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Anotace 

Bakalářská práce formou literární reportáže představuje Knihovnu Václava Havla  

a odkaz člověka, jehož jméno nosí. V teoretické části vymezuje žánr literární reportáže. 

Nejdříve popisuje historický vývoj reportáže se zaměřením na české a polské 

novinářské a literární prostředí. Poté v kontrastu s českou tradicí definuje specifický 

žánr, kterým je polská literární reportáž, přičemž se detailněji zaměřuje na typy 

vypravěčů a jazyk. V praktické části dochází k realizaci poznatků ve formě autorské 

literární reportáže, která přibližuje prostředí a fungování Knihovny Václava Havla. 

Čtenáři prezentuje unikátní instituci, která vznikla po vzoru amerických prezidentských 

knihoven za účelem archivace a vydávání textů Václava Havla a archiválií s ním 

spojených, ale i k pořádání kulturních akcí, jež v sobě nesou jeho ducha. Literární 

reportáž Havlův odkaz v Ostrovní 13 přináší interpretaci, co daný odkaz představuje, 

v jakých oblastech můžeme dodnes vnímat vliv Václava Havla a čím je pro mnohé 

inspirací. Základem pro ni je mediální rešerše, studium Havlových textů, návštěvy 

instituce a rozhovory s Jáchymem Topolem, který je v Knihovně dramaturgem. 

Výsledkem je text kombinující zpravodajské, dokumentární a beletristické prvky, který 

představuje instituci, jež se snaží uchovat a prezentovat Václava Havla nejen jako 

státníka, ale i literáta, disidenta a bojovníka za lidská práva. 

 

Annotation 

This thesis presents the Václav Havel Library and the legacy of the person whose name 

it holds in the form of the literary reportage. In the theoretical part it defines the literary 

reportage genre. Firstly it describes the historical development of the reportage, 

focusing on the Czech and Polish journalistic and literary enviroment. Then, in contrast 

with the Czech tradition, it defines the specific genre that is the Polish literary reportage, 

focusing in more detail on the types of narrators and the language it uses. In the 

practical part the theoretical knowledge is being implemented in the form of an original 

literary reportage, which presents the environment and the functioning of the Václav 

Havel Library. It presents an unique institution that was modeled on the American 

presidential libraries for the purpose of archiving and publishing the works of Václav 

Havel and related materials, as well as organising cultural events that carry his spirit. 

The literary reportage Havel’s legacy at Ostrovní 13 gives an interpretation of what the 

legacy represents, meaning in what areas we can still feel the influence of Václav Havel 



   

and what makes him an inspiration to many. The basis of the reportage is a media 

research, Havel’s works, visits of the institution and interviews with Jáchym Topol, who 

takes care of the cultural program in the Library. The result is a text combining 

reporting, documentary and literary elements, which gives a picture of an institution that 

seeks to preserve and present Václav Havel not only as a states man, but also as  

a writer, a dissident and a human rights fighter. 
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Úvod 

Sedím ve vlaku na trase Brno-Praha. Na malém odklápěcím stolečku přiřazeném každé 

čtveřici sedaček v mém vagonu mám rozmístěno až příliš věcí. Tenké lepicí záložky 

zářivých barev, zmuchlaný papír s poznámkami a malou dřevěnou tužku omylem 

odnesenou ze švédského obchodního domu s nábytkem. Rukama si přidržuji rozevřené 

knihy. Jsou jimi Dálkový výslech a Do různých stran, kniha rozhovorů a kniha esejů 

Václava Havla. 

 Z četby rozhovorů mě vyruší manželská dvojice. Muž beze slov pokyne, zda je 

na dvojsedadle naproti mně volno. S úsměvem přikyvuji a vracím se ke své práci. 

Pasivně však odposlouchávám jejich hovor a zpozoruji, že mluví rusky. Periferním 

viděním si všímám, že muž při rozhovoru se svou ženou nenápadně pokukuje po mých 

knihách.  

V mozku se mi aktivuje čip stereotypů a začínám uvažovat, co si myslí o mém 

výběru. Možná ho to uráží a možná by chtěl mé knihy prohodit pootevřeným oknem 

nad námi. Možná taky vůbec neumí číst latinku a možná je mu to úplně jedno. 

„Promiňte, mluvíte anglicky?“ osloví mě najednou. 

„Ano, jistě.“ A je to tu. Ošklivě zklamu naši školní knihovnici, protože tyhle dva 

artikly teď skončí někde ve škarpě vedle kolejiště. 

„Vidím, že čtete Vaclava Gavla. Já zbožňuji Gavla,“ říká se silným slovanským 

přízvukem. „Nemohl bych si to půjčit?“ ukazuje na brožovanou knihu ležící na 

stolečku, z níž trčí řada barevných lístečků. „Neumím česky, ale jen držet knihu od něj 

je pro mě…“ naráží na mantinel své slovní zásoby v anglickém jazyce a větu dokončuje 

gestikulací a rozpačitým úsměvem.  

V mírném zmatení mu podávám knihu a on jí okamžitě začíná listovat 

s nadšením malého kluka, který právě dostal novou stavebnici. Dává mi tím dostatek 

času a prostoru vstřebat to, co se právě stalo. 

„Víte, Gavel byl disident a já jsem disident z Ruska.“ 

 

… 
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Václav Havel byl nepochybně významnou osobností, která měla přímý podíl na 

formování našich moderních dějin. Svou velikostí však přesáhl hranice a i tři desetiletí 

po sametové revoluci je velkou inspirací pro zastánce lidských práv po celém světě. 

Knihovna Václava Havla vznikla, aby jeho odkaz v myslích lidí s časem nevyhasl. 

Touto prací se pokusím vymezit, co konkrétně daný odkaz představuje a jak se 

ho unikátní instituce, stvořená po vzoru knihoven amerických prezidentů, snaží 

prezentovat. Zároveň přiblížím prostředí Knihovny Václava Havla, její fungování  

a osoby, které se o něj starají.  

Formou zpracování bude literární reportáž, útvar na pomezí publicistiky  

a literatury. Autor se v ní snaží na téma pohlížet z různých úhlů a dávat jej do 

souvislostí. Pracuje pouze s fakty, využívá však literární jazyk a postupy, čímž dokáže 

lépe vykreslit emoce spojené s tématem, ale i celkově události či osudy lidí.  

 

V teoretické části přiblížím žánr literární reportáže. Pro pochopení postupného 

vzniku tohoto útvaru nastíním celosvětovou historii reportáže od počátku jejího 

formování do současnosti s podrobným zaměřením na vývoj v Česku a Polsku. Poté 

v kontrastu s českou podobou žánru definuji polskou literární reportáž, přičemž se 

detailněji zaměřím na typy vypravěčů a jazyk. 

Dále se budu věnovat četbě tvorby polských reportérů a rešerši, studiu textů 

Václava Havla a dokumentů dostupných v archivu Knihovny Václava Havla, podniknu 

také osobní návštěvy instituce a povedu rozhovor s Jáchymem Topolem, který se stará  

o kulturní program. 

 Následovat bude autorská literární reportáž jakožto praktická část práce. 

Ústředním motivem je odkaz Václava Havla a instituce, jež se v tomto odkazu snaží 

v současné době pokračovat. Text bude obsahovat reportážní popisy tří akcí 

z kulturního programu Knihovny VH, útržky rozhovoru s Jáchymem Topolem  

a výkladové pasáže o podrobnostech z Havlova života a činnosti. Text bude volně 

členěn graficky odlišenými citacemi Václava Havla, jež souvisejí s tématy a navozují 

další. 
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1. Reportáž a literární reportáž 

Reportáž jako takovou lze nejobecněji definovat jako „publicisticko-beletristický žánr 

podávající očité svědectví o aktuálních společenských jevech“.1 

Etymologicky tento pojem vychází z francouzského výrazu „reportare“, 

znamenající přinášet, ve významu přinášet informaci.2 Rozsah pojmu se liší v rámci 

jednotlivých národních literatur. Anglické slovo „report“ kupříkladu zahrnuje reportáž  

i publicistickou zprávu. V ruské literatuře pak slovo reportáž označuje pouze 

publicistickou podobu žánru a její umělecká varianta spadá do kategorie drobné prózy.3 

V zemích severní Evropy, konkrétně Norsku, Švédsku a Dánsku, které jsou 

každoročně hodnoceny jako jedny ze zemí s nejsvobodnější žurnalistikou na světě,4 

nemá reportáž příliš dlouhou tradici.5 

V českém prostředí jde o publicistický žánr, který za použití rozličných 

stylistických a kompozičních postupů popisuje skutečnost na základě přesných  

a pravdivých informací.6 

Specifické podoby nabyla reportáž v Polsku. Pod tlakem cenzury byli autoři 

nuceni ukrývat do svých textů sdělení o v té době zakázaných tématech. K tomu jim 

napomáhaly literární postupy užívané v beletrii. „(…) aluze, narážky, skrývali určité 

otázky mezi řádky, říkalo se, že text musí mít druhé, třetí nebo také šesté ‚dno‘.“7 Tak 

se zrodil žánr tzv. literární reportáže, který v Polsku v současné době svým způsobem 

nahrazuje investigativní žurnalistiku. „Místo investigace sensu stricto se setkáváme 

s investigativní žurnalistikou zabalenou do reportážního hávu.“8 

 

                                                 
1 MOCNÁ, Dagmar: Reportáž. In MOCNÁ, Dagmar, Josef PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 

Litomyšl: Paseka, 2004, s. 568. 
2 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž a reportéři. In CUDLÍN, Karel, OSVALDOVÁ, Barbora, Radim KOPÁČ a 

Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010, s. 5. 
3 MOCNÁ, Dagmar: Reportáž. In MOCNÁ, Dagmar, Josef PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 

Litomyšl: Paseka, 2004, s. 568. 
4 2019 World Press Freedom Index. Reporters Without Borders [online]. [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: 

https://rsf.org/en/ranking/  
5 BECH-KARLSEN, Jo. Být přitom: reportáž jako žánr a metoda. Oslo: Universitetsforlaget, 1991, s. 21–24. 
6 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž. In HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad 

pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 173. 
7 SZCZYGIEŁ, Mariusz: Rozhovor s Mariuszem Szczygiełem. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata DYBALSKA a 

Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2016, s. 162–164. 
8 BORKOWSKI, Igor: Polská novinová reportáž: historický nástin a dnešní situace. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata 

DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2016, s. 60. 

https://rsf.org/en/ranking/
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1.1 Krátká historie reportáže a literární reportáže 

K rozvoji reportáže došlo již v době války Severu proti Jihu, tedy v 60. letech 19. 

století. Na obou stranách konfliktu byli přítomni váleční korespondenti, kteří na základě 

svých autentických prožitků informovali čtenáře o průběhu bojů. Z literární historie 

předminulého století pak reportáž ovlivnil realismus, směr pracující s exaktním 

myšlením a zobrazující svět co nejvěrněji podle skutečnosti, v jehož duchu psali Fjodor 

Michajlovič Dostojevskij, Charles Dickens nebo Honoré de Balzac, a zejména 

nastupující naturalismus užívající tzv. dokumentární popis, jímž se autoři snažili 

zachytit nezkreslenou realitu.9 

 „Nesporný vliv na konstituování reportáže měla americká škola ‚muckraking‘. 

Novináři shromáždění kolem časopisů McClure’s Magazine, American Magazine a listu 

Appeal to Reason, reprezentovaní Uptonem Sinclairem, Lincolnem Steffensem, Idou 

Tarbelovou, si dali za úkol odhalovat korupci, vydírání a veškerou ‚špínu’ ve výrobě, 

politice, obchodu.“10 Kupříkladu Upton Sinclair strávil sedm týdnů v chicagské továrně 

na hovězí konzervy, aby nasbíral materiály na reportážní knihu Džungle, kterou chtěl 

poukázat na místní poměry.11 Výsledkem jeho práce bylo zřízení amerického Úřadu pro 

kontrolu potravin a léčiv.12 

  Význam reportáže v době válečných konfliktů se ve velké míře projevil během 

první světové války. „Místo umělecké stylizace a fabulace se slovesné umění snaží 

zachytit rychle se měnící skutečnost. Hranice a pravidla jednotlivých druhů a forem jsou 

překonány, jako daleko nejúčinnější se zdají dokumentární zachycení osudů, 

faktografické a reportážní postupy.“13 Jedním z nejvýznamnějších představitelů žánru 

byl německy píšící pražský rodák Egon Erwin Kisch, za první světové války 

korespondent na Balkánu a účastník španělské občanské války.14 

 Egon Erwin Kisch, ve své době světově uznávaný reportér, rozpoutal na 

stránkách časopisu Čin dnes již pověstnou polemiku zpochybňující budoucnost románu. 

V jeho očích byla fikce minulostí bez možnosti přežití a vymyšlené děje pouhou 

                                                 
9 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž a reportéři. In CUDLÍN, Karel, OSVALDOVÁ, Barbora, Radim KOPÁČ a 

Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010, s. 9. 
10 Tamtéž.  
11 Tamtéž, s. 9–10. 
12 KOVARIK, Bill. Revolutions in communication: media history from Gutenberg to the digital age. 2nd edition. 

New York: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2016, s. 111. 
13 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž a reportéři. In CUDLÍN, Karel, OSVALDOVÁ, Barbora, Radim KOPÁČ a 

Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010, s. 10. 
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malicherností v porovnání s hrůzami prožité světové války. Věřil, že v budoucnu 

nebudou lidé číst nic jiného než módní reportáž.15 

 V poválečném období působili reportéři tzv. ztracené generace. Americký 

novinář a spisovatel Ernest Hemingway byl zahraničním korespondentem již za první 

světové války, kdy působil jako dobrovolník Červeného kříže na frontě v Itálii, po válce 

dopisoval také z Paříže. Ve 30. letech byl dopisovatelem North American Newspaper 

Alliance ze španělské občanské války, poté i v Číně. Za druhé světové války se jako 

korespondent účastnil vylodění v Normandii a osvobozování Paříže. Hemingwayovy 

reportáže „jsou stavěny na živém dialogu a hovorovém jazyce, který kontrastoval 

s tehdy běžným vyprávěcím stylem“.16 Dalším takovým reportérem byl Richard 

Halliburton, který mimo jiné putoval po stopách Alexandra Velikého nebo Odyssea.17 

 Během druhé světové války pokračoval trend válečných reportérů. Kromě 

Hemingwaye působili na frontách další američtí novináři jako Ernie Pyle, který se ve 

svých reportážích soustředil na příběhy obyčejných vojáků, nebo Marguerite 

Higginsová, korespondentka deníku New York Herald Tribune, která se účastnila 

osvobození koncentračního tábora Dachau a prorazila cestu pro ženské reportérky.18 

 V 60. letech se začíná používat pojem „investigativní žurnalistika“, která 

vychází z hnutí muckracking. „Tato forma předpokládá od novinářů důkladnou rešeršní 

činnost, shromažďování faktů a bezchybné důkazy, ověřené ze dvou nezávislých zdrojů, 

konfrontaci opačných stanovisek a možnost poskytnout prostor i obviňované straně.“19 

Zásluhou investigativní práce reportérů deníku The Washington Post Boba Woodwarda 

a Carla Bernsteina v tzv. aféře Watergate rezignoval v 70. letech na svou funkci 

americký prezident Richard Nixon. 

V té době se také objevuje pojem „literary journalism“, nebo také „new 

journalism“. Autoři píšící v duchu „literární žurnalistiky“ užívali nástroje beletrie jako 

dialog nebo vševědoucího vypravěče, aby tím dosáhli zajímavějšího a osobnějšího 

vyprávění, které je však stále založené na faktech. Novinář John Hershey v reportáži 

                                                                                                                                               
14 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž. In OSVALDOVÁ, Barbora a Jana ČEŇKOVÁ. Česká publicistika mezi dvěma 

světovými válkami. Praha: Academia, 2017, s. 76–79. 
15 Tamtéž, s. 79. 
16 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž a reportéři. In CUDLÍN, Karel, OSVALDOVÁ, Barbora, Radim KOPÁČ a 

Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010, s. 14. 
17 Tamtéž. 
18 KOVARIK, Bill. Revolutions in communication: media history from Gutenberg to the digital age. 2nd edition. 

New York: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2016, s. 121. 
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Hirošima, která nejdříve vyšla v časopise The New Yorker a později knižně, popsal 

osudy šesti přeživších v den svržení atomové bomby na japonské město. Touto formou 

měli Američané větší šanci pochopit hrůzy nukleární války lépe než z neosobního 

zpravodajství.20 

 Postava válečného reportéra nemizí ani v dnešní historii. Britský novinář Robert 

Fisk z deníku The Independent se účastnil konfliktů v bývalé Jugoslávii, Afghánistánu, 

Severním Irsku, Libanonu nebo Izraeli.21 

 S rozšířením audiovizuálních masových médií postupně ustoupila klasická psaná 

reportáž do ústraní. Místo v denících ji dnes najdeme v časopisech či v televizní podobě, 

méně pak v rozhlasové.22 

  

Jak již bylo řečeno, při studiu reportáže je důležité brát v potaz národní specifika 

žánru. Literatura, respektive kultura, žurnalistika a jazyk se v jednotlivých zemích 

rozvíjely odlišným způsobem a tempem. Důsledkem jsou odlišné jazykové, kompoziční 

a stylistické postupy typické pro národy či oblasti.  

Pro účely této práce se podrobněji zaměřím na vývoj reportáže v českém  

a zejména polském prostředí. 

1.1.1 České prostředí 

Reportáž v sobě spojuje prvky beletrie a publicistiky. Autory proto byli spisovatelé, 

kteří zároveň pracovali v novinách. Příkladem může být Jan Neruda, jehož prozaická 

tvorba je z velké části založena na osobních prožitcích,23 nebo Karel Havlíček Borovský 

a jeho časopisecky vycházející objevné črty, které později vyšly knižně jako Obrazy 

z Rus.24  

                                                                                                                                               
19 OSVALDOVÁ, Barbora: Žurnalistika investigativní. In HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník 

žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 245. 
20 KOVARIK, Bill. Revolutions in communication: media history from Gutenberg to the digital age. 2nd edition. 

New York: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2016, s. 130. 
21 KEEBLE, Richard: The War Reporting of Robert Fisk. In KEEBLE, Richard a John TULLOCH, ed. Global 

literary journalism: exploring the journalistic imagination. New York: Peter Lang, 2012, s. 237. 
22 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž. In HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad 

pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 173. 
23 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž a reportéři. In CUDLÍN, Karel, OSVALDOVÁ, Barbora, Radim KOPÁČ a 

Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010, s. 8. 
24 MOCNÁ, Dagmar: Reportáž. In MOCNÁ, Dagmar, Josef PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 

Litomyšl: Paseka, 2004, s. 569. 
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 „Meziválečná reportáž se od počátku dělila na dva výrazné směry.“25 První, 

vznikající v prostředí levicového, zejména komunistického tisku, reprezentovaný 

Ivanem Olbrachtem, Marií Majerovou a redaktory deníku Rudé právo a časopisu 

Tvorba, mezi nimiž byl i Julius Fučík. Ti se v reportážích převážně zaměřovali na 

Sovětský svaz a líčení úspěchů budování nové společnosti.26 

Druhým pak byl směr demokratických autorů spojených s koncernem 

Melantrich a Lidovými novinami, tedy Eduard Bass nebo Karel Čapek, kteří se 

například zaměřili na cestopisné reportáže.27 Mezi oceňované autory patřil i František 

Gel (vlastním jménem Feigel), původně soudničkář a soudní reportér Lidových novin,28 

který za druhé světové války působil v československé zahraniční armádě ve Francii 

jako frontový korespondent pro zahraniční Českou tiskovou kancelář a české noviny 

vycházející v exilu.29 

 „Reportáž je součást žurnalistiky, je svědectvím doby. Odráží skutečnost, 

myšlenky, společenské změny i ideje. Proto poválečná česká reportáž navazovala na 

tradice bassovské a čapkovské, v druhém proudu na výrazně ideologizovanou reportáž 

J. Švermy, V. Sinkuleho, E. Urxe, J. Fučíka.“30 Objevuje se budovatelská reportáž psaná 

v duchu socialistického realismu.31  

Zatímco E. E. Kisch se klonil k nestranné dokumentaci faktů, většina českých 

reportérů tohoto období byla věrná sovětské praxi, která reportáž využívala jako 

propagandistický nástroj.32 Připouštěla se i možnost dotvářet příběh s pomocí fantazie 

tak, aby bylo docíleno žádoucího persuasivního vyznění.33  

Skoro až kultovním dílem poválečné literatury se stala vysoce beletrizovaná 

Reportáž, psaná na oprátce Julia Fučíka. Autor byl za druhé světové války vyšetřován  

a vězněn gestapem a s pomocí dozorců ze své cely na Pankráci propašoval 167 motáků. 

                                                 
25 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž. In OSVALDOVÁ, Barbora a Jana ČEŇKOVÁ. Česká publicistika mezi dvěma 

světovými válkami. Praha: Academia, 2017, s. 81. 
26 Tamtéž, s. 81–83. 
27 Tamtéž, s. 81. 
28 Tamtéž, s. 84. 
29 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž a reportéři. In CUDLÍN, Karel, OSVALDOVÁ, Barbora, Radim KOPÁČ a 

Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010, s. 15. 
30 Tamtéž, s. 16. 
31 Tamtéž. 
32 Reportáž jako doklad budovatelského úsilí. In JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945–1989: II. 

1948–1958. Praha: Academia, 2007, s. 265. 
33 MOCNÁ, Dagmar: Reportáž. In MOCNÁ, Dagmar, Josef PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 

Litomyšl: Paseka, 2004, s. 568–571. 
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„Již první vydání Reportáže z roku 1945 bylo podrobeno edičním zásahům, aby byl 

ideologický potenciál Fučíkova textu co nejvyšší.“34 

Reportážní tvorba měla po únoru 1948 dvojí základní tematické zaměření. 

Vycházely reportáže z domácího prostředí, věnující se především dělnictvu, které měly 

přesvědčovat o nutnosti plnění cílů stanovených komunistickou mocí. V tomto duchu se 

nesla například reportážní kniha Lenky Haškové Tvůrci ocelových trubek nebo Havíř 

Gavlas Norberta Frýda. Stejné poslání měly i cestopisné reportáže, jejichž nejčastějším 

dějištěm byl Sovětský svaz a další lidovědemokratické země. Ve specializované 

knižnici SSSR našima očima vydavatelství Svět sovětů počátkem 50. let vycházely texty 

Aloise Neumanna, Olgy Hillové nebo Jana Kopeckého. Dalšími významnými autory 

tohoto tematického zaměření reportáže byly Marie Majerová a její soubor Vítězný 

pochod, Jarmila Glazarová s knihami Leningrad a Výmarský deníček nebo Ludvík 

Aškenazy s Německým jarem a Bulharským deníkem.35 

Na počátku 60. let byla umělecká reportáž jedním z oficiálně preferovaných 

žánrů, který se objevoval zejména na stránkách kulturních časopisů. Původní plán 

režimu usměrňovat myšlení veřejnosti skrze tato periodika však nevyšel – literární 

časopisy jako Host do domu nebo Literární noviny začaly poukazovat na problémy 

socialistického státu. Stranický dohled nad tiskem se během tohoto desetiletí zmírňoval 

a kulturní publicistika postupně plnila úlohu politických listů.36 Významným 

reportážním dílem této doby byly Opožděné reportáže slovenského novináře Ladislava 

Mňačka, které podaly svědectví o projevech a důsledcích stalinistické politiky 

v Československu.37 Reportáže psal také Dušan Hamšík, který poskytl realistický obraz 

západního světa.38 

Během 70. let se veškerá periodika zapojila do normalizace společnosti  

a soustředila se především na ideologickou propagandu. Z reportáží se psala především 

ta cestopisná. Například zahraniční zpravodaj Československého rozhlasu Josef Hotmar 

popsal ve třech knihách svůj pobyt v západní Evropě, přičemž se v duchu normalizace 

                                                 
34 Julius Fučík (1903-1943) a jeho Reportáž, psaná na oprátce. Ústav pro studium totalitních režimů [online]. [cit. 

2019-03-24]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/julius-fucik-1903-1943-a-jeho-

reportaz-psana-na-opratce/  
35 Reportáž jako doklad budovatelského úsilí. In JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945–1989: II. 

1948–1958. Praha: Academia, 2007, s. 265–267. 
36 Hlavní tendence literární publicistiky. In JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945–1989: III. 1958–

1969. Praha: Academia, 2008, s. 64–65. 
37 Publicistika a drobná beletrie jako nástroj znovuobnovení analytického vztahu ke skutečnosti. In JANOUŠEK, 

Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945–1989: III. 1958–1969. Praha: Academia, 2008, s. 307. 
38 Tamtéž, s. 308. 

https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/julius-fucik-1903-1943-a-jeho-reportaz-psana-na-opratce/
https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/julius-fucik-1903-1943-a-jeho-reportaz-psana-na-opratce/
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starých pořádků věnoval výhradně špatným úkazům ze západních zemí.39 Tato tendence 

pokračovala i v dalším desetiletí, kdy v časopisu Mladý svět vycházely cestopisné 

reportáže Jiřího Janouška nebo Aleše Bendy. Ze studijního pobytu ve Spojených státech 

v roce 1989 vydal novinář a spisovatel Radek John knižní reportáž Jak jsem viděl 

Ameriku, která vyšla až po sametové revoluci.40 

Současná psaná reportáž nese investigativní prvky a spíše než k umělecké 

literatuře inklinuje k literatuře faktu.41 Objevuje se zejména na stránkách časopisů jako 

Reportér nebo Respekt, výjimečně i v novinách či na zpravodajských portálech. 

1.1.2 Polské prostředí 

Počátky polské reportáže jsou spjaty zejména s významnými spisovateli. První texty, 

které by se daly považovat za reportážní, vycházely v tisku ve druhé polovině 19. 

století. Autory byli často zahraniční dopisovatelé, měly proto spíše podobu zápisků či 

dopisů z cest. Příkladem může být držitel Nobelovy ceny za literaturu Henryk 

Sienkiewicz.42 

 Za první polskou literární reportáž v moderním slova smyslu bývá považována 

Pouť na Jasnou Horu Władysława Stanisława Reymonta z roku 1895, popisující 

náboženskou pouť na pro Poláky významné poutní místo, které se autor osobně účastnil. 

Díky svým pozorovacím schopnostem v textu vystihl dobovou polskou religiozitu  

i politické nálady.43 

 Reportáž se jako svébytný žánr konstituovala po první světové válce. K jejímu 

vývoji přispěl prozaik Juliusz Kaden-Bandrowski, který doprovázel polské vojáky na 

frontě a posléze vydal vzpomínkově-reportážní texty. Je zrušena cenzura a postupně 

dochází i na politická témata.44 

                                                 
39 Cestopisná angažovaná publicistika. In JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945–1989: IV. 1969–

1989. Praha: Academia, 2008, s. 675–676. 
40 Cestopisy novinářů Mladého světa. In JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945–1989: IV. 1969–

1989. Praha: Academia, 2008, s. 678. 
41 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž a reportéři. In CUDLÍN, Karel, OSVALDOVÁ, Barbora, Radim KOPÁČ a 

Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010, s. 17. 
42 BENEŠOVÁ, Michala: „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata 

DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2016, s. 21. 
43 SZCZYGIEŁ, Mariusz, ed. 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła. Bratislava: Premedia, 

2014, s. 9–10. 
44 BENEŠOVÁ, Michala: „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata 

DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2016, s. 23–24.. 
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 V Polsku za zakladatele žánru reportáže v meziválečném období platí Melchior 

Wańkowicz.45 „Byl to právě on, kdo výrazně přispěl k rozšíření pojmu tzv. literární 

reportáže, neboť v jeho pojetí není základem reportáže ‚křečkování faktů‘, ale způsob 

jejich uměleckého zpracování.“46 Reportéra definoval jako umělce. 

 Po druhé světové válce se Poláci snažili přijít na to, jak psát o válečném 

traumatu, kterým si právě prošli. „Literární kritik a historik Kazimierz Wyka prosazoval 

pojem tzv. pohraničí románu, jímž označoval texty, které budou mít převážně 

vzpomínkový, respektive dokumentárně-reportážní charakter a díky tomu budou s to  

o válkou otřeseném světě vypovídat pravdivěji.“47 

 V lednu 1949 se literatura stala oficiálním nástrojem propagandy a pomocníkem 

v budování polského socialismu, když byla na čtvrtém sjezdu Svazu polských 

spisovatelů přijata doktrína socialistického realismu. Podobně jako v Československu se 

pro tento účel zdála ideální právě reportáž. Ta se mísí s budovatelskou prózou a vzniká 

tak řada reportážních románů. Příkladem je Tadeusz Konwicki, který se nechal 

zaměstnat jako dělník a ze své zkušenosti sepsal román Na stavbě.48 

 K rozvoji polské literární reportáže paradoxně nejvíce přispěla cenzura. Pokud 

se autoři chtěli věnovat zakázaným tématům, museli je schovat mezi řádky na první 

pohled obyčejného příběhu.49 Ke změně došlo v uvolněnějším období 60. let, kdy 

vznikla tzv. polská škola reportáže. Nejoceňovanější reportéry své doby, nazývaní tři 

„K“, představují Ryszard Kapuściński, Krzysztof Kąkolewski a Hanna Krallová.50 

 Kapuściński působil jako zahraniční korespondent Polské tiskové agentury. To 

mu umožnilo cestovat a psát reportáže z prostředí různých zemí světa. Jakýsi zlom 

v dějinách polské reportáže pak představuje jeho kniha Na dvoře Krále králů, která je 

                                                 
45 BENEŠOVÁ, Michala: „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata 

DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2016, s. 21. 
46 Tamtéž, s. 25. 
47 Tamtéž, s. 27–28. 
48 Tamtéž, s. 28–29. 
49 NOWAK, Włodzimierz: Rozhovor s Włodzimierzem Nowakem. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata DYBALSKA a 

Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2016, s. 177. 
50 BENEŠOVÁ, Michala: „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata 

DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2016, s. 30–31. 
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rekonstrukcí života na dvoře etiopského císaře Haile Selassieho a autor v ní pomocí 

satiry kritizuje autoritativní režim.51 

 Hanna Krallová se zaměřovala zejména na osudy Židů po válce, holocaust  

a reflexi židovské kultury v polském prostředí. Přispívala do týdeníku Polityka, který 

byl v období před revolucí významným centrem novinové reportáže. Po roce 1989 byla 

jednou ze zakladatelek a první vedoucí reportážního oddělení v deníku Gazeta 

Wyborcza.52 

 S Gazetou Wyborczou a její reportérskou přílohou Duży Format je spojena 

současná škola polské reportáže, která zažila boom zejména v 90. letech. Postupně také 

začalo vznikat i více knižních reportáží, což autorům dovolilo se problematice věnovat 

soustavněji a hlouběji.53  

V Čechách je nejznámějším takovým autorem Mariusz Szczygiel, který se 

věnuje české kultuře a jeho soubor reportáží Gottland54 vyšel minulý rok 

v nakladatelství Dokořán již ve třetím vydání. Dále lze uvést Pawła Smoleńského 

věnujícího se příběhům Izraelců a Palestinců v publikaci Izrael už se nevznáší,55 Lidii 

Ostałowskou vyprávějící příběh Diny Gottliebové-Babbitt, autorky portrétů Romů 

z koncentračního tábora Osvětim v knize Akvarely pro Mengeleho56 nebo Wojciecha 

Tochmana rozebírajícího polskou religiozitu v reportážích pojmenovaných Pánbůh 

zaplať.57 

Dnešní reportéři si uvědomují, že rychlostí nemohou konkurovat rádiu, živě 

vysílající televizi a internetu. „Vývoj elektronických médií změnil práci reportéra  

a změnil i reportáž.“58 Ta by měla oproti zpravodajství čtenářům nabídnout hlubší  

a osobnější pohled a měla by je přimět o tématu přemýšlet. „V reportáži svět voní, 

chutná, je mrazivý nebo horký, jasný nebo chmurný. Budí klid nebo odpor nebo 

                                                 
51 BENEŠOVÁ, Michala: „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata 

DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2016, s. 30–33. 
52 Tamtéž, s. 32–33. 
53 Tamtéž, s. 35–37. 
54 SZCZYGIEŁ, Mariusz. Gottland. Třetí, upravené vydání v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2018.  
55 SMOLEŃSKI, Paweł. Izrael už se nevznáší. Praha: Dokořán, 2013. 
56 OSTAŁOWSKA, Lidia. Akvarely pro Mengeleho. Praha: P3K, 2014. Historie (P3K). 
57 TOCHMAN, Wojciech. Pánbůh zaplať. Praha: Dokořán, 2013. 
58 SZCZYGIEŁ, Mariusz, ed. 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła. Bratislava: Premedia, 

2014, s. 13. 
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strach,“59 píší Mariusz Szczygiel a Wojciech Tochman v „jakémsi manifestu“ polské 

literární reportáže z roku 2008. 

1.2 Polská literární reportáž 

Reportáž v pojetí, jak ji známe z české žurnalistiky, v sobě spojuje zpravodajskou  

a publicistickou složku. Zakládá se na faktech a reflektuje určitou aktuální událost; 

zároveň však představuje subjektivní prožitek a pohled autora, který jev komentuje. 

Užívá dokumentární popis, který by měl být co nejvěrnější skutečnosti a pokud možno 

se co nejvíce blížit objektivitě.60  

Reportáž odpovídá na pět základních novinářských otázek, tedy Kdo?, Kde?, 

Kdy?, Jak? a Proč?. Literární reportáž pak rozvíjí zejména dvě poslední z nich.61 

Literární reportáž stojí na pomezí žurnalistiky a umělecké literatury. „Již ve 

spojení slov ‚literární’ a ‚reportáž‘ je naznačena úzká provázanost obou sfér, které česká 

tradice naopak poměrně důsledně rozlišuje (…).“62  

Autor pracuje s fakty a autentickým materiálem, avšak píše po vzoru fiktivní 

literatury, tedy využívá „nejrůznějších, primárně uměleckých postupů a prostředků 

(metafory, obrazné vyjadřování, introspekce, vnitřní monolog, paraboly a/nebo alegorie, 

práce s detailem, promyšlená kompozice, gradování děje a kumulace napětí, opakování 

motivů, využití leitmotivu, důmyslná práce s jazykem, například ve výpovědích hrdinů, 

prokreslená charakteristika postav apod.)“.63 Literární reportáž umí být věrná faktům  

a zároveň velmi obrazná a emocionálně působit na čtenáře. 

Mariusz Szczygiel přirovnává polskou literární reportáž ke krátkým 

beletristickým útvarům. „Polská škola reportáže, to jsou vlastně takové povídky. Ano, 

opravdu povídky, které píší reportéři stejně talentovaní jako spisovatelé. Mohou využít 

                                                 
59 SZCZYGIEŁ, Mariusz, ed. 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła. Bratislava: Premedia, 

2014, s. 13. 
60 OSVALDOVÁ, Barbora: Reportáž a reportéři. In CUDLÍN, Karel, OSVALDOVÁ, Barbora, Radim KOPÁČ a 

Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 2010, s. 5. 
61 BENEŠOVÁ, Michala: „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata 

DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2016, s. 21. 
62 Tamtéž, s. 10. 
63 Tamtéž, s. 11. 
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jakékoli literární postupy, ovšem pod jednou podmínkou: nesmějí si nic vymyslet,“64 

vysvětluje v rozhovoru. 

Reportáž stojí na příběhu, který by měl reportér představit poutavě a neobvykle. 

Začátek by měl čtenáře vtáhnout a donutit ho číst dál. 

1.2.1 Typy vypravěče 

Autor literární reportáže je do poznávané reality zapojen svými smysly, emocemi  

a vnímáním. Vzhledem k popisované skutečnosti pak lze zaujmout několik postojů. 

Reportér může být pozorovatelem, svědkem či účastníkem děje, posluchačem nebo 

pouze tím, kdo rekonstruuje události.65 

V roli pozorovatele je jakýmsi „okem kamery“, soustředí se na detaily, potlačuje 

však vlastní emocionální prožitek a líčí události s určitým odstupem. Jako svědek či 

účastník události je autor součástí děje a odstup tím pádem není možný. Reportér pak 

osobně událost tvoří a má moc ji ovlivnit, v některých případech se sám může stát  

i hrdinou příběhu.66 

Přístup posluchače autorovi umožní dostat se do blízkého kontaktu s hrdinou 

příběhu, kterým by měl být schopný naslouchat. „(…) je prostředníkem jeho příběhu  

a následně ho zapojuje do své vize světa v podobě faktů nebo pomocí nepřímé, přímé 

nebo – což je ta nejumělečtější forma – polopřímé řeči.“67  

Reportér rekonstruující skutečnost je pak jakýmsi historikem či detektivem, 

který pátrá a může otevřít nevyjasněné či kontroverzní záležitosti z minulosti.68  

Specifickým příkladem je již několikrát zmíněný Mariusz Szczygieł, který své 

texty ve sbírce reportáží s názvem Gottland koncipuje jako reportážně-literární portréty 

konkrétních lidí.69 

                                                 
64 SZCZYGIEŁ, Mariusz: Rozhovor s Mariuszem Szczygiełem. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata DYBALSKA a 

Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2016, s. 162. 
65 PIECHOTA, Magdalena: Pochopit a převyprávět: o umění reportáže. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata 

DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2016, s. 101–102. 
66 Tamtéž, s. 101. 
67 Tamtéž, s. 102. 
68 Tamtéž. 
69 BENEŠOVÁ, Michala: „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata 

DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2016, s. 12. 
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Obraznost příběhu je pak ve velké míře ovlivněna tím, zda je autor během 

událostí přítomný a popisuje ji podle toho, co sám viděl a slyšel, nebo zda dochází 

k rekonstrukci událostí na základě informací získaných z jiných zdrojů. V druhém 

případě může být text ochuzen o autentičnost, reportér musí často více zapojit fantazii  

a může tedy dojít k jistým zkreslením. 

1.2.2 Jazyk literární reportáže 

Jak uvádí publikace Fenomén: Polská literární reportáž, polský reportér Krzysztof 

Kąkolewski určuje hodnotu reportáže na základě tří aspektů. „Prvním je jeho informační 

hodnota, druhým míra přiblížení se popisované realitě a třetím estetika takového 

popisu“,70 tedy volba jazykových prostředků. 

 Z jazykovědného hlediska se reportéři na jednu stranu pokoušejí co nejvěrněji, 

skoro až dokumentárně popisovat realitu, zároveň však využívají obraznosti a emocí. 

 Název reportáže je spíše jednoduchý, úsečný a na rozdíl od zpravodajských 

titulků často neobsahuje sloveso. Může být jedno či dvouslovný a někdy jím bývá  

i krátká holá věta. Autoři se názvem snaží co nejstručněji a nejúderněji vystihnout 

podstatu textu, zároveň z něj zpravidla nelze na první pohled poznat, o čem konkrétně 

reportáž pojednává. Hojně se užívají mnohoznačné formulace a zvláštní spojení slov, 

jejichž smysl se čtenář dozví v průběhu textu nebo až na jeho konci. 

Jako příklady lze uvést reportáže Vzteklý pes71 od Wojciecha Tochmana, která ve 

skutečnosti pojednává o homosexuálním faráři nakaženém virem HIV, nebo Máš 

dobrou práci, holčičko72 od Witolda Szabłowského, přibližující pracovní podmínky 

Poláků cestujících za prací do britských poboček řetězce Tesco. 

 Volba výrazových prostředků v samotném textu také samozřejmě záleží na tom, 

jak moc je v něm autor přítomný. Jako přímý účastník a vypravěč události může pro své 

vyprávění zvolit první osobu jednotného čísla. Reportáž se pak stává vyprávěním z jeho 

                                                 
70 DYBALSKA, Renata: Jazyk ve službách reportéra. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata DYBALSKA a Lucie 

ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 

2016, s. 111. 
71 TOCHMAN, Wojciech. Vzteklý pes. In: SZCZYGIEŁ, Mariusz, ed. 20 let nového Polska v reportážích podle 

Mariusze Szczygieła. Bratislava: Premedia, 2014, s. 385–397. 
72 SZABŁOWSKI, Witold. Máš dobrou práci, holčičko. In: SZCZYGIEŁ, Mariusz, ed. 20 let nového Polska v 

reportážích podle Mariusze Szczygieła. Bratislava: Premedia, 2014, s. 183–197. 
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pohledu a přidává jí to na věrohodnosti. „Zásadním prvkem polské literární reportáže je 

silná pozice autora-reportéra.“73 

 Reportér ale může za hrdinu zvolit jiného aktéra příběhu a sám být nepřítomným 

pozorovatelem. Dává mu to prostor více se soustředit na detailní popisy a reportérskou 

přesnost. Snaží se svého hrdinu co nejvíce poznat a přijít na ten správný způsob, jak ho 

představit čtenáři. Má také možnost využívat svou „vševědoucnost“, smí do vyprávění 

zasahovat, aby doplnil podstatné informace či něco okomentoval. Hrdinu lze také 

představit pomocí rozhovoru, který autor přímo ovlivňuje výběrem otázek. 

 „Polská literární reportáž je útvar, který je velmi otevřený všem tvůrčím 

zásahům autora (…).“74 Často tak její součástí mohou být jiné žánry jako rozhovor, 

dopis či deníkové záznamy a vzpomínky. 

                                                 
73 DYBALSKA, Renata: Jazyk ve službách reportéra. In BENEŠOVÁ, Michala, Renata DYBALSKA a Lucie 

ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 

2016, s. 142. 
74 Tamtéž, s. 137. 
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„Vždy znovu jsem cítil potřebu nějak překročit svůj osobní zájem, vstoupit do 

věcí obecných, do věcí takzvaně veřejných, do nějakých širších souvislostí, vnímat je, 

upozorňovat na ně. Když se děje nespravedlnost, poukázat na ni, křiknout nahlas. Tuto 

vlohu (…) jsem asi měl vždycky. Ale pravděpodobně jsem nikdy nedokázal domyslet, 

(…) kam až mě může dovést. Jako například, že mě může dovést do vězení, nebo naopak 

na Pražský hrad. Obé je důsledkem téhož, ale ani jedno, ani druhé nebylo na začátku 

toho angažmá jeho nějaký cíl či meta.“ 

– Václav Havel, rozhovor pro pořad Na plovárně  

chata Amálie, březen 2000 

 

Vchodové dveře nevýrazného domu v zapadlé uličce v centru Prahy jsou dnes 

zpola otevřené. Uvnitř v protáhlé místnosti usedají na černé plastové židle poslední 

návštěvníci. V rukou třímají kabáty, někteří si ještě běží ke vchodu pro malou sklenici 

vody.  

Moderátorka kyne k zahájení debaty. Předem prosí přítomné o mírumilovnou 

výměnu názorů, sama však svůj požadavek vyhodnocuje jako naivní vzhledem k faktu, 

že jde o téma vcelku výbušné a pro českou společnost velmi citlivé. A už první výroky 

panelistů a nutnost jejich kolegů je ostře vyvracet potvrzují, že její obavy byly 

oprávněné a hosté si spolu poté na pivo zřejmě nezajdou.  

 

„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.“1 Spisovatel a novinář Jáchym Topol se osmým rokem stará o kulturní 

program unikátní instituce, která vznikla po vzoru knihoven amerických prezidentů. 

Knihovna Václava Havla2 však neochraňuje jen odkaz významného politika, ale  

i spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a „bohémskýho týpka“. 

„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.“ 

                                                 
1 MATĚJKOVÁ, Kristýna. Rozhovor s Jáchymem Topolem. Knihovna Václava Havla, 11. 4. 2019. 
2 V textu dále někdy „Knihovna VH“ nebo „Knihovna“. 
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Silvie Lauder, redaktorka týdeníku Respekt a moderátorka pravidelných debat na 

aktuální témata, představuje hosty diskuze s podnázvem První světová kyberválka. 

První z nich je Eva Romancovová, koordinátorka právě zřízeného Centra proti 

terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra České republiky. K utvoření co 

nejobjektivnější představy o tématu je dalším debatujícím Ondřej Profant z České 

pirátské strany, která vznik centra dlouhodobě otevřeně kritizuje. Posledním pozvaným, 

který má zřejmě reprezentovat nezaujatý odpolitizovaný článek diskuze, je Jakub Janda, 

zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty, nevládní a neziskové organizace, která 

si za cíl klade bránit liberální demokracii. 

Politik neskrývá své pohrdání jak ženským článkem panelu ztělesňujícím útvar, 

jenž on už dávno vyhodnotil jako zbytečný, tak i mladým bojovníkem za evropské 

hodnoty, který mu se zachováním kamenné tváře vrací každý jeho jízlivý útok. 

Publikum se zájmem sleduje barvitou diskuzi o věci, která v současné době hýbe 

společností. Očekává nabytí konkrétních informací „z první ruky“, dočkává se ale 

slovních přestřelek tří nesourodých jedinců neschopných konstruktivní diskuze.  

Předmětem debaty je boj s produkcí a šířením dezinformací a hackerské útoky na 

politické činitele v souvislosti s ruským vlivem na volbu amerického prezidenta.3 

Reaguje také na vznik zmíněného útvaru při Ministerstvu vnitra České republiky, jež 

má vyhodnocovat dezinformace, které by mohly nějakým způsobem vnitřně ohrozit 

zájmy našeho státu. Dotýká se tedy ruské propagandy a Ruska jako takového, na druhé 

straně také Spojených států amerických. Dohromady to tvoří pro určitou část české 

společnosti směs přímo výbušnou. 

Když už to vypadá, že atmosféra nemůže být nepříjemnější, Silvie Lauder se  

s opětovnou prosbou o slušnou diskuzi vzdává mikrofonu. Prostor k vyjádření svých 

idejí a pokládání dotazů totiž dostávají lidé z publika.  

Plastové skládací židle se chvějí pod vlnou nadšení diváků. Mezi přítomnými 

převažují lidé v důchodovém věku. První šťastlivec se chopil mikrofonu a plamenně líčí 

podrobnosti útoků ze strany Američanů na „pana prezidenta Putina“. Malý ostrůvek 

                                                 
3 Administrativa Baracka Obamy v říjnu 2016 veřejně obvinila Rusko z hackerských útoků na servery Demokratické 

strany a z pokusů ovlivnit prezidentské volby ve Spojených státech. Moskva nařčení odmítla. Ve volbách nakonec 

demokratku Hillary Clintonovou porazil republikán Donald Trump. Ministerstvo spravedlnosti pověřilo v květnu 

2017 bývalého ředitele FBI Roberta Muellera, aby vedl zvláštní vyšetřování možné spolupráce mezi Ruskem a 

zástupci Trumpovy předvolební kampaně s cílem volby ovlivnit. Vyšetřování skončila až na konci března 2019, po 

měsíci pak ministerstvo zveřejnilo rozsáhlou Muellerovu zprávu, která stanovila, že Rusko se skutečně pokusilo 
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omladiny si vyměňuje nervózní pohledy. Novinářka na chvíli vypadává ze své 

profesionální nestranné role a nevěřícně zdvihá obočí. Tohle nedopadne dobře. 

„Připomíná mi to situaci před rokem 89, kdy Česká, tehdy tedy ještě 

Československá, republika čelila propagandistickým útokům ze Západu a i když se 

všelijak bránili, rušilo se vysílání zahraničního rozhlasu…“ 

„A tady někdo ruší vysílání nějakého rozhlasu?“ vstupuje do zmateného 

monologu netrpělivě moderátorka. 

„Ne, ale připomíná mi to tu dobu tím obviňováním Ruska.“ 

„Jaká je teda otázka?“ „Nedá se to poslouchat!“ „Otázka?“ rezonují nervózní 

hlasy ostatních diváků, což moderátorka s neskrývaným pobavením vítá. Všichni 

přibližně tři příznivci názorů pána, který se nepředstavil, nadšeně tleskají. 

Reakce hostů situaci ještě více vyhrocuje. Mezi oběma příslušníky mužské části 

panelu dochází k další slovní roztržce. Jeden z nich zdůrazní směrem k publiku, že my 

jako Česká republika jsme spojenci Spojených států, čímž se dostává tam, kde ho pán 

beze jména a jeho ideologičtí bratři chtěli mít. Místností začne šumět živá debata. „Jsme 

jen jejich kolonie!“ „Spojenci? Snad agenti, ne?“ Nejužívanějším spojením posledních 

minut se oficiálně stává „americká propaganda“. 

Les rukou, které dychtí držet mikrofon, neřídne. Asistent si vybírá paži muže, 

který se celou poslední hodinu ironicky uchechtává a vypouští urážlivé poznámky  

o české veřejnoprávní televizi. Kupodivu se představí, popřeje hezký den a spustí svou 

plamennou řeč o „americkém teroristickém státu“, který podle něj zcela zdevastoval 

Irák na několik generací dopředu a připravil tak o život několik desítek milionů lidí. 

Pádný dotaz moderátorky, ze kterého zdroje dané informace čerpal, přechází bez 

povšimnutí a nekompromisně pokračuje ve své samomluvě. Haní Českou televizi za 

šíření americké propagandy a oslavuje odvážné jedince, kteří se rozhodli založit 

„nezávislé weby“ oproštěné od vlivu Spojených států. Místností se rozlehne potlesk 

sympatizantů.  

Silvie Lauder se z posledních sil snaží udržet situaci pod kontrolou. A když už se 

zdá, že veškeré drama pominulo, odehraje se velmi nepříjemná scénka. Další chrlič 

názorů se přes chvástání, že nespolupracoval s minulým režimem, dostane až k líčení 

                                                                                                                                               
ovlivnit poslední prezidentské volby, Trump ani nikdo z jeho okolí s ním však přímo nespolupracoval. Rusko tvrzení 

stále popírá. 
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příběhu, ve kterém „jeho známý“ sbíral podpisy na petici žádající odvolání amerického 

velvyslance, načež mu jacísi úředníci vyhrožovali zmizením. Nedobere se však  

k žádnému smysluplnému dotazu, a tak mikrofonová štafeta putuje k dalšímu zájemci. 

Ten upozorní na internetový příspěvek, který popisuje, jak přítomná státní úřednice 

někoho osobně napadla.  

Zmíněná se obratem jímá slova a s ledovým klidem a kamennou profesionalitou 

se snaží osvětlit pro ni zjevně nepříjemnou situaci. Dozvídáme se, že autor zmíněného 

příspěvku se marně ucházel o všechny pozice v nově vzniklém centru, jehož je Eva 

Romancovová koordinátorkou. Podmínky přijetí nesplnil a odmítnutí vnímal jako útok 

na jeho osobu. Dokonce označil výběrové řízení za podjaté, čímž se celý proces výběru 

uchazečů musel pozastavit, aby se jeho výtka prověřila. Aby se celá věc mohla uzavřít, 

bylo nutné informovat člověka, který námitku vznesl. Ten přirozeně odmítal 

vyrozumění převzít prostřednictvím pošty, což vyžadovalo osobní doručení samotnou 

Romancovovou, které skončilo dalším neúspěchem. Úřednice zde celou věc uzavírá. 

Z požáru, v nějž se proměnilo publikum, už je jen malý plamínek. Prostor 

dostávají pádnější dotazy z úst přívětivějších účastníků. Příslušník menšiny v podobě 

hrstky mladých studentů, snad s cílem upozornit na neslušnost starších tazatelů, se 

spořádaně představuje a vznáší relevantní dotaz, na nějž poklidně dostává odpověď. 

Vtom ještě z posledních sil s kanystrem benzinu přibíhá muž, který před 

několika momenty tak srdceryvně líčil příhody své i svého „známého“.  

„Prosím vás!“ křičí netrpělivě ze zadních řad. Moderátorka opět znervózní. 

„Prosím vás, já jsem totiž byl napaden tady paní Romancovovou! Ona se ke mně 

dobývala do ložnice! A je to jinak, než tady tvrdila!“ Pozornému posluchači už 

skládačka příběhu zapadla do sebe.  

 

„(…) neřekl bych, že to je zklamání z demokracie jako politického systému. Má 

to hlubší kořeny. Mám dojem, že ta frustrace pramení z toho, že byla jakási pevná 

struktura hodnot nebo pseudohodnot, v níž lidé žili v předchozí éře, život měl naprosto 

přesná pravidla, (…) každý si zvykl na ten omezený pohyb v rámci těch regulí a těch 

mantinelů. A teď najednou přišla svoboda, která staví lidi před nutnost hledat novou  
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strukturu hodnot, spoléhat víc na sebe, nutí je k větší odpovědnosti. To pro mnohé může 

být trošku šok, otřes.“ 

– Václav Havel, rozhovor pro Tygodnik Powszechny 

Pražský hrad, říjen 1995 

 

V Ostrovní 13 s mírně bojovným průběhem třeskutých politických diskuzí už 

počítají. Zvykli si i na návštěvníky, kteří mikrofon v ruce a pozornost hrstky lidí chápou 

jako povolení k přednášení plamenných projevů či sebeprezentaci. Tým Knihovny VH 

se jen obává momentu, kdy se slovní přestřelky přesunou do fyzické roviny a setkání na 

citlivá témata nepůjdou pořádat bez přítomnosti ochranky. Prozatím ale stačí, když 

takovým setkáním dohlíží schopný moderátor, který si za každých podmínek dokáže 

vzít zpět slovo. V krajních případech situaci uklidní vyhrůžka policií. 

Pro Jáchyma Topola, který má na starost koordinaci kulturních akcí, je každá 

příliš vyhrocená debata velkým zklamáním. „Vždycky jsem si myslel: ‚svobodná 

debata, to bude ono, vyměníme si názory‘, ale moc to nefunguje.“4 

Jako by se dnešní vášniví přispěvatelé do internetových diskuzí rozhodli pro 

jednou zvednout od počítačů a rozdávat moudra osobně. Po letech v nesvobodě, kdy si 

své názory museli nechávat pro sebe, je mohou najednou beztrestně šířit. Bohužel část 

z nich přechází z jednoho extrému do druhého a výsledkem je nepřehledná stoka 

s nulovým přínosem pro všechny účastníky. 

Nepotýkají se ale jen s roztržkami ohledně politických názorů. Chvilek  

u mikrofonu zneužívají i amatérští tvůrci z řad publika ke svému zviditelnění, když na 

literárních večerech místo položení dotazu začnou přednášet své básně. Jeden čas 

dokonce akce Knihovny pravidelně navštěvovala jistá paní, která na místě vždy něco 

odcizila a poté se to snažila zničit. Takové diváky berou pracovníci instituce s rezervou. 

„Ty toho člověka tak zdvořile vyvádíš a čekáš, až mu změní medikaci,“ vysvětluje 

Jáchym Topol. 

Setkání dotýkající se veřejných a celospolečenských záležitostí jsou velmi 

oblíbená mezi mladšími lidmi, převážně vysokoškolskými studenty. Jelikož jde 

zpravidla o příslušníky generace, která nezažila komunismus a nemá v živé paměti 

počínání Václava Havla, snaží se Knihovna svou činnost uzpůsobit jejich edukaci. 

                                                 
4 Dle dat z poslední výroční zprávy Knihovny navštěvuje klubové akce průměrně 75 osob. 
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Z tohoto úsilí vznikly dvojjazyčný e-learningový program určený pro školy nebo série 

videí „Číst Havla“, v nichž umělci, youtubeři a blogeři předčítají Havlovy texty. 

V mladší generaci ostatně Václav Havel spatřoval naději na záchranu 

tuzemských politických poměrů. Jak uvedl v knize Prosím stručně, mladí „nejsou už 

přímo zdeformovaní komunismem, nevyrůstali v poměrech vyžadujících přetvářku  

a přihrbenost a podporujících sobectví, lhostejnost k druhým a xenofobii“. Debaty 

dotýkající se kontroverze takových rozměrů, jako je propaganda, ještě k tomu ta ruská, 

jsou pak dokonalým zrcadlem rozdílného myšlení některých příslušníků generací 

vyrůstajících před a po revoluci. 

 

„Cítil jsem, že rozšíření NATO na východ zajistí nezvratnost nových poměrů  

a mír v Evropě. Uměl jsem si představit zástupy populistů, demagogů, nacionalistů  

a postkomunistů, které budou s každým dalším otálením stále energičtěji argumentovat 

ve svůj prospěch tím, že nás arogantní, konzumní a sobecký Západ neuznává a nechce  

a že se tudíž musíme vydat vlastní cestou.“ 

– Václav Havel, Prosím stručně  

Washington, duben 2005 

 

Po revoluci Václav Havel jako první prezident nově vzniklé svobodné republiky 

usilovně bojoval za její členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Vstup do 

těchto organizací hodnotí jako klíčový přínos Havlova prezidentování i Jáchym Topol, 

jeden ze členů „druhé generace undergroundu“. „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.“ 

Havel chtěl členstvím v mezinárodních organizacích zamezit opětovnému 

probouzení nacionalismu. Ve svých projevech u příležitostí přijetí5 do těchto 

nadnárodních útvarů je vyzdvihoval jako historické okamžiky. Považoval je za klíčový 

prostředek, jakým se Česká republika může podílet na udržení míru, svobody  

a demokratických hodnot. 

                                                 
5 Česká republika vstoupila do NATO 12. března 1999 a do Evropské unie 1. května 2004. 
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Onomu „čecháčkovství“ se věnoval ve svých úvahách napsaných pro knihu 

Prosím stručně. Dnešním projevem přístupu, který shrnul jako „starej se sám o sebe, 

nepleť se do cizích věcí, přikrč se a přihrb“, je podle něj antievropanství. Češi nevidí 

důvod, proč by se měli radit s dalšími státy, někomu pomáhat či se s někým dělit o moc 

a někoho poslouchat na mezinárodní úrovni. Jsme zarytě přesvědčeni, že si v tomto 

velkém světě vystačíme sami. A to je chyba. 

 

„Smysl to celé má jedině jako žijící či živoucí organismus, který zaujímá své 

nepřehlédnutelné místo v celku veřejného a politického života. (…) Knihovna musí 

něčím originálním být jako taková, sama o sobě, ve své každodennosti, jako trvale 

existující fenomén či místo.“ 

 – Václav Havel, Několik vět ke Knihovně Václava Havla 

 Hrádeček, září 2006 

 

S myšlenkou zřídit Knihovnu Václava Havla přišla Havlova druhá manželka 

Dagmar. Na založení se podíleli také sociolog Miroslav Petrusek a Havlův bývalý 

kancléř Karel Schwarzenberg. Vznikla 26. července 2004 a zpočátku se potýkala 

s řadou existenčních problémů, zejména nedostatkem finančních zdrojů a optimálních 

prostor, kde by mohla sídlit. Vystřídala řadu provizorních prostor, až se v srpnu 2014 

zabydlela v Praze 1 na adrese Ostrovní 13. 

Havel se zprvu projektu své knihovny bránil. V pozdějším prohlášení však její 

vznik uvítal z hlediska zpřehlednění a zpřístupnění jeho archiválií veřejnosti. Instituci si 

představoval jako místo, kde budou k nahlédnutí dokumenty nejrůznější povahy, vše 

chtěl také převést do elektronické podoby. Zároveň však nechtěl stvořit statické 

muzeum či „pomníček“, ale něco, co bude dále žít. Popisoval to jako jakýsi klub, který 

by byl „ohniskem duchovního, společenského i literárního života pražského“. Chtěl 

také, aby šlo o instituci politicky a na státu naprosto nezávislou, financovanou 

z vlastních zisků a sponzorských darů. 

Jáchym Topol se do týmu Knihovny VH přidal v září 2011 na pozici 

„šéfdramaturga“. První dva roky se o tvorbu programu staral jen on sám s výpomocí 

jedné studentky, s níž zoufale obvolávali osobnosti, jež by u nich mohly vystoupit. 

V současné době je již Knihovna VH pojem a práce dramaturga spočívá z velké části  

v tom, že tematicky selektuje a zdvořile odmítá zástupy zájemců. 
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Jednotící linkou při volbě klubového programu je, aby téma akce volně 

souviselo s Václavem Havlem. V tomto ohledu má vcelku široký záběr. Myšlenka 

prezidentské knihovny po americkém vzoru se smrskla na českou velikost  

a přetransformovala vlivem rozmanitosti Havlova životního počínání. 

 

Mezi činnost Knihovny VH rovněž patří vydávat Havlovo dílo a publikace s ním 

spojené, ale také knihy jeho rodiny a blízkých spolupracovníků a přátel. Snaží se jeho 

odkaz nejen nějakým způsobem reprezentovat, ale i ho ve spolupráci s předními 

odborníky dále rozvíjet. Při bádání se pak často vynoří ztracené či zapomenuté, doposud 

nepublikované texty. Posledním důkladně prostudovaným aspektem Havlova života  

a díla byla jeho angažovanost ve filmu a filmové vědě mezi lety 1957 a 1989. 

„Musím říct, že na vině je samozřejmě Andulka,“ začíná skromný pedagog 

z FAMU líčení toho, jak sestavoval knihu Václav Havel a film. Prvotním impulzem 

bylo nalezení zapomenutého scénáře k filmu, jehož byl Havel spoluautorem. Dalším 

pátráním v barrandovských archivech i v Knihovně se pak objevilo více filmových 

projektů.  

Zmíněná Andulka, tedy Anna Freimanová, pracuje v Knihovně Václava Havla 

na pozici editorky. Byla dlouholetou přítelkyní Václava Havla a v době jeho 

prezidentování působila jako jeho tajemnice pro literární a divadelní agendu. Pro 

tentokrát je i moderátorka slavnostního uvedení knihy, jejímž autorem je filmový  

a divadelní teoretik a historik Jan Bernard.  

Havel se filmu věnoval zejména ve svém mládí, kdy se dokonce dvakrát hlásil 

na FAMU. V obou případech prošel přijímacím řízením, avšak z politických důvodů 

nebyl nikdy přijat. Mezi jeho celoživotní přátele patřil slavný režisér Miloš Forman. 

Anna Freimanová a Jan Bernard, i když v roli moderátora a hosta, na pódiu tvoří 

rovnocenné a sehrané duo. Vysvětlení, že si budou tykat, jelikož se znají „asi tisíc let“, 

není vůbec nutné. Po prvních minutách je naprosto zjevné, že jde o staré přátele. 

Občasným vtipkováním a vzájemným opravováním a skákáním si do řeči si nenuceně 

získávají publikum, které téměř většinově tvoří jejich generační vrstevníci. Odění ve 

formálním šatu usilovně žmoulají své výtisky knihy a po chvilkách ze skleniček 

usrkávají bílé víno. Nikdo dnes nepřišel s úmyslem vést politicky zaměřené bojůvky.  
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Familiární vyprávění sklízí upřímné úsměvy a přikyvování. Výklad o knize  

a nových objevech je prokládán ukázkami úseků filmů, v nichž si Havel zahrál. 

„Andulko, ještě že mi to tady všechno říkáš, jinak bych byl úplně nemožnej,“ 

prohlásí sebeironicky historik ve snaze najít soubor, který obsahuje tu správnou 

nahrávku. Po menším boji s technikou se na plátně objevuje ukázka z filmu zachycující 

první herecké zkušenosti Václava Havla. Přítomní propukají v hlasitý smích, v němž se 

zrcadlí mnohé. Čiré pobavení nad dvacetiletým Havlem, nekvalitním filmem  

a žinantním dialogem. Jako by v tom smíchu byl ale slyšet i nostalgický povzdech  

a stesk nad ztracenou osobností. 

Na druhé straně pódia tiše sedí žena ve středních letech s rudými vlasy 

staženými do ohonu. Herečka Eva Salzmannová pozorně poslouchá a v průběhu večera 

na vyzvání moderátorky zvučným hlasem předčítá několik ukázek z nově nalezených 

textů. Svou nepřipraveností a chaotickým hledáním toho správného listu papíru 

dovršuje dojem z večera jakožto spontánního přátelského setkání. 

„Z doby, než se dostal poprvé do vězení v roce 1977, máme další čtenou 

ukázku,“ pronese sebevědomě Anna Freimanová a plná očekávání obrátí zrak 

k rusovlasé herečce. Reakcí je další zmatené přebírání papírů. 

„Nemáme,“ konstatuje autor knihy s mírným pobavením. 

„Tak mi to dej a já to přečtu,“ natahuje herečka ruku po moderátorčině výtisku. 

„Uvedeš to?“ ptá se moderátorka směrem k oběma svým spolusedícím a zároveň 

k nikomu. Aniž by čekala na odpověď, výkladu se jímá sama. „Text se jmenuje Otázka 

pro Otakara Vávru. Je to text, který není součástí spisů Václava Havla, text, který jsme 

v Knihovně Václava Havla, respektive…“ 

„Andulka ho objevila!“ přerušuje ji autor knihy. Jeho poznámku však žena 

skromně zamlouvá. Publikum se touto kouzelnou situací upřímně baví. 

Některé z ukázek filmů v průběhu večera příležitostně komentují osadníci první 

řady. Je totiž vyhrazena pro Havlovy staré přátele, s nimiž tvořil amatérské filmové 

projekty. Mimo bratra Ivana Havla s jeho ženou Dagmar je také přítomen kameraman 

Ivan Šlapeta. 
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„To byly situace, na Hrádečku6 a jinde, kdy člověk vypadl z té šedi všedního 

života a najednou byl někde úplně jinde, spadly z něj všechny starosti a začal být jako… 

normální,“ vzpomíná šedovlasý Ivan Havel na natáčení. 

Moderátorka s nehasnoucí roztomilou chaotičností velí k pokřtění knihy. Autor 

bez ostychů uvolňuje zátku z lahve šampaňského. Společně vyzývají právě Havlova 

bratra, aby přijal přebývající útlou skleničku a byl kmotrem. Ten komediálně předstírá 

šok, že vybrali právě jeho. 

„Já jsem se uvolil to pokřtít hlavně proto, aby i na mě zbyla jedna ta sklenička,“ 

žertuje ráčkující muž směrem k publiku. Reakcí mu je upřímné pobavení. Přítomní už 

s prázdnými sklenkami od vína pozorují, jak šumivý nápoj máčí vazbu knihy. 

 

„(…) někde v nejhlubším patře mého vztahu ke světu je dost silně přítomen motiv 

existenciální nejistoty: zesílený pocit přehrady mezi mnou a mým okolím, náchylnost 

podezírat své okolí z toho, že proti mně něco kuje, spojená s obavou z oprávněnosti 

tohoto spikleneckého dění, tedy s neurčitým pocitem jakési obecné provinilosti; z toho 

pramenící nedůvěra k sobě samému, přemrštěný ostych, nemístná rozpačitost, 

nepřiměřený respekt k autoritám, zvýšený cit pro trapnost vůbec a zesílený strach 

z trapnosti své, nervózní obava z nepředvídatelných situací, do nichž budu vržen, a ze 

své neschopnosti v nich obstát – to jsou průvodní znaky či důsledky té hlubinné 

nejistoty.“ 

– Václav Havel, Dopisy Olze  

věznice, únor 1982 

 

Václav Havel se od svých vrstevníků v politickém světě lišil z jednoho 

zásadního důvodu. Totiž tím, že byl literát. Svým psaním poskytl lidem unikátní 

příležitost nahlédnout do duše celosvětově uznávaného politika, kterým se koneckonců 

původně ani stát nechtěl. Nebyl tím nepřístupným, rázným státníkem, ale křehkým 

intelektuálem, který byl po celý svůj život zmítaný pochybnostmi. Byl ale také 

bohémem, rebelem a politickým vězněm. 

„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,“ 

                                                 
6 „Hrádeček“ byla chalupa Václava a Olgy Havlových na Trutnovsku. 
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vzpomíná Jáchym Topol. „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.“ 

Havel vždy kladl důraz na mravní rozměr politiky. Věřil, že je v obecném zájmu 

přiblížit politiku veřejnosti, aby jí nepřipadala jako něco mdlého, občas zpestřeného 

skandálem, čím nemá smysl se zabývat. Považoval za důležité, aby jí lidé rozuměli  

a chápali, jak spolu jednotlivé věci souvisí.  

 

„(…) literatura by byla sama proti své podstatě, kdyby nespoléhala jen a jen 

sama na sebe. Myslím, že Svaz spisovatelů může mít smysl jedině tehdy, nebude-li 

smlouvat mezi literaturou a politikou, ale bude-li důsledně bránit právo literatury být 

literaturou, to jest nikoli přetlumočením už poznaného, ale zvláštním, svéprávným 

poznáním. Jedině tak může být totiž literatura zároveň v nejlepším slova smyslu 

politikum.“ 

– Václav Havel, Projev na konferenci Svazu československých spisovatelů  

červen 1965 

 

Po vzoru mladého literáta Havla probíhaly dříve v Knihovně večery se 

začínajícími spisovateli. To bylo v dobách, kdy instituce přechodně sídlila v pražské 

galerii Montmartre v Řetězové ulici. Dnes tato setkání zastupují pravidelná autorská 

čtení tvůrců nominovaných na výroční knižní cenu Magnesia litera. Instituce také 

každoročně pořádá soutěž o nejlepší studentský esej, který byl jedním z ústředních 

žánrů Havlovy umělecké tvorby. 

„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,“ 

vysvětluje hlavní dramaturg Knihovny. Snaží se poskytnout platformu k svobodnému 

vyjádření těm, kteří k tomu jinde nemusí mít možnost. Upřednostňují tedy literáty ze 

zemí, kde svoboda není samozřejmostí. „Radši vezmu běloruskýho básníka než norskou 

básnířku. Ta Norka může být kdekoli,“ dodává. Běžné jsou v Knihovně VH besedy 

s disidenty z Ruska a Číny. 
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„Byl to pokus ponižovaného vztyčit hlavu, umlčovaného promluvit, 

obelhávaného vzbouřit se proti lži, manipulovaného vyprostit se z manipulace.“ 

– Václav Havel, O smyslu Charty 77 

červenec 1986 

 

Ve druhé polovině sedmdesátých let se z Havlova pohledu změnila celková 

nálada společnosti. Mnozí už se za roky pod komunistickou nadvládou vzpamatovali 

z historického šoku a uvědomili si, že nemohou čekat na spásu někoho jiného, avšak 

musejí si pomoci sami. Začali také dospívat mladí, kteří nebyli stigmatizováni 

traumatem sovětské okupace. Na pozadí této atmosféry režim uvěznil členy  

a spolupracovníky rockové skupiny The Plastic People of the Universe v čele s Ivanem 

„Magorem“ Jirousem. Režim už neútočil jen na své politické odpůrce, nýbrž na „sám 

život, na samu lidskou svobodu a integritu“. 

To vyústilo ve vznik Charty 77. Na několika schůzkách vznikl text prohlášení, 

který se poté šířil do vybraných kruhů, a sbíraly se podpisy. Zvolili se také první mluvčí 

Charty, kterými byli filozof Jan Patočka, politik a právník Jiří Hájek a Václav Havel. 

Spisovatelé, bývalí politici, komunisté i nekomunisté, katolíci i protestanti, 

intelektuálové i dělníci, univerzitní profesoři i nekonformní mládež se spojili v duchu 

solidarity. Charta neměla být politickým protestem či snahou svrhnout tehdejší vládu. 

Lidé z různých oblastí se spojili, aby se přihlásili o svá práva, na která měli nárok.  

Režim však v textu spatřoval hrozbu. Vyděsila ho zejména bouřlivá mezinárodní 

reakce, které se mu dostalo. Začal proto hned s rozsáhlými protiakcemi. „Ano, náš 

socialistický stát vyhlásil a v mezinárodních dokumentech i zákonech země zaručil  

a v praxi naplňuje nejširší práva a svobody – pro pracující lid, hospodáře této země,“ 

píše se ve slavném textu titulovaném „Ztroskotanci a samozvanci“, jenž vyšel v Rudém 

právu jako bezprostřední reakce na prohlášení Charty. 

Havel byl v roce 1979 společně s dalšími pěti signatáři Charty 77 a členy Výboru 

na obranu nespravedlivě stíhaných odsouzen k odnětí svobody. Po přibližně čtyřech 

letech ve vězení ho propustili, oficiálně ze zdravotních důvodů. 

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných dokumentoval a zveřejňoval případy 

policejní a justiční nespravedlnosti. Podrobnosti procesu s jeho členy dostali lidé 

shromáždění kolem Charty 77 do světa, kde se mu dostalo obrovské pozornosti.  
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„Takový to, co dneska zní pateticky, ‚život v pravdě‘ nebo ‚pravda a láska‘‘, 

tomu jsme se smáli i tehdy. Ale když to někdo stvrdí pěti létama kriminálu…“ 

vzpomíná Topol. 

Na upomínku Havlova celoživotního boje Knihovna společně s Nadací Charty 

77 každoročně uděluje Cenu Václava Havla za lidská práva. O laureátech rozhoduje 

sedmičlenná komise v čele s prezidentem Parlamentního shromáždění Rady Evropy. 

 

„Zhroutil se kolonialismus, zhroutil se komunismus, dva systémy, které 

nepochybně tím či oním způsobem v té či oné míře potlačovaly lidská práva, a daleko 

víc zemí světa vykročilo cestou k demokracii. To ovšem neznamená, že lidská práva  

a demokracie už zvítězily všude na světě. Jsou oblasti, které stále budí a musí budit 

pozornost mezinárodního společenství (…). Ten boj o vítězství lidské solidarity, lidské 

důstojnosti, ten asi nebude dobojován nikdy. Nikdy nebude situace taková, abychom to 

mohli odškrtnout jako věc vyřízenou.“ 

– Václav Havel, novoroční projev 

leden 2000 

 

„Chceme České republice poděkovat, protože prezident Václav Havel byl 

prvním prezidentem, který v dubnu 1990 pozval Jeho Svátost dalajlámu a choval se 

k němu jako k hlavě státu,“ pronáší politik skvělou angličtinou směrem k přeplněné 

místnosti. Jeho spolusedící na pódiu uznale přikyvují. Začíná beseda v Knihovně 

Václava Havla, kterou její ředitel Michael Žantovský uvádí jako „velmi, velmi speciální 

večer“.  

Místnost určená pro klubové akce má tentokrát bohatší výzdobu. Klenutím 

stropu se táhne provázek, na němž jsou zavěšené obdélníkové útržky látek různých 

barev. Jsou to modlitební praporky. 

 „Co se stalo Tibetu, se děje i na celém světě. Mohlo by se to stát kdekoli, včetně 

České republiky. Václav Havel před lety říkal: ‚Tibet je tak daleko, to se nám nestane.‘ 

V posledních dvou nebo třech letech se tu ale něco děje,“ pokračuje politik, na nějž 

upírá zrak celá místnost. „Abyste pochopili Čínu, a čeho je čínská vláda schopná, 

musíte porozumět příběhu Tibetu. Pak můžete s Čínou uzavírat dohody, dělat byznys, 

vytvořit si vztah.“ 
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Lozang Sanggjä je předseda ústřední tibetské správy a politický nástupce Jeho 

Svatosti dalajlámy, v podstatě tedy premiér tibetské exilové vlády.7 V Česku vidí zemi 

plnou inspirace a rád se do ní vrací. Vyřčené obavy pramení z náklonnosti, kterou český 

prezident Miloš Zeman projevuje komunistické Číně. 

 Po úvodní řeči váženého hosta i jeho spoluřečníků, senátora Pavla Fischera  

a poslance Mikuláše Peksy, nastává prostor pro dotazy. O slovo se hlásí brýlatý, 

plešatící muž v první řadě. Hovoří o návštěvě Bhútánu, na němž obdivuje 

pozoruhodnou symbiózu mezi duchovními hodnotami a státní správou. Pokud by se 

Tibet osvobodil, mohl by podle něj fungovat podobným způsobem. Rád by znal názor 

tibetského politika na tuto domněnku. Tazatel je Daniel Herman, bývalý ministr kultury 

ve vládě Bohuslava Sobotky. 

 „Ale jistě, vás známe velmi dobře. Setkal jste se s Jeho Svátostí a zaplatil jste za 

to velkou daň, obzvláště váš strýc. Moc pro mě znamená, že tu dnes jste,“ reaguje 

okamžitě premiér s vřelým úsměvem. „Tohle je ten duch humanity, který musíme 

všichni společně probudit.“ 

 Daniel Herman vyjádřil v říjnu 2016 podporu Tibetu, když se jako ministr 

kultury setkal s jeho duchovním vůdcem. V reakci na to vydali nejvyšší představitelé 

republiky prohlášení, kterým se od Hermanova činu distancovali a prohlásili ho za 

soukromou aktivitu, která nemění politiku České republiky vůči Číně. Hermanův 

příbuzný Jiří Brady, přeživší koncentračních táborů Terezín a Osvětim, byl toho roku 

navržen na státní vyznamenání, což prezident Zeman původně přijal. Po Hermanově 

setkání s dalajlámou se však začal chovat, jako by návrh nikdy neschválil a Jiřímu 

Bradymu vyznamenání neudělil, v čemž Herman vidí jasnou návaznost. Na prezidenta 

se poté snesla kritika od některých politických představitelů, veřejně známých osobností 

i veřejnosti. 

 Tibetský premiér se snaží podnikat co nejvíce mezinárodních návštěv, aby si, jak 

říká, „udržel staré přátele“. „Protože chapadla čínské vlády jsou všude. Takže člověk 

musí pořád něco dělat, aby se všechny čínské ambasády nenudily,“ vtipkuje. 

V místnosti panuje hrobové ticho. Návštěvníci s upřímným zájmem naslouchají slovům 

váženého hosta. 

                                                 
7 Čínská armáda obsadila Tibet v roce 1950. Peking trvá na tom, že Tibet je historicky nedílnou součástí čínského 

území. Tvrdí, že jeho vláda této oblasti přinesla prosperitu a stabilitu a odmítá obvinění tibetských exulantů a 
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 Svět se podle něj zmítá ve sporu nacionalismu proti internacionalismu  

a extremismu proti liberalismu. Je na čase si v tomto souboji „dobra a zla“ vybrat  

a zvolit tu správnou stranu. „Musíme v sobě všichni zapálit ducha Václava Havla, 

českého ducha, tibetského ducha. Musíme vyhrát, protože jinak prohrajeme všichni.“ 

 Za řečníky na pódiu jsou umístěny česká a tibetská vlajka. Malou vlajku své 

země má premiér i na stolečku před sebou. Po jeho pravici pódium zdobí velký 

transparent s fotografií z jednoho ze setkání Jeho Svátosti s Václavem Havlem. Pod ní 

je nápis, který je i názvem tohoto setkání – Thank you, Czech Republic, for supporting 

Tibet.8 

 Slova se ujímá další muž z publika. „Chtěl jsem jen říct, že jste pro nás úplně 

stejně důležití. Jste nám zrcadlem a pomáháte naší demokracii. Díky za všechno, co 

děláte pro Tibet i pro nás,“ vyjadřuje svůj upřímný obdiv, za který sklízí uznalý potlesk 

všech v sále, včetně řečníků na vyvýšené ploše. 

 Tibetský premiér dále rozvádí myšlenku o tom, jak o sobě spousta Čechů tvrdí, 

že jsme jako národ velmi skeptičtí a depresivní. „Ne, to nemůže být tak zlé, nemůžete 

být tak smutní,“ říká v žertu. „Já jsem například Tibeťan, a když já nejsem depresivní, 

proč by měli být Češi? Přišel jsem o svou zemi a neustále mě zaměstnává čínská 

ambasáda,“ zvyšuje hlas, aby ho bylo slyšet přes smích. Jeho Svátost dalajláma je podle 

něj možná nejšťastnější muž na světě. 

 Charismatický Tibeťan si definitivně získává přízeň diváků anekdotickým 

vyprávěním o tom, jak v roce 2012 navštívil Austrálii a doufal, že se setká s tamním 

ministrem zahraničí. Ministr mu setkání však nenabídl. „Ale víte co, jsme buddhisté. 

Karma!“ zvolá do prostor. Když opouštěl australský parlament, rozhodl se jet výtahem. 

Ve třetím patře se najednou zastavil, rozevřely se dveře a před nimi nestál nikdo jiný 

než Bob Carr, tehdejší ministr zahraničí. Ten samý člověk se, jak premiér později zjistil, 

stal nejlépe placeným konzultantem čínské vlády. 

 Reprezentanti organizací, které vyjadřují podporu Tibetu, z rukou premiéra 

dostávají tradiční dary. Prostorem se rozeznívá tibetská hudba. Moderátorka prosí 

přítomné, aby povstali, pomohli s odklizením skládacích židlí a uvolnili tak prostředek 

místnosti. Stává se z ní taneční parket, na němž proběhne představení tibetských tanců. 

                                                                                                                                               
ochránců lidských práv z represe. O devět let poději vypuklo povstání. Čínská armáda ale proti povstalcům tvrdě 

zakročila, přičemž zásah nepřežilo 87 tisíc Tibeťanů. Duchovní vůdce dalajláma následně uprchl do indického exilu. 
8 Díky, Česká republiko, za podporu Tibetu. 
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Duchovní vůdce Tibetu, 14. dalajláma, navštěvoval během let Českou republiku 

opakovaně a byl Havlovi velmi dobrým přítelem. Účastnil se několika ročníků 

konference Forum 2000, na níž každoročně diskutují osobnosti o demokratických 

hodnotách, respektu, toleranci a občanské společnosti.  

V posledním měsíci svého života pozval Havel dalajlámu na návštěvu Prahy. 

Publicista Karel Hvížďala, který s Havlem v minulosti vedl obsáhlé rozhovory, 

považoval jejich poslední setkání za symbolické. Podle něj Havel dalajlámu potřeboval 

jako svého nejbližšího duchovního vůdce, který mu měl pomoci ulehčit jeho poslední 

chvíle.  

„Nejlepší pocta, kterou můžeme Václavu Havlovi vzdát, je to, že se každý z nás 

bude podílet na vytváření otevřenějšího a mírumilovnějšího světa,“ napsal tibetský 

duchovní po jeho smrti. 

 

 Václav Havel, dlouhovlasý bohém a bojovník za spravedlnost, se pohnutkami 

vlastního osudu stal politikem, jehož zná celý svět. Není možné ho zcela zapomenout, 

přesto s časem vzpomínka na jeho osobu přirozeně bledne. Knihovna Václava Havla je 

tu od toho, aby tuto vzpomínku udržovala při životě, aby jí vrátila jasné kontury  

a zaplnila prázdná místa. 

 

„Celý život si prostě myslím, že to, co se jednou stalo, se už nikdy nemůže 

odestát, a tak vlastně všechno navždy trvá. Bytí má zkrátka paměť. A tedy i moje 

maličkost – buržoazní dítě, laborant, voják, kulisák, divadelní autor, disident, vězeň, 

prezident, penzista, veřejný fenomén a poustevník, údajný hrdina a tajný strašpytel – tu 

bude navždy. Respektive ne tu, ale kdesi. Nikoli však jinde. Kdesi tu.“  

– Václav Havel, Prosím stručně,  

Hrádeček, prosinec 2005 
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Závěr 

Reportáž je specifickým žánrem, který v sobě spojuje dokumentaristické, zpravodajské 

a beletristické prvky. Jako se literatura, žurnalistika i jazyk rozvíjely různým způsobem 

i tempem v rámci každého národa a geografické oblasti, rozvíjela se odlišně i reportáž. 

Zatímco v českém prostředí jde o žánr spíše dokumentárního a zpravodajského 

charakteru, v Polsku nabyla literární podoby. Polští reportéři si za minulého režimu 

osvojili prvky užívané v beletrii, aby obelhali cenzuru a do svých textů ukryli v té době 

zakázaná témata. Vznikl tak specifický žánr polské literární reportáže, která může 

v některých případech nahrazovat v Čechách pěstovanější investigativní žurnalistiku. 

 Žánr literární reportáže autorovi umožňuje popisované téma vyobrazit nevšední 

formou. Nástroji propůjčenými z beletrie má možnost téma vylíčit přirozenějším  

a barvitějším způsobem. Naplňuje však stále i informační hodnotu vlastní reportáži, 

jelikož se zakládá čistě na faktech. Osoba autora však vyznění textu zcela ovlivňuje, od 

samotného výběru tématu přes formu jejího zpracování po detaily, na něž se rozhodne 

klást důraz. 

 Realizací teoretických poznatků byla autorská literární reportáž přibližující 

prostředí a fungování Knihovny Václava Havla. K tomu bylo zapotřebí prostudování 

Havlových esejů, projevů a jiných textů, ale také rešerše archiválií s ním spojených, 

které má Knihovna v digitalizované formě volně k dispozici badatelům. Dalším 

podkladem byly rozhovory s Jáchymem Topolem, dramaturgem kulturního programu 

instituce. 

 Z návštěv Knihovny VH mě zaujaly akce Debata s Respektem: První světová 

kyberválka (10. 1. 2017), Václav Havel a film. Scénáře, analýzy a úvahy z let 1957–

1989 (19. 2. 2019) a Thank you, Czech Republic, for Supporting Tibet (5. 3. 2019), které 

se staly předmětem mé reportáže. 

 Výsledkem je konkrétní převedení nabyté teorie o literární reportáži do praxe  

a má subjektivní interpretace toho, čím je Knihovna Václava Havla, instituce, která 

pečuje o odkaz osobnosti, jejíž jméno nosí, a co tento odkaz z mého pohledu 

představuje. 
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Summary 

Reportage is a specific genre that combines reporting, documentary and literary 

elements. As the literature, journalism and language devoloped in different ways and 

speed within each nation and geographic area, the reportage genre also developed 

differently. While in the Czech Republic it is rather a documentary and news genre, in 

Poland it has acquired a literary form. Under the previous regime, Polish reporters have 

adopted the elements used in fiction to fool censorship and conceal forbidden topics in 

their works. This created a specific genre of Polish literary reportage. 

 The literary reportage allows the author to describe the topic in an unusual form. 

With the tools lent from fiction they can portray the theme in a more organic and 

graphic way. It still carries the informational value, as it is based purely on the facts. 

However, the text is noticeably influenced by the personality of the author, from the 

choice of the theme and the form in which he decides to portray it, to the details he 

decides to emphasize. 

 Before working on this thesis I studied the theory of the genre and read works of 

contemporary Polish reporters. The realisation of theoretical knowledge is an original 

literary reportage describing the environment and functioning of the Václav Havel 

Library. For that I studied Havel’s essays, speeches and other texts, also researched the 

materials associated with him, which are available in the VH Library in digitalized 

form. An interview with Jáchym Topol, the head of the institution’s cultural program, 

served as other source for this thesis. I also visited some of the cultural events.  

 The outcome is a particular transformation of the acquired theory of literary 

reportage into practice and a subjective interpretation of what the Václav Havel Library 

is, that takes care of a legacy of the personality whose name it bears, and what this 

legacy represents from my point of view. 
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(text) 

 

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. 
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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.  
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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.  



   

 

49 

  

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. 


