toho člověka tak zdvořile vyvádíš  

a čekáš, až mu změní medikaci 

Ale to je takový moje největší zklamání, že často ty debaty takhle dopadnou. Vždycky 

jsem si myslel „svobodná debata, to bude ono, vyměníme si názory“, ale moc to 

nefunguje. Protože se často řeči ujme někdo, kdo chce mít svůj projev.  

Jo, takový tam jeden taky byl. 

To jsou většinou blázni a ty musíš mít moderátora, který umí těm lidem vzít slovo.  

Ale to není jen politika, to je i literatura. Je pořad o literatuře a někdo vstane a začne ti 

recitovat svý básně. Taky ho musíš nějak zastavit, že jo.  

 

Dotazovaný mi pomáhal s hledáním materiálů k mé literární reportáži a již při prvním 

setkání mi nabídl tykání. 

 


