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Abstrakt 

Tato práce, řadící se do oboru soudobých dějin, zachycuje životní příběh Ivana M. Havla.

Teoretický  pohled  této  práce  vychází  z  personalismu,  zejména  s  přihlédnutím  k  Ch.

Mounierovi a M. Schelerovi, a vidí jako primární fenomén osobnosti, unikátně zasazené do

světa,  od  které se  směřuje  k  porozumění  nadosobnímu,  s  pomocí  kontextů  a  tradic,  ve

kterých daná osobnost působila. Práce využívá metodu orální historie a studium archivních

pramenů a dokumentů. 

Ivanu M. Havlovi je možné porozumět v kontextu dlouhé intelektuální, občanské, politické

i podnikatelské tradice jeho rodiny, která se vyznačuje několika specifickými fenomény, od

necírkevní spirituality, přes důraz na společensky zodpovědné podnikání a na široké vzdělání,

překračující  zavedené obory  a  disciplíny,  a  také  na  sociabilitu,  překlenující  všechny tyto

vlastnosti. Biografie Ivana M. Havla je tak sledována s hlavním důrazem na období do roku

1989, od dětství, ovlivněného Hugem Vavrečkou, po dospívání v blízkosti literární skupiny

Šestatřicátníků, přes vlastní literární a vědecké aktivity v 60. - 80. letech až k založení a řízení

Centra pro teoretická studia, to vše při používání hlavních rysů rodinné havlovské tradice jako

hlavních analytických nástrojů pro čtení pramenů. 

Abstract

This master´s degree thesis, adhering to the genre of contemporary history studies, depicts

the  lifestory  of  Ivan  M.  Havel.  Theoretically  it  is  grounded  in  personalism,  especially

regarding to works of Ch. Mounier and M. Scheler and establishes as the primary point of

reference the phenomena of individual personality, uniquely embedded into the surrounding

social  world.  From this basic tenet the explanation is built towards the understanding of

general  categories,  using  the contexts and traditions,  in which the personality had been

engulfed.  This  thesis  makes  use  of  both  oral  history  method  and  archival  sources  and

documents study.

Ivan M. Havel can be understood within enduring context of his family´s intellectual, civic,

political and entrepreneurial tradition, where several specific phenomena stand out. First the

non-partisan  spirituality,  second  the  emphasis,  laid  of  socially  responsible  conduct  of

business;  third  the  stress,  laid  on  achieving  broad  education,  going  beyond  established

domains and disciplines and fourth the sociability, spanning over all of these attributes. Ivan

M. Havel´s biography is therefore traced mainly within the period up to the 1989 year, since
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the childhood, deeply influenced by his grandfather H. Vavrečka, through his coming of age,

spent  close  to  the  Šestatřicátníci  literary  grouping,  past  his  own  literary  and  scientific

activities in 1960s – 1980s, up to establishment and management of Centre for Theoretical

Study. In studying all of this, the main tenets of Havel family traditions were used as chief

analytical tools to read the historical sources available.

 

Klíčová slova

Ivan  M.  Havel,  biografie,  orální  historie,  Československo,  personalismus,  neoficiální

kultura, věda

Key words

Ivan M. Havel,  biography,  oral  history,  Czechoslovakia,  personalism, unofficial  culture,

science 
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1. Slovo úvodem 

Rodina Havlova zdá se být na první pohled již dostatečně známa. Ostatně životy Olgy

Havlové, Václava Havla, Václava M. Havla a nověji též Miloše Havla byly zpracovány i knižně.

Po vyslovení nápadu na diplomovou práci o někom z této rodiny setká se tudíž člověk občas s

nepochopením a reakcí, že je už „přehavlováno“. 

Z výše řečeného výčtu je ale zřejmé,  že život dalšího člena této rodiny zatím nikterak

popsán nebyl, ačkoli sám mnohdy pomáhal při dohledávání informací ke svým příbuzným.

Na podzim 2011 se tedy zrodila myšlenka pokusit se zpracovat biografii Ivana M. Havla. 

Citát, který je obsažen v názvu práce, pochází z dokumentu České televize1 a ačkoli je zde

použit v jiném kontextu, než v jakém byl pronesen, vystihuje dle mého dobře, oč v této práci

jde: o nahlédnutí Ivana M. Havla nejen jakožto bratra, švagra, syna či synovce, ale jakožto

svébytné osobnosti, která šla svou vlastní cestou. Na této cestě se někdy setkala s tím, co jí

bylo předpřipraveno vlastní  rodinou,  jindy zase objevovala  a  utvářela  věci  nové a  dosud

nepoznané. 

Jelikož se časem vyjevilo, že se jedná o cesty také pestré a rozmanité, byl původní plán

zpracovat Havlovu biografii  až  do současnosti  poupraven a tato diplomová práce se tedy

zaměřuje  především  na  období  do  roku  1989.  Porevoluční  dění  je  pro  úplnost  taktéž

zachyceno, ovšem převážně ve vztahu k dění před revolucí než jako přesný popis všech aktivit

Ivana M. Havla od roku 1990. 

Práce je rozdělena do 18 kapitol.  První kapitolou je kapitola, kterou právě čtete. Druhá

kapitola je věnována teorii  personalismu, na níž autorka staví tuto práci.  Třetí  kapitola se

zabývá metodologií výzkumu, v případě prvního setkání s Ivanem M. Havlem i ze subjektivní

stránky. Čtvrtá kapitola je pak jakousi havlovskou předehrou, v níž jsou stručně představeny

životy  členů  rodiny  Havlových,  o  nichž  lze  dohledat  informace.  Vedle  toho  jsou  taktéž

nastíněny možné vlivy jednotlivých členů na životy bratrů Havlových. Život Václava Havla zde

není explicitně popisován jednak proto, že je všeobecně znám, zadruhé proto, že probíhal

souběžně se životem Ivana M. Havla a je tedy obsažen v samotném jádru práce. 

Od páté do sedmnácté kapitoly je text věnován životu Ivana M. Havla a je strukturován

převážně chronologicky. Osmnáctá závěrečná kapitola shrnuje výsledky výzkumu.

…
1 Kultura.cz. [Video] Česká televize, 2009 [on-line]. Dostupné zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183619616-kultura-cz/209562228000031/obsah/89061-portret-ivan-
havel-a-michal-ajvaz/
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Úvodem by měl být taktéž formulován můj vlastní vztah k tématu. Předně je třeba říci, že

období, které je zde jádrem práce, jsem již nestihla sama prožít. Narodila jsem se rok před

sametovou revolucí  a okolní svět tudíž začala vnímat až v době,  kdy byl  Václav Havel již

prezidentem. Vyrůstala jsem tak v prostředí, které jej víceméně považovalo za vzor a morální

autoritu.  Na rozdíl  od všech, v této práci zmíněných, jsem ho tedy znala nejdříve jakožto

politika, poté jako disidenta a až poté jako spisovatele a dramatika. Přesto se však mé chápání

jeho osoby – byť dnes daleko obeznámenější a kritičtější – ve svém základu nezměnilo. 

K Ivanu M. Havlovi jsem se tedy – přiznávám – dostala nejdříve jakožto k bratrovi Václava

Havla. Postupně však – především s příchodem na Fakultu humanitních studií a potažmo na

akce konané Knihovnou Václava Havla – se mi začal jevit jakožto originální osobnost (navíc se

smyslem pro humor), jejíž život mě zajímal. A jelikož dosud nebyl nikterak uceleně popsán,

pokusila jsem o to alespoň v základním rozměru ve své diplomové práci. 
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2. Teorie personalismu 

Jak již  bylo v úvodu zmíněno,  tato práce se zabývá jednou konkrétní  osobností  a její

biografií. Práce se tak odlišuje od prací, zabývajících se v první řadě vybraným tématem, k

němuž až druhotně náleží určité osobnosti, které se k tématu vztahují.  Naopak zde jest v

centru osobnost, od níž se odvíjí, jakých všech témat se bude práce dotýkat. 

Již  z  tohoto  základního  vymezení  je  zjevné,  že  práce  vychází  z  jiné  tradice  a  z  jiné

výzkumné logiky než výše zmíněný přístup. Tuto však bylo nejprve třeba (si pro sebe) objevit

a nějak se k ní vztáhnout. Budiž tímto vztažením se druhá kapitola.2

2.1 Úvod k personalismu

Základní definici  nabízí například Jan  Sokol: „Personalismus, moderní filosofický směr,

zdůrazňující  význam  jedinečné  lidské  osoby  …  jako  nositele  lidských  vztahů,  hodnot,

svědomí, viny atd.“3 

V širších kontextech hovoří o personalismu též Tomáš Halík: „Chápání Boha jakožto osoby

vneslo pojem osoba do srdce západní  kultury a učinilo z něj  snad  nejvznešenější  pojem

západní kultury vůbec.  Personalistické chápání je základem filozofie lidských práv;  co by

dnes  byla  právní  věda,  sociologie,  politologie,  ekonomie  a  veškeré  „humanities“  bez

personalistického přístupu, bez přístupu k člověku jako k jedinečné a nezaměnitelné osobě!“4

Konkrétnější  definici  ve  vztahu  k  výzkumné  metodě  nabízí  Martin  C.  Putna:

„Personalismus,  …  znamenající  myšlení,  soustředěné  na  individuální  lidskou  osobnost

jakožto na východisko úvah o všech tématech ostatních, tedy i o tvorbě.“5 Samozřejmě je třeba

míti  na  paměti  fakt,  že  Martin  Putna  se  vztahuje  především k  personalismu v  literární

historii,6 přesto se však domnívám, že tato definice zřetelně vymezuje, oč se vlastně jedná a od

2 Co se samotných biografií týče, lze samozřejmě nalézt základní informace o tom, co vůbec biografie je, 
většina prací se však řadí spíše k jiným společenskovědním oborům než k historiografii, a zaměřuje se spíše 
na to jak biografická data získat, než na to proč vůbec má smysl se jednotlivými osobnostmi jako takovými 
zabývat. Viz např. Hendlova učebnice o kvalitativním výzkumu: „Biografií rozumíme napsanou historii 
života jedince. Jde o rekonstrukci a interpretaci průběhu života jedince někým druhým...“ (HENDL, Jan. 
Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 
978-80-7367-485-4, str. 128) 

3 SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka; a Slovník filosofických pojmů. 5., rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 3.). Praha: 
Vyšehrad, 2007. 411 s. ISBN 978-80-7021-884-6, str. 355.

4 HALÍK, Tomáš. Chci, abys byl: křesťanství po náboženství. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 
263 s. ISBN 978-80-7422-177-4, str. 47.

5 PUTNA, Martin C. a kol. Homosexualita v dějinách české kultury. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 494 s., [24] s.
obr. příl. Historie. ISBN 978-80-200-2000-0, str. 31. 

6 „Každý autor a každé dílo vyžadují svůj vlastní způsob výkladu. … Cíl uchopit jedinečnost každé umělecké 
osobnosti...“ (Tamtéž) 
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čeho se to odlišuje, tj. v tomto případě především od strukturalismu. 

Za hlavní světové  představitele personalismu lze považovat například filosofy  Maxe

Schelera,  N.  A.  Berďajeva,  Martina  Bubera  či  Emmanuela  Lévinase,7 za  hlavní  české

představitele pak literární  vědce F.  X.  Šaldu či  Václava Černého.8 V současném bádání se

filosofii  personalismu  přímo  věnuje  např.  Filozofická  fakulta  Trnavské  univerzity,  která

uspořádala již několik konferencí, týkajících se právě této tematiky.9

2.2 Filosofie personalismu

Jak již bylo řečeno, personalismus je původně především směr filosofický, je tedy vhodné v

úvodu alespoň rámcově představit některá díla.  Konkrétně se jedná o díla Maxe Schelera

Místo člověka v kosmu a O studu,  vzešlá z německé personalistické tradice, a Mounierovo

Místo pro člověka: Manifest personalismu, zastupující tradici francouzskou. Díla vznikla ve

20. a 30. letech 20. století. Za vhodné považuji též pracovat s rozborem Schelerova díla od Jana

Patočky z roku 1968.

2.2.1 Max Scheler

Zásadní pro pochopení díla Maxe Schelera (1874 – 1928) je koncept lásky, tzv. ordo amoris.

Pro Schelera totiž základem všeho vědění a poznání je akt lásky, která otevírá bytost vůči

světu. Scheler především hovoří o emocionální intencionalitě, která nám umožňuje pochopit

konkrétní svět nejen v jeho každodenní zkušenosti jako soubor hmotných věcí, ale též jako

nositele hodnot, což nám umožňuje v konečném důsledku podílet se na něčem konečném a

absolutním.

Scheler ve svém díle pracuje s předpokladem, že lidé jsou schopni pociťovat tyto hodnoty.

Hodnoty „jsou to, k čemu city jakožto intence směřují jako k svému specifickému předmětu;

jsou to podle Schelera zvláštní ideální obsahové kvality, které mají mezi sebou určitý pořádek

co do „výše“ či „nízkosti“. … Hodnoty však mají svůj vlastní řád, své vlastní zákony, nezávislé

na tom, v jakých statcích jsou realizovány, ba zda jsou vůbec realizovány.“10 Jako by tedy

7 SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka; a Slovník filosofických pojmů. 5., rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 3.). Praha: 
Vyšehrad, 2007. 411 s. ISBN 978-80-7021-884-6, str. 356.

8 PUTNA, Martin C. a BEDŘICH, Martin, ed. Česká katolická literatura v kontextech: 1918-1945. Vyd. 1. Praha: 
Torst, 2010. 1390 s. ISBN 978-80-7215-391-6, str. 1339.

9 Viz např. přehled vydávaných sborníků z konference, nazvaných Acta Philosophica Tyrnaviensia:  
http://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&act=search (citováno dne 27. 2. 2013).

10 SCHELER, Max. Místo člověka v kosmu. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. 114, [2] s. Filosofická knihovna, str. 13.
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hodnoty byly univerzální, a přestože mohou v určitých reálných případech být zcela

potlačeny, neznamená to, že neexistují. 

Rozbor  Schelerova  konceptu  personalismu  nabízí  Jan  Patočka,  jenž  začíná  citátem

Schelera: „Všecka správnost či naopak faleš a zvrácenost mého života spočívá na tom, zda

existuje objektivně správný řád těchto hnutí mé lásky a mé nenávisti… a zda je možné, abych

do své mysli vtiskl tento ordo amoris,“  říká Scheler jednou ve svém starším údobí, ale hned

nato ukazuje, že tato objektivita neznamená stejné zákony, stejně závazné pro každého, nýbrž

v rámci obecně závazného i vlastní individuální určení, srozumitelný základ toho, co lze v

empirických dějstvích individuálního života vyhmátnout jako osud příslušné osobnosti.

Každý z nás má tak svůj vlastní ordo amoris. Pro každou osobu existuje místo, které je v

celkovém smysluplném plánu světa určeno jenom jí, její „povolání“  v silném smyslu tohoto

slova. Toto povolání může být v jistém napětí vůči faktickému ordo amoris a faktickému

osudu; osud a prostředí nevolíme svobodně, ale chováme se k nim s individuální svobodou.

Toto své poslání – nikoli faktické, nýbrž pravé, lze uchopit jen na základě aktu lásky k vlastní

opravdové podstatě...“11 

Lze tedy shrnout: každý člověk díky emocionální intencionalitě pociťuje vlastní ordo

amoris, který je přitom v souladu se zákonem obecným. Díky tomu je člověk integrálním

účastníkem světového bytí, které spoluutváří; člověk v něm má individuální svobodu a tedy

šanci na vlastní sebeurčení, které pociťuje jako své pravé poslání. 

2.2.2 Emmanuel Mounier

Emmanuel Mounier (1905 – 1950) hned v první větě svého textu definuje personalismus

takto: „Personalistickými nazýváme každé učení a každou kulturu, jež zdůrazňují prvenství

lidské osobnosti  před hmotnými procesy a kolektivními soustavami,  které jen udržují  její

rozvoj.“12 

Samu osobnost chápe Mounier jako samu „skutečnost člověka, jeho nejzazší význak. …

Osobnost podle našeho určení je absolutnem oproti každé jiné hmotné nebo sociální realitě i

oproti každé jiné lidské osobnosti. Nikdy na ni nemůže býti pohlíženo jen jako na část celku,

rodiny, třídy, státu, národa nebo lidstva.“13 
11 SCHELER, Max. Místo člověka v kosmu. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. 114, [2] s. Filosofická knihovna, str. 

20.
12 MOUNIER, Emmanuel. Místo pro člověka: Manifest personalismu. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 1948. 301-

[III] s., str. 11.
13 Tamtéž, str. 66-67.
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Stejně jako Scheler pracuje i Mounier s pojmem poslání či určení, které jest dáno každé

osobnosti a jest na ní, aby ho objevila. „Osobnost sama nalezne své určení a vytvoří si svůj

osud. Nikdo jiný, ani člověk ani společnost, nemůže ji připravit o tento úkol.“14

Velice silně se vymezuje proti individualismu, měšťáctví, fašismu, marxismu i komunismu.

Vyčítá jim, že – z různých pozic - odmítají duchovní podstatu jednotlivce, a sám definuje

jakési „hlavní stavební prvky personalistického řádu.“15 

2.3 Personalismus v českém prostředí: F. X. Šalda a Václav Černý

Bylo-li v úvodu řečeno, že za hlavní české představitele personalismu lze považovat F. X.

Šaldu a Václava Černého, je nyní záhodno si oba alespoň velmi stručně představit.

Nejprve je  třeba říci,  že oba  autoři  se k  personalismu vztahují  jako literární  kritici  a

historici,  nikoli  filosofové.  Sám  F.  X.  Šalda  (1867  –  1937)  své  pojetí  literární  historie

charakterizuje  takto:  „jako  každá  historie  jest  mně  poznáním  hodnot,  hodnot  tvůrčích,

hodnot jedinečných, nikdy se neopakujících;  a proto již musí býti  jejím konečným cílem,

vystihnouti to, co ustavuje jedinečnost zjevu literárně dějinného...“ 16 Při své práci se snažil

nejen ukázat vliv prostředí, četby, doby, společnosti ad. na  tvorbu zkoumaných autorů, ale

především jak je determinuje „vnitřní dílo jejich duše, její dramatické napětí, její var a svár...“ 17

Literární díla tak vlastně Šalda chápe jako „historie jejich (autorů – pozn. aut.) vlastní duše.“18 

Literární historik Jaroslav Med uvádí, že druhý zmíněný zástupce personalismu v českém

prostředí,  Václav Černý (1905 – 1987),  považoval právě Šaldu za svého předchůdce:  „Šalda

splňuje Černého představu o heroické osobnosti, která nejen že se plně realizuje ve svém díle,

ale je také a možná především nositelem mravnosti, jíž se opravdová osobnost dostává do

samé blízkosti prožitků náboženských.“19 

Též Černý silně akcentuje vztah společnosti a individua, když říká: „Společnost je danost,

ne poslání. Je existenční fakt, ne životní smysl. Je podmínkou životní jistoty individua...“20 I

zde je tedy patrné napětí mezi kolektivním a osobním pojetím života společnosti, toho, co je

14 Tamtéž, str. 72.
15 Tamtéž, str. 93.
16 ŠALDA, F. X. Duše a dílo: podobizny a medailony. 5. vydání. V Praze: Melantrich, 1947. 242-[I] s. Soubor díla 

F.X. Šaldy; [Sv.] 2, str. 9. 
17 Tamtéž, str. 10.
18 Tamtéž, str. 10. 
19 Václav Černý - život a dílo: materiály z mezioborové konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV 

ČR, Filozofickou fakultou UK, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR: Náchod 23.-25. března 1995. Vyd. 1. Praha: 
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 1996. 347 s. Edice K; sv. 3. ISBN 80-85778-18-1, str. 64-65. 

20 ČERNÝ, Václav. Osobnost, tvorba a boj. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1947. 151 s. Duch a tvar; sv. 5, str. 62. 
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pro ni klíčové. 

V samotném jádru Černého personalismu však stojí především toto: přesvědčení, že vlastní

život je nejbezprostřednějším vyjádřením osobnosti:  „Jako řada událostí  a situací,  světem

člověku vnucovaných,  je život osobnosti  sokem, na němž měří  svou sílu,  proti  němuž se

osvědčuje a utvrzuje, po případě i smrtí.“21 

...

Obě pojetí jsou v mnohém inspirativní, nelze se však nevyjádřit k několika problémům,

které z nich – chceme-li je vztáhnout k výzkumu historickému - plynou. Prvním z nich je

problém badatelské nedostupnosti,  nepřístupnosti v souvislosti  s nárokem nezkoumat jen

vnější vlivy na literární díla, ale především vlastní duši autora. 

Druhým problémem, který vyvstává v souvislosti s oběma přístupy, je problém objektivity a

problém  hodnotících  soudů,  resp.  snahy  historie  zůstat  objektivní,  hodnotící  soudy

nevynášející. Jestliže chce Černý posuzovat osobnost na základě jejího vlastního života, už se

tím implicitně staví do role soudce, což je fakticky v přímém rozporu s přesvědčením např.

Miroslava Vaňka,  vedoucího Centra orální  historie při  Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,

který je naopak přesvědčen, že „historik není soudce,“22  že náplní historikovy práce má být

snaha minulosti porozumět.23

Na druhou stranu je třeba říci, že Šalda i Černý se generačně nacházejí zcela jinde, že oba

se zabývali primárně literaturou a že oba se věnovali také literární kritice. Z tohoto pohledu je

tedy  jejich  založení  třeba  chápat,  v  kontextu  této  práce  ale  nikoli  přejímat.  I  přesto  se

domnívám,  že  tradice  jimi  zastupovaná je  i  pro  historický  výzkum v  mnohém nosná  a

inspirativní.  

2.4 Dvojí linie

Již  citátem24 Martina  Putny  byla  vyznačena  jakási  pomyslná  dichotomie  dvou  linií  –

personalismu a (post)strukturalismu.  Konkrétně v literární historii lze chápat personalismus

jakožto myšlení,  zaměřené především na osobnost a teprve odtud též na tvorbu.  Naopak

21 Tamtéž, str. 93. 
22 Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2861324 (citováno dne 24. 7. 2013) 
23 Zdroj: http://www.novinky.cz/kultura/salon/232818-pasivitu-nelze-brat-jako-moralni-selhani-rika-oralni-

historik-miroslav-vanek.html (citováno dne 24. 7. 2013) 
24 „Personalismus, … znamenající myšlení, soustředěné na individuální lidskou osobnost jakožto na 

východisko úvah o všech tématech ostatních, tedy i o tvorbě.“ PUTNA, Martin C. a kol. Homosexualita v 
dějinách české kultury. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 494 s., [24] s. obr. příl. Historie. ISBN 978-80-200-
2000-0, str. 31.
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(post)strukturalismus je charakteristický snahou o (dnes již víme,  že nezdařené)  „totální

oddělení autora od díla textu...“25

Odhlédneme-li od konkrétních obsahů jednotlivých pojetí strukturalismu a personalismu,

domnívám se, jak již bylo zmíněno výše, že lze takovou dvojí tendenci spatřit též při studiu

soudobých dějin. Lze v něm nalézt dvojí logiku výzkumu: a) od osobností k nadosobnímu, b)

od nadosobního k osobnostem. 

2.4.1 Od osobností k nadosobnímu 

V  prvním  přístupu,  který  lze  předběžně  označit  za  personalistický,  je  východiskem

výzkumu zaměření na konkrétní osobnost, od níž se odvíjí, do jakých všech oblastí výzkum

povede. Může se tak snadno stát,  že se výzkumník ocitne v oblastech,  do nichž původně

vstoupit neplánoval, pro pochopení zkoumané osobnosti se to však vyjeví jako nezbytné.

Metodologickým specifikem obecně je v tomto přístupu snaha získat co nejvíce informací

k pochopení dané osobnosti  jako celku v kontextu dobovém a v kontextu duchovních či

intelektuálních tradic, které danou osobnost přímo či nepřímo mohly ovlivňovat. 

Konkrétními  metodologickými specifiky jsou v tomto přístupu jednak dlouhodobější  a

podrobnější povaha vedených rozhovorů s danou osobností, využíváme-li či můžeme-li ještě

využít  metodu  oral  history,  jednak  možnost  vést  rozhovory  s  lidmi,  kteří  měli  k  námi

zkoumané personě blízko či je sama považovala za důležité. Dalším rysem je také snaha získat

co  nejvíce  osobních  dokumentů  či  přímo  literárních  a  jiných  textů,  byla-li  zkoumaná

osobnost literárně činná. S tím úzce souvisí též studium textů a jiných materiálů, které námi

zkoumanou  osobnost  ovlivňovaly  či  obklopovaly.  Těmito  materiály  mohou  být  jak  v

nejzákladnější podobě vzpomínky členů rodiny, případně jejich odborné texty, tak vědecká a

literární díla osobností,  časově i  místopisně vzdálených, na danou osobnost však majících

přímý či nepřímý vliv. 

Samozřejmostí je také snaha získat co nejširší paletu archivních dokumentů, ať se již jedná

o přístup k archivu rodinnému, existuje-li takový, či o archivní materiály například ze spisů

StB,  jedná-li  se o československé prostředí  a byly-li  na danou osobu z nějakého důvodu

vedeny.

Metodologicky je tedy tento přístup charakterizován snahou o co nejširší  zachycení její

biografie.  Zde ale vyvstanou problémy,  kterým se nelze zcela vyhnout.  Prvním z nich je

25 Tamtéž. 
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implikace holistického požadavku, druhým pak sama problematika toho, co můžeme poznat. 

Miloš Havelka rozlišuje tři ideální paradigmata filosofie dějin a teorie historiografie, totiž

ontologické, mentalistické neboli konstruktivistické a lingvistické. Osobně se řadím spíše ke

konstruktivistickému paradigmatu, které je podle Havelky charakteristické tím, že poznání je

podle  konstruktivistů  závislé  na  badateli:  „Poznání  zde  nevzniká  (jako  v  ontologickém

paradigmatu) jakoby dar jsoucího, ale je závislé na poznávajícím subjektu …, tj. na člověku, a

tato závislost se opírá o zjištění, že každé intelektuální vztahování se k předmětům je zároveň

sebevztahováním...“26 

K  tomuto  paradigmatu  náleží  především  Max  Weber  a  jeho  koncepce  vztažení  se  k

hodnotám a následná tvorba a užívání „ideálních typů“. K Weberovi se pak hlásí také Jan

Horský, který rozlišuje minimálně dvě roviny dějepisné práce. „V prvé padají otázky typu: Co

znamená  termín  >mercatores<“  v  určitém  okruhu  listin?  …  Někdy  bývá  tato  rovina

označována jako „filologická“  v  tom smyslu,  že  se  při  ní  nepřekračují  hranice textového

rozboru... Ve druhé rovině zní již otázka jinak, např.: „Jaké bylo sociální postavení těch, kteří

jsou označováni jako >mercatores<“? … Zde se historik již ptá na něco, co je za pramennými

danostmi a čeho jsou prameny určitými stopami. … Právě tato druhá rovina dějepisné práce

ukazuje, že dějezpytec předmět svého studia vytváří.“27

Z výše řečeného je zřejmé, že k holistickému nároku se Horský staví skepticky a považuje

jej dokonce za nemožný, neboť každá věda je nutně selektivní, jelikož si musí stanovit nějaký

předmět svého bádání. V kontextu personalistického přístupu při studiu soudobých dějin je

tedy třeba se smířit s tím, že nikdy nepostihneme zkoumanou osobnost v celku, vždy budeme

i přes veškerou snahu selektivní, ale přesto nám nic nebrání v tom se alespoň o co nejširší

kontextualizaci a poznání zkoumané osobnosti pokoušet. 

Třetím  problémem,  který  se  týká  tohoto  přístupu,  je  paradoxně  to,  co  jej  výslovně

charakterizuje, totiž zaměření na osobnost. Z toho totiž plyne několik specifických aspektů

tohoto přístupu, které je nutno zmínit.

Prvním aspektem je možná nevědomý sklon k preferování zkoumání osobností, které jsou

či  byly něčím výrazné,  nějak  vstoupily  do veřejného prostoru,  ať  již  jako intelektuálové,

26 HAVELKA, Miloš. Co může znamenat „filozofie“ v tzv. „filozofii dějin“. In: Dějiny-teorie-kritika = History-
Theory-Criticism. 2/2004. Praha: Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2004- . ISSN 1214-7249, 
str. 196.  

27 HORSKÝ, Jan, ed. Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení: příspěvky k dějinám českého 
dějepisectví doby Gollovy školy. V Ústí nad Labem: Albis international, 1999. 461 s. ISBN 80-86067-42-4, str. 
5. 
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politici, umělci či vědci (výčet samozřejmě není konečný, ale pouze ilustrativní). Tento aspekt

může  být  zdrojem  kritiky  pro  určité  „elitářství“  tohoto  přístupu.  Tuto  námitku  nelze

odvrhnout, lze však pouze poukázat na to, že stejně jako my se zabýváme jednou osobností,

může se jakýkoli jiný historik zabývat jinou osobností a bude to zcela legitimní. 

Druhým aspektem,  který z výše řečeného vyplývá,  je dlouhá doba,  kterou s osobností

strávíme, ať již fyzicky či metafyzicky. V obou případech ale neustále přemýšlíme o jejích

životních osudech, o jejích úspěších a neúspěších a snažíme si ji  co nejvíce zpřítomnit. Je

tudíž vyšší pravděpodobnost, že osobnosti takříkajíc propadneme a nebudeme schopni zůstat

jakožto badatelé neutrální. Toto je aspekt, který opět nelze zcela vyrušit, lze jej však neustále

míti na paměti a o co největší zachování neutrality se snažit.

Třetí aspekt opět vyplývá z předchozího, to jest díky dlouhé době, strávené se zkoumanou

osobností,  se může stát,  že si  k osobnosti  jakožto badatelé vytvoříme také osobní vztah,

čemuž asi nelze zcela zabránit. Dle mého názoru je však třeba, abychom sami v sobě neustále

rozlišovali mezi  naší odbornou stránkou jakožto historiků a naší osobní, vnitřní stránkou.

Toto rozlišování je o to naléhavější, objeví-li se během výzkumu nějaká událost, která může

naše osobní vnímání zkoumané osobnosti pozměnit. 

Typickým příkladem může být situace, kdy během výzkumu zjistíme, že námi zkoumaná

osobnost,  k  níž  jsme měli  dosud  osobně kladný vztah,  spolupracovala  s  StB.  V druhém

případě to může být naopak situace, kdy zjistíme, že námi zkoumaná osobnost, o níž jsme

osobně smýšleli spíše negativně, vykonala ve svém životě i věci dobré (např. při výzkumech z

období  Třetí  říše,  kdy  zjistíme,  že  člověk,  který  byl  vysoko  postaveným  dozorcem  v

koncentračním táboře a dohlížel na zabití mnoha lidí, také několika lidem život zachránil). 

Z ryze vědeckého hlediska by to pro nás nemělo znamenat nic,  co by se odlišovalo od

jiných  zjištěných  informací.  Jakožto  historici  nemáme  zkoumané  osobnosti  soudit  ani

ospravedlňovat,  nýbrž  najít  k  osobnosti  co  nejvíce  pramenů  a  ty  náležitě  zpracovat  a

interpretovat. 

Z osobního hlediska je však zřejmé,  že ve chvíli,  kdy s daným člověk strávíme několik

měsíců či spíše let, během nichž jsme se již domnívali, že jej alespoň trochu známe, nás nově

zjištěné  informace,  které  nám  do  doposud  převládajícího  smýšlení  o  osobnosti  příliš

nezapadají, mohou překvapit, zmást či znejistět. Výzkumník sám by se měl v takové chvíli

sebe  samého  tázat,  dokáže-li  zůstat  po  zjištění  nových  skutečností  ještě  neutrální,

nesklouzne-li k apologii či hanopisu. Záleží samozřejmě též na tom, jak hluboké sebereflexe
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je  badatel  schopen,  domnívám se však,  že  ve chvíli,  kdy  by  historik  došel  k  závěru,  že

neutrální  zůstat nedokáže,  je vhodné uvažovat o přeložení  výzkumu na pozdější  dobu či

přizvání dalšího badatele, který bude náš pohled korigovat. 

2.4.2 Od nadosobního k osobnostem 

Ve  druhém přístupu,  který shrnuji  pod označení  „od nadosobního k osobnostem“,  je

logika výzkumu odlišná. Na začátku je zájem o nějaké konkrétní téma, například proměny

určité obce v 70. a 80. letech 20. století v Československu. Chceme-li téma zpracovávat (mj.)

metodou oral history, odvíjí se od stanovení tématu také výběr narátorů. Tito jsou vybíráni za

účelem vypovězení o daném tématu, často se tak pracuje s určitou reprezentativností vzorku,

kdy mohou být vybíráni rovnoměrně muži a ženy v různých věkových kategoriích, s různým

vzděláním a různou profesní minulostí. 

V jiném případě se může výzkumník rozhodnout zkoumat nějakou předem vytvořenou

kategorii. Názorně to lze ukázat na výzkumech Centra orální historie AV ČR, které v popisu

svého právě probíhajícího grantového projektu mj. uvádí, že chce prozkoumat „mentality a

proměny názorů a postojů těch skupin obyvatel, jimž doposud nebyla věnována pozornost –

především lidé pracující v oblasti služeb, představitelé vyššího hospodářského managementu,

lidé zaměstnaní  v oblasti  agrárního sektoru,  příslušníci  tzv.  silových složek  státu (vojáci,

bezpečnost a policie, hasiči) a dále pak reinterpretací a doplněním již získaných pramenných

zdrojů  realizovaných  projektů:  mladá  generace,  disent,  funkcionáři  KSČ,  dělníci,

inteligence.“28

Všechny  tyto  kategorie  –  manažeři,  vojáci,  hasiči,  mladá  generace,  disent,  dělníci,

inteligence – již předem budoucí  narátory nějak strukturují  do rámce společnosti,  kterou

chce  výzkumník  zkoumat.  K  narátorům  tak  výzkumník  přistupuje  a  priori  jakožto  k

představitelům určité kategorie a narátoři  jsou tak – aniž by to mělo vyznít pejorativně! -

nahraditelní; odmítne-li rozhovor jeden zástupce určité kategorie, může být nahrazen jiným,

který stanovená kritéria dané kategorie také splňuje.

Následné orálně historické rozhovory často mívají podobu životního příběhu a interview,29

kdy je rozděleno vyprávění  o sobě samém a vyprávění,  zaměřené na téma, kvůli  kterému

výzkumník narátora původně kontaktoval. Při analýze a interpretaci se již výzkumník také

28 Zdroj: http://www.coh.usd.cas.cz/cs/grantoveprojekty (citováno dne 25. 2. 2013) 
29 Viz např. VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. 

Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. ISBN 978-80-87398-22-7.

19



věnuje  především danému  tématu,  nikoli  biografiím daných  narátorů,  které  slouží  spíše

druhotně jako prostředek obsažení tématu. Jedná se tak o opačnou logiku než-li v přístupu

prvním, kdy se naopak skrze osobnost badatel  dostává k tématům, díky nimž může lépe

porozumět osobnosti.

Z toho plyne i poslední výrazný rozdíl mezi těmito přístupy, který se týká platnosti závěrů

výzkumu: zatímco závěry výzkumu personalistického se mohou vztahovat jedině k osobnosti

samé (ačkoli skrze poznání životního příběhu jedné osobnosti se lze dozvědět o časoprostoru,

ve  kterém  se  pohybovala,  překvapivě  mnoho),  závěry  výzkumů,  bližších  spíše  druhému

přístupu, se snaží učinit své závěry aplikovatelné na celé zkoumané téma, resp. kategorii. 

2.5 Shrnutí

V této kapitole jsem se pokusila vymezit ideálně typickou dichotomii dvou odlišných logik

výzkumu  soudobých  dějin:  a)  od  osobností  k  nadosobnímu,  b)  od  nadosobního  k

osobnostem. Nemá se přitom vůbec jednat o prezentaci obou jako neslučitelných táborů či o

chválu jednoho a hanění druhého. V tomto smyslu se jedná skutečně jen o pokus stanovit

ideální  typy,  které  spolu  ve  skutečnosti  mohou  kooperovat,  navzájem  se  doplňovat  a

obohacovat.  Vždyť  už  samotné  získávání  informací  o  konkrétní  osobnosti  v  rámci

personalistického přístupu od jiných lidí je ve své podstatě spíše přístup druhý, využívaný

však v rámci prvního. Jak vidno, v některých situacích se může jednat o poměrně tenkou,

vůbec ne neprostupnou hranici. Přesto jsem však přesvědčena o tom, že je třeba reflektovat

vlastní teoreticko-metodologické zakotvení v rámci výzkumu a že je vhodné se těmito věcmi

také zabývat.
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3. Metodologie výzkumu

V  předchozí  kapitole  bylo  již  zmíněno,  že  obecným  metodologickým  specifikem

personalistického přístupu je snaha získat co nejvíce informací k pochopení dané osobnosti, z

čehož plyne dlouhodobější a podrobnější povaha vedených rozhovorů, využíváme-li metodu

oral  history,  studium textů dané osobnosti  či  osobností  ji  obklopujících,  snaha získat co

nejširší  paletu  archivních  dokumentů  apod.  V  této  kapitole  proto  popíši  konkrétně

metodologii výzkumu, věnovaného biografii Ivana M. Havla. 

Základní  etapy  historikovy  práce  stanovují  různí  autoři  různě.  Nejbazálnější  dělení

definuje čtyři hlavní fáze: heuristiku, kritiku, interpretaci a syntézu. Hrochova známá, byť v

jiných ohledech velice problematická učebnice stanovuje pět hlavních etap historikovy práce:

volba tématu a stanovení  problémů,  zjištění,  zda a jak je téma zpracováno v dosavadním

vědeckém bádání, zjištění okruhu pramenů, rekonstrukce historických procesů a adekvátní

jazykové vyjádření poznatků.30 Pomineme-li zcela jiné teoretické zakotvení tohoto výzkumu,

lze z tohoto výčtu extrahovat základní kroky i výzkumu mého: 1) Volba tématu a stanovení

výzkumné  otázky,  2)  Zjištění,  zda  a  jak  je  téma  zpracováno  v  dosavadním  bádání,  3)

Heuristika, 4) Tvorba nových pramenů metodou orální historie a z toho plynoucí aspekty

výzkumu, 5) Analýza a interpretace, 6) Zpracování zjištěných poznatků (zde tedy v podobě

diplomové práce). 

3.1 Volba tématu a stanovení výzkumné otázky

Idea zachytit biografii Ivana M. Havla31 se zrodila v autorčině mysli přibližně v říjnu roku

2011. Již od počátku byly výzkumné úvahy směrovány k biografii, snad podvědomě pod vlivem

ještě neformulovaného zaměření směrem k personalismu, byť se nabízely i jiné úhly pohledu

(např. role Ivana M. Havla v různých spolcích, příp. vztah obou bratrů Havlových apod.). 

Tento  záměr  byl  ovlivněn  či  podpořen  několika  věcmi.  Nepochybnou  roli  sehrál

samozřejmě můj vlastní zájem o disent, řečeno šířeji o neoficiální kulturu v Československu.

Navíc díky spolupráci s Radimem Paloušem a jeho rodinou, jíž se věnovala má bakalářská

práce,  byly nepřímo navázány i styky s IMH, přičemž právě vedoucí mé bakalářské práce,

Martin  Putna,  působil  několik  let  jako  ředitel  Knihovny  Václava  Havla,  která  s  Ivanem

30 HROCH, Miroslav a kol. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: SPN, 1985. 304 s. Učebnice pro vys. školy, str. 
90-91.

31 Z důvodu přehlednosti budu uvádět buď plná jména členů rodiny Havlových, či zkratky: pro Ivana M. Havla 
IMH, pro Václava Havla VH. 
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Havlem úzce spolupracovala. Ovšem zcela klíčový a rozhodující byl prostý fakt, že ucelená

práce o Ivanu M. Havlovi dosud nebyla napsána.

Výzkumnou otázkou,  problémem či  cílem tedy je zachytit biografii  Ivana M.  Havla se

zaměřením na období do roku 1989. Porevoluční dění je potom zachyceno spíše ve vztahu k

dění minulému než jako faktografický soupis všeho, co se od roku 1990 událo. Ideálem přitom

je  překročit  v  této  práci  hranice  čistě  pozitivistického  popisu  a  pokusit  se  o  hlubší

kontextualizaci Havlovy osobnosti. 

3.2 Zjištění, zda a jak je téma zpracováno v dosavadním bádání

Bylo již uvedeno výše, že tímto výzkumem by mohlo být zaplněno dosud neprobádané

místo. Žádná práce, která by se zabývala přímo životem Ivana Havla, totiž dosud neexistuje.

Pokud je Ivan Havel někde zmiňován, je tomu obvykle v souvislosti  s jinými osobnostmi,

typicky v souvislosti  se svými příbuznými.  Často tak vystupuje jako zdroj  informací,  jako

rodinný archivář či jakási „poslední instance pravdivosti“.32 Jak však uvidíme, i tyto kusé a

rozptýlené úryvky se mohou stát cenným zdrojem poznání této osobnosti. 

3.3 Heuristika

Výzkumná fáze, během níž se shromažďuje literatura a prameny k danému tématu, byla

výrazně usnadněna samotným Ivanem Havlem, který si vede přesný soupis publikací svých či

jeho citujících/se týkajících. 

Klíčovou literaturu lze rozdělit do tří částí: na knihy týkající se rodiny Ivana Havla,33 na

knihy, které hrály v Havlově životě důležitou roli34 a  na knihy o skupinách či událostech,

kterých  se  Ivan  Havel  nějak  účastnil.35 Nedílnou  součástí  literatury  k  výzkumu  jsou

32 Toto přesně vyjadřuje název rozhlasového pořadu k nedožitým 80. narozeninám Olgy Havlové „Dopisy Olze,
dopisy od Olgy aneb Ivane, je to opravdu tak?“ (Zdroj: 
http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/dopisy-olze-dopisy-od-olgy-aneb-ivane-je-to-opravdu-
tak--1232729 , citováno dne 18. 7. 2013) 

33 Sem se řadí např. PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. 
Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2. či 
WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 
2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1.

34 Např. ŠAFAŘÍK, Josef. Sedm listů Melinovi: z dopisů příteli přírodovědci. Praha: Družstevní práce, 1948. 351 s. 
Svět. Nová řada; 54. 

35 Např. OTÁHAL, Milan. Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999. 162 s. ISBN 
80-7239-050-3. či SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od 
listopadu 1989 do června 1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. 507 s., [12] s. obr. příl. Obzor; sv. 76. ISBN 978-
80-7260-219-3.
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pochopitelně též publikace týkající se obecně doby, v níž Ivan Havel žil a žije, „velkých dějin“,

které ho obklopovaly.36

Prameny lze obecně rozdělit  do několika kategorií:  na písemné prameny,  na prameny

audiovizuální povahy a na prameny ústní. 

3.3.1 Písemné prameny 

Písemné  prameny  využívám  ve  své  práci  několikeré:  jednak  psané  prameny

institucionálního původu, tedy v tomto případě archiválie Archivu bezpečnostních složek,

týkající se osoby Ivana M. Havla. Jedná se především o osobní spis vedený na Ivana Havla, o

vyšetřovací spis týkající se tzv. Kauzy Karavan a o zápisy ze sledování. Při využívání těchto

pramenů je třeba mít samozřejmě na mysli jejich původ, tedy že se jedná o prameny zatížené

ideologií,  jejichž autoři s vysokou pravděpodobností neměli k vyšetřovaným a sledovaným

právě pozitivní,  ba  ani  neutrální  vztah.  Přesto  však  díky své podrobnosti  a  byrokratické

přesnosti patří k důležitému zdroji informací o přesném časovém určení např. nástupu do

zaměstnání. Citáty z těchto dokumentů jsou v práci uvedeny v doslovné podobě. 

Dalším typem písemných pramenů jsou prameny literární. Zde se již jedná o větší penzum

textů,  jelikož jak Ivan Havel,  tak jeho okolí  bylo a je velice literárně činné.  Jedná se tedy

především o  texty  Ivana  Havla,  Václava  Havla,  Vácslava  Havla,  Václava  M.  Havla,  Huga

Vavrečky,  Šestatřicátníků (literární  skupina,  jejímž členem byl v 50.  letech Václav Havel),

Zdeňka Neubauera (především dialogické texty s Ivanem Havlem, ale i texty vzpomínkové) a

dalších filosofů a vědců, kteří  se k Ivanu Havlovi nějak (nejen) literárně vztahují (typicky

například členové tzv. Kampademie). Dalším důležitým pramenem tohoto typu jsou různé

gratulovníky a sborníky k narozeninám, ať už Havlovým či jiných. 

Na pomezí literárního textu a osobního dopisu stojí korespondence Václava Havla a Ivana

Havla z přelomu 70. a 80. let, kdy byl Václav Havel vězněn (Dopisy Olze a Dopisy od Olgy). Při

čtení  vzájemné korespondence je však třeba zaujmout určité stanovisko,  ze kterého bude

konverzace nahlížena, jinak řečeno: co v ní hledáme. V tomto případě je tedy důraz kladen

především  na  to,  o  čem  svědčí  ve  vztahu  k  Ivanu  Havlovi,  ať  už  se  jedná  o  přesnější

faktografické údaje k událostem a lidem, vztahujícím se časově k této době (např. hledání

zaměstnání,  úmrtí  otce),  či  o  svědectví  o jeho tehdejší  činnosti  a  (také)  intelektuálních

36 Např. RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. V Praze: 
Oeconomica, 2010. 455 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1696-7.
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zájmech (při vědomí toho, že dopisy četla StB a vězeňská správa a nemohlo v nich tudíž být

vše řečeno přímo či vůbec). 

Naopak zcela osobním písemným pramenem jsou stručné, leč vysoce autentické deníkové

či  spíše  diářové  záznamy  Ivana  Havla  od  roku  1977  do  roku  1988.  Tyto  byly  psány

bezprostředně a přes svou útržkovitost znamenají – samozřejmě pokud jsou čteny s vědomím

širšího kontextu – významný prvek, který dokresluje Havlovo vnímání minulých událostí. Na

druhé straně je velice obtížné přesně identifikovat smysl některých sdělení. Ty se totiž nemusí

týkat samotného IMH, ale např. jeho bratra, či se může jednat o zápisy z výkladů karet, které

Havlovým  vykládala  Máša  Svobodová,  žena  Zdeňka  Neubauera.  Ani  sám  IMH  již  není

schopen  veškerá  sdělení  správně  rozluštit,37 tudíž  je  třeba  k  nim  přistupovat  s  velikou

rozvahou. 

Dalším písemným pramenem jsou různé žurnalistické rozhovory s Ivanem Havlem, které

se ovšem vyznačují obvykle tím, že nejsou primárně o Ivanu Havlovi jako o jeho blízkých, o

majetkových poměrech apod. 

…

Neposledním, byť hůře zařaditelným typem pramenů jsou autorčiny vlastní zápisky, které

reflektují  jakési  zúčastněné  pozorování,  prováděné  na  různých  místech,  které  dovolilo

seznámit se s Ivanem Havlem z jiné stránky a poznat jej v societě jemu vlastní. Zde se jedná

především  o  zápisky  ze  čtvrtečních  veřejných  seminářů  Centra  pro  teoretická  studia,

středečních přednášek Ivana Havla pro studenty, z různých akcí, konaných během týdne po

úmrtí Václava Havla, ad.

3.3.2 Prameny audiovizuální povahy 

Předně lze využívat prameny obrazové (byť nejsou zcela klíčové). Zde se jedná o soubor

obrázků, především z přírodních věd, které bratrům Havlovým kreslila jejich matka Božena

Havlová, roz. Vavrečková. 

Dalším takovýmto pramenem jsou různé televizní dokumenty, vystoupení a rozhovory jak

z  období  po  listopadu  1989,  tak  z  období  předešlého  (např.  záznamy  Originálního

videojournalu či filmové zpracování dramatu Václava Havla  Pokoušení,  v němž Ivan Havel

ztvárnil hlavní roli). 

37 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013 
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3.3.3 Prameny ústní

Ústními  prameny  jsou  myšleny  prameny,  které  byly  získány  metodou  orální  historie.

Podrobně se sběrem a faktickým vytvořením těchto pramenů zabývá podkapitola 3.4 Tvorba

nových pramenů..., nicméně zde je vhodné alespoň stručně představit získané prameny.

Jedná se především o sérii podrobných rozhovorů s Ivanem M. Havlem, které probíhaly v

první polovině roku 2012, a dále o kratší rozhovory s ním z roku 2013, které již měly povahu

spíše upřesňující. 

Dále  se  jedná o kratší  rozhovory s  Markétou  Goetz-Stankiewicz  a  Daňou  Horákovou,

upřesňující jednotlivé aspekty Havlova života. 

Za jiných okolností by se samozřejmě slušelo vésti rozhovory s více lidmi, nicméně jelikož,

jak již bylo uvedeno, byla velká část Havlových přátel a blízkých literárně činná a na Ivana

Havla  zavzpomínala  písemně či  s  nimi  již  na  toto  téma rozhovory  byly  vedeny (případ

Dagmar  Havlové,  s  níž  vedla  rozhovor  Gabriela  Romanová),  rozhodla  jsem  se  využít

rozhovory již učiněné. Stejně tak využívám rozhovor s Ivanem Havlem, vedený Kristýnou

Shonovou pro její (nakonec nedokončenou) práci o kybernetické společnosti.

3.4  Tvorba  nových  pramenů  metodou  orální  historie  a  z  toho  plynoucí

aspekty výzkumu

Metodou orální historie byla sebrána též vlastní nová data a vytvořeny tak nové prameny,

které budou i  nadále přístupny ostatním badatelům. Sama metodologie byla vypracována

částečně podle postupů  Miroslava  Vaňka a  jeho spolupracovníků,  velkou roli  ale  hrála  i

konkrétní povaha tohoto výzkumu a situace, v níž byl výzkum aktivně zahájen. 

3.4.1 Fáze přípravy na rozhovor38

Přípravy na první rozhovor s Ivanem Havlem sestávaly z podrobné rešerše informací, které

již tehdy bylo možno o něm nalézt. Nejsnadnější bylo přitom získat informace o jeho dětství a

mládí, což nebývá obvyklé, ale zde byla k dispozici rozsáhlá faktografická produkce o životě

jeho bratra Václava.39 K tomu byly částečně nastudovány již tehdy texty samotného Ivana

38 Pro přehlednost užívám dělení fází, jak je popisují autoři v VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana 
trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. 
ISBN 978-80-87398-22-7.

39 Viz např. KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 1936-1989. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 276 s. ISBN 978-80-
7432-012-5.
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Havla, Václava Havla, V. M. Havla, Vácslava Havla a také texty, které vyšly v ediční řadě Sešitů

Knihovny Václava Havla. Dalším důležitým zdrojem byla také Additamenta k  Dopisům od

Olgy, psaná právě Ivanem Havlem. 

Významnou roli sehrál též duchovní portrét Václava Havla od Martina Putny,40 který dává

nahlédnout do toho,  co můžeme nazvat  „havlovské milieu“,  tedy prostředí,  které rodinu

Havlovu a především Václava Havla obklopovalo a ovlivňovalo. Právě s tímto prostředím se

různě  stýkal  a  rozcházel  také  Ivan  Havel  a  panoval  mezi  nimi  modus  „oboustranného

ovlivňování“. 

3.4.2 Vlastní role tazatelky

O roli tazatele byly již napsány mnohé texty. Obecně přijímané je například sdělení, že

„role tazatele by měla být po celou dobu povzbuzující,  motivující  a zajišťující  maximální

komfort pro narátora.“41 Tazatel  by měl  mít k narátorovi  úctu,  měl  by ho podporovat ve

vyprávění, neměl by mu skákat do řeči či vnucovat mu své názory. Měl by myslet též na etické

a právní důsledky a měl by narátorovi vyjít v jeho požadavcích pokud možno vstříc.

Konkrétně z tohoto výzkumu však plyne především přesvědčení, že každý narátor vyžaduje

odlišný přístup,  odlišnou míru zasahování  do rozhovoru,  odlišnou formu toho,  o čem se

hovoří, atd. Než však tazatel pozná, jaký přístup bude u daného člověka nejvhodnější, nějaký

čas  to  trvá,  a  tak  lze  snad  s  nadsázkou  pojmenovat  první  fázi  rozhovoru  jako  určité

„seznamování se“, během něhož se oba partneři v rozhovoru poznávají, stanovují si nepsané

podmínky spolupráce, a teprve z toho vyplývá role tazatele. 

Pro Ivana Havla je například typické prvotní upozorňování na nedostatečnou paměť a na

nutnost ho „rozpovídat“.  Nakonec se však vždy ukázalo,  že jako vypravěč rozhodně není

skoupý na slovo, a šlo tak spíše o vhodný výběr otázek, resp. témat k rozhovoru. Po prvním

rozhovoru bylo zřejmé, že příliš faktografické otázky nebudou nejvhodnější a že bude tedy

lepší zvolit témata výkladová, širší, v nichž se sám jakožto vědec cítí příjemněji. 

Pro tazatele tím vyvstává nutnost velice dobře a velice široce se na rozhovor připravit a

především  být  neustále  ve  střehu  a  připraven  reagovat  na  drobné  narážky  narátorovy,

vyslovené jen jakoby mimochodem. 

40 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 
Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2.

41 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: 
Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. ISBN 978-80-87398-22-7, str. 138. 
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3.4.3 Výběr narátorů

Výběr narátorů nebyl v tomto výzkumu proveden najednou předem, nýbrž odvíjel se od

tipů Ivana Havla, od vlastních možností potenciálních narátorů a také od toho, není-li možné

čerpat z již vydaných textů či jiných pramenů. Bylo-li to možno, byly tyto prameny využity,

jelikož jak se ukázalo i během rozhovorů s Ivanem Havlem, intelektuálové neradi opakují to,

co již jednou někde napsali či řekli. 

3.4.4 Kontaktování narátorů

Kontakt s Ivanem Havlem byl zprostředkován Martinem Putnou, který IMH také poprvé

seznámil s mým nápadem napsat o něm diplomovou práci. Zmiňuji to především jako důkaz

(sebe)reflexe a vědomí toho, že již toto úvodní kontaktování mě mohlo u pana Havla zařadit

do určité skupiny lidí,  nějak mě kategorizovat v širokém okruhu jeho přátel,  známých,  a

spolupracovníků. 

Zároveň je potřeba uvést, že přikládám velký význam tomu, že jsme se s Ivanem Havlem

domluvili  na  spolupráci  ještě  za  života  jeho  bratra.  Po  jeho  smrti  bych  se  totiž  nejspíš

zdráhala  ho  oslovit,  jelikož  bych  si  nejspíše  připadala  jako  někdo,  kdo  chce  jen  využít

slavného jména.42

Nicméně mé vlastní první kontaktování narátorů proběhlo nejdříve e-mailem, v němž byl

vyložen důvod, proč bych se s nimi ráda setkala, rámcový obsah našeho setkání. V úvodním e-

mailu  jsem  se  též  alespoň  stručně  představila,  aby  ona  disproporce  mých  znalostí  o

narátorech a narátorů o mně nebyla tak veliká. 

3.4.5 Specifika prvního setkání s Ivanem M. Havlem

Tato pasáž je záměrně koncipována jako osobní vzpomínka, nikoli jako odborný text. Jedná

se  totiž  o  vzpomínku  na  první  setkání  s  Ivanem  M.  Havlem,  které  proběhlo  za  tak

specifických okolností, že není možné se o něm nezmínit. 

...

První  rozhovor  s  Ivanem  M.  Havlem  byl  naplánován  na  pondělí  19.  prosince  2011
42 Nelze nevzpomenout, kolik knih s havlovskou tematikou náhle po prosinci 2011 vyšlo. Za všechny 

vzpomeňme publikaci Člověk Havel, jejíž autor v poslední době vedle „životopisů“ známých sportovců vydal 
např. knihu Pane prezidente, co uděláte?, jejíž anotace říká: „Mnohé velké osobnosti potvrdily, že snít se má, 
významní a slavní lidé jsou ale současně důkazem, že sny přejí pouze vyvoleným. Ovšem prezidenty se 
stávají jen nejvyvolenější. Takovým mužem je právě Miloš Zeman.“ (Zdroj: 
http://www.kosmas.cz/knihy/184271/pane-prezidente-co-udelate/ , citováno 23. 7. 2013) Nelze asi lépe 
doložit mé pochybnosti o kvalitě těchto „biografií“ - a koneckonců i záměrech jejich autorů. 
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dopoledne. V neděli 18. prosince kol poledního oblétla republiku i svět zpráva o úmrtí jeho

bratra  Václava.  Krom  osobní  reakce  na  tuto  zprávu  bylo  třeba  reagovat  též  z  pozice

výzkumnice,  tedy  nějak  se  postavit  k  nové  situaci.  Po  pár  desítkách  minut  jsem  tedy

kontaktovala IMH textovou zprávou, v níž jsem mu kondolovala a uvedla, že v nastalé situaci

samozřejmě považuji naše zítřejší setkání za přesunuté na neurčito a nechť se sám kdykoli

ozve, až bude mít čas i chuť setkání uskutečnit. 

Tímto jsem pro ten den považovala svou výzkumnickou úlohu za splněnou a vydala jsem se

spolu  s  dalšími  na Václavské náměstí  veřejně projevit  soustrast.  Jako jedno z  prvních se

konalo Čtení z Havla, jemuž má situační zásoba havlovské literatury (v rámci přípravy na

první rozhovor s IMH) byla nakonec velmi nápomocna. 

Situace nabírala na – havlovské! - absurditě, kterou měl ovšem dovršit až sám Ivan Havel.

Ve chvíli, kdy jsem již byla na cestě z centra, odkud jsem se naštěstí vydala poměrně brzy,

odpověděl IMH na mou textovou zprávu s tím, že mám k němu domů přece jen přijít ve

smluvenou hodinu, že se alespoň domluvíme na spolupráci do budoucna. 

Netřeba snad uvádět, že z prvního osobního setkání s IMH i z návštěvy TOHO bytu na

Rašínově nábřeží jsem byla nervózní již dříve, natož pak v nastalé situaci. V tu chvíli člověk

začne řešit nejrůznější otázky:  jak mám pozdravit? Přát dobrý den po smrti  bratra? Mám

znovu kondolovat? Jak se bude cítit, tvářit? (Nezapomínejme, že se vše odehrávalo v řádech

hodin, kdy ještě žádný rozhovor s IMH k této události nebyl natočen, natož zveřejněn.) Bude

tam ještě někdo? Mám být oblečena v černé? … A tak dále. 

V  normální  situaci  by  bylo  možno  se  o  některých  klíčových  problémech  poradit  s

vyučujícími, případně s metodologickými učebnicemi. V této situaci však nebyl ani čas, ani

učebnice očividně nepočítaly s tím, že by při „vstupu do terénu“ mohla truchlit republika po

bratrovi hlavního narátora. 

Zaujala jsem tedy postoj „nechť se stane, co se má stát“, a vyrazila druhý den dopoledne na

nábřeží. Jelikož nebylo možné se na setkání náležitě připravit, pokusila jsem se alespoň co

nejvíce zapojit svou empatii. 

Již příchod k domu nebyl snadný – u vchodu byly položeny květiny a hořící  svíčky,  na

okénku recepce byl vystaven portrét VH s černou stuhou a paní recepční se jen těžko bránila

pláči. (Přece jen ještě neuplynulo ani 24 hodin od té události.) I přesto se mnou ale vyjela až

ke dveřím bytu Havlových a zbytek nechala na mně. 

Otevřel  mi  Ivan Havel,  nejspíš  byl  doma sám.  Co přesně jsme si  řekli,  už  si  bohužel
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nevzpomínám,  ale  během vteřin  jsme seděli  v  obývacím pokoji,  kde se  konávaly  bytové

semináře, oslavy i důležitá setkání, u legendárního velikého okna s výhledem na Hradčany,

který vzal už mnoha lidem přede mnou dech. Mě však spíše zajímalo, jak IMH snáší celou

situaci.  Snášel  ji  –  alespoň zvnějšku –  klidně,  smířeně,  tak,  že to nakonec nebylo až tak

šokující a nečekané. 

Ujasnili  jsme  si  tedy  některé  základní  věci  ohledně  naší  spolupráce:  IMH  sám  sebe

rozhodně nepovažuje za disidenta.43 Zároveň zmínil, že v 50. letech „byl TEN Havel od rodičů,

což mu otevíralo dveře. Pak byl TEN Havel od bratra, což plnilo podobnou funkci, za což byl

rád, ale asi by byl nerad, aby na něj i v rámci mého výzkumu bylo pohlíženo „jen“ jako na

bratra VH – což jsem hned vyvrátila.“44

Následně jsme se domluvili na několika technikáliích (jak se bude nahrávat apod.), načež

se IMH nabídl, že můžeme začít klidně rovnou, jen bychom toho asi příliš nestihli, poněvadž

v 11 hodin musí odjet do televize. Na to, že bychom diktafon vůbec zapínali, jsem já ovšem ani

nepomyslela. Nejen vzhledem k situaci,  ale opravdu by na to ani nebyl čas, a tak jsme to

odložili na příště.

...

Během toho týdne, který vyvrcholil koncertem Pocta Václavu Havlovi v Lucerně, jsme se

viděli ještě několikrát. Vlastně hned v úterý v Divadle Na tahu, kde se promítalo Pokoušení,

filmové  zpracování  hry  VH,  v  němž  IMH  hrál  hlavní  roli  Foustky.  I  tam  mu  všichni

kondolovali,  stejně  jako  ve  čtvrtek  v  Karolinu,  kde  se  konalo  smuteční  setkání  v  rámci

Univerzity Karlovy. Již tehdy však IMH uvedl, když se v obecenstvu ozval tlumený smích v

reakci na některou z jeho vzpomínek, že by jeho „bratr jistě byl rád, když se při vzpomínkách

smějeme, než kdybychom se plazili smutkem po zemi.“45 I tím jakoby předznamenal blížící se

program v Lucerně, který se konal po pohřbu VH, a který tak lze chápat jako jistý přechod z

období smutku a truchlení do období normálního, kdy oním transformačním nástrojem byla

slavnost a veselí. 

Páteční Poctu VH využil IMH k tomu, že mě seznámil mj. s Jiřím Fialou a Markétou Goetz-

Stankiewicz. „Když už jsme se sešli, proč toho nevyužít.“ U Jiřího Fialy jsem bohužel setkání

oddalovala až příliš dlouho...46 Z čehož ovšem plyne poučení: důležité věci neodkládat.
43 Deník autorky. AJM. 
44 Tamtéž.
45 Tamtéž. Viz též záznam Pietního setkání v Karolinu zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/157924-

univerzita-karlova-vzpominala-na-zesnuleho-prezidenta/ (citováno dne 5. 8. 2013)
46 Jiří Fiala zemřel v listopadu 2012. 
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...

A  tak  se  den  před  Štědrým  dnem  odehrálo  „poslední  dějství  rozloučení  s  Václavem

Havlem.“47 Naše další  setkání a tedy i  první nahrávaný rozhovor s IMH se uskutečnilo 14.

února  2012.  Delší  odstup byl  dán  také  tím,  že ještě  v  lednu  dával  IMH delší  rozhovory

novinářům v  souvislosti  s  odchodem jeho  bratra  a  určitý  oddech  či  odstup byl  zkrátka

potřeba. 

…

Mohu-li z těchto zkušeností předat nějaké výzkumnické poznatky, pak jistě tyto: 1) je velice

vhodné vést si deník. 2) S rozhovory není moudré otálet. 3) Pokud nevím, jak se zachovat, a

odpověď nemohu nalézt ani v „moudrých knihách“, je asi nejlepší poslechnout intuici a smířit

se s tím, že na vše se připravit nelze. 

Po výše zmíněném je  samozřejmě nasnadě tázat  se,  zda-li  mi  takové první  setkání  s

hlavním narátorem příliš neztížilo či zcela neznemožnilo snahy o to být ve vztahu k IMH

objektivní: jakožto výzkumnice zde však mohu jedině věřit, že nikoli, že neustálá sebe/reflexe

mi pomohla udržet si potřebný odstup.  

3.4.6 Vedení rozhovoru

Při  vedení  rozhovoru se tazatelům obecně doporučuje začínat otázkou „mohl byste mi

vyprávět svůj životní příběh?“, případně „jak vzpomínáte na dětství?“48 Tyto lze jistě použít v

případě,  že  o  daném  člověku  opravdu  mnoho  nevíme,  oslovili  jsme  ho  např.  jakožto

zaměstnance nějaké firmy, kterou se v práci zabýváme, a o jeho životě ani není možné se jinde

dozvědět. Ovšem v případě, že máme celou řadu pramenů a literatury, týkající se rodiny i

dětství (spojeného s celosvětově známým bratrem), je takový úvod poněkud nevhodný. 

Situace je o to komplikovanější, hovoříme-li s intelektuálem, který se ještě navíc mimo jiné

zabývá teorií dialogu a jehož dialogy se Zdeňkem Neubauerem či Michalem Ajvazem jsou

široce známé. 

Již bylo tedy popsáno v podkapitole 3.4.2 Vlastní role tazatelky, že spíše než faktografické

otázky bylo vhodné volit spíše výkladová témata, při nichž si narátor nemusel jen vzpomínat,

co se kdy stalo, ale mohl se skutečně rozpovídat šířeji, zabývat se hlubšími souvislostmi a více

než o tom, co a kdy se stalo, se zamýšlet nad tím proč. Faktografické otázky, na které tedy

47 Zdroj: http://www.poctavh.cz/ (citováno dne 23. 7. 2013) 
48 Viz např. VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. 

Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. ISBN 978-80-87398-22-7, str. 148-9. 
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nebylo možno najít odpověď jinde, tedy byly obvykle kladeny v úvodu, přičemž postupně se

přešlo k – pro narátora zajímavějším – větším tématům (takovým tématem byl např. zájem o

poznání, co je to disent, zmíněné dialogy se Zdeňkem Neubauerem a další). 

Toto tedy byly hlavní dvě roviny první fáze rozhovorů, tedy jakési fáze dlouhých rozhovorů.

Druhá fáze byla již běžně doptávací,  během níž jsem si ujasnila či upřesnila některé dílčí

otázky. 

Nicméně model životní příběh – interview49 byl využit v případě dalších narátorů, resp.

narátorek, o jejichž rodinném zázemí, dětství a podobně skutečně nebylo možno se dozvědět

z normálně dostupných zdrojů, přičemž obě formy byly sloučeny do jednoho rozhovoru. To

bylo dáno také tím, že obě narátorky žijí trvale v cizině a jejich pobyt v Praze byl časově velmi

omezený.  Každopádně naše konverzace částečně ještě pokračovaly po e-mailu,  byť už jen

kuse. 

3.4.7 Přepis a archivace rozhovoru

Záhy po natočení rozhovoru byl pořízen také záznam o rozhovoru a vlastnoručně pořízen

jeho doslovný přepis. Následně byly autorizované přepisy i  původní nahrávky (s výjimkou

nahrávky  rozhovoru  s  Daňou  Horákovou,  z  něhož  byl  do  archivu  uložen  pouze  přepis)

uloženy do archivu Knihovny Václava Havla, kde budou přístupnější ostatním badatelům než

v archivu soukromém. 

Citace z rozhovorů, obsažené v této práci, jsou ve zredigované podobě. 

3.4.8 Etika a legislativa

S každým narátorem byla po natáčení podepsána smlouva o poskytnutí práv (viz Přílohy).

Přitom bylo vždy dbáno na to, aby měli narátoři dostatek času se s textem smlouvy seznámit.

Text  jim  byl  proto  zaslán  předem  e-mailem  a  v  případě  námitek  přeformulován  (paní

Horáková si např. přála, aby byl zpřístupněn pouze přepis rozhovoru, což byl pro mě zcela

přijatelný ústupek). 

3.5 Analýza a interpretace

Získané  prameny  byly  následně  podrobeny  obsahové  analýze  a  vlastní  interpretaci.

49 Viz např. VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel a PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a 
praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7285-
089-1, str. 76-77. 
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Jednotlivá sdělení byla přitom neustále navzájem konfrontována a porovnávána, jednotlivé

údaje byly také srovnávány s údaji v dostupné literatuře. Tím snad byla dostatečně naplněna

zásada datové triangulace, zásada především kvalitativního výzkumu,50 zobecnitelná však i

pro výzkum historický. 

50 Viz např. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: 
Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4, str. 147.
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4. Havlovské preludium

Dříve než přistoupím k samotné biografii I. M. Havla, zaměřím se ještě na prostředí rodiny

bratrů Havlových, v němž se dle mého soudu udržovaly určité tradice, jež měly později vliv i

na Václava a Ivana Havlovy.

To ostatně potvrzuje i Ivan Havel, který v dopise č. 7 píše svému bratrovi v říjnu 1979 (po

úmrtí otce) do vězení: „Při probírání archivem zjišťuji, že existuje něco jako „duch rodiny“, co

se přenáší z generace na generaci, aniž by ho však bylo možno nějak charakterizovat, protože

ty generace nemusejí být nijak srovnatelné...“51

Tato kapitola se však v kontrastu k Havlovu přesvědčení o nějakou charakteristiku pokusí.

Podobný rozbor již nicméně ve vztahu k Václavu Havlovi učinil Martin C. Putna. Jeho závěry

tudíž budou v této kapitole též zahrnuty. Jelikož se celá část o rodině Havlových přirozeně

prolíná i s biografií IMH, budou v případě IMH některé věci spíše naznačeny a rozvedeny až v

kapitolách následujících.  

4.1 Rodová historie

Rodovou historii zachytil ve svých vzpomínkách V. M. Havel a sahá až do 18. století. Roku

1792 se pražskému měšťanovi a mlynáři Františku Havlovi narodil ve mlýně na Smíchově čp.

87 (mezi dnešním Palackého a Jiráskovým mostem) Vácslav František Havel (1792 - 1848). Ten

měl v rámci tří, resp. dvou (první manželství bylo bezdětné) manželství celkem jedenáct dětí.

Roku 1821 se mu narodil první syn Vácslav Julius Havel (1821 – 1884), který ovšem po smrti

svého otce musel mlýn a veškeré nemovitosti prodat, aby mohl vyplatit dědictví nevlastní

matce a osmi sestrám. Začal proto pracovat jako vážný na Státním nádraží. Roku 1861 se jemu

a Terezii  Havlové, roz. Boumové (1816 – 1883) narodil syn Vácslav Havel (1861 – 1921). 

4.2 Vácslav Havel (1861 – 1921)

Vácslav Havel podnikal ve stavebnictví, vystavěl Palác Lucerna, „politicky byl mladočech.“52

Stýkal se mj. s Aloisem Rašínem, Karlem Kramářem, jeho přátelé byli lékaři,  obchodníci i

politici. Krom jiného byl členem výboru Družstva Národního divadla, díky čemuž měli jeho

synové Václav Maria a Miloš již jako děti úzký kontakt s divadlem. Havlova rodina tehdy již

51 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 50. 

52 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.
ISBN 80-7106-026-7, str. 16.
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žila nadstandardně – v domácnosti  pracovala kuchařka i  panská,  roku 1908 začala rodina

jezdit  na  právě  zbudované  rodinné  sídlo  Havlov  poblíž  Tišnova.  Jeho  žena  Emilie  totiž

pocházela z Bystřice nad Pernštejnem, která se nachází asi 30 km Havlova.53

Roku 1897 se jim narodil  syn Václav Maria,  roku 1899 syn Miloš.  Zhruba do roku 1901

bydlela rodina ve Zběšičkách u Milevska, kde vlastnili rozsáhlé hospodářství. Tuto nemovitost

jakož i  k  ní  přilehlé pozemky Vácslav Havel  směnil  za parcely v Praze.  Rodina následně

strávila několik let ve Vácslavem Havlem postaveném domě v Resslově ulici, až se v květnu

1905 přestěhovala do domu čp. 2000 na nábřeží (do r. 1940 Palackého nábřeží, 1940 – 1942

Vltavské nábřeží,  1942 – 1945 po atentátu na říšského protektora Reinhard Heydrich Ufer,

1945 – 1951 Palackého nábřeží, 1951 – 1990 Engelsovo nábřeží, od 1990 Rašínovo nábřeží54). V

tomto domě bydlí Ivan Havel se svou ženou dodnes.55 Na střeše domu stojí po celou dobu

„model zeměkoule, jenž dosud poukazuje, i bez sošky personifikované Fortuny, na nestálou

přízeň a vrtkavé kroky štěstí,“ píše Věra Jirousová.56

Roku  1905  se  rozhodl  Vácslav  Havel  pro  stavbu  Lucerny.  „Rodinný  vztah  ku  Praze  a

vlastenecká víra, že se jednou Praha stane českým velkoměstem, povzbuzovaly jej k tomu, aby

v Praze  vybudoval  něco,  čím by se  mohla  nejen  měřit,  ale  i  chlubit  v  soutěži  s  jinými

velkoměsty.“57 Vlastní stavba Lucerny započala roku 1907 a o 2 roky později byl slavnostně

zahájen provoz první etapy Lucerny. Následovaly další tři stavební etapy. Do celkově třetí se

roku 1914  přidal  jako adept na stavebního inženýra též  V.  M.  Havel,  který se zapojil  do

plánování železobetonové konstrukce Lucerny, vůbec první stavby tohoto druhu v Praze. V

prosinci 1920 byla výstavba celé Lucerny dokončena otevřením Velkého sálu. Za necelých 9

měsíců Vácslav Havel zemřel. Na podzim 1926 i jeho žena Emilie Havlová, a tak se Lucerny

ujali bratři Havlové.

Když se na podzim roku 1979 probíral rodinnou pozůstalostí Ivan Havel,  napsal svému

bratrovi  do vězení:  „Rodinný archiv,  který se za léta  nashromáždil  u  táty,  se ukázal  být

nepřeberný... Soustředily se tam archivy starých Havlů... Korespondence, úřední dokumenty

53 Společnost Anny Pammrové, Věstník č. 55, str. 3. (Dostupné on-line 
http://sap.hondza.info/category/vestnik-sap/ ) 

54 LAŠŤOVKA, Marek a kol. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 2. díl (O-Ž). 
1. vyd. Praha: Libri, 1997-2012.  ISBN 80-85983-23-0, str. 142.

55 V tomtéž domě, v prostoru za recepcí, se nachází také již zpracovávaný rodinný archiv. 
56 HAVLOVÁ, Božena a HAVEL, Ivan M., ed. Didasko-učím: naučné obrázky Boženy Havlové. 1. vyd. Praha: 

KANT, 2003. 77 s. ISBN 80-86217-62-0, str. 13.
57 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 37.
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… jeho (Vácslava Havla – pozn. aut.)  posmrtné58 dopisy pozůstalým, psané prostřednictvím

média...“59

4.2.1 Možné vlivy Vácslava Havla

Vácslava Havla chápe Martin Putna jakožto jednoho z českých „hledačů alternativních

religiozit  přelomu  století.“60 Vácslav  Havel  totiž  vydal  roku  1920  pod  hlavičkou  České

theosofické společnosti,  která mimochodem sídlila v Lucerně,61 pod pseudonymem Atom

Knihu Života, v níž popisuje spiritistické seance. 

Putna rekapituluje motivy, které lze najít jak v Knize Života, tak pak u vnuka jejího autora

Václava Havla: „Kniha života Vácslava Havla tak jako by v sobě připravovala extatické vzývání

života z jinošského období Šestatřicátníků … i zaujetí Březinou ze stejné doby; i osvobozující

a radostnou „zprávu o konverzi“ v Dopisech Olze; i obcování s představiteli jiné podoby „nové

vědy“,  se  skupinou  Kampademie,  v  osmdesátých  letech...  [Dává  lépe  porozumět] „radě

moudrých“,  na kterých bylo založeno Forum 2000.  Konečně,  bez  Knihy  Života nelze tak

docela  porozumět  hře  Havlově  Pokoušení (1985).  Ta  jednoznačně  ironizuje  víru  v

pozitivistickou vědu – a naopak velmi dvojznačně hovoří o okultismu. Víra v okultní síly a v

možnost komunikace s nimi je na jedné straně směšná – a na druhé straně nepřekonatelně

přitažlivá. Chtělo by se říci: „geneticky“ přitažlivá.“62

Přestože se s dědečkem z otcovy strany bratři již nestihli potkat, lze při čtení Knihy Života z

pera Vácslava Havla nalézt prvky, které se později nápadně projevily též u jeho vnuka Václava

a částečně u IMH. 

Prvním z nich je již zmíněný spiritismus. Tím je výrazně ovlivněna hra VH Pokoušení. Zde

stojí  ovšem za  zmínku  fakt,  že  když  se  koncem 80.  let  Divadlo  Na tahu  rozhodlo  hru

zfilmovat,  nehrál  Foustku,  hlavní  postavu  vědce,  který  osciluje  mezi  pozitivismem  i

spiritismem a snaží se najít různé jiné cesty k poznání, nikdo jiný než právě Ivan Havel.63

Dalším zřetelným prvkem je v havlovské tradici očividně dlouho trvající zájem o duchovno.

58 Kurzívou vyznačil IMH. 
59 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 47.
60 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 

Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 40 
61 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 45.
62 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 

Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 42 
63 Zdroj: http://www.divadlonatahu.cz/63_Divadlo-Na-tahu-1986-1988 (citováno dne 25. 7. 2013) 
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Když Vácslav Havel píše: „Během té doby uvěřil jsem v další existenci duše lidské. Poznával

jsem to svým citem a rozumem. … Uvědomění, že není jen rozvoj hmoty, ale i vývoj ducha,

tedy všeobecný pokrok, uvědomění, že rozum lidský není ukončujícím problém přírody, ale

že duch člověka spěje vývojem do oblastí netušených...,“64 zřetelně tím připomíná texty VH z

první poloviny 50. let, kdy organizoval skupinu Šestatřicátníci. Právě v těchto textech je pro

něj téma ducha (či Ducha) klíčové, stejně jako téma přírody, kterou též velmi akcentuje i

Vácslav Havel. Ten píše: „Příroda však vkládá svůj dar každému svému obyvateli: Zde vezmi,

maličkost přináším tobě, krásu, podobu, na tobě jest, bys daru toho využil!“65 O více než třicet

let později píše VH: „Příroda nám jej (pud k životu – pozn. aut.) dala především pro jeho

důvod, abychom jej měli stále před očima: totiž tento pud nám neustále říká: Člověče, jsi

součástí veliké, nesmírné přírody, přírody-boha, máš v sobě kus boha, jsou součástí velkého

organismu, jsi spoután nesčetnými lany s kolektivem, lidstvem!“66 

Právě přináležitost k přírodě snad hrála klíčovou roli  v politických názorech VH až do

konce života. Byl to přece on, kdo patřil k prvním (byť dlouho neveřejným) podporovatelům

Strany  zelených,  upozorňoval  na  nutnost  ochrany  životního  prostředí  a  podobně.

Samozřejmě nebyl žádným ekologickým aktivistou, ale ony „zelené“ tendence lze v jeho životě

vysledovat často. Například když v polovině 80. let mluví s Karlem Hvížďalou v  Dálkovém

výslechu o tom, jak Peroutka vnímal 60. léta v Americe, o čemž svědčil z vlastní zkušenosti,

jelikož ho tam tenkrát navštívil, říká: „(Peroutka) Naprosto nechápal hnutí hippies a vůbec

celou tu vzrušenou éru šedesátých let s jejími protestními akcemi,  … či  její  „zelenání“.  …

Souviselo to jistě i s jeho věkem: bylo mu tenkrát hodně přes osmdesát, zatímco já patřil ke

generaci Beatles.“67 Je tak zcela patrné, že „zelenání“ chápe jako pozitivní a že s ním nejspíš

souzněl už v 60. letech. 

Dalším prvkem je též  důraz na vlastní zodpovědnost za své činy, za vlastní konání ve

světě,  na  jedinečnost  lidské  existence.  V  díle  Vácslava  Havla  jej  lze  nalézt  například  v

následujících  projevech:  K  významu  spiritismu:  „Duchověda  přináší  světlo  poznání  na

64 HAVEL, Vácslav a PUTNA, Martin C., ed. Kniha života: záznamy a komentáře spiristických seancí. Vyd. 1. 
Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 105 s. Sešity Knihovny Václava Havla, roč. 3, sv. 3/2011. ISBN 978-80-
87490-04-4, str. 22-23.

65 Tamtéž, str. 50.
66 HAVEL, Václav a ŠULC, Jan, ed. Eseje a jiné texty z let 1953-1969. Vyd. 1. Praha: Torst, 1999. 1006 s. Spisy; 3. 

ISBN 80-7215-089-8, str. 38.
67 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: (rozhovor s Karlem Hvížďalou). V Melantrichu 1. vyd. V Praze: Melantrich, 

1989. 179 s., [2] l. obr. příl. ISBN 80-7023-038-X, str. 23-24. 
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základě  samostatného  rozumového  nazírání,  uvažování  a  cítění  každého  jednotlivce.“68

Poměrně  nápadně  je  také  v  dalším  projevu  podobný  Maxu  Schelerovi,  filosofovi

personalismu, prosazující ordo amoris neboli zákon lásky. Vácslav Havel píše: „… Tak i život

atomů  duchovna  jest  individuelní,  trvá  věčně,  zůstává  samostatnou  součástkou  života

všehomíra, nemizí, nesplývá, nevplývá, nezaniká..., ale sdružuje se. Individualita života jest a

trvá věčně, mysl a vůle sdružují se v jediný akkord lásky.“69 

Stejně tak VH prosazoval jak úlohu jednotlivce, tak nastíněnou „paměť bytí“ („trvá věčně“).

K personalismu VH: „(Člověk) musí  v sobě nalézt opět hlubší odpovědnost za svět – což

znamená odpovědnost k  něčemu vyššímu,  než je on sám.  …  Duchovní  obroda,  jak  ji  já

chápu..., není něčím, co nám jednoho dne spadne z nebes do klína, nebo co nám přinese nový

Mesiáš. Je to úkol, před nímž stojí každý člověk a v každém okamžiku. „Něco s tím dělat“

můžeme a musíme všichni a teď a tady: nikdo to za nás neudělá a na nikoho tedy nemůžeme

čekat.“70 

Dalším nápadným prvkem je havlovská necírkevnost, tedy postoj, který dnes Tomáš Halík

označuje  za  „něcismus“.  To  projevuje  Vácslav  Havel  nepřímo:  „Věřím  …  v  svatou  církev

obecnou,  již On učil  znáti  v podobě Syna,  neboť církev znamená splynutí  lidstva všeho,

splynutí všech myšlenek v jeden celek,..“71 To je ještě zdůrazněno smyšleným „rozhovorem“

zaníceného klerikála s „heretiky“, prosazujícími vlastní cestu k bohu. 

Nato VH volně navazuje dopisem Olze č. 41, kde mj. píše: „Od dětství cítím, že bych nebyl

sám sebou – lidskou bytostí -, kdybych nežil v trvalém a mnohotvárném napětí s tímto svým

„horizontem“, zdrojem smyslu i naděje – a od mládí si nejsem jist, zda tu jde o „zkušenost

boha“ či nikoliv. Ať je tomu však jakkoliv, rozhodně nejsem správný křesťan a katolík (jako

tolik mých dobrých přátel), z mnoha různých důvodů, například proto, že toho svého boha

neuctívám a naprosto nechápu, proč bych ho měl uctívat.“72 

Ve velice  podobné pozici  se nachází  též  Ivan Havel,  který,  byť  je  pokřtěn,  říká,  že  k

68 HAVEL, Vácslav a PUTNA, Martin C., ed. Kniha života: záznamy a komentáře spiristických seancí. Vyd. 1. 
Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 105 s. Sešity Knihovny Václava Havla, roč. 3, sv. 3/2011. ISBN 978-80-
87490-04-4, str. 24.

69 Tamtéž, str. 74. 
70 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: (rozhovor s Karlem Hvížďalou). V Melantrichu 1. vyd. V Praze: Melantrich, 

1989. 179 s., [2] l. obr. příl. ISBN 80-7023-038-X, str. 14-15.
71 HAVEL, Vácslav a PUTNA, Martin C., ed. Kniha života: záznamy a komentáře spiristických seancí. Vyd. 1. 

Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 105 s. Sešity Knihovny Václava Havla, roč. 3, sv. 3/2011. ISBN 978-80-
87490-04-4, str. 69.

72 HAVEL, Václav a ŠPIRIT, Michael, ed. Dopisy Olze. Vyd. 1, (Celkově 5.). Praha: Torst, 1999. 729 s. Spisy; 5. 
ISBN 80-7215-091-X, str. 149. 
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církevnímu životu si cestu nikdy nenašel.73

Posledním prvkem je samotná forma několika částí Vácslavovy  Knihy Života.  Ta je totiž

částečně psána jako drama, jako rozhovor několika postav, jako přepis spiritistické seance.

Nelze  se  domnívat,  že  právě  proto  se  VH  stal  dramatikem  a  IMH  po  celý  život  tolik

uchvacovala dialogická forma textu, přesto jde však o zajímavou paralelu, hodnou pozornosti.

4.3 Václav Maria Havel (1897 – 1979)

Václav Maria Havel se již jako sedmnáctiletý začal podílet na práci svého otce při stavbě

Lucerny.  Účastnil se spolkového studentského života, podílel se na vydávání studentského

časopisu  Mladá  generace,  byl  funkcionářem  Svazu  československého  studentstva,  Ymky

(Young  Men's  Christian  Association).  Po  vzniku  Československé  republiky  se  jakožto

představitel studentů sešel s Masarykem, který jej významně ovlivnil svým apelem na ideály

humanity, demokracie a mravnosti. 

Po  Masarykově  projevu  v  březnu  1920:  „Vrátil  jsem  se  tehdy  domů  nadšen,  naplněn

spoustou různých představ a plánů. Byl jsem přesvědčen, že člověk, který je jistě na prvém

místě povolán nám radit, bude nám jednou tím, čím nám je dnes Hus a Komenský.“74 V této

euforii k veřejné angažovanosti zasadil se za vznik Obrodného hnutí čsl. studentstva. Ideou

tohoto hnutí měl být spolkový život, jehož členové budou vázáni slibem žít a jednat podle

dohodnutých zásad, budou se pořádat přednášky a diskuze za účasti kulturních a vědeckých

elit, duchovních, sociálních pracovníků. Skrze své předešlé působení ve Svazu čs. studentstva

a Ymce bylo Obrodné hnutí  napojeno na světovou křesťanskou federaci  (World  Student

Christian Federation) a touto cestou na prostředí americké. 

První báze hnutí zněla: „Pokládáme Krista za projevitele pravého lidství, který nejplnějším

způsobem vyjádřil slovem i životem etické myšlenky, které se nezávisle objevily na různých

stranách  Země,  u  různých  národů  v  různých  dobách,  a  tím ověřují  svůj  hluboký smysl

životní.“75 I  zde je  tedy patrné chápání  Krista  jako mravního a  etického vzoru,  hodného

následování,  stejně tak jako chápání etiky jako univerzální.  Vše ještě dokresluje upravená

báze: „Sdružiti v jedno absolventy a posluchače vysokých škol k víře v Boha a k čestnému

životu v duchu Krista a Husa,  aby působili  k duševnímu a hmotnému zlepšení  prostředí

73 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
74 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 129. 
75 Tamtéž, str. 130. 
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člověka a šířili víru v pravdu a dobro.“76

Roku 1923  se vydal  do Ameriky „na zkušenou“  a vedle toho byl  též  přizván do české

zednářské lóže. „Lóže se scházela pravidelně k velmi zajímavým, na vysoké úrovni vedeným

debatám  o  aktuálních  nadstranických  otázkách,  hospodářských  problémech,  vědeckých

objevech a poznatcích apod.“77

V Americe ovšem pojal také ideály stavitelské, inspirované stavbou Cliff House u Tichého

oceánu v San Francisku, a tak se zrodila myšlenka na výstavbu Barrandova, tedy vilové čtvrti a

Teras. Stavba byla zahájena roku 1928, o rok později byly Terasy otevřeny. Staly jedním ze

společenských center tehdejší Prahy. Častým hostem byl v prvních měsících po otevření také

prezident Masaryk.78

Veškeré zmíněné podniky byly vedeny rodinně, tedy nejdříve rodiči  Havlovými,  později

bratry V. M. Havlem a Milošem Havlem. Z toho důvodu založili poslední dva jmenovaní roku

1929 firmu Bratři Havlové – Praha Lucerna.79 Téhož roku zahájili  v Lucerně první zvukové

filmové promítání  v  republice.80 Jen  o dva  roky později,  roku  1931,  byla  zahájena stavba

barrandovských filmových ateliérů a již roku 1933 se zde natáčel první film.81

Úspěšné podnikatelské tažení bratří Havlů zastavila až 2. světová válka. V. M. Havel píše:

„Druhou republikou a protektorátem naše budovatelská éra skončila, s výjimkou rozmachu

Lucernafilmu za války.“82 Faktem nicméně zůstává, že přestože skončilo úspěšné budování,

stávající podnikání solidně překonalo i období válečné. 

Sám V. M. Havel s rodinou pobýval od Vánoc roku 1944 do května 1945 na Havlově. V

kontrastu ke končící válce považoval V. M. Havel tyto Vánoce za „překrásné … [za] jedno z

nezapomenutelných  období  v  mém  životě.“83 Záhy  po  návratu  do  Prahy  byly  znovu  v

předválečný provoz uvedeny podniky bratří Havlů a zdálo se, že bude možno pokračovat jako

dříve.

V. M. Havel se navíc angažoval jako hospodářský funkcionář v cestovním ruchu. Jelikož byl

76 Tamtéž, str. 131. 
77 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 156.
78 Tamtéž, str. 302. 
79 Tamtéž, str. 391.
80 Tamtéž, str. 395. 
81 Zdroj: http://www.barrandov.cz/bottom/historie/ (citováno dne 31. 7. 2013) 
82 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 414.
83 Tamtéž, str. 424. 
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již tehdy přesvědčen, že se nelze vyhnout nahrazení kapitalismu socialismem,84 „opustil …

svůj  dřívější  úmysl  zůstat  mimo  strany“85 a  vstoupil  do  Československé  strany  národně

socialistické, ochoten se veřejně i politicky angažovat.

Nicméně  kampaň  proti  Miloši  Havlovi,  znárodnění  filmu  i  únorový  převrat  působily

jednoznačně proti těmto plánům. I po únoru 1948 však zůstal V. M. Havel v Lucerně i na

Terasách, byť již bez svého bratra: „Když u nás nastoupila doba socialistická, byl jsem ještě po

čtyři roky, do 7. ledna 1952, účasten veškerého dění v Lucerně a na Terasách Barrandova... Byl

jsem poradcem národního správce a podnikovým plánovačem,  dokud  Krajský výbor KSČ

nepředal náš dřívější majetek a naše dílo do národního podniku Restaurací a jídelen.“86 Jeho

angažmá u národních socialistů však končilo ihned 25. únorem 1948, stejně tak jeho funkce

předsedy Ústředního svazu pro cizinecký ruch.87

Krom kampaně proti Miloši Havlovi čelil i V. M. Havel zatčení. „31. března 1949 jsem byl

zatčen  státní  bezpečností  a  obviněn  dle  §  35 zákona  na  ochranu  republiky  („věděl,  ale

nepověděl“). Po tříměsíčním pobytu na Pankráci a po mém osvobození ve velkém procesu se

šedesáti účastníky (akce Nigrýn) na počátku července jsem se vrátil ke své rodině a ustarané

manželce.“88

Karel  Nigrýn byl  známý V.  M.  Havla  z  ministerstva zahraničních věcí.  Nigrýn byl  na

návštěvě u Havlů na nábřeží, kde měl rozptýlit Huga Vavrečku, tchána V. M. Havla, který se

zotavoval po operaci a měl nastoupit na tři roky do vězení, jakmile se uzdraví. Nigrýn měl prý

V.  M.  Havlovi  nabídnout pro Vavrečku cestu na zotavenou do Švýcarska.  V.  M.  Havel  to

tchánovi sdělil, ten však nehodlal rodinu opustit, a tak V. M. Havel Nigrýnovi poděkoval a

odmítl.89 „Karel Nigrýn měl skutečně možnost dostat lidi za hranice, jenže k jeho smůle už o

jeho aktivitách věděla Státní  bezpečnost.  Ta v prvních měsících roku 1949 pozatýkala jak

Nigrýna, tak všechny, s nimiž přišel do styku...“90 Komunisté z toho učinili monstrproces a V.

M. Havlovi „kladli za vinu, že věděl o zločinu velezrady, který Nigrýn plánoval, ale neoznámil

84 Tamtéž, str. 455.
85 Tamtéž, str. 455
86 Tamtéž, str. 427. 
87 Tamtéž, str. 457-8. 
88 Tamtéž, str. 70-71. 
89 Havel: Mé vzpomínky, rkp., kapitola Doba socialistická (Archiv Ivana M. Havla), citováno podle 

WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 
2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 357. 

90 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 
2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 358. 
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ho příslušným orgánům. … V. M. Havel byl  jako jediný zproštěn obžaloby.“91 Prokázalo se

totiž, že nejenže nedošlo k přechodu hranic, ale nešlo ani o politický záměr, nýbrž spíše o

nabídku povahy ryze sociální.92

Problémy však rodinu ani poté neopustily. V létě 1949 se Miloš Havel s přítelem Dušanem

Hubáčkem  rozhodli,  že  opustí  Československo.  „Plán  byl  takový,  že  se  přes  Rakousko

dostanou do Izraele. Bratr Boženy Havlové Ivan Vavrečka se 20. července 1949 chystal na cestu

na Západ, kam mohl jezdit, neboť jeho žena Jiřina pracovala na rakouské ambasádě. Miloš

Havel se s ním domluvil, že je vezme s sebou a vysadí je na jihu Čech u Staňkovského rybníka

nedaleko hraničního přechodu České Velenice.“93 Přechod hranic se jim sice zdařil, ale hned

ráno byli zatčeni rakouskými celníky.

Již v září  1949 byl Miloš Havel  kvůli  ilegálnímu překročení  hranic odsouzen ke dvěma

letům  těžkého  žaláře.94 Následně  byli  synové  V.  M.  Havla,  Václav  i  Ivan,  vyloučeni  z

prestižního gymnázia v Poděbradech. V průběhu léta 1950 byl navíc z Miloše Havla učiněn

posvěcený kolaborant: „Někteří z tehdejších mocných se zřejmě nemohli smířit s tím, že jej

mimořádné i krajské soudy v letech 1947 a 1948 zprostily obvinění z údajné kolaborace. …

Ústřední národní výbor hlavního města Prahy vydal 28. června 1950 trestní nález, v němž byl

Miloš Havel odsouzen podle malého dekretu na dvanáct měsíců nepodmíněně a k pokutě

milion korun.“95

V.  M.  Havel  mezitím  podnikal  kroky  na  bratrovo  propuštění,  k  žádosti  o  předčasné

propuštění se připojili také Vítězslav Nezval a Jan Werich. Václav Havel prý vzpomínal, že to

mělo být údajně takto: „Nemám to nikterak ověřeno, ale prý to bylo takhle: Ministr informací

Kopecký,  Nezval,  Werich a další  lidi  byli  na lovu.  Werich nebo Nezval  řekl  Kopeckému:

,Pusťte toho Havla, pusťte ho.' Kopecký jim odpověděl: ,Když se strefím do tý kachny, tak vám

ho pustím.' Do kachny se opravdu strefil a strýce pustili. Akorát strýc musel přísahat, že se

nepokusí o další útěk, a vzápětí utekl.“96

Druhému, tentokrát již úspěšnému útěku ovšem předcházela hádka v rodině. Miloš Havel

91 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 
2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 358. 

92 Havel: Mé vzpomínky, rkp., kapitola Doba socialistická (Archiv Ivana M. Havla), citováno podle 
WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 
2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 358. 

93 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 
2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 362.

94 Tamtéž, str. 365. 
95 Tamtéž, str. 376. 
96 Tamtéž, str. 378. 
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se totiž vrátil do Prahy s tím, že bude dál bydlet v bytě v domě na nábřeží. V tomto bytě však

tehdy bydleli Vavrečkovi, rodiče Boženy Havlové, manželky V. M. Havla. „Miloš Havel se proto

s Dušanem Hubáčkem (svým přítelem – pozn. aut.) nastěhoval do bratrova bytu o patro níž,

ale ne na dlouho.  Hugo Vavrečka totiž  stejně jako jeho dcera velmi  těžce nesl  Milošovu

homosexuální  orientaci,  a  jeho přítomnost  ve společnosti  mladého milence proto snášel

těžce.“97 V. M. Havel navíc ještě vzpomínal, že Vavrečkovi měli obavy, aby přítomnost obou

mužů neměla další  negativní důsledky pro syny Václava a Ivana.  Miloš Havel se proto po

vážném  rozhovoru  s  Vavrečkou  odstěhoval.98 Vztahy  v  rodině  tím  pochopitelně  značně

ochladly. 

Na konci srpna 1952 Miloš Havel definitivně opustil Československo. V. M. Havel, jak uvádí

Krystyna Wanatowiczová, měl z úspěšného útěku bratra radost i strach zároveň. Ze strachu o

rodinu proto šel útěk nahlásit na policii, aby nenastala mýlka, že utekl on sám.99

Během toho ale stále visela nad rodinou hrozba Akce B, během níž se měli Havlovi z Prahy

vystěhovat. Tomu se však nakonec rodina vyhnula a směla zůstat v domě na nábřeží, byť v

jiném bytě.100 Kontakty s bratrem byly nadále již jen kusé, Miloš jim však do Prahy posílal

alespoň zboží ze Západu.101 

Další díly vzpomínek V. M. Havel již napsat nestihl, ale základní přehled lze získat alespoň

z rozepsaných osnov 8. a 9. dílu, které přepsal IMH svému bratrovi do vězení, když zvažovali

dokončení pamětí alespoň nějakým doslovem: 

„Osmá kniha:102 Moje činnost v Lucerně po znár. 1948-1952; vazba a proces 1949; zatčení a

odsouzení Miloše; ve družstvu „Vzlet“; 1953: referentem ve SVTVS; 1956: v ČSTV (zde končí

rukopis);  1958:  vyvlastnění  Havlova;  1961:  ztráta  zbytného  majetku  včetně  pozemků  na

Barrandově; 1959-1969: ve vedení tělových. středisek a ubytovacích zařízení ČSTV; odchod do

důchodu. 

Devátá kniha:  Životní  bilance.  I.  Můj  život:  …  doby zloby na bývalé  kapitalisty;  smrt

Boženky; „výměnek“. 

II. 50 let Havlova: Počátky Havlova; … vyvlastnění a konec H.

97 Tamtéž, str. 384.
98 Tamtéž, str. 384.
99 Tamtéž, str. 396.
100 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 73.
101 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 

2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 413. 
102 Osmá i devátá kniha: podtrženo IMH.
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III. Spiritistické seance mého otce (1913-21); první seance na Havlově; věda a víra; různá

média; trvalý vliv na mé myšlení.“103

Jeho žena zemřela roku 1970. Bratři Václav a Ivan v doslovu Mých vzpomínek V. M. Havla

napsali:  „Pro otce to byla větší  rána než všechny předchozí  dohromady, a my jsme začali

uvažovat, jak ho přivést na jiné myšlenky. Jeho vlastní dřívější záměr (vlastně již za války)

přišel vhod, a tak se na naši radu a naléhání pustil, někdy v polovině 70. let, do sepisování

svých životních vzpomínek. … Nalezl si v této práci nový smysl života, ale – jak už to u smyslu

života bývá – nedokončil ji. Zemřel na srdeční příhodu v červenci 1979, uprostřed práce na

osmém dílu.“104

4.3.1 Možné vlivy Václava M. Havla

Otec  Václav  M.  Havel  je  Martinem  Putnou  představen  jako  prostředník  vlivu  T.  G.

Masaryka na VH.105 (Putna 2011: 52-53) V. M. Havel jako stavitel, zednář, studentský aktivista,

člen organizace YMCA, zednářské lože, Barrandovské skupiny, ve které hrál „roli prostředníka

a sjednotitele různosti názorové a politické – zase, jakoby tím vytvářeje model pro pozdější

působení  svého  syna  na  kulturní,  disidentské  i  politické  scéně,  pro  synovo  soustavné

vytváření neoficiálních společenství, tvůrčích i vlivových.“106 

Pokusíme-li se o podrobnější analýzu, najdeme opět i několik dalších společných prvků.

Zajímavá by mohla být např. analýza, jak se v rodině Havlových používá slovo „buržoazní“.

Předběžně lze říci,  že zatímco V.  M. Havel  neměl  s oním označením problém, VH jej  již

problematizuje signifikantně více. Když V. M. Havel mluví o novém bytě, píše: „Náš byt byl

původně také stylově secesně zařízen dle potřeb buržoazní rodiny“107 a ono slovo chápe snad

jako neutrální.  

Naopak VH již cítí  potřebu dát to slovo do uvozovek a později  se vyznává ze špatných

pocitů,  že je touto nálepkou označován:  „Ano,  pocházím skutečně z  „buržoazní  rodiny“,

dokonce  možná  z  rodiny  „velkoburžoazní“.  …  Můj  otec  byl  prostě  skvělý  a  hodný  muž,

103 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 49-50. 

104 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.
ISBN 80-7106-026-7, str. 461. 

105 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 
Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 52-53.

106 Tamtéž, str. 61. 
107 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 27. 
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přestože byl kapitalistou a buržoou. To ovšem ještě zdaleka neznamená, že já sám – jakožto

buržoazní dítě – jsem se prostě s naší „buržoazností“ identifikoval, vzal ji bez dalšího za svou

a vzal za svůj i kapitalismus.“108

Stejně tak IMH, je-li tázán na svůj původ, říká, že pochází „z buržoazní rodiny“, ale sám ten

termín jakoby ironizuje,  používaje ho s vědomím, že je to označení,  které bylo dáno jeho

rodině komunisty a jako takové nese negativní konotace.

Dalším  možným  společným  prvkem  může  být  jakýsi  modus  vivendi  v  rámci

nedemokratického režimu. Zdá se totiž, jako by V. M. Havel a Miloš Havel tím, že zažili

období  Protektorátu,  pomohli  VH  a  IMH  najít  vlastní  modus  vivendi  v  rámci  dalšího

nesvobodného režimu, totiž komunistického. Když například V. M. Havel píše: „Byla to doba

… nejtěžší v Milošově životě, neboť musel jednat s Němci, ač si byl, jako dobrý Čech, vědom

svého rizika. Vždyť věřil, stejně jako já, v konečnou porážku Němců. S Němci vládnoucími

nad protektorátním filmem dovedl Miloš jednat a mnohé u nich vymohl, hlavně v prvních

letech války.“109 V tomto lze vysledovat dva jevy: jednak jakýsi historický optimismus, že se

člověk dožije svobody, zadruhé sklon k dialogu („s Němci dovedl Miloš jednat“).  Prvního,

tedy historického optimismu, si povšiml mj. také historik Jaroslav Cuhra, který na havlovské

konferenci, konané v březnu 2012110, řekl, že Václav „Havel byl od počátku konzistentní, jako

by od počátku věděl, že má smysl něco dělat.“111

Zároveň onen sklon k dialogu – ať už má v konkrétních historických událostech jakékoli

podoby – lze najít u VH. V tomto případě je ale třeba upozornit, že ve starší generaci to byl

spíše Miloš Havel, kdo projevoval tuto tendenci, V. M. Havel se naopak držel od mocenských

struktur dále: „... Ale poněvadž on od Miloše věděl, že se nechci s Němci stýkat...“112 

Zvláštní blízkost Miloše a Václava Havlových mimochodem zachycuje také V. M. Havel,

který píše: „Tento můj syn (Václav – pozn. aut.) a jeho žena Olga byli jediní z naší rodiny, kteří

se s ním v cizině několikrát setkali.  … Miloš měl mého syna moc rád a byl pyšný na jeho

uměleckou práci. Na Olgu, která se tehdy setkala s Milošem poprvé, udělal hluboký dojem.“113 

108 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: (rozhovor s Karlem Hvížďalou). V Melantrichu 1. vyd. V Praze: Melantrich, 
1989. 179 s., [2] l. obr. příl. ISBN 80-7023-038-X, str. 7-8. 

109 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.
ISBN 80-7106-026-7, str. 62. 

110 Viz http://www.usd.cas.cz/cs/obrazove-aktuality-45.
111 Deník autorky, AJM.
112 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 63.
113 Tamtéž, str. 74-75. 
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Dalším důležitým vzorem pro VH byl V. M. Havel svou rolí sjednotitele a prostředníka.

V.  M.  Havel  byl  činný  ve  Svazu  československého  studentstva,  v  organizaci  YMCA,  byl

svobodným zednářem i  členem Rotary klubu a konal  podobnou práci  jako VH v dobách

disentu:  spojoval  různě  smýšlejících  lidí  dohromady.  To  samé,  byť  v  jiném  prostředí,

vykonával a vykonává též Ivan Havel. U něj se jedná o snahu spojit různé lidi dohromady,

napříč vědeckými obory, přičemž tato snaha vyvrcholila po revoluci založením Centra pro

teoretická studia. 

V. M. Havel byl studentsky veřejně činný a zdá se, že zcela za podpory svých rodičů: Svaz

československého studentstva „začal … za mého funkčního období vydávat ve formě novin

zpravodaj Studentská pošta. Měl svou administraci v našem domě na Palackého nábřeží čp.

2000.“114 Tím,  že  časopis  V.  M.  Havla  měl  své  sídlo  v  domě  jeho  rodičů,  opět  zřetelně

připomíná situaci 50. let, kdy právě V. M. Havel se svou ženou Boženou pomáhali vydávat

texty Šestatřicátníků, tedy texty VH a jeho náctiletých přátel. Jakoby rodičovská podpora a

pomoc intelektuálním veřejným aktivitám svých dětí byla také předávána mezigeneračně. 

Zároveň je třeba říci, že také u V. M. Havla lze najít jistou formu necírkevnosti, zmíněné

již v souvislosti s Vácslavem Havlem. V. M. Havel píše: „Ještě se musím zmínit o tom, že v

době mého mládí začala ve studentstvu působit Volná myšlenka a „boj proti Římu“. Jistě to

ovlivnilo mé osobní rozhodnutí vystoupit z katolické církve.“ 115 Náklonnost ke křesťanství si

ale nicméně udržel  i  do budoucna.  Vždyť například  YMCA,  se kterou je úzce spjat,  byla

křesťanská organizace, a své syny dal nakonec V. M. Havel pokřtít. 

Právě YMCA hraje důležitou roli také s dalším motivem, totiž Amerikou. U V. M. Havla lze

také nalézt velmi zřetelné sympatie k Americe. Jednak právě YMCA byla americká organizace,

zadruhé to byla právě Amerika, kam jako mladý muž odjel „na zkušenou“. Strávil tam několik

měsíců, během nichž mj. studoval americké stavby. A právě jedna z nich mu byla později

inspirací k postavení Barrandovských Teras. Ameriku tak chápal jako vzor, přičemž inspirace

jí probuzené chtěl realizovat v Praze. Nepociťoval ji tedy jako místo natolik lepší, že by kvůli

němu chtěl opustit svou vlast, ale pouze jako inspiraci. „Tyto poznatky znamenaly pro mne

první impuls pokusit se o něco podobného v okolí Prahy. Druhá myšlenka realizovat u nás

něco podobného, jako jsem viděl u San Franciska,  vznikla ve mně po návštěvě tehdy tam

nového „Cliff  House“.  Byla  to  restaurace  postavená moderně na  skalisku  vybíhajícím do

114 Tamtéž, str. 121. 
115 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 115.
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Tichého oceánu.“116 

Bylo-li řečeno, že svou „cestu na zkušenou“ podnikl V. M. Havel do Ameriky, lze říci, že

něco podobného jako „cesta na zkušenou“ mohla být pro VH též jeho cesta do Ameriky v roce

1968 a pro IMH jeho studia v Berkeley. 

Dalším prvkem je prosazování obecných zájmů nad zájmy jednotlivce.  V. M. Havel,

jakožto jeden z hlavních představitelů pražského Rotary klubu 20. let, se totiž doslova musel

řídit šesti zásadami tohoto klubu: „I. Učinit ideál služby podstatou každé výdělečné činnosti.

… III. Uplatňovat ideál služby v osobním životě, jakož i ve veřejné činnosti. … V. Vykonávat

vzorně  své  povolání  a  považovat  je  za  příležitost  být  společnosti  užitečným.“ 117 Podobné

založení uvidíme též u Huga Vavrečky.

Stejně jako Vavrečka byl i V. M. Havel příznivec  Masarykův: „V pátek 27. prosince 1918

jsem byl přijat … u pana presidenta na Hradě. … V tento den jsem viděl T.  G. M. poprvé

zblízka  a  mluvil  s  ním.  Nebylo  to  však  naposled.  Mohu  tedy  říkat,  že  jsem  presidenta

Masaryka osobně znal!“118 Během 30. let se stýkali také na Barrandovských Terasách, kam „v

letních měsících roku 1930 a zejména pak 1931 přijížděl … z Lán na soukromé obědy.“119

V oblasti politické lze u V. M. Havla také vystopovat prvky nadstranickosti, tak typické

pro VH v pozdějších letech. V. M. Havel totiž v programu Barrandovské skupiny z roku 1933

píše:  „I.  POLITICKÉ UMÍSTNĚNÍ –  PRAVÁ ČI  LEVÁ FRONTA:  Nemáme zájmu o přežilé

rozškatulkování našeho veřejného života.  Naše fronta je obrácena dopředu, je to nástupní

fronta nové generace. … Politická činnost a nečinnost je otázkou svědomí.“120  

U VH lze ideál  nestranické politiky najíst taktéž.  Například v  Dálkovém výslechu píše:

„Smysluplnější  by se mi  opět zdálo,  kdyby byli  voleni  jen a jen lidé,  a nikoli  tedy strany

(respektive kdyby lidé ke svému zvolení žádné strany nepotřebovali), tedy kdyby se o přízeň

voličů ucházeli politici sami za sebe, jako konkrétní osoby... Neměly by (strany – pozn. aut.)

zkrátka  přímo  participovat  na  moci  –  to  je  vždycky  už  zárodek  jejich  byrokratizace,

zkorumpovanosti a nedemokratismu...“121

Jestliže u Vácslava Havla bylo možno sledovat tíhnutí  ke spiritismu,  u V.  M. Havla lze

vysledovat tíhnutí k filosofii. Nejspíš již ve 20. letech se totiž V. M. Havel spřátelil s Josefem
116 Tamtéž, str. 169.
117 Tamtéž, str. 195. 
118 Tamtéž, str. 121. 
119 Tamtéž, str. 302. 
120 Tamtéž, str. 248.
121 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: (rozhovor s Karlem Hvížďalou). V Melantrichu 1. vyd. V Praze: Melantrich, 

1989. 179 s., [2] l. obr. příl. ISBN 80-7023-038-X, str. 19.
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Ludvíkem Fischerem, brněnským filosofem. Jistě nelze říci,  že by toto seznámení u V. M.

Havla vyvolalo touhu po totálním obratu života směrem k filosofii, ale již to, že mu věnoval

samostatnou kapitolu ve svých vzpomínkách, vypovídá o určité důležitosti této osoby pro V.

M. Havla. A je to právě tíhnutí k filosofii, které bude pro VH a IMH tak typické na počátku 80.

let, kdy se vytvoří vztah mezi bratry Havlovými a filosofickým společenstvím Kampademie.

Byl-li ale znovu zmíněn spiritismus, lze spekulovat, že i pro V. M. Havla by nějak přijatelný

byl, či by minimálně pro něj bylo přijatelné uvažování o jakýchsi  nadpřirozených jevech.

Právě ještě v souvislosti J. L. Fischerem popisuje příhodu, jak Fischer dal na předtuchu své

ochránkyně  a  nenasedl  na  loď,  která  byla  následně  potopena  Němci.  „Poněvadž  jeho

ochránkyně častěji projevila jasnovidecké schopnosti, začal se J. L. F. tímto zjevem vědecky

zabývat a došel později k závěru, že jasnovidectví podobně jako telepatie a hypnóza existuje a

že tyto zjevy dokazují působení jakýchsi dosud neznámých myšlenkových vln u lidí s citlivou

mozkovou činností nebo vlastností.“122 Přitom to zmiňuje zcela vážně, bez ironie či posměchu.

Lze tedy opravdu mít za to, že to pro V. M. Havla, stejně jako pro jeho otce a následně částečně

i syny, bylo zcela legitimní uvažování. 

A konečně, v osnově již nenapsané deváté knihy Mých vzpomínek Václav M. Havel píše:

„III.  Spiritistické seance mého otce (1913-21);  první  seance na Havlově;  věda a víra;  různá

média; trvalý vliv na mé myšlení.“123

4.4 Miloš Havel (1899 – 1968)

Biografii  Miloše  Havla  nedávno  velice  podrobně  zpracovala  Krystyna  Wanatowiczová,

nicméně pro účely této práce uvedu alespoň stručný přehled: Miloš Havel vešel do podniku

svých rodičů roku 1917, kdy se ujal řízení Bia Lucerna. O dva roky později již založil firmu na

dovoz zahraničních filmů. O další dva roky později již otevírá pod společností A-B filmové

ateliéry na Vinohradech, roku 1931 se zahájila stavba ateliérů na Barrandově. Roku 1940 byl

zatčen gestapem a následně se dohodl s německou firmou Cautio Treuhand a protektorátní

vládou na odprodeji většiny akcií A-B, zbývající podíl akcií jí prodal o rok později. Roku 1944

se zapojil do akce na ochranu desítky českých umělců před totálním nasazením. 

Již v červenci 1945 byl podezírán za kolaborantství s Němci, nicméně soudy ho prozatím

122 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.
ISBN 80-7106-026-7, str. 214.

123 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 49-50. 
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neodsoudily. Roku 1949 se pokusil o ilegální přechod hranic a byl odsouzen ke dvěma letům.

Roku 1950  byl  odsouzen podle malého dekretu  k  roku vězení  za kolaboraci.  V létě 1951

podepsal ve vězení spolupráci se Státní bezpečností. 

V létě 1952 již úspěšně opustil Československo a usídlil se v Mnichově, kde se mu však již

nikdy nepodařilo navázat na své předešlé podnikatelské úspěchy. Zemřel v únoru 1968.124

4.4.1 Možné vlivy Miloše Havla 

Miloš Havel  jakoby se vymykal  z intelektuální  tradice rodiny Havlovy.  On byl  naopak

bohém,  ale  právě  to  vidí  Putna  jako  zásadní  model  pro  uvolněné  chování  VH  od  let

šedesátých dále. 

Strýc obou bratrů nebyl sám literárně činný a jak se zdá ze studie Krystyny Wanatowiczové,

ani soukromě se nejspíš nevěnoval intelektuálním tématům. I u něj lze však najít jisté rysy,

tak podobné tomu, co vídáme u bratrů Havlových. 

Je jimi jisté bohémství, bonvivánství,  láska ke společenské zábavě. To bylo dáno jednak

ústředním postavením Miloše Havla  ve světě čs.  filmu,  jednak i  tím,  že vlastnil  vilu  na

Barrandově,  poblíž  barrandovských  filmových  ateliérů:  „Po filmových  premiérách  zde (v

barrandovské vile – pozn. aut.) Miloš Havel pořádal večírky, slavily se tu Vánoce a silvestry.

Dveře zde byly pro návštěvy otevřeny i v době, kdy majitel nebyl doma.“ 125 Při oslavě Vánoc či

jiných  příležitostech  byly  velice  oblíbené  též  převleky  a  masky.  Právě  tuto  oblibu

kostýmovaných oslav a pohostinnosti přejali oba bratři.

4.5. Hugo Vavrečka (1880 – 1952) 

Hugo Vavrečka byl dědeček bratrů Havlových z matčiny strany, s nímž se vnuci ještě měli

čas setkat a seznámit. 

Vavrečka vystudoval strojnictví a elektrotechniku, po studiích v roce 1904 – 1905 absolvoval

vojenskou službu a následně se začal  věnovat práci  ve svém oboru.  Paralelně s tím však

přispíval do Lidových novin, díky čemuž se „dostal do tehdejšího víru politického. Byla to

doba  bojů  mezi  směrem  tzv.  politiky  pozitivní,  vedené  Kramářem  a  směřující  ke

kompromisům  české  politiky  s  vídeňskými  vládami  za  drobné  ústupky  hospodářské  a

stavovské,  a  směry  radikálními,  které  sice  nepostupovaly  zcela  jednotně,  ale  přece  jen

124 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 
2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 504-508.

125 Tamtéž, str. 268.
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rovnoběžně. Frontu proti pozitivní politice vedli Masaryk, Stránský, Klofáč...“ 126 Již roku 1906

převládl jeho zájem o politiku a stal se členem redakce Lidových novin, věnoval se především

otázkám národohospodářským. A již tehdy se seznámil s Masarykem. Jako žurnalista působil

před 1.  světovou válkou na Balkáně, po vypuknutí  1.  světové války od roku 1916 působil  v

námořním útvaru v Terstu. Při převratu tam shromáždil české vojáky a důstojníky a vytvořili

československý oddíl, jehož byl velitelem. Prapor byl následně přidělen k italskému vojsku.

„Fungoval jsem pak v Terstu jako zplnomocněnec československé vlády až do prosince 1918. V

lednu 1919 jsem byl povolán jako člen československé mírové delegace do Paříže, kde jsem

působil jako expert pro hospodářské otázky až do návratu ministra Beneše, s nímž jsem přijel

do Prahy koncem léta 1919.“127 

V době, z níž většinu strávil v cizině, se mu narodily dvě děti: dcera Božena (*1913) a syn

Ivan (*1915).  Roku 1920 se vydal  na diplomatickou dráhu:  nejprve na léta 1920 – 1922 do

Hamburku, následně na roky 1922 – 1926 do Budapešti, kde byl prvním řádným čs. vyslancem

a kde také  zažil  bouřlivá  léta  spojená  s  protesty  proti  územním změnám Maďarska  po

Trianonské smlouvě. Od roku 1926 působil jako vyslanec ve Vídni, roku 1932 ze zahraniční

služby vystoupil.128

Již od roku 1905 se Vavrečka znal a později často stýkal a spolupracoval s Tomášem Baťou.

Po ukončení své diplomatické dráhy proto přijal jeho nabídku a vstoupil do jeho závodů –

ovšem jen 11 dní předtím, než Baťa tragicky zemřel. 

Od září do prosince 1938 působil jako ministr propagandy:129 „V roce 1938 v době zářijové

krize byl ministrem propagandy, ve vládě generála J. Syrového pak zastával úřad ministra bez

portfeje. Vavrečka vystoupil proti přijetí mnichovského diktátu, za okupace spolupracoval s

odbojem a významně se podílel na jeho financování.“130 

Až do roku 1945 pak působil Vavrečka ve vedení Baťových závodů. Po válce byl stíhán kvůli

své údajné kolaboraci s Němci, ale nakonec byl zproštěn obžaloby.131 

Jeho případ se však začal znovu projednávat po Únoru 1948, konkrétně v zimě toho roku.

126 VAVREČKA, Hugo. Život je spíš román: (výbor z knižně nepublikovaných prací Huga Vavrečky). Vyd. 1. Třebíč:
Arca JiMfa, 1997. 212 s., [18] s. il. ISBN 80-85766-77-9, str. 12.

127 Tamtéž, str. 14. 
128 Tamtéž, str. 20. 
129 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 

2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 530.
130 Zdroj: http://libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=v&start=15 (citováno dne 5. 8. 2013), viz též Kroniku 

města Brna: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4838 
131 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 

2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 355.
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„O  Vánocích  téhož  roku  byl  odsouzen  ke  třem  letům  vězení.“132 Jelikož  však  byl  těžce

nemocný, měl nastoupit do vězení, jakmile se uzdraví. K nástupu do vězení však již z důvodu

špatného  zdravotního  stavu  nedošlo.  Hugo  Vavrečka  zemřel  9.  srpna  1952  v  brněnské

nemocnici na následky infarktu, který jej postihl na počátku měsíce.133

4.5.1 Možné vlivy Huga Vavrečky

Hugo Vavrečka nebyl jen technikem, diplomatem a novinářem, ale navíc i literátem, jelikož

napsal  mnohé povídky a humoresky.  On to tudíž byl,  kdo do rodové tradice vnesl  prvek

tvořivosti na vědomě literárním poli. Co však bylo ještě důležitější: „Hugo Vavrečka náhodou

objevil knihu Josefa Šafaříka Sedm listů Melinovi, nadchl se a podstrčil ji vnukovi, pro kterého

se pak nadlouho stala jakousi „filosofickou biblí“.“134 

Při  rozboru Vavrečkova vlivu je možno pracovat s krátkou autobiografií,  dopisem dceři

Boženě, matce VH a IMH, a jeho vlastním literárním dílem. Já jsem zvolila především jeho

autobiografický text a dopis Boženě, týkající se událostí osvobození v květnu 1945. 

Přesto  však  nepříliš  rozebírané  literární  dílo  Vavrečky  již  dokazuje  zřetelně  literární

ambice v rodině,  v níž bratři  vyrůstali.  Tyto se ale zdají  být ještě hlubší,  neboť Vavrečka

vzpomíná též „notýsků otcových, v nichž měl zapsány pověsti a pohádky své matky (a také své

básnické pokusy) a též poznámky děda z matčiny strany o jeho vandru jako tkalcovského

tovaryše po Slezsku a Moravě po válkách napoleonských.“135 Hovoří-li se o literární ambici v

rodině, není tím míněno pouze literární zaměření Václava Havla, ale též Ivana Havla, který je

sám též literárně činný a dbá i na to, aby jeho vědecké práce měly též kvality literární. 

Dalším motivem, zřetelně nápadným u Vavrečky, je opět motiv Ameriky. Když Vavrečka

popisuje  nástup na vojnu  na počátku  20.  století,  říká,  že  chtěl  k  námořnictvu,  protože:

„Myslel jsem hlavně na Ameriku.“136 

Dalším zřetelným prvkem je velká náklonnost k  Masarykovi.  Vavrečka se s Masarykem

znal už od roku 1906, kdy byl členem redakce Lidových novin, následně s ním spolupracoval

též během své diplomatické kariéry. Že se nejednalo o pouhou formální spolupráci, je patrno

z následujících úryvků: „Přijal jsem Hamburk (jako diplomatické umístění – pozn. aut.), kde
132 Tamtéž, str. 357. 
133 Tamtéž, str. 386. 
134 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 

Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 64. 
135 VAVREČKA, Hugo. Život je spíš román: (výbor z knižně nepublikovaných prací Huga Vavrečky). Vyd. 1. Třebíč:

Arca JiMfa, 1997. 212 s., [18] s. il. ISBN 80-85766-77-9, str. 11. 
136 Tamtéž, str. 12. 
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jsem nastoupil v únoru 1920. Předtím jsem zašel za prezidentem Masarykem, který se zájmem

sledoval mou činnost a netajil se tím, že mě počítá ke svým „žákům“, tj. K přívržencům svých

názorů a metod. … Po letech mně pak Karel Čapek sdělil, že se v hovorech Masaryk několikrát

zmínil o mně a mých článcích. Jednou pravil: „Vavrečka je z těch, kteří se mi povedli.“137

Také  VH  Masaryka  častokrát,  především  ve  svém  prezidentském  období,  zmiňuje.

Například takto v roce 2002 ve Washingtonu: „Přiznám se,  že v mládí jsem pošilhával po

jiných filozofech, ne po T. G. M., který mi připadal příliš pozitivistický a příliš moralistní. Ale

jak čas šel, rozpoznával jsem stále zřetelněji, jak důležité bylo to, co dělal a říkal. A nejvíc jsem

si  začal  vážit  jeho  myšlenek  a  jeho  díla  vlastně  až  v  posledních  letech,  kdy  mne

nevyzpytatelný běh historie zavál až na místo, které zastával on. … Ano, skutečně se stále víc

zdá, že lidskou odpovědnost, lidské svědomí a lidský prožitek mravních imperativů, jakož i

zázrak vesmíru, přírody a lidské existence těžko vysvětlíme jinak, než určitým záměrem a

naším vztahem k tomu, koho si představujeme jako nositele tohoto záměru.“138

Další, tentokrát již méně konkrétní, ale přesto nápadnou možnou inspirací zdá se být idea

sjednocené Evropy.  Vavrečka se roku 1926 stal vyslancem v Rakousku a o svém působení

píše:  „Také  pro  Vídeň  jsem  si  udělal  program  podobný  jako  pro  Budapešť.  Byl  jsem

přesvědčen,  že  dříve  či  později  musí  dojít  k  nějaké  kooperaci  nejvnitřnějších

středoevropských pevninských států – Československa, Rakouska a Maďarska.“ 139 Tuto ideu u

Vavrečky potvrzuje i Ivan M. Havel, když říká: „On byl jeden z prvních zastánců jednotné

Evropy, psal o tom a měl i námět na … začátek té spojené Evropy, podunajské státy že by se

propojily a vytvořily takovou unii, ale ... nesetkal se s nadšením ve vládě, tak nakonec, zdá se,

celkem znechucen, že nemůže nic prosadit, se vzdal i diplomatické kariéry...“140

Na druhé straně stojí VH jakožto známý proevropský politik, který určitou ideu spojené

Evropy,  tedy  Evropskou  unii,  vždy  bránil,  především  pak  proti  výpadům  euroskepticky

laděných politiků. Explicitně na obranu spojené Evropy například v roce 1996 říká: „Evropská

unie je veliká historická šance pro kontinent, jehož politický pořádek byl vždy založen na

tom, že velcí a mocní rozhodovali, jak co bude, a menší se tomu museli podřizovat. Šance, že

bude politicky integrovaným tělesem, uspořádaným na těsné mírové kooperaci, by neměla
137 Tamtéž, str. 14-15. 
138 Vystoupení prezidenta republiky Václava Havla na mezinárodním sympoziu „Prezident-Osvoboditel Tomáš 

Garrigue Masaryk a Amerika“ [dostupné na adrese http://archive.vaclavhavel-
library.org/kvh_search/viewCastFromDoc.jsp?id=1189 (citováno 8. 6. 2012)]

139 VAVREČKA, Hugo. Život je spíš román: (výbor z knižně nepublikovaných prací Huga Vavrečky). Vyd. 1. Třebíč:
Arca JiMfa, 1997. 212 s., [18] s. il. ISBN 80-85766-77-9, str. 18.

140 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
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být zmařena. To je úkol pro celou Evropu.“141

Společné  oběma  mužům  bylo  také  nadřazování  obecných  zájmů  nad  zájmy

jednotlivce.  Když  Vavrečka mluví  o Baťovi,  píše:  „Činnost lidská musí  směřovat k dobru

obecnému, ku prospěchu všech, a ne jen ku prospěchu jednotlivce.“ 142 Na druhé straně VH

před volbou prezidenta v roce 1989 říká:  „Nikdy jsem po žádné politické funkci  netoužil.

Zároveň jsem však člověk, který vždycky nadřazoval obecné zájmy nad zájmy vlastní. Kdybych

to byl nedělal, nemusel jsem strávit několik let ve vězení a mohl jsem se místo toho věnovat

divadlu ve světě. Je-li v obecném zájmu, abych přijal prezidentský úřad, přijmu ho.“143

Posledním zřetelným svorníkem zdá se mi  být jejich  humor.  Když  Vavrečka popisuje

květnové osvobozování  Zlína,  nedělá mu vůbec problém do vážného tématu vnést prvky

ironie,  mířené  láskyplně  na  vlastní  ženu.  „Mamička  mi  vyčetla  mou  nezodpovědnost  a

lehkomyslnost (za to, že nesdílel všeobecnou paniku ze vzdálených výstřelů – pozn. aut.),

takže jsem měl nakonec pocit, že všechno jsem zavinil já, ba i tuto sakramentskou světovou

válku. Kdopak jiný?“144 

Na druhé straně VH (krom mnoha jiných případů)  velmi podobně ironizuje také svou

vlastní ženu v Odcházení: 

„(Přiběhne Monika)

MONIKA: Irena chtěla skočit ze skály!

RIEGER: Z jaké skály? A skočila?

MONIKA: Zadržela jsem ji -

RIEGER: Díky, Moniko! Jste zlatá! Dávejte na ni, prosím vás, pozor!“145

Toto absurdní zobrazení situací zdá se být též podobným rysem. Jakýsi zajímavý důraz na

humor a ironii i ve vážných situacích.

Důležitost smyslu pro humor nakonec potvrzuje i Ivan M. Havel: „Řeknu to takhle: mně na

Klausovi vadí, že nemá smysl pro humor, což je něco, podle čeho si třídím lidi. Můj bratr měl

141 Z rozhovoru pro Globe and Mail, Kanada, březen 1996 [dostupné na adrese http://vaclavhavel.cz/index.php?
sec=7&id=3 (citováno dne 8. 6. 2012)]

142 VAVREČKA, Hugo. Život je spíš román: (výbor z knižně nepublikovaných prací Huga Vavrečky). Vyd. 1. Třebíč:
Arca JiMfa, 1997. 212 s., [18] s. il. ISBN 80-85766-77-9, str. 31.

143 Projev v Československé televizi o politické situaci před volbou prezidenta republiky [dostupné na adrese 
http://archive.vaclavhavel-library.org/kvh_search/itemDetail.jsp?q=obecn%C3%A9%20dobro&id=897 
(citováno dne 8. 6. 2012)]

144 VAVREČKA, Hugo. Život je spíš román: (výbor z knižně nepublikovaných prací Huga Vavrečky). Vyd. 1. Třebíč:
Arca JiMfa, 1997. 212 s., [18] s. il. ISBN 80-85766-77-9, str. 38. 

145 HAVEL, Václav a ZELENKA, Jan, ed. Projevy a jiné texty 1999-2006; Prosím stručně; Odcházení. Vyd. 1. Praha:
Torst, 2007. 805 s. Spisy; 8. ISBN 978-80-7215-320-6, str. 744.
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daleko větší smysl pro humor než Klaus a tím je pro mě rozhodnuto.“146

Nutno ještě poznamenat, že Hugo Vavrečka byl pro bratry důležitý ještě z jednoho důvodu:

již na konci 40. let je seznámil s dílem Josefa Šafaříka, jehož kniha Sedm listů Melinovi se VH

stala jeho „osobní filozofickou biblí.“147 Pro Ivana Havla měl dědeček Vavrečka a nakonec i jím

zprostředkované dílo Josefa Šafaříka ovšem význam ještě daleko širší,  týkající  se mj.  jeho

zájmu o poznání, který bude vyložen v následujících kapitolách. 

Za zmínku jistě stojí, že Vavrečka zmíněných Sedm listů Melinovi Josefa Šafaříka, s nímž se

osobně znal, navíc přeložil do němčiny, překlad však nebyl vydán.148

4.6 Božena Havlová (1913 – 1970)

Božena Havlová, roz. Vavrečková, žila do podzimu 1919 v Brně, poté se rodina přestěhovala

do Prahy.  „Po nástupu  otce  do diplomatických  služeb  strávila  několik  let  ve  Vídni,  kde

maturovala  na  soukromém  gymnáziu  Spolku  Komenského  (1931)  a  poté  se  zapsala  na

filosofickou fakultu Vídeňské university (1931/32). Po přestěhování do Prahy přestoupila na

Filosofickou fakultu University Karlovy, kde studovala dějepis umění (1932/33 až 1934/35), a

současně byla zapsána na malířské škole Akademie výtvarných umění v Praze.“ 149 Diplomovou

práci již nenapsala, neboť si roku 1935 vzala za muže tehdy rozvedeného Václava M. Havla

(jeho první manželkou byla Běla Friedländerová). 

Umělecké  nadání  projevovala  Božena  Havlová  i  prostřednictvím  pořádání  a  zdobení

rodinných alb. „V padesátých letech se pokusila (neúspěšně) přispět do tehdy již skrovného

rodinného  rozpočtu  návrhem  dámských  šátků  a  později  se  o  totéž  pokusila  seriovým

malováním očiček a pusinek na tváře dětských panenek pro národní podnik Hamiro. … Od

roku 1960 si  našla zaměstnání  v Pražské informační  službě,  nejprve jako průvodkyně po

Praze,  později  jako  „průvodkyně-informátorka“  a  prodavačka  vstupenek  na  Staroměstské

radnici. Zemřela předčasně ve věku 58 let na zlou chorobu (1970), dožila se však divadelní

slávy staršího syna a začátku studia (ve vysněné Kalifornii) svého mladšího syna.“150

146 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-
6545.

147 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: (rozhovor s Karlem Hvížďalou). V Melantrichu 1. vyd. V Praze: Melantrich, 
1989. 179 s., [2] l. obr. příl. ISBN 80-7023-038-X, str. 21. 

148 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 51. 

149 HAVLOVÁ, Božena a HAVEL, Ivan M., ed. Didasko-učím: naučné obrázky Boženy Havlové. 1. vyd. Praha: 
KANT, 2003. 77 s. ISBN 80-86217-62-0, str. 77. 

150 Tamtéž, str. 78.
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Na poslední dny Boženy Havlové vzpomínal Jiří Kuběna ve své autobiografii:  „V pozdním

podzimu příštího roku 1970, při  (už jen zcela mimořádné) návštěvě Prahy, ještě stačím ve

ztichlém bytě na Engelsově nábřeží … navštívit jednoho večera „matku bratří Grakchů“, svou

paní Boženku, teď už jen osamělou a divně zdrobnělou po boku jejího – nestárnoucího (ač o

tolik staršího), vždy něžně dvorného, tentokrát spíš obavně pozorného – manžela. S velkou

radostí  přijímá  ode  mne  (neviděli  jsme  se  leta)  kytici  nádherných  tmavorudých,  skoro

černých – růží; za odstín se omlouvám (chtěl jsem červené, ale v posledním ještě otevřeném

květinářství měli než tyhle černé): čekaly tam na mne. „To ne, na mne,“ usměje se Boženka:

mrazivý dvojsmysl  té odpovědi  visí  ve vzduchu.  Sotva odejde uvařit čaj  –  do mnou kdysi

oblíbeného  servisu,  žlutavého,  jemně  kvítkovaného  Rosenthalu  (nezapomínám!),  zřejmě

potěšená, že se zas jednou může postarat o svého – byť i jen adoptivního – syna, šeptem mi

svěří pan inženýr, věcný, ale zlomený do dna srdce: „S Boženkou je zle, rakovina v posledním

stadiu;“ jeho prognóza se víc než brzo splní.

Za pár týdnů, 11. prosince 1970, po zoufale zpackaném pokusu o sebevraždu na oddělení

intensivní péče v nemocnici Boženka umírá. A za pět dní nato pohřeb.“151

...

Díky Jiřímu Kuběnovi  si  můžeme udělat i  lepší  představu o tom,  jaké povahy Božena

Havlová byla: „Havlovská paní byla povaha slunná a radostná, až veselá, ale z druhé strany

nenáviděla všechen nelad a vyhýbala se úzkostlivě všem ,trapasům' a faux pas: s nimiž si její

křehká nervová soustava nedokázala poradit.“152 Tato povaha, o níž svědčí i Ivan Havel, hrála v

životě rodiny Havlů v mnohém velkou roli, jak bude vyloženo v samotné biografii IMH. 

4.6.1 Možné vlivy Boženy Havlové

Klíčové u Boženy Havlové bylo,  že malovala svým synům obrázky,  a to nikoli  ledajaké.

Jednak cyklus Abeceda a cyklus Čísla z počátku 40. let, jednak poválečný cyklus Věda, v němž

převažovala astronomie.153 Díky tomu jsou „umění a věda ... v havlovském světě propojeny a v

151 KUBĚNA, Jiří. Paměť básníka: z mého orloje: (vzpomínky na přítomnost). Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 454 s., 
[75] s. obr. příl. ISBN 80-7294-186-0, str. 342. 

152 Kuběna: Miloš Havel, rkp. (archiv Jiřího Kuběny). Citováno podle WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš 
Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013. 551 s. Edice Knihovny Václava 
Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 387.

153 Do širších kontextů to uvádí Iva Janáková: „Pro předválečné Československo byl charakteristický 
nadšenecký, osvětový duch a zapálenost pro vzdělávání. Osvětové hnutí se šířilo také mezi učiteli výtvarné 
výchovy, kteří již od 20. let začali diskutovat o evropském termínu „obrazová pedagogika“ či zraková, 
obrazová výchova.“ Centrem zájmu o obrazovou pedagogiku bylo ve Vídni, kde Božena Havlová na počátku 
30. let studovala, je tedy možné, že se s touto pedagogickou metodou Otty Neuratha přímo setkala. 
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rámci  vědy náleží  největší  pozornost  výzkumu kosmu –  té  oblasti,  v  níž  věda hraničí  s

filosofickými, potažmo náboženskými otázkami.“154 

Václav Havel  si  tyto  obrázky spojuje  především se zděděním svého zájmu o výtvarné

umění.155 Ivan Havel  v nich vidí  jako jeden z možných hlavních zdrojů svého neustálého

zájmu o poznání, o to zjistit, jak funguje svět.156

4.7 Bratrské ovlivňování 

Putna se závěrem zabývá též vztahem obou bratrů navzájem a říká, že přestože se Ivan stal

vědcem, uchoval si smysl pro literární text – stejně jako jeho bratr. Ivanova role v disentu se

„svým způsobem podobala roli  bratrově:  Jestliže Václav Havel  zprostředkoval  komunikaci

mezi  různými  názorovými  skupinami  politického  disentu  –  Ivan  Havel  prostředkoval

komunikaci  mezi  filosofy,  nacházejícími  se  v  „plném“  disentu,  a  vědci,  zapojenými  do

oficiálních struktur, ale přitom ochotnými ke komunikaci s proskribovanými kolegy.“157 

Lze vystopovat dvě zcela konkrétní inspirace od IMH pro VH: umělý jazyk  ptydepe,  na

kterém stojí  hra  Vyrozumění,  a  téma umělé  inteligence,  na  které  stojí  Ztížená  možnost

soustředění – jméno „nesoustředěného“ robota je Puzuk, což je Ivanova rodinná přezdívka. 

„Bratr-vědec, který je současně „amatérský“ literát, poskytuje bratrovi-literátovi, který se

současně „amatérsky“ zajímá o vědu, vědecký materiál pro jeho literární dílo. Poskytuje mu

ho ovšem již do nějaké míry v „literární“ podobě.“158 

Toto bratrské spojení se na přelomu 70. a 80. let ukázalo ještě výrazněji, když byl VH ve

vězení a s bratrem si dopisoval. Vzešly z toho slavné Dopisy Olze a z druhé strany Dopisy od

Olgy,  respektive od Ivana,  respektive od společenství  zvaného Akademie či  Kampademie,

které byl Ivan později členem. 

Také v těchto dopisech nachází Putna zřetelně stejné vzorce jako u předků obou bratrů.

Například v dopise č.  41,  který opět dokumentuje postoj,  ovlivněný Masarykem i  YMCA:

„Jádrem náboženského postoje je etická zodpovědnost a z ní plynoucí jednání. Svět má jakýsi

HAVLOVÁ, Božena a HAVEL, Ivan M., ed. Didasko-učím: naučné obrázky Boženy Havlové. 1. vyd. Praha: 
KANT, 2003. 77 s. ISBN 80-86217-62-0, str. 10.

154 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 
Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 63.

155 HAVLOVÁ, Božena a HAVEL, Ivan M., ed. Didasko-učím: naučné obrázky Boženy Havlové. 1. vyd. Praha: 
KANT, 2003. 77 s. ISBN 80-86217-62-0, str. 6.

156 Tamtéž, str. 9. 
157 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 

Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 132.
158 Tamtéž, str. 134.
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společný  smysl,  skrytý  za  jevy  –  ale  o  tomto  smyslu  se  nedá  říci  už  téměř  nic

konkrétnějšího.“159 Na  rozdíl  od  nich  ale  už  VH  nemá  takový  problém  s  katolicismem,

nepotřebuje se mu vyhýbat. 

Kampademická rozprava pak bude důležitá také v době propuštění  VH v souvislosti  se

hrou  Pokoušení.  Havel sice okultismus ironizuje, ale přece jen pro něj jakousi slabost má.

„Neboť, okultismus je přece součástí rodinné havlovské tradice, od dob Vácslava Havla a jeho

Knihy Života,  až po Ivana Havla,  přepisujícího bratrovi do vězení  vedle textů vědeckých a

literárních i texty spiritistického média z knihy Seth hovoří.“160 

U Havlů tedy spíše než „společný rodinný příběh“ lze podle Putny najít společný STYL

havlovského společenského a politického angažmá.

...

Bratrské ovlivňování však bylo především vzájemné. Jestliže IMH inspiroval VH jazykem

ptydepe a tématem umělé inteligence,  pak absurdní divadlo skrze VH inspirovalo IMH k

napsání vlastního literárního díla. 

Dalším společným prvkem mezi bratry je vztah k Americe. Stejně jako VH vydal se i Ivan

Havel na konci 60. let do Ameriky, on tam ale odjel studijně na univerzitu v Berkeley, kde

získal  doktorát  v  computer  science.  Americký  doktorát  přitom  pro  něj  byl  opravdu

významným úspěchem:  „Já  jsem vlastně  v  roce  1971  dostal  Ph.D.  od  Berkeley,  což  jsem

považoval za něco daleko významnějšího než nějaký CSc.“161 

Dalším motivem je související vztah k emigraci. Ani jeden z bratrů se pro ni nerozhodl,

přestože oba měli  několikrát příležitost v cizině zůstat.  V tomto jakoby následovali  svého

otce,  který též  sice souhlasil  s  emigraci  svého bratra Miloše,  sám si  však zvolil  zůstat v

Československu.

Společným prvkem je také potřeba dialogu,  vztah ke spiritismu,  tendenci  ke spojování

různých lidí162 i necírkevnost. 

Dosud nezmíněným prvkem je koncept vnitřní svobody. U VH si jej povšiml mj. Jiří Suk,

který popisuje Havlovu situaci po IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů z června 1967, kde Havel na

rozdíl  od  jiných,  především  komunistických  autorů  vystupoval  zdánlivě  neradikálně,
159 Tamtéž, str. 218.
160 Tamtéž, str. 235.
161 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
162 „Snad jsem přece jen něco zdědil po předcích. Dávat dohromady lidi rozdílných názorů a sbližovat je, v tom 

byl skryt úspěch podnikání mého otce. Řekl bych, že to byl skoro jeho hlavní povahový rys.“ Podnikání je 
také tvůrčí činnost. In: Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. 7. 6. 2005. Praha: MaFra, 1990- . ISSN 1210-1168.
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nerebelsky, skromně. Suk píše: „Zkušenost mu našeptávala něco jiného: řekni jenom to, za co

můžeš osobně ručit, aby řeč o svobodě byla zrcadlem vnitřní svobody. Nikoli divoká politika

radikálních veleskoků, ale politika postupného a pevného obsazování prostoru. Myslím, že

klíčovým pojmem pro Havla a jeho další osud je zmíněná vnitřní svoboda, v něm je zavinuta

celá disidentská budoucnost. K ideálnímu typu vnitřně svobodného člověka bude směřovat

Havlovo úsilí  po krachu „pražského jara 1968“.  To znamenalo spolehnout se především na

sebe, trpělivě a navzdory době budovat svoji identitu z jiných, svobodných zdrojů. Znamenalo

to nejen se smířit, možná napořád, s pozicí na hraně, ale učinit z ní výspu. Sám život se měl

stát dílem.“163

Koncept vnitřní svobody ale zcela spontánně při různých příležitostech zmiňuje i IMH. V

této ukázce například hovoří o zklamání nad proměnou československého obyvatelstva po

prohře Pražského jara. IMH říká: „Já jsem se vrátil [z Berkeley] s takovou iluzí, že to, jak jsem

zažil lidi po invazi v osmašedesátým, jak si spontánně pomáhali, jak byli jednotní a přátelští a

vyhověli si ve všem, že to nemůže skončit. Že už jednou se lidi naučili být vnitřně svobodní a

že už takoví zůstanou.“164

4.8 Shrnutí

V této kapitole jsem se pokusila nastínit několik vzorců chování, které v havlovské tradici

či  rodinné paměti  přežívají  po několik generací.  Jako hlavní se ukázaly být nestranickost,

necírkevnost,  ale  jí  nevylučovaný  sklon  pro  duchovní  otázky  v  různých  podobách,

masarykovství (které s předchozím velmi úzce souvisí), s tím opět úzce související zájem o

filosofii  a vědu,  koncept veřejné angažovanosti,  náklonnost k umění,  k Americe,  potřeba

veřejné rozpravy  a  sjednocování  různých  lidí  z  různých  názorových  táborů.  Zároveň  ale

především v generaci bratrů Václava a Ivana Havlových je k tomu třeba přidat také jistý smysl

pro humor a smysl pro absurditu, který VH nakonec zúročil ve většině svých her. 

Zcela klíčovou roli hrálo v životě rodiny Havlů ještě podnikání, které by mělo být zvlášť

zmíněno pro jeho pojetí. Když vzpomíná V. M. Havel na otcovo rozhodnutí postavit Lucernu,

píše:  „Rodinný  vztah  ku  Praze  a  vlastenecká  víra,  že  se  jednou  Praha  stane  českým

velkoměstem, povzbuzovaly jej k tomu, aby v Praze vybudoval něco, čím by se mohla nejen

163 Viz SUK, Jiří. Intelektuál na hraně. Politika v díle Václava Havla do roku 1969. In:  Dějiny a současnost: 
kulturně historická revue [online]. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu 
Dějiny a současnost, 2005- [cit. 9. 6. 2013]. Dostupné z: http://dejiny.nln.cz.

164 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
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měřit,  ale i  chlubit v soutěži  s jinými velkoměsty.“ 165 Při  otevření  Lucerny v prosinci  1920

přitom V. M. Havel řekl: „Vážení, dovolte mi však, abych … krátce přehlédl, co podnikavost a

vytrvalost jeho (Vácslava Havla – pozn.  aut.) vryla v mou duši:  poznal jsem, co znamená

pracovati s láskou! Poznal jsem význam práce tvořivé, která přináší uspokojení a radost. Když

to, co si v myšlenkách představoval, dovedl vybudovat a oživit! … Byl tehdy ve své největší

mužné síle: stavěl!“166

Tento étos podnikání dále sdílel i V. M. Havel, tedy že nejde o zisk ze stavby, ale že jde o

budování – řečeno věru pateticky – lepšího místa na zemi. Když popisuje poúnorovou situaci,

nazývá Lucernu a Terasy nejen svým majetkem, ale též dílem.167

Bratři  Havlovi  pak  již  z  důvodu  života  ve  zcela  jiné  době  a  zaměření  spíše  směrem

intelektuálním a uměleckým tuto podnikatelskou tradici  dále nerozvíjeli,  ale oba společně

sdíleli naději v návrat takto pojaté podnikatelské činnosti a nápravu obrazu podnikatelů po

Sametové revoluci.  V doslovu  Mých vzpomínek píší VH a IMH: „To hlavní, oč usiloval  (ve

svých pamětech –  pozn.  aut.),  vlastně splnil.  Ukázat styl  tvůrčí  podnikatelské činnosti  v

dobách, kdy podnikání bylo ve vážnosti a kdy úspěch byl ctěn.“168

Celkové vyznění  je tak v souhrnu podobné závěrům Martina Putny:  havlovská tradice

jakožto  něco  seriózního  a  respektuhodného,  zároveň  však  jako  něco,  co  –  především  v

generaci VH a IMH - vyžaduje určitý druh nadhledu, hravosti a smyslu pro absurditu. 

165 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.
ISBN 80-7106-026-7, str. 37.

166 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.
ISBN 80-7106-026-7, str. 47.

167 Tamtéž, str. 427. 
168 Tamtéž, str. 461.
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5. Na rozhraní republik

5.1 Na rozhraní první a druhé republiky 

Ivan Miloš Havel se narodil 11. října 1938. Narodil se do rodiny, která byla spjata se světem

první republiky, jen několik málo dní poté, co nastala republika druhá (1.  října 1938 – 14.

března  1939).  Tento  paradox  pociťoval  též  Hugo  Vavrečka,  dědeček  obou  bratrů,  který

úvodem svých vzpomínek píše: „Jen uvaž, jak se to všechno semlelo v posledních několika

letech! Václav se narodil v první a Ivan v druhé republice.“169 

Jméno získal  nejspíše po strýci  Ivanu Vavrečkovi,  synovi  Huga Vavrečky. 170 Stejně jako

bratra Václava jej nechali rodiče pokřtít. Kmotrem se mu stal jeho strýc Miloš Havel. Na rozdíl

od svého bratra Ivan Havel křestní jméno užívá, ovšem z poněkud prozaických důvodů: v

šedesátých letech začal publikovat ještě jiný matematik jménem Ivan Havel, a tak Ivan M.

Havel začal používat ono „M.“, aby je bylo možné odlišit. 

Oba bratři vyrůstali v rodině, v níž se vysoce cenilo vzdělání, umění, intelektuální výkony,

podnikatelské a budovatelské úspěchy, jak bylo popsáno v  Havlovském preludiu. Rodina se

stýkala s intelektuální, uměleckou i politickou elitou své doby, s níž se přirozeně již v útlém

věku začali seznamovat též oba bratři.171

O syny se starala především matka Božena Havlová,172 která měla na oba syny velký vliv a

kladla  značný  důraz  především  na  jejich  výchovu  a  vzdělání.173 Rodinná  domácnost  se

neskládala pouze ze členů rodiny, ale též ze služebnictva. Václav Havel vzpomínal, že rodina

zaměstnávala vychovatelku pro oba chlapce, kuchařku, služebnou, zahradníka a šoféra.174

Léto, často i Velikonoce a Vánoce, trávívala rodina na Havlově, rodinném sídle, vystavěném

Vácslavem  Havlem  roku  1908.  „Rodina  měla  ve  venkovském  sídle  k  dispozici  personál

169 VAVREČKA, Hugo. Život je spíš román: (výbor z knižně nepublikovaných prací Huga Vavrečky). Vyd. 1. Třebíč:
Arca JiMfa, 1997. 212 s., [18] s. il. ISBN 80-85766-77-9, str. 9. 

170 Ivan Vavrečka emigroval v roce 1949 do Argentiny, kde podnikal a kde strávil zbytek života. Rozhovor s 
Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013 

171 „Když jsme dospívali, seznamoval nás otec, případně dědeček (Hugo Vavrečka – pozn. aut.), s intelektuální 
elitou té doby – například Františkem Kadeřávkem, J. L. Fischerem, Františkem Běhounkem, Eduardem 
Valentou, Josefem Šafaříkem, Ottou Wichterlem, Vítězslavem Nezvalem, Janem Werichem.“ ŠVEHLA, 
Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-6545.

172 „Veškeré rodinné starosti nesla tehdy Boženka, já jsem jen se zájmem a radostí sledoval vývoj obou 
kloučků...“ HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., 
[80] s. obr. příl. ISBN 80-7106-026-7, str. 222.
„My jsme byli oba pod vlivem matky.“ (Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-
ct24/211411058041222/ citováno dne 6. 8. 2013)

173 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-
6545.

174 HAVEL, Václav a ŠULC, Jan, ed. Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech. Vyd. 1. Praha: Torst, 1999. 
1307 s. Spisy; 4. ISBN 80-7215-090-1, str. 701. 
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sestávající ze dvou rodin, které se staraly o údržbu domu, zahrady a lesa.“175

Na toto období a na rodinu Havlovu z pozice zvnějšku vzpomínal  tehdejší  vrstevník a

kamarád bratrů Ivan Škára jako na krásná léta, kdy se seznámil s věcmi, které dosud neznal.

Děti  si  obvykle hrávaly pod  dohledem „slečny“,  tedy vychovatelky Marie Jelínkové,  která

vymýšlela  pestrý  program.  Oba chlapci  měli  také velké  množství  obvykle nedostupných

hraček.  „Také se u Havlů hodně četlo a povídalo,  to se slečnou,  ale i  s panem inženýrem

(Václav M. Havel – pozn. aut.).“176

Pobyt na Havlově byl tehdy pro pana Škáru ale i lekcí společenského chování: „Mnoho jsem

toho odkoukal od Vény a Ivana, pro které bylo kdeco, o čem já jsem neměl ponětí, naprostou

samozřejmostí. Přesto byly situace, kdy někdo z nás tří kluků něco udělal ne tak, jak by mělo

být.  Tehdy zasahovala především slečna a důrazně nás poučila,  jak to máme dělat,  jak se

správně chovat.“177 

Dětství  Ivana M.  Havla,  které se odehrávalo během 2.  světové války,  tak probíhalo až

idylicky,  což potvrzuje i  on sám.  Rodiče mu o svých starostech ani  o válce příliš  mnoho

neříkali a spíše se ho od nich snažili ochránit.178 On sám válku viděl dětskýma očima spíše

jako dobrodružství, v němž jezdí tanky a střílí se.179

Václav  začal  chodit  do školy  v  roce 1942  a  kvůli  dlouhodobějším pobytům rodiny na

Havlově navštěvoval střídavě školu v Praze, na jaře a na podzim pak ve Žďárci. Roku 1944 do

první třídy obecné školy ve Žďárci nastoupil také Ivan.180

Až do září roku 1948, kdy začal platit zákon o jednotné škole a byla tudíž zrušena povinná

výuka náboženství,181 navštěvovali oba bratři též hodiny náboženství. IMH si dodnes vybavuje

faráře ze žďárecké školy i katechetku z pražské školy, rodina nicméně náboženským životem

nežila. V. M. Havel z katolické církve sice již v minulosti vystoupil, 182 nicméně v celé rodině se
175 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 

2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 58. 
176 Společnost Anny Pammrové, Věstník č. 55, str. 7. (Dostupné on-line 

http://sap.hondza.info/category/vestnik-sap/) 
177 Tamtéž, str. 10. 
178 Zde byl rozdíl mezi VH a IMH: podle IMH se s o dva roky starším bratrem bavili rodiče o situaci otevřeněji. 
179 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
180 Tamtéž.
181  „V náboženském ohledu tento zákon znamenal zrušení povinné výuky náboženství na školách, která do té 

doby probíhala. Po roce 1953 byla výuka náboženství ve školách umožněna jen v odpoledních hodinách a 
rodičům i žákům, kteří náboženství navštěvovali, byl pak různým způsobem znepříjemňován život; tento 
stav pak též trval až do roku 1989, a to i přesto, že školské zákony prodělaly později i další úpravy.“ 
CIGÁNEK, Radim. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 208 s. 
ISBN 978-80-246-1611-7, str. 150. 

182 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.
ISBN 80-7106-026-7, str. 115.
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držela „úcta k víře a úcta k lidem, kteří jsou nábožensky založení. … Otec občas pohovořil o

[tom], že za tím vším něco je, ale bylo vidět, že nechtějí do nás něco vtloukat, že bychom si k

tomu museli přijít sami.“183 Sám Ivan Havel si k oné církevnosti nepřišel nikdy – nedokázal si

propojit církevní liturgii s „ideovou“ částí, tedy s vědomím, že „nad námi něco je a že máme

mít  neustále  pocit,  že  nejsme  sami.“  Považuje  se  tedy  spíše  za  jakéhosi  (s  nadsázkou)

„sympatizujícího neznaboha.“184

...

Vánoce roku 1944 strávila rodina na Havlově a V. M. Havel na ně vzpomínal jako na jedno z

nezapomenutelných období svého života.185 Vánoční čas se na Havlově trávil v širokém kruhu

přátel a známých, i ostatní děti obvykle našly pod stromečkem dárek, často knihu.186  

Tentokrát se však rodinný pobyt protáhl na delší dobu. 14. února 1945 byl totiž dům na

nábřeží při náletu americkým letectvem187 poškozen a nebyl obyvatelný.188 V. M. Havel tedy

dal na radu svého bratra Miloše a zůstal s rodinou na Havlově. 

Ke konci  války,  v květnu 1945,  se stal  Havlov útočištěm i  pro mnohé sousedy,  kteří  v

tamním sklepě strávili několik nocí kvůli ochraně před bombardováním. 189 V polovině května

1945 se vrátil V. M. Havel do Prahy a Božena Havlová se syny zůstala až do podzimu 1947 na

Havlově.190 Ivanu Havlovi tak začalo období, které považuje za nejlepší roky svého života.191

Po celou dobu války a tedy i po celé dětství IMH byla rodina jakoby oddělena. Již totiž

nebydleli  všichni  Havlové  pod  jednou  střechou,  nýbrž  strýc  Miloš  se  odstěhoval  do své

barrandovské vily.  Proto i  IMH, když je tázán na Miloše,  drží  si  od „jeho světa“  částečně

odstup: „Protože žil jiným životem a staral se o jiné věci, nebylo časté, že bychom se s ním

183 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
184 Tamtéž.
185 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 424. 
186 „Tedy o Vánocích, po Štědrém dnu, jsme k Havlům chodili všichni. Vždy jsem měl něco pod stromečkem.“ 

(Společnost Anny Pammrové, Věstník č. 55, str. 7. (Dostupné on-line 
http://sap.hondza.info/category/vestnik-sap/) 

187 Dodnes není vyjasněno, zda-li se jednalo o záměrné bombardování či o omyl, kdy se cílem náletu měly stát 
Drážďany. Blíže viz např. PLAVEC, Michal. Strach nás ochromil: tragický nálet na Prahu 14. února 1945 v 
souvislostech. Vyd. 1. Cheb: Svět křídel, 2012. 214 s. ISBN 978-80-87567-03-6.

188 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.
ISBN 80-7106-026-7, str. 424. 

189 Společnost Anny Pammrové, Věstník č. 55, str. 8. (Dostupné on-line 
http://sap.hondza.info/category/vestnik-sap/) 

190 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.
ISBN 80-7106-026-7, str. 456. 

191 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14, 2. 2012. 
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vídali.“192

5.2 Třetirepubliková léta na Havlově

Léta poválečná  až  do podzimu 1947,  kdy byly dokončeny opravy  pražského domu na

nábřeží, strávili oba bratři s matkou na Havlově. Na politické události si Ivan Havel, kterému

bylo na konci války necelých sedm let, pamatuje spíše útržkovitě. Velice jasnou vzpomínku

ale tvoří parlamentní volby roku 1946. 

Koncem května  1946  se  konaly volby do  Ústavodárného shromáždění  Československé

republiky. „Pamatuji si velice dobře, že komunisti měli jedničku, národní socialisti čtyřku. A

protože otec byl národní socialista, snad byl i členem strany, všichni jsme věděli, že ta čtyřka

je hodná a jednička je zlá. A bylo to všude na plotech, na zdích, tedy nebyly velké plakáty, byla

jenom čísla. „Volte 1.“ Takže to si pamatuji na tu [dobu] před volbama, já samozřejmě nevolil,

ale věděl jsem, že čtyřka je hodná.“193

...

Společnost rodině na Havlově v této době často dělával  dědeček Vavrečka,  kterému se

přezdívalo  Děd  Vševěd.194 Klíčový  vliv  měl  především  na  mladšího  z  bratrů,  Ivana,  což

nakonec dosvědčuje IMH sám: „Pro mne měl dědeček obrovský význam, už jako chlapce mě

zasvěcoval do rozličných věd, vysvětloval principy strojů (často jsem kňoural: „Ať mi dědeček

vysvětlí stroječek!“).“195

Stejně tak v rozhovoru, když je tázán na svou rodinu, začíná hovořit nejdříve o Vavrečkovi.

Ten se o oba chlapce často staral, učil je němčinu, Ivana Havla přímo okouzlil. „Už v dětství

jsem si všiml, jak široké znalosti má, jak dokáže mluvit o všem možném a je to sice hypotéza,

ale považuji ji  za pravdivou, že ta moje zvědavost a zvídavost a já nevím co, že jsem si to

odkoukal od něj. Že jsem si uvědomil, že je plno věcí, které by člověk měl znát a vědět.“196

Malému chlapci tak bylo pomocí obrázků vysvětlováno, jak funguje například cyklotron,

lom světla, zrcadlo, ozubené kolo. Jak se promítá zeměkoule na plochu, odraz ve vlnách, jak

létá Měsíc nebo Země kolem Slunce. Dědeček vyprávěl i o atomové fyzice. 

Pro IMH to bylo klíčové:  „V podstatě jsem pochopil  princip něčeho,  co jsem znal,  že

192 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
193 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
194 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 47.
195 Tamtéž.
196 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.

62



funguje, ale nevěděl jsem, proč to funguje. A dodnes mě leccos zajímá. Tak to bylo tedy to

proniknutí  do logiky technických předmětů,  strojů a jiných.  Já jsem se dokonce v tomto

období zamiloval  do strojů.  Napsal  jsem báseň:  „Stroječky,  stroječky,  stroje,  ty jsou přece

dobré.“197 Stroji byl tak zaujat, že se chtěl stát strojním inženýrem, nakonec i v tomto jakoby ve

stopách svého dědečka.  Vedle toho také se  zájmem listoval  cyklem obrázků Věda,  které

nakreslila Božena Havlová (viz 4.6.1 Možné vlivy Boženy Havlové).

Oba tyto vlivy,  tedy matky a jejího otce,  jsou pro Ivana Havla zcela  zásadní:  „Zní  to

banálně, když se to zastřeší takovou floskulí jako „touha po poznání“... Musím [ale] říct, že

jsem nerozlišoval to, když se něco dozvím a mohu to použít, a když se něco dozvím jen tak.

Takže jak je to s vesmírem bylo pro mě stejně zajímavé, jako proč funguje pojistka. … Jít za

povrch věcí  …  -  někdy se říká do hloubky,  někdy se říká za horizont běžné zkušenosti,

přirozeného světa.“198

V  takto  raném  věku  se  tedy  díky  rodičům  a  dědečkovi  zrodila  Havlova  neutuchající

zvídavost a touha po poznání, přitažlivost věcí nedostupných a netriviálních.

Toto dokazuje i vzpomínka Heleny Illnerové z roku (nejspíše) 1951, kdy jí IMH vykládal

„teorii  času  jako  čtvrtého  rozměru.“199 Zvídavost  tak  očividně  přetrvávala  i  v  letech  po

dlouhém pobytu na Havlově.

...

Z dialogu se Zdeňkem Neubauerem lze usuzovat, že zhruba v tomto období se zrodila ještě

jedna intelektuální záliba IMH, a sice láska k paradoxům: „Dodnes si pamatuji ten radostný

zážitek, když jsem jako kluk poprvé v kterési knížce uviděl obrázek Möbiovy pásky. … Dnes

bych to asi nazval zážitkem ze setkání s paradoxem či (pro jistotu) zážitkem, jako je setkání s

paradoxem. Stejně tak, myslím, by mě rozradostnilo, kdybys mi zdrceně oznámil, že sis před

chvílí ze své náprsní kapsy ukradl svou vlastní peněženku.“200

5.3 První setkání s filosofií, tedy s Josefem Šafaříkem 

Bylo-li  v podkapitole 4.5.1  Možné vlivy Huga Vavrečky řečeno, že Vavrečka byl  pro oba

bratry významný ještě proto, že je seznámil na konci 40. let s dílem Josefa Šafaříka, je toto

197 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
198 Tamtéž.
199 Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 627 s. 

ISBN 80-7298-006-8, str. 293. 
200 NEUBAUER, Zdeněk, HAVEL, Ivan M. a PALEK, Karel, ed. Sidonia a Sakateky čtrnáctero vykročení. Vyd. 1. 

Praha: Sofis, 2004. 365 s. ISBN 80-239-4804-0, str. 55-56.
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třeba rozvést. 

Josef Šafařík byl brněnský filosof (1907 – 1992), který před únorem 1948 vydal knihu Sedm

listů Melinovi. Ještě před poúnorovým stažením knihy z prodeje se pro ni stihl nadchnout

Vavrečka.201 Ten s knihou seznámil i oba své vnuky.202

M. C. Putna píše: „[Šafařík] Je volným souputníkem dobového poválečného existencialismu

a personalismu,  který  vyjadřuje  nedůvěru  k  uzavřeným myšlenkovým systémům,  zvláště

pokud jsou vázány na nějaký typ mocenské instituce. Základní ideou Sedmi listů Melinovi je

zpochybnění pozitivistické vědy na jedné straně a teologie na druhé straně. Ani jedna, ani

druhá nejsou schopny nahlédnout celistvost světa. Obě musí postoupit blíže k sobě, čerpat ze

sebe navzájem, aby se přiblížily k celistvosti...“203

Vliv Šafaříka na Václava Havla dokládá sám VH, který v polovině 80. let o Šafaříkovi píše:

„... Šafaříka dík šťastné náhodě znám od svých dětských let a že mne jeho myšlení v mládí

zásadním způsobem ovlivnilo.“204 Je však patrné, že přestože si Šafaříka VH osobně velice vážil

po celý život, jakožto jeho „filosofického učitele“ jej lze brát pouze po určitý časový úsek. 

Jinak je tomu u Ivana M. Havla. Oba bratři sice se Šafaříkem udržovali osobní kontakty až

do  jeho  smrti  v  roce  1992,  ale  pouze  Ivan  Havel  jej  chápal  kontinuálně  jako  svého

filosofického  učitele  (byť  sám  by  to  takto  nikdy  neformuloval).  Jako  malého  hocha  ho

Šafaříkovo dílo lákalo svým korespondenčním stylem,205 přičemž vliv tohoto se zhmotní v 80.

letech v dialozích se Zdeňkem Neubauerem. Druhý důležitý aspekt této knihy spatřuje IMH v

tom, že je psána esejistickou formou,206 tedy že je hodnotná i po literární stránce, řečeno zcela

banálně, „že se hezky čte“. A právě tento princip, podle něhož i vědecké dílo má mít literární

hodnotu, je určující pro literární dílo IMH. Jak nakonec píše i M. C. Putna: „Profesně se Ivan

M. Havel obrátil od literatury k vědě, ale přitom si vždycky uchoval smysl pro literární text - …

Ne „pro literaturu  samu“,  ale protože literární  text umožňuje sdělení  jiných věcí  a  jinou

201 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 
Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 123. 

202 Alespoň u IMH se však zřejmě nejednalo o cílenou pobídku ze strany dědečka, aby si tehdy desetiletý Ivan 
knihu přečetl. Ke knize si IMH takříkajíc „přišel sám“: „To jméno (Melin – pozn. aut.) jsem kdysi objevil, v 
předchozí větě, v jedné knize na stole svého dědečka. Ležela tam, tajemná, plná záložek a vlepených 
papírků...“ HAVEL, Ivan M. Rozepsaný list Melinovi. In: BOX 6, 1996, str. 115 – 116. Dostupné on-line: 
http://www.cts.cuni.cz/~havel/work/melin-bx.html (citováno dne 21. 10. 2013) 

203 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 
Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 124 – 125. 

204 HAVEL, Václav a ŠULC, Jan, ed. Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech. Vyd. 1. Praha: Torst, 1999. 
1307 s. Spisy; 4. ISBN 80-7215-090-1, str. 697.

205 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
206 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
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formou,  než texty „striktně“  vědecké a filosofické.“207 V tomto kontextu tedy IMH vysoce

oceňuje, že Šafařík dokázal psát i vtipně, že jeho věty obsahovaly vnitřní paradoxy apod.208

Opravdová síla tohoto textu ale samozřejmě netkví v pouhé formě, ale především v obsahu,

který  problematizuje  postavení  vědy,  náboženství  i  člověka  ve  světě.  Snad  i  díky

šafaříkovskému základu si Ivan Havel dokázal udržet odstup: „Pohybuji se léta mezi vědci a

mezi  vědami  a pokud si  dovedu v důležitých momentech zachovat odstup,  je to s  Tvou

pomocí. Zjišťuji překvapen, jak málo to jiní dělají. Ostatně lituji, že dědečkův překlad "Sedmi

listů" nikdy (vlastně dodnes nevím proč) v cizině nevyšel. Tvůj verdikt nad postojem vědce

(my vědci bychom řekli: nad postojem scientisty) se mezitím nadmíru aktualizoval a mnozí

by Tě četli. Mnozí by tě měli číst: stále je dost takových, kteří zkoumají atomy a molekuly v

domnění, že se něco dovědí třeba o žábě.“209

Sám IMH s odstupem mnoha desetiletí uznává, že Šafaříkovo dílo pro něj je stále aktuální,

že se mu nikdy nevzdálil.210 Sám k tomuto vztahu říká: „Zvláštní na tom je, že to nebyl ani

přímo odborný vztah. Já jsem mnohému nerozuměl, co on napsal. Mnohdy on nerozuměl

mně,  myslím,  ale  byla  to  pro  mě taková  oáza  hlubokého myšlení.  [Šafařík  pro  mě byl]

skutečně myslitel, pro něhož to myšlení mělo absolutní prioritu před vším ostatním.“ 211 IMH s

ním udržoval korespondenční vztah a příležitostné návštěvy u Šafaříkových v Brně pro něj

znamenaly „pocit takové oázy svobody uprostřed chaosu.“212 

Když se však Šafařík dostal do hledáčku StB a byl podroben vysilujícím výslechům, stal se

ostražitějším, tím spíše po Chartě 77. S VH se bál stýkat,213 s IMH jen obezřetně.214 V 80. letech

se však oba bratři zasazovali za to, aby mohli v samizdatu vydat jeho druhou knihu, psanou

téměř 40 let,  Cestou k poslednímu. Sám autor se však zdráhal natolik dlouho, že byla kniha

vydána až v roce 1992 v brněnském Atlantisu.

…

V pozici ctitele Josefa Šafaříka se Ivan Havel ocital i ocitá poměrně osamocený. Zatímco

207 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 
Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 129. 

208 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
209 HAVEL, Ivan M. Rozepsaný list Melinovi. In: BOX 6, 1996, str. 115 – 116. Dostupné on-line: 

http://www.cts.cuni.cz/~havel/work/melin-bx.html (citováno dne 21. 10. 2013) 
210 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
211 Tamtéž.
212 Tamtéž.
213 Tamtéž.
214 HAVEL, Ivan M. Rozepsaný list Melinovi. In: BOX 6, 1996, str. 115 – 116. Dostupné on-line: 

http://www.cts.cuni.cz/~havel/work/melin-bx.html (citováno dne 21. 10. 2013) 

65

http://www.cts.cuni.cz/~havel/work/melin-bx.html
http://www.cts.cuni.cz/~havel/work/melin-bx.html


brněnští  filosofové si  jej  „neobyčejně považují,  pražská filosofická obec buď o něm neví,

anebo  ji  nezajímá.“215 Byť  se  IMH  osobně  pokoušel  navázat  kontakty  mezi  Šafaříkem  a

Zdeňkem Neubauerem či upozornit na Šafaříkovo dílo Ivana Chvatíka, nebyl úspěšný. To se

však již dotýká dalšího tématu, a sice spojení pražské filosofické obce spíše s Janem Patočkou

než-li s Josefem Šafaříkem. 

5.4 Po Únoru 

Samotný únorový převrat Ivan Havel příliš nerozebírá. Pouze konstatuje, že to rodiče velmi

„prožívali“  a  že  se  o  tom  jistě  „hodně  diskutovalo,“  nicméně  on  sám  jako  devítiletý

pochopitelně ještě nebyl diskuzí účasten.216 Tento nezájem únorové události blíže rozebírat

lze dle mého soudu interpretovat jako nezájem říkat to, co je – alespoň v dané společnosti –

přijímáno zcela samozřejmě: že víme, co se stalo, a že únorové události nevedly k ničemu

dobrému. 

Mnohem  hlubší  vzpomínky  ovšem  zanechala  úmrtí  Jana  Masaryka  (10.  3.  1948)  a

především Edvarda Beneše (3. 9. 1948).217 „Pohřeb Beneše šel pod našimi okny, z toho mám

fotky... A to byla událost. Matka [to] napsala taky do našeho alba, namalovala velké kříže a

„Beneš“. … S odstupem času to byla pro nás větší událost než ... historie by tomu přisoudila.“218

Vezmeme-li v úvahu fakt, že alespoň podle IMH ještě na počátku 50. let „všichni“ věřili, že

takto nastolený režim brzy skončí,219 že nemůže dlouho vydržet,  lze takto strukturované

vzpomínky pochopit: Únor byl chápán jako dočasná změna stavu, která snad brzy skončí,

zatímco osobnosti, které představovaly kontinuitu (byť problematickou220) demokratického

Československa,  odešly  z  tohoto světa  navždy a  nedalo se to  již  změnit.  Jakoby tedy ne

komunistický puč, ale úmrtí předních československých demokratických politiků znamenala

v mysli devítiletého hocha ten zásadní předěl „před“ a „po“. 

215 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
216 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
217 Zdroj: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_masarykj.php a  

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_benese.php (citováno dne 14. 8. 2013) 
218 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
219 „Zatímco v těch raných padesátých letech všichni říkali, že to „praskne“. A prasknutí je taková náhlá věc. A 

nemysleli tím revoluci nějakou, nemysleli tím, že by někdo se vzepjal k tomu. Ale že se to musí rozpadnout 
svojí neschopností. A to byl omyl.“ Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 7. 8. 2012.

220 Narážím zde na československo-sovětskou smlouvu z prosince 1943, v níž „nešlo jen o garanci bezpečnosti; 
byl domluven program úzké vojenské i hospodářské spolupráce a Beneš i Molotov se vyslovili pro koordinaci 
zahraniční politiky.“ SMETANA, Vít. Sféry vlivu – mýtus, či realita? Jak se za války dělila Evropa. In:  Dějiny a
současnost: kulturně historická revue [online]. 5/2005. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické 
literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2005- [cit. 9. 6. 2013]. Dostupné z: http://dejiny.nln.cz.
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…

Nicméně Únor přesto znamenal zcela zásadní předěl v každodenním životě rodiny, neboť

se tím velmi zkomplikovala situace v Lucerně.  Po převratu nastal  zmatek,  který vyústil  v

uvalení  národní  správy  na  Lucernu.  Viditelně  hůře  podle  IMH  situaci  prožívala  matka

Božena, která z toho byla „dost nešťastná,“221 zatímco otec nedával pocity příliš najevo. IMH

například  vzpomíná  na  to,  jak  jeho  matka  chodívala  do Lucerny  pro  potraviny.  Když  jí

jednoho dne odmítli dát morkovou kost, byla z toho nesmírně nešťastná. „Závodní rada …

zakázala vydat kost. … A to byl pro ni šok!“222

Pro Lucernu byl  každopádně Václav M.  Havel  klíčovou osobností.  „On byl  v  Lucerně

neodmyslitelný, všechno řídil, věděl, takže nakonec nějak ti komunisti usmlouvali, … že tam

zůstane jako poradce národního správce. … Ten první se, myslím, jmenoval Nosek, ten druhý

se, myslím, jmenoval Písařík nebo nějak tak.“223 Konkrétně V. M. Havel působil jako poradce

národního správce a podnikový plánovač do ledna 1952.224 

Personál však na původní majitele nezapomněl. V. M. Havel i Ivan Havel svědčí o tom, že

se k nim stále chovali jako k váženým (byť už jen) hostům. „Víc než toto [změny postavení

otce v Lucerně] jsem vnímal to, že když jsme tam šli na oběd nebo na večeři, vyrojili se kolem

nás všichni pinglové a začali se s námi bavit a dávali nám zaměstnanecké slevy ... V neděli

jsme chodívali  na Barrandov na Terasy,  … v zimě do Černého koně v Lucerně,  vždycky v

poledne na oběd.“225 A situace přetrvala i do doby, kdy už rodiče nežili. Když IMH píše v roce

1979 bratrovi  do vězení,  zmiňuje se,  že šel  oslavit 50leté výročí  otevření Teras:  „Byli  jsme

poznáni, příznivě přijati, dámy obdarovány kyticemi od p. Božky (údržbář na Terasách, který

tam působil nepřetržitě od 40. let – pozn. aut.). Jinak ale asi jen 5 stolů obsazených a žádná

viditelná známka jubilea...“226

Záporný vztah ke komunistům dávala i v dalších desetiletích najevo více matka než otec.

IMH se domnívá,  že jeho otec nikdy nezahořkl a dál  se zájmem sledoval provoz Teras či

Lucerny. Matka naopak spíše říkala: „kam šlápnou [komunisté], tam tráva neroste.“227 I přes

221 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
222 Dokument Ivan Havel: Pozdní sběr. Dostupné on-line zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10353083933-ivan-havel-pozdni-sber/ (citováno dne 18. 10. 2013) 
223 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
224 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 427. 
225 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
226 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 51. 
227 VÁVRA, Roman. Ivan Havel: Pozdní sběr. [Video] Česká televize, 2013 [on-line]. Dostupné zde: 
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nepříznivé podmínky se ale dál snažila udržet společenský status rodiny: „Matka to nesla hůř.

Byla z rodiny diplomata, snažila se zachovat alespoň v domácím prostředí to, co bylo možné.

Tedy úroveň prostírání, úpravu jídel a další podobné věci. Samozřejmě jí vadilo, že nic není k

dostání, třeba ovoce nebo koření.“228

...

S nadsázkou též IMH vzpomínal na svůj „první disidentský akt“. Roku 1948 totiž tehdejší

ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý prosadil po třech letech snažení zákon o jednotné

škole, proti němuž se bouřily především církve, jelikož fakticky zakazoval činnost církevních

škol.229 

„Když začala jednotná škola, šla naše pražská třída do průvodu a já jsem nesl standardu,

kde bylo napsáno „ta a ta škola“ a ulice, jestli to byla Vojtěšská nebo která už nevím, 230 a za

mnou šli kluci, kteří měli dlouhý transparent a tam bylo napsáno: „Děkujeme komunistům za

jednotnou školu.“ A jak jsme tak šli, tak já jsem – to byl můj první takový disidentský akt – já

jsem tou svojí standardou zakrýval to slovo „komunistům“. Takže tam bylo jenom: „Děkujeme

za školu,“ a to „komunisti“ jsem pečlivě zakrýval a měl jsem takový pocit, že dělám dobře, že

dělám výrazný a významný politický čin.“231

I tato příhoda tak poměrně jasně dokazuje, co bylo řečeno v úvodu této podkapitoly, totiž

že názor na únorový převrat a koneckonců i na komunisty nebyl v havlovském prostředí nijak

dvojznačný, nýbrž od počátku jasně vyhraněný.232

To koneckonců dosvědčuje i vzpomínka Václava Havla na „dětskou odbojovou skupinu“:

„Měli jsme i odbojovou skupinu. Jmenovala se Jánošík. No, bylo to samozřejmě dětinské. Bylo

to po únoru 48. To trošku vysvětluje tu atmosféru doby, včetně těch Mašínů. Byla to doba, kdy

se  zdálo,  že  je  třeba  nějakým  způsobem  vzdorovat  tomu  nastoupivšímu  režimu.  Jak

vzdorovat? Mašíni zvolili cestu tu, že se probojovávali kamsi na Západ a tu a tam někoho

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10353083933-ivan-havel-pozdni-sber/ (citováno dne 18. 10. 2013) 
228 Prezidentovi jsem vůbec neradil. Rozhovor s Ivanem M. Havlem, In: Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. 26. 

6. 2003. Praha: MaFra, 1990- . ISSN 1210-1168.
229 CIGÁNEK, Radim. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 208 s. 

ISBN 978-80-246-1611-7. Zákon platil do roku 1953.
230 V jiném rozhovoru IMH upřesňuje, že se jeho škola často stěhovala: „Prošel jsem Resslovkou, Voršilskou, 

Vojtěšskou, Ostrovní a Vladislavovou.“ Na Vltavě bruslili Havlovi až pod Barrandov. Rozhovor s Ivanem M. 
Havlem. In: Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. 17. 5. 2003. Praha: MaFra, 1990- . ISSN 1210-1168.

231 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
232 „Ale hned po válce jsem už všechno [o tom, kdo byli nepřátelé a kdo spojenci] věděl a pak jsem už všechno 

věděl i o bolševikovi. Nedovedu se tedy empaticky vžít do mysli těch, co věřili v komunismus a až později 
začali nějak váhat a obracet se. Komunismus byl pro mě od začátku průšvih.“ PLACÁK, Petr. Kosti Havlům 
tedy ne. Rozhovor Babyonu (sic) s Ivanem Havlem. In: Babylon 2/2013 [online]. Praha: Studentský spolek 
Babylon, 2003- [cit. 2. 12. 2013]. Dostupné z: http://ibabylon.cz.
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zastřelili.  Naše skupina Jánošík zvolila metodu agitace.  Takže jsme psali  různé letáky,  na

domy  jsme  psali  zvolání  ,Chceme svobodné  volby!‘  nebo  ,Pryč  s  komunisty!‘  nebo  tak.

Samozřejmě, bylo to nesmírně nebezpečné, ale to jsme si jako děti ani neuvědomovali.“233

...

Na dobu,  kdy byl  V.  M.  Havel  ve vězení  (březen –  červen 1949),  pohlíží  Ivan Havel  s

odstupem času nevzrušeně, „celkem žádná tragédie.“234 Právě to však vnímá jako důsledek

protektivní povahy svých rodičů, kteří se je snažili již od malička uchránit před špatnými

věcmi. I proto si IMH pamatuje pouze na příhodu, kdy chtěla policie provést v bytě na nábřeží

domovní prohlídku, ovšem v již večerních hodinách, kdy IMH již spal. 

„Oni chtěli na balkon a museli projít kolem mě. A matka jim zakázala mě probudit. Takže

až druhý den jsem se dozvěděl,  že tady něco bylo,  ...  ale dovedu si  představit,  jak matka

musela trpět. Proč chtěli na balkon? Protože já jsem si hrál, spouštěl jsem takový provázek z

balkonu a … oni si toho všimli, když šli do domu, že jakýsi drát visí z našeho balkonu. Tak

museli vyzjistit, co je to za drát. Nebyl to drát, byl to provázek. … A pak si pamatuju už jenom,

jak chodily dopisy od otce, a když se pak vrátil, jak nám vyprávěl, jak z chleba dělali figurky,

aby mohli hrát šachy ve vězení.“235

…

Roku 1947 nastoupil Václav Havel na Kolej Jiřího z Poděbrad v Poděbradech, o dva roky

později  jej  následoval  Ivan.  Škola  byla  pokusem „udělat  u  nás  školu  v  anglickém stylu,

chlapeckou, internátní, všichni studenti tam bydleli a měli tam současně vyučovací hodiny. …

Byli  tam jednak  synové  z  tzv.  lepších  rodin  a  jednak  váleční  sirotci.“236 Tou  dobou  tam

studovali krom Havlových i Miloš Forman či bratři Mašínové, k nimž IMH říká: „Já proti nim

nic nemám, v podstatě jim fandím, tedy ex post – tenkrát jsem o tom, co dělají, nevěděl. Na

takovou tu českou ostýchavou bojácnou náturu to je výjimečný příběh a je dobře, že tady

někdo takový byl.“237

Po půl roce však musel školu opustit Ivan i Václav. Jedním z důvodů mohlo být to, že již

tehdy probíhal soud s jejich strýcem kvůli ilegálnímu překročení hranic. Nicméně i přesto

považuje půlrok zde strávený za významný vklad do života, který později zúročil na vojně:

233 Zdroj: http://www.pametnaroda.cz/story/havel-vaclav-1936-1347 (citováno dne 14. 8. 2013) 
234 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
235 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
236 PLACÁK, Petr. Kosti Havlům tedy ne. Rozhovor Babyonu (sic) s Ivanem Havlem. In: Babylon 2/2013 [online].

Praha: Studentský spolek Babylon, 2003- [cit. 2. 12. 2013]. Dostupné z: http://ibabylon.cz.
237 Tamtéž.
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odbyl si zde stesk po domově a vojnu, kde jiní vojáci naříkali, snášel již mnohem lépe.238

238 HORÁČKOVÁ, Alice. Za bráchou jsem chodil o krok pozadu. In: Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. 23. 12. 
2012. Praha: MaFra, 1990- . ISSN 1210-1168.
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6. Dospívání v 50. letech 

Do věku náctiletých Ivan Havel vstoupil na přelomu 40. a 50. let. Toto období bylo – viděno

zvnějšku – pro rodinu velmi nepříznivé. V. M. Havel byl sice zproštěn obžaloby v rámci „akce

Nigrýn“, nicméně zásadně se změnila jeho úloha v Lucerně i na Terasách, strýc Miloš Havel

byl ve vězení, Hugo Vavrečka měl nastoupit do vězení, jakmile se zlepší jeho zdravotní stav, a

oba bratři nemohli dostudovat na poděbradském lyceu. V rodině pak navíc zavládla velice

napjatá atmosféra, když se Miloš Havel vrátil z vězení a vznikl spor mezi ním a Vavrečkovými.

Když rodina překonala hrozbu vystěhování do pohraničí a uhájila si i nadále svůj pražský

byt na nábřeží,  musela alespoň zmenšovat průměrnou obytnou plochu na jednoho člena

domácnosti, „až jsme nakonec bydleli v jednom pokoji a kousek,“239 vzpomíná IMH.

Přesto přese všechno se i zde projevila protektivnost rodičů Havlových, kteří se snažili své

syny od špatných věcí ochránit. Ivan Havel tak má například na problémy spojené s Milošem

Havlem vzpomínky spíše útržkovité: „Já si myslím, že mu samozřejmě drželi [rodiče] palce

[při druhém útěku], to, že poprvé ho chytli na hranicích, bylo takový dost... dramatický, ale...

Já vlastně nevím, jestli jsem prožíval tu dramatičnost. S Milošem vím jenom to, že ...

jsme byli s otcem na Borech, když měl návštěvu u něj. Oni ho tam přivedli a byl za tou mříží

a my jsme přes tu mříž s ním mluvili a já jsem se tam rozbrečel, když jsem ho viděl. A on to

pak komentoval v nějakém dopise, že ho to dojalo, že já jsem se rozbrečel...“240 

Vzpomíná si také na to, že strýc Miloš podplatil dozorce, aby se mohl setkat V. M. Havlem

na  náplavce,  když  byl  převážen  do jiné  věznice.  Hlubší  vzpomínky však  IMH  v  paměti

nechová,  a  lze  tak  snad  usoudit,  že  se  i  v  tomto  případě  projevila  jednak  již  zmíněná

protektivnost rodičů a jednak jakési udržování odstupu od Miloše Havla, který měl kořeny v

tom,  že s  ním IMH nepřišel  podle svých slov tak často do styku jako např.  s  dědečkem

Vavrečkou.

Hlubší vzpomínku zanechaly chvíle strávené s Hugem Vavrečkou, o jehož zásadním vlivu

na IMH bylo již pojednáno v podkap. Třetirepubliková léta na Havlově. I proto si zřejmě IMH

detailně  pamatuje  chvíli,  kdy  dědeček  dostal  infarkt:  „Dědeček  nás  učil  němčinu  …  na

Havlově. Mně jazyky moc nešly, ale [na] tu němčinu jsme s ním vysedávali. A potom – to

musel být už dvaapadesátý rok – v létě ... on dostal infarkt. A já si jenom pamatuju, že jsme

seděli  u  té  němčiny  kolem  stolu  a  ...  všiml  jsem  si,  že  je  [dědeček]  takový  nervózní,
239 HORÁČKOVÁ, Alice. Za bráchou jsem chodil o krok pozadu. In: Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. 23. 12. 

2012. Praha: MaFra, 1990- . ISSN 1210-1168.
240 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
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nesoustředí se, pak to přerušil … a brzy nato ho už odvezli, protože měl infarkt, a zemřel. A to

byla první rána, to byl vlastně... První zemřelý v naší rodině, na němž mi záleželo a kde jsem

byl  téměř u toho.  Byl  jsem z toho dost nešťastný a dal  … jsem si  závazek,  že se naučím

německy. A dal jsem ho vlastně polo sobě, polo pánu Bohu, polo dědečkovi, to není jasný, ale

vím, že jsem byl v takovém rozpoložení, v tom smutku, a jako kompenzaci toho neštěstí jsem

řekl „tak já se...“ A já to nesplnil!“241

…

Lze tedy usuzovat, že z počátku 50. let si IMH uchoval spíše vzpomínky na události,  u

kterých byl  doslova přítomen,  zatímco na celkově špatnou situaci  v rodině,  od níž se ho

snažili rodiče v rámci možností uchránit, tolik vzpomínek nemá. Navíc jakožto dospívající

člověk již začínal mít také vlastní „svět“.

6.1 Ve Skautu

V letech 1949 – 1953 byli oba bratři členy neoficiálního Skautu. „VH a já jsme sloužili pod

kapitánem Radko Trohařem ve skrytém 21. vodáckém oddílu skautského střediska Šipka.“242

Vstupem do Skauta následoval IMH opět svého bratra, který tam vstoupil v Poděbradech ještě

v době, kdy byl povolen. Po jeho zákazu243 „ty oddíly přežívaly pod různými krycími názvy,

takže my jsme byli nejdřív... Vodácký klub Varijak, pak jsme byli Sokol, pak jsme byli Městská

stanice mladých turistů a pokaždé se to jmenovalo jinak.  Vedl  se normální  skautský styl

života, ale říkali nám: „Nikde neříkejte, … že jste skauti.“ A: „Nejste skauti, vy jste sokolové.“

Měli strach, že ti kluci to vykecají. No a když nás vypudili z Poděbrad, tak protože ten oddíl

měl svoji pobočku v Praze, [chodili jsme nadále do pražského oddílu]. Pro mě to ... byla dost

důležitá věc, já jsem to měl hrozně rád. Měli jsme schůzky jednou týdně, já jsem se po čase

stal... kormidelník družstva nebo něco takového, kapitán byl ten Radko Trohař.“244 Se skauty

se tak Ivan Havel účastnil letních vodáckých táborů, o víkendech se chodilo na procházky po

okolí Prahy a hrály se hry. 

Zde se IMH seznámil mj. s Václavem Boreckým, který byl členem oddílu od roku 1951 a v

241 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
242 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 96.
243 Přesněji: „Roku 1948 byl československý Junák násilně včleněn do jednotného Svazu československé mládeže

a k 1. lednu 1951 byla ukončena jeho činnost.“ (Zdroj: http://www.skautskestoleti.cz/pribehy/komunisticka-
totalita/ citováno dne 14. 8. 2013) 

244 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
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gratulovníku IMH k  60tinám vzpomínal:  „Kormidelníkem družiny ledňáčků,  …  byl  bratr

Puzuk, jak bylo Ivanu Havlovi po skautsku přezdíváno.“245 IMH v sezóně 1953-54 vedl „vysoce

sofistikované  družinové  schůze,“246 které  Borecký  pokládal  za  jedny  z  nejsubtilnějších

intelektuálních rozkoší svého dětství.247

Borecký tak podává svědectví o IMH v této době: „Puzuk měl celou škálu vědeckých zájmů

od astronomie a fyziku přes chemii až k biologii. Obdivoval jsem jeho sbírku brouků...“248

6.2 Problémy se studiem

Když Ivan Havel dokončil v roce 1953 devítiletou školní docházku (se samými jedničkami),

bylo mu sděleno – stejně jako o dva roky dříve jeho bratrovi –, že pro svůj buržoazní původ

nemůže pokračovat ve studiích na střední škole a byl mu nabídnut učební obor kuchař. Tato

možnost  se  však  IMH  ani  rodičům  příliš  nezamlouvala,  a  tak  se  rodiče  jali  hledat  jiné

alternativy. Tato doba byla totiž podle IMH charakteristická právě tím, že se čekalo, že „to

praskne každou chvíli“, a tak ještě přežívaly kontakty mezi lidmi, přátelé si pomáhali, ještě

existovala široká síť lidí, spřátelených se starými Havlovými. Díky tomu byla nalezena další

alternativa,  a sice učební obor kotlář.249 IMH sám ale tuto možnost nakonec odmítl  a dal

přednost učebnímu oboru jemný mechanik.  Tato preference souvisela s jeho „slabostí  pro

stroje“, která měla kořeny v čase stráveném s dědečkem Vavrečkou na Havlově.

Praktickou náplň tohoto učebního oboru zajišťovala firma, jejíž název se několikrát měnil

a zněl pravděpodobně Signál, poté Elektrosignál, Benzina. Podle IMH snad měla kancelář v

Lucerně, kde Havlovi s firmou navázali nejspíše kontakt. 

Ivan Havel se tedy vyučil v dílně Františka Kořána, původně soukromníka, po roce 1948

včleněného do Signálu. Dílna vyráběla a opravovala elektrické měřicí přístroje. Učební náplň

sestávala nejprve z pilování, soustružení a podobných fyzicky namáhavějších úkonů a posléze

z jemné mechanické práce, u níž IMH oceňuje hlavně to, že ji mohl vykonávat „vsedě u stolu s

lupou na očích.“250

245 Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 627 s. 
ISBN 80-7298-006-8, str. 80.

246 Tamtéž.
247 Tamtéž.
248 Tamtéž, str. 82.
249 „Bylo by to paradoxní, kdyby pak disidenti topili v kotlích, které já jsem vyrobil.“ VÁVRA, Roman. Ivan Havel:

Pozdní sběr. [Video] Česká televize, 2013 [on-line]. Dostupné zde: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10353083933-ivan-havel-pozdni-sber/

250 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.

73



Roku 1956 Ivan Havel získal výuční list. Jeho matka Božena Havlová však po celou dobu

velice těžce snášela fakt, že nemůže její syn studovat tak, jak by si celá rodina představovala.

Vždy si přála, aby její synové získali vysokoškolské vzdělání. Podle IMH oba syny „vedla k

nějaké intelektuální vyspělosti, k elitě.“251 Muselo proto pro ni být zdrcující, když její synové,

odmalička vzdělávaní jejím otcem, manželem, nakonec i jí samotnou, nemohli bez problémů

nastoupit ani na střední školu. 

Nakonec však oba bratři získali maturitu alespoň na večerním gymnáziu. IMH vzpomíná:

„Matka to nemohla vydržet, že nemohu studovat, tak... Vybrečela, doslova, u jednoho ředitele

takové večerní školy... Že ten ředitel ... byl ochoten mě tam první rok nechat sedět jenom ve

třídě nezapsaného, jen abych docházel, a když se nic nestane, tak že mě pak zapíše...“252

Nic se nakonec nestalo, a tak Ivan Havel mohl být zapsán do druhého ročníku na večerním

gymnáziu na pražském Starém Městě,  kde získal  také maturitu (podobně jako jeho bratr

Václav, který odmaturoval v roce 1954 na večerním gymnáziu ve Štěpánské ulici253). 

Další potíže ale přišly opět po dokončení školy, tedy se získáním maturitního vysvědčení

(opět se samými jedničkami). IMH se totiž chtěl hlásit na vysokou školu, každou přihlášku

ale  doprovázelo  zamítnutí  a  následně zamítnutí  odvolání.  Jelikož  tedy nebyl  studentem,

musel Ivan Havel absolvovat základní vojenskou službu v Československé lidové armádě. O

dva roky  starší  Václav  tehdy studoval  na  ČVUT obor ekonomie  dopravy,  který  ho příliš

nezajímal a na studium nastoupil asi spíše kvůli matce. Po dvou letech však studia zanechal a

doufal,  že  se  dostane  na  FAMU.  Stejně  jako  Ivan  byl  ale  neúspěšný,  opět  nikoli  kvůli

nedostatku studijních předpokladů, nýbrž kvůli rodinnému původu.254 A tak se oba bratři

„synchronizovali“255 a období let 1957 – 1959 strávili na vojně.256 

6.2.1 Samostudium

Dědečkem  Vavrečkou  vštípená  touha  po  poznání  Ivanu  Havlovi  zůstala  vlastní  i  po

dědečkově smrti. Možná i proto, když oficiálně nemohl studovat naplno, našel si jiné zdroje

251 PLESL, Jaroslav. Ivan Havel: Véna není žádný symbol. In: HN. Hospodářské noviny: [Hlavní vydání]: deník 
pro ekonomiku a politiku. 23. 12. 2011. Praha: Economia, 1990- . ISSN 0862-9587.

252 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
253 Zdroj: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/zivotopis/1936-1959 (citováno dne 19. 8. 2013) 
254 KOSATÍK, Pavel. "Ústně více": šestatřicátníci: román faktu. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 317 s., [32] s. příl. ISBN 

80-7294-192-5, str. 182.
255 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-

6545.
256 Tamtéž.
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vzdělávání. V 50. letech se jednalo například o účast na seminářích Miroslava Katětova či

shánění literatury v ruském překladu.

Profesor Katětov (1918 – 1995) byl v 50. letech nejprve děkanem Matematicko-fyzikální

fakulty  UK,  později  rektorem  univerzity.  Byl  velice  významným  matematikem,  jehož

„odborná matematická práce je věnována především obecné topologii, funkcionální analýze a

obecné teorii entropie.“257 IMH se ke Katětovovi dostal přes první zmíněnou, a sice topologii:

„Už v 50. letech jsem chodil na Katětovovy semináře z algebraické topologie. Ještě v dílně,

když jsem se učil mechanikem (1953 – 1956, pozn. aut.), jsem umluvil mistra, že mě pouštěl v

pracovní době na tyto semináře. … Chodili jsme tam snad zbytek 70. let. …Tam se přednášelo

naprosto svobodně, o neurovědách, o filozofii, o kybernetice…“258

Vedle toho určitou dobu chodil také na přednášky o lineárním programování, které mu

zprostředkoval kamarád, který studoval ekonomiku.259 Stejně jako v případě Katětovových

seminářů  tam  chodil,  přestože  „to  vůbec  nepotřeboval,  vůbec  to  nesouviselo  s mými

studiemi.“260 Tuto účast na přednáškách a seminářích lze tedy interpretovat jako autentickou

touhu po poznání, po vzdělávání, bez ohledu na to, jaký to bude mít praktický přínos. 

V první polovině 50. let lze také najít počátky Havlova zájmu o logiku a umělé myšlení,

významně podpořeného možností sehnat odbornou literaturu, byť v ruštině:  : „V padesátých

letech … vyšel článek od Mledivy o logických obvodech. … A mě zaujalo to úplně jiné použití

logiky. … Pak byla taková výhoda, že sem chodily poměrně levně ruské odborné knížky a to

jsem pravidelně chodil do Ruské knihy, … což byl jediný zdroj zahraniční literatury, protože

Rusové všechno překládali.  ...  Mě tak leccos zajímalo, ...  pamatuju si přednášku Antonína

Svobody… A byl to (Svobodova přednáška o robotech – pozn. aut.) příklad pokusu udělat jiný

druh myšlení, strojový model myšlení, jak ho známe z přírody u lidí a zvířat.“261

6.3 Na vojně

Kvůli tomu, že nebyl IMH přijat na vysokou školu, strávil od listopadu 1957 dva roky na

257 Zdroj: http://inserv.math.muni.cz/biografie/miroslav_katetov.html (citováno dne 10. 9. 2013) Rozpracování 
Katětovova odborného významu nabízí například Jiří Fiala: FIALA, Jiří. Miroslav Katětov /1918-1995/. 
Vesmír: přírodovědecký časopis. 75, 76, 1992/2. Praha: Vesmír, 2004- . ISSN 1214-7087. Dostupné také z: 
http://www.vesmir.cz/archiv/rok.

258 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), archiv Jany Markupové (dále AJM).
259 Pravděpodobně na ekonomické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze jako VH. Zdroj: 

http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/zivotopis/1936-1959 (citováno dne 10. 9. 2013) 
260 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
261 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
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vojně. Nejdříve mu hrozilo, že bude poslán „k černým, což bylo „štráfkomando“, to jest jako

trestné komando takové, asi do dolů někam do Ostravy...“ Nakonec ale měl „štěstí v neštěstí“,

protože  během  zdravotní  prohlídky  mimoděk  kýchl.  Upozorňuje  přitom,  že  to  nebylo

naschvál: „Ten lékař, který nás vyšetřoval, byl civilní lékař, tak byl kooperativní, ale já nebyl

typ,262 že bych se s  ním začal  nějak domlouvat.  Shodou okolností  jsem prostě,  když mě

proklepával, kýchnul.“263 Lékař si toho povšiml, začal se vyptávat, a když IMH uvedl, že to je

senná rýma, kterou mívá pravidelně, zachránilo ho to od práce v dolech. Lékař řekl, že „tam je

prašné  prostředí,  [kde]  nemůžu  být  …,  a  tak  jsem  měl  jakési  písmenko,  jako  změněná

kvalita.“264

Čekalo ho ovšem spíše jen jakési „polo-štráfkomando.“265 Byl totiž poslán do Humenného

na Slovensku, „což je snad nejvzdálenější posádka vůbec, abych se sžil s normálním lidem,

abych nebyl v tom prostředí těch … buržoazních pohrobků.“266

Velice špatně vnímala odjezd svých synů Božena Havlová, která v den odchodu jich obou, 1.

11. 1957, psala svému příteli Jiřímu Kuběnovi: „Je zde pusto a já tomu všemu pořád nemohu

uvěřit.“267

Vojnu vnímá IMH  negativně.  Sám uvádí,  že  ji  „jako celek  tak  trošku  zasklil  ve  svém

životě.“268 Po návratu z vojny se snažil pokračovat tam, kde před dvěma lety skončil, přičemž

tyto  dva  roky  vymazal  z  paměti.  „V  podstatě  všechno  jsem  zapomněl,  přestal  to  brát

vážně...“269 

Pobyt na vojně dokonce nepřímo přirovnává k pobytu ve vězení: „Později jsem si řekl, že

vlastně podobně to může být u těch vězňů, že toto období ve vězení oni vystřihnou ze svého

života a pak vypadají překvapivě zdravě, … protože to je vymazaný.“270

V podobně negativním duchu  se nesl  začátek  pobytu  na vojně i  u  VH,  jak  dokazuje

korespondence s jeho přáteli. Ta ale též dokazuje, že si ze zoufalství brzy našel východisko, a
262 Uvážíme-li, že jeho bratr volil opačnou cestu, tedy že předstíral depresi (úspěšně, nicméně na vojnu ho 

přesto poslali), je snad možno chápat Ivanovo vyjádření též jako určitý distanc od VH. K situaci VH viz 
KOSATÍK, Pavel. "Ústně více": šestatřicátníci: román faktu. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 317 s., [32] s. příl. ISBN 
80-7294-192-5, str. 183. 

263 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-
6545.

264 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
265 Tamtéž.
266 Tamtéž.
267 Archiv Jiřího Kuběny. Dopis B. Havlové Jiřímu Kuběnovi, 1. 11. 1957. Citováno podle KOSATÍK, Pavel. "Ústně 

více": šestatřicátníci: román faktu. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 317 s., [32] s. příl. ISBN 80-7294-192-5, str. 183.
268 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
269 Tamtéž.
270 Tamtéž.
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sice literaturu  a  divadelní  soubor.  Díky  tomu se začal  myšlenkově upínat  na období  po

skončení vojny.271

Naopak IMH – je-li tázán na vojnu – celé toto období chápe jednolitě jako negativní, jako

něco, na co nechce vzpomínat. Celou zkušenost tak lze chápat jako vynucené nutné zlo, které

věděl, že musí podstoupit, ale odmítl se snížit na úroveň nějakého vyjednávání o tom (např.

během zmiňované zdravotní prohlídky). 

Čistě časově se k vojně váže román Arsemid a vymyšlení umělého jazyka ptydepe. Oba však

vznikly paralelně s pobytem na vojně (či před a po něm), tematicky s vojenskou zkušeností

(možná záměrně) nesouvisejí. 

…

„Díky“ pobytu na vojně nebyli oba bratři účastni ani vyvlastnění Havlova. Tento proces

započal už na jaře 1958, kdy o Havlov „projevil zájem podnik TOS z nedaleké Kuřimi. Jeho

představitelé došli k závěru, že neexistuje lepší objekt, ve kterém by jeho zaměstnanci mohli

trávit  zasloužené  chvíle  podnikové  rekreace.“272 Celá  akce  nejdříve  působila  jako  prodej,

nakonec však na základě nadměrné prostorové rozlehlosti v poměru k osobám, obývajícím

obvykle  Havlov,  došli  úředníci  okresního  národního  výboru  k  závěru,  že  si  pobyt  zde

„zaslouží“ jiní. „K 1. říjnu 1958 byl Havlov přidělen kuřimským odborářům do užívání, o pár

měsíců později přešel do jejich vlastnictví – i s celým inventářem, a samozřejmě bez jakékoli

náhrady.“273

6.4 Sběratelem 

V souvislosti s Hugem Vavrečkou byl blíže vyložen zrod velké zvědavosti Ivana Havla. S

jeho nadšením pro dědečkovo vyprávění souvisela i jeho slabost pro stroje,  která nakonec

vedla k volbě vyučit se jemným mechanikem.

Vedle toho však  ještě bylo pro jeho další  životní  směřování  důležité,  že byl  vášnivým

sběratelem. Této činnosti se věnoval především v letních měsících, které s rodinou trávil na

Havlově. Objektem jeho sběratelského zájmu přitom byli hlavně brouci,  jejichž sbírku má

dosud uschovanou. 

Brouky nejenže odborně preparoval,  velké napichoval,  malé nalepoval  na  papírky,  ale

271 Viz kapitolu Konec iluzí v  KOSATÍK, Pavel. "Ústně více": šestatřicátníci: román faktu. Vyd. 1. Brno: Host, 
2006. 317 s., [32] s. příl. ISBN 80-7294-192-5. 

272 KOSATÍK, Pavel. "Ústně více": šestatřicátníci: román faktu. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 317 s., [32] s. příl. ISBN 
80-7294-192-5, str. 200. 

273 Tamtéž, str. 201.
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snažil se je podle klíče k určování též zařadit do příslušného rodu, druhu apod., jak je zavedl

Carl Linné. IMH tuto činnost vnímá jako velice hodnotnou, neboť sběratele cvičí v preciznosti

při klasifikaci nalezených brouků. „To není touha po pravdě, to je touha po jakémsi řádu,

která, když je spojena s touhou po pravdě, má své dobré vlastnosti, že si člověk organizuje

svět, aby se v něm vyznal.“274 S tím byla pro IMH spojena jakási „lovecká vášeň“, když musel

pro každého malého brouka vyrazit do přírody a plazit se v trávě, aby ho našel. O to větší

požitek takový úlovek potom přinesl. 

V dialogu se Zdeňkem Neubauerem pak IMH blíže rozvádí vliv sběratelské vášně na své

další životní směřování: „Abych se přiznal, to první, nač si vzpomínám ze svého klikatého

intelektuálního  života,  byl  nezměrný  obdiv  ke  třídění,  klasifikaci.  Tomu  přičítám  i  své

sběratelské vášně z mládí. Víš vůbec, že jsem byl řadu let posedlý sbíráním brouků? Dodnes

mám doma sbírku o několika tisících exemplářů. Vzpomínám si, jak mě fascinovalo jejich

třídění do krabic podle čeledí, rodů a druhů. Mám pocit, že můj značně pozdější vztah k

matematickým vědám se vyvinul právě z úcty ke třídění, spojené ovšem s úctou k tajemství.

Nemyslím, že třídění je dobré  pouze k uspořádání myšlení. Má i silný heuristický význam,

pomáhá myšlení na svět.“275 

Sběratelská  touha  mít  sbírku  kompletní  mu  přetrvala  i  do  dnešních  dnů:  „Když  se

rozhodnu koupit nějaké knížky, tak se snažím mít vždycky celou edici. [Například] ty Dějiny

českých zemí nikdy nebudu číst, ale jakmile jsem jednou začal, tak musím mít všechny.“276 

O tom, že se sběratelstvím nabytý smysl pro preciznost, systematické třídění a strukturaci

objektů  přenesl  i  do  pozdějšího  života  Ivana  Havla,  bude  svědčit  např.  jeho  precizní

dokumentace Edice Expedice či působení v Občanském fóru. 

6.5 Vstup do širší společnosti za doprovodu bratra

V 50. letech, kdy IMH dospíval, stal se mu „uvaděčem“ do společnosti jeho o dva roky starší

bratr Václav. Tento dvouletý věkový rozdíl se v dospělosti může stát nepatrným detailem, v

dospívání však může hrát – tím spíše mezi bratry – zásadní roli. Tak to zřejmě vnímal též

IMH: „...  v mladém věku jsou dva roky velkým rozdílem. On měl velký náskok.  Měl  více

přečteno, víc znal. Studoval Kanta a jiné slavné filozofy samostudiem a pro mě to ještě byla

274 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
275 NEUBAUER, Zdeněk, HAVEL, Ivan M. a PALEK, Karel, ed. Sidonia a Sakateky čtrnáctero vykročení. Vyd. 1. 

Praha: Sofis, 2004. 365 s. ISBN 80-239-4804-0, str. 11.
276 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
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španělská vesnice. Já jsem tou dobou s velkým nadšením sbíral brouky. Inklinoval jsem spíše k

přírodě.“277

Václav také spíše vyhledával společnost, zatímco Ivan byl uzavřenější: „V padesátých letech

bratr trávil se svými přáteli, většinou literáty, hodně času po kavárnách a navštěvoval spoustu

zajímavých lidí, jedniček v naší kultuře, kteří ovšem byli na indexu. Já býval spíše domácí

introvert, ale vždy pro mě bylo velkým zážitkem, když jsem u některých setkání mohl být, i

když ne jako aktivní účastník.“278

6.5.1 Šestatřicátníci

Šestatřicátníci byla skupina přátel Václava Havla, jejíž název byl odvozen od roku narození

většiny původních členů, tedy roku 1936. Šestatřicátníci  se začali scházet roku 1952, o rok

později začali „samizdatově vydávat časopis Rozhovory 36 (5 čísel), básnickou revui Stříbrný

vítr279 (2 čísla), Oběžník Šestatřicátníkům (1 číslo) a Havlovský almanach (1 číslo).280 Všechna

vydání spadají do let 1953 až 1954. Členy tohoto uskupení byli Miloš Dus, Jiří Fragner, Ivan

Hartmann, Václav Havel, Radim Kopecký, Ivan Koreček, Marie-Louisa Langerová, Stanislav

Macháček, Jiří Paukert-Kuběna, Jan Škoda, Pavel Švanda, Alena Wagnerová, Petr Wurm a

Svatopluk Zlámaný. V pozdější fázi Šestatřicátníků se k Václavu Havlovi a Jiřímu Kuběnovi

přidali také Viola Fischerová, Josef Topol a Věra Linhartová.281

Zajímavé přitom je,  že rodiče obou bratrů  nejen že celou společnost v  létě hostili  na
277 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-

6545. Viz též KALENSKÁ, Renata. Pohřeb režíroval Véna. In: Týden: události - peníze - styl - lidé + TV sešit: 
moderní zpravodajský týdeník. 3/2012. Praha: K Service, reklamní a tiskové služby, 1994- . ISSN 1210-9940. 
„Byl jsem o dva roky mladší, takže jsem o dva roky později začal chodit do školy. Můj bratr se během těch 
dvou let samozřejmě naučil psát, a já mu to záviděl. Tak jsem si pořídil zápisníček, a ten jsem celý popsal 
klikyháky. Občas jsem šel pod nebo nad linku, přesně jako jsem to viděl u bratra. Možná tenhle zápisníček 
ještě někde ze sklepa vyplave – můj první spis. Tohle byl symbol toho závidění, na které se mě všichni stále 
ptají. Takže ano, můj bratr byl o dva roky chytřejší, o dva roky vzdělanější, o dva roky důležitější.“

278 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-
6545.

279 Název Stříbný vítr, který by mohl odkazovat k F. Šrámkovi, vysvětlují autoři takto: „Tento název nás nijak 
úzce nepojí k Šrámkovi, chce být toliko označením vzduchu, jaký bychom rádi v revui cítili, jeho jiným 
označením je „mládí“.“ PUTNA, Martin C., ed. a HRON, Jan, ed. Rozhovory '36; Stříbrný vítr: výběr z tvorby 
Šestatřicátníků. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 215 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 2/2010. 
ISBN 978-80-903518-2-0, str. 143. 

280 Pro výběr z tvorby Šestatřicátníků a pojednání o vztahu Šestatřicátníků k Václavu Havlovi viz PUTNA, 
Martin C., ed. a HRON, Jan, ed. Rozhovory '36; Stříbrný vítr: výběr z tvorby Šestatřicátníků. Vyd. 1. Praha: 
Knihovna Václava Havla, 2010. 215 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 2/2010. ISBN 978-80-903518-2-0.

281 Pro podrobnější informace o Šestatřicátnících viz např. kap. Padesátá léta: „optimalistický humanismus“, 
raný Havel, Šestatřicátníci a Post-Šestatřicátníci v PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu 
české kultury 20. století. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv.
3. ISBN 978-80-87490-07-5 či KOSATÍK, Pavel. "Ústně více": šestatřicátníci: román faktu. Vyd. 1. Brno: Host, 
2006. 317 s., [32] s. příl. ISBN 80-7294-192-5.
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Havlově, ale V. M. Havel byl také „původcem názvu Rozhovory 36, Božena Havlová původkyní

výtvarné stránky časopisu.“282

Ivan Havel k této skupině aktivně nepatřil, nicméně byl jí jakožto bratr jednoho z nich,

který trávívá léto na místě konání šestatřicátnických setkání, nablízku. Sám nicméně chápe

své místo v jejím rámci jako ryze pasivní: „Já jsem byl takový trpěný mladší bratřík, jehož se

nedá vyhodit.  … Debat jsem se neúčastnil,  nemluvil  jsem jim do toho, jen jsem nábožně

poslouchal v koutku.“283

Na druhé straně ale lze číst autentické texty těchto Šestatřicátníků a z nich posoudit roli

Ivana Havla.  Vyplývá z  nich,  že opravdu nebyl  aktivním členem v tom smyslu,  že by se

účastnil diskuzí či byl sám literárně činný. Zpochybňují však Ivanovu interpretaci, že byl jen

„trpěný mladší bratřík“. 

Václav Havel v Havlovském almanachu (srpen 1954) v textu Několik portrétů, který uvádí

slovy: „Dvanáct apoštolů nové víry, která není prozatím ještě nalezena,“284 k portrétu právě

svého bratra píše: „A konečně jeden, který je sice věkem podstatně mladší než všichni ostatní,

o kterých právě bylo zde psáno, ale podle kritického osudu mnoha z nich je moudřejší než

všichni oni, což se odvozuje z lehce pohrdlivého pohledu, jaký vysílá ke všem jejich debatám

od své škatule brouků, jež jsou současným objektem jeho sběratelské vášně, vybíjející se však

také na papežích, penězích, novinách, ptačích lebkách, známkách, knoflících a mnoha jiných

věcech.“285

V tomtéž  Havlovském almanachu mu přímo samostatnou báseň  věnoval  Jiří  Paukert-

Kuběna: 

„Ivanovi Havlovi

Ticho mne rodí po krovkách

po krovkách brouků

jež preparuješ po stovkách

Hle brouk Ti leze po klobouku

282 PUTNA, Martin C., ed. a HRON, Jan, ed. Rozhovory '36; Stříbrný vítr: výběr z tvorby Šestatřicátníků. Vyd. 1. 
Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 215 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 2/2010. ISBN 978-80-903518-2-0, 
str. 12.

283 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
284 PUTNA, Martin C., ed. a HRON, Jan, ed. Rozhovory '36; Stříbrný vítr: výběr z tvorby Šestatřicátníků. Vyd. 1. 

Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 215 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 2/2010. ISBN 978-80-903518-2-0, 
str. 179.

285 Tamtéž, str. 182.
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Vkládej též do té krabice

trochu z mé poezie

Těch brouků jsou asi tisíce

sen hezčí je když žije

Je to jak s mými básněmi

jež píchám špendlíkem

zabíjeje je na zemi ---

Brouk leze trávníkem

Ivane nech ho lézt

Ten brouk je moje báseň

snad na poslední z cest

dík Tobě budu spasen“286

Z obou textů je zřejmé, že vnímání IMH nemuselo být takové, jak se on domnívá. Je-li to

však dáno skromností či nedůvěrou ve své postavení proto, že se cítil být spíše techničtějším

typem než literátem, zůstává otázkou. Jisté však je, že nejenže se IMH stýkal se začínajícími

literáty kolem VH, ale též tito nějak pozitivně vnímali přítomnost jeho. Nakonec i Kuběna ho

s odstupem vnímá jako „jaksi externího Šestatřicátníka.“287

Současně  je  však  třeba  též  říci,  že  důvod,  proč  Ivanu  Havlovi  Jiří  Kuběna  věnoval

samostatnou báseň, může tkvět také v tom, že k němu choval jednu chvíli jiné než přátelské

city. Sám o tom, svým hyperbolizujícím stylem, píše nakonec i Kuběna (tehdy ještě Paukert):

„[Na Havlově] Mou mysl nelítostně zajaly Múzy, a ještě víc jejich mladistvý pán Apollón –

když  jsem  ho,  hned  první  den,  pln  úžasu  uzřel  v  té  vůbec  první,  ještě  tiché  vteřině

probouzejícího se jitra. Sestupoval do nepohnuté hladiny bazénu s grácií svých šestnácti let

jak něžný Sauroktónós, ulitý pevně a sličně jako ten nejkrásnější řecký bronz. Netušil jsem, že

má Vašek bratra!“288 Před  odjezdem se Kuběna se svými city svěřil,  vykonal  tak tím svůj

286 Tamtéž, str. 183.
287 KUBĚNA, Jiří. Paměť básníka: z mého orloje: (vzpomínky na přítomnost). Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 454 s., 

[75] s. obr. příl. ISBN 80-7294-186-0, str. 126.
288 Tamtéž, str. 118. 
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coming out, nicméně jeho city nebyly opětovány.289 Pomocnou ruku mu však nabídla Božena

Havlová, která k němu pak až do konce života chovala hluboké přátelské city a Kuběna se

chápal  být  snad  i  jejím „adoptivním synem.“290 S  jeho  citovou  náklonností  ke  stejnému

pohlaví  se  mu  však  snažila  pomoci  tím,  že  mu  domluvila  „rozsáhlé  vyšetření“  u  prof.

Freunda.291

Totéž, co Kuběna otevřeně popisoval s dlouhým časovým odstupem, koneckonců možná

naznačoval už VH, když ve zmíněném textu Několik portrétů k Jiřímu Paukertovi-Kuběnovi

píše: „V županu Oblomova, s kordem Oněgina a huhňáním Brňáka, lehce nahnut kupředu,

trochu podoben mývalu, s vlasy do čela, strká nos mezi olejové barvy (až si jej celý zamaže) a

pak zas mezi brouky, jež mu nasazují do hlavy brouky.“292 

V podobných šifrách možná psal Kuběnovi i sám IMH v dopise z 9. 11. 1954:  „Milý Jirko!

Usmrtil  jsem všechny brouky a myslím,  že Ti  nic jiného nezbude,  než abys usmrtil  také

jednoho svého. Doufám, že se nebude moc bránit, jak už to brouci rádi činí. …“293

6.5.1.1 Slávisté 

Další skupinou, s níž se VH scházel, byli tzv. slávisté, které IMH v poznámce k 11. „dopisu

od Olgy“  charakterizuje takto:  „Neliterární  podskupina bývalých Šestatřicátníků,  literární

skupiny, vzniklé v 50. letech kolem Jiřího Kuběny a Václava Havla, jejíž oblíbeným místem

setkávání byla kavárna Slavia.“294 

IMH k tomu říká: „Bylo mi dovoleno, abych tiše seděl v koutě a poslouchal ty zajímavé řeči

starších. … Velkou zásluhu na tom asi také měla matka. Dokud žila, snažila se mě všemožně

prosazovat. Dovedu si skoro představit, že tehdy třeba řekla: „Venoušku, proč by tam Ivánek

nemohl aspoň sedět a poslouchat?“ Nevím. Býval jsem z nás dvou ten techničtější.  Takže

289 Tamtéž, str. 122.
290 Tamtéž, str. 342. Podrobněji k této milostné peripetii viz kapitoly Havlov 1954 a Diotima sama v KOSATÍK, 

Pavel. "Ústně více": šestatřicátníci: román faktu. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 317 s., [32] s. příl. ISBN 80-7294-
192-5.

291 „Groteskní diagnóza: efebofilie (= řecká „láska k chlapcům“) - „nemoc, která se nedá léčit“; (Kuběna – pozn. 
aut.) je tedy nadále přijat a brán, jaký je (jediný praktický výsledek: osvobozen z vojenské povinnosti).“ 
KUBĚNA, Jiří. Jiří Kuběna: masky, kresby a obrazy: katalog k výstavě. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 
2010. 87 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 1/2010. ISBN 978-80-903518-1-3, str. 66. 

292 PUTNA, Martin C., ed. a HRON, Jan, ed. Rozhovory '36; Stříbrný vítr: výběr z tvorby Šestatřicátníků. Vyd. 1. 
Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 215 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 2/2010. ISBN 978-80-903518-2-0, 
str. 179.

293 Dopis Ivana M. Havla Jiřímu Paukertovi-Kuběnovi, 9. 11. 1954, ID dokumentu: 1685. Archiv Knihovny Václava
Havla.

294 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 57. 
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takové to kavárenské pábení pro mě bylo vzácností, když jsem měl možnost u toho být.“295

Do Slávie se chodívalo vždy v sobotu v raném odpoledni, protože sobotní rána ještě bývala

pracovní.  Cestou do Slávie se IMH stavoval na oběd v Rotisserii  v Mikulandské ulici,  kde

zažíval první sobotní chvíle svobody – mohl si totiž vybrat, jestli si dá chilský guláš nebo

parmský řízek.296 Další pocit svobody mu skýtala právě Slávie. Ta představovala v obyčejně

„šedém týdnu“ chvilkovou oázu lokální svobody, kde se smí mluvit o politice i jiných věcech,

kterým se člověk ve škole či v práci raději vyhýbal. Svoboda tak snad zde získala pro IMH jistý

nádech zakázanosti, díky němuž si ji užíval jako lahůdku: „dvě hodiny týdně.“297

Styky se slávisty zjevně přetrvaly, neboť na Nový rok 1980 píše IMH VH: „Štědrý den u nás

proběhl v rámci tradic, v poledne jsme byli se slávisty na šnecích, pak rodinná procházka...“298

...

Z výše uvedeného lze vyvodit několik důležitých věcí týkajících se IMH v tomto období.

Jednak je zřejmé, že byl spíše introvert, zajímající se o vzdělání, o vědu, o sbírání brouků,

přičemž tím společnost vyhledávajícím a o umění se zajímajícím byl jeho bratr Václav. Ten byl

také o dva roky starší, což hraje u dospívajících velkou roli. 

Přesto však Ivan Havel přišel do styku právě s touto uměleckou společností kolem svého

bratra, a to nikoli sice aktivně, nýbrž pasivně. I toto pasivní stýkání se s ní ale brzy vyústilo ve

vlastní literární počin Ivana Havla. 

Bratr  mu  tak  byl  skutečně  jakýmsi  uvaděčem  do  pražské  společnosti  svých  přátel,

začínajících umělců i  intelektuální  elity té doby,  které se tehdy ještě neskrytě scházela v

kavárně Slávie. 

...

Přesně to ostatně vystihla Viola Fischerová, která patřila právě k onomu okruhu přátel VH:

„Když Ivan dospěl z chlapce v jinocha, bylo třeba uvést ho mezi sobě rovné, aby s nimi a po

jejich způsobu poznával svět. Tohoto úkolu se ujal Ivanův bratr Václav, mladík ne o mnoho

295 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-
6545.

296 „... Rotisserie hrála pro nás oba (nezávisle) významnou roli jako naše oblíbená „lepší“ restaurace. Pamatuji 
se, že jsem tam chodíval na oběd již na začátku padesátých let, sám, každou sobotu (byla ještě pracovní) 
cestou z dílny do kavárny Slavie; v Rotisserii jsem si dával buď chilský guláš, anebo … parmský řízek – mohl 
jsem si vybrat, a tím si vyvolat vzácný tehdy prožitek svobody.“ HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 
2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-
87490-05-1, str. 91. 

297 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
298 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 57.
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starší, ale probudilý, který už leccos věděl o běhu světa a jeho nárocích na začínající muže a

mohl tak být svému bratru oporou, tím spíš, že kolem sebe shromáždil družinu vrstevníků.

Toho roku299 se objevil nápis „Fasádostav, podnik X. sjezdu KSČ“, ale léto bylo horké, vody

lákaly a Ivan, který byl přizván, aby se zúčastnil koupání na Žofíně, se tak hned napoprvé octl

v samém středu věcí, ve skupině s několika téměř nahými dívkami. … (Po návratu domů –

pozn.  aut.)  V  předsíni  rozděleného  bytu  Ivan  nenápadně  zmizel.  Jeho  přítomnost  však

vzápětí prozradilo chrčení a chroptění ze vzdáleného záchodu, provázené mateřským křikem.

Václav chvíli váhal, ale pak vědom si patrně zodpovědnosti za mladšího bratra vstal a vydal se

do jámy lvové, aby ubohému Ivanovi, který se nemohl sám bránit, stanul po boku. Leč drama

se  nekonalo,  zrušené  klidným  hlasem  Václava  Havla  otce,  který  si  Ivanovo  zasvěcování

přeložil po svém: „Václave, Václave, zase jsi opil bratra.“300

6.6 Arsemid

Arsemid je literární prvotina Ivana M. Havla. Lze ho chápat jako „juvenilii“ 301 či jako feérii302

„o jednatřiceti obrazech a třech verzích,“303 prozatím. Toto dílo vzniklo v letech 1956 – 1957

(tedy před  vojnou),  poprvé vyšlo v létě 1957  „vlastní  péčí  autora v jediném strojopisném

výtisku formátu A5.“304 Byl  svázán do měkké hnědé kožené vazby.  Toto vydání  však bylo

koncem 60. let ztraceno, neboť bylo zapůjčeno Viole Fischerové, která pracovala v literární

redakci Československého rozhlasu305 a  plánovala rozhlasové čtení z  Arsemida. V září 1968

však Viola Fischerová emigrovala do Švýcarska a Arsemid se ztratil. 

Až v 80. letech IMH náhodou v rodinném archivu objevil původní rukopis, z něhož byla v

roce 1987 přetištěna kapitola Gamon v samizdatovém „Sborníku pro Jana Lopatku a Andreje

Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let“.306 Arsemid upravený a rozšířený vyšel

znovu v roce 1997 a 2004. Další rozšíření a vydání není vyloučeno. 
299 Z této poznámky lze odvodit, že se jednalo o léto roku 1954, neboť X. sjezd KSČ probíhal v červnu 1954. 

(Zdroj: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_org_01.php citováno 13. 8. 2013) 
300 Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 627 s. 

ISBN 80-7298-006-8, str. 242-243.
301 HAVEL, Ivan M. Arsemid: s doslovem Václava Havla 1957. 1. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal 

Jůza & Eva Jůzová, 1997. 57 s. Modrá chrysantéma. ISBN 80-7111-024-8.
302 Feérie: „hra s fantastickým dějem a pohádkovými postavami, pohádkový, kouzelný výjev...“ KRAUS, Jiří. 

Nový akademický slovník cizích slov: [A-Ž: studentské vydání] / kolektiv autorů pod vedením Jiřího Krause. 
Vyd. 1., dotisk [i.e. 1. brož. vyd.]. Praha: Academia, 2006. 879 s. ISBN 80-200-1415-2, str. 237.

303 HAVEL, Ivan M. Arsemid. Vyd. 2., dvakrát rozš. Praha: KANT, 2004. 53 s. ISBN 80-86217-77-9,str. 28.
304 HAVEL, Ivan M. Arsemid: s doslovem Václava Havla 1957. 1. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal 

Jůza & Eva Jůzová, 1997. 57 s. Modrá chrysantéma. ISBN 80-7111-024-8, str. 56.
305 Zdroj: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1008 (citováno dne 28. 8. 2013)
306 HAVEL, Ivan M. Arsemid. Vyd. 2., dvakrát rozš. Praha: KANT, 2004. 53 s. ISBN 80-86217-77-9,str. 29.
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...

Dílo vzniklo ještě před pobytem IMH na vojně, tedy v Praze v dosahu rozsáhlé rodinné

knihovny.  IMH  Arsemida chápe  jako  reakci  na  tehdy  již  populární  absurdní  divadlo,

ovlivněnou Franzem Kafkou, Ladislavem Klímou ad., o nichž slýchal ve Slávii, kam chodil,

následujíc  svého  staršího  bratra.  Tyto  autory  a  podněty  chápal  jako  „záblesky  něčeho

zajímavého, chytrého, hlubšího,“307 půvabného, ve srovnání s literaturou oficiální (Pujmanová,

Majerová ad.). „A já jsem si řekl: to by v tom byl čert, abych taky něco nenapsal. Tak jsem

začal psát Arsemida.“308 

Původní impulz k napsání tohoto díla lze tedy najít nepřímo v prostředí, s nímž se IMH

stýkal skrze VH. Ivan Havel sám vnímá Arsemida jako takové „teenagerovské hraní si na to, co

letělo v neoficiálních literárně-kulturních kruzích.“309

Předně: kdo je to Arsemid? Arsemid je poslední žijící  potomek Gamona.  O Gamonovi

víme, že byl vzrůstem malý, jeho veliké ruce spadaly až na zem, měl dlouhý vous a velkou

bradavici.  Byl  to  nejspíš  samotář,  lidem  se  vyhýbal.  Většinu  úkonů  prováděl  nohama,

pohyboval se mrštně a bydlel na obytné lodi.

Narození  Arsemida samotného bylo dopředu předvídáno učenci.  Narodil  se ve chlévě.

Nekřičel však, nýbrž šeptal oplzlá slova. A snažil se napodobovat všechno, co uviděl. První

slovo, které vyslovil nahlas, bylo „sayonara“.310 V dětství o něj bylo velice pečováno, byl zřejmě

nadaný, ale své vědomosti nikdy nechtěl využít ani pro blaho své, ani ostatních. 

Bydlel  v přístavku na střeše pětipatrového domu.  Jeho oblíbené číslo bylo 17.  Měl  i  17

předmětů, od kterých by se nikdy nemohl odloučit. Arsemid rád zkoumal sám sebe (např. své

sny) i ostatní. Obvykle moc nejedl, ovšem miloval zaživa uschlé ryby. 

Jednoho dne však začal ztrácet své věci, což ho vedlo k otázce: Jsem to ještě já? Cesta tam a

zase zpátky. Arsemid je vyzván, aby vrátil svou duši. 

...

Již  k  prvnímu vydání,  tedy v roce 1957,  napsal  doslov (položertem,  polovážně)  Václav

Havel. Tento doslov začíná slovy: „Arsemid Ivana Havla, a to je primární jistota po četbě této

knížky,  je  dílem zvláštním,  neobvyklým,  podivným.  Spojuje  v  sobě  nespojitelné,  snoubí

nesesnoubitelné a hladce rozděluje to, co nás život naučil považovat za nerozdělitelné.“311 V
307 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
308 Tamtéž.
309 Tamtéž.
310 Japonsky „na shledanou“. Zdroj: http://en.wiktionary.org/wiki/sayonara (citováno dne 11. 11. 2013) 
311 HAVEL, Ivan M. Arsemid: s doslovem Václava Havla 1957. 1. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal 
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doslovu jmenuje též  literární  odkazy,  které lze v  textu  najít:  Klíma,  Joyce,  Morgenstern,

Čechov, Camus ad. Zároveň ale chápe IMH částečně jako básníka existenciální filosofie: „táž

meditativní upřímnost, táž „stavebná spontaneita“, týž výpovědní charakter textů.“312

VH není ale schopen definovat Arsemida.  Arsemid je „snad něco jako  výkřik intelektu

utloukaného konvencí života, literatury, světu. Ale víc: vysmívá se i literatuře, jejímž úsilím

byl právě tento výsměch.“313

...

S  odstupem lze říci,  že žánrově se  Arsemid řadí  k dobovým literárním experimentům,

pohybujícím se na pomezí absurdity a grotesky. Pokud by zůstalo jen u jedné verze, bylo by

možno chápat Arsemida jako skutečnou juvenilii, jako mladický literární pokus, inspirovaný

prostředím, s nímž se jeho autor prostřednictvím svého bratra stýkal. 

Ovšem IMH nejenže  Arsemida se zpožděním čtyřiceti  let  oficiálně vydal,  ale ještě jej

doplnil, a to nikoli tak, že by dopsal doslov či závěr, nýbrž vložil do něj ve dvou fázích nové

obrazy. Jak sám píše, Arsemid má de facto tři autory: IMH 50. let, IMH 90. let, IMH nultých

let 21. století. Tito tři spolu neustále komunikují a nástupci doplňují své předchůdce, čímž

tvoří znovu jakoby nové a nové dílo. Arsemid je tak stále živý.

Sám Ivan Havel k tomu říká: „Celý  Arsemid je taková legrace. … Já si tak prostě hraju a

vymýšlím věci, které jiní nedělají. Tak například jsem si vymyslel, že jednou za čas bude nové

vydání nezávisle na [tom, že] jsou ještě na skladě ty předchozí. Ale to mně je jedno. Že prostě

bude nové a každé vydání bude trochu upravené, něco tam přibude, takže možná spíš to bude

narůstat.  A náhodou toto léto jsem -  nějak mě nebavila práce,  tak jsem začal  psát další

kapitolku. To jsou takové krátké kapitolky a chci tam narušovat všechna pravidla literatury.

Mění se autor,  chvíli  je to v ich formě, pak je to zase ve výkladu, pak je to jakoby očima

Arsemida a tak všechno možné tam zkouším. Mě to spíš baví a zřejmě to zas nikdo nebude

číst (smích), ale bude [vydán].“314

Proto nelze Arsemida  chápat jen jako juvenilii, ale jako literární dílo, které svého autora,

byť s přestávkami, provází po celý život. A autor sám se do světa Arsemida uchyluje, neztrativ

nikdy svou touhu literárně tvořit. 

Není proto náhodou, že Arsemidovo první oficiální, druhé celkově vydání je doprovozeno

Jůza & Eva Jůzová, 1997. 57 s. Modrá chrysantéma. ISBN 80-7111-024-8, str. 53.
312 Tamtéž.
313 Tamtéž, str. 54.
314 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 7. 8. 2012.
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fotografiemi pražského nábřeží,  které pořídila v 50.  letech Dagmar Hochová.  Náhodné to

není ze dvou důvodů: fotografie vznikly ve stejné době jako původní text; nábřeží je motiv,

který v životě IMH hraje roli už proto, že na něm žije po celý život. 

6.7 Ptydepe

Ptydepe vzniklo nejspíše v době, kdy byl Ivan Havel na vojně (1957 – 1959). Tehdy IMH,

opět ovlivněn absurdním divadlem, jmenovitě Beckettem a Ionescem, dostal nápad napsat

hru, ve které se nemlčí (jako např. v Beckettovi), nýbrž mluví nesrozumitelnou řečí. „A tak

jsem to začal psát, ale po čase mě to přestalo bavit.“315

Samotný  princip  jazyka  ptydepe  lze  spojit  „s  počátky  mého  zájmu  o  kybernetiku,

konkrétně s mou znalostí knihy o teorii informace v lingvistice, jejímž autorem (nebo jedním

z autorů) byl Lubomír Doležel.“316

Aniž by IMH hru v ptydepe dopsal, ukázal první črty svému bratrovi. Ten se po určité době

k Ivanovu námětu vrátil a řekl mu, že by ho rád použil ve své hře. To IMH „naplnilo takovou

pýchou (nezapomeňme, že jsem byl … o celé dva roky mladší než on), že mě ani nenapadlo

jednat o nějakých autorských právech...“317 Původně ale ani nevěděl, v jaké konkrétní podobě

chce VH ptydepe použít, až později ho bratr požádal, aby k jazyku „napsal … nějakou teorii,

gramatiku nebo něco takového. Tak jsem vymyslel... tu redundanční teorii ptydepe, … který

samozřejmě je … mystifikace.“318

Vznikla tedy hra  Vyrozumění (1965),  kterou napsal Václav Havel.  Ten původní inspiraci

nápadem svého bratra nezapírá: „Nerad musím doznat, že myšlenka umělého jazyka jménem

ptydepe nebyla moje:  podstrčil  mi ji  můj bratr Ivan, matematik. Hru jsem si samozřejmě

vymyslel  sám a  napsal  po  svém,  s  bratrem jsem pak  konzultoval  jen  odborné pasáže  o

redundanci.“319

Redundanční teorii ptydepe je věnován celý druhý obraz Vyrozumění, nicméně alespoň ve

zkratce budiž řečeno tolik: ptydepe je budováno na přísně vědeckém základě, s maximálně

racionální gramatikou a neobyčejně rozsáhlou slovní zásobou. Vymezuje se proti přirozeným

315 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
316 HAVEL, Ivan M. Poznámky o prehistorii jazyka ptydepe. Archiv Knihovny Václava Havla. Citováno podle: 

PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 1. Praha: Knihovna 
Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-07-5, str. 134. 

317 Tamtéž. 
318 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
319 HAVEL, Václav a ŠULC, Jan, ed. Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech. Vyd. 1. Praha: Torst, 1999. 

1307 s. Spisy; 4. ISBN 80-7215-090-1, str. 762. 
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jazykům, jejichž slova jsou nejednoznačná a mohou vést k mýlce. Naopak ptydepe vychází z

předpokladu, že aby byla v úředním styku zaručena jednoznačnost sdělení, musí být i slova

jednoznačná. Ta si proto musí být co nejméně podobná, a proto „musí být tvořena co možná

nejméně  pravděpodobnými  kombinacemi  písmen,  což  znamená,  že  tvoření  slov  musí

vycházet z takových principů,  které povedou k nejvyšší  možné redundanci  jazyka.  … Jak

ptydepe své vysoké redundance dosahuje?  Jednoduše:  důsledným uplatněním takzvaného

principu šedesátiprocentní nepodobnosti, což znamená, že kterékoli ptydepové slovo se musí

lišit  nejméně  šedesáti  procenty  svých  písmen  od  kteréhokoli  jiného  stejně  dlouhého

ptydepového slova...“320

Za zmínku ještě stojí, že nejkratší smysluplné ptydepové slovo, které znamená „cokoliv“, je

„gh“. Gh se přitom jmenoval Arsemidův pes, jeden ze sedmnácti Arsemidových předmětů, od

kterých by se nikdy neodloučil.321

Ptydepe je tak, viděno obecněji,  významné především proto, že se zde poprvé viditelně

projevilo  vzájemné  bratrské  ovlivňování:  zatímco  Arsemida napsal  IMH,  byv  inspirován

prostředím, jemu zprostředkovaným VH, přičemž ten k němu pak napsal oceňující doslov,

ptydepe je původně dílo IMH, na němž VH postaví jednu ze svých her, Vyrozumění, posilující

jeho stále významnější pozici mezi autory absurdních dramat.322

320 HAVEL, Václav a ŠORMOVÁ, Eva, ed. Hry. Vyd. 1. Praha: Torst, 1999. 1043 s. Spisy; 2. ISBN 80-7215-088-X, 
str. 119-120. 

321 HAVEL, Ivan M. Arsemid. Vyd. 2., dvakrát rozš. Praha: KANT, 2004. 53 s. ISBN 80-86217-77-9,str. 18.
322 Je třeba mít na paměti, že Vyrozumění bylo po Zahradní slavnosti teprve jeho druhá, veřejně uvedená hra. 

Zdroj: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/dilo/hry (citováno dne 29. 8. 2013) 
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7. Léta šedesátá, léta studentská 

V roce 1959 se Ivan Havel vrátil z vojny s hodností četaře323 a chtěl navázat tam, kde skončil.

Zážitky z vojny se pokusil vytěsnit. S nadsázkou se dá říci, že se mnoho věcí během těch dvou

let vskutku nezměnilo. Stejně jako měl problémy se dostat na střední školu, opakovaly se nyní

problémy se školou vysokou. 

Po návratu z vojny začal IMH pracovat jako jemný mechanik, jímž se také vyučil. Práce ho

v rámci  možností  bavila,  nepřestal  však  usilovat o víc.  Pravidelně se tak  začal  hlásit  na

vysokou školu, „nikdy to však pro třídní původ nešlo. … Já jsem se hlásil na matematicko-

fyzikální  fakultu  a  nepřijali  mě  ani  k  přijímacímu  pohovoru.  Oznámili  mi  předem,  že

nemůžu. Vždy to bylo takové vykrucování, že se máme sžít s pracující třídou a podobně.“ 324

Nejprve se hlásil na fyziku, poté na matematiku.

Odmítnut byl i  na ČVUT, které sice bylo „méně ostře sledované,“325 ale přesto pro IMH

dočasně nepřístupné. Zlom přišel až v roce 1961. „Pak ale jednou – dodnes si to pamatuji –

předseda KSČ326 v tom podniku (ve kterém IMH pracoval  –  pozn.  aut.),  takový tlouštík,

prohlásil, že je komunistou od třicátých let a že se na tohle nemůže dívat. Posadil mě do své

dodávky a odjeli jsme za kádrovákem na techniku na Karlově náměstí. Nechal mě na chodbě a

vstoupil dovnitř. Co bych dal za to, kdybych měl nahrávku toho, co si povídali. Nebylo to asi

jednoduché, ale nakonec mě vzali na večerní studium.“327

7.1 Na ČVUT

Roku 1961 tedy IMH po čtyři roky trvajících neúspěších začal studovat (byť večerně) na

vysoké škole, konkrétně na Fakultě elektrotechnické na Českém vysokém učení technickém,

obor Automatizace a počítače.328 

Ve dne však stále pracoval  jako jemný mechanik,  ačkoli  i  to se časem proměňovalo v

souvislosti  s  jeho  stále  se  zvyšujícím  vzděláním.  Několik  let  tak  pracoval  v  Ústavu  pro

automatizaci chemického průmyslu v elektronickém oddělení. Této práce si – opět s ohledem

323 Dokument Ivan Havel: Pozdní sběr. Dostupné on-line zde: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10353083933-ivan-havel-pozdni-sber/ (citováno dne 18. 10. 2013) 

324 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-
6545.

325 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
326 Příjmením Faltejsek. (Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.)
327 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-

6545.
328 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/extended_cv.html (citováno dne 3. 9. 2013) 
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na tehdejší možnosti – dodnes váží: „Tam už jsem dělal takovou elektroniku [jako] tranzistory

a takové docela chytré věci na to, že jsem se k tomu dostal od toho ponku.“329

Tato práce  však  měla  i  jednu  nevýhodu,  a  sice  tu,  že  elektronické  oddělení  sídlilo  v

Satalicích. Pro Ivana Havla to tedy znamenalo poměrně velké časové vytížení: ráno jet vlakem

do Satalic,  odpoledne zpátky a celý večer strávit ve škole (která naštěstí  sídlila na Karlově

náměstí v Praze). 

Přesto přese všechno byl  IMH rád,  že může vůbec  nějak  studovat,  na rozdíl  od svých

spolužáků na VŠ. „Většina lidí ve třídě... byli vládní úředníci, kteří si povinně museli dodělat

systematizované předpoklady pro systematizovaná místa, takže... jim vůbec nešlo o to, aby se

něco dozvěděli, ale aby dostali nakonec ten papír. A mně zas šlo jenom o to, abych se něco

dověděl, a žádný papír jsem nechtěl, [respektive] nepotřeboval. Protože jsem věděl, že jsem

nesměl... Takže jsem si studoval vedle toho. Když jsme měli … třeba fyziku, tak jsem si opatřil

nějakou opravdovou knížku (ve smyslu „skutečně kvalitní“  -  pozn.  aut.)...,  takže jsem si

vlastně tak paralelně doplňoval náročnější studium.“330

V tomto se naplno projevila Havlova  touha po poznání bez ohledu na jeho praktické

využití, která v něm byla zasazena dědečkem Vavrečkou (viz podkap. 5.2 Třetirepubliková léta

na Havlově). Když jeho spolužáci opovrhovali abstraktními a teoretickými věcmi, o nichž si

mysleli,  že je stejně „nikdy nebudou potřebovat,“331 Ivan Havel  si  vědomě vybral  studium

zaměřené teoretičtěji, a sice počítače, což byl obor, který tehdy teprve vznikal. Konkrétněji se

zaměřoval na číslicové počítače, které ho dovedly až ke kybernetice.332

IMH o svém studiu  na ČVUT a své diplomové práci  říká:  „Absolvoval  jsem normální

elektrotechnické studium, … ale v určité fázi se to dělí na různé obory, já jsem se věnoval

automatizaci a v té automatizaci pak počítače. A to byla doba, kdy se teorie počítačů u nás

začala brát trošku vážně. … A vznikla katedra Koníčkova, … takže já jsem končil tu techniku

v roce 1966 u Koníčka.  … Na diplomku mě vzal  Jiří Haškovec,  což bylo oddělení, které se

zabývalo návrhem logických obvodů pro praxi. A i dost teoreticky. … Zaměstnaný jsem byl v

Ústavu pro automatizaci chemického průmyslu v Satalicích. Takže automatizace – tam bylo

logické, že jsem se na to mohl hlásit. A současně jsem končil tu elektrotechniku a měl jsem si

vybrat téma diplomky. A to jeden kolega domluvil právě s Haškovcem. … Téma … v podstatě
329 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
330 Tamtéž.
331 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-

6545.
332 Tamtéž. 
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logické obvody. … Byl to vlastně teoretický model releových systémů. … Oponentem byl Karel

Čulík.“333

Diplomovou práci s názvem Jazyky zápisu a zadání konečných automatů334 psal tedy IMH u

Jiřího  Haškovce  na  katedře  počítačů,  která  vzešla  z  kabinetu  pro  samočinné  počítače,

vytvořeného roku 1963.335 O rok později byla již ustavena samostatná katedra336 a lze usuzovat,

že jejím vedením byl  opravdu pověřen doc.  O. Koníček,  vedoucí  původního kabinetu pro

samočinné počítače. Zde tedy IMH absolvoval roku 1966 studium337 s červeným diplomem.

U stejného školitele po získání  titulu „inženýr“  nastoupil  do aspirantury.  Ta pro IMH

znamenala zlom: konečně měl  více svobody pro svoje vědecké zájmy i  v rámci struktury.

„Najednou jsem z toho dojíždění do Satalic a večerního chození na techniku … měl úplně

volno. Aspirantura … nevyžadovala žádné přednášky …, jen si prostě sedět a psát dizertačku.

Tak to byl zvláštní ... přechod.“338 Při jiné příležitosti ale dodává: „Já to nevzal tak, že bych se

flákal,  ale  začal  jsem  se  rozhlížet,  co  by  mě  zajímalo,  o  čem  bych  mohl  napsat  tu

kandidátskou práci. … Byl povinný marxismus – leninismus a cizí jazyk, z  toho člověk udělal

zkoušky a měl čas na svou práci.“339 

Druhá polovina 60. let je tak pro IMH charakteristická tím, že jednak docházelo k jakési

„kulturní oblevě,“340 jednak on sám měl najednou „větší svobodu.“341

V roce 1968  se začíná IMH naplno zapojovat do vědeckého života:  začíná publikovat,

účastnit se konferencí, podílí se na výuce. Prvním publikovaným článkem Ivana M. Havla je

anglický text  Regular  expressions  over  generalized  alphabet  and design of  logical  nets342 v

časopise  Kybernetika,  který začal vycházet roku 1965 a vychází dodnes.343 V tomtéž roce v

červnu se aktivně účastní s příspěvkem Regular expressions: means of behavioral description

of finite automata 2. Celostátní konference o teorii automatů v Brně.344 A v letním semestru

1968/69 se podílí na vedení cvičení z lineární algebry u doktora Goralčíka na Matematicko-

333 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM.
334 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/papers-90.html (citováno dne 4. 9. 2013) 
335 Zdroj: http://cs.felk.cvut.cz/webis/about2.html (citováno dne 10. 9. 2013) 
336 Tamtéž.
337 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/extended_cv.html (citováno dne 3. 9. 2013) 
338 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
339 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM.
340 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
341 Tamtéž.
342 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/papers-90.html (citováno dne 4. 9. 2013). Dostupné též on-line: 

http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/125463 (citováno dne 4. 9. 2013)  
343 Zdroj: http://www.kybernetika.cz/content.html (citováno dne 4. 9. 2013) 
344 Ivan M. Havel - přednášková činnost. AJM.
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fyzikální fakultě.345

Toho roku mohl vyjet též na zahraniční konferenci, a sice do Rumunska na konferenci o

logických obvodech.  Tato konference byla nejspíš klíčová,  jelikož se zde IMH seznámil  s

profesorem  Michaelem  A.  Harrisonem,  který  působil  v  oddělení  Computer  Science  na

University of  California v Berkeley.346 A právě on nejspíš sehraje v následujících měsících

důležitou roli.

7.2 Věci rodinné a osobní v ovzduší Pražského jara

Zhruba v polovině 60. let se IMH seznámil se svou první ženou, o deset let mladší 347 Květou

rozenou Vaškovou, a sice na letní škole angličtiny na Českomoravské vrchovině. 19. září roku

1968 si Květu vzal za manželku. 

Vzpomínky  na  osobní  události  se  zde  prolínají  se  vzpomínkami  na  klíčové  události

politické: v noci z 20. na 21. srpna 1968 byli totiž snoubenci Havlovi na dovolené pod stanem

ve slovenských horách. 

„K ránu jsem se probudil a slyším hučení. První, co mě napadlo: že by nás už přepadli?

Protože o tom se mluvilo, ... koketovalo se spíš žertovně. „Však nás ti Rusové převálcujou“ ...

Hukot letadel  a ráno pak už [z rozhlasu] hlásili  přepadení,  takže my jsme se sebrali  a ...

přerušili jsme dovolenou..“348 

Samotnou okupaci ale nenazíral IMH fatálně; domníval se, že se lidé tak snadno nezmění:

„Protože v té době lidi byli tak jednotní v odporu vůči Rusům a tak kooperativní a vzedmula

se v nich taková iniciativa a energie, jak to bývá, když jde do tuhého. A já jsem si říkal: „No tak

ti lidi přece už vědí, co je to svoboda, už si na to zvykli, tak oni se už přece nikdy nezmění. Ať

jsme klidně pod diktátem ruským, ale lidi na sebe budou hodní.“ No, nebyli.“349

IMH se svou ženou se tedy vrátili domů dřív a začali žít společně s Havlovými staršími.

Postupem času se však ukázalo, že  „svět“ IMH a „svět“ jeho ženy a její rodiny je poněkud

odlišný. Nejenže Vaškovi byli komunisté, ale IMH je charakterizuje až jako maloměšťácko-

komunistickou rodinu, která ovšem nejspíš nebyla v komunistické straně z přesvědčení, ale z

pragmatismu:  tchyně  byla  učitelkou  a  později  povýšila  na  zástupkyni  ředitelky,  tchán

pracoval na ministerstvu techniky. 
345 Ivan M. Havel - přednášková činnost. AJM.
346 Zdroj: http://www.cs.berkeley.edu/~harrison/long-vita.html (citováno dne 4. 9. 2013) 
347 Vyšetřovací spis a. č. ZV-488 MV (dříve a. č. V-40826 MV), protokol o výsluchu podozrivého z 6. května 1981.
348 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
349 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
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Vaškovi a Havlovi se však snášeli relativně dobře, což bylo zásluhou Boženy Havlové. Ta

totiž,  jak  vzpomínal  již  Jiří  Kuběna,  „nenáviděla všechen nelad...,“ 350 podle IMH se „vždy

snažila, aby byla maximální harmonie … v rodině,“ takže snášenlivá atmosféra zavládla i mezi

těmito dvěma,  jinak zcela odlišnými rodinami.  O politice se nemluvilo a kontakty nebyly

příliš časté, takže soužití fungovalo. S ženou svého staršího syna se paní Havlová tak spokojila

zjevně spíše než s Olgou, ženou syna Václava.351

S praktickými problémy se soužitím v rodině Vaškových se však potýkal Ivan Havel, a sice o

víkendech. „Oni zbudovali takovou chalupu a byli posedlí [její] rekonstrukcí. Mně daleko víc

vadilo, že ode mě čekali, že budu o víkendech s nimi pracovat, stavět nějakou ... stodolu..

Neustále pracovali! … [Zatímco] Já jsem se snažil zoufale udržet ten svůj styl, že si někam

vezmu křesílko a knížku do zahrady a čtu si a budu ignorovat, že to berou jako ztrátu času.“ 352

V poznámce k dopisu svému bratrovi do vězení ze 3. srpna 1979 IMH ještě dodává: „Chalupa

rodičů mé ženy Květy v Občově u Příbrami. V její rodině byli všichni neúnavní chalupáři a

kutilové, z čehož jsem se svými papíry a knihami měl trvalé komplexy.“353

Byly-li  naznačeny rozdíly  ve vnímání  Olgy Havlové a Květy Havlové ze strany Boženy

Havlové,  je třeba říci,  že se zdá,  že koncem 50.  let a během let šedesátých byli  rozdílně

vnímáni i VH s IMH. Jestliže Václavovi matka často vyčítala, že příliš flámuje a málo pracuje

na svém vzdělávání (když to bylo možné), Ivan býval „maminčin mazánek, ten hodný, který

mu byl dáván za příklad.“354 Když se VH prosadil ve světě divadla a začal mít i zahraniční

úspěch,  rodiče to s  nadšením sledovali,  nicméně s jeho osobním životem alespoň matka

spokojena nebyla.  Lze se tedy domnívat,  že i  koncem 60. let,  kdy se oženil  i  Ivan, zůstal

nadále tím, koho matka spíše kladla za vzor, než že by mu něco vyčítala. 

7.3 V Berkeley 

Opět v roce 1968, kdy Ivan Havel pronikal čím dál tím více do světa vědy a společnost

350 Kuběna: Miloš Havel, rkp. (archiv Jiřího Kuběny). Citováno podle WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš 
Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013. 551 s. Edice Knihovny Václava 
Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 387.

351 HORÁČKOVÁ, Alice. Za bráchou jsem chodil o krok pozadu. In: Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. 23. 12. 
2012. Praha: MaFra, 1990- . ISSN 1210-1168.

352 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
353 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 42.
354 PLESL, Jaroslav. Ivan Havel: Véna není žádný symbol. In: HN. Hospodářské noviny: [Hlavní vydání]: deník 

pro ekonomiku a politiku. 23. 12. 2011. Praha: Economia, 1990- . ISSN 0862-9587.
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procházela  reformně-komunistickou  fází  svého  vývoje,355 se  naskytla  možnost  dříve

nepředstavitelná: odjet studovat na některou ze zahraničních univerzit.

„V osmašedesátém, když najednou začaly oblevy, ukázalo se, že by byla šance, abych jako

student jel do ciziny. Tak jsem si opatřil ... knihu ... Study Abroad, ... kde byl seznam všech

programů pro cizí studenty v Americe na různých univerzitách. Někdy to bylo třeba jenom

pro ženy, někdy to bylo jenom pro katolíky… (smích) Tak jsem si tam vybral asi sedmadvacet

univerzit, které měly program v Computer Science.“356

Vybrané univerzity následně oslovil a tázal se po podmínkách přijímacího řízení. Jakmile

některá univerzita vyžadovala zápisné v dolarech, ihned je IMH vyřadil. „Pak jsem vyškrtal ty,

které toho chtěly příliš moc... A podal jsem tu plnou žádost asi na tři univerzity. Berkeley,

Wisconsin a Harvard, myslím.“357

Právě  v  Berkeley  už  tehdy  působil  profesor  Harrison,  s  nímž  se  IMH  seznámil  na

konferenci v Rumunsku, a Václav Pfeffer, přítel IMH ze Slávie, matematik, toho času žijící v

USA.358 Možná i  proto mu z kalifornské univerzity odpověděli  jako první,  že je ke studiu

přijat. Ivan Havel tedy neváhal a rozhodl se pro Berkeley. 

Mezitím se však situace zkomplikovala v souvislosti s politickou situací: korespondenci s

univerzitami totiž IMH zahájil v červenci 1968 a v srpnu toho roku do Československa vpadla

vojska Varšavské smlouvy. Komunikace s univerzitami přitom trvala až do jara 1969, kdy –

ještě před nástupem Gustáva Husáka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ – stihl odjet a

nastoupit na University of California v Berkeley.359

Za Husákova vedení pak byly výjezdní doložky zrušeny. Cesta IMH do USA byla vedena

jako  služební  cesta.  Zákon  č.  115/1969  z  října  roku  1969  stanovil:  „(1)  Výjezdní  doložky

označené „služební cesta“ se zrušují dnem 1. prosince 1969. (2) Výjezdní doložky označené

„služební cesta“ vydané občanům, kteří jsou přechodně v cizině, pozbudou platnosti dnem 1.

ledna 1970, neprojeví-li vysílající organizace ministerstvu zahraničních věcí souhlas s dalším

pobytem  občana  v  cizině.  Další  platnost  výjezdní  doložky  potvrdí  československá

355 Viz např. RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. V 
Praze: Oeconomica, 2010. 455 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1696-7, str. 177 – 262.

356 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
357 Tamtéž.
358 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013. Václav Pfeffer je v USA znám pod jménem 

Washek Pfeffer (viz též jeho osobní webové stránky https://www.math.ucdavis.edu/~washek/)
359 Jisté náznaky změn se však již daly vytušit z příhody z ledna 1969, kdy VH spolu s IMH objevili ve stropě nad 

pracovnou VH (nejspíš čerstvě namontované) odposlouchávací zařízení. HAVEL, Václav a ŠULC, Jan, ed. 
Eseje a jiné texty z let 1953-1969. Vyd. 1. Praha: Torst, 1999. 1006 s. Spisy; 3. ISBN 80-7215-089-8, str. 880.
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diplomatická mise nebo konzulární úřad. Takto potvrzené výjezdní doložky ztratí platnost

dnem návratu do Československé socialistické republiky.“360 Nakonec ale díky tomu, že tchán

IMH byl  členem KSČ a pracoval  na ministerstvu  techniky,  byla  mu doložka na pobyt  v

Kalifornii prodloužena až do konce roku 1971. 

Nemohl však přijet do Prahy na pohřeb své matky Boženy, která zemřela v prosinci roku

1970. Smrt matky Ivana Havla přitom nesmírně zasáhla, tím spíš, že nemohl být s ní. Ještě v

roce 2012 na smrt matky vzpomíná jako na poslední okamžik,  kdy ve svém životě plakal:

„Brečel jsi,  když bratr zemřel? - Ne. Ale nevím, jestli jsem vůbec kdy jako dospělý brečel.

Vlastně ano. Naposledy jsem brečel, když zemřela máma. To jsem byl v Americe a věděl jsem,

že nemůžu přijet.“361

…

Ani příjezd do Kalifornie ale nebyl bez otazníků. Ivan Havel po celý život vnímal Ameriku

jako vznešené místo, kde působí ti nejlepší vědci na světě.362 Ovšem pro Kalifornii na konci

60. let bylo charakteristické především hnutí hippies a právě v Berkeley zuřící boje za People's

Park, což byl pozemek, vlastněný univerzitou, který nebyl využíván. V dubnu 1969 se po výzvě

komunitních novin Berkeley Barb sešlo několik set lidí, kteří chtěli zanedbaný prostor uklidit

a udělat z  něj  park,  který by sloužil  jako komunitní  centrum.  V polovině května se ale

univerzita rozhodla svůj  pozemek oplotit a následovaly masivní  protesty.  Ronald Reagan,

tehdejší guvernér Kalifornie, povolal do Berkeley dokonce i Národní gardu, která na 17 dnů

obsadila  kampus.  Přitom  se  pokusila  zavést  plošný  zákaz  vycházení  a  zákaz  veřejného

shromažďování. Protesty vyvrcholily 20. května, kdy byl na studenty použit i  slzný plyn z

helikoptéry, který se díky větru rozšířil po celém městě. Park byl nakonec zachován, nicméně

zůstal oplocený až do roku 1972.363

Utkvělá představa o Americe a realita tam spatřená tak byly v rozporu: „Přišel jsem tam a

všichni byli otrhaní, chodili bosí, měli řetězy kolem sebe,“364 zatímco IMH přijel v kravatě. 

Rozpor byl ovšem nejen vnějškový, ale i vnitřní. Ivanu Havlovi bylo v době příjezdu 30 let,

lze tedy usuzovat, že byl starší než většina studentských aktivistů, kteří bojovali za to, aby

360 Sbírka zákonů. Československá socialistická republika. Ročník 1969, str. 410. Dostupné on-line zde: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1575 (citováno dne 5. 9. 2013) 

361 KALENSKÁ, Renata. Pohřeb režíroval Véna. In: Týden: události - peníze - styl - lidé + TV sešit: moderní 
zpravodajský týdeník. 3/2012. Praha: K Service, reklamní a tiskové služby, 1994- . ISSN 1210-9940. 

362 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013.
363 SINCLAIR, Mick. San Francisco: A Cultural and Literary History. Cities of the imagination. Northampton: 

Interlink Books. 2004, 254 s. ISBN: 1566564891, str. 195-196.
364 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013.
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mohli z univerzitního pozemku vytvořit park. A co více: měl zkušenost s konfrontací s mocí,

ovšem ve zcela jiném kontextu.

„Přijel jsem do Berkeley a tam bylo povstání studentů, tanky, slzný plyn... Prostě to, co

člověk tady měl jako nedávný zážitek, tam měl ale obrácené naruby. … Vlastně jsme svým

způsobem byli  na straně těch tanků,  protože ti  studenti  byli  šíleně levicoví  a chtěli  furt

bolševismus a Che Guevaru a Marxe, Engelse a pořád to tam lítalo a my jsme přijeli ze země,

kde jsme se toho tak tak zbavili, tak jsme je nechápali... No nechápali, bylo jasné, že to je z

nezkušenosti a že se snaží rozbít tu univerzitu. Nemíchali jsme se do ničeho, ale byla to tedy

taková zvláštní situace.“365

Amerika jakožto místo každopádně udělala velký první dojem: „Já jsem byl jako v Jiříkově

vidění. … Všechno tam bylo desetkrát větší než u nás.“366 A tak příznačně pokud v Praze bydlí

IMH na nábřeží s výhledem na řeku Vltavu, měl ze své pracovny v Berkeley výhled přímo na

Golden Gate, most, spojující Sanfranciskou zátoku s Tichým oceánem.367

...

Ivan Havel nejdříve bydlel na koleji pro zahraniční studenty, která organizovala i pobyty v

rodinách na předměstí, což mu utkvělo v paměti proto, že poznal i lidi, kteří mají majetek, ale

intelektuálně nijak zajímaví nejsou.368 Skoro by se chtělo dodat, že si to možná zapamatoval i

proto, že to bylo v kontrastu s realitou, kterou vídal kolem sebe doma, kde tomu bývalo asi

spíše naopak. 

Když v druhé polovině roku 1969 přijela do USA i Havlova manželka (pravděpodobně opět

za pomoci svého otce), přestěhovali se do bytu v domě, v němž Květa Havlová začala pracovat

jako správkyně.369 

Obecně byl  velice udiven „nad tím,  že se Amerika stará o zahraniční  studenty včetně

východního bloku, kde nemůže čekat žádnou zpětnou výhodu. … Já jsem tam byl přece na

americké státní peníze. Jako research assistant mě živili … a nevadilo jim, že jsem se pak vrátil

sem. … Takže jestli je to motivované jen tím, že Amerika tím pádem zapouští taková malá

semínka po celém světě a chápe to tak, že globálně se to vyplatí...?“370

...

365 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
366 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
367 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013.
368 Tamtéž.
369 Tamtéž.
370 Tamtéž. 
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Havlovým školitelem se stal  Michael  A.  Harrison,  který působil  v  oddělení  Computer

Science371 a s nímž se IMH seznámil na rumunské konferenci. Systém doktorského studia na

kalifornské univerzity byl nicméně zcela jiný než na studijní povinnosti skoupější aspirantura

v ČSSR. Po celé studium musel navštěvovat přednášky a skládat zkoušky, to vše samozřejmě v

angličtině. Stejně tak dizertační práci,  kterou mu obdobně jako předměty zadal Harrison,

psal anglicky: „Nejdřív mi zadal téma „hvězdná hloubka“. … To je jeden problém z těch …

automatů. … On mi to asi dal schválně, abych si vylámal zuby na něčem těžkém, ale pak mi

dal něco, co bylo vlastně stejně těžké, a to je důkaz ekvivalence bezkontextových jazyků a

zásobníkových automatů, a to deterministických.“372 

Vědeckých úspěchů IMH dosáhl i v Berkeley: ještě v roce 1971 publikuje v článek  Weak

complexity  measures v  newsletteru  SIGACT  (Special  Interest  Group  on  Algorithms  and

Computation Theory373) a do roku 1979 publikuje spolu s prof. Harrisonem 6 textů především

na téma formální jazyky.374

Dizertační  práci  s  názvem  Strict  deterministic  languages  Ivan  M.  Havel  obhájil  na

University of California v oboru Computer Science v prosinci 1971 a získal tak titul Ph.D. Psaní

dizertace se přitom neobešlo bez velkého spěchu: prosinec 1971 byl  totiž nejzazší  termín,

dokdy se mohl  vrátit  zpět do Československa,  jinak by byl  jeho ne-návrat považován za

emigraci.375 Museli  tedy  s  manželkou  oželet  delší  návštěvu  New  Yorku  a  Paříže,  kterou

plánovali,  a  IMH  psal  dnem i  nocí,  aby  stihl  obojí,  tedy  dopsat  dizertaci  i  se  vrátit  do

Československa.

…

Během svého pobytu také navázal kontakty s čs. velvyslanectvím ve Washingtonu, kterému

podle svých slov, když byl svůj pobyt v Americe tázán pracovníky StB, „na jejich vlastní žádost

opatřoval a zasílal odborné a vědecké materiály z různých konferencí, které se konaly v oblasti

mého působení.“376

Styky přirozeně navázal i  s krajany,  kteří  tam tehdy pobývali,  jmenovitě např.  s Janem

Radimským,  Josefem Škvoreckým,  Ivanem Svitákem,  již  zmíněným Václavem (Washkem)

Pfefferem, Vladimirem Bondybeyem. Sešel se i s lidmi, kteří v Praze pracovali ve VÚMSu u

371 Zdroj: http://www.cs.berkeley.edu/~harrison/long-vita.html (citováno dne 4. 9. 2013) 
372 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
373 Zdroj: http://www.sigact.org/pubs.php (citováno dne 12. 9. 2013) 
374 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/papers-90.html (citováno dne 12. 9. 2013) 
375 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
376 Svazek a. č. 844731 MV, výslech ze dne 23. 3. 1977
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Antonína Svobody a poté společně emigrovali a pracovali v Silicon Valley.377 Dále také např. s

manželi  Houdkovými,  kteří  byli  přátelé již rodičů Ivana Havla a kteří  jeho a jeho ženu v

Americe často zvali na večeři. Paradoxně právě Houdek, když nastoupil k moci Husák, říkal:

„To je dobré,  Husáka já znám z povstání,  ten je naprosto spolehlivý,  seriózní,  ten nikoho

nepodrazí.“378

...

Když  Ivan Havel z Československa na jaře 1969 odjížděl, cítil, že „euforie navzdory Rusům

ještě přetrvávala,  lidé si  pomáhali  ...  a byla tu relativně i  svoboda projevu. Sice už trošku

menší,  ale přece to ještě šlo.  Bylo to velice zajímavé období,  lidé začali  táhnout za jeden

provaz...“379 Proto když se téměř po třech letech vrátil, věřil ještě, že když už se lidé jednou

naučili být „vnitřně svobodní, že už takoví zůstanou.“380 O to větší jeho zklamání bylo, když

zjistil, že se většinová populace stala konformní.

7.3.1 K otázce emigrace

Otázka, proč Ivan Havel v Americe nezůstal, napadne snad každého, ještě pokud uvážíme

jeho vědecké úspěchy na univerzitě a fakt, že jeho žena tam již byla s ním. Sám se však k

otázce emigrace staví negativně: „Jel jsem tam dočasně a chtěl jsem se vrátit. Byl jsem natolik

nasáklý naší kulturou, že jsem si říkal, že bych se s tamním prostředím nesžil. To jsem ovšem

ještě  netušil,  že  přijde  normalizace,  a  kdybych  to  věděl,  musel  bych  se  o  trochu  více

rozhodovat. Dopadlo by to asi stejně.“381 

Mezi krajany, kteří se tehdy nacházeli v Kalifornii a jež IMH znal, byli on a jeho žena jediní,

kdo od začátku věděli, že se chtějí vrátit. Ostatní váhali či rovnou návrat zamítli.382 Krajany, s

nimiž IMH navázal v Americe styky, je tudíž třeba chápat v tomto kontextu, tj. v této době

nikoli plošně jako exulanty či emigranty, ale jako teprve se rozhodující jednotlivce. O emigraci

Havlovi  vážně neuvažovali  ani  v 70.  letech,  kdy se IMH zúčastnil  několika zahraničních

konferencí – z principu: „Já jsem si řekl, že to prostě není můj styl utíkat. Takový zastřešující

argument byl, že jsou tady jiní, kteří tady nemají co dělat. Proč bych já jim uvolňoval prostor?

377 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013.
378 Tamtéž.
379 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-

6545.
380 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
381 ŠVEHLA, Marek. Nechtěl jsem předbíhat ve frontě. In: Respekt, 1/2012. Praha: R-Presse, 1990- . ISSN 0862-

6545.
382 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
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Ať táhnou oni, Rusové. Já jsem tady doma. … Přitom opustit tady příbuzné, přátele, my byli

zvyklí chodit do Slávie každou sobotu a najednou to prostě nechat plavat... Tak to nebylo

příjemné rozhodnutí.“383 Motiv v tomto sdělení se opakující je zjevný: IMH nechtěl emigrovat

proto, že ON tady byl doma, ON svůj domov měl rád, měl rád Prahu, přátele, místa a zvyky s

jeho domovem svázané a odmítal ustupovat těm, kteří tu byli neprávem. 

Pro IMH důležitý je přitom možná ještě jeden motiv: nábřeží. V bytě na nábřeží se Ivan M.

Havel narodil a dodnes tam bydlí, za svůj život si tak vypěstoval k nábřeží specifický vztah.

Sám i v únoru 2012 na diskuzi v Divadle Na Zábradlí, která nesla název Čí je to město?, řekl:

„Moje  téma  je  nábřeží.  Na  všech  místech  mě  nejvíce  zajímá  nábřeží.“  Nábřeží  pro  něj

znamená svobodu, vybízí k procházkám a evokuje mu motiv „velkého nebe“.384 Není proto

náhodou, že když poprvé v roce 1997 oficiálně vyjde Havlova „feérie“ Arsemid, je doplněna o

fotografie  pražského  nábřeží,  které  pořídila  v  50.  letech  Dagmar  Hochová.  Lze  tedy

spekulovat, zda se Ivan Havel rozhodl neemigrovat i proto, že jeho láska k místu, kde žije,

byla natolik silná, že je nedokázal opustit. 

V souvislosti s emigrací odmítá i argument emigrantů, kteří říkají, že nechtěli, aby jejich

děti „byly vychovávány ve schizofrenii, to znamená, aby se jim doma říkalo něco jiného než ve

škole.“385 Vychází  přitom z  vlastní  zkušenosti,  když  mu rodiče jako šestiletému  řekli,  že

„Němci jsou hodní a Angličané zlí,“386 aby náhodou neřekl něco nevhodného ve škole. Když

trochu dospěl, bez problémů pak přijal fakt, že je tomu naopak. Usuzuje tedy, že dítě daleko

lépe přistoupí na hru, v níž se jinak mluví doma a jinak na veřejnosti.387 Jiné argumenty, jako

ten, že by děti nemohly v Československu dostatečně kvalitně studovat, ovšem považuje za

platné. 

Vztah Ivana Havla k emigraci je tak ambivalentní: sám emigrovat nechtěl, ale připouští, že

v  určitých  případech  může  být  emigrace  odůvodněná.  Přináší  pak  však  těžkosti  jako

vyrovnávání  se  s  novým  prostředím,  vztah  potomků  k  porevolučnímu  návratu  „domů“

(otázka, je-li pro potomky emigrantů domov „tam“ či „tady“) a podobně. 

7.4 Dvojí život Ivana Havla v 60. letech

Bylo-li v kapitole 6.5 Vstup do širší společnosti za doprovodu bratra vyloženo, jak se IMH
383 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
384 Deník autorky. AJM. 
385 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
386 Tamtéž.
387 Tamtéž.
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díky VH spřátelil s lidmi, pohybujícími se v literatuře a umění, a jaký to na něj mělo vliv, je

potřeba říci,  jak tomu bylo v letech šedesátých,  kdy se IMH stále zřetelněji  prosazoval  v

oboru, se kterým jeho bratr nebyl nijak spjat. 

Sám Ivan Havel říká: „Já jsem žil tak trochu dvěma životy. Jeden byly ty mé osobní zájmy,

které byly spíš techničtější, exaktnější. … A to druhé bylo trošku zpovzdálí sledovat ten okruh

kolem mého bratra a jeho zájmy, protože on měl dobrou vlastnost, že hodně vyprávěl, když

přišel domů.“388 Václav Havel přitom v 60. letech již regulérně působil jako dramatik v Divadle

Na Zábradlí, od roku 1965 působil v časopise Tvář, roku 1967 pronesl známý kritický projev na

IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, vyjadřoval se i k politickým otázkám.389 A s

tímto prostředím udržoval IMH, byť zprostředkovaně, kontakt. 

Lze tedy chápat vyjádření o dvou životech. Na jedné straně stojí IMH, který se liší od svých

spolužáků  tím,  že  má  touhu  se  sám  –  bez  ohledu  na  praktický  užitek  –  vzdělávat,  je

fascinován matematikou a touží  po vědění.  Jeho spolužáci  jsou přitom k Pražskému jaru

převážně lhostejní, nejsou na společenském životě nijak účastni. Na druhé straně stojí jeho

bratr, který mu zprostředkovává svět bohémský a literárně-kulturní spolu s politikou, která

ho provází.390 

Lze tedy říci,  že modus bratrského ovlivňování  přetrval  i  v 60.  letech –  zatímco IMH

udržuje styk  se světem,  s  nímž  díky  VH  navázal  kontakt  v  letech  padesátých,  VH  slaví

úspěchy s hrami, inspirovanými IMH:  Vyrozumění, založené na Ivanovu ptydepe, a Ztížená

možnost soustředění, jejímž tématem je umělá inteligence, objekt velkého vědeckého zájmu

IMH. Lze přitom říci, že „jméno onoho „nesoustředěného“ robota Puzuk je skrytou poctou

inspirátorovi - „Puzuk“ totiž byla Ivanova rodinná přezdívka.“391

IMH si ale zároveň od „bratrova světa“ udržuje odstup: „Dost jsem o tom věděl, ale nebyl

jsem do toho pohroužen, nečetl jsem tu Tvář, jen jsem o tom věděl, že to tam je, a vždycky

jsem říkal, až jednou budu mít čas, tak si to přečtu.“392 Stejně tak když přijede do Berkeley,

straní  se studentských nepokojů a v celém konfliktu inklinuje spíše na stranu těch, proti

kterým studentští aktivisté protestují. Na druhé straně Václav Havel, který během května a

června 1968 strávil 6 týdnů v USA a pro hippies měl spíše sympatie. 393 Tímto se jakoby udržuje
388 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
389 Zdroj: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/zivotopis/1959-1968 (citováno 12. 9. 2013) 
390 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
391 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 1. Praha: Knihovna 

Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-07-5, str. 133. 
392 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
393 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: (rozhovor s Karlem Hvížďalou). V Melantrichu 1. vyd. V Praze: Melantrich, 
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rozdílnost  povah  obou  bratrů:  VH  jako  ten  společenštější  a  bohémštější,  IMH  jako  ten

uzavřenější, mírnější a zdrženlivější. 

Anebo jinak: VH jako ten, kdo inklinoval k levicovějšímu pohledu na svět, a IMH jako ten

(společensky) konzervativnější. Nakonec, sám IMH říká Petru Placákovi: „Jak už jsem možná

naznačil,  jsem méně levicový,  než  byl  můj  bratr,  který  se  po válce chytil  avantgardních

umělců, zatímco já spíš držel s rodinou. Tak jo, jsem konzervativec, to už spíš, i když vím, že

ta positiva, která vidíme očima konservativce, jsou mnohdy positiva dávné minulosti. Svět je

stále jiný a není jednoduché se vrátit k něčemu, co tu už jednou bylo předtím, než se svět

změnil.“394

1989. 179 s., [2] l. obr. příl. ISBN 80-7023-038-X, str. 23-24.
394 PLACÁK, Petr. Kosti Havlům tedy ne. Rozhovor Babyonu (sic) s Ivanem Havlem. In: Babylon 2/2013 [online].

Praha: Studentský spolek Babylon, 2003- [cit. 2. 12. 2013]. Dostupné z: http://ibabylon.cz.
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8. První polovina let sedmdesátých: odloučení a pasivita jen zdánlivá

Toto období je všeobecně vnímáno jako doba, kdy se měly „normalizovat“ poměry, kdy se

lidé měli přestat zajímat o věci veřejné a naopak se měli stáhnout do soukromí. 395 Pro Ivana

Havla však návrat z Ameriky nic takového neznamenal. Naopak se chtěl i  v této době dál

věnovat vědě, s čímž se v jeho případě pojila nebývalá aktivita nad rámec povinností. 

8.1 V Československé akademii věd

Manželé Ivan a Květa Havlovi se vrátili z Berkeley do Prahy v prosinci 1971. Byť byl IMH

oficiálně na služební cestě, jeho návrat zaměstnavatelé neočekávali, naopak se domnívali, že

využije příležitosti a v zahraničí již zůstane. Když tedy přišel do práce, museli si s tím nějak

poradit.

„Ředitel mě pozval na kobereček. To byl normalizátor, protože ten ústav, ve kterém jsem

dělal, se spojil s nějakým jiným oddělením, přejmenovalo se to na Ústav pro využití výpočetní

techniky v řízení a ta druhá část byla estébácká. Měli tam veliký počítač, který měl evidovat

všechny lidi a to bylo přísně tajné. Takže ten ředitel mi řekl, že prostě není možnost, abych

[tam zůstal] – a už to nebylo kvůli rodičům, ale kvůli bratrovi, čili já jsem nejdřív byl špatný

kvůli  buržoaznímu původu, postupně se to přesunulo a byl  jsem špatný kvůli  disidentovi

bratrovi. A přičemž on v těch šedesátých letech nebyl nijak moc ještě [vyhraněný]. Vědělo se,

že je protirežimní, a tak to stačilo.“396

Kupodivu mu ale ředitel ústavu řekl, že „může klidně jít do Akademie věd“, jen že nesmí

zůstat v jeho ústavu. IMH tedy prostřednictvím svého domácího školitele Jiřího Haškovce

získal práci v Československé akademii věd (ČSAV) v Ústavu teorie informace a automatizace

(ÚTIA), který tehdy vedl Albert Perez.397 V ústavu začal pracovat 1. 7. 1972, od 1. 2. 1974 jako

vědecký pracovník398 (téhož roku IMH získal titul CSc.399). 

Během doby, kdy byl zaměstnán v akademii věd, byl členem ROH „a podílel se na jeho

činnosti nejprve jako člen stravovací a později mzdové komise,“ píše roku 1980 vedoucí útvaru

kádrové a personální práce ÚTIA ČSAV K. Černá.400

395 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. V Praze: 
Oeconomica, 2010. 455 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1696-7, str. 352.

396 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
397 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
398 Vyšetřovací spis a. č. ZV-488 MV (dříve a. č. V-40826 MV). Komplexní pracovně politické hodnocení – rok 

1979, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV. 
399 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/extended_cv.html (citováno dne 5. 10. 2013) 
400 Vyšetřovací spis a. č. ZV-488 MV (dříve a. č. V-40826 MV). Pracovní hodnocení, 11. dubna 1980, Ústav teorie 
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Podstatné však bylo, že si v ÚTIA udržel svobodu ve vědecké práci, přestože byl ze strany

vedení zájem spíše o to, aby se přeškolil na statistiku. Hlavní omezení, která přinesla nastalá

situace, tak byla dvojí: podstatně ztížená možnost komunikace se západními kolegy a obtížné

získávání západní literatury. Publikovat v zahraničí však paradoxně možné bylo, ještě v roce

1979 vyšel poslední článek IMH, který napsal společně se svým školitelem z Berkeley prof.

Harrisonem.401 

Přestože Ivan Havel získal v Berkeley titul Ph.D., dokončil po návratu i svou aspiranturu,

kterou započal u Jiřího Haškovce, protože doktorský titul z USA se tehdy v Československu

neuznával  (byť  IMH  si  ho pochopitelně vážil  více než  CSc.)  a  nostrifikace tudíž  nebyla

možná.  Bylo  mu  nicméně  umožněno podat  tutéž  práci,  kterou  v  Berkeley  obhájil  coby

dizertaci, jako kandidátskou práci. V roce 1974 tedy získal ještě titul CSc.402 Byl přitom snad

jedním z posledních, kdo směl předložit kandidátskou práci v angličtině.403

Z hlediska vědeckého zaměření Ivana Havla v Berkeley velice zaujala umělá inteligence,

nicméně v Praze pro ni nenašel ihned pochopení. Vedoucí ÚTIA Perez ji zprvu považoval za

„ideologicky  problematickou,“404 později  tuto  oblast  vědy  nazvali  „výzkum  komplexních

procesů u lidí a strojů.“405 V prvních letech se však IMH věnoval především robotice.

Posun ve svých vědeckých zájmech  nakonec nejlépe formuluje on sám: „Já jsem celý

život měl nějakou takovou návaznost. Neskočil jsem z něčeho do něčeho jiného. Já jsem začal

jako jemný mechanik, ale na elektrických přístrojích. Čili jsem se naučil trošku tu elektřinu.

Pak jsem šel  na tu techniku.  Tam jsem se dostal  k těm počítačům. Od počítačů k umělé

inteligenci. Od umělé inteligence ke kognitivní vědě a od kognitivní vědy k filosofii, která mě

zajímá teď. Takový zvláštní průřez a vždycky to nějak souviselo. … [Nejprve tedy] regulérní

události, což bylo vlastně téma, které se odvíjelo od té diplomky. … Pak bylo to, co navazovalo

na tu dizertačku v Americe.  To se jmenuje striktně deterministické gramatiky a jazyky.  …

Řešení úloh robotem, to je to třetí téma. … A pak jsem se ještě v těch pozdních 70. letech

vrátil  trošku k těm automatům,  měl  jsem k nim takový nostalgický vztah,  a zavedl  jsem

pojem větvících se automatů a na ně jsem napsal  několik článků,  z  nichž jeden vyšel  na

pokračování opět v zahraničním časopise (Theoretical Computer Science), On Branging and

informace a automatizace ČSAV. 
401 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/papers-90.html (citováno dne 3. 10. 2013) 
402 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/extended_cv.html (citováno dne 5. 10. 2013) 
403 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
404 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
405 Tamtéž.
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Looping. To jsem si celkem považoval, ale bylo to trošku mimo mainstream.“406 

8.2 Semináře

V ÚTIA v roce 1973  začal  vést  také  seminář,  kterážto  forma je  pro IMH od  té  doby

charakteristická. Jednalo se nejdříve o „vedení pravidelného semináře o von Misesově pojetí

náhodnosti a o navazujících modelech (Martin-Löfova kniha)“ v akademickém roce 1973 –

1974  a  od  roku  1974  do  roku  1978  o  „pravidelné  přispívání  k  semináři  o  teorii

pravděpodobnosti a jejích aplikacích (včetně serie přednášek o teorii pravděpodobnostních

automatů).“407

Tyto semináře lze chápat v kontextu Havlovy touhy po poznání jako snahu dělat něco nad

rámec povinností.  Tím se asi  odlišoval  od průměrného pracovníka ÚTIA:  „To byla hodně

matematická a technická záležitost, takže tam ti lidi (v 70. letech – pozn. aut.) celkem žili

spokojeně. Co mně vadilo, že nemají ambice nějak vyniknout třeba na světové úrovni nebo

něco takového, prostě dělali si tu svou práci, psali výzkumné zprávy, které se žádaly...“408

Takto lze chápat také Havlovu častou účast na seminářích Petra Vopěnky na Matematicko-

fyzikální fakultě UK, na které začal chodit již koncem 60. let, a na Katětovových seminářích,

na které začal chodil  již v 50.  letech (viz podkap. 6.2.1  Samostudium)  a pokračoval až do

konce let sedmdesátých.409

Petr Vopěnka (*1935) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde po

jejím absolvování byl též zaměstnán. V roce 1965 byl jmenován docentem, v roce 1968 bylo

vědeckou radou UK schváleno jeho profesorské jmenovaní řízení, ke jmenování ale došlo až v

roce 1990. Po celou dobu mohl zůstat na fakultě, nemohl se však zúčastňovat zahraničních

konferencí. 

„Patří  k  významným  světově  známým  matematikům.  Zpočátku  se  věnoval  topologii,

později  pak teorii  množin a matematické logice;  na začátku sedmdesátých let založil  tzv.

alternativní teorii množin (alternativní vůči klasické Cantorově teorii), kterou pak rozvíjel v

řadě článků a monografií. … Od poloviny osmdesátých let se věnoval filosofickým otázkám

matematiky (zvláště v souvislosti s Husserlovou fenomenologií).“410

O velké aktivitě v oblasti organizování vědeckých seminářů svědčí i založení konference
406 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
407 Ivan M. Havel - přednášková činnost. AJM.
408 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
409 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
410 Zdroj: http://www.vize.cz/download/laureat-Petr-Vopenka-cz-bio.pdf (citováno dne 18. 11. 2013) 

104

http://www.vize.cz/download/laureat-Petr-Vopenka-cz-bio.pdf


Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS) spolu s J. Bečvářem a J. Gruskou.

Tato konference byla inspirována polskou konferencí, které se IMH zúčastnil v roce 1972. O

rok později se již konala na Štrbském plese. Takto se konference opakovaly již pravidelně,

jeden rok v Polsku, jeden rok v Československu.411

Další  pravidelnou vědeckou událostí  IMH byl  tzv.  SOFSEM neboli  softwarový seminář,

založený Josefem Gruskou. IMH se zpočátku nechtěl semináře účastnit,  neboť se mu jevil

jako málo teoretický, nicméně nakonec se nechal umluvit a v prosinci 1977 se poprvé zúčastnil

semináře na Labské boudě.412

SOFSEMy bývaly 14-denní, což byla doba dostatečně dlouhá na to, aby se – navíc ještě ve

spojení s prostorovou vzdáleností – lidé dostatečně uvolnili a otevřeli. „Vznikla tam taková ...

oáza  přátelská  a  apolitická  až,  řekněme,  disidentská,  ale  to  je  moc silné slovo.  (úsměv)

Prostě ... – tam se mohlo žertovat! Na úkor mocipánů. … Z tehdejšího hlediska to bylo …

vykrojení  ze všedního života,  ze všech starostí.  … [Výhodou bylo],  že to bylo čtrnáct dní,

několik dní trvalo, než člověk smyl ze sebe tu špínu města ... a hrozně jsme si užili. Hrozně

legrace taky třeba. Tam bylo téměř povinné, že ti, co měli tu hlavní přednášku, museli ji mít

zábavnou. … Byl tam třeba i anti-SOFSEM. A to vzniklo spontánně, že se udělal v ten druhý

týden večerní program, který byl vlastně parodií na ty přednášky. (úsměv) A jiné čertíky. …

Ale legrace je  jedna věc a  druhá věc je  to,  že  si  tam člověk  odpočinul  od  té  atmosféry

normalizační, průserové, takže já jsem tam pak začal hrozně rád [jezdit].“413

Dagmar  Havlová,  nynější  manželka  IMH,  vzpomíná,  že  součástí  SOFSEMů  býval  i

maškarní bál: „Jezdili jsme pravidelně i na konference Sofsem - to byl dvoutýdenní softwarový

seminář, obvykle někde v horách, daleko od civilizace. Vždycky tam byl maškarní bál, a my

jsme tam s Ivanem bývali hvězdami.“414

Krom tuzemských či  východoevropských konferencí se IMH v 70.  letech zúčastnil také

několika konferencí na západě. Sám zmiňuje ICALP415 neboli  International Colloquium on

Automata,  Languages and Programming. Tato konference se konala prvně v Paříži  v roce

1972416 a ve sborníku z této konference vyšel IMH a prof. Harrisonovi společný článek, který se

411 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
412 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
413 Tamtéž.
414 PECHÁČKOVÁ, Marcela. O velké Lucerně a Malém Slovensku. In: Instinkt: společenský magazín. 2011, 31/11. 

Praha: Sebastian Pawlowski, 2002- . ISSN 1213-774X.
415 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
416 Zdroj: http://www.eatcs.org/index.php/conferences (citováno dne 7. 10. 2013) 
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jmenoval On a Family of Deterministic Grammars.417

V  rámci  této  konference  byl  IMH  dokonce  „několikrát  jako  předseda  programového

výboru, ale jen asi dvakrát jsem se tam dostal, pak už mi zakazovali cestovat.“418

Poslední konference v západní Evropě se IMH zúčastnil v roce 1976 a sice v Edinburghu.

Toho roku se ještě zúčastnil konferencí v Polsku, další zahraniční konferenční příležitost měl

opět až v roce 1990.419

8.3 Robotika

Vedle umělé inteligence se Ivan Havel snažil v Praze prosadit robotiku. Byl přitom veden

myšlenkou, že sice možná čs.  věda nedisponuje vyspělou technologií,  ale má nadané lidi,

takže  technologie  by  se  mohla  dovážet.  Za  tím  účelem  založil  při  Československé

kybernetické společnosti, která vznikla roku 1966420 a jejímž členem byl díky Jiřímu Haškovci

od  konce  60.  let421,  skupinu  pro  robotiku.  V  rámci  této  skupiny  se  organizovaly  interní

semináře a přednášky.422

Také těchto seminářů se IMH aktivně účastnil, v letech 1974 – 1980 se podílel na jejich

organizaci a vedení. Semináře se konaly vždy jednou měsíčně a Ivan Havel na nich přednášel

od roku 1974 do roku 2005, kdy byl seminář ukončen, celkem 31krát (s výjimkou let 1978, 1981

a 1982 měl vždy alespoň jednu přednášku ročně).423 

Zasadil se také za vznik výzkumného ústavu u Prešova. Jeho nápadu se však ujali  také

průmysloví technici, kteří chápali robotiku spíše jako výrobu průmyslových robotů. A tak čím

více se začínalo prosazovat toto pojetí na úkor Havlova pojetí vědeckého, začal se od robotiky

IMH vzdalovat. 

Jeho nadřízení v ústavu tyto aktivity vítali. Až do roku 1977 bylo celkově vnímání IMH ještě

víceméně nezávislé na VH. IMH se domnívá, že v ústavu sice „věděli, že … nejsem úplně košer,

ale … jenom proto, že mám bratra, který psal divadelní hry... Neviděli v tom žádné nebezpečí,

dokud tam nezačali chodit estébáci, kteří mě začali hlídat.“424

417 Zdroj: http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/icalp/icalp72.html#HarrisonH72 (citováno dne 7. 
10. 2013) 

418 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
419 Ivan M. Havel - přednášková činnost. AJM.
420 Zdroj: http://www.cski.cz/ (citováno dne 3. 10. 2013) 
421 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM. 
422 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
423 Ivan M. Havel - přednášková činnost. AJM.
424 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
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8.4 Rodinné a přátelské vazby

Rodinný život se od doby před odjezdem do Ameriky velice změnil. Především zemřela

matka Božena Havlová, kterážto jako silná ženská postava byla pro všechny tři muže Havlovy

velice významná. IMH i spontánně říká: „V těch sedmdesátých letech matka byla mrtvá a

nebyl nikdo, kdo by mně radil...“425 Otec Václav M. Havel tedy již žil sám, od roku 1969 byl v

důchodu.426 Stále však setrvával v rodinném bytě na pražském nábřeží, kde až do roku 1971 žil

i jeho syn Václav s manželkou Olgou.427 Téhož roku se VH dostal na seznamu zakázaných

autorů.428 Poté se uchýlil na Hrádeček, chalupu, která se nachází poblíž Trutnova a kterou VH

koupil v 60. letech. Ocitl se tak v izolaci od pražského světa, hůře dostupný i svému bratrovi.

IMH a VH se tedy v první polovině 70. let vídávali zhruba třikrát ročně, obvykle právě na

Hrádečku.429

Pokud tedy pro období 60. let bylo typické, že spolu bratři byli v každodenním kontaktu a

jeden  druhému  předávali  zprávy  ze  světa  kultury  či  vědy,  pro  první  polovinu  70.  let  je

charakteristická naopak odloučenost. I nadále však přetrvaly styky s přáteli z dřívějších let,

jak dokládá například korespondence VH s Josefem Šafaříkem. V červnu 1972 navštívili oba

bratři Havlovi Šafaříka, jeho manželku a Jiřího Kuběnu v Brně, následně navštívili několik

míst na Moravě.430 Anna Šafaříková si dojmy z tohoto setkání zapsala do svého deníku: „Vašek,

jak domluveno, přijel 16. června a Ivan z Prahy v devatenáct hodin k Jirkovi (Kuběnovi), přišli

jsme též a seděli do půl jedné, pak vzali Pražáky k nám na nocleh. Oba mají moderní dlouhé

kotlety a vlasy ve vlnách přitlačeny k hlavě. Rozmluva byla dobrá. (…) V sobotu se prohlížel

bývalý Havlov (nyní pionýrské sídlo). … Druhý den … čtení Izušovy I. kapitoly (první kapitoly

ze Šafaříkovy knihy Cestou k poslednímu – pozn. red.). … Účin nebyl takový, Jirka usnul, stále

někdo míchal čajem, zapaloval si cigarety, ale oba Havlové byli chyceni a živě reagovali.“431

Povědomí o těchto vazbách je důležité ze dvou důvodů: jednak nám dává na vědomí, že se

Ivan Havel i v první polovině 70. let zajímal též o věci, jimiž se sám odborně nezabýval, tedy i

425 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
426 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 49-50. 
427 Svazek a. č. 844731 MV, zpráva o prošetření z 18. 4. 1977
428 Zdroj: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/zivotopis/1969-1976 (citováno dne 5. 10. 2013) 
429 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
430 HRON, Jan. Korespondence Václava Havla. Praha: UK 2008. Diplomová práce. Filozofická fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, str. 63 – 64.
431 ŠAFAŘÍKOVÁ, Anna. Deník (1924-1978). Redaktorsko-nakladatelský projekt Mgr. Zuzany Gilarové při 

Jihočeské univerzitě, 2005, str. 71 – 72. Citováno podle HRON, Jan. Korespondence Václava Havla. Praha: UK 
2008. Diplomová práce. Filozofická fakulty Univerzity Karlovy v Praze, str. 64.
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o filosofii a umění, s nimiž se seznámil již jako mladý hoch na Havlově. Za druhé se jedná o

doklad  toho,  že  po  okupaci  „to  všechno  neusnulo“,  že  VH,  byť  pobýval  na  Havlově,

nezpřetrhal všechny vazby, že tyto se pouze staly méně časté. 

…

V této době manželé Ivan a Květa Havlovi založili rodinu. Roku 1972 tak do rodiny, jejímž

patronem je sv. Václav,432 přichází syn Vojtěch, o dva roky později syn Prokop (zvaný Pupa).

Jména přitom nebyla vybrána náhodně, jedná se o vědomý výběr jmen českých světců. „Chtěli

jsme české svaté,  i  když jsme nebyli  … praktikující  katolíci.  … A já jsem říkal,  že nechci

„Václava“,  protože to nejde.  Jednak [protože linie Václavů pokračovala VH,  nikoli  IMH] a

jednak jsem byl proti tomu, aby bylo víc Václavů v rodině, protože se pak budou plést.“ 433

Staršímu Vojtěchovi byl za kmotra jeho strýc Václav.434 

8.5 První zkušenost s StB: kauza MATEMATIK

Pro další  události  je  důležité  říci,  že v  první  polovině 70.  let  nabyl  Ivan Havel  první

zkušenosti s StB, a sice v kauze prof. Karla Čulíka, který byl krom jiného oponentem Havlovy

diplomové  práce  v  roce  1966.435 Tato  kauza  započala  v  září  1972  pod  krycím  jménem

MATEMATIK. Prapůvodní motiv bylo „podezření z páchání tr. činu ohrožení hospodářského

tajemství … a ohrožení deviz.hospodářství...“436 Toho se měl Čulík údajně dopustit tím, že

„jako  samostatný  vědecký  pracovník,  zařazený  v  koncepční  vědecké  skupině  VÚMS

(Výzkumný  ústav  matematických  strojů  –  pozn.  aut.)  Praha,  která  se  zabývá  vědeckým

výzkumem  v  oboru  matematických  strojů,  bez  souhlasu  vedení  VÚMS  spolupracuje  s

některými  odborníky  a  ústavy  kapitalistických  států,  kteří  se  zabývají  stejnou  vědeckou

problematikou... ČULÍK bez souhlasu vedení VÚMS zasílá do KS své odborné práce, které

jsou tam zveřejňovány v různých publikacích... Během zaměstnání ve VÚMS ČULÍK nikdy

nežádal o povolení publikace svých prací v zahraničí, jak mu ukládala Směrnice...“437

V Čulíkově spisu figuruje IMH poprvé v souvislosti s kontaktováním zahraniční univerzity

432 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 118. 

433 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013.
434 „Abys měl taky trochu přehled o naší rodině: kluci klackovatí, zejména Tvůj kmotřenec Vojta.“ HAVEL, Ivan 

M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice Knihovny 
Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 61. 

435 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Kristýna Shonová (roz. Thumová), AJM.
436 Svazek a. č. 634053 MV, rozhodnutí o zavedení osobního svazku na prof. Dr. Čulíka  Karla, CSc. ze dne 21. 9. 

1972. 
437 Svazek a. č. 634053 MV, návrh na zavedení osobního svazku ze dne 12. 9. 1972. 
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ve věci shánění zaměstnání v cizině: „ … ČULÍKŮV známý Ivan HAVEL dne 7.2.1974 napsal

Erik Meineche SCHMIDT na univerzitu Aarhus v Dánsku sdělení, ve kterém připomíná prof.

ČULÍKA,  se  kterým se  setkal  ve Vysokých  Tatrách.  Sděluje  SCHMIDTOVI,  že ČULÍK  je

schopen po dlouhých a těžkých jednáních použít povolení k trvalému vystěhování do ciziny.

Proto  shání  zaměstnání  někde  v  Evropě.  HAVEL  proto  prosí  SCHMIDTA,  jaká  by  byla

příležitost v jejich ústavu …“438

Ivan Havel  si  však tuto kauzu vybavuje v souvislosti  se zasíláním literatury a hlavně v

souvislosti s tím, že byl prvně na výslechu (záznam z něj se bohužel ve spisu Karla Čulíka

nevyskytuje): „Matematik profesor Čulík byl přítelem Američana profesora Arbiba, který tady

byl na legální návštěvě, a on po Arbibovi poslal do ciziny svůj matematický rukopis, posílat se

nesmělo tehdy. On byl zaměstnán v Matematickém ústavu, tam by z toho měl potíže. Pro

jistotu to poslal bez titulní stránky, aby to byl čistě matematický text. Nenapadlo je, že budou

toho Arbiba nějak na hranicích, snad na letišti, [prohledávat], prostě to našli a byly z toho

potíže. A já jsem byl pak na výslechu ohledně tohoto. Co vím o Čulíkovi, co vím o Arbibovi a

takové širší věci, ale byl to taky můj první výslech. Jak obvykle to bývá u prvního výslechu,

člověk celkem odpovídá na otázky, pak se teprve naučí, že se nesmí nic říkat.“439

Případ prof. Čulíka nicméně nejspíš takříkajíc vyzněl do ztracena (tedy krom toho, že mu

StB znepříjemnila několik let života). Poslední odstavec jeho spisu totiž zní:  „Vzhledem k

tomu, že nebyla prof.  ČULÍKOVI prokázána trestná činnost a zasíláním svých odborných

materiálů  do KS  bez  příslušného povolení  se  dopustil  pouze přestupku,  který  byl  řešen

profylakticky a proto, že prof. ČULÍK odešel k 31.1.1974 z VÚMS Praha do svého bydliště v

Brně, kde se také uchází o zaměstnání,“.440 Jelikož záznam končí nedokončenou větou, lze se

domnívat, že v archivu poslední strana zkrátka chybí, nicméně je zjevné, že vyšetřování bylo

skončeno. 

Důležitá je však tato zkušenost pro IMH, protože si již prošel „křtem těch výslechů na

rozdíl od některých, kteří měli první výslech už na nějakou důležitou věc ohledně Charty a

zpravidla na prvním výslechu řekli víc, než měli. A pak už to jelo.“441

438 Svazek a. č. 634053 MV, záznam číslo 31 ze dne 18. 3. 1974. 
439 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
440 Svazek a. č. 634053 MV, závěrečná zpráva s návrhem na ukončení rozpracování akce „MATEMATIK“ osobní 

svazek číslo 19104, 8. 4. 1974
441 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
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9. Po Chartě 77

Ivan Havel během svého dosavadního života narazil na řadu překážek, které ho potkaly

prostě kvůli tomu, z jaké rodiny pocházel a kdo byli  jeho příbuzní. Jako mladý hoch měl

problémy se studiem kvůli rodičům (a pravděpodobně i strýci Milošovi), po návratu z USA

musel změnit zaměstnání – jak sám říká – kvůli bratrovi.442 Problémy s prací po návratu z

USA lze nicméně považovat i za souhru více okolností. Roli nemuselo hrát jen to, že jeho

bratr byl veřejně činný, ale i to, že se zkrátka vrátil z Ameriky, měl vazby na americké úřady,

americké občany, emigranty či exulanty československého původu, a tak jednoduše nebylo

myslitelné, aby člověk s takovými kontakty pracoval někde, kde má StB své důležité zdroje

informací (IMH hovořil o velikém počítači, „který měl evidovat všechny lidi a to bylo přísně

tajné“443). 

Přesto  mu  nakonec  bylo  umožněno  pracovat  v  Československé  akademii  věd.  Dopis

Gustávu Husákovi z 8. dubna 1975444 od Václava Havla zřetelné obtíže zatím nezpůsobil, IMH

se v roce 1976 ještě zúčastnil konference v Edinburghu. Koncem toho roku či spíše začátkem

roku následujícího se však mělo všechno – byť pozvolna – změnit. 

„V neděli 6. ledna 1977 večer bylo poprvé zveřejněno Prohlášení Charty 77. Jeho signatáři

kritizovali „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž

dodržování se zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci

v Evropě. V dokumentu signatáři vyzvali představitele domácího režimu k nápravě tohoto

stavu a k zahájení konstruktivního dialogu o tomto tématu.“445 

Ivan M. Havel toto prohlášení nepodepsal, přičemž důvod nepodepsání byl podobný jako u

jiných chartistů a jejich rodin: stačilo, když to z rodiny podepíše „jen“ jeden. „Já jsem o Chartě

věděl dřív, než vyšla, ale nepodepsal jsem ji, protože bratr přišel a řekl: „Něco chystáme a je to

trošku po nakloněné rovině...“ Mně a mé tehdejší ženě říkal: „Radši to nepodepisujte, mělo by

to následky, stačí, když to podepsal jeden z rodiny.“ Tak jsem to nepodepsal a pak s odstupem

času už mně to bylo blbý to podepisovat v nějaké té třetí vlně.“446

Od prapočátku však měl k Chartě blízko. O tom stejně jako o vztahu IMH k Chartě svědčí

442 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 2. 2012.
443 Tamtéž.
444 HAVEL, Václav a ŠULC, Jan, ed. Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech. Vyd. 1. Praha: Torst, 1999. 

1307 s. Spisy; 4. ISBN 80-7215-090-1, str. 108. 
445 Zdroj: http://libpro.cts.cuni.cz/charta/ (citováno dne 9. 10. 2013). Pro bližší informace k dění po zveřejnění 

Prohlášení Charty 77 viz SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. Vyd. 1. V 
Praze: Paseka, 2013. 447 s. ISBN 978-80-7432-302-7, Kapitola II: Opozice. 

446 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
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následující vzpomínka Jiřího Kuběny: „Asi 10. ledna se v Brně objevil Ivan Havel: pár dní po

explosi, odpálené Chartou 77. Zastihl jsem ho u Šafaříků. Přijel zřejmě pro dodatečné podpisy

některých zatím nekontaktovaných Brňanů. Ale nezvonil tentokrát na správný zvonek: a už

vůbec ne ve správnou dobu. Josef Šafařík, který si odžil peklo estébáckého psychothrilleru, a

právě se – po ztraceném roce – chystal ponořit do svého – bez ustání haceného – životního

díla  (za pár týdnů ho čekala sedmdesátka!),  varoval  už v roce 1975  (před  odstartováním

Dopisu Husákovi) Vaška Havla od politisace kultury: její důsledky teď prožil na vlastní kůži.

Ale nebyl v tom strach o sebe, celým životem prokázal, že se nebojí a nehodlá bát ničeho, ani

posměchu: věděl však, co na generace bude ztraceno. A suverénní tvorba, na nikom a ničem

nezávislá činnost ducha, pro něj byla prioritou absolutní. Když se Ivan konečně zeptá, zda

podepíšeme či ne, odpoví Melin – jak by mne ve snu nenapadlo – otázkou, která vyráží dech:

„A Tys to podepsal?“ Naprosto čestný, lži neschopný Ivan, rudý jak višeň, doznal bez vytáček,

že ne;  a také hned dodal  proč:  „To mi nařídil  Vašek:  Někdo v rodině musí zůstat ,čistý'.“

Návštěva dál  už  dlouho netrvala.  Hloupé a zbabělé by teď  bylo dodat,  že jsem to chtěl

podepsat. I když je to pravda.“447

...

Prohlášení  Charty tedy mezi  prvními  podepsal  Václav  Havel  (1.  1.  1977,  zaměstnáním

„spisovatel“), o 5 let déle i Olga Havlová (5. 3. 1982, „v domácnosti“). 448 O několik let později

prohlášení podepsala už ve zcela jiném kontextu první žena Ivana Havla Květa, toho času

Dienstbierová (30. 9. 1988, „úřednice“).449 

Komunistická moc se po zveřejnění prohlášení Charty 77 zaměřila primárně na chartisty.450

Ve  své  analýze  politického  myšlení  VH  píše  Jiří  Suk:  „Pro  Husákovo  stranické  vedení

představovala československá helsinská iniciativa nebezpečí prvního řádu: vyšetřování bylo

oficiálně zahájeno pro spáchání trestných činů podvracení  republiky a poškozování  jejích

zájmů v cizině.  Avšak obvinit  a odsoudit Havla,  Patočku,  Hájka a další  signatáře jen na

základě prohlášení  z  1.  ledna 1977  nemohlo po Helsinkách 1975  obstát.  Plošné zatýkání

chartistů bylo vyloučeno, prozatím je – včetně tří mluvčích – předvolávali ke „svědeckým“

447 KUBĚNA, Jiří. Paměť básníka: z mého orloje: (vzpomínky na přítomnost). Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 454 s., 
[75] s. obr. příl. ISBN 80-7294-186-0, str. 356. 

448 CHARTA 77, CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, ed. a PREČAN, Vilém, ed. Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 3. 
Vyd. 1. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, str. 346.

449 Tamtéž, str. 342. 
450 Viz SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2013. 447 

s. ISBN 978-80-7432-302-7, Kapitola II: Opozice. 
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výslechům.“451 Václav Havel  byl  vybrán jako exemplární  případ  a  byl  narychlo obviněn z

dodávání textů pařížskému Svědectví. Nejprve byl obviněn podle § 98 z podvracení republiky,

později bylo obvinění změněno na poškozování zájmů republiky v zahraničí podle § 112.452

Období od poloviny ledna do května 1977 tak VH strávil ve vyšetřovací vazbě.453

9.1. Svazek č. 844731 MV, krycí jméno Sáva 

Postupem času se však komunisté začali zaměřovat i na rodinné příslušníky chartistů a v

jejich hledáčku se tak ocitl i Ivan Havel. „Jeho“ svazek č. 844731 MV (ministerstvo vnitra) byl

založen pod krycím jménem Sáva 4. 3. 1977. Zprávy však získávali i zpětně z února 1977. První

záznam měl v kolonce „stručná podstata poznatku“ napsáno: „Ing. HAVEL Ivan – názory na

situaci kolem Václava Havla.“454 Z této, zrovna jedné z nejhůře čitelných zpráv se lze dočíst, že

IMH byl ve styku s jádrem Charty, že měl k dispozici klíčové dokumenty a podobně. Zároveň

IMH informátorovi StB sdělil ohledně vazby VH, že „mu bratra není líto, vždyť … by to byla

ostuda,  kdyby bojovník proti  režimu nebyl  ani  ve vězení.  … Jinak pobyt ve vazbě má na

Václava  HAVLA velmi  příznivý  dopad,  protože  …  má námět  pro  novou  hru  z  prostředí

vězení.“455 Pro všechny znalé humoru IMH budiž toto zároveň dokladem, že – řečeno v tomto

duchu  –  zřejmě  StB  vskutku  měla,  jak  sama  píše,  seriózního  TS,456 který  dokázal  IMH

autenticky zachytit.457

…

Aby mohla StB proti Ivanu Havlovi účinně zakročit, musela si pochopitelně nejdříve zjistit,

kdo to Ivan Havel  vlastně je.  Ve zprávě z února 1977,  nazvané prostě Ing.  HAVEL Ivan –

charakteristika, se nám tak nabízí jedinečný obraz Ivana M. Havla v očích StB. 

„Ing.  Ivan HAVEL je zaměstnán jako samostatný vědecký pracovník … je velmi nadaný

matematik … Někdy kolem roku 1968458 byl  na dvouroční stáži v USA a to právě v oboru
451 SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2013. 447 s. 

ISBN 978-80-7432-302-7, str. 84. 
452 Tamtéž, str. 84–85. 
453 Zdroj: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/zivotopis/1977-1988 (citováno dne 10. 10. 2013) 
454 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z března 1977. 
455 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z března 1977. 
456 TS = tajný spolupracovník (agent). Zdroj: http://www.abscr.cz/cs/vnitro-vysvetlivky (citováno dne 10. 10. 

2013) 
457 Pro ilustraci citace z dopisu bratrovi do vězení: „Skóroval jsem další trumf nad Tebou. Byl tady jeden mladý 

finský vědec, který si koupil moji knížku a rozhodl se učit se česky, aby si ji mohl přečíst. Neslyšel jsem 
dosud, že by se někdo byl takto rozhodl, aby si mohl přečíst Tvé hry!“ HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. 
Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 
978-80-87490-05-1, str. 106. 

458 V letech 1969 – 1971.
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matematiky459 a získal údajně titul PhDr., který však běžně nepoužívá.460 Podle doměnek (sic)

PRAMENE mu ke stáži dopomohl společný přítel Dr. Václav PFEFFER, který dříve působil na

Karlově  univerzitě  a  byl  označován za  velmi  nadaného matematika  světového významu.

PFEFFER emigroval v roce 1968 a nyní žije v USA. ing. Havel s tímto udržuje živý kontakt … a

zasílá mu HAVEL různé knihy z oboru elektro a matematiky. Za pobytu v USA navázal mnoho

styků, které udržuje i dnes. 

ing.  HAVEL je  velmi  nadaný člověk,  který vzhledem ke svému původu  se nedostal  k

dennímu studiu do vyšších stupňů škol a proto studoval večerně. Je nadprůměrně nadaný s

širokými všeobecnými znalostmi. Specializuje se však na obor matematika, který se stává jeho

„koníčkem“.  V  současné  době  připravuje  vydání  odborné  knihy  v  SNTL  jejíž  název  je

pravděpodobně „TEORIE A …..“ a tato již byla SNTL nabídnuta a údajně i přijata. 

ing. HAVEL je ženatý, manželka se jmenuje Květoslava a má v manželství dvě děti, syny.

Jeho žena je nyní v domácnosti. Oba umějí perfektně anglicky a společně rádi čtou anglickou

literaturu, kterou získali za pobytu v USA, nebo kterou si nechávají … zasílat.

Mezi  styky  patří  JUDr.  Stanislav  MACHÁČEK  …,  ing.  ČESANÝ  Igor  –  pracovník  Čs.

aerolinií, ing. Radim KOPECKÝ …, Jan ŠKODA … a ing. KLADIVA... Toto jsou však pouze styky

z jedné oblasti. ing. HAVEL zná většinu přátel Václava HAVLA z oblasti literatury a umění. 

Ke svému bratrovi  spisovateli  Václavu HAVLOVI  má velmi  vřelý vztah i  když na jeho

nynější polit. angažovanost se dívá „dost s nadhledem“ nijak ji sice neschvaluje, ale vzhledem

k tomu, že jde o bratra, „chápe ji a bere tuto činnost Václava jako jakousi samozřejmost.“461

Byli-li mezi „styky“462 uvedeni Stanislav Macháček, Radim Kopecký a Jan Škoda, nelze si

tato jména nespojit se členy Šestatřicátníků, společenství kolem VH z 50. let. V seznamech

spolupracujících  s  StB  lze  skutečně podle  data  narození  najít  i  tyto  tři  muže.  Stanislav

Macháček (nar. 1935) figuruje poprvé v záznamu StB v červnu 1975, 7. 3. 1979 byl převeden z

PO (prověřovaná osoba) na A (agent, tajný spolupracovník).463 Jan Škoda (nar. 1936) figuruje

již v roce 1966 jako agent.464 A Radim Kopecký (nar. 1936) figuruje ve spisech StB již od roku

459 V oboru Computer Science.
460 Získal titul Ph.D. a nesměl ho používat. 
461 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 23. 2. 1977
462 „Styk (ST): Zájmová osoba, s níž orgán nebo prostředek APz navázal přímý osobní styk a je obvykle známo 

pouze příjmení a pracovní zařazení.“ APz = agenturní průzkum. Zdroj: 
http://www.abscr.cz/data/pdf/pomucky/agenturni-terminologie-zsgs-1983.pdf (citováno dne 11. 10. 2013) 

463 Zdroj: http://www.abscr.cz/data/pdf/knihy/C88/C88_15.pdf , str. 102, citováno dne 10. 10. 2013 
464 Zdroj: http://www.abscr.cz/data/pdf/knihy/C54/C54_15.pdf , str. 77, citováno dne 10. 10. 2013 
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1956, roku 1972 jako PO (prověřovaná osoba), 5. 10. 1976 byl převeden na A (agent).465 

Díky  Medailonkům  Šestatřicátníků ve  výběru  z  jejich  tvorby466 známe  i  přesná  data

narození, která jsou s daty těchto uvedených osob shodná. Všichni tři přitom měli společného

i více než jen mladické přátelství s Šestatřicátníky. Martin C. Putna k tomu píše: „Pozornosti

je  ovšem  hoden  i  vývoj  oněch  „neliterárních“  či  „nevyvolených“  z  původního  okruhu

Šestatřicátníků. Ti totiž sice nevstoupili do literatury – ale někteří z nich se pokusili vstoupit

do „reálné“ politiky. Příležitost se zdála kynout roku 1968. Petr Wurm (nar. 1936) se rozhodl,

že  využije  legální  platformu  Československé  strany  socialistické  k  vybudování  skutečné

politické opozice vůči komunistické straně. Ke vstupu přiměl i další bývalé Šestatřicátníky –

Radima Kopeckého,  Jana Škodu (1936-2009)  a  Stanislava Macháčka (nar.  1935).  Dokonce

navázal kontakt s některými skupinami vyloučených členů komunistické strany a roku 1971 ve

spolupráci  s  nimi  vypracoval  projekt  Malý  akční  program  Československého  hnutí  za

demokratický socialismus. Za to pak byl zatčen, odsouzen a tři roky vězněn (Radim Kopecký

vyvázl s podmínkou).  Jiný bývalý Šestatřicátník,  Jan Škoda, se naopak ve znormalizované

socialistické straně udržel a stal se dokonce jejím významným funkcionářem. Ovšem, díky

tomu to byl v klíčových momentech listopadu 1989 mimo jiné on, kdo umožnil Občanskému

fóru  a  svému  dávnému  příteli  Václavu  Havlovi  přístup  na  proslulý  balkón  Melantricha,

patřícího socialistické straně.“467

Z dokumentů, dostupných v Archivu bezpečnostních složek, však lze dohledat informace

pouze o Radimu Kopeckém a Janu Škodovi, svazek Stanislava Macháčka byl koncem roku

1989 zničen. Ze zachovaných spisů vyplývá, že Radim Kopecký byl kontaktován StB ve třech

případech: na konci 50. let v souvislosti se styky s občany západních států, počátkem 70. let v

souvislosti s Čs. stranou socialistickou a v září 1976 navíc kvůli jeho známosti s VH. V červenci

1981 však již StB z vlastní iniciativy s Kopeckým rozvázala spolupráci, jelikož se jí začal jevit

jako neseriózní a nedůvěryhodný zdroj (poslední „agenturní zprávu“ předal Kopecký v říjnu

1979).468

S  Janem  Škodou  byla  navázána  spolupráce  v  roce  1967  –  opět  v  souvislosti  s  jeho

zahraničními kontakty. Poté spolupráce ustala a byla obnovena v roce 1972 – opět v souvislosti

465 Zdroj: http://www.abscr.cz/data/pdf/knihy/C88/C88_8.pdf , str. 8, ctováno dne 10. 10. 2013 
466 PUTNA, Martin C., ed. a HRON, Jan, ed. Rozhovory '36; Stříbrný vítr: výběr z tvorby Šestatřicátníků. Vyd. 1. 

Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 215 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 2/2010. ISBN 978-80-903518-2-0.
467 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 1. Praha: Knihovna 

Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-07-5, str. 92-93. 
468 Svazek a. č. 571189 MV.
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s Čs. stranou socialistickou. V roce 1976 již předal několik zpráv i ohledně VH. Roku 1980 však

i s ním StB z vlastní iniciativy rozvázala spolupráci. „V akci „TOMIS“ (krycí jméno VH – pozn.

aut.) však TS plně nevyužíval svých možností a to z osobních důvodů (dlouholeté přátelství s

objektem).“469

Z dopisů IMH Václavu Havlovi do vězení se taktéž dozvíme, že nejméně se dvěma z nich

Havlovi udržovali  styky i  na počátku let osmdesátých. V dubnu 1980 totiž píše IMH VH:

„Minulou sobotu jsme byli s Radimem [Radim Kopecký (nar. 1936) – pozn. IMH] gratulovat

Prokopovi (Prokop Drtina – pozn. IMH) k osmdesátým narozeninám.“470 V prosinci 1982 zase

píše: „Na štědrý den v poledne jsme byli na šnecích se slávisty. Všichni pozdravujou a těší se,

že na příští šneky přijdeš už i Ty. Miladě [Milada Škodová, lékařka (žena Jana Škody) – pozn.

IMH] jsem se zmiňoval o Tvých loktech; vzkazuje, že obstřiky, jsou-li Kenalogem a je-li jich

více, mohou škodit, měknou po nich kosti.“471

Poslední uvedený „styk“, Igor Czesaný (nesprávně uveden jako „Česaný“), je Ivanu Havlovi

jako agent StB znám již několik let, neboť se sám v 90. letech seznámil se záznamy StB, které

na něj byly vedeny. V období před revolucí však o tom, kdo je agent StB, přirozeně neměl ani

tušení.  Czesaný patřil  k dlouholetým přátelům IMH, znali  se již od 50.  let ze Slávie.472 V

archivním protokolu agenturně operativních svazků figuruje tento muž již v dubnu 1968,473 o

6 let později  v Protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování

SEO  KS  SNB  Praha474 (správa  Státní  bezpečnosti  krajské  správy  (KS)  SNB,  statisticko-

evidenční oddělení475) figuruje jako NO (nepřátelská osoba476). Stejná zkratka je u Czesaného

uvedena i o rok později, v srpnu 1978 však je již evidován jako A (agent) pod krycím jménem

KORNET.477

IMH se ke Kornetovi, který byl do vzniku této práce jediný, o němž IMH věděl, že přímo na

něj donášel, vyjádřil v Additamentech k Dopisům od Olgy: „Dnes vím, že StB měla o EE (Edice

Expedice – pozn. aut.) dobrý přehled, a to díky mému dávnému příteli ze skupiny, která se již

469 Svazek a. č. 647612 MV, návrh na ukončení spolupráce s TS „LUDĚK“, č. sv. 254, 16. 6. 1980
470 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 66. 
471 Tamtéž, str. 404. 
472 PLACÁK, Petr. Kosti Havlům tedy ne. Rozhovor Babyonu (sic) s Ivanem Havlem. In: Babylon 2/2013 [online].

Praha: Studentský spolek Babylon, 2003- [cit. 2. 12. 2013]. Dostupné z: http://ibabylon.cz.
473 Zdroj: http://www.abscr.cz/data/pdf/knihy/APIS/APIS_6.pdf , str. 45. (citováno dne 11. 10. 2013) 
474 Zdroj: http://www.abscr.cz/data/pdf/knihy/PRA/PRA_20.pdf , str 76. (citováno dne 11. 10. 2013) 
475 Zdroj: http://www.abscr.cz/cs/seznam-utvaru-snb (citováno dne 11. 10. 2013) 
476 Zdroj: http://www.abscr.cz/cs/vnitro-vysvetlivky (citováno dne 11. 10. 2013) 
477 Zdroj: http://www.abscr.cz/data/pdf/knihy/C88/C88_21.pdf , str. 36. (citováno dne 11. 10. 2013) 
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od 50. let pravidelně scházela v kavárně Slavia (volná souvislost s Šestatřicátníky), později

agentu s krycím jménem Kornet.  Vážil jsem si  ho tehdy, protože se „nebál“  (jako jeden z

mála)  mě navštěvovat i  v  době,  kdy jsem byl  již  „závadovou“  osobou.  Nosil  mi  západní

časopisy a já mu ochotně půjčoval výtisky EE; myslím, že chodil i na pondělky 478 (ale jak se

ukázalo, byl instruován, aby nechodil ve dnech perlustrace – tu totiž prováděla jiná složka a

bylo nebezpečí dekonspirace). Dodatečně lituji obrovského úsilí s utajováním naší účasti na

vydávání EE.“479

9.2 Po úmrtí profesora Patočky

Prof.  Jan  Patočka,  jeden  z  prvních  tří  mluvčích  Charty  77,  zemřel  po  sérii  dlouhých

výslechů 13. března 1977. Jeho pohřeb na břevnovském hřbitově, kterého se zúčasnilo na 800

lidí,480 se  stal  něčím  víc  než  „pouze“  posledním  rozloučením se  zesnulým,  stal  se  spíše

nekonformním politickým projevem.481 Toho si  byla vědoma i  StB,  která se pokusila pietu

narušit  různými  prostředky:  „terénní  motorky na poli  vedle  hřbitova,  lety vrtulníku nad

hřbitovem, legitimování účastníků apod.“482

Na samotný pohřeb si pamatuje též IMH: „Na pohřbu jsem byl, … je to i zfilmované, jak

tam túrovaly ty motorky v sousedním areálu a lítaly  helikoptéry a podobně. Byl to takový

hlučný pohřeb.“483

Ještě před pohřbem samotným se ale v oné atmosféře „aktivistického vzrušení“484 konal

seminář  Petra  Rezka  v  Lékařském  domě  nazvaný  „Psychologie  intersubjektivity“.485 Tuto

událost StB považovala za „tryznu k úmrtí profesora Jana Patočky.“486 Seminář tedy narušili

bušením na dveře a všechny přítomné perlustrovali,487 seminář proto trval jen krátce.

 V  souvislosti  s  touto  událostí  byl  Ivan  Havel  podruhé  v  životě  (poprvé  od  vydání

478 V rozhovoru z roku 2013 IMH upřesnil, že na Pondělky Czesaný nechodil, StB informoval hlavně o EE a 
soukromých věcech IMH. PLACÁK, Petr. Kosti Havlům tedy ne. Rozhovor Babyonu (sic) s Ivanem Havlem. 
In: Babylon 2/2013 [online]. Praha: Studentský spolek Babylon, 2003- [cit. 2. 12. 2013]. Dostupné z: 
http://ibabylon.cz.

479 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 453.

480 SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2013. 447 s. 
ISBN 978-80-7432-302-7, str. 71. 

481 Tamtéž.
482 Zdroj: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_patockaj.php (citováno dne 11. 10. 2013) 
483 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
484 Tamtéž.
485 Svazek a. č. 844731 MV, záznam o provedeném výslechu, 23. 3. 1977 
486 Tamtéž. 
487 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
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prohlášení Charty) předvolán k výslechu, který se uskutečnil 23. 3. 1977. První část výslechu

se týkala jeho téměř tříletého pobytu v USA. V záznamu z výslechu si StB zaznamenala mj.

toto:  „Své soukromé styky z období pobytu v USA charakterizoval jako bezvýznamné. Na

druhé straně vyzdvihl  do popředí  svůj osobní styk na čs.  velvyslanectví  ve Waschingtonu

(sic).“488 Význam Havlových kontaktů v USA bude StB zdůrazňovat i v následujících letech.

StB taktéž nabyla dojmu, že Havlova účast na Rezkově semináři byla víceméně náhodná. I

přesto však v závěru zprávy kpt. Říha považuje za nutné „u Ivana HAVLA vytvořit nepříznivou

atmosféru na pracovišti.“489

K tomu ještě StB zjistila, že IMH chartisty jednoznačně podporuje a je s nimi v úzkém

kontaktu: „Jmenovaný je bratrem Václava HAVLA, jednoho z hlavních představitelů pravice v

ČSSR, spoluautora charty (sic) 77, t.č. ve vyšetřovací vazbě v Ruzyni. Ivan HAVEL podle námi

získaných poznatků kladně hodnotí obsah charty 77 a její ohlas v zahraničí. Zlehčuje postup

státních orgánů proti signatářům charty 77. Z jeho informovanosti je zřejmé, že se stýká s

řadou osob z okruhu známých svého bratra.“490

Z těchto všech důvodů se StB  rozhodla konat ve dvou směrech:  Ivanu Havlovi  chtěla

znemožnit práci ve vědeckém výzkumu, protože považovala za nepřijatelné, aby „nepřátelská

osoba“ měla vliv na významné odvětví čs. vědy. Zadruhé chtěla zasáhnout proti Chartě 77 i

proti těm, kteří ji schvalují.491

9.3 Problémy v zaměstnání 

Problémy v zaměstnání potkaly IMH záhy. Již koncem dubna 1977 si do diáře IMH zapsal:

„předv.[olání] k Nedomovi,“492 což byl  zástupce ředitele ÚTIA,493 postavením v ČSAV „člen

korespondent“.

V polovině května podle agenta StB hovořil IMH o potížích v zaměstnání, plynoucích z

„angažovanosti  jeho bratra Václava pro hnutí  „CHARTY“.  … Asi před 14-ti  dny byl  vyzván

svým vedoucím, aby navštívil pracovníka (?) čs. (sic) akademie věd akademika KOŽEŠNÍKA.

Zde byl za přítomnosti  „hlavního kádrováka svého zaměstnavatele“ vyzván, aby zdůvodnil

svou účast na vzpomenuté přednášce (po smrti prof. Patočky v Lékařském domě – pozn. aut.).

488 Svazek a. č. 844731 MV, záznam o provedeném výslechu, 23. 3. 1977 
489 Svazek a. č. 844731 MV, záznam o provedeném výslechu, 23. 3. 1977 
490 Svazek a. č. 844731 MV, návrh na koordinaci postupu při provádění opatření, 24. 3. 1977 
491 Tamtéž.
492 Diář Ivana M. Havla, rok 1977. AJM. 
493 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 15. 11. 1978
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Ivan se snažil svou osobu obhájit čistě vědeckým zájmem o téma přednášky. Byl však vyzván,

aby napsal písemné stanovisko a připojil  svůj názor na „CHARTU 77“. Toto okamžitě Ivan

HAVEL odmítl s tím, že do „CHARTY“ je zapleten jeho bratr Václav a proto z pochopitelných

důvodů se svých názorů zdrží.“494 Nakonec IMH na nátlak Kožešníka sepsal  stanovisko k

účasti  na přednášce,  nikoli  však k Chartě.  Na naléhání  však dopsal  poznámku k tomuto

prohlášení i k Chartě v tom smyslu, že se k tomu nebude vyjadřovat.495

Totéž s odstupem popisuje IMH, který dodává, že v žádosti o prohlášení k Chartě 77 bylo

implicitně obsaženo,  že má Chartu odsoudit.  Své zmíněné prohlášení  charakterizuje jako

„nemastné neslané“. „Myslím, že jsem napsal, … že vzhledem k tomu, že můj bratr je v tom

zatažený, nehodlám se k Chartě vyjadřovat. … A to jim nestačilo.“496

O krajně napjaté situaci v životě Ivana Havla svědčí dva typy pramenů: jeho diář a svědectví

agenta StB. 

V polovině května 1977 si IMH do svého diáře poznamenal: „otevřou V. (= propustí VH z

vazby – pozn. aut.) Vyhýbat se styku s podvodníky polit.  přes držku. → raděj jen psát + mít

agenta pro styk svět.“497 Z dnešního odstupu již nelze ani s pomocí samotného Ivana Havla

rozluštit,  zda-li  se  druhé  sdělení  týká  IMH  či  spíše  VH,  byť  druhá  možnost  je

pravděpodobnější.498 V každém případě to svědčí o tehdejší atmosféře v rodině Havlových. 

V  téže  době  uvedl  „pramen  StB“  následující:  „Protože  mu  bylo  naznačeno,  že  „asi

nezůstane na místě“, žádá PRAMEN (IMH žádá o radu spolupracovníka StB – pozn. aut.) o

radu, co má dělat. Je spíše člověk zažraný pro vědu, než pro politiku a ztráta místa by jej velmi

mrzela. V mezním případě by „nakonec i odešel“, kdyby mu bylo zajištěno jiné místo např.

někde na fakultě – což však vidí jako těžké, protože by přicházel do styku se studenty a tady

nebudou oficiální místa jistě souhlasit.“499 Stejně tak si byl vědom toho, že by bylo obtížné

získat  místo  v  jiném  výzkumném  ústavu  ČSAV.  O  svém  působení  totiž  jednal  přímo s

Kožešníkem, tehdejším prezidentem ČSAV, nikoli pouze s ÚTIA.500

Informace od „pramene“ dále pokračuje: „Opravdu neví co má dělat, protože přiřadit se

svým podpisem k „CHARTĚ“ až nyní, kdy je k tomu vlastně doháněn, se mu zatím nechce,

494 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 19. 5. 1977
495 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 19. 5. 1977
496 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 9. 3. 2012.
497 Diář Ivana M. Havla, rok 1977. AJM. 
498 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013.
499 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 19. 5. 1977
500 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 51.
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nevidí tuto možnost jako kladný krok, i když i s touto alternativou počítá, pokud nebude

jiného východiska.“501

„Po poradě s PRAMENEM dospěl Ivan HAVEL ke stanovisku, že napíše o své situaci na MV

a požádá o „rozhovor“ s nějakou osobou na úrovni, která by mu mohla pomoci, případně v

dopise pouze poukáže na to, že by chtěl pracovat ve svém oboru a jiný zájem nemá. Pokud

nenajde pochopení a bude ze svého místa vyhozen, bude se vážně zabývat myšlenkou na

možnost výjezdu do USA na dobu 10-ti let, kdy by mohl přednášet na universitách, případně

dělat dál svou vědeckou práci.“502

Na  rozdíl  od  vyjádření,  řečeného  s  odstupem  mnoha  let  (viz  podkap  7.3.1  K  otázce

emigrace, vztahující se však k roku 1971), je patrné, že bezprostředně po Chartě IMH odjezd

ze země přece jen zvažoval, nakonec se pro něj však nerozhodl. 

V průběhu měsíce května ještě „pramen“ informoval StB o tom, že IMH byl již informován

o tom, aby si našel jiné zaměstnání, v souvislosti s činností VH a účastí IMH na přednášce v

Lékařském domě, která byla StB považována za tryznu pro profesora Patočku. IMH se tehdy

chtěl ucházet o práci ve Výzkumném ústavu matematických strojů (dále VÚMS), měl však

pochybnosti o možném úspěchu.503

Květa  Havlová  tehdy  údajně  také  „pramenu“  sdělila,  že  IMH  zvažuje  dlouhodobě

vycestovat do západních zemí, „ona však s oběma dětmi odmítá s ním odejet a zůstala by v

ČSSR. Toto její rozhodnutí je nezvratné i když proti vycestování Ivana v zásadě nic nemá.“504 

Pracovní nesnáze IMH nakonec byly odloženy o dva a půl roku; v ÚTIA, kde podle něj „byli

na jeho straně,  ale báli  se to říct,“505 měl  smlouvu do konce roku 1978,  kterou mu ještě

nakonec o rok prodloužili. 

Přesto  však  žil  od  jara  1977  v  nejistotě.  Ještě  v  červenci  1977  informoval  StB  její

spolupracovník o tom, že IMH dostal „ústní výpověď, zatím se však nic neděje. V případě, že

by se jeho propuštění mělo uskutečnit, hodlá se bránit soudní cestou.“506 Tato situace ovšem

nenastala, v polovině srpna otázka jeho propuštění v ÚTIA podle IMH (skrze agenta StB)

„usnula.“507 Kýžené rozhodnutí o prodloužení smlouvy do konce roku 1979 mu bylo nakonec

501 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 19. 5. 1977
502 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 19. 5. 1977 
503 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 30. 5. 1977 
504 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 30. 5. 1977 
505 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 51.
506 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 14. 7. 1977
507 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 18. 8. 1977
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sděleno až v červnu 1978. „K tomuto obnovení pracovní smlouvy s I.HAVLEM dochází přesto,

že prezidium ČSAV koncem r.1977 vydalo rozhodnutí, že pracovní smlouva se jmenovaným

nesmí být na delší období obnovena, vzhledem k tomu, že I.HAVEL odmítl prohlásit, že se

distancuje od politických názorů svého bratra V.HAVLA.“508

…

K lepší představě o složitosti Havlova postavení v té době slouží i jeho diáře. Od jara do léta

1977 zde najdeme několik záznamů, přibližujících těžkou životní  situaci:  „Divná doba.  …

Konflikt doma, v zaměstnání bejt opatrnej. … Zál.[ežitosti] kolem ciziny budou vypadat blbě

(sviňárny). … - (=mínusový – pozn. aut.) týden; podraz v zaměstnání; sviňárny. … Policie.“509 

508 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 15. 11. 1978
509 Diář Ivana M. Havla, rok 1977. AJM. 
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10. Post-chartovní intermezzo 

Prohlášení Charty 77 Ivan M. Havel nepodepsal a nevstoupil  tak tedy oficiálně na onu

pomyslnou „nakloněnou rovinu“, k níž připodobnil Chartu Václav Havel.510 Přesto však měl k

chartistům blízko, jak bylo dokázáno v předchozí  kapitole,  a s mnohými z nich udržoval

přátelské styky již před lednem 1977. Co více: přestože Chartu nepodepsal, změnila postupně,

ač nepřímo, i jeho život. 

Praktický  dopad  Charty  byl  již  vyložen  v  předchozí  kapitole:  IMH  potkaly  potíže  v

zaměstnání a na to navázané problémy osobní. Lze si snad představit, že čtyřčlenná rodina

nemůže  nést  dobře  možné  finanční  problémy,  plynoucí  z  Ivanova  propuštění  z  práce.

Přičteme-li ještě společenskou atmosféru, vskutku nepřívětivou k Chartě jakožto celku, lze s

jistotou říci, že se nejednalo o bezstarostné období Havlova života. 

Na příbuzné a přátele, kteří podepsali Chartu, však nezanevřel. Naopak dál kontinuálně

navštěvoval  místa  a  lidi,  které  navštěvoval  i  dříve.  A  paradoxně se  mu  obzory  měly  do

budoucna ještě rozšířit. Opět v souvislosti s jeho zvědavostí, zvídavostí a neutuchající touhou

po poznání.

10.1 Od vědy k filosofii (vědy)

 Prvotní setkání s filosofií učinil IMH v mládí prostřednictvím knihy Josefa Šafaříka Sedm

listů Melinovi (viz podkap. 5.3 První setkání s filosofií, tedy s Josefem Šafaříkem). Tehdy se

ovšem setkal i se jménem Jana Patočky, jehož habilitační spis Přirozený svět jako filozofický

problém z roku 1937511 si chodíval na pobídku svého bratra číst do univerzitní knihovny.512 I v

70. letech navštěvoval IMH různé semináře ať už z oblasti jeho vědeckých zájmů (viz zejména

podkap. 8.2 Semináře), tak z oblasti filosofie.

Po nezdaru Pražského jara a následných „normalizačních“  změnách začala se filosofie

(také)  přesouvat z  oficiálních míst na univerzitě do soukromí  různých pražských bytů.513

Takto vznikl koncem roku 1969 jeden z prvních seminářů, nazvaný Kecanda, jak vzpomněl

510 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
511 Zdroj: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=532&hl=pato%C4%8Dka+ (citováno 

dne 21. 10. 2013) 
512 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
513 Daleko podrobněji viz DAY, Barbara. Sametoví filozofové: [podzemní univerzita v Československu a role 

Vzdělávací nadace Jana Husa v letech 1979-1989]. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999. 287 s. ISBN 80-7239-045-7. 
Nověji též BENDOVÁ, Markéta, BOROVANSKÁ, Johana a VEJVODOVÁ, Daniela. Filosofie v podzemí - 
filosofie v zázemí: podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Vyd. 1. Praha: Nomáda, 2013. 
412 s. ISBN 978-80-7308-455-4. 

121

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=532&hl=pato%C4%8Dka


jeden  z  jeho  zakladatelů  Tomáš  Halík.514 Do  této  skupiny  již  zpočátku  patřili  Ladislav

Hejdánek,  Jiří  Němec,  Jan Sokol  a další.515 Během roku 1970  přivedl  Halík  na Kecandu i

Daniela Kroupu a Zdeňka Neubauera, zhruba o dva roky později se začal seminářů účastnit i

Martin Palouš.516 Na tomto semináři několikrát vystoupil i prof. Patočka.517

Ivan Havel vzpomíná, že na Patočkově semináři byl v 70. letech dvakrát či třikrát, neřadil

se však k jeho žákům jako někteří z těch, s nimiž bude IMH v budoucnosti tolik spjat. „Bylo to

(= Patočkovy přednášky – pozn. aut.) zajímavé, ale patří to do té sféry, ... že jsem chodíval rád

na přednášky, kterým jsem nerozuměl, že jsem měl takový pocit, že ještě něco přede mnou je,

co bych měl zkoumat a pochopit a podobně.“518

Současně existoval také platónský seminář, který založili Daniel Kroupa a Martin Palouš.519

Právě  tento  platónský  seminář  se  stal  základem  Kampademie  či  Obnovené  platónské

akademie na Kampě, která sehrála v životě IMH významnou roli.  Na tomto místě budou

Akademie a salón, druhý, pro IMH důležitý seminář, zatím pouze základně představeny, širší

prostor jim bude věnován v dalších kapitolách. 

10.1.1 Akademie520

Za explicitní  zrod  Akademie  (či  Kampademie)  lze  považovat  období  těsně  po vydání

Charty a březnovém úmrtí  profesora Patočky.  Tehdy Radim Palouš,  otec Martina Palouše,

navázal  na platónský seminář svého syna s  myšlenkou,  že je potřeba „pokračovat v jeho

(Patočkových – pozn. aut.) seminářích.“521

Podstatou seminářů Akademie byly podle Palouše „odborné filosofické referáty, které jsme

zapisovali. Já jsem zároveň vedl sbírku Nové cesty myšlení, kde jsme se snažili ty věci také

publikovat.“522 

Program  Akademie  byl  však  obohacen  i  o  zahraniční  přednášející.  Na  semináři  tak

vystoupil  např. „Paul  Ricoeur,  Jacques Derrida,  Daniel  Dennett,  André Glucksmann,  Jean

514 HAVEL, Ivan M., ed. Bytí je vlnobití: gratulovník k 80. narozeninám Radima Palouše. Středokluky: Zdeněk 
Susa, 2004. 259 s. ISBN 80-86057-30-5, str. 10.

515 Tamtéž.
516 Tamtéž. 
517 Tamtéž.
518 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
519 KROUPA, Daniel. Dějiny Kampademie. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 95 s. Sešity Knihovny 

Václava Havla; 4/2010. ISBN 978-80-87490-00-6, str. 20. 
520 Viz též např. MARKUPOVÁ, Jana. Rodina Paloušova jakožto jedno z center českého disentu v zrcadle orální 

historie. Praha: UK 2011. Bakalářská práce. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. 
521 Rozhovor s Radimem Paloušem vedla Jana Markupová, 22. 2. 2010.
522 Tamtéž.
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Paul Vernant, Charles Taylor či Jürgen  Habermas.“523 

Stálými členy byli Radim Palouš, který měl funkci předsedy, pro kterou se užíval řecký

termín „scholarcha“,524 Martin Palouš, Daniel Kroupa, Zdeněk Neubauer, Zdeněk Kratochvíl,

Ivan Havel (cca od roku 1982525), Pavel Bratinka, Helena Webrová a Tomáš Halík. V červnu

1984  se  „členem  korespondentem“  stal  Václav  Havel.526 Seminářů  se  však  nepravidelně

účastnilo více lidí.

Kampademie se od roku 1977 scházela jednou za čtrnáct dní nejdříve v bytě Paloušových

na Kampě, později se místo setkávání „změnilo, když se Radim Palouš stal mluvčím Charty 77

(1982-3)  a hrozilo,  že by Státní  bezpečnost její  činnost zcela narušila.  Hostitelem se stal

Zdeněk Neubauer v Podolí.“527 Setkání ale probíhala i na jiných místech. Styky obou bratrů

Havlových s Akademií však budou nejintenzivnější od Havlova uvěznění v roce 1979 a dále od

jeho propuštění, kdy se VH stane hostitelem pravidelných týdenních zasedání Akademie na

Hrádečku. 

10.2 Daňa Horáková

Jedním z lidí, na jejichž práci IMH v následujících letech naváže, je Daňa Horáková. Jelikož

není všeobecně známou osobností, uvádím zde její stručný medailonek.

Daňa Horáková (nar. 1947) pochází z česko-německé rodiny, narodila se v Německu, ale

vyrůstala v Praze. Její poválečné dětství bylo poznamenáno německým původem její matky. V

roce 1967 začala po počátečních nezdarech studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

u Milana Machovce. S ním se zapojila do dialogu mezi křesťany a marxisty a díky němu se jí

též podařilo po okupaci  na rok vycestovat do New Yorku,  přesněji  na Union Theological

Seminary,  který  je  propojen  s  Columbia  University.528 Po  návratu  ještě  směla  dokončit

studium,  které absolvovala v roce 1970 prací  Ekhartova  předehra k  Heideggerovi:  pokus  o

rehabilitaci mystiky.529

523 PALOUŠ, Martin. Dopis otci k 85. narozeninám a bratrovi k 60. narozeninám. New York, 5. listopadu 2009. 
AJM.

524 KROUPA, Daniel. Dějiny Kampademie. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 95 s. Sešity Knihovny 
Václava Havla; 4/2010. ISBN 978-80-87490-00-6, str. 20. 

525 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 459. 

526 KROUPA, Daniel. Dějiny Kampademie. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 95 s. Sešity Knihovny 
Václava Havla; 4/2010. ISBN 978-80-87490-00-6, str. 71. 

527 Tamtéž, str. 21.
528 Rozhovor s Daňou Horákovou vedla Jana Markupová, 7. 11. 2012.
529 Zdroj: https://ckis.cuni.cz/F/LAGB8S63YDDCXYPEYFAUMVAR7UK3YHUARTY2VFN4EM3HCBA9NB-

26239?func=item-
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Po dokončení studia pracovala mj. jako redaktorka v nakladatelství Naše vojsko v oddělení

pro anglickou literaturu. O práci však přišla po podpisu prohlášení Charty 77, tedy nejspíš po

říjnu 1978.530 Do té doby stihla založit nejen Salón, ale též Edici Expedice, jak bude popsáno

dále. Po silném nátlaku StB nakonec následovala svého životního partnera Pavla Juráčka a

odešla za ním do Německa. Zde se jí po prvotních nezdarech podařilo dosáhnout úspěšné

kariéry, od předního postavení v Bild Zeitung až po působení ve funkci ministryně kultury.531

10.2.1 Salón

Zhruba v roce 1972 začala pořádat u sebe doma v Pařížské ulici tzv. Salón, který se konával

každé úterý. Jeho náplní byly přednášky, občas i tanec. Salón tak míval často podobu večírku,

jak říká sama Daňa Horáková: „Takhle když to vidím zpětně, tak ... - my jsme byli pošuci.

Protože zpětně to vidíte  všechno tak  dramaticky,  ale ta naše setkání  byla  vždycky skoro

večírky. Žhavě se diskutovalo, já jsem trvala na tom, že se taky čas od času tancovalo. Mě když

se novináři zeptají, tak já říkám, že to bylo moje heroické mládí, protože to bylo heroické

mládí! My jsme prostě bojovali proti režimu, ale přitom to bylo svým způsobem také strašně

krásné. Samozřejmě že jsme měli autenticky strach. … Já jsem měla kontakty ke všem těm

různým skupinám. K těm teologům, k eurokomunistům, ke spisovatelům, k malířům. A u mě

se to tak míchalo, protože jsem ještě bydlela také tak centrálně.“532

Z diáře IMH se přitom dozvíme, že nejpozději v lednu 1977 již byl Ivan Havel v častém

kontaktu  s  Daňou  Horákovou  a  že  například  10.  ledna  1977  se  u  ní  konal  seminář  o

Aristofanovi, o týden později o sociologii, o další dva týdny později měl přednášku (nejspíše)

Zdeněk Urbánek atp.533 Prapůvodní informaci  o samotném konání těchto seminářů dostal

IMH od svého bratra,  který se s  Daňou Horákovou seznámil  skrze jejího partnera Pavla

Juráčka na Hrádečku.534 

IMH k prvnímu impulzu chodit na Salón říká: „Pokud jde o semináře, tak to mi bratr

jednou řekl, že má tady známou Daňu Horákovou, která dělá takové bytové semináře, kde se

mluví volně o filosofii, různých oborech, a kdybych chtěl, že můžu chodit. Tak jsem začal

global&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&doc_library=CKS01&doc_number=000652812&year=&volume=&
sub_library=FF02&pds_handle=2110201310394827973176025996728263 (citováno dne 21. 10. 2013) 

530 CHARTA 77, CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, ed. a PREČAN, Vilém, ed. Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1. 
Vyd. 1. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, str. 171.

531 Rozhovor s Daňou Horákovou vedla Jana Markupová, 7. 11. 2012.
532 Tamtéž.
533 Diář Ivana M. Havla, rok 1977. AJM.
534 Rozhovor s Daňou Horákovou vedla Jana Markupová, 7. 11. 2012.
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chodit.“535

Konání Salónu však bylo ohroženo po Chartě. V listopadu 1977536 se tak počíná psát další

historie tohoto semináře, pod novým vedením a v jiném prostředí,  a sice u Havlových na

nábřeží. 

10.2.2 Edice Expedice

Druhým důležitým počinem Dani Horákové ve vztahu k IMH bylo založení Edice Expedice

(dále EE).537 Ta vznikla v dubnu 1975.538 Podle Jiřího Gruntoráda to byl nápad Václava Havla,539

Daňa Horáková na vznik EE vzpomíná takto: „Já jsem to založila. To byl takový spontánní, …

ješitný nápad. … Už existovala Vaculíkova Petlice a my jsme jednou byli na Hrádečku a Vašek

o tom básnil, [v tom smyslu] že to je to správné, to musíme udělat. A já jsem říkala: „proč to

neuděláme taky?“ … V tomto okruhu šlo o to, že všichni psali a nikomu nic nevycházelo.

Takže ta iniciativa byla samozřejmě Vaculíkova. Ale ta nabídka těch textů přesahovala daleko

jeho kapacity. A já jsem řekla: „to samozřejmě není vůbec žádný problém, to já taky dokážu.“

Organizovat jsem uměla celý život, jediný problém byla ta produkce knih a druhý problém

byl, jak to alespoň do jisté míry legalizovat, abych já mohla alespoň pro formu pracovat dál. A

to si pak právě Vašek vymyslel ten dodatek: Pro sebe a své přátele opsal Václav Havel. Takže

vždycky, když jsem tam byla, tak mi udělal štos toho 'Pro sebe a své přátele' a já jsem se starala

o celou produkci.“540

Také činnost EE ovšem byla ohrožena odjezdem Dani Horákové z Československa. A i v

tomto případě se o udržení kontinuity postaral Ivan Havel. 

535 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
536 Pondělky 1977-1989. AJM.
537 Pro bližší informace o EE viz připravovanou publikaci Gabriely Romanové v Knihovně Václava Havla. 
538 GRUNTORÁD, Jiří. Bibliografie Edice Expedice. AJM. 
539 GRUNTORÁD, Jiří. Bibliografie Edice Expedice. AJM. 
540 Rozhovor s Daňou Horákovou vedla Jana Markupová, 7. 11. 2012.
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11. Nové cesty myšlení

Název  jedenácté  kapitoly  je  záměrně  dvojznačný:  odkazem  na  samizdatovou  sbírku

Radima Palouše se pokouší o charakteristiku proměny, kterou IMH na přelomu 70. a 80. let

prošel. 

11.1 Rekapitulace

Ivan Havel strávil dobu od jara 1969 do prosince 1971 v Berkeley v Kalifornii, kde získal titul

Ph.D. v oboru Computer Science. Koncem roku 1971 se manželé Havlovi vrátili do Prahy. Ivan

Havel chtěl pokračovat ve vědecké kariéře i v Československu, a protože zde se neuznával

americký doktorát, úspěšně dokončil i svoji aspiranturu a získal ještě titul CSc. Díky tomu

mohl  začít  pracovat  jako  vědecký  pracovník  v  Ústavu  teorie  informace  a  automatizace

Československé akademie věd. Alespoň na dálku udržoval i nadále vztahy se svým školitelem

z Berkeley, prof. Harrisonem, a společně publikovali několik odborných článků. 

Své vědecké znalosti  a schopnosti  se přitom snažil  neustále rozšiřovat a konzultovat s

dalšími  odborníky i  z  jiných  oborů.  Organizoval  a  účastnil  se  proto mnoha seminářů  a

konferencí. 

V letech 1972 a 1974 se manželům Havlovým narodili  synové Vojtěch a Prokop.  Mladá

rodina žila stále v bytě na nábřeží spolu s Václavem M. Havlem. VH s Olgou trávili většinu

času na Hrádečku, oba bratři se proto vídávali jen občas. Jejich světy se tak jakoby rozdělily.

Svět Václava Havla lze označit za spíše umělecký, zatímco svět Ivana Havla za spíše vědecký.

Přesto i nadále udržovali styky se společnými přáteli z minulosti.

Na jakousi oddělenost ostatně upozorňuje i výše zmíněná Daňa Horáková: „On taky Ivan

tenkrát nefiguroval v mém světě. Ivan nebyl v našem okruhu.“541 

Kvůli Chartě 77 měl IMH problémy v zaměstnání. Nakonec však bylo dojednáno, že do

konce roku 1979 mohl zůstat v ÚTIA. Jeho další osud však byl nejasný. 

11.2 Disent a paralelní polis

Primárně je třeba definovat jeden z pojmů, důležitých pro tuto práci, a sice disent. Jiřina

Šiklová ho ve Velkém sociologickém slovníku definuje následovně: „Disent – (z lat. dissentire =

nesouhlasit, být odchylného smýšlení, či dissidere = odchylovat se, lišit se, neshodovat se) - …

pozdější nejširší smysl tohoto pojmu zahrnoval lidi odchylující se od převládajícího způsobu
541 Rozhovor s Daňou Horákovou vedla Jana Markupová, 7. 11. 2012.
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myšlení či životního stylu, nesouhlasící s oficiálním názorem či stanoviskem (polit. strany,

církve). Pojem d.[isent] se stal také synonymem pro nonkonformní postoje. V průběhu 70. l.

20. st. se toto označení ustálilo pro nezávislé občanské postoje v totalitních kom. zemích, kde

byla vyloučena možnost legální  polit.  opozice.  Charakteristickým rysem tohoto d.[isentu]

byla  soustavná  a  veř.  obhajoba  občanských  a  lidských  práv,  kritika  totalitního  režimu  a

důsledků jeho působení  na společnost,  aktivní  občanství  zahrnující  spoluodpovědnost za

obecné poměry,  obhajoba  principu  nedělitelnosti  svobody a  solidarity  s  každým,  kdo  je

omezován ve svých občanských a lidských právech.“542

O  poznání  užší  definici  disentu uvádí  Miroslav  Vaněk:  „Termínem  „disent“  jsme  pak

označili jednotlivce, kteří se individuálně nebo v rámci nezávislé občanské iniciativy, skupiny

či  hnutí  v  celostátním,  regionálním či  místním měřítku  veřejně přihlásili  k  opozici  vůči

panujícímu režimu a stabilně nebo opětovně, nikoli pouze jednorázově, dávali v tom okruhu

veřejnosti, jenž byl reálně v jejich dosahu, najevo svůj nesouhlas s komunistickým režimem a

zároveň  navrhovali  určité  politické  nebo  režimem  „zpolitizované“  společenské  změny  a

angažovali se navzdory perzekuci nebo její hrozbě za jejich uskutečnění.“543

Jednou z hlavních disidentských organizací byla bezesporu Charta 77. V jejím okruhu a v

návaznosti  na diskuzi o její  izolovanosti a vytváření jakéhosi ghetta objevil se v roce 1978

pojem paralelní polis. 

Tento pojem zavedl v květnu 1978 Václav Benda ve své programové státi o Chartě 77 o tom,

„jak rozvinout nezávislé kulturní, vzdělávací, informační a politické aktivity mimo oficiální

struktury.“544 Benda tehdy považoval za nepřijatelné dvě koncepce, a sice „radikální“ (přímý

konflikt s  mocí)  a  „reformační“  (vnitřní  náprava systému).545 Navrhl  proto „třetí  cestu  k

nápravě poměrů v obci.“546 Podstatou této třetí cesty mělo být vytvoření „paralelních struktur,

schopných alespoň v omezené míře suplovat chybějící a obecně prospěšné a nezbytné funkce;

tam, kde to jde, je třeba využít i existujících struktur a „humanizovat“ je.“547 Cílil přitom jak na

542 LINHART, Jiří, ed., VODÁKOVÁ, Alena, ed. a KLENER, Pavel, ed. Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: 
Karolinum, 1996. 1. sv. ISBN 80-7184-311-3, str. 212.

543 VANĚK, Miroslav, ed. a URBÁŠEK, Pavel, ed. Vítězové? Poražení?: životopisná interwiew. Díl 1, Disent v 
období tzv. normalizace. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2005. 1121 s. Obzor; sv. 60. ISBN 80-7260-140-
7, str. 14. 

544 CHARTA 77, CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, ed. a PREČAN, Vilém, ed. Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Vyd. 1. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 3. sv. ISBN 978-80-7285-087-7 , str. 260. 

545 Tamtéž, str. 261. 
546 Tamtéž, str. 262. 
547 Tamtéž, str. 262. 
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již  rozvinutou „druhou kulturu“,548 tak na paralelní  strukturu školství  a vědeckého života

apod. 

…

Nejednoznačnost  definice  disentu,  resp.  disidenta dosvědčuje  i  sám  Ivan  Havel.  Již  v

prosinci  2011  prohlásil:  „Nebyl  jsem  disident.  Nic  jsem  nepodepsal,  vydával  jsem  ten

samizdat.“549

Z tohoto výroku vyplývají dvě věci. Pro IMH je disidentem ten, kdo „něco“ podepsal, např.

prohlášení Charty 77. To by korespondovalo spíše s užší definicí disentu. Vzápětí však dodává,

že vydával  samizdat,  což by se jistě dalo zařadit mezi nonkonformní postoje,  tedy k širší

definici disentu.

11.3 Mezi různými okruhy

Podle Ivana Havla samotného byl pojem disent vnímán spíše ironicky, samotní disidenti

neměli ten termín rádi a byl chápán spíše jako slangový, přičemž předpona „disi“ se dávala

před kdeco: „disizápisník, disitaška“...550

„[Disident]  je člověk,  který skutečně aktivně pracuje,  ne jen člověk,  který má pletky s

policií.  Kdežto u nás … jakmile měl někdo pletky s policií v tom smyslu, že byl vyslýchaný,

hlídaný, pronásledovaný nebo něco takového, jinak třeba nevinný, tak už se považoval za

člena toho ghetta,  kterému se začalo možná trošku později  říkat i  oficielně disent anebo

disidenti.“551 Jako jádro disentu IMH přirozeně jmenuje hlavní aktéry Charty či VONSu, kteří

„se pravidelně scházeli a pracovali ..., ne že by jen [zašli na] nějaký večírek anebo [na] nějaký

seminář. Chodili na večírky a na semináře, ale kromě toho tvrdě pracovali.“552

Sféru svých přátel a známých dělí IMH v podstatě do dvou skupin.  První skupinou byli

lidé, kteří byli tzv. ve strukturách, tj. měli normální zaměstnání (např. ve vědecké sféře), ale

udržovali  styky i  s  lidmi  mimo struktury.  „Jedni  se báli  …  se nějak s námi  dát [veřejně]

dohromady, protože by přišli o místo a jim šlo zejména o to, aby si udrželi místo. To byli vědci,

548 Pojem druhá kultura je nejvíce spojen s Ivanem Martinem Jirousem, který v roce 1975 napsal: „Cílem 
undergroundu u nás je vytvoření druhé kultury. Kultury, která bude naprosto nezávislá na oficiálních 
komunikačních kanálech a společenském ocenění a hierarchii hodnot, jak jimi vládne establishment.“ 
JIROUS, Ivan Martin a ŠPIRIT, Michael, ed. Magorův zápisník. Vyd. 1. Praha: Torst, 1997. 801 s. ISBN 80-7215-
033-2, str. 197.

549 Deník autorky. AJM.
550 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
551 Tamtéž.
552 Tamtéž.
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profesoři na univerzitě a podobně.“ Tyto lidi zval IMH často na semináře, které se konaly v

jeho bytě na nábřeží, kde se mohli tito lidé „ze struktur“ potkat s disidenty. „Takže vznikla

taková mezivrstva,  které pak,  myslím,  Vašek Benda začal  říkat šedá zóna.  … Nepodepsali

Chartu, mají stálé zaměstnání, ale chodí na semináře a odebírají samizdaty a podobně a jsou

to kamarádi.“553

Druhou  skupinou  jsou  veřejně  známí  chartisté  a  několik  dalších,  kteří  sice  Chartu

formálně nepodepsali, ale pohybovali se v tomtéž prostředí jako chartisté, režim jim obdobně

ztěžoval život atp. Takoví lidé se postupem času přirozeně semkli a vytvořili jakési ghetto:

„Vzniklo tím,  že se normální  lidi  báli  s nimi stýkat,  [zatímco]  oni  se mezi  sebou bohatě

stýkali, a tím vznikla taková skupina … lidí, kteří si jednak navzájem věřili, ne vždy oprávněně,

bohužel, a jednak se nebáli mezi sebou se stýkat. A navíc se nesnažili nějak překonávat strach

těch ostatních [tím], že by je vyhledávali a vnucovali se jim. … Navíc StB pečlivě dbala, aby

mezi těmi skupinami nedošlo k interakci.“554

Sám Ivan Havel se – byť nerad – řadí spíše ke druhé skupině a v rámci ní k těm „několika

dalším“: „Protože jsem se pořád stýkal s těmi chartisty, byl jsem na tom téměř stejně, jako

kdybych byl chartista, ale nebyl jsem.“555

Velice čilé byly tak i Havlovy společenské styky s disentem. Mezi ty spadaly večírky, oslavy

narozenin Olgy Havlové (11.  července),  oslavy Nového roku,  tzv.  home coming party (po

propuštění někoho z vězení)556 a další. 

IMH však nadále udržoval styky i se šedou zónou. Tyto dvě skupiny lidí – šedá zóna a

disidenti - se pak propojovaly na jednom specifickém místě: u Havlových na nábřeží. 

11.4 Pondělky

Takzvané Pondělky557 byly bytové semináře, které se konaly v bytě Havlových na nábřeží.558

Navazovaly na Salón Dani Horákové (viz podkap. 10.2.1 Salón), jehož konání bylo přerušeno
553 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
554 Tamtéž.
555 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 7. 8. 2012.
556 VÁVRA, Roman. Ivan Havel: Pozdní sběr. [Video] Česká televize, 2013 [on-line]. Dostupné zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10353083933-ivan-havel-pozdni-sber/
557 „Většina Pondělků byla rovněž zaznamenána na magnetofon – uloženo v knihovně Libri prohibiti.“ HAVEL, 

Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 455. 

558 Na rozdíl od 50. let již nebyl problém v tom, že by se měly konat semináře v domě, kde bydlí „zasloužilí 
bolševici“, jak tomu bylo na počátku 50. let, kdy se Havlovi museli stáhnout do jednoho patra a jejich spodní 
byt dostal k obývání komunista Vetiška. V této době již byli sousedé k Havlovým daleko přívětivější. 
Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 14. 11. 2013 
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Chartou 77. Ivanu Havlovi bylo líto, že by seminář skončil, a tak se ujal jeho pořádání sám. 559

„Takže jsem po Daně zdědil  den v týdnu,560 část žactva a malou část učitelského sboru.“561

Semináře se obvykle účastnilo cca 15 lidí, maximálně 40.562

První  seminář  proběhl  7.  11.  1977,  kdy  se  uskutečnila „Diskuse  v  užším  kruhu“  mezi

Milošem Černým, Pavlem Maternou a Ivanem M. Havlem.563 Od té doby se seminář konal

(téměř) pravidelně každých 14 dní v pondělí s výjimkou letních měsíců. Kopíroval tak vlastně

akademický rok.  V říjnu 1986  však byl  seminář na rok přerušen kvůli  rekonstrukci  bytu

Havlových, v období od 23.11.1987 do 6.6.1988 se seminář konal u Němcových v Ječné ulici. 564

Poslední Pondělek se odehrál 18. 12. 1989, kdy vystoupil Josef Zvěřina s přednáškou Vánoční

variace - hermeneutika, teologie a modlitba.565

Pondělky byly specifické svou otevřeností různým skupinám lidí (chartisté i šedá zóna),

nebyly určeny pro uzavřený okruh jako později semináře Akademie. Projevila se tu tak naplno

vlastnost, typická pro oba bratry Havlovy: spojování lidí. „Mám rád, když dochází k situacím,

na jejichž vzniku mám podíl (a myslím, že sem patří i vlastnost, kterou sdílím s Tebou – tj.

snaha dávat dohromady lidi, kteří se k sobě mohou hodit),“566 píše IMH bratrovi do vězení. 

Tato otevřenost ovšem mohla být podle IMH také důvod, proč StB Pondělky tak sledovala,

přestože se účastníci „vyhýbali vyloženě politickým tématům a dávali přednost přednáškám z

přírodních věd, historie, literatury, filosofie.“567 „Tady to bylo otevřené komukoliv. A skutečně

tady docházelo k interakci mezi šedou zónou a disentem. Bratr chodil, Dienstbier chodil, Jiří

Němec, jeden z iniciátorů Charty, a několik dalších. To byl ten hřích. Nebyl hřích, že by to

byla  politická  protirežimní  aktivita,  ale  hřích  byl,  že  to  „kazilo“  lidi,  který  ještě  nebyli

„zkažení“.  A tím to museli  držet na uzdě a většinu času to nebylo náročné. Stačilo prostě

legitimovat lidi, kteří sem šli na ten seminář.“568 Tzv. perlustrace potom mohly mnoho lidí z

šedé zóny odradit od účasti  na semináři,  podobně negativní dopad měly mít i  výslechy a

559 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
560 Podle Dani Horákové se její seminář konával v úterý, nikoli v pondělí. 
561 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 455. 
562 Tamtéž, str. 454. 
563 Pondělky 1977-1989. AJM.
564 Pondělky 1977-1989. AJM.
565 Pondělky 1977-1989. AJM.
566 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 103-104.
567 Tamtéž, str. 455.
568 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
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kádrové pohovory.569 Naopak disidenti  už takové věci  snášeli  lépe:  „Disidenti  si  postupně

zvykli a už jim to nějak nevadilo, respektive vadilo jen organizačně, ale ne tak, že by měli z

toho nervy. Ale pro ty z šedé zóny to byl děs, když dostali obsílku k policii, protože oni hned

mysleli, že je zavřou [nebo] oběsí.“570 Přímo do bytu však StB kvůli Pondělkům samotným

nikdy nevstoupila.

11.4.1 K obsahu Pondělků

Do konce roku 1977 na Pondělku vystoupili ještě Jiří Němec a Milan Machovec, na prvním

lednovém Pondělku roku 1978  Pavel  Materna.  I  toto je signifikantní:  vedle zcela veřejně

známého disidenta Jiřího Němce Pavel Materna (*1930), který získal docenturu v roce 1966, až

do  roku  1976  pracoval  (byť  od  počátku  70.  let  za  zhoršených  podmínek)  na  brněnské

filosofické  fakultě  a  v  letech  1977  –  1990  v  PÚDISu571 (Projektový  ústav  dopravních  a

inženýrských staveb v Praze572). Již z prvních seminářů je tak jasné, že Pondělky byly otevřené

i jiným posluchačům/přednášejícím než chartistům, jak uvádí i sám Ivan Havel. 

Krom výše zmíněných na seminářích během let vystoupili také Jan Sokol, Radim Palouš,

IMH,  Daniel  Kroupa,  Zdeněk  Neubauer,  Petr  Rezek,  Zdeněk  Kratochvíl,  Pavel  Bratinka,

Martin  Palouš,  Ivan Chvatík,  Jiří  Fiala,  Václav Břicháček,  Jan Palouš,  Zdeněk  Pinc,  Cyril

Höschl, Jitka Schánilcová (nyní Vodňanská),  Petr Vopěnka, Milan Balabán, Tomáš Halík a

další.  Z  toho  lze  i  částečně  odvodit  tematické  rozpětí  Pondělků:  od  nejvíce  zastoupené

filosofie po teologii a psychologii až po matematiku a astronomii.

Vypovídací hodnotu mají také informace o přednáškách IMH, neboť z nich lze odvodit

jeho postupně se posouvající zájmy. 

30. 10. 1978: Život po životě (O knize R. Moodyho, Life after Life),

14. 1. 1980: Číslo omega (Dle článku M. Gardnera),

28. 1. 1980 O realismu v kvantové fyzice - Bellova nerovnost (Dle článku B. d'Espagnata,

Quatum Theory and Reality),

24. 10. 1980: O páté knize C. Castanedy (The Second Ring of Power),

2. 3. 1981: O knize D. R. Hofstadtera Gödel, Escher, Bach,

16. 3. 1981: Gödelova věta,
569 Svazek a. č. 844731 MV, Návrh na opatření s cílem zamezit přednáškové činnost v bytě ing. Ivana Miloše 

HAVLA, 21. 10. 1985
570 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
571 Zdroj: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/matpav.html (citováno dne 18. 11. 2013) 
572 Zdroj: http://www.pudis.cz/historie-firmy (citováno dne 18. 11. 2013) 
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11. 5. 1981: O Cherniavského paradoxu rozpoznávání pravdivosti,

26. 10. 1981: Znovu o paradoxu uznání pravdivosti,

4. 10. 1982: O kouzlech,

14. 11. 1983:  Fifi (O filosoficko-vědecko-beletristické literatuře),

1. 10. 1984: Způsoby poznání,

30. 9. 1985: Goldschlagerův model mozkové činnosti,

5. 10. 1987: Délka, šířka a bystrozrakost,

1. 2. 1988:  Otázka vztahu mentálního a tělesného u Johna Searla.573

11.5 Edice Expedice

O  počátcích  Edice  Expedice  bylo  již  pojednáno  v  podkap.  10.2.2  Edice  Expedice  v

souvislosti s Daňou Horákovou. A právě po odchodu Dani Horákové do Německa, tedy v roce

1979, navázal na její práci Ivan Havel. 

O samotné EE se Ivan Havel  dozvěděl  pochopitelně od svého bratra,574 díky kterému i

samizdat sám odebíral: „To bratr řekl: „Ty, já vím, že máš rád knihy...“ A já jsem uvítal, že budu

mít přístup k velice vzácným knihám.“575 To, že ke knihám má IMH vyhraněný vztah, bylo již

zmíněno v podkap. 6.4 Sběratelem. Citát VH tak jen potvrzuje, že tento vztah ke knihám lze

bez obav nazvat láskou ke knihám; ostatně byl to Ivan Havel, kdo zdědil rodinnou knihovnu v

bytě na nábřeží, která čítá cca 20.000 svazků.576

Když tedy Daňa Horáková odešla z Československa, muselo se vyřešit, kdo převezme práci

za ni. Dá se předpokládat, že VH do řešení tohoto problému příliš nezasahoval: od listopadu

1978 byl neustále pod dohledem StB, v květnu 1979 byli zatčeni všichni členové VONS.577 

Sama Daňa Horáková k tomu říká: „Věděla jsem, že edici budou chtít vést dál, a všechny

poznámky,  které  jsem  k tomu  měla,  jsem  předala  Ivanovi.  Seznam  písařek,  kryptické

poznámky  ke  knížkám,  co  byly  zrovna  ve  výrobě,  a  prstýnek,  kterým  se  měl  prokázat

v TOMOSU, kdyby tam chtěl nějaké knížky vázat. Ale těch poznámek jsem měla minimálně,

to přeci  nebylo moudré v situaci,  kdy se pořád konaly domovní prohlídky.  Měla jsem pár

telefonních seznamů, ale beze jmen, a pořád jsem je někde schovávala, vždycky na jiné místo.

Nejlepší ale bylo vůbec nic si nepoznamenávat, všechno jsem si to raději pamatovala, takže
573 Pondělky 1977-1989. AJM.
574 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
575 Tamtéž.
576 Rozhovor s Dagmar Havlovou vedla Gabriela Romanová, 9. 1. 2013. AJM. 
577 Zdroj: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/zivotopis/1977-1988 (citováno dne 18. 11. 2013) 
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jsem  to  Ivanovi  spíš  jenom  řekla.  Vašek  o  tom  věděl  strašně  málo,  neznal  ani  jednu

písařku...“578

Totéž potvrzuje i IMH: „Ona mi vlastně předávala tu Expedici. Dala mi dokonce nějaký

prstýnek, kterým když se prokážu v jednom vazačství, tak budou vědět, že je to od ní … a

nebudou se mě bát. Ale shodou okolností jsem to vazačství nikdy nepoužil.“ 579 Vedle toho od

Horákové získal i adresy odběratelů a některé nedodělané knihy.580 

Ivan Havel tak opět – jako v případě Pondělků – navázal na práci Dani Horákové, se kterou

ho seznámil jeho bratr Václav. V obou případech přitom šlo o práci zcela zásadní: o práci

hlavního organizátora.

Ze spisů StB je však patrné, že roli jakéhosi prostředníka mezi Horákovou a IMH sehrála

Olga Havlová. IMH například ještě v polovině roku 1980 sdělil svému (tehdejšímu) příteli, že

EE řídí Olga, ale v omezené míře a v malém množství publikací, které jsou určeny pro rodinné

příslušníky a nejbližší přátele.581

V listopadu 1980 však již agent StB Kornet uvedl, že EE řídí Ivan Havel: „Olga HAVLOVÁ se

Pramenu  svěřila  s  tím,  že  hlavním organizátorem,  ideovou  a  organizační  hlavou  EDICE

EXPEDICE je bratr Václava HAVLA ing. Ivan HAVEL, Miloš. EXPEDICI všichni, včetně StB

pokládají  za edici,  kterou organizuje Václav HAVEL nebo ona,  což je velký omyl.  Václav

HAVEL  propůjčil  EE  pouze  svoje  jméno,  neboť  chtěl  svého  bratra  vyvarovat  různým

problémům se státní  mocí.  Olga HAVLOVÁ Pramenu sdělila,  že velmi obdivuje úsilí  ing.

Ivana HAVLA … a sám Ivan HAVEL si připadá jako buditel české literatury.“582

Jak je patrné z výše řečeného, o EE byla StB velice detailně informována i v následujících

letech.

...

IMH jednotlivé kroky své práce v rámci EE popisuje následovně: nejprve bylo třeba získat

předlohu, poté provést její předběžnou revizi (nejsou-li v ní překlepy), dále připravit předlohu

pro opisovačku a sehnat opisovačku. Poté se musely jednotlivé stránky zkompletovat („slízat“

či  „snést“).  Takto  připravené  listy  se  odnesly  k  vazači  a  poté  se  již  hotové  knihy

distribuovaly.583 

578 Rozhovor s Daňou Horákovou vedla Gabriela Romanová, 19. 4. 2013. AJM.
579 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
580 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Gabriela Romanová, 15. 3. 2013. AJM. 
581 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 10. 7. 1980
582 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 10. 11. 1980
583 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
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Někteří  odběratelé odebírali  knihy pravidelně,  jiní  příležitostně.  Přitom bylo třeba mít

neustále přehled o příjmech za prodané knihy a výdajích na ně, jelikož jak opisovačky, tak

vazači byli za svou práci placeni.

EE měla i svou redakční radu, tzv. Admiralitu. Jejími členy byli (na konci 80. let) IMH, VH,

Tomáš Vrba,  Josef  Danisz,  Gabriel  Gössel,  Martin Palouš,  Zdeněk Urbánek,  Jan Lopatka.

Zápisy ze setkání byly „zveřejňovány“ ve „Zpravodaji“. 584 

Z výše řečeného je zřejmé, že se jednalo o náročnou organizační práci, nemluvě o tom, že

celá EE byla pod dozorem StB. Ivan Havel si proto vyvinul vlastní systém evidence EE, který

obsahoval  různé zkratky  a symboly,  nyní  již  obtížně rozluštitelné.  Nejen v souvislosti  se

vztahem ke knihám, ale i v souvislosti s organizací a tříděním lze u EE spatřit přínos Havlovy

sběratelské vášně, popsané v podkap. 6.4 Sběratelem. 

Vydávání EE bylo v květnu 1981 na dva roky přerušeno v souvislosti s trestním stíháním

IMH, Olgy Havlové a dalších. To však již bude rozvedeno v dalších kapitolách.  I přes dílčí

potíže bylo do konce roku 1989 vydáno v Edici Expedice 232 titulů.585 Žánrová skladba přitom

byla velice pestrá: próza, poezie, spisy filosofické, přírodovědecké a další a také překlady586 z

angličtiny, němčiny, francouzštiny i latiny.587

11.6 Neoficiální kultura

Výše byly uvedeny dvě hlavní činnosti Ivana M. Havla v rámci neoficiální kultury, jichž se

ujal v letech 1977 - 78: vydávání samizdatu v Edici Expedice a pořádání seminářů, zvaných

Pondělky. Sám svou činnost nepovažuje za politickou,588 proto se nevnímá být v této době

disidentem.  Ve  své  práci  i  já  volím jiný  pojem,  a  sice  neoficiální  kultura.  Na  tu  ovšem

implicitně navazuje další (a proto zde již vyložený) pojem paralelní polis. 

Benda se ve své stati vymezuje proti oficiálním strukturám a navrhuje pokusit se vytvořit

paralelní struktury, které budou moci suplovat chybějící potřebné funkce – ať už se jedná o

školství,  vědu  či  kulturu.589 Existující  součástí  paralelní  polis  pak  byly  především bytové

584 Večer k poctě Jana Lopatky. [Video] Knihovna Václava Havla, 2013 [on-line]. Dostupné zde: 
http://www.youtube.com/watch?v=x0-h245V3qw

585 GRUNTORÁD, Jiří. Bibliografie Edice Expedice. AJM. 
586 Večer k poctě Jana Lopatky. [Video] Knihovna Václava Havla, 2013 [on-line]. Dostupné zde: 

http://www.youtube.com/watch?v=x0-h245V3qw
587 GRUNTORÁD, Jiří. Bibliografie Edice Expedice. AJM. 
588 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
589 CHARTA 77, CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, ed. a PREČAN, Vilém, ed. Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Vyd. 1. 

Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 3. sv. ISBN 978-80-7285-087-7 , str. 260 – 262. 
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semináře a samizdat. 

I v kontextu paralelní polis, která se vymezuje vůči oficiálním strukturám, považuji tedy za

legitimní užívat pojmu neoficiální kultura (kultura v širším smyslu, nikoli omezeně pouze na

oblast umění), která vlastně v pojetí Ivana Havla dokázala alespoň částečně překročit hranice

onoho chartistického ghetta a dovolila navázat styky i mezi disentem a šedou zónou. Zlom v

životě Ivana Havla ale přišel ještě o něco později.

11.7 Klíčový rok 1979

Rok 1979 je pro IMH klíčový proto, že se během něj stalo několik událostí, které postupně

proměnily pořadí jeho priorit a posunuly jeho zájmy směrem k filosofii. 

11.7.1 Autonehoda 

Na jaře 1979590 měl Ivan Havel vážnou havárii v autě. Když jel z chalupy rodičů své tehdejší

ženy Květy v Občově u Příbrami591 zpátky do Prahy, jeho auto se dostalo do smyku a vyletělo

mimo vozovku do lesa. 

„Pro mě se zpomalil čas a jen jsem slyšel ten hřmot …, jak se to tam bortí ..., a skončil jsem

na střeše!  Později  se našly oděrky na … telegrafní  tyči  anebo na stromu poměrně hodně

vysoko, tři metry nad zemí nebo tak nějak, jak to auto muselo snad narazit o strom. Taky bylo

probořené jakoby  [o]  strom,  můj  spolujezdec  by  už  neexistoval.  A  já,  protože  jsem byl

připoutaný a vzhůru nohama, jsem měl trošku potíž se vyháknout. ... A mezitím ta ostatní

auta zastavila a [ti lidé] stáli kolem toho a děsili se, protože si byli jistí, že pokud v tomhle

autě někdo seděl, tak je mrtvý. A taky nikdo nevylézal z toho auta! Až najednou … - jinak to

nešlo -  jsem okýnkem vylezl  ven a oni  mně začali  gratulovat...  Jen jsem si  trochu natrhl

texasky, jinak ani šrám.“592

V dopise bratrovi do vězení v srpnu 1979 ještě IMH zmínil: „Tak jsem si vzpomněl, jak jsem

se soukal ze svého roztříštěného auta a nejvíc jsem se bál, že mi někdo vynadá.“593

Nehoda změnila jeho pohled na život.594 „Nějak si člověk uvědomí, že jsou situace, které

590 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 45.

591 Tamtéž, str. 42.
592 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
593 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 45.
594 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
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jsou jednak nepředvídatelné, zadruhé třeba nebezpečné, ale člověku se nic nestane, kde jde

vlastně o něco jiného než o takové banální práce na nějakém písečku nebo něčem takovém.

Že jsou širší souvislosti. Tak nějak jsem začal být, myslím, otevřenější i vůči těm filosofickým

směrům jiným než těm zcela srozumitelným.“595

11.7.2 Proces s VONS

„Výbor  na  obranu  nespravedlivě  stíhaných  založila  27.  dubna  1978  skupina  signatářů

Charty 77. Jeho členové pomáhali postiženým právně a finančně podporovali jejich rodiny.

Obraceli se na československé úřady a žádali je o nápravu. Zprávy o případech předávali do

zahraničí,  odkud  se  prostřednictvím  západních  rozhlasových  stanic  dostávaly  zpět  do

Československa.  Za svou činnost byla řada z nich různým způsobem postižena.  Na konci

května 1979 provedla Státní bezpečnost proti výboru rozsáhlý zásah.“596

Dne 29. května 1979 byl během tohoto zásahu zatčen i Václav Havel, což jeho bratr Ivan

náhodou sledoval na vlastní oči z protějšího domu.597 Pro celou rodinu tedy nastalo období

velké nejistoty, co se bude dít, bylo třeba zařídit mnoho věcí a podobně. Krom toho ale také

IMH začíná v polovině června 1979 psát do vězení: „Ahoj Véno, tak se mi zdá, že se opět po

nějaké  době  budu  muset  věnovat  korespondenci  s  Tebou,  abys  nám  tam  duševně

nezakrněl.“598 VH nejenže duševně nezakrní, ale dokonce se obrátí k tématům duchovním (viz

podkap. 13.3 Dopisy od Olgy, otevřené oči a zjitřená mysl). 

Na počátku nicméně nedokázal nikdo z rodiny odhadnout, jak dlouhou dobu VH ve vězení

stráví. Když tedy soud v říjnu 1979 rozhodl, že VH má strávit ve vězení 4,5 roku,599 byli Havlovi

„v rozpacích“, jak informoval StB Kornet, a „otázka vystěhování Václava HAVLA do zahraničí

zůstává otevřená.“600 

595 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
596 Zdroj: http://www.vons.cz/prazsky-proces-1979 (citováno dne 2. 12. 2013) 
597 „Šel jsem tam (do bytu Anny Kohoutové – pozn. aut.) zrovna domlouvat s VH něco ohledně Edice Expedice, 

na ulici mě však zastavila její dcera Tereza a vzala mě do protějšího domu k jejich známým. Odtamtud … 
jsem pozoroval, jak vyvádějí VH z domu a odvážejí autem.“ HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., 
upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-
87490-05-1, str. 28. 

598 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 28. 

599 „Soudní líčení se před Městským soudem v Praze uskutečnilo ve dnech 22. a 23. října 1979. Petr Uhl byl 
odsouzen k pěti letům odnětí svobody, Václav Havel ke čtyřem a půl letům, Václav Benda ke čtyřem letům, 
Otta Bednářová ke třem letům, Jiří Dienstbier ke třem letům odnětí svobody a Dana Němcová ke dvěma 
letům odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let.“ Zdroj: http://www.vons.cz/prazsky-proces-1979 
(citováno dne 3. 12. 2013) 

600 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 24. 10. 1979 
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Během listopadu IMH rozšiřoval podrobný záznam o průběhu procesu601 a zajišťoval i jeho

uveřejnění  v  zahraničí.602 Koncem  listopadu  se  podílel  spolu  s  JUDr.  Josefem  Lžičařem,

obhájcem VH,  na přípravě odvolání  „proti  rozsudku ve věci  Václava HAVLA.  Od  tohoto

odvolání  se  neočekává  prakticky  žádný  výsledek,  hlavním  cílem  je  opětovně  upoutat

pozornost Západu na disidentské hnutí v ČSSR. Rodina Václava HAVLA pečlivě shromažďuje

veškeré ohlasy na proces se členy VONSu, které přicházejí ze zahraničí.“603

„Odvolací  řízení  se uskutečnilo 20.  prosince 1979  před  Nejvyšším soudem ČSR,  který

odmítl  všechna  odvolání  jako  nedůvodná  a  potvrdil  rozsudek  soudu  první  instance.  Na

počátku roku 1980 bylo pět odsouzených členů VONS přemístěno do vězeňských zařízení,

kde  se  ocitli  se  pod  drobnohledem  pracovníků  vnitřní  ochrany  a  jejich  tajných

spolupracovníků.“604

11.7.3 Ztráta otce

Třetí nešťastnou událostí, která IMH potkala během smolného roku 1979, je ztráta otce. Již

ve výše zmiňovaném prvním dopisu VH do vězení IMH psal, že otec „trošku marodil...“605 O 10

dní  později  byl  již  převezen  na  kliniku  TBC  v  Praze  6  –  Vokovicích  se  zápalem  plic  a

selháváním srdeční činnosti, jak si zjistila StB.606 „Léčení probíhalo velmi příznivě a během

krátké doby se podařilo obnovit pravidelnou srdeční činnost, včetně likvidace zápalu plic.“607

Že se daří otci dobře, psal i Ivan Havel svému bratrovi v dopise z 19. 7.608 „Smrt nastala náhle

[dne 22. 7. 1979]... Bezprostřední příčinou smrti byla plicní embolie...“609 

Smuteční obřad se konal 27. 7.  v krematoriu Strašnice. StB se na něj zvláště připravila,

jelikož V. M. Havla považovala za muže, který inklinoval „k antisocialistickým silám, morálně

podporoval v protisocialistické činnosti svého syna, spisovatele Václava HAVLA, který je t.č.

601 „Procesu se směli zúčastnit rodinní příslušníci, kteří skrytě pořídili záznam z jednání. Pamatuji se, jak jsem 
si dělal zápisky na okraj Rudého práva (opatrně a nenápadně – tehdy ještě nebyly kamery) a pak jsem je 
celou noc přepisoval na stroji. Zápis (s mým jménem z opatrnosti vynechaným) byl odeslán do ciziny, kde 
byl později sehrán jako divadelní hra...“ HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: 
Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 455.

602 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 4. 11. 1979 
603 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 29. 11. 1979
604 Zdroj: http://www.vons.cz/prazsky-proces-1979 (citováno dne 3. 12. 2013) 
605 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 28. 
606 Svazek a. č. 844731 MV, zpráva o průběhu onemocnění a příčinách smrti ing.Václava HAVLA, 26. 7. 1979
607 Tamtéž.
608 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 40.
609 Svazek a. č. 844731 MV, zpráva o průběhu onemocnění a příčinách smrti ing.Václava HAVLA, 26. 7. 1979
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ve vyšetřovací vazbě pro trestnou činnost …, [a] může být [tedy] smutečního obřadu zneužito

ze strany tzv. opozice k protistátní solidární akci se členy VONSu.“610 VH se mohl pohřbu

zúčastnit  i  krátce promluvit s  rodinou.611 StB  se však snažila prostřednictvím nasazených

agentů „využít situace a citově působit na rodiny Václava a Ivana HAVLA k zajištění lepších

životních podmínek v kapitalistické cizině...“612

Během obřadu zazněly mj. Dvořákova Biblická píseň a Svatováclavský chorál. „Dvořákova

píseň a chorál se hrávaly při některých pro otce význačných příležitostech.“613 Závěrem si přál

IMH zahrát Kde domov můj, ale to už StB nepovolila. Považovala to za provokaci, jak jí ex

post potvrdil i „pramen“. Ten také uvedl, že IMH tím chtěl „demonstrovat spojitost zásluh

HAVLA st. s českým národem.“614

Ohledem výše zmiňované pobídky k vystěhování agenti StB zjistili, že Havlovi ze země

odjet nechtějí. „Argumentují tím, že Václav HAVEL spojuje svůj osud s ostatními zatčenými a

vystěhování by mohlo být chápáno jako „podtrh“ vůči nim a celé tzv. „oposici“.“615 Zajímavé je

ale také to, že Olga Havlová sdělila, že spoléhají na pomoc Amnesty International a dalších

institucí a že očekávají minimální tresty...616

Nekrolog  V.  M.  Havlovi  napsal  Prokop Drtina,  předválečný tajemník  Edvarda Beneše,

poválečný ministr spravedlnosti  a dávný přítel  Havlových.  Proslov pronesla MUDr.  Anna

Kalvinová, chartistka a dlouholetá přítelkyně V. M. Havla již z YMCA,617 která mj. uvedla, že

zesnulý vybudoval Lucernu a Barrandov „a tyto kulturní stánky zůstanou jeho pomníkem pro

další generace.“618

11.7.4 Problémy s bytem a se zaměstnáním

Vedle už tak dost velkých starostí měl Ivan Havel problémy ještě takříkajíc každodenní či

praktické. Jednak nastaly problémy s bytem na nábřeží: „Tady byl stále takový problém s tím

610 Svazek a. č. 844731 MV, pohřeb ing. Václava HAVLA – plán opatření, 26. 7. 1979
611 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 41.
612 Svazek a. č. 844731 MV, pohřeb ing. Václava HAVLA – plán opatření, 26. 7. 1979
613 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 41.
614 Svazek a. č. 844731 MV, pohřeb ing. Václava HAVLA – pohřeb Ing. Václava HAVLA st. - pokus o provokaci ze 

strany Ivana HAVLA, 1. 8. 1979
615 Tamtéž.
616 Tamtéž.
617 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 41.
618 Svazek a. č. 844731 MV, pohřeb ing. Václav HAVEL – informace o průběhu pohřebního obřadu, 30. 7. 1979 
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bytem, že byl velký, nadměrný a pořád [nad námi] byla hrozba, že se musíme vystěhovat.“ 619

IMH si sice přesně nevzpomíná, zda-li tyto problémy nastaly v roce 1979 či krátce předtím či

potom, nicméně to, že se jednalo o rok 1979, by potvrzovaly jeho diáře i dopis bratrovi do

vězení. Diáře v roce 1979 obsahují velké množství zápisků o pracích v bytě, 620 v dopisu VH

zase IMH píše: „Byt: po dohodě s Olgou a zváživše různá pro a proti jsme tátovu část bytu

nabídli  (spol.  domácnost,  já  majit.)  Vaškovům  (rodiče  Květy  Havlové  –  pozn.  aut.).“  V

poznámce pod čarou, psané r. 2010, ještě IMH dodává: „Byt by jinak byl nadměrný a přišli

bychom o něj.“621

Druhý problém byl již popsán výše (viz podkap. 9.3 Problémy v zaměstnání),  a sice se

zaměstnáním. Pracovní smlouva v ÚTIA mu byla prodloužena pouze do konce roku 1979.

Během podzimu se tedy začal snažit najít nové zaměstnání. Kornet tehdy informoval i o tom,

že  se  IMH  „vyjádřil  v  tom  smyslu,  že  stále  nemůže  sehnat  vhodné  zaměstnání  a  s

vystěhováním do zahraničí  nepočítá  hlavně kvůli  manželce.“622 Naději  získat  zaměstnání

skýtalo VÚMS, nakonec to ale nedopadlo zdárně. Na začátku prosince dokonce IMH uvažoval

o tom, že „půjde pracovat jako topič.“623

 Poté měl během vánočních svátků roku 1979 nastoupit do Ústavu technického rozvoje

a informací (ÚTRIN), ale to se nakonec nestalo.624 „A tak jsem dnes první den v kategorii

nezaměstnaných,“625 píše IMH bratrovi.

11.7.5 Seznámení s Markétou Goetz-Stankiewicz 

Zdánlivě nesouvisející je ještě jedna pro IMH důležitá (a konečně i radostná) skutečnost,

resp.  setkání:  v  polovině  roku  se seznámil  s  Markétou  Goetz-Stankiewicz,  která  je  nyní

emeritní profesorkou na University of British Columbia a žije ve Vancouveru. 

Markéta Goetz-Stankiewicz (nar. 1927) se narodila v Místku na Moravě do smíšené rodiny

(otec byl Žid, matka nikoli). Jelikož sama byla „míšenkou“, vyhodili ji na počátku 40. let ze

školy. Otec strávil v posledních letech války několik měsíců v Terezíně. Sama poté získala

619 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012 
620 Diář Ivana M. Havla, rok 1979. AJM. 
621 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 47.
622 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 4. 11. 1979
623 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 12. 12. 1979
624 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 58.
625 Tamtéž.
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práci jako asistentka fotografa, po válce se rodina přestěhovala do Prahy a Markéta Goetzová

začala studovat grafickou školu. Po Únoru 1948 se ale rodina rozhodla emigrovat, slovy jejího

otce: „Celý život jsme byli na scéně, v komedii i v tragédii, tak teď se posadíme do publika a

budeme se dívat, co se děje na scéně“.626 

Její  otec jakožto přeživší  z koncentračního tábora měl cestovní pas, ona a její matka si

zažádaly o vízum, které dostaly. Získaly ho ale tak, že jim to paradoxně o mnoho let později

usnadnilo návštěvy Československa:  „My jsme dostaly jen takový papíry,  na kterých bylo,

řekněme, „Markéta Goetzová, osoba neznámého původu“. Celá rodina tu žila sta let! … „Může

opustit  republiku  socialistickou  v  říjnu.“627 V  70.  letech,  když  chtěly  s  matkou  navštívit

Československo a byly tázány, zda-li někdy byly občankami Československa, mohly říci, že

nikoli, a ještě to doložit doklady z konce 40. let. Díky tomu nevystupovaly jako emigrantky.628

Celá rodina se usadila v Torontu, kde Markéta pracovala nejdříve opět v oboru fotografie. V

50. letech získala stipendium na University of Toronto, kde vystudovala a roku 1957 získala

doktorát.629 Na počátku 70. let získala jako odměnu za jakýsi lék na vyrážku od svého přítele z

Československa divadelní hry tehdejších českých autorů. Nadchla se pro ně, znovu si oživila

znalost  češtiny  a  v  roce  1975  začala  s  matkou  pravidelně  každé  léto  navštěvovat

Československo.630

Zde se přímo na ulici seznámila s Pavlem Landovským, kterého poznala podle obličeje. Ten

ji  seznámil s Vlastou Chramostovou a okruhem kolem shakespearovského divadla.  V roce

1978 se skrze tyto lidi seznámila i s VH na Hrádečku a dále také s Jiřinou Šiklovou, jejímž

prostřednictvím  pomohla  s  distribucí  literatury  z  Československa  směrem  k  Vilému

Prečanovi.631 Nemohla to však  vykonávat legálně – pořád hrozilo, že by ji už příště nemuseli

do  ČSSR  vůbec  pustit.  Co  však  mohla,  bylo  posílat  literaturu  poštou  z  Kanady  do

Československa.

StB si jí v souvislosti s IMH všimla poprvé v polovině roku 1979, protože se dozvěděli o

jejím záměru shromáždit materiál pro svou knihu „pojednávající o persekuci inteligence a

626 Zdroj: http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/czech-born-author-and-publisher-marketa-goetz-
stankiewicz (citováno dne 2. 12. 2013) 

627 Rozhovor s Markétou Goetz-Stankiewicz vedla Jana Markupová, 1. 6. 2012.
628 Tamtéž.
629 Zdroj: http://cenes.ubc.ca/people/marketa-goetz-stankiewicz/ (citováno dne 2. 12. 2013)
630 Zdroj: http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/czech-born-author-and-publisher-marketa-goetz-

stankiewicz (citováno dne 2. 12. 2013) 
631 Rozhovor s Markétou Goetz-Stankiewicz vedla Jana Markupová, 1. 6. 2012.
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umělců v ČSSR.“632 Knihu nakonec opravdu vydala,  a sice roku 1979 pod názvem Silenced

Theatre.  Během 80.  let  se dále věnovala  českým dramatům a na počátku  90.  let  vydala

známou knihu Good-Bye Samizdat.633

Svůj  vztah s IMH rekapituluje sama Markéta Goetz-Stankiewicz ve své básničce Ivanu

Havlovi k narozeninám.

„FOR IVAN

a short multi-lingual history of the unvierse

FROM MARKETA

1979:

K večeru na „Engelsově“ nábřeží

Ťuk ťuk na dveře, zvonek břmí

A Ivan pod sprchou se otráveně chvěje

„A kdo to sem zas leze, co se zase děje?“

Ten moment zcela nepatrný

Byl začátek našeho přátelství.

1980-84:

Procházky potmě okolo rohů

Všelicos se povídalo – o psaní, lidech, bohů...

1985:

Paní Zdena v Krči už má toho dost

„kdo je ten dlouhovlasý, kudrnatý host:“

Ach, to je vědec, mystik, muž bez vady!

„No tohle!!“ Ale co von dělá tady?“

…

1989:

632 Svazek a. č. 844731 MV, záznam ze 7. 9. 1979
633 Zdroj: http://host.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=11063 (citováno dne 2. 12. 2013) 
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Čas letí a Košík se objeví v paradaimu

kde Davídek, princ oslů, zabírá hodně zájmu.“634

634 Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 627 s. 
ISBN 80-7298-006-8, str. 247.
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12. Mezi ÚTIA a Metou

Jak bylo několikrát řečeno výše, od konce roku 1979 byl Ivan Havel nezaměstnaný. V ÚTIA

se mu sice snažili  pomoci  (v létě 1980 mu zadali  alespoň formálně rešerši  na smlouvu o

dílo),635 ale nebyli schopni ničeho jiného. Rok 1980 se tak nesl v duchu hledání zaměstnání (a

psaní bratrovi do vězení, spolu-organizování EE, Pondělků a tak dále...). Ačkoli se počátkem

prosince 1979 zdálo, že by byl ochoten přijmout i manuální práci, začátkem roku 1980 již

chtěl výhradně najít nějakou práci v oboru. Jak v lednu informuje Kornet: „... nemíní přijmout

manuelní práci nebo pro něj „kádrově“ přiměřenou práci /topič, skladník, apod./, která se

nebude týkat jeho oboru a vědeckého zaměření. Prozatím hodlá žít z rod.[inných] peněz.“636

O měsíc později se zmiňuje Kornetovi, že má spolu s VH společné peníze, z kterých může

čerpat.637 V souvislosti s Olgou Havlovou zase Kornet sdělil, že „ze zahraničí dostává peníze v

podporu.“638

Krom osobních událostí ale informují spisy StB i o vnímání událostí světových. Tak např.

počátkem  roku  1980  IMH  sděluje  Kornetovi  svůj  názor  na  sovětskou  invazi  do

Afghánistánu639: „...  čs. disidentské hnutí hodnotí situaci v Afghánistánu tak, že dochází k

upevňování pozic socialismu a vlivu SSSR na ostatní země. Situace v Afghánistánu bude mít

dle názoru Ivana HAVLA i negativní dopad na čs. opoziční hnutí, protože zhoršení vztahů

Východ-Západ se projeví  v podstatě menšími ohledy k čs.  disidentskému hnutí  ze strany

státních orgánů, které proti nim zaujme tvrdší [nečitelné], zároveň budou mít i státní orgány

menší obavy z reakcí Západu při potlačování a zastrašování čs. disidentů.“640

V únoru 1980 StB proti IMH ještě přitvrdila: znemožnila mu nastoupit do Výzkumného

ústavu sdělovací techniky Praha či do počítacího centra ČKD Praha, přičemž tím sledovala

„cíl,  aby Ivan HAVEL jako jediné východisko ze své situace viděl  ve svém vystěhování  do

zahraničí (v rámci projektu ASANACE).“641 Asanace byla akce StB, „která měla za cíl donutit

nepohodlné osoby, především signatáře Charty, k vystěhování ze země. StB využívala všech

prostředků: psychoteroru i obyčejného násilí.  Tehdejší Československo opustilo asi dvě stě

635 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 79.

636 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 22. 1. 1980 
637 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 22. 2. 1980 
638 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 14. 1. 1980 
639 Blíže viz např. SARIN, Oleg a DVORECKIJ, Lev Semenovič. Afghánský syndrom: sovětský Vietnam. Vyd. 2. 

Brno: Jota, 2001. 199 s., [32] s. obr. příl. Military. ISBN 80-7217-157-7.
640 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 22. 1. 1980 
641 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – záznam o opatření, 13. 2. 1980 
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osmdesát signatářů Charty...“642 Podle Viléma Prečana byla StB v rámci  Asanace nejtvrdší

během zrodu polské Solidarity: „Od léta 1980 do prosince 1981 se režim obával,  aby jiskra

svobody nepřeskočila z Polska do Československa.“643 

Sílící skrytý tlak StB a nezdary najít nové zaměstnání si začaly vybírat daň na psychickém

stavu IMH. V polovině února tak již Kornet hlásil, že je IMH „nervově vyčerpán a nemá zájem

o dění kolem své osoby.“ O chod EE se touto dobou tedy starala především Olga Havlová.644

Své nezdary popisuje IMH i svému bratrovi do vězení. 8. února tak např. píše: „S mým

zaměstnáním to není slavné, v oboru jsem všechny možnosti vyzkoušel, s cestováním to už

asi  taky není  tak jednoduché.  Mám nějaký překlad,  nějaké smlouvy o dílo a pozvolna si

zvykám na pohodlný život muže v domácnosti. Nedávno jsem začal chořet (fingovaná prac.

neschopnost jako řešení stavu bez zaměstnání – pozn. IMH)...“645 Ve stavu nemocných byl

IMH ještě v dubnu,646 až v květnu konečně získal zaměstnání ve Státním ústavu pro územní

plánování, tzv. Terplanu.

O práci v Terplanu psal IMH VH: „Je to vzhledem k možnostem, které zbývaly, celkem

slušné: příjemné umístnění na Starém Městě (vedle Městské knihovny), v nejbližším okolí

slušní lidé (ostatní zatím neznám), práce celkem zajímavá (i když to ovšem žádná moc věda

není).  Budou  se zpracovávat  veškeré údaje  o  území  na  počítači.  Já  se  budu  asi  zabývat

grafickým výstupem, tj. kreslením map a obrázků pomocí počítače. … Co je zvlášť důležité:

mám povoleno pracovat doma. (Zřejmě aby se minimalizoval můj styk s normálními lidmi –

pozn. IMH.)“647

Ovšem  již  v  červenci  se  nadporučík  Vach  z  StB  sešel  s  Bartošem,  „který  objektově

rozpracovává  Ministerstvo  výstavby  a  techniky  ČSR,  jehož  podřízenou  organizací  je  …

TERPLÁN,“ aby vymysleli, jak odůvodnit, že po uplynutí zkušební doby nebude umožněno

IMH v ústavu setrvat. Cílem přitom opět bylo přimět IMH k tomu, aby se v rámci Asanace

vystěhoval z Československa.648  V dožádání, psaném 17. 7. 1980, je dokonce IMH – buď z

nepozornosti, omylu či ze snahy ho ještě více „kádrově znemožnit“ - představen jako signatář

642 NAVARA, Luděk a ALBRECHT, Josef. Abeceda komunismu. Vyd. 1. Brno: Host, 2010. 234 s. ISBN 978-80-
7294-340-1, str. 13. 

643 Tamtéž, str. 16.
644 Tamtéž.
645 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 59.
646 Tamtéž, str. 64. 
647 Tamtéž, str. 68-9. 
648 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – záznam z jednání, 8. 7. 1980. 
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Charty.649 Ačkoli se ředitel Terplanu očividně snažil tam IMH udržet, nepovedlo se mu to.

Smlouva, která byla uzavřena do konce listopadu 1980, nebyla již prodloužena.650 

Během roku se StB také dozvěděla, že chce IMH soukromě vycestovat na konferenci do

ciziny (do Polska).  Jelikož to z jejího pohledu nebylo žádoucí,  rozhodla se jednoduše mu

odebrat  cestovní  pas651 a  navíc  zažádala  o  blokaci  na  železničním  přechodu  (IMH  jel

vlakem).652 Do Polska se sice nakonec dostal, ale tyto epizody svědčí především o tlaku, který

StB na Ivana Havla vyvíjela. 

12.1 Robotika, kniha ověnčená paradoxy 

V roce 1980 Ivanu Havlovi vyšla kniha (první paradox). Témuž Ivanu Havlovi, na kterého

tlačila StB, aby se vystěhoval, a pokládala ho za signatáře Charty. 

Kniha  Robotika:  úvod  do  teorie  kognitivních  robotů  vyšla  ve  Státním  nakladatelství

technické literatury (SNTL) 21. 8. 1980653 (druhý paradox). IMH ji přitom dopsal ještě před

Chartou, ale následkem velkého zdržení SNTL vyšla až v tomto roce. A to i přesto, že v úvodu

bylo poděkování Václavu Bendovi, toho času už chartistovi, který byl ve vězení kvůli VONSu

(třetí paradox).

IMH na okolnosti  kolem  Robotiky  vzpomíná následovně:  „Vyšla mi kniha,  kterou jsem

odevzdal do tisku někdy v roce 1975, ale vyšla až v roce 1980… Tím se ztratila ze zorného pole

estébáků, takže oni to vlastně asi nevěděli, že mi vyšla ta kniha. Ale mělo to takovou malou

dohru. … Daleko později jsem byl na výslechu,654 kdy mi ten „můj“ kapitán Čermák ... řekl:

„Podívejte  se,  my  nechceme  být  jako  ve  zlém  s  vámi,  a  pokud  byste  chtěl,  měl  něco

konkrétního, v čem bychom mohli pomoct nebo tak, tak jen řekněte.“ A já jsem tak zkusmo

vypustil, že je tahle ta kniha … už rozebraná, jestli by mohli zařídit druhé vydání. On si to

poznamenal a pak nic nevím, až to, že krátce nato přišla šťára do nakladatelství ..., obrovskej

poprask, absolutní zákaz jakékoli další spolupráce se mnou a celý se to tam nějak otřásalo v

základech. Z čehož usuzuji, že ... to byla pro ně novinka! Ale dost nerad, nerad to zmiňuji,

protože to bylo vlastně mé udání toho Sentinelu (SNTL – pozn. aut.), že vydával knihy lidí,

649 Svazek a. č. 844731 MV, ing. Ivan Miloš HAVEL – dožádání, 17. 7. 1980.
650 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 69. 
651 Svazek a. č. 844731 MV, ing. Ivan HAVEL – dožádání, srpen 1980. 
652 Svazek a. č. 844731 MV, žádost z 3. 9. 1980. 
653 Svazek a. č. 844731 MV, Akce „Sáva“ - dožádání, 21. 10. 1980 
654 V archivních dokumentech bohužel není tato situace dohledatelná. 
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kteří jsou na seznamu, na indexu.“655 (čtvrtý paradox) 

...

Co je ovšem také zajímavé,  je fakt,  že StB o tom, že má IMH vyjít kniha,  věděla  (pátý

paradox). Už v jednom z prvních záznamů z února 1977 si poznamenala: „V současné době

připravuje vydání odborné knihy v SNTL jejíž název je pravděpodobně „TEORIE A …..“ a tato

již byla SNTL nabídnuta a údajně i přijata.“656 Proč proti tomu, aby bratrovi chartisty vyšla

kniha, už tehdy nezakročili, nevíme. Je dost možné, že důvod bude zcela prozaický: zkrátka v

tom měla StB zmatek a její pracovníci neodváděli svou práci dobře. 

Teprve v říjnu 1980 hovořila StB s Ing. Adolfem Klímkem, redaktorem SNTL, kterého IMH

považuje za přítele a na jehož výzvu se v 70. letech do psaní knihy vůbec pustil.657 Klímek se

tehdy údajně sám nabídl, že může na IMH nějak působit, aby se věnoval pouze své vědecké

práci (je ovšem otázka JAKÉ práci...).658 Až po tomto pohovoru StB zakročila v SNTL, aby s

IMH již nijak nespolupracovali mj. proto, že si tím může významně přivydělat.659 K 1. 11. 1980

tak byly zrušeny všechny dosavadní smlouvy mezi IMH a SNTL.660 

…

Ačkoli odborný obsah knihy Robotika není předmětem této práce, je třeba zmínit dvě věci,

které na první pohled zaujmou. Jednak je to opět již zmíněný text předmluvy. Krom Václava

Bendy totiž IMH zmiňuje např. i M. Katětova, Josefa Šafaříka, Karla Čulíka a vliv přednášek S.

L. Colese na univerzitě v Berkeley. Zároveň už v této knize předesílá: „Mým cílem bylo napsat

knihu, která by zaujala nejen technika či matematika …, ale i psychologa, zajímajícího se o

obecné principy kognitivních procesů, a filozofa, zajímajícího se o rozdíly mezi člověkem a

strojem.“661 

Zadruhé je to přítomnost citátů na začátcích kapitol. Prvním citátem je tak kupříkladu

Goethův Faust.

Mefistofeles (tišeji)

Co je tu?

655 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
656 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 23. 2. 1977
657 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 458-9. 
658 Svazek a. č. 844731 MV, ing. KLÍMEK Adolf, CSc. - záznam z pohovoru, 17. 10. 1980 
659 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – záznam o profylaktickém opatření, 21. 10. 1980 
660 Svazek a. č. 844731 MV, ing. Ivan Havel, CSc. - záznam o profylaktickém opatření, 13. 11. 1980 
661 HAVEL, Ivan M. Robotika: úvod do teorie kognitivních robotů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1980. 279 s., str. 6.  
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Wagner (tišeji)

Člověk je zde vyráběn.662

Na dalších místech najdeme citáty z Karla Čapka (R. U. R.), Homéra (Ilias) či Christiana

Morgensterna (Palmström). 

Jakoby tedy už zde, v textu psaném ještě před Chartou, IMH předznamenával jemu tolik

vlastní transdisciplinární přístup a zároveň potvrzoval to, co Martin Putna vztahuje primárně

až k jeho textům od 80. let: totiž že si „vždycky uchoval smysl pro literární text – a to právě v

tom smyslu,  jak psal  jeho starší  bratr.  Ne „pro literaturu samu“,  ale protože literární  text

umožňuje sdělení jiných věcí a jinou formou, než texty „striktně“ vědecké a filozofické.“663

12.2 Změněná pracovní schopnost

Jelikož Ivanu Havlovi nebyla prodloužena smlouva v Terplanu, nacházel se od 1. 12. 1980

opět ve stavu nezaměstnaných. Již v lednu 1981 tak hlásil agent StB Viktor, že se proto IMH

„zbývá otázkou získání průkazky o snížené pracovní schopnosti, na základě které by chtěl

nastoupit v některém podniku (s příslušností ke svému oboru), který zaměstnává invalidy.“664

Po letech v poznámce k „dopisu od Olgy“ IMH píše: „Tentokrát to byla neuroložka (tetička

Kamily Bendové a Zdeňka Neubauera),  která nalezla jakousi  závadu na mé páteři.  To mi

posléze zajistilo ZPS (změněnou pracovní schopnost), a tím i potřebnou kvalifikaci ke vstupu

do Mety.“665

662 HAVEL, Ivan M. Robotika: úvod do teorie kognitivních robotů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1980. 279 s., str. 13.
663 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna 

Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 129.
664 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 8. 1. 1981 
665 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 93. 
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13. V Metě

Meta bylo oddělení  Československého svazu invalidů. Toto oddělení  založil  „Dr.  Viliam

Hanzel (1920 – 1996, otec Vladimíra Hanzela, který byl od srpna 1989 do r. 2003 osobním

tajemníkem Václava Havla), sám do r. 1968 ve vysokém postavení ve straně a vládě.“666 V Metě

zaměstnával lidi s TZP (těžké zdravotní postižení) či ZPS (změněná pracovní schopnost) jako

domácí  pracovníky  –  počítačové  programátory,  kteří  pracovali  na  zakázku  od  různých

podniků neboli „kooperačních partnerů“.667

Ivan M. Havel začal v Metě pracovat 1. 2. 1981 v oddělení 118.668 Zde tou dobou již pracoval

Martin Palouš669, v různých obdobích také Filip Topol, Zdeněk Pinc a další. IMH byl přidělen

k ČKD, kde projektoval „program pro simulaci válcovací tratě pro válcovnu Dříň.“670 Krom

kratší pauzy, způsobené tím, že byla IMH odebrána změněná pracovní schopnost a z Mety

měl  dostat výpověď,  což však nakonec zrušil  soud,671 pracoval  v Metě až do přelomu let

1989/1990.672

Krátce  po svém nástupu  do Mety  byl  ale  IMH  vystaven  dalšímu tlaku  ze strany StB:

obvinění z podvracení republiky.

13.1 Kauza Karavan

Během roku 1980 se rozhodla StB proti disentu zakročit znovu. V rámci tzv. Akce Delta se

zaměřila na pašování zakázané literatury do Československa a na konci dubna 1981 zadržela

(po předchozím vytipování  agentem StB)  na hranicích  francouzský karavan (mylně bývá

uváděn  „kamion“).673 Na  základě  zašifrovaného  seznamu  odběratelů  StB  6.  května  1981

zadržela desítky lidí, z nichž několik vzala do vazby a obvinila podle § 98 z trestného činu

666 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 457.

667 HAVEL, Ivan M., NEUBAUER, Zdeněk a PALOUŠ, Martin. Svatojánský výlet. 1. vyd. Praha: Malvern, 1999. 
223 s. ISBN 80-901841-4-6, str. 172. 

668 Vyšetřovací spis a. č. ZV-488 MV, Posudek na s.ing. Ivana Havla od výrobního podniku Meta, 1. 6. 1981
669 Od roku 1980. Rozhovor s Martinem Paloušem vedla Jana Markupová, 22. 6. 2011. 
670 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 457.
671 Tamtéž, str. 93.
672 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/extended_cv.html (citováno dne 10. 12. 2013) 
673 Akce Delta. [Video] Česká televize, 2009 [on-line]. Dostupné zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-stb/409235100221032-akce-delta/video/ Dále 
viz též např. MLYNÁRIK, Ján, ed. Akce Delta: disidenti proti diktature (1981-1982). Praha: Danubius, 2009. 141 
s. Knižnice Svazu Slováků v ČR. Serie společenskovědná a publicistická; sv. 6. ISBN 978-80-901768-8-1. či 
MLYNÁRIK, Ján. Ruzyňské meditace. Praha: Ipeľ, 1999. 364 s. Knižnica vydavateľstva Ipeľ. Séria 
spoločenskovedná a publicistická; zv. 3. ISBN 80-901767-4-7.
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podvracení  republiky:  Jiřina  Šiklová,  Eva  Kantůrková,  Karel  Kyncl,  Jan  Ruml  (všichni

propuštěni až v březnu 1982674), Jiří Ruml, Jan Mlynárik, Milan Šimečka (propuštěni v květnu

1982675)  a  dále  Miroslav  Kusý,  Jiří  Müller  a  Jaromír  Hořec.676 Po  velké  vlně  solidarity  s

obviněnými (i ze strany předních západních politiků) čs. státní moc ani neuspořádala soudní

líčení a všechny – po více než roce! - propustila. 

...

Dne  6.  května  ráno  byl  zadržen  i  Ivan  M.  Havel.677 Při  domovní  prohlídce  mu  bylo

zabaveno 156 věcí,  převážně dokumentů a knih.678 Při výsleších IMH odmítal vypovídat.679

Dva dny nato byl  taktéž obviněn podle § 98, za který hrozilo vězení až na 10 let. Podvratnou

činnost měl  vykonávat „zejména tím,  že ve větším rozsahu a ve spojení  s  cizími  činiteli

shromažďoval  a  přechovával  písemné  i  jiné  materiály  obsahově  zaměřené  proti

socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky a určené k rozšiřování na území

ČSSR i v zahraničí.“680

O svém pobytu ve vazbě psal IMH v dialogu se Zdeňkem Neubauerem následující: „Před

několika  lety  mě temné síly  umístily  do malé  cely,  kde jsem měl  v  nevlídnu,  nečistu  a

nevzhlednu setrvat o samotě několik  krušných dnů.  Po mnoha hodinách jsem postupně

přestal vnímat nevlídno, nečisto a nevzhledno a po několika dalších hodinách se mi pojednou

zjevila opravdová krása. Vzala na sebe podobu odkopnuté a zapomenuté patky chleba v koutě,

okoralé, pokryté plísní, špínou a chuchvalci potrhaných pavučin. Upřeně jsem na ni zíral, na

zjevení, a nevěřil svým očím. Ten dokonalý tvar, složitá textura povrchu, lehké stíny a jemné

odstíny! Ta nevšední pestrost všední šedi!“681

Dne 10. května však generální prokuratura rozhodla o propuštění IMH na svobodu, neboť

neshledala  návrh  na  vzetí  do  vazby  důvodným.682 Ivan  Havel  byl  však  nadále  stíhán  na

674 Informace o Chartě 77. 4/1982. Praha: Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, 1978-1989. Dostupné 
on-line: http://www.vons.cz/data/pdf/infoch/1982/INFOCH_04_1982.pdf

675 Informace o Chartě 77. 5/1982. Praha: Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, 1978-1989. Dostupné 
on-line: http://www.vons.cz/data/pdf/infoch/1982/INFOCH_05_1982.pdf

676 Informace o Chartě 77. 5/1981. Praha: Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, 1978-1989. Dostupné 
on-line: http://www.vons.cz/data/pdf/infoch/1981/INFOCH_05_1981.pdf

677 Viz taktéž dopis IMH VH do vězení: HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: 
Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 100-
101.

678 Vyšetřovací spis a. č. ZV-488 MV, protokol o provedení domovní prohlídky, 6. 5. 1981 
679 Vyšetřovací spis a. č. ZV-488 MV, protokol o výslechu podezřelého, 6. 5. 1981 
680 Vyšetřovací spis a. č. ZV-488 MV, Obv. ing. Ivan HAVEL, CSc. - návrh na vzetí do vazby, 8. 5. 1981 
681 NEUBAUER, Zdeněk, HAVEL, Ivan M. a PALEK, Karel, ed. Sidonia a Sakateky čtrnáctero vykročení. Vyd. 1. 

Praha: Sofis, 2004. 365 s. ISBN 80-239-4804-0, str. 252-3. 
682 Vyšetřovací spis a. č. ZV-488 MV, usnesení generální prokuratury ČSSR, 10. 5. 1981 
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svobodě a dále předvoláván k výslechům. V červenci toho roku, kdy mohl nahlédnout do

spisů, se teprve dozvěděl, o co se v kauze přesně jedná a kdo další v ní figuruje. 683 Trestní

stíhání proti IMH i všem ostatním z této kauzy bylo zastaveno až v prosinci 1989.684

…

Po prostém výčtu faktů by se zdálo, že to byla jen jakási pětidenní epizoda, která v životě

Havlových nezanechala hlubší stopy. Nakonec Olga Havlová, která byla také zadržena, byla

záhy propuštěna a nebylo proti ní vůbec vzneseno obvinění.685 Ovšem pokud nahlédneme

ještě do hlášení agentů StB, zjistíme, že tomu tak vůbec nebylo.

Dva dny po propuštění IMH a Olgy Havlové agent uvedl následující: „Ivan HAVEL Olze

HAVLOVÉ sdělil, že v době zadržení byl silně na pochybách, že bude propuštěn na svobodu.

V této skutečnosti byl poté utvrzen po prvních výsleších a i ze znění vzneseného obvinění. V

této době se cítil značně nervozní. Jakmile přetáhl prvních 48 hod. svého zadržení, počítal již,

že bude „sedět“ několik měsíců nebo let. Olga HAVLOVÁ mu se smíchem sdělila, že by víc jak

3 roky nedostali,  což by se dalo vydržet.  Ivan HAVEL s ní  souhlasil  a dále jí  uvedl,  že v

současné době půjde jejich případ do archivu,  neboť když byli  propuštění,  tak proti  nim

nemají státní orgány důkazy. Svoji práci rovněž odvedli i jejich přátelé, kteří zahájili solidární

kampaň  a  zasazovali  se  o  jejich  propuštění.  Závěrem  rozhovoru  Ivan  HAVEL  opětovně

zdůrazňoval, že nemůže věřit tomu, že je na svobodě.“686

O tom, že nad ním od této chvíle až do prosince 1989 visela neustálá hrozba vězení, hovoří

i dnes: „A byl jsem tedy obviněn, ale nikoli obžalován.687 … Formálně to bylo tak, že mají

povinnost dát mi vědět čtyři dny předem, že [se má konat] soud, takže jsem vždycky měl čtyři

dny jistoty, že jsem na svobodě.“688

...

Po událostech z roku 1979 se změnil Havlův pohled na svět. Po výše řečeném se lze tázat,

zda-li onou pomyslnou poslední kapkou nebyla právě kauza z roku 1981, která vyústila ve více

než 8 let života s vědomím, že de facto kdykoli může být zahájeno soudní líčení, které může

skončit až 10letým trestem odnětí svobody.

683 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
684 Vyšetřovací spis a. č. ZV-488 MV, usnesení generální prokuratury ČSSR, 4. 12. 1989
685 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 458. 
686 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 12. 5. 1981
687 „Obžaloba je rozhodnutí státního zástupce, kterým staví obviněného před soud.“ Zdroj: http://www.trestni-

rizeni.com/vyklad-pojmu/obzaloba (citováno dne 4. 12. 2013)
688 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
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13.2 Seznámení se Zdeňkem Neubauerem

Václav Benda (1946  –  1999)  studoval  v  letech 1970  –  1975  teoretickou kybernetiku na

Matematicko-fyzikální fakultě UK.689 Jeho školitelem byl Ivan M. Havel,690 tou dobou vědecký

pracovník v Akademii věd, který se zároveň již přátelil i s jeho ženou Kamilou Bendovou. Byt

Bendových na Karlově náměstí byl přitom jedním z center disentu, jak potvrzuje i IMH: „U

Kamily se pořád scházeli lidi,  chartisti  a mluvčí Charty a podobně, ona toho hrozně moc

organizovala,  a zejména když pak byl  Václav Benda zavřený,  tak ona stále fungovala jako

taková první dáma disentu.“691

Přes ni se seznámil s jejím bratrem Zdeňkem Neubauerem (nar. 1942),692 který do r. 1982

působil na Přírodovědecké fakultě UK. Na přelomu let 1977 – 78 sháněl IMH přednášející na

Pondělek, a Kamila Bendová mu doporučila svého bratra. „Po nějaké době jsme se seznámili,

dodnes se pamatuji, že jsem se ho po krátkém seznámení, kdy jsem věděl, že je bratr Kamily,

zeptal, jaké je jeho zaměstnání. A on se tak jako urazil a řekl: „Chcete snad říct povolání, ne

zaměstnání?“ (smích) … A s tím Zdeňkem jsme začali dost komunikovat, vznikly ty dialogy,

což je věc sama pro sebe, protože to bylo období poměrně dlouhé mého života, jehož část

náplně bylo psaní dialogů se Zdeňkem.“693

15. 3.  1978 již Zdeněk Neubauer (dále také ZN) přednášel  na Pondělku694 a stal  se jeho

stálým účastníkem.695 Co více: přes rozpačitý začátek se ze Zdeňka Neubauera a Ivana Havla

stali postupem času velice dobří přátelé („Busenfreunde“, důvěrní přátelé696).

IMH tehdy pro ZN vykonal  dvě zcela  konkrétní  věci.  Nejprve mu na počátku 80.  let

„pomohl odrazit se od mateřské lodi a pustit se do vln – to znamená odejít z přírodovědecké

689 HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. 1. vyd. Brno: Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2005. 307 s. Dějiny a kultura; sv. č. 10. ISBN 80-7325-029-2, str. 12. 

690 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
691 Tamtéž.
692 „Po absolvování Ecole International de Geneve a po maturitě na gymnáziu v Praze (1960) studoval na PřF 

(1960-65 mikrobiologii, chemii, biologii) a na FF (1965-71); RNDr. 1970, PhDr. 1971. Pracoval v 
Mikrobiologickém ústavu ČSAV (1965-66), PřF UK (vědecká aspirantura 1966-67), Laboratoire 
Internazionale di Genetica e Biofisica v Neapoli (1967-70), PřF UK (1970-80; zde spoluzakládal filozofickou 
skupinu "Platonská akademie"), jako programátor v ČKD (1982-90). Od r. 1990 působí na katedře filozofie 
přírodních věd PřF UK.“ Zdroj: http://web.natur.cuni.cz/filosof/index.php?
option=com_content&task=view&id=41 (citováno dne 4. 12. 2013) 

693 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012 
694 Má cesta k dialektickému a historickému materialismu (Filosofické problémy kybernetiky). Pondělky 1977-

1989. AJM.
695 NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen 

letters of Václav Havel. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 119 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 
3/2010. ISBN 978-80-903518-5-1, str. 37. 

696 Tamtéž, str. 37. 
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fakulty, když tam moje postavení už nedávalo smysl.“697 

Následně IMH spolu s Martinem Paloušem, který tou dobou již také pracoval  v Metě,

vyjednali pracovní místo i pro Zdeňka Neubauera.698 (Což pravděpodobně nebylo tak složité,

jelikož ZN měl těžké zdravotní postižení, tzv. TZP.) V roce 1982 se tak v Metě sešli všichni „tři

Metaři“, kteří díky tomu, že byli „domácími pracovníky“ a neměli pevnou pracovní dobu, měli

náhle množství volného času, využívaného tu četbou, tu psaním, tu výlety do jiných krajin

světa i mysli.  Ještě předtím se ale společně podíleli na něčem jiném: na dopisech Václavu

Havlovi do vazby/vězení. 

13.3 Dopisy od Olgy, otevřené oči a zjitřená mysl 

Vězeňské dopisování začalo v červnu 1979 (viz podkap. 11.7.2 Proces s VONS).699 Václavu

Havlovi do vězení mohli psát pouze rodinní příslušníci, tedy jeho žena Olga, bratr Ivan a jeho

tehdejší žena Květa.700

IMH nejdříve bratrovi píše sám, nicméně již do prvního dopisu včleňuje odkazy na knihy,

které zrovna četl.  Hned v prvním dopise tak zmiňuje třeba knihu Bohuslava Blažka  Mezi

vědou a nevědou a Castanedovo Učení dona Juana. Tyto knihy také v dalších dopisech blíže

rozebírá a kupodivu tak již první dvě zmíněné o mnohém ve vztahu k IMH svědčí. 

O tématu Blažkovy knihy IMH mj. píše: „Problém podivínů-vědců, či „naivní vědy“ mě

vždy zajímal. Je pozoruhodné, že „normální“ vědci vždy kladou ostrou hranici mezi sebe a

podivíny, přičemž žádné kritérium, které při tomto rozlišení používají,  nelze samo o sobě

obhájit  (např.  jedním  z  hlavních  kritérií  je,  že  vědec-podivín  své  objevy  vždy  velice

vehementně a systematicky prosazuje a nenechá se žádnou kritikou odradit – co však je na

této vlastnosti špatného?). Zajímavé je to, že nejvíce „podivínů“ existuje v exaktních vědách

(sám jsem si dopisoval s jedním samoukem-matematikem, který část svého života věnoval

zkoumání ničeho – rozuměj „nicotna“, což je něco jako nula, ale je to složitější: záleží trochu

697 NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen 
letters of Václav Havel. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 119 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 
3/2010. ISBN 978-80-903518-5-1, str. 38.

698 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
699 Korespondence je zde nahlížena především s ohledem na to, co svědčí o IMH (viz podkap. 3.3.1 Písemné 

prameny). Rozbor korespondence ve vztahu k VH již učinil především Martin Putna (viz kapitoly 6.1 Dopisy 
Olze a Dopisy od Olgy a 6.3 „Dopisy od Olgy“: Vlastně od Zdeňka Neubauera v knize PUTNA, Martin C. 
Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 
383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2).

700 Ve vazbě si mohl VH dopisovat takřka s kýmkoli, z vězení již jen s rodinnými příslušníky. PUTNA, Martin C. 
Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 
383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 190.
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na tom, jak to vzniklo).“701

V  Havlově  vyjádření  je  přitom  možno  zahlédnout  to,  co  je  pro  něj  dle  mého

charakteristické: ona otevřenost různým lidem, konceptům, teoriím, disciplínám, praktikám,

tedy to, co nejlépe vystihují názvy jeho knih, vydávaných od konce 90. let:  Otevřené oči a

zvednuté obočí  (1998),  Zvednuté obočí a zjitřená mysl  (2005),  Zjitřená mysl a kouzelný svět

(2013). To, jak od 90. let vystupuje, působí a čím se zabývá IMH, pak může mít konkrétní

kořeny právě v druhé polovině 70. let a v průběhu let osmdesátých. Právě v této době se totiž –

vlivem různých událostí mj. roku 1979 a 1981 v souvislosti s „Kauzou Karavan“ - pouští do

oblastí různým způsobem neběžných. Řečeno příměji: díky těmto událostem a díky tomu, že

je jeho bratr ve vězení, našla se v tu dobu na tom místě TA správná konstelace pro to, aby se

IMH více seznámil skrze dopisování s VH i se Zdeňkem Neubauerem, s nímž se – opět díky

TÉ  správné  konstelaci  v  Metě,  kde  byli  „pány  svého  času“  -  mohl  vydat  na  opravdové

myšlenkové dobrodružství. To přitom nemělo formu POUZE rozboru děl z oborů, dosud IMH

spíše vzdálených, ale i formu osobní, praktickou a de facto žitou. 

Krom toho se však neobvykle sblížil i s vlastním bratrem. IMH sám píše v dubnu 1980:

„Vidím, že vzhledem k omezené tematice dopisů budeš po čtyři  roky svého života daleko

podrobněji  informován  o  mé  rodině  než  kdy  předtím.“702 O  více  než  30  let  později  to

potvrzuje, když říká otevřeně: „Paradox je, že během věznění jsme si byli vlastně nejblíž. Ať

už  to  bylo  dopisováním,  zejména  během  toho  dlouhého  vězení,  nebo  prostřednictvím

zákonem stanovených návštěv,  kdy jsme se mohli  pravidelně vidět,  ale mluvit se pořádně

nedalo. Seděl u toho bachař. Nikdy jsem neměl takovou příležitost být s ním v kontaktu jako

tehdy. Písemný kontakt byl zbytečný, dlouho jsme bydleli ve stejném bytě, tak proč bychom si

psali. A abychom si něco pořádně pověděli…, to taky ne. To už je taková vlastnost.“703

Druhý  autor,  důležitý  pro  IMH  i  ZN,  je  již  zmíněný  Carlos  Castaneda.  Castaneda

vystudoval antropologii na University of California v Berkeley (kde IMH v letech 1969-1971

studoval) a ve svých knihách popisuje (smyšlený) pobyt antropologa v terénu. Z dnešního

hlediska ho lze řadit k New Age. 

Jeho knihy objevili nezávisle na sobě Pavel Bratinka a Zdeněk Neubauer, který si je přivezl

701 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 33. 

702 Tamtéž, str. 65. 
703 Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/158036-behem-vezneni-

jsme-si-byli-nejbliz-vzpomina-ivan-havel/ (citováno dne 12. 12. 2013) 
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ze studijního pobytu v Itálii (1967-1970).704 Společně s Martinem Paloušem o něm referovali

již v březnu 1979 na Pondělku.705 O 4 měsíce později píše IMH bratrovi do vězení krátký výtah

z  Castanedových  4  svazků:  „Carlos  Castaneda  se  rozhodl  studovat  vliv  některých

halucinogenních  rostlin,  zejména  peyote  (mescalito),  užívaných  indiánskými  kmeny  v

Mexiku.  Jeho  přítel  jej  seznámil  s  indiánským  „čarodějem“  donem  Juanem...  Po  velmi

pomalém a obtížném sbližování bere si don Juan Castanedu do učení. Zmíněné čtyři knihy

obsahují Castanedovy zápisky z rozhovorů s donem Juanem a záznamy jeho vlastních zážitků

z nenormálních stavů vědomí. … V podstatě jde o velice závažné střetnutí dvou podstatně

odlišných  životních  názorů  a  způsobů  myšlení:  Castaneda,  přes  svoji  upřímnou  snahu

proniknout  do  učení  dona  Juana,  je  nicméně  veskrze  proniknut  „západním“  způsobem

myšlení:  závislostí  na  racionálním  uvažování,  touho  po  poznání,  „jak  to  skutečně je“,

myšlením v kategoriích duality subjekt-objekt, individuality, kauzality apod. Don Juan se mu

pro tohle často vysmívá,  ironizuje jeho scientistní  postoj  a i  osobně ho mnohdy pořádně

zesměšňuje (je v tom mimochodem plno legrace) – a současně se mu nesmírně trpělivě snaží

ukázat, že „jde vždy o něco zcela jiného“.“706

Castaneda  se  postupem času  stal  jakýmsi  „mistrem“  IMH  a  ZN.  O  tom mluví  i  sám

Neubauer: „Když jsme si  s Ivanem psali dialogy Sidonia a Sakateky,  vznikl úzus:  Řekne-li

Sidonius Sakatekovi „tvůj mistr“, tak se tím myslí Lao-c´. Když Sakateka Sidoniovi řekne „tvůj

mistr“, tak se myslí Nietzsche. A když řekne jeden z nich „náš mistr“, tak se myslí Castaneda.

… Já jsem v tom našel – v takovém svém ploužení a putování, po hledání různých duchovních

cest, speciálně na Východě – konečně to, co bylo „to moje“.“707

Ani později se IMH neuchyluje k nějaké „konvenční“ literatuře: píše o Anně Pammrové, o J.

R.  R.  Tolkienovi  a jeho  Hobitovi  (v roce 1979!),  o Keseyho  Vyhoďte ho z kola ven,  ale i  o

kvantové teorii či o knize Seth hovoří, která „je celá diktovaná médiem v transu (přesněji skrze

médium).“708 o 2,5 roku později se ke knize vrací a píše bratrovi: „Knížka nedělá vnějšně dojem

704 NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen 
letters of Václav Havel. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 119 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 
3/2010. ISBN 978-80-903518-5-1, str. 43. 

705 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 37.

706 Tamtéž, str. 37-38.
707 NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen 

letters of Václav Havel. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 119 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 
3/2010. ISBN 978-80-903518-5-1, str. 42-43. 

708 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 60. 
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naprosté  serióznosti,  avšak  samotný  text  diktovaný  médiem  má  hlavu  a  patu,  místy  je

smysluplný, a tu a tam dokonce překvapivě zajímavý.“709

Na jiném místě pak píše, že po smrti svého otce našel v rodinném archivu „posmrtné dopisy

(Vácslava Havla – pozn.  aut.)  pozůstalým, psané prostřednictvím média.“710 Vácslav Havel

přitom těsně před smrtí vydal  Knihu Života,  což je přepis spiritistické seance (viz podkap.

4.2.1 Možné vlivy Vácslava Havla). Na tomto příkladu je tedy také zřejmé, že jakási alespoň

akceptace spiritismu v rodině přetrvala.

V červnu 1980 IMH příznačně píše:  „Já nemám v úmyslu moc filosofovat,  ale popsat ti

jeden experiment, který si klade ambice rozhodnout o tom, kdo má pravdu.“711 V říjnu 1980

však nastává pomyslný zlom a do dopisů vstupuje i další osoba. Když se VH začne v dopisech

zabývat  lidskou  identitou  a  existencí,  přizve si  IMH  pomyslně na  pomoc Jiřího Němce,

psychologa a filosofa, jehož text bratrovi přepisuje. O více než rok později (prosinec 1981)

opisuje IMH text dalších dvou filosofů, a sice Radima Palouše, t. č. již scholarchy Akademie a

účastníka Pondělků, a také Zdeňka Neubauera. 

IMH na to vzpomíná takto: „Vím, že jsem psal hodně sám, a pak už jsem nestíhal napsat

dlouhej dopis, už jsem vyčerpal některý témata,  který pro mě byly snadný, -  pro mě byly

snadný, nebyly snadný pro čtenáře - a tak jsem vyhlásil mezi známými, že vítám jakékoliv

texty, podklady a podobně.“712

Vstup ZN do dialogu se ovšem neobešel bez nedorozumění. „Přišel za mnou Ivan a povídá:

Poslouchej, já dostávám takový divný dopisy od svýho bratra. On se nějak dal na filosofii nebo

co a já nevím moc, co s tím. Nemohl by sis to přečíst a dát mi k tomu nějaký rady? - No, já nic

zlého netušil, napsal jsem Ivanovi takové štěky a přihrávky v domnění, že on si opravdu láme

hlavu, jaká moudra bratrovi napsat do vězení. Takže to bylo míněno spíš jako taháky pro

Ivana, ve kterých jsem se nijak neostýchal. Trochu jsem mu to zplastičtěl, aby věděl, co asi

kam patří, čistě věcný expertní poznámkový aparát. Jenže Ivan to prostě vzal, opsal a poslal.

Tím způsobil,  že Vašek se z toho psychicky zhroutil,  protože si  najednou uvědomil,  že je

úplnej blbec a že nic takového jako filosofii neměl podnikat...“713 

VH se jeho úvahové dopisy „začly …  najednou jevit  jen jako nekonečné rozžvatlávání
709 Tamtéž, str. 165. 
710 Tamtéž, str. 47. 
711 Tamtéž, str. 71.
712 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
713 NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen 

letters of Václav Havel. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 119 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 
3/2010. ISBN 978-80-903518-5-1, str. 48. 
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banalit, které se – a to jen v nejlepším případě – s upocenou těžkopádností dopracovává k

věcem, jež jsou všem chytrým lidem dávno jasné a byly už tisíckrát lépe napsány v různých

chytrých knihách, které jsem nečetl.“714

IMH mu na to však odepisuje následovně: „Ahoj Véno, to, že všechno už bylo někdy někým

napsáno, je stejně nedůležité jako to, že opička, když bude dostatečně dlouho ťukat do kláves

psacího stroje, to všechno dříve nebo později (ale určitě) napíše všechno ještě jednou. Jediné

důležité  je,  že  někdo  na  to  zrovna  zde  (či  támhle)  a  nyní  přišel  a  pocítil  nutnost  to

formulovat, vyjádřit a sdělit. … To vzkazuje Zdeněk N., když jsem mu vyprávěl o Tvé náladě

po přečtení jeho poznámek k divadelním dopisům.“715

Tento  postoj,  v  dopise  zcela  jasně  formulovaný,  tak  umožňuje  jiný  pohled  na  toto

„neoficiální  filosofování“  či  lépe  termínem IMH  „filosofické  ghetto.“716 Mnohé filosofické

aktivity se v té době týkaly PRÁVĚ této doby, tohoto místa a této situace, což však později

přivodilo mnohá odborná nedorozumění.717

Úvodní  rozmrzení  VH se nakonec podařilo urovnat  a  skrze IMH  se navázala  stabilní

komunikace mezi VH a filosofy Akademie. I nadále však IMH píše bratrovi také sám za sebe –

o fyzice,  umělé inteligenci,  o autoreferenci  v jazyce,  ale i  o filosofii  (Lévinas,  Heidegger).

Poslední dopis bratrovi napsal IMH 3. února 1983. Dne 7. února 1983 byl VH přemístěn do

civilní nemocnice Pod Petřínem, kam byl již volný přístup.718 Po propuštění na filosofii VH

nezapomněl – právě naopak. Sám inicioval filosofický sborník Hostina (vyšel v EE v r. 1985) a

navázal užší styky s Akademií. 

13.4 Ne(snadno)dostupný svět filosofie 

Období dopisů se časově kryje se zvyšujícím se zájmem o filosofii i ze strany IMH. Jednak

proto byly příhodné podmínky vnější (již zmíněné, že „v Metě byli pány svého času“ 719), tak

vnitřní: Ivanu Havlovi se otevřel nový svět. 

...

714 HAVEL, Václav a ŠPIRIT, Michael, ed. Dopisy Olze. Vyd. 1, (Celkově 5.). Praha: Torst, 1999. 729 s. Spisy; 5. 
ISBN 80-7215-091-X, str. 450.

715 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 170. 

716 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
717 Viz např. REZEK, Petr. Filosofie a politika kýče. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,

1991. 107 s. Oikúmené. Střední Evropa. ISBN 80-85241-04-8. 
718 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 448. 
719 Tamtéž, str. 457.
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„Vždycky  mě  nějak  lákaly  oblasti,  které  byly  normálně  nedostupné.  Takže  v  těch

padesátých a šedesátých letech mě lákala matematika, ale ta matematika, která se neučí na

vysoké  škole,  teda  neučí  na  té  mé  technice.  Mě  vždycky  zajímalo  něco  víc,  abstraktní

matematika a algebra a tak. … V Akademii jsem [ještě] mohl dělat tu matiku – naopak se to

žádalo. Pak jsem tedy už nedělal to bádání v exaktních disciplínách, a tak mě začala lákat

právě filosofie. Nejdřív jako spíš taková filosofie kybernetiky nebo umělá inteligence …, ale

brzy jsem se seznámil s fenomenology jako Jiří Němec, Zdeněk Neubauer a Martin Palouš,

Akademie a podobně, a pro mě to byl najednou nový svět, nedostupný. Já jsem velice dlouho

moc nerozuměl tomu, o čem si povídali ti filosofové. … A dodnes to pro mě hraje takovou roli:

opět – bez formálního vzdělání, nikdy jsem neměl univerzitní studium ve filosofii a podobně,

ale chodíval jsem na všelijaký nejdivnější přednášky a pokoušel jsem se něco pochytit. … Dalo

by se říct, že společný jmenovatel je to, že [když] se tomu většina lidí vyhýbá, tak mě to začalo

tím pádem bavit. Chtěl jsem vědět, co v tom je.“720

...

Prvním filosofickým textem IMH byl text  Podivná setkání,  který vyšel  v samizdatovém

sborníku  ke  40.  narozeninám  Zdeňka  Neubauera.721 V  textu  se  IMH  nechal  inspirovat

stěžejním autorem pro něj a ZN, a sice Douglasem Hofstadterem. Hofstadter pracuje s pojmy

„podivná smyčka“ a „spletená hierarchie“ („tangled strange loop“ a „tangled hierarchy“), které

označují situace, kdy se přechází z jedné úrovně do jiné.722 Zde se tato inspirace projevila  v

prolínání dvou rovin: autor a jeho postava a autor a čtenář.723

13.4.1 Douglas R. Hofstadter

Přestože Hofstadter není sensu stricto filosof, pro IMH a ZN byl autorem dosti důležitým,

protože „filosoficky inspirativním“724 a jeho kniha  Gödel,  Escher,  Bach:  an  Eternal  Golden

Braid podle IMH „otevřela mnoho hlav a získala je pro nezvyklý typ myšlení.“725 IMH podává

720 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
721 Oslovení – oslavení. Laudatio Z. N., samizdat, Praha, květen 1982, str. 222-244. Celý text IMH přepsal 

bratrovi do vězení a je tudíž dostupný v HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: 
Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 274-
286. 

722 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012 
723 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 152.
724 HAVEL, Ivan M. G. E. B. Hofstadterova slavná kniha (konečně) v českém překladu. 2012. Dostupné on-line: 

http://www.cts.cuni.cz/~havel/materialy_prednasky/ (citováno dne 16. 12. 2013) 
725 Tamtéž.
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též  stručný  popis  knihy:  „Máme  před  sebou  knihu  vskutku  objemnou,  o  830  stranách

(počítám i doslov, rejstřík a podobné náležitosti) a 152 obrázcích (v tom 35 od M. C. Eschera).

Před každou kapitolou je vsunut dialog, v němž vystupuje několik půvabných smyšlených

animálních postav,  nejčastěji Achilles a Želva (už jste asi uhádli,  proč zrovna oni),  ale též

Krab,  Lenochod,  Mravenečník  –  a  nakonec  i  sám  Autor.  Dialogy  jsou  bohatě  protkány

nepřeložitelnými slovními hříčkami, anagramy, akronymy, akrostichy, metaforami a jinými

kouzly, a navíc svou formou parafrázují fugy a kánony jedné z titulních postav, J. S. Bacha.

Obsahově je každý dialog jakoby prologem vždy k následující  kapitole,  kde je nadhozené

téma uchopeno seriózně (což není nejpřiléhavější označení pro Hofstadterovo čtivé psaní). 

Jaká jsou to témata? Jak jsem předeslal, vyznačují se pozoruhodnou různorodostí. Kniha

zasahuje do mnoha vědních i mimovědních oborů; vedle ostře sledované umělé inteligence a

jejích filosofických aspektů a vedle tří témat titulních – matematické logiky (proto Gödel),

grafických paradoxů (Escher) a polyfonní hudby (Bach) – se v GEB setkáme s teorií čísel,

numerologií,  sémiotikou,  neurofyziologií,  vědami  o  mozku,  statistickou  fyzikou,  teorií

algoritmů,  molekulární  genetikou,  zen  buddhismem,  informatikou,  programováním  a  s

kdovíčím dalším.  Svým zábavným,  srozumitelným a celkem zasvěceným výkladem všech

těchto témat je tento opus schopen nahradit několik poliček populárně (i méně populárně)

vědecké literatury.“726

Kniha vyšla v USA v roce 1979 a už tehdy se o ní z vědeckého časopisu dozvěděl i IMH.

Vlastní výtisk však získal až o rok později.  Klíčovou roli  zde sehrála již zmíněná Markéta

Goetz-Stankiewicz,  která mu knihu obstarala.727 Ivana  Havla  a  Zdeňka Neubauera kniha

nadchla  svým  odlehčeným,  zábavným  stylem,  překypujícím  jazykovými  a  grafickými

hříčkami a triky a (dů)vtipnými fiktivními dialogy.728 IMH ještě dodává: „Ukazuje se, že ani

věda  ani  filosofie  nemusí  být  tak  nezáživná,  jak  si  myslí  ti,  kdo  si  pletou  serióznost  s

nezáživností.“729

Tato kniha, která se u svého čtenáře ocitla v tu pravou chvíli, svým étosem zapadá do toho,

co IMH vždy oceňoval: literární kvality (i) vědeckého textu, láska k paradoxům, smysl humor,

záliba v dialozích, mající kořeny už u Šafaříkových Sedmi listů Melinovi. O mnohé další také
726 Tamtéž.
727 HAVEL, Ivan M. Vytržení. In: HÁJEK, Pavel, ed. Milý Radime: sborník k 70. narozeninám Radima Palouše. 

Vyd. 2., V Knihovně Václava Havla 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013. 127 s. Sešity Knihovny Václava 
Havla, č. 14, roč. 5. ISBN 978-80-87490-15-0. 

728 HAVEL, Ivan M. G. E. B. Hofstadterova slavná kniha (konečně) v českém překladu. 2012. Dostupné on-line: 
http://www.cts.cuni.cz/~havel/materialy_prednasky/ (citováno dne 16. 12. 2013) 

729 Tamtéž.
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IMH obohacuje. V prvé řadu o lásku ke kouzlům. Kouzly je míněn jev, který je neobvyklý,

těžko  vysvětlitelný  a  půvabný.730 Zadruhé  se  jedná  o  již  zmíněnou  podivnou  smyčku,

znázorněnou i graficky obrázkem M. C. Eschera: která ruka kreslí a která je kreslena?

Dalšími  „kouzly“,  která se stanou zálibami  IMH,  je autoreference (např.  v jazyce:  tato

vložená věta  má šest  slov),  rekurze,  sebereprodukce a další.  I  o  tomto IMH psal  svému

bratrovi do vězení.731 

13.5 Filosofický seminář na MFF UK

V souvislosti se stopováním seminářů, jichž se IMH pravidelněji účastnil, je třeba uvést

ještě filosofický seminář Petra Vopěnky na Matfyzu. Nápad založit seminář vznikl v roce 1980.

V 80.  letech  totiž  filosoficky  nadaní  studenti  nestudovali  na FF  UK,  kam by se nejspíš

nedostali a beztak by museli studovat především marxistickou filosofii, nýbrž právě na MFF

či na jaderné fakultě ČVUT. Vopěnka proto „považoval ... za povinnost matematicko-fyzikální

fakulty suplovat na univerzitě studium filosofie.“732

Začal  tedy  pracovat  na  Rozpravách  s  geometrií,  „které  měly  být  navenek  základním

tématem semináře,  přičemž při  přednáškách by se  střídali  se  mnou jiní  přednášející.  …

Filosofický seminář jsem zahájil ve školním roce 1983/84. Při přednáškách jsem se střídal se

Stanislavem  Sousedíkem.  V  dalších  dvou  školních  rocích  84/85  a  85/86  jsem  se  střídal

postupně se Zdeňkem Neubauerem, Jiřím Polívkou a Radimem Paloušem. Po celé tyto tři

školní roky se mi taktika střídání filosofie s filosofií matematiky osvědčovala, neboť mátla

730 Tamtéž.
731 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 442-447.
732 Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 627 s. 

ISBN 80-7298-006-8, str. 569.
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politické  vedení  fakulty.  Ostatně  tito  soudruzi  vedeni  fanatickou  a  krajně  nebezpečnou

kádrovačkou Blankou Bartíkovou obsahu přednášek nerozuměli, a tak seminář probíhal až

neuvěřitelně utěšeně.“733

Až  ve  školním roce  1986/87  začala  seminář sledovat  StB,  neboť  se  ho  účastnili  mj.  i

signatáři Charty. Vopěnka byl sledován, bylo na něj naléháno, aby zrušil přednášky Zdeňka

Horského a Petra Rezka.  Nakonec mu děkan MFF zakázal  zvát hostující  přednášející  –  v

tomto roce tedy seminář ještě probíhal,  ale bez dalších přednášejících.  V roce 1987/88 již

seminář neprobíhal. V roce 1988/89 probíhal, ovšem opět bez dalších přednášejících. 

IMH teprve s časovým odstupem říká:  „Na semináře Petra Vopěnky v karlínské budově

matematicko-fyzikální fakulty jsem pravidelně chodil, dnes to otevřeně přiznávám; tehdy, v

době skryté, jsem to před neznámými lidmi trochu tajil.“734

733 Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 627 s. 
ISBN 80-7298-006-8, str. 570.

734 Tamtéž, str. 610-611.
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14. Výlety fyzické i metafyzické

Výše bylo alespoň  naznačeno,  v  jak  „intelektuálně stimulujícím“  prostředí  se IMH  na

počátku 80. let nacházel. Nyní je nutno říci, že IMH nebyl „pouze“ jeho prostředníkem či

recipientem, ale též tvůrcem. Konkrétně se jedná o čtyři fenomény, propojující filosofování

nejen s produkcí  textů,  ale i  s životním stylem: Filosofická fikce (fi-fi),  dialogy Sidonia a

Sakateky, Akademie a Svatojánský výlet. Pro všechny byla typická nejen vysoká učenost jejich

protagonistů, ale také smysl pro humor spojený s velkou hravostí. Dostatek bylo nakonec i

toho, čeho se v současnosti většině ze zainteresovaných nedostává: času. IMH upozorňuje, že

to byl jakýsi jeho koníček či „vedlejší zábava. Nemaje žádnou hlavní zábavu, museli jsme si

vymyslet vedlejší zábavu, která ale měla pro nás větší význam než ta hlavní, což byla v mém

případě práce pro Metu.“735

14.1 Filosofická fikce (fi-fi)

Jedním z výsostných objektů fi-fi byla již výše zmíněná Hofstadterova kniha Gödel, Escher,

Bach,  což je také jeden z důvodů, proč jí  zde bylo věnováno tolik prostoru.  Fi-fi  byl  totiž

pokus o konstituování  velice specifického žánru literatury (podle modelu sci-fi),  kterou s

nadšením četli  především IMH  a  Zdeněk  Neubauer.  Tento žánr stál  na  rozhraní  vědy a

filosofie: „Není to věda, ale je to o vědě. Popularizace v běžném smyslu to také není: na to je to

příliš spekulativní, problematické, inspirující. Není to však ani filosofie – přec jen v tom je

dost odborného zaměření. A není to ani beletrie, i když to k ní (například u Pirsiga) nemá

daleko.“736 V rámci  fi-fi  se používalo prostředků,  které se v  běžném vědeckém jazyce již

neužívají: příběh, dialog, metafory. 

Krom Hofstadtera měli IMH a ZN v oblibě též Raymonda Smullyana, dále již zmíněného

Pirsiga a Castanedu, Batesona, Moodyho a mnohé další autory.737 Knihy jim ve velké míře

zprostředkovávala Markéta Goetz-Stankiewicz, žijící v Kanadě. Nebylo tomu ale tak, že by si

je IMH a ZN objednali,  nýbrž ona sama je podle intuice a různých doporučení vybírala a

posílala do Československa.738 Že se v té době mnohdy jednalo o bestsellery, tak bylo oběma

735 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
736 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 461. 
737 Tamtéž, str. 460.
738 HAVEL, Ivan M. a NEUBAUER, Zdeněk. Man Hu? A Greeting Card to Marketa from the Post-Totalitarian 

Battleground. In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiewicz. 
Camden House, Columbia, USA, 1993, pp. 18-29. Dostupné on-line: 
http://www.cts.cuni.cz/~havel/work/man-hu.html (citováno dne 16. 12. 2013) 
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pánům převážně utajeno.

14.2 Kampademie

Obnovená  platónská  akademie  na  Kampě  či  Kampademie  již  byla  popsána  výše  (viz

podkap. 10.1.1 Akademie). Počátkem 80. let Zdeněk Neubauer přivedl do Kampademie i Ivana

M. Havla,739 který se nejspíše v roce 1982740 stal jejím členem. Přestože tematicky mu nebyly

semináře Kampademie zcela blízké, zvláště pak jejich časté zaměření na politickou filosofii,741

chodíval na ně pravidelně a rád, jelikož se konaly v příjemném prostředí a přinášely zajímavé

diskuze. Přiznává však, že zpočátku zůstával spíše pasivní: „Já jsem tam dlouho chodil a moc

jsem to  nevnímal,  nerozuměl  jsem.  Pánové  se  bavili  neobyčejně  zasvěceně a  já  jsem je

nábožně poslouchal.“742 Překážkou přitom nebylo ani to, že krom IMH (a později VH) byli

všichni  ostatní  členové  katolíci.743 Náboženství  obecně  nebylo  v  programu  Kampademie

přespříliš tematizováno.744

Semináře se střídaly s Pondělky, jelikož oba probíhaly jednou za 14 dní v pondělí. I jejich

povaha přitom byla opačná: semináře Kampademie obvykle navštěvoval malý počet lidí, zato

ale pravidelně. Naopak Pondělků se mohl zúčastnit kdokoli, i tematicky byly pestřejší,745 a

nakonec – na rozdíl od Kampademie neměly ani „členy“.

V  rámci  Kampademie  se  ale  nepořádaly  pouze  semináře,  ale  i  výjezdní  sympozia  na

Hrádečku. Inicioval  je nejspíš IMH, který to navrhl bratrovi poté,  co byl  VH propuštěn z

vězení746 (kde se s kampademiky skrze dopisy od IMH seznámil). 

První  Consultatio ACADEMIAE catholica se konalo na přelomu června a července 1983.

Zúčastnili se Martin Palouš, Radim Palouš,  Pavel Bratinka,  Zdeněk Neubauer,  IMH a VH.

IMH zde mluvil o výše zmíněné Fi-fi,  VH o Josefu Šafaříkovi.747 Na dochovaném dobovém

zápisu  shrnuje  IMH  sympozium  následovně:  „Od  chiliasmu  k  světu  a  jeho  dění  –

739 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 19. 12. 2013.
740 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 459. 
741 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 19. 12. 2013.
742 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
743 Tamtéž.
744 NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen 

letters of Václav Havel. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 119 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 
3/2010. ISBN 978-80-903518-5-1, str. 53.

745 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
746 Tamtéž.
747 KROUPA, Daniel. Dějiny Kampademie. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 95 s. Sešity Knihovny 

Václava Havla; 4/2010. ISBN 978-80-87490-00-6, str. 65.
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shromažďování.  Nezapomenutelných  72  hodin  téměř  nepřetržité  filozofické  debaty  na

Hrádečku.“748

O  rok  později  se  sympozia  zúčastnil  i  Daniel  Kroupa  a  Jitka  Vodňanská  (toho  času

partnerka VH). IMH zde hovořil o textu Způsoby poznání, svém druhém filozofickém textu,

který napsal pro filosofický sborník Hostina  (1985). S odstupem IMH tento text chápe jako

„pochvalu improvizaci v myšlení. … [Klade] důraz na zážitky, [na to], že nějaký konkrétní

zážitek, který člověk prožije, ho může ovlivnit a může se na to rozvinout nějaké téma.“749 Roku

1984 byl také VH jmenován „členem korespondentem Academiae.“750

Téhož  roku  se  pak  objevuje  i  další,  ne  zcela  běžný  „způsob  poznání“:  lysohlávky.

Rozpoznáme je na obrázcích v zápisech a nakonec i IMH či ZN o nich otevřeně hovoří. O rok

později  tak  již  lze  v  programu nalézt  „ontologické praktikum“,  vykreslené jako různě se

proplétající houbičky. Nakonec – Zdeněk Neubauer je krom jiného i zkušeným mykologem.751

Roku 1985 se zasedání účastní také Helena Webrová, později přijely i Jitka Vodňanská a

Dagmar Lantayová (přítelkyně IMH).752 Tehdy se VH opět vrátil k Josefu Šafaříkovi, což lze

usoudit z názvu jeho příspěvku, Cesta k poslednímu. Šafařík tou dobou pracoval na své knize,

vydané nakonec až po revoluci, Cestou k poslednímu. 

V roce 1986 se do programu promítla i hra VH Pokoušení (1985) a obecně ono „Foustkovsko

– Faustovské téma“, které se stalo námětem sborníku, vydaného při příležitosti 50. narozenin

VH, Faustování s Havlem. 

Zasedání se konala i v letech 1987 – 1988. V zápisech lze krom jiného najít zřetelný zájem o

dílo J. R. R. Tolkiena a mnohé různé. Také z nich vyplývá, že byli (v různé míře) hlídáni StB

aneb „skřety“,  kteří sídlili na louce naproti hrádečkovskému obydlí. 

…

Po revoluci se scholarchou Kampademie stal Ivan M. Havel a i semináře se přesunuly do

jeho bytu na nábřeží.  V současnosti se však konají jen čtyřikrát do roka: na zimní a letní

slunovrat a na jarní a podzimní rovnodennost.753

748 Tamtéž, str. 67.
749 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
750 KROUPA, Daniel. Dějiny Kampademie. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 95 s. Sešity Knihovny 

Václava Havla; 4/2010. ISBN 978-80-87490-00-6, str. 71.
751 Viz např. http://www.vesmir.cz/autor/prof-rndr-phdr-zdenek-neubauer-csc (citováno 20. 12. 2013) 
752 KROUPA, Daniel. Dějiny Kampademie. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 95 s. Sešity Knihovny 

Václava Havla; 4/2010. ISBN 978-80-87490-00-6, str. 75.
753 Tamtéž, str. 37. 
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14.2.1 Faustovsko-Foustkovské téma 

Krom samotného vzniku sborníku Faustování s Havlem je potřeba zmínit, že IMH do něj

napsal  text  Fistulův  monolog.754 Fistula  je  přitom  právě  onen  pokušitel,  ďábel,  Goethův

Mefistofeles, který se snaží Fausta/Foustku svést. Vnoření IMH do hry Pokoušení však tímto

neskončí. V roce 1988 má „neoficiální“ premiéru filmové zpracování Pokoušení, v němž IMH

hraje hlavní roli, to jest roli Foustky.755

14.3 Svatojánský výlet

Vedle  seminářů  a  sympozií  Kampademie  se  jistí  tři  kampademici  a  zároveň  „Metaři“

(pracující v Metě) scházeli ještě při tzv. Svatojánském výletu. Začalo to pozváním Martina

Palouše na jeho chalupu na Větrově,  kde se kolem 24. června 1982756 sešli  Martin Palouš,

Zdeněk Neubauer a IMH.

 Zdeněk Neubauer na to vzpomíná: „Nic zvláštního jsme tím původně nemysleli. Tehdy

jsme užívali prostě plnými doušky té radosti, že máme v Metě volnou pracovní dobu. A pak

nás napadla ta exegetická myšlenka: Že cokoliv, co se na výletě přihodí, budeme považovat za

znamení, za omen. Ať bude jakýkoliv zjev, podrobíme ho výkladu. … Protože všechno, každá

ta věc opravdu se stala osudovou. Napadla nás tam spousta myšlenek a teorií, ke kterým daly

příležitosti tu třešně na větvích, tu zbořený kříž na poli, tu pneumatika, tu pomněnky.“757

To, že se výlety konaly těsně po letním slunovratu, také mělo své opodstatnění: „Protože to

jsou ty dny, ve kterých se dá zažít, jak se celý vesmír rozpojí, rozklíží a živly vystupují každý

zvlášť.“758 To celé bylo přitom spojeno „s výlety do čtvrté dimenze.“759 Výše již byly zmíněny

lysohlávky v souvislosti s Kampademií. Při Svatojánských výletech však – zdá se – měly úlohu

ještě důležitější. 

Lze se tedy tázat, zda-li to nebyla – byť třeba nevědomá – návaznost na Castanedu. Když

IMH píše svému bratrovi do vězení, píše mj.: „Don Juan vodí svého žáka na dlouhé výlety do

přírody … a na konkrétních zkušenostech při setkání s rostlinami, zvířaty, kameny, duchy,

754 BRATINKA, Pavel et al. Faustování s Havlem: úvahy o archetypu Fausta nad evropskými kulturními dějinami 
a nad Havlovou hrou Pokoušení. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 197 s. Edice Knihovny Václava 
Havla; sv. 1. ISBN 978-80-903518-3-7.

755 Zdroj: http://www.divadlonatahu.cz/63_Divadlo-Na-tahu-1986-1988 (citováno dne 22. 12. 2013) 
756 NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen 

letters of Václav Havel. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 119 s. Sešity Knihovny Václava Havla; 
3/2010. ISBN 978-80-903518-5-1, str. 39.

757 Tamtéž.
758 Tamtéž, str. 39-40. 
759 Tamtéž
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nadpřirozenými jevy atd. mu demonstruje své učení.“760

Na druhé straně je Zdeněk Neubauer, Ivan M. Havel a Martin Palouš, kteří kráčí přírodou,

nechávají se jí inspirovat, aniž by měli konkrétní „cíl cesty“,761 a díky „houbičkám“ se pokouší

vstoupit do „čtvrté dimenze“. 

O 2 roky později, v roce 1984, sepsali všichni tři výletníci své zážitky z výletu do sborníku

pro Radima Palouše,  přičemž samotné výlety se konaly každoročně i  ještě několik let po

revoluci. Poté však již zdravotní stav ZN nedovoloval dlouhé toulky přírodou, ani – jak říká

IMH - „pánové už nechtěli houbičky,“762 a tak výlety zanikly.

Svatojánské výlety každopádně sehrály důležitou roli v „intelektuálním životě“763 IMH a lze

je také brát jako určité vyvrcholení jeho vývoje od onoho zlomového roku 1979. Sám totiž ve

svém textu Vytržení, který napsal roku 1994 (k 70. narozeninám Radima Palouše), píše: „Na

výlet  se  [IMH]  připravoval  po  tři  roky  [tři  roky  před  tím  vystoupil  bez  oděrky  z  těžce

havarovaného auta, aby si všiml, že svět je složitější, než si do té doby myslel – pozn. IMH].

Zkoušel si své postoje a náhledy, učil se žít s údivem. S postupem času začal chápat, že to, co

po léta považoval za vrcholný projev lidského ducha a za jediný způsob poznání světa, je jen

jedna část příběhu. I dal se do studia podivných spisů a do naslouchání těm, kdo mají co říct.

Radoval  se  z  kouzel  a  zázraků,  jimiž  svět  je  přesycen:  z  protimluvů,  ksoběmluvů  a

ksoběprotimluvů, rojících se v podzemí formální logiky (odkaz na Hofstadterovu knihu –

pozn. aut.), z přepodivných setkání těch, kteří se nemají setkávat (odkaz na text IMH Podivná

setkání – pozn. aut.), ze svědectví mexických kaktusů (odkaz na Castanedu – pozn. aut.), ze

světla viděného škvírou k záhrobí (odkaz na Moodyho knihu Život po životě – pozn. aut.). A

vydal se na výlet.“764

Tamtéž dále stojí: „Toho léta (1984 – pozn. aut.) se něco přihodilo. Snad jednou lidstvo

docení význam onoho okamžiku, kdy se ten s brašnou [ZN] s tím naším [IMH] vydali podél

říčky, aby hledali pátou cestu. Bylo to první vykročení skrze slovo, vykročení, které mělo být

následováno dalšími.“765

760 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 
Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 37-38.

761 HAVEL, Ivan M., NEUBAUER, Zdeněk a PALOUŠ, Martin. Svatojánský výlet. 1. vyd. Praha: Malvern, 1999. 
223 s. ISBN 80-901841-4-6, str. 7.

762 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
763 Tamtéž.
764 HAVEL, Ivan M., NEUBAUER, Zdeněk a PALOUŠ, Martin. Svatojánský výlet. 1. vyd. Praha: Malvern, 1999. 

223 s. ISBN 80-901841-4-6, str. 178.
765 Tamtéž, str. 182.
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14.4 Dialogy Sidonia a Sakateky

Poslední zmiňovaná příhoda odkazuje na počátek dialogů ZN a IMH, který spadá do srpna

1984, přičemž první dialog nese název Dialog o páté  cestě. Dialogy byly v 80. letech vydávány

v samizdatu, oficiálně byly vydány v roce 2004 pod názvem  Sidonia a Sakateky čtrnáctero

vykročení. Poslední dialog byl dopsán v prosinci 1994. 

Již výše bylo řečeno, že dialogy byly významně ovlivněny Castanedou, který se stal jakýmsi

„mistrem“ IMH a ZN. Castanedův vliv ale sahá i dále: v dialozích měl ZN přezdívku Sidonius

(= latinizovaná podoba jména Zdeněk), IMH pak Sakateka, což je jméno jedné z vedlejších

postav ve druhém svazku  Separate  Reality.  Sakateka je zde „vědoucím člověkem“,766 jehož

zálibou je tanec (vědoucí  mají  záliby [predilections],  díky nimž poznávají).  Když k němu

Castaneda přijde na návštěvu a chce se s ním přátelsky bavit,  Sakateka se začne po čase

podivně pohybovat, aniž by cokoli řekl. Castaneda tedy odejde. Don Juan mu až poté vysvětlí,

že toto byl jeho tanec. Už od počátku Sakateka došel k závěru, že se s Castanedou nechce

bavit, a takto ho přiměl od něj odejít.767

Přezdívka IMH je odvozena od zmíněné záliby Castanedova Sakateky, kterou je tanec. IMH

si vzpomíná, že jednou po požití  „houbiček“ tancoval na louce a Martin Palouš mu proto

začal říkat Sakateka.768

Na  konkrétní  okamžik,  kdy  nápad  psát  dialogy  vznikl,  si  IMH  již  nevzpomíná,  ale

pamatuje si, že ho to okamžitě začalo bavit. „[Dialogy, psané před revolucí,] pro mě byly kus

intelektuálního života.  Mě to  hrozně bavilo,  věnoval  jsem tomu  asi daleko víc  času  než

Zdeněk, já jsem prostě hračička, já si s těmi formulacemi [vyhrál] – taky nebylo vždy snadné

Zdeňkovi rozumět. Zásadu jsme měli, že se nikdy o nich nebudeme bavit. … A vždycky až

někdy v polovině vzniklo téma toho dialogu a název vznikl v druhé části nebo vlastně až ke

konci. … Každopádně ta forma dialogu mně velmi vyhovovala, protože žádná replika nebyla

ucelené dílo, esej nebo něco takového, které by muselo mít nějakou logiku, strukturu, člověk

by to musel mnohokrát přepisovat a tak.  Dalo se dost improvizovat a na druhé straně na

rozdíl  od ústního dialogu člověk měl  čas si  tu písemnou repliku rozmyslet a případně ji

přepsat a hrát si s ní. Takže to má z části stránku dramatickou, řekněme, že se neví, kam to

766 V originále „man of knowledge“, v českém překladu M. Krůty jako „vědoucí“ či „vědoucí člověk“. 
CASTANEDA, Carlos. Učení dona Juana: cesta poznání Indiánů kmene Yaqui. Vyd. v tomto překladu 1. Praha: 
Volvox Globator, 1997. 221 s. Spisy Carlose Castanedy. ISBN 80-7207-086-X, str. 220. 

767 CASTANEDA, Carlos. A Separate Reality. Further Conversations with Don Juan. Washington Square Press, 
1991, 272 s. ISBN-13: 9780671732493.

768 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 19. 12. 2013.
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povede, neví se,  jak se to vyvine.“769 Výhodou také bylo,  že se oba autoři  nemuseli  „vázat

nějakým učeneckým úzusem.“770 Jejich repliky mohly být naopak žertovné, odvážné, hravé. V

tomto smyslu se dá říci, že pro IMH obecně byla 80. léta paradoxně svobodnější, jelikož nebyl

svazován formálními náležitostmi textů, nebyl svazován myšlenkou na čtenáře (většina textů

vycházela v samizdatu), na oponenty a recenzenty, – v současném kontextu by se dalo přidat –

na grantové agentury, na scientometrické tabulky a parametry a tak dále. 

„Já jsem se přitom hodně naučil. Ještě jsem si k tomu četl věci, které se k tomu hodily.

Předávali  jsme si  to v takových obálkách,  pokaždé jsme si  vypěstovali  rituál  předávání ...,

protože jsme se často vídali na seminářích. … Na tu obálku jsme každý něco přimalovali, takže

vznikly ... obrázky k těm dialogům. … To je výjimečný případ, že to je dialog i v obrázcích, že

vždycky něco přimaloval on, něco já, pak zase on...“771

Obrázkům se věnuje Věra Jirousová, která v roce 2005 napsala: „Zmíněné kresby jsou jen

stěží definovatelné, uchopitelné asi podobně jako létající talíře. … Jisté je jen to, že jsou svým

vizuálním výrazem naprosto situovány v kontextu současného umění. Na hraně předmětných

a abstraktních forem skládají ze znaků a zlomků v proudu prapodivnou tříšť věcnosti, v níž

můžeme pozorovat, jak se snoubí chaos a řád.“772

…

V polovině 90. let však již Sidonius nebyl s to v dialozích pokračovat, a tak si Sakateka –

tehdy již pod jménem Ivan M. Havel – zkusil najít jiného partnera v rozhovoru. Nejprve jím

byl  Pavel  Materna,  s  nímž  se  ovšem  nepodařilo  dialog  dokončit.  Úspěšně  dopadla  až

spolupráce s Michalem Ajvazem, spisovatelem, s nímž IMH vydal dva soubory dopisů, jednou

o snech,773 podruhé o epizodických situacích.774 

…

Přese všechno ukazují výše zmíněné – ať již Kampademie, Svatojánské výlety či dialogy –

jeden  paradox:  nabytím  svobody  listopadovou  revolucí  skončila  Ivanu  Havlovi  svým

769 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
770 Tamtéž.
771 Tamtéž.
772 JIROUSOVÁ, Věra. Pro radost z myšlení. Čtrnáctero vycházek Zdeňka Neubauera a Ivana M. Havla. In: 

Přítomnost, zima/2005, str. 33. Dostupné on-line: http://pritomnost.cz/archiv/cz/2005/2005_4.pdf 
(citováno dne 22. 12. 2013) 

773 AJVAZ, Michal a HAVEL, Ivan M. Snování: rok dopisů o snech. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 202 s. 
ISBN 978-80-86818-71-9.

774 AJVAZ, Michal a HAVEL, Ivan M. Sindibádův dům: korespondence o epizodických situacích a také trochu o 
scénách, okamžicích, vzpomínkách, počátcích, prostředcích a koncích, pobřežních skaliskách, vlnách a 
gejzírech, hromadách a skládkách, patafyzických a jiných strojích. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 285
s. ISBN 978-80-87378-32-8.
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způsobem svoboda intelektuální.  Náhle  se  jeho přátelé  mohli  vrátit/přejít  na  univerzity,

výzkumná  pracoviště  či  do  politiky.  Znovu  se  objevili  oponenti,  recenzenti,  formální

povinnosti a náležitosti textů. A to, čeho bylo dosud dostatek, se začalo stávat nedostatkové:

čas. 

Jak ostatně píše IMH v květnu 1992 v příspěvku k 50. narozeninám ZN: „Byly doby, kdy

naše hovory neznaly spěch, neběžel čas. Pravda, spěch v nich byl, leč jen co téma, nikoliv styl.

Ach, kde jsou ty časy, kdy času bylo dost? I vyšli jsme hledat ta místa, kde odešlých časů věčný

je skryt, a nalezli tůni, v níž mrštných metafor vděčný je shon. 

Pak  do našich  časů  vkradl  se spěch.  Nejen  co téma,  ale i  styl.  Ty tam jsou dlouhé a

rozvláčné úvahy každého z  nás,  dnes  už  jen krátké výkřiky berou  si  sluch.  Hluk  trysek

překřičet, motorů ryk. Rozmarné šplouchání severských ryb. 

Se Sidoniem vídám se dál. On bez známek stárnutí a i já, blízko něj, cítím se mlád a čil -

jako tam u oné říčky,  jež tak mistrně stvořila nás.  Leč něčím se nevratně měníme přec:

začínáme svou vlastní minulost mít. 

Jsem upřimně rád, že jsem ho potkal, Sidonia. Bez rozmluv s ním bych opravdu nemohl

být. A tak se ptám: je krásné být?“775

775 SAKATEKA. Několik osobních vzpomínek na Sidonia. In: Laudatio ZN (sborník k padesátinám Zdeňka 
Neubauera). CTS, Praha, 1992. Dostupné on-line zde: http://www.cts.cuni.cz/~havel/work/zn-50.html 
(citováno dne 22. 12. 2013) 
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15. 80. léta z každodennostní perspektivy

Kdyby popis aktivit IMH v 80. letech skončil předchozí kapitolou, mohlo by se zdát, že

jeho život se příchodem do Mety uklidnil.  Že rodina již nemusela řešit možnost náhlého

nedostatku financí a byla tudíž spokojená, že StB stačil jeden Havel ve vězení a kauzu karavan

už tedy nebude otevírat. Tak tomu ovšem nebylo. 

15.1 Partnerské pro(blémy/měny)

Ještě před Kauzou Karavan (květen 1981) se objevují v hlášeních agentů StB (!) zprávy o

tom, že IMH a jeho tehdejší žena Květa měli problémy, týkající se např. výchovy synů. 776 O rok

a půl později, přesněji v říjnu 1982, je již IMH předvolán k výslechu. „Cílem vynuceného styku

bylo jmenovaného [IMH] psychicky narušit v souvislosti [začerněno] jeho manželky a Jiřího

Dienstbiera.“777 O vztahu Květy Havlové a Jiřího Dienstbiera ostatně píše počátkem roku 1983 i

IMH svému bratrovi – použitou šifru ale nejspíš VH nemohl pochopit. „Děti byly na chalupě,

Květa  v  severních  Čechách...  [narážka  na  vznikající  náklonnost  (později  se  měnící  v

manželství)  mezi  Květou a Jiřím Dienstbierem (severní  Čechy =  Dienstbierova chalupa v

Kozlech) – pozn. IMH] (ty tři tečky jsou „tátuškovské“, s přibližným významem: čtenáři, mysli

si co chceš... [tři tečky]).“778

Opět  před  Kauzou  Karavan  zbystřila  bratislavská  SNB,  že  se  IMH  seznámil  s  jistou

„VANTAJOVOU.“ Onou ženou byla ovšem Dagmar Lantayová (nar. 1951), o níž se až v březnu

1983 StB dovídá, že v letech 1969-1974 studovala na PF UK v Bratislavě, obor matematika –

fyzika. V roce 1983 pracovala jako odborná asistentka na Katedře kybernetiky v Bratislavě.

Pracovně často cestovala,  strávila více než rok v Japonsku,  kde byl  její  tehdejší  muž Ing.

Ondrej Lantay na studijním pobytu.779 

Později se ještě přes bratislavskou SNB dozvěděli, že skrze Lantayovou udržuje IMH styk se

sovětským matematikem Nalimovem.780 A již tehdy ve zprávě stojí: „Podle našich poznatků je

LANTAJOVÁ (sic)  negativně politicky orientovaná a sympatizuje s hnutím CH-77. Ing. Ivan

776 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – záznam, 22. 4. 1981 
777 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – záznam z vynuceného styku, 22. 10. 1982 
778 HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 510 s. Edice 

Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 416. 
779 Svazek a. č. 844731 MV, LANTAYOVÁ Dagmar – výsledok provierky, 2. 3. 1983 
780 Skrze Dagmar Lantayovou a IMH se práce V. V. Nalimova dostaly k Jiřímu Fialovi, který o něm přednášel již v

březnu 1982 na Pondělku. V roce 1988 dokonce Nalimov se svou ženou navštívil Prahu a bydlel v bytě 
Havlových na nábřeží. HAVEL, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Knihovna Václava 
Havla, 2011. 510 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 2. ISBN 978-80-87490-05-1, str. 462-3. 
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HAVEL  navrhoval  LANTAJOVÉ  přechod  do  Prahy,  kde  jí  může  zajistit  zaměstnání.

Jmenovaná s tímto návrhem souhlasila.“781 

V červnu 1984 již StB tlačí na to, aby byla Dagmar Lantayová propuštěna z práce (tehdy

pracovala na Státní veterinárně správě v Bratislavě).782

Z jiných pramenů se lze dále dozvědět, že IMH se s Dagmar Lantayovou seznámil v roce

1978 ve Smolenici, kde probíhalo Symposium ASA'78.783 Po další cca 3 roky byl jejich vztah

pouze pracovní, IMH byl konzultantem její vědecké práce.784

Zhruba v polovině roku 1984 byli  IMH a Květa Havlová rozvedeni,785 Květa Havlová se

následně provdala za Jiřího Dienstbiera. Počátkem roku 1985 již StB ví, že v bytě na nábřeží

žijí tři páry: IMH a Dagmar Lantayová, Jiří a Květa Dienstbierovi a rodiče Květy Dienstbierové.

Atmosféra v bytě tak byla velice napjatá.786 

Další  obtíže nastávají  o čtvrt  roku později,  kdy se Dienstbierovi  plánují  přestěhovat –

ovšem i s dětmi. To je problém dvojí:  jednak děti  nebudou bydlet se svým otcem, jednak

může nastat problém s nedostatečným využíváním bytu (poměr rozlohy bytu a nahlášených

osob v bytě).787 Tyto problémy se vyřeší až tím, že se do bytu přestěhuje VH s Olgou, kteří

dosud bydleli  v Dejvicích.  Havlovi  tak o svůj  byt nepřišli.  V roce 1988 se IMH a Dagmar

Lantayová vzali.788 Téhož roku také koupili farmu Košík, kterou vlastní dosud.

Dagmar Lantayová se po svém přestěhování do bytu na nábřeží rychle zapojila do chodu

Edice Expedice, především po praktické výrobní stránce.789

15.2 Problémy se zaměstnáním

Problémy se zaměstnáním měli v 80. letech jak Dagmar Lantayová, tak IMH. Počátkem

ledna 1985 má již StB zprávu o tom, že Dagmar Lantayová pracuje v ČKD Polovodiče Praha

jako programátorka-analytička. V této souvislosti StB chtěla zabránit především tomu, aby

tam byl v budoucnu přijat IMH – jemu totiž hrozilo propuštění z Mety.790

781 Svazek a. č. 844731 MV, LANTAJOVÁ (sic) Dagmar – žádost o provedení prověrky, 1. 2. 1983 
782 Svazek a. č. 844731 MV, Dagmar LANTAJOVÁ (sic) – sdělení, 14. 6. 1984 
783 PECHÁČKOVÁ, Marcela. O velké Lucerně a Malém Slovensku. In: Instinkt: společenský magazín. 2011, 31/11. 

Praha: Sebastian Pawlowski, 2002- . ISSN 1213-774X.
784 Tamtéž.
785 Diář Ivana M. Havla, rok 1985. AJM.
786 Svazek a. č. 844731 MV, ing. HAVEL Ivan – majetkové rozpory s bývalou manželkou, která je provdána za 

Jiřího DIENSTBIERA – zpráva, 18. 1. 1985 
787 Svazek a. č. 844731 MV, záznam z 11. 4. 1985
788 Diář Ivana M. Havla, rok 1988. AJM.
789 Rozhovor s Dagmar Havlovou vedla Gabriela Romanová, 9. 1. 2013. AJM. 
790 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – záznam, 30. 1. 1985 
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Tou dobou totiž IMH pozbyl statusu „ZPS – změněná pracovní schopnost“ a Meta s ním

tudíž plánovala rozvázat pracovní poměr. IMH se ovšem bránil soudně,791 koncem června 1985

tak soud neuznal oprávněnost rozvázání pracovního poměru792 a IMH zaměstnání neztratil. 

15.3 Trvající nátlak StB

Krom  výše  zmíněných  situací  kladla  StB  na  IMH  nátlak  i  v  jiných  oblastech.

Nejmarkantnější je případ Pondělků. V tomto případě se StB snažila zamezit přednáškovou

činnost v bytě IMH. Krom toho, že na Pondělcích měla StB svého informátora, snažila se také

(jak  o  tom  hovořil  IMH)  vystrašit  účastníky  seminářů  tím,  že  je  u  vchodu  do  domu

perlustrovala a u některých kontaktovala i jejich zaměstnavatele a prováděla s nimi kádrové

pohovory.793

Během roku StB patnáctkrát provedla perlustrace příchozích, „vytypované (sic) osoby byly

při  vynucených  stycích  upozorňovány  na  svoji  nežádoucí  aktivitu  a  svoji  účast  na

přednáškách v bytě ing. Ivana HAVLA. Těchto vynucených styků bylo provedeno 32. Zejména

osoby  zaměstnané  ve  vědeckých  ústavech  s  významnějším  postavením  vzaly  na  vědomí

upozornění orgánů Bezpečnosti a své styky s ing. HAVLEM přerušily …, další svůj styk se

jmenovaným  omezili.  …  Další  osoby,  zejména  z  řad  signatářů  charty  nebraly  zpočátku

opatření orgánů Bezpečnosti vážně, ironizovaly perlustrace apod.“794 Agenti StB taktéž měli za

úkol IMH přesvědčovat, aby semináře přestal organizovat. 

O téměř další rok později byl IMH předvolán k výslechu, který se opět týkal Pondělků. Na

dotazy vyšetřovatelů IMH odmítal  odpovídat.  Pouze podepsal  zápis,  na němž především

stálo: „Důrazně Vás upozorňujeme, že organizování schůzek protisocialisticky smýšlejících

osob ve Vašem bytě pod  záminkou tzv.  tématických přednášek  se vystavujete  nebezpečí

trestního postihu, neboť je Vám známo, že na těchto přednáškách vyvíjíte činnost směřující k

naplnění skutkové podstaty tr. činu podvracení republiky.“795 Nad IMH přitom od května 1981

(Kauza Karavan) viselo obvinění z podvracení republiky, tato výhrůžka ze strany StB tudíž

nebyla pouze symbolická. IMH však na zastrašování nereagoval – ačkoli byly od října 1986 do

791 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – záznam z jednání, 17. 5. 1985
792 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – záznam, 27. 6. 1985
793 Svazek a. č. 844731 MV, Návrh na opatření s cílem zamezit přednáškové činnost v bytě ing. Ivana Miloše 

HAVLA, 21. 10. 1985
794 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – vyhodnocení provedeného profylakticko rozkladného opatření, 15. 11. 

1986
795 Svazek a. č. 844731 MV, zápis o výpovědi, 30. 9. 1987
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října 1987 semináře v bytě na nábřeží přerušeny kvůli rekonstrukci bytu, od října 1987 se opět

konají Pondělky pravidelně u IMH v bytě. 

Krom toho se kupříkladu v říjnu 1981 snažila StB získat otisky klíčů od bytu IMH, aby do

něj měla přístup. Jelikož se jim však při výslechu nepodařilo přimět IMH k tomu, aby nechal

svou tašku s klíči  bez dozoru,  klíče nakonec nezískali.796 Dále byl  IMH přímo několikrát

sledován (jednotlivé dny v září 1983, červenci, září a říjnu 1984), ovšem sledování nepřineslo

StB žádné zvláštní poznatky.797 V říjnu 1983 byl taktéž schválen návrh na „zavedení ZTÚ798

DIAGRAM“, to jest na zavedení dlouhodobého (prostorového) odposlechu.799 Využíván byl

taktéž „ZTÚ PŘESTAVBA“, tedy telefonní odposlech. Od 80. let taktéž využívali v souvislosti s

IMH tzv. „ZTÚ NÁKUP“, což znamenalo cenzuru pošty.800 Za rok 1987 tak např. StB získala

„292  záchytů,  které  svědčí  o  široké  stykové  základně I.  HAVLA v  zahraničí.  …  Závadné

písemnosti a publikace byly podle operativní situace vyřazovány z dopravy.“801

15.4 „Světlá“ stránka let osmdesátých: Hrobka a jiné

Na druhé straně ale ani v 80. letech neustala zábava. Jedním z nejvýraznějších příkladů

(krom výše zmíněných) je kupříkladu Hrobka neboli Svépomocná lidová knihovna Hrobka.

Ta  se  zrodila  v  březnu  1981  a  tvořily  ji  především Jarmila  Bělíková,  Olga  Stankovičová,

Petruška  Šustrová  a  Olga  Havlová.802 Zaměřili  se  na  shromažďování  braku  a  jeho

zpřístupňování,  přičemž  to  celé  byla  především  legrace  a  pokus  o  alespoň  chvilkové

osvobození  od  každodenní  reality:  výslechy,  problémy v  zaměstnání  apod.803 Po  čase  se

pravidelných týdenních schůzek u Stankovičových začalo účastnit i 20 až 30 lidí a začal se

vydávat samizdatový časopis Nový brak. Setkání u Stankovičových se občas účastnil i IMH:

„Já jsem v tom nebyl vůdčí, jen jsem se k tomu trošku z rozmaru přidával. … Ale to hlavní

bylo, že se scházeli, popíjeli. … Tam nebyly přednášky, to byla prostě volná zábava. … Ale tam

chodili  takoví  lidi,  kteří  byli  [androši  v  širším  smyslu]:  …  lidi,  kteří  většinou  nebyli

796 Svazek a. č. 844731 MV, ing. Ivan HAVEL – záznam z vynuceného styku, 8. 10. 1981 
797 Svazek Správy sledování (IV. správy SNB) krycí název „Sáva“
798 ZTÚ = zvláštní technický úkon.
799 Svazek a. č. 844731 MV, Návrh na zavedení ZTÚ DIAGRAM, 21. 10. 1983 
800 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – vyhodnocení ZTÚ NÁKUP za rok 1987, 16. 1. 1988. Ad terminologie: 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/svazky/ruth-uvod.pdf (citováno dne 25. 12. 2013) 
801 Svazek a. č. 844731 MV, Akce SÁVA – vyhodnocení ZTÚ NÁKUP za rok 1987, 16. 1. 1988
802 KOSATÍK, Pavel. "Člověk má dělat to, nač má sílu": život Olgy Havlové. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 317, 

[20] s. Osudy; sv. 14. ISBN 80-204-0667-0, str. 189-191. 
803 Zdroj: http://www.revolverrevue.cz/z-rozhovoru-ktery-s-o-s-vedly-jarmila-belikova-a-olga-havlova 

(citováno dne 31. 12. 2013) 
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intelektuálové, žili po hospodách, ale byli třeba inteligentní natolik, že to jejich vtipkování

mělo úroveň, že to nebylo nějaký banální hospodský vtipkování.“804

Jelikož VH byl počátkem 80. let ve vězení, Olga Havlová měla ještě větší tendenci kolem

sebe shromažďovat své přátele. A tak se setkání Hrobky ještě rozšířila v souvislosti s oslavou

Olžiných narozenin v červenci. První oslava se uskutečnila právě roku 1981 a další následovaly

až do roku 1989.805 Oslavy, jejichž součástí byly i živé obrazy806, navíc bývaly kostýmované,

přičemž témata se měnila:  od  dožínek,  Halali,  po příchod  praotce Čecha na Říp (při  té

příležitosti Olga Havlová napsala „a s ostatními sehrála divadelní hru Má vlast a I. M. Jirous a

Andrej  Stankovič  zveršovali  drama  Verné  zvery  Slávy  dcery“),  od  zabijačky  a  lázeňského

večírku po indickou slavnost Kasty pro všechny.807

Podobný ráz mívaly i oslavy silvestrovské. Konal se tak kupříkladu Milionářský večírek,

Antický večírek, Sabat v Praze magické, Monarchistický večírek a další. I těchto se účastnil

IMH s Dagmar Lantayovou.808 

15.4.1 Oslava 50. narozenin Ivana M. Havla

K dokreslení atmosféry večírků budiž uvedena následující příhoda, týkající se oslavy 50.

narozenin IMH. 

„Začalo to poštou rozesílanou pozvánkou: Malou oslavu svých padesátin pořádám již v

sobotu 8. října 1988 u nás na nábřeží od tří hodin odpoledne. Srdečně Vás na ni zvu. Ivan M.

Havel

Pozvánku získala také StB a řádně se na oslavu narozenin připravila. Od časného sobotního

popolední  stála  před  domem  dvě  tři  auta  a  postával  houf  uniformovaných  i

neuniformovaných, vedených příslušnicí. Všechny příchozí legitimovali, občas se šli podívat

do nějakého seznamu v autě, některé vpustili, jiné podle nějakého záhadného klíče odváželi k

výslechům. Zdeňka Urbánka odvezli mezi prvními, mezi dalšími byli Jan Lopatka, Ladislav

Lis, Petr Pospíchal, Rudolf Battěk... Radima Palouše po konzultaci se seznamem vpustili. V

bytě na dveřích narůstal na základě informací od vpuštěných seznam zadržených, klíče, podle

nějž rozhodovali, se však nebyl s to dobrat nikdo.
804 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
805 KOSATÍK, Pavel. "Člověk má dělat to, nač má sílu": život Olgy Havlové. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 317, 

[20] s. Osudy; sv. 14. ISBN 80-204-0667-0, str. 198. 
806 Živé obrazy bývaly oblíbenou společenskou zábavou v 19. století, kdy se hojně využívaly i na divadle. Zdroj: 

http://ceskascenografie.cz/?page_id=465 (citováno dne 9. 11. 2013) 
807 Připravovaný Slovník české literatury, heslo Hrobka, autorka Petra Čáslavová.
808 Tamtéž. 
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… Ivan a paní  Olga občas scházeli  dolů,  aby přivítali  další  příchozí  či  je varovali  před

možnými následnými nepříjemnostmi. Myslím si, že nikdo toto varování nepřijal, vím jen o

jednom, který po varování utíkal domů – pro občanskou legitimaci,  aby mohl být o něco

později řádně legitimován. Protože tam perlustrátoři strádali chladem i hladem, Ivan a Olga

jim občas nabízeli,  že mohou dostat židli,  horký čaj  a nějaký ten chlebíček,  že je tohoto

nahoře hojnost.  Odmítli,  třeba se báli  otravy.  …“809 Nakonec se ukázalo,  že StB si  zřejmě

spletla datum a domnívala se, že se mají slavit nikoli padesáté, ale sedmdesáté narozeniny, a

sice Československé republiky. 

...

IMH se svou partnerkou rádi jezdili i na folkové festivaly – nejen kvůli hudbě, ale i kvůli

jejich atmosféře:  „Tehdy … byl dotek té svobody intenzivní, [protože to] byly chvilky v záplavě

šedi. Když máte šedej svět a v tom máte světlá místečka, tak ta světlá místečka jsou daleko

impresivnější, než když máte celý [svět] světlý.“810

Zajímavá a zprvu absurdní se jeví i jiná setkání, a sice s diplomaty západních států v Praze.

Tak se kupříkladu 4. července 1983 zúčastnil IMH recepce, kterou na počest Dne nezávislosti

uspořádal velvyslanec USA v Praze (jak dokládá i hlášení agenta StB).811 IMH si vzpomíná, že

nejčastěji přicházela pozvání právě z ambasády USA: „Proč zrovna nás zvali, nevím, ale hrálo

jistě roli, že bratr byl také ten význačný dramatik. Takže oni mohli mít zájem [se sejít] s ním a

ne jenom kvůli nějaký politice nebo něco takovýho. … Velmi pravidelně jsme byli zváni na

americký Independence Day. … Oni mají jako rezidenci Petschkovu vilu v Dejvicích a tam je

krásná  velká  zahrada,  tam  byl  vždycky  obrovský  počet  lidí.  A  bylo  tam  několik

pozoruhodných scén, když tam přišel někdo oficielní a současně disidenti. Ale myslím, že pak

se význační  oficielní  omlouvali  a poslali  tam vždycky nějakýho náměstka nebo nějakýho

nižšího, aby nedošlo k setkání s disidenty. 

Pro nás ... to bylo takové ... povyražení. Dobré pití, dobré jídlo, zajímaví lidi. Byl to takový

příjemný svátek a docela rád jsem chodil. Teď už mě to přešlo.“812

… 

V této  kapitole  se  záměrně sešly  dva extrémy:  nefalšovaný nátlak  ze strany StB  vedle

rozmařilých večírků, čtení brakové literatury, „hraní si“. Téměř by se chtělo říci, že jedno bez
809 Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 627 s. 

ISBN 80-7298-006-8, str. 213-214.
810 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
811 Svazek a. č. 844731 MV, záznam č. 7/83, 4. 7. 1983 
812 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 7. 8. 2012.
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druhého nemohlo existovat: ostatně Hrobka sice pořád existuje, ale schází se jen sporadicky,

oslavy narozenin a silvestrů se sice stále konají, ale již rozptýleně a jaksi „normálně“. Jednak je

přirozeně nutno připočíst vliv času a rozptýlení osudů jednotlivých účastníků, zásadnější se

ale  zdá být  změna poměrů:  tato  setkání  již  nemají  nádech zakázanosti  a  tudíž  „ostrova

svobody“. 

To ostatně potvrzuje i IMH: „V jistém aspektu [byla 80. léta] daleko svobodnější, protože ty

chvíle svobody byly intenzivní a byly veselé a nedaly se zapomenout. Kdežto teď máme tu

svobodu pořád a ona je tím pádem trochu devalvovaná. Zadruhé máme dost nesvobodu v

něčem, co tehdy – já jsem na to trošku narazil v souvislosti s těmi dialogy a tím, že my jsme

měli svobodu napsat, co chceme.“813

813 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
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16. Sametová revoluce

16.1 V předvečer Sametové revoluce 

Sametová revoluce a události po ní následující znamenaly v životě IMH zcela pochopitelně

klíčový mezník. Listopad 1989 však nepřišel jako blesk z čistého nebe. Již v roce 1988 začínají

vyvíjet aktivitu i  jiné nezávislé iniciativy,  nenapojené na Chartu či  VONS.  Na 20.  výročí

sovětské okupace uspořádala iniciativa České děti demonstraci, kterou Oldřich Tůma i Milan

Otáhal chápou jako první velké vystoupení občanů, nespokojených se situací v jejich zemi, od

nástupu  „normalizace“.814 V  říjnu  1988  se krom jiných  iniciativ  ustanovilo také Hnutí  za

občanskou svobodu (dále jen HOS),  které se snažilo „překonat společenskou izolovanost

Charty 77.“815

Právě kvůli HOS byli předvoláni k výpovědi i manželé Ivan a Dagmar Havlovi v listopadu

1988.  Atmosféru  kolem  předvolání  popisuje  záznam  StB  (založený  pravděpodobně  na

odposlechu, nikoli na hlášení agenta): „Pramen uvedl, že bratr sig. CH-77 Václava HAVLA,

Ivan telefonicky kontaktoval  sig.  CH-77  Václava BENDU.  Cílem kontaktu  bylo oznámení

jmenovanému,  že on i  jeho manželka Dáša LANTAJOVÁ obdrželi  předvolání  ke svědecké

výpovědi od Bezpečnosti na 48. týden. V rozhovoru se BENDA dotazoval Ivana, o jaký případ

se jedná. Ivan toto nevěděl, a tak mu BENDA radil, že se toto pozná podle koncových čísel č. j.

(čísla jednacího – pozn. aut.). Zda se jedná o „Magora“ či o HOS. Podle čj., které mu Ivan

nadiktoval, zjistil BENDA, že se jedná o „HOS“. BENDA Ivana uklidňoval tím, že mu oznámil,

že zatím nikomu ve věci „HOSU“  (sic) nebylo vzneseno obvinění.“816 Kvůli HOSu nakonec

neměli  Havlovi  velké problémy a mohli  se tudíž  účastnit  i  demonstrací,  které se konaly

během roku 1989.

IMH si pamatuje především na demonstrace během Palachova týdne (leden 1989): „Já je

(demonstrace – pozn. aut.) vítal a na všechny jsem chodil – pravda, nemám to na Václavák

daleko. Jednou jsme s Dášou před těmi zásahovými jednotkami a vodními děly vylezli na

lešení u kina Blaník a oni nás z toho lešení vodním dělem sestříkali dolů, kde už na nás čekal

policajt, který nás zatknul.“817 Záhy však byli naštěstí propuštěni. 

814 TŮMA, Oldřich. Zítra zase tady!: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální 
fenomén. Praha: Maxdorf, 1994. 84 s. Historia nova; Sv. 7. ISBN 80-85800-21-7.

815 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám "normalizace". Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1994. 124 s. Historia nova; sv. 6. ISBN 80-85800-12-8, str. 66.

816 Svazek a. č. 844731 MV, záznam č. 6/88, 15. 11. 1988
817 PLACÁK, Petr. Kosti Havlům tedy ne. Rozhovor Babyonu (sic) s Ivanem Havlem. In: Babylon 2/2013 [online].

Praha: Studentský spolek Babylon, 2003- [cit. 2. 12. 2013]. Dostupné z: http://ibabylon.cz.
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Tato atmosféra podle IMH dodala kuráž i lidem z vědecké šedé zóny: „Po Palachově týdnu

se plno lidí – ne že probudilo, probuzení už byli – ale začalo mít chuť se nějak angažovat. …

Pro některé to byla poslední příležitost prožít kus smysluplného života. Může v tom být také

to, že si uvědomili, že je vhodná doba, že konečně má cenu trochu riskovat, že se může něco

změnit. Taky už nebyly tak vysoké tresty a riziko postihu bylo menší. Řada lidí z oficiálních

kruhů protestovala proti novému uvěznění Václava.“818

 VH byl zatčen 16. ledna 1989. Díky zápisu z hlavního líčení ze dne 21. 2. 1989, který tajně

nahrál IMH a přepsala Dagmar Havlová, jsou informace o těchto lednových událostech dobře

dostupné. VH byl obžalován z toho, že „veřejně podněcoval k hromadnému neplnění důležité

povinnosti“,  tedy  k  nerespektování  zákazu  veřejného  shromažďování  v  souvislosti  se

vzpomínkovým aktem na Jana  Palacha,  a  že se  16.  ledna osobně účastnil  nepovoleného

shromáždění, „přičemž se na tomto místě neoprávněně zdržoval i po výzvách zakročujících

pořádkových jednotek VB k vyklizení tohoto prostoru.“819 Téhož dne byl VH shledán vinným a

odsouzen na 9 měsíců nepodmíněně. Odvolací soud, který proběhl o měsíc později, zkrátil

trest o měsíc.820

Po dobu věznění VH sílily hlasy volající po jeho propuštění. Dne 17. května 1989 režim

„ustoupil před mezinárodním i domácím tlakem“ a VH byl propuštěn.821 

Před listopadem se IMH ještě zapojil do Kruhu nezávislé inteligence, který byl založen v

září. Jeho iniciátory a představiteli byli např. Ivan Gabal, Ladislav Hlavatý, Ladislav Trlifaj,

Miroslav Katětov a další.822 Zapojení IMH bylo poměrně přirozené, neboť se i po odchodu z

ČSAV snažil  být přítomen i  vědeckým seminářům, např.  na Matfyzu či  v rámci Vědecko-

technické společnosti.823 

V roce 1989 se ještě, jak bylo zmíněno výše, konaly Pondělky, vydávala se Edice Expedice,

probíhaly  semináře  Kampademie.  Ostatně,  sám  IMH  přiznává,  že  listopad  1989  přišel

„naprosto nečekaně.“824

818 Tamtéž. 
819 HAVLOVÁ, Dagmar, ed. Podněcování a trest: téměř další hra Václava Havla. Praha: Knihovna Václava Havla, 

2009. 117 s. Sešity Knihovny Václava Havla, sv. 2/09. ISBN 978-80-903518-8-2, str. 8. 
820 SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2013. 447 s. 

ISBN 978-80-7432-302-7, str. 280-281.
821 Tamtéž, str. 286. 
822 OTÁHAL, Milan. Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999. 162 s. ISBN 80-

7239-050-3, str. 10. 
823 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 23. 3. 2012.
824 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 7. 8. 2012.
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16.2 V Občanském fóru  

Doslova v předvečer 17. listopadu, tedy 16. listopadu večer, se IMH sešel s Janem Škodou,

přítelem z dávných dob a představitelem Čs. strany socialistické. Škoda odhadoval, že režim

vydrží ještě zhruba dva roky. Nato IMH namítl: „No moment, vždyť mají študenti nějakou

akci, co kdyby to bylo to spouštědlo?“ Nevím, jak odpověděl, nebral to vážně, ani já jsem to

nebral vážně.

Ale přišel sedmnáctý listopad a tam jsme samozřejmě šli. Pamatuji se ještě na to … setkání

na Albertově, kde mluvil Katětov. Je možné, že to já jsem domluvil toho Katětova, protože

jsem se s ním dost znal ze seminářů, takže tam byla souvislost, ale neručím za to, protože oni

to taky organizovali študenti a on byl na fakultě. 

A odtud se šlo na Vyšehrad, přičemž teprve dodatečně jsem se dozvěděl, že byly problémy

[ohledně trasy]. … Došli jsme s nimi až na Národní třídu a tam byl už kordon policajtů a

začalo to tam být divný. A v jednu chvíli … mě zatkli. Měli tam policejní autobus, a tak spolu s

jinými jsem musel mít ruce na tom autobusu a Dáša řekla: „Prosím vás, on je tady náhodou,

vždyť on je vědec, on má - podívejte se mu do aktovky, má tam-“ což věděla, že tam mám

nějaký matematický článek. Oni se podívali do aktovky, našli matematickej článek, a prostě

mě pustili! … A my, místo abychom šli domů, jsme šli k Bendům hlásit naše poznatky.825 ... 

Až pak v neděli nebo v sobotu byla ta zpráva o mrtvém studentovi – údajně tedy - a my

jsme si řekli: „No tak teď jde do tuhýho, protože jakmile je tam mrtvej študent, tak to se

přidají i dospělí, to nebude jen študentská věc, a něco se musí stát.“ A tak jsme přijeli [zpět]

do Prahy, a sice v neděli v poledne. A tady zrovna ještě byl bratr …, tak jsem se dozvěděl, že se

večer má něco dít v Činoherním klubu.

Šel jsem tedy do Činoherního klubu a tam jsem seděl normálně v řadě, ne na jevišti, ale

přece jen jsem se trošičku zúčastnil. … Na místě se naživo editovalo prohlášení … - Lidé se

hlásili: „tam by se to mělo říct takhle.“ A pak nakonec nebyl nikdo, kdo by to napsal na stroji.

A tak jsem se přihlásil,  že to napíšu.  …  Díky tomu jsem se nějak přichomýtnul  k  tomu

Občanskýmu fóru a už v pondělí jsem šel k těm Řečickým.“826

V neděli ve zmíněném Činoherním klubu vzniklo Občanské fórum (dále OF)827 a z Galerie

825 Později si IMH ještě vybavil, že Dagmar Havlová byla zraněna pendrekem a později musela být ošetřena v 
nemocnici. PLACÁK, Petr. Kosti Havlům tedy ne. Rozhovor Babyonu (sic) s Ivanem Havlem. In: Babylon 
2/2013 [online]. Praha: Studentský spolek Babylon, 2003- [cit. 2. 12. 2013]. Dostupné z: http://ibabylon.cz.

826 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
827 SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do 

června 1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. 507 s., [12] s. obr. příl. Obzor; sv. 76. ISBN 978-80-7260-219-3, str. 
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U Řečických se stalo jeho centrum. Ve středu dění se ocital i IMH828 – nejen proto, že bydlel v

tomtéž bytě jako VH, kde se předpřipravila mnohá rozhodnutí – ale i proto, že měl přirozený

smysl pro organizaci. 

O organizační úloze IMH v rámci OF hovoří deník Michala Horáčka829 i Jiří Suk: „Ivan

Havel vytvořil prvního „organizačního pavouka KC (koordinačního centra – pozn. aut.) OF“,

který byl  distribuován na zasedání  akční  skupiny 29.  listopadu.“830 Dne 11.  prosince byla

vytvořena 15-členná rada KC OF, do níž IMH jmenoval Petr Pithart (členové nebyli voleni, ale

jmenováni,  jelikož  rada  byla  na  přání  VH  založena  na  „základě  vzájemné  známosti  a

důvěry“).831 

Ivan Havel také vzpomíná na své působení v OF, ale hodnotí je daleko střídměji: „Byla to

neobyčejně hektická doba, neobyčejně [plná] nadšení, všechno fungovalo, cokoli se chtělo,

hned se našel někdo, kdo to dovedl realizovat. Během minut se dělaly věci, který teď trvají

léta, než se vyřeší. A já jsem dělal spíš takovýho poskoka, takovýho lepšího poskoka. Takový

ty visačky, že se dělaly lidem, aby měli propustku, nebo nějaký ten organizační graf. … Dodnes

si lidi myslí, že jsem organizoval Občanské fórum na kybernetických principech, a všichni to

po sobě opakujou. To byla [přitom ta] nejtriviálnější věc, co jsem tam dělal, že jsem nakreslil

pavouka pro Občanské fórum. Ale vyložil jsem ho na tabuli na té plenární schůzi a po dlouhé

době jsem si trošku zapřednášel. A možná to na ně udělalo dojem.“832 

V OF ani v politice ale IMH setrvat nechtěl. Jednak si uvědomil, že by mu nevyhovovala

chaotičnost politické práce a nemožnost mít nad vším dohled. Jednak většina významných

členů KC OF odešla do významných funkcí, o něž ovšem IMH nestál. Rozhodl se tedy zůstat v

OF jen do voleb, které se konaly ve dnech 8. - 9. 6. 1990.833

16.2.1 Václav Havel prezidentem

Jedním z důležitých momentů, který je zde ještě nutno zmínit, je období před zvolením

483. 
828 Viz HORÁČEK, Michal. Jak pukaly ledy. V Praze: XYZ, 2007. 345 s. ISBN 978-80-7388-011-8, str. 115, 166, 168, 

199,236. Tento deník svědčí též o aktivním zapojení Dagmar Havlové, která se starala zřejmě i o finanční 
stránku OF (str. 266 a 288). 

829 Tamtéž, str. 199. 
830 SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do 

června 1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009. 507 s., [12] s. obr. příl. Obzor; sv. 76. ISBN 978-80-7260-219-3, str. 
97.

831 Tamtéž, str. 104-105. 
832 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
833 Jednalo se o volby do České národní rady, Sněmovny národů Federálního shromáždění a Sněmovny lidu 

Federálního shromáždění. Ve všech drtivě vyhrálo OF. Zdroj: volby.cz (citováno dne 27. 12. 2013) 
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VH prezidentem (29. 12. 1989) a ihned poté. IMH si totiž vybavuje, že když VH ohlásil, že

bude kandidovat na prezidenta ČSSR, bylo třeba zahájit jakousi prezidentskou kampaň. K

tomu bylo vyhrazeno celé patro ve Špalíčku, kde tehdy sídlilo OF. A právě tento moment byl

nejspíše symbolickým počátkem rozdělení VH a OF.

Tým lidí kolem VH, který se o kampaň staral, se tehdy v podstatě oddělil od aktivit OF.

Ještě silnější ochlazení vzájemných vztahů nastalo po přesunu VH na Hrad. „Občanské fórum

nevědělo,  co se chystá na Hradě,  a Hrad nevěděl,  co chystá Občanské fórum.  Byly s tím

problémy,  násilně  se  dělaly  schůzky  a  z  toho  vzniklo  napětí mezi  Občanským fórem  a

Hradem. … Tehdy jsme [s bratrem] bydleli  spolu,  čili  všichni  si  mysleli,  že není  problém

interakce Hradu s Občanským fórem, ale byla nulová. A dokonce jednou vznikla jakási fáma,

že Občanské fórum chce dělat puč a Olga se to dověděla [a začala mi vyčítat], že nic o tom

nevím, nebo respektive že o tom asi vím a nic neříkám, a od té doby bylo jakési ochladnutí.

Vím, že tu chvílemi bylo velké napětí uvnitř rodiny.“834 

834 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
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17. Po revoluci835

V roce 1990 se před Ivanem M. Havlem otevřely dveře do míst dosud nepřístupných. Mohl

se rozhodnout: buď se bude věnovat politice, nebo vědecké práci. Jak bylo řečeno výše, IMH

se rozhodl pro druhou možnost. V červnu 1990 odešel z OF a začal působit na Matematicko-

fyzikální fakultě UK. Ve druhé polovině roku 1990 strávil 3 měsíce na University of California

v Berkeley, kde roku 1971 získal titul Ph.D.836 Roku 1992 se habilitoval na 3. lékařské fakultě

UK s prací  Od umělé  inteligence  ke  konekcionalismu a  získal  titul  docent.837 A navíc:  již

počátkem roku 1990 se začínalo rýsovat Centrum pro teoretická studia (dále CTS). 

17.1 Centrum pro teoretická studia

Vznik CTS inicioval astrofyzik Jan Palouš (syn Radima Palouše a bratr Martina Palouše),

který sezval ke spolupráci ještě matematického fyzika Romana Koteckého, sociologa Jiřího

Musila a Ivana M. Havla. 

IMH  v  roce  2008  vzpomíná:  „Nápad  byl  skromný,  ale  současně  velmi  ambiciózní:  co

kdybychom založili jakýsi „malý Princetonský institut“ – nevelké vědecké centrum, otevřené

našim i hostujícím badatelům v různých teoretických oborech? ...  Již v červnu 1990 rektor

Radim Palouš podepsal zakládající listinu CTS jako mimofakultního vysokoškolského ústavu

při Univerzitě Karlově (UK).“838

Vznik  CTS  byl  přitom  veden  podobnou  myšlenkou  jako  vznik  Institutu  základů

vzdělanosti,  z něhož později  vznikla Fakulta humanitních studií:  „Vznik CTS byl  součástí

snah o hlubší přeměnu UK ve smyslu úvah … o potřebě vést univerzitu mimo jiné v duchu

sjednocování věd ve smyslu Komenského výkladu slova „universum“ – ad unum vertere (k

jednomu obraceti).“839

Proto je v CTS dosud kladen důraz především na transdisciplinaritu;  nejde pouze o to

shromáždit vědce z různých disciplín na jednom místě, jde o to přimět je ke spolupráci. CTS

se dále  také  snaží  poskytnout  dobré  pracovní  podmínky  špičkovým vědcům,  hostujícím

835 Jak bylo řečeno v podkap. 3.1 Volba tématu a stanovení výzkumné otázky, výzkum je zaměřen především na 
období do r. 1989. Porevoluční dění je tedy zachyceno spíše ve vztahu k dění před revolucí než jako soupis 
všeho, co se od roku 1990 událo. 

836 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/~havel/extended_cv.html (citováno dne 29. 12. 2013) 
837 Zdroj: http://www.lf3.cuni.cz/cs/veda-a-vyzkum/akademicke-kvalifikace/HABIL-PROF/ (citováno dne 29. 

12. 2013) 
838 HAVEL, Ivan M. Stručná historie CTS. Dostupné on-line zde: 

http://www.cts.cuni.cz/soubory/zamysleni_CTS.pdf (citováno dne 29. 12. 2013) 
839 Tamtéž. 
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zahraničním badatelům i  mladým badatelům. Další  počáteční  ideou bylo také přispět ke

sblížení  Univerzity  Karlovy  a  Akademie  věd  ČR.840 A  konečně:  „Pokračovat  v tradici

svobodných  debat  mezi  filosofy,  přírodovědci  a  uměnovědci,  které  vznikly  a  nadějně  se

rozvíjely  v neoficiální  předlistopadové  sféře,  zejména  v  prostředí  rozličných  bytových

seminářů.“841

V určitém smyslu lze tedy CTS chápat jako snahu o udržení kontinuity intelektuálního

prostředí, vzniklého v 80. letech, i po revoluci, kdy se jednotliví účastníci tehdejších seminářů

mohli  vrátit  na  univerzity  a  do vědeckých  ústavů  –  lépe řečeno:  právě  proto!  Bylo  tedy

přirozené,  že se ředitelem CTS  stal  Ivan M.  Havel,842 který měl  dlouholeté zkušenosti  v

pořádání  seminářů, které nebyly omezeny disciplínou ani ničím jiným. „A jednak celý život

jsem vždycky chtěl vědět všechno o všem. … Takto jsem měl pocit, že interaguji s různými

obory a že se o nich něco dozvídám.“843

V CTS tak najdeme prvky, typické pro intelektuální prostředí IMH v 80. letech: pravidelné

semináře (veřejnosti  přístupné čtvrtky a interní  pondělky),  několikadenní výjezdy,  během

nichž se postupně nastolí  otevřená atmosféra,  které lze ve spěchu velkoměsta jen těžko

dosáhnout.  Pro čtvrteční  semináře (stejně jako pro celé CTS)  je navíc typická tematická

pestrost: např. v roce 2012 se témata pohybovala od Higgsova bosonu k dílům Ezry Pounda,

od duchovního světa lovců velryb severozápadního Pacifiku přes veřejný prostor amerických

velkoměst  až  k  mnohočásticové  formulaci  v  kvantové  chemii  a  teorii  pevných  látek  v

souvislosti se začleněním role těžiště systému.844 

O specifickém postavení IMH v CTS svědčí i dvě neformální věci: v běžném hovoru, pokud

mu není přítomen, je označován jako „náčelník“, a při čtvrtečních seminářích sedává vždy po

pravé ruce přednášejícího – není-li IMH přítomen, zůstává místo prázdné. 

…

Na počátky CTS a jejich specifickou atmosféru vzpomněl taktéž Jan Malypetr: „Vzpomínám

na téměř komické začátky CTS, kdy oproti dnešnímu seriozně působícími sídlu v Jilské ulici

stála  jediná,  školní  veteší  vybavená  místnost  v  Celetné.  Do  ní  se  vší  vážností  chodily

významné osoby a dělaly, jakoby se ničemu nedivily. Vše bylo naprosto samozřejmé, intelekt

840 Nakonec: dnes je CTS společné pracoviště UK a AV ČR.
841 HAVEL, Ivan M. Stručná historie CTS. Dostupné on-line zde: 

http://www.cts.cuni.cz/soubory/zamysleni_CTS.pdf (citováno dne 29. 12. 2013) 
842 IMH byl ředitelem CTS do března 2008.
843 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 7. 8. 2012.
844 Zdroj: http://www.cts.cuni.cz/index.php?m=45&rok=2012&den=vse&lang=cs (citováno dne 29. 12. 2013) 
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byl nad to povznesen.“845

Klíčovou úlohu IMH v CTS potvrzuje Cyril Höschl: „Pak přišla léta svobody a společného

pobývání na Universitě Karlově. Mám tu čest i potěšení jezdit na zasedání vědecké rady CTS.

Jsou to závany starých časů. Bývá tam dobře. Všichni ti matematici, fyzici a obecní myslitelé

jsou tak neškodní, milí, naivní a hraví. Tak snadno zranitelní. Jakoby Ivanovi z oka vypadli.

Jsou  jeho  velkou  zásluhou.  Ivan  vynechal  funkce,  parlamenty,  ministerstva  a  média.

Zanechává po sobě ve svých 60ti letech brázdu jemnější, nenápadnější, ale i rafinovanější. Je

to brázda v srdcích těch, kdož spoluvytvářejí vědomí tohoto národa a jeho spiritualitu. Je to

obrovská zásluha.“846

Jiřina Šiklová zase CTS chápe jako „asyl, jakýsi chráněný prostor (Schonraum) před zlým

světem, místo, kde se člověk cítí bezpečně a kde vždy potká někoho, kdo je mu blízký.“847

…

V CTS se také již dlouhá léta konává dvousemestrální kurz IMH pod názvem Přirozené a

umělé myšlení. V kurzu se studenti seznámí mj. i s dílem D. R. Hofstadtera, kterému se IMH

věnoval v roce 2013 i v jednom ze čtvrtečních seminářů.848

17.2 Vesmír a rozpory vědecké

V roce 1990 se IMH stal také šéfredaktorem časopisu Vesmír. Sám se na obě své funkce dívá

s nadhledem: „Já jsem měl celý život potíž, že jsem nedovedl odmítat. Takže obě mé slavné

funkce, tj. ředitel CTS a šéfredaktor Vesmíru, vznikly tím, že jsem se z toho nedovedl včas

vykroutit.“849 Faktem ovšem je, že stejně jako v CTS je klíčovou osobností, tak Vesmíru, zdá se,

významně vtiskl jeho dnešní tvář. 

Sám ostatně uznává: „Na podzim 1990 se udělala taková miniaturní palácová revoluce v

redakční radě Vesmíru. Poslali se domů takoví ti přežilí ... a nabrali jsme tam několik nových

lidí jako Zdeňka Neubauera a Frintu a jiné.“850 

V souvislosti s Vesmírem se ovšem otevřel spor se „sisyfovci“ (klub Sisyfos) a IMH se ZN se

ocitli v pozici „disidentů“ vůči normální vědecké komunitě.  Rozpor popisuje IMH: „[Na jedné

845 Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 627 s. 
ISBN 80-7298-006-8, str. 348.

846 Tamtéž, str. 275.
847 Tamtéž, str. 541. 
848 Záznam semináře je dostupný zde: http://www.cts.cuni.cz/index.php?m=43&akce=1060&lang=cs (citováno 

dne 29. 12. 2013) 
849 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012.
850 Tamtéž.
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straně] takzvaně seriózní vědci, kteří nejsou seriózní jen tím, že dělají dobrou vědu, ale jsou

posedlí tím, že jedině věda může něco říct a žádný jiný přístup k poznání neberou v úvahu a

ba  dokonce  potírají!  Čili  takzvaně  pečují  o  čistotu  vědy.  Vůči  nám,  kteří  jsme  prožili

nezávislou kulturu a od té doby víme, že není jenom jedna pravda a to vědecká, že to je celé

složitější, že mnohé věci spolu souvisí, i když to není na nich vidět.“851 V souvislosti se zájmem

„o jiné než vědecké“ způsoby poznání se nabízí otázka, zda-li to nepramení mj. z toho, že po

40 let byl komunismus vykládán tak, že je založen na „vědeckém základě“.852

Odnoží  tohoto sporu byla polemika mezi  zástupci  tzv.  tvrdé a měkké filosofie.  Tvrdá

filosofie nemá příliš pochopení pro volnější styl vyjadřování, pro humor – a ano, pro paradoxy,

metafory, literární obraty... zkrátka pro to, jak psali kupříkladu ZN a IMH své dialogy Sidonia

a Sakateky. Oba tyto rozpory se tak přenesly i na půdu Vesmíru a sice v podobě sporu o to, co

je ještě věda a co je pavěda.

IMH měl vždy pro neběžné věci pochopení,  ba i  ho zajímaly.  Sám to interpretuje jako

možný, ač nepřímý vliv spiritismu v rodině Havlových. „Ten vliv [spiritismu] byl dost nepřímý

a mohl  se  nanejvýš  projevit  takovým postojem  v  nás  obou  [ve  smyslu]  být  nad  věcmi,

nepropadat jedné doktríně …, ale vždycky se na to ještě dívat tak, že by to mohlo být i jinak a

že nemusí  všechno pasovat ke všemu,  že nemusí  být všechno logicky v jedné struktuře.

Takový volnější  přístup. … A  není vyloučeno, že to může nějak souviset s tím, že volnější

filosofování,  které  netrvá  na  absolutní  vykazatelnosti  každého detailu,  je  ovlivněno  tou

zkušeností, že jsou věci mezi nebem a zemí, kterým prostě nerozumíme a které se nezdají, že

by šly jednoduše propojit s tím, čemu rozumíme.  A to vůbec ještě není  žádná pavěda. …

Kdybyste četla, co v těch devadesátých letech někdo napsal o Vesmíru: ...  tlustý výklad, ve

kterém neustále mluví o pavědě, jak se tam šíří pavěda. A příklady jsou články Neubauera a

moje ..., kde naznačujeme, že věci jsou složitější, než si lidi myslí.“853

17.3 Společenské styky

Již bylo zmíněno, že se mnozí přátelé IMH po revoluci ujali různých funkcí, ať už v politice

či ve vědě. Na vědeckém poli se IMH snažil udržet kontinuitu a vzájemné styky především

skrze  CTS.  V  oblasti  společenských  styků  však  taktéž  založil  určitou  tradici,  a  sice

851 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 20. 4. 2012.
852 Srov. PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2. Praha: 

Knihovna Václava Havla, 2011. 383 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 3. ISBN 978-80-87490-08-2, str. 210.
853 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 12. 6. 2012. 
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každotýdenní setkání v soukromém klubu Koníček v Lucerně. Setkávání v Koníčku začala v

lednu 1991 na popud Václava Malého. Jedná se přitom o ryze neformální událost:  setkání

nemají program ani pevně daný seznam hostů. Naopak: Koníček má být jakýsi záchytný bod,

o kterém přátelé IMH vědí a mohou kdykoli v určený den a čas přijít, aniž by bylo třeba cokoli

složitě plánovat.854 

Na určitou dobu taktéž IMH se svou ženou navázali na předúnorové akce, které pořádala

Božena  Havlová  na  nábřeží.  Dagmar  Havlová  vzpomíná  následovně:  „Před  únorem

organizovala doma na nábřeží večírky, čaje, večeře, bankety a do svých sešitů si psala, koho

pozvala, kdo přišel, kdo se omluvil, zasedací pořádek, jak bude prostřený a ozdobený stůl... o

tom je celá kniha. Nádherná věc. … My jsme s Ivanem jeden čas takové večeře taky pořádali

doma,  já  jsem měla  obrovskou  radost,  že  jsme na  to  dokázali  navázat,  a  Ivan  to  do té

maminčiny knihy dál zapisoval. Jenže pak se to přerušilo, malovali jsme celý byt a od té doby

dělám tolik věcí, že jsem nenašla čas, abych v jídelně nechala pověsit obrazy, které tam dříve

visely. Takže snad někdy...“855

Krom  toho  zřejmě856 roku  1996  začali  manželé  Havlovi  pořádat  taktéž  podzimní

společenské setkání v Mramorovém sálu Paláce Lucerna, kde se opět setkávají lidé z různých

oblastí: od vědy po literaturu a umění k politikům a jiným přátelům Havlových.

17.4 Lucerna a rozpory osobní

Samotná  Lucerna  však  nejen  spojuje,  ale  také  rozdělovala.  Již  to  bylo  naznačeno  v

souvislosti se zvolením VH prezidentem, ještě více se ale vztahy obou bratrů zhoršily, když se

restituovala Lucerna.

Jakkoli  se tato práce nechce zabývat právními spory Havlových,  je třeba uvést alespoň

základní informace: v roce 1992 byla Lucerna vrácena Havlovým. Polovinu získal VH, druhou

polovinu IMH. Ten svou polovinu daroval manželce Dagmar, která v roce 1996 projevila zájem

o odkoupení  druhé poloviny  Lucerny.  O  rok  později  VH  prodal  svůj  díl  Lucerny  firmě

Chemapol Reality. V roce 1999 Dagmar Havlová koupila druhou polovinu Lucerny od téže

firmy, která ovšem již měla existenční problémy. Když na ni byl tedy v lednu 2001 vyhlášen

konkurz, konkurzní správce polovinu Lucerny zahrnul do konkurzní podstaty společnosti.

854 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 7. 8. 2012.
855 PECHÁČKOVÁ, Marcela. O velké Lucerně a Malém Slovensku. In: Instinkt: společenský magazín. 2011, 31/11. 

Praha: Sebastian Pawlowski, 2002- . ISSN 1213-774X.
856 V roce 2012 se uskutečnilo 16. setkání. 
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Havlová jej za to zažalovala. Započalo dlouhé období sporů o to, aby byla Lucerna vyňata z

majetku  konkurzu.857 Definitivně  byl  případ  rozhodnut  až  na  podzim  2012.  Celý  Palác

Lucerna je nyní v rukou Dagmar Havlové.858

Restituce se dále týkaly např. Barrandovských Teras, které již nikdo z Havlových nevlastní,

stejně tak barrandovská vila Miloše Havla byla prodána.859 Sídlo Havlov bylo zničeno již za

minulého režimu. V rukou Havlových však zůstal ještě  dům na nábřeží, který vlastní IMH. 

Lze  si  dobře  představit,  že  takovéto  spory  rodinné  vztahy  značně  naruší.  Důležitým

prvkem také  bylo, že ani jeden z bratrů nechtěl řešit příliš majetkové záležitosti. VH vyřešil

situaci postupným zbavením se majetku, IMH převedením majetku na svou ženu. 

Každopádně ještě v roce 2005 v Prosím stručně píše VH: „Ivana si vážím, rozumím si s ním

a bavíme se s chutí o různých věcech, nesouvisejících s jeho ženou a rodinným majetkem,

například o tom, kdo má dostat cenu naší Nadace Vize 97. Je v příslušné porotě. Ale jinak –

rodinně či  soukromě – se téměř nevidíme, to je pravda. Důvod je zřejmý. Nejsme zdaleka

jediná rodina, do níž vnesly restituce neklid. Četl jsem jakýsi průzkum, který říkal, že něco

podobného potkalo snad polovinu rodinných restituentů.“860

…

Zvnějšku se nicméně zdá, že alespoň k částečnému sblížení obou bratrů nakonec přece jen

došlo,  a sice nepřímo díky Knihovně Václava Havla.  Ta se totiž  pod vedením literárního

historika  Martina  Putny  začala  zabývat  nejen  VH  samotným  (a  už  vůbec  nejen  jeho

prezidentským obdobím), ale též rodinou Havlových. Pro ni byl zdrojem především IMH a

jím vlastněný rodinný archiv, nicméně došlo i k několika setkáním a diskuzím, kterých se

účastnili oba bratři.  Jakoby se tak KVH podařilo alespoň částečně pomoci oběma bratrům

najít společný jazyk: nejednalo se ani o věci majetkové, ani o politiku, ale o umění a o vědu,

kteréžto mluví jazyky, oběma bratrům vlastními. Zvláštní místo zdají se zaujímat Dopisy od

Olgy, protože v rámci práce na nich došlo i k dalším osobním kontaktům mezi bratry. 

Na období dopisů ostatně odkazoval už IMH v roce 1995, kdy píše svému bratrovi dopis:

„Ahoj Véno, právě byl u mne Marián Čalfa a referoval mi o svém rozhovoru s Tebou a o Tvém

857 Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/c1-51454350-spor-o-pulku-lucerny-svagrova-byvaleho-prezidenta-havla-uspela
(citováno dne 29. 12. 2013) 

858 Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/soud-o-prazsky-palac-lucerna-dg4-/domaci.aspx?c=A121017_143942_praha-
zpravy_sfo (citováno dne 29. 12. 2013) 

859 WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 
2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1, str. 499.

860 HAVEL, Václav a ZELENKA, Jan, ed. Projevy a jiné texty 1999-2006; Prosím stručně; Odcházení. Vyd. 1. Praha:
Torst, 2007. 805 s. Spisy; 8. ISBN 978-80-7215-320-6, str. 604. 
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návrhu se setkat ve třech a pokusit se prorazit hráze a odvalit balvany. Rád bych Tě ujistil, že

jsme  připraveni  v  kteroukoliv  dobu  denní  i  noční,  jakmile  dáš  vědět,  kamkoliv  přijít.

Samozřejmě nemáme v úmyslu mluvit o majetkových věcech (pokud nebudeš chtít sám).

Velmi a v dobrém na Tebe a Olgu v těchto dnech myslíme – a rád bych Tobě i sobě připomněl

naši výměnu dopisu do/z vězení, když zemřel náš otec – že rodina je jednou z hodnot, která

převáží jiné.“861 Specifickou povahu tohoto období zmiňoval i  po úmrtí VH, kdy řekl,  že v

období dopisů si byli s bratrem nejblíž.862

…

Dopisy  od  Olgy a  osobní  rozpory  mají  ovšem  také  jednoho  společného jmenovatele:

Korneta,  neboli  agenta  StB,  vlastním  jménem  Igora  Czesaného.  Kornet  byl  zmíněn  již

několikrát výše a ze záznamů StB lze říci, že byl pro ni jedním z hlavních zdrojů informací o

IMH. 

Ani  po revoluci  se  však  Czesaný se svými  minulými  činy  IMH nesvěřil.  IMH  se tuto

informaci dozvěděl sám ze spisů StB, přičemž Korneta zmínil až v roce 2010 právě v Dopisech

od  Olgy.  Neuvedl  však  jeho  pravé  jméno.  Teprve  po  tomto  zjištění  byl  IMH  Czesaným

kontaktován. Czesaný se totiž rozčiloval, že byl v knize vůbec uveden, protože podle krycího

jména není těžké si ho dohledat.863 

Spor tak dosud není vyřešen. Czesaný své jednání ospravedlňuje tím, že to byla daň za to,

že se mohl s IMH stýkat. IMH si však i v tomto případě zachoval rozvážnost: spory nikterak

nevyhledává a nečiní tak ani v tomto případě. Ovšem přiznává, že neví, jak se k němu má

chovat: „Když ho potkám na ulici, tak nevím, jestli se mám dívat jinam.“864

...

Lucerna je konečně nejen symbolem spojování či naopak rozdělování, ale též specifického

přesvědčení její majitelky: monarchismu. Dagmar Havlová i v rozhovoru z roku 2011 pověděla:

„Monarchie má logiku,  tohle střídání  nějakých politiků,  kteří  převezmou moc bez tradic,

odpovědnosti, výchovy...  to je k ničemu. … Vždyť nemusíme mít krále Čecha. Co kdyby si

princ Harry vzal nějakou naši mladou šlechtičnu? Ale tím se nezabývám, jen se mi to zdá

dobrý princip.“865

861 Dopis Ivana M. Havla Václavu Havlovi, 26. 1. 1995. ID dokumentu: 4124. Archiv Knihovny Václava Havla.
862 Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/158036-behem-vezneni-

jsme-si-byli-nejbliz-vzpomina-ivan-havel/ (citováno dne 12. 12. 2013) 
863 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 7. 8. 2012.
864 PLACÁK, Petr. Kosti Havlům tedy ne. Rozhovor Babyonu (sic) s Ivanem Havlem. In: Babylon 2/2013 [online].

Praha: Studentský spolek Babylon, 2003- [cit. 2. 12. 2013]. Dostupné z: http://ibabylon.cz.
865 PECHÁČKOVÁ, Marcela. O velké Lucerně a Malém Slovensku. In: Instinkt: společenský magazín. 2011, 31/11. 
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Taktéž  IMH  s  myšlenkou  monarchie  sympatizuje,  ale  za  její  ustavení  se  nikterak

nezasazuje.866 Tato sympatie se nakonec projevila možná i v prezidentské volbě v lednu 2013,

kdy IMH i Dagmar Havlová podpořili už v prvním kole volby Karla Schwarzenberga. IMH

před druhou volbou navíc podotkl: „Byli by to věru odlišní dva prezidenti. Prvý s šlechtickým

vystupováním,  galantní,  vzdělaný,  světaznalý,  s  vytříbeným  smyslem  pro  humor.  Druhý

samolibý,  arogantní,  s dávno opotřebovaným sklonem trousit bonmoty,  jimiž obšťastňuje

sebe a uráží druhé.“867

V souvislosti s uvedenými prvky, na které Havlovi navázali, slušelo by se vyjádřit ještě k

otázce  zednářství.  Václav  M.  Havel  ve  svých  vzpomínkách  své  členství  v  zednářské  lóži

nikterak nezastíral.868 Po revoluci byl pozván do zednářské lóže i Ivan Havel, který to však

odmítl. Jednak neměl čas, jednak je nerad členem různých spolků, na rozdíl od svého otce.869 

 

17.5 Až do dnešních dnů...

Krom výše zmíněného byl IMH činorodý i v jiných oblastech. Pracovně i soukromě cestoval

po světě, byl či dosud je členem různých vědeckých institucí,870 publikoval množství článků.

Krom zmiňovaného  Arsemida také navázal  na psaní  dialogů,  tentokráte však s Michalem

Ajvazem (Snování: rok dopisů o snech, 2008, Sindibádův dům: korespondence o epizodických

situacích  a  také  trochu  o  scénách,  okamžicích,  vzpomínkách,  počátcích,  prostředcích  a

koncích, pobřežních skaliskách, vlnách a gejzírech, hromadách a skládkách, patafyzických a

jiných strojích, 2010), a vydal již tři svazky, obsahující jeho přepracované úvodníky časopisu

Vesmír.871

Zatímco IMH se nadále věnuje vědě, jeho žena Dagmar podniká. Ostatně o rozdělení rolí

hovořil  i  IMH v dokumentu  Pozdní  sběr:  „V naší  rodině,  zdá se,  pánové byli  vždy nějak

Praha: Sebastian Pawlowski, 2002- . ISSN 1213-774X. 
866 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 19. 12. 2013.
867 Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/c1-59126960-ivan-havel-podpora-schwarzenberg-prezident (citováno dne 29. 

12. 2013) 
868 HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 462 s., [80] s. obr. příl.

ISBN 80-7106-026-7, str. 153-156.
869 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 19. 12. 2013.
870 Viz http://www.cts.cuni.cz/~havel/extended_cv.html. 
871 HAVEL, Ivan M. Otevřené oči a zvednuté obočí. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1998. 173 s. Medusa; sv. 6. ISBN 80-

85977-12-5, HAVEL, Ivan M. Zvednuté obočí a zjitřená mysl. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2005. 229 s. ISBN 80-
7363-030-3 a HAVEL, Ivan M. Zjitřená mysl a kouzelný svět. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2013. 309 s. ISBN 978-80-
7363-503-9.
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dominantní po stránce intelektuální nebo tvůrčí, a místo, aby si brali submisivní ženy, si brali

ženy dominantní  po stránce organizační  a  věcné.“872 Krom Lucerny řídí  Dagmar Havlová

taktéž biofarmu Košík.  Oba stále bydlí  v domě na nábřeží.  Kontinuita rodů Havlů je tak

(alespoň prozatím)  udržena.  Synové Ivana M.  Havla se v životě vydali  vlastními  cestami.

Vojtěch Havel je ženatý, s chotí Helenou mají dceru Veroniku.873 

872 VÁVRA, Roman. Ivan Havel: Pozdní sběr. [Video] Česká televize, 2013 [on-line]. Dostupné zde: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10353083933-ivan-havel-pozdni-sber/

873 Rozhovor s Ivanem M. Havlem vedla Jana Markupová, 7. 8. 2012.
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18. Závěrem

Životní příběh Ivana M. Havla lze chápat dvojím způsobem: osobně a obecně. 

Viděno z první, biografické perspektivy, byl zde vylíčen příběh muže, který se během svého

života musel potýkat s různými překážkami, ale vždy se snažil nalézt cestu, jak dělat alespoň

částečně to, co považoval za důležité. Někdy se ovšem ta cesta našla i bez přímého přičinění

IMH. Svou roli sehrála náhoda a vzniklo několik paradoxních situací. 

V 50. letech se i přes úvodní nezdary dostal na večerní gymnázium – díky své matce – a

mohl  studovat.  Poté musel  odjet na vojnu,  ale díky tomu,  že během lékařské prohlídky

mimoděk kýchl, lékař ho – kvůli senné rýmě – zachránil od práce v dolech. Počátkem 60. let

se za něj – aniž by byl o to žádán – přimluvil zase komunistický kádr z podniku, kde IMH

pracoval,  a  IMH  tak  mohl  nastoupit  na  vysokou  školu.  Když  měl  v  roce  1969  odjet  do

Berkeley, kde nakonec získal titul Ph.D., pomohl mu s prodloužením výjezdní výložky jeho

tchán, opět komunista a pracovník ministerstva techniky. 

Po návratu je mu navíc řečeno, že již nemůže setrvat na své původní pozici, ale že může

odejít  do  Akademie  věd.  V  této  situaci  –  po  téměř  tříletém  pobytu  v  Americe,  kdy  se

očekávalo,  že  tam dotyčný  emigruje  –  bychom očekávali  spíše  pracovní  komplikace  než

otevřenou cestu do Akademie. A přesto se tento paradox mohl stát. 

V období, kdy pracoval v Akademii, se snažil organizovat semináře, dále se vzdělávat, vést

diskuzi s jinými odborníky. Naplno se tu tak projevily dva prvky, pro IMH charakteristické:

touha po poznání,  nepodmíněná praktickým využitím,  a tendence ke spojování  lidí,  obě

vetknuté rodinou. 

Není proto divu, že když se musel  z oficiální vědecké sféry stáhnout do té neoficiální,

plynule na toto navázal: organizuje odborné, tematicky různorodé Pondělky a Edici Expedice,

která vydává knihy jinak nedostupné, včetně řady odborných titulů. Navíc na Pondělky zve i

své přátele  ze „šedé zóny“,  nechce se uzavřít  v  „disidentském ghettu“,  chce naopak dále

interagovat i s těmi, kdo v oficiální sféře zůstali. 

Díky vnějším okolnostem – bratr ve vězení, autonehoda, zaměstnán v Metě – se posléze

seznámil i s novými lidmi, převážně filosofy, a nechává se jimi přivádět na cesty, jím dosud

neprobádané, a opět jakoby vnitřně motivován neustálou zvědavostí.

Jeho hlavní porevoluční aktivity jsou tak pokračováním téhož: snahy o otevřenou vědeckou

diskuzi a spolupráci napříč disciplínami, která se chce dobrat poznání (CTS), přitom ale má

neustále zájem i o věci, které jsou mezi vědci obecně neuznávané (spory kolem Vesmíru). To,
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že je pro něj věda prioritou, ostatně dokládá i fakt, že se v červnu 1990 stáhl z politiky a odešel

z Občanského fóra. 

Po celou dobu si navíc uchoval ještě tři podstatné vlastnosti: hravost, smysl pro humor a

pro sebeironii. Jak jinak si lze vysvětlit, že si po vzoru barona Prášila pěstuje malý cop, aby se

případně mohl taktéž vytáhnout i s koněm z močálu?874 

...

Viděno z obecné perspektivy, plyne z práce několik analytických závěrů a podnětů: 

1) zproblematizované vnímání StB jako instituce. Na jedné straně se systematicky různými

prostředky nátlaku snažila IMH donutit k emigraci či alespoň přimět k občanské pasivitě,

například pod výhrůžkou obžaloby podle § 98 z trestného činu podvracení  republiky.  Na

druhé straně najdeme v jejích spisech i praxi mnoho chyb (např. přesvědčení, že IMH byl

chartista), opomenutí a nedůsledností (např. v souvislosti s knihou Robotika). Pohled na StB,

často vnímanou jako homogenní a skvěle organizovaný, téměř neomylný stroj na „potírání

nepřátel“, se tak stává historicky plastičtější. StB nebyla vševědoucí a často se dovedla zmýlit a

například považovat soukromou oslavu narozenin IMH (8. 10. 1988) za politickou oslavu 70.

výročí vzniku Československa (28. 10. 1988). 

2)  zproblematizované  vnímání  sociálních  kategorií.  Celý  životní  příběh  IMH  přináší

mnoho příkladů, které dokládají problematičnost vnímání kategorií jako disent a šedá zóna

jako  nějakých  polárních  opozit.  Ve  své  práci  proto  považuji  za  vhodnější  užívat  pojem

neoficiální kultura (s odkazem na Bendovu koncepci paralelní polis). 

3) ambivalence stíhání a intelektuální svobody. Především líčení 80. let ukazuje na to, v jak

extrémních kulturních protikladech IMH žil. Na jedné straně byl v hledáčku StB, na druhé

straně – což souvisí s prvním řečeným - jeho faktické vytlačení do neoficiální sféry způsobilo

zintenzivnění mnoha možností pro svobodu intelektuální, kterou ve společenství podobně

smýšlejících i sociálně zasazených přátel uměl s chutí i nadhledem užívat. 

...

Všechny tři závěry a podněty se přitom nevztahují pouze k Ivanu M. Havlovi, ale skrze jeho

příběh můžeme snad lépe porozumět i tehdejší době a prostředí, v němž se IMH pohyboval. 

874 PLACÁK, Petr. Kosti Havlům tedy ne. Rozhovor Babyonu (sic) s Ivanem Havlem. In: Babylon 2/2013 [online].
Praha: Studentský spolek Babylon, 2003- [cit. 2. 12. 2013]. Dostupné z: http://ibabylon.cz.
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Přílohy

1) Vzor smlouvy o poskytnutí práv

Smlouva o poskytnutí práv 

uzavřená níže uvedeného dne podle §  51  zákona č.  40/1964  Sb.,  občanský zákoník,  v
platném znění (dále jen „smlouva“) mezi: 

1) Jana Markupová (dále jen „oprávněná“)

a 

2) ... (dále jen „narátor“)

Preambule 
„Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy po zralé úvaze a s vědomím, že přispěje

ke  zvýšení  úrovně  lidského  poznání  na  vědecké  úrovni.  Smluvní  strany  si  rovněž  plně
uvědomují, že realizační fáze projektu je založena na vědecké metodě tzv. oral history, která
prostřednictvím analýzy původních osobních poznatků a prožitků oslovených osob (narátorů)
napomáhá objasnit období, jímž se projekt zabývá. Smluvní strany jsou přesvědčeny, že touto
smlouvou  zajišťují  právní  bezvadnost  svého  jednání  tak,  aby  mohlo  dojít  k  naplnění  cílů
projektu.“ 

I. 
Předmět smlouvy 
Narátor poskytne oprávněné na základě této smlouvy životopisné rozhovory za současného

použití  zvukových záznamových  technických prostředků  (dále  jen „rozhovory“),  které se
uskuteční v termínu dohodnutém k tomuto účelu smluvními stranami. 

II. 
Postavení oprávněné
1. Oprávněná se zavazuje, že provede či zajistí doslovné přepsání rozhovorů do graficky

znázornitelné podoby (dále jen „přepisy rozhovorů“), a to na své náklady. 
2.  Oprávněná  se  rovněž  zavazuje,  že  zvukový  záznam,  pořízený  jí  dle  článku  I.  této

smlouvy, a přepisy rozhovorů zařadí do archivu Knihovny Václava Havla. 
3.  Oprávněná  je  oprávněna  využívat  zvukový  záznam,  pořízený  jí  dle  článku  I.  této

smlouvy, a přepisy rozhovorů jen pro vědecké účely. Smluvní strany považují použití části či
celku přepisů rozhovorů, případně údajů z těchto přepisů rozhovorů v odborné literatuře za
využití v souladu s předchozí větou tohoto ustanovení. 

4. Jestliže mají být zvukové záznamy, pořízené jí dle článku I. této smlouvy, nebo přepisy
rozhovorů  použity  pro  jiný  účel  nežli  uvedený  v  předchozím odstavci  tohoto  článku,  je
oprávněná povinna vyžádat si předchozí souhlas narátora. 

III. 
Souhlas narátora 
1.  Narátor prohlašuje,  že pořízení  zvukových záznamů podle článku I.  této smlouvy a
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použití těchto zvukových záznamů a přepisů rozhovorů pro vědecké účely podle této smlouvy
není v rozporu s jeho oprávněnými zájmy. 

2. Narátor touto smlouvou uděluje oprávněné v souladu s § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně  osobních  údajů,  v  platném  znění  souhlas  ke  zpracování  údajů  obsažených  ve
zvukových  záznamech,  pořízených  podle  článku  I.  této  smlouvy,  a  ke  zpracování  údajů
obsažených v přepisech rozhovorů, a to na dobu trvání této smlouvy. 

3. Narátor touto smlouvou potvrzuje, že jej oprávněná před podpisem této smlouvy poučila
o jeho právech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a
zároveň prohlašuje,  že jsou mu v okamžiku podpisu této smlouvy známy údaje,  v jakém
rozsahu, jakým způsobem a pro jaký účel budou jeho osobní údaje oprávněnou zpracovány a
komu mohou být zpřístupněny či komu jsou určeny. 

IV. 
Doba trvání smlouvy 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností její výpovědi kteroukoli smluvní

stranou.  Výpověď  nabývá účinnosti  po uplynutí  tříměsíční  výpovědní  lhůty,  která začíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní
straně. Vypoví-li tuto smlouvu narátor, je taková výpověď považována za odvolání souhlasu ke
zpracování jeho osobních údajů pro účely této smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění. 

2. Smluvní strany jsou si při uzavírání této smlouvy vědomy, že dojde-li k výpovědi této
smlouvy ze strany narátora ve smyslu věty třetí předchozího odstavce tohoto článku, mohou
být osobní údaje týkající se narátora a poskytnuté jím na základě této smlouvy považovány za
archiválii  ve  smyslu  zákona  č.  97/1974  Sb.,  o  archivnictví,  v  platném  znění,  a  podléhat
zvláštnímu režimu zacházení stran oprávněné v souladu s tímto zákonem. 

V. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou autentických stejnopisech, přičemž každá smluvní

strana obdrží po jednom stejnopisu. 
2.  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem jejího podpisu  oběma smluvními

stranami. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této smlouvy přečetly, že ji neuzavírají v tísni

za  nápadně  nevýhodných  podmínek,  že  s  jejím  obsahem  souhlasí  a  na  základě  těchto
skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 
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2) Fotografické přílohy

Rodina Havlova a Veleslav Wahl s chotí, AKVH

Václav Havel (vlevo) a Ivan M. Havel (vpravo) s dědečkem Vavrečkou, AKVH

209



Kresby hub od Ivana M. Havla, 40. léta, AKVH

210



Havlov, AKVH

Kresba Ivana M. Havla, 1947, AKVH
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Zleva: Ivan M. Havel, Božena Havlová, Václav M. Havel, Václav Havel, 
Hrádeček, 1968, AKVH
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Pohled od Ivana M. Havla V. M. Havlovi z Kalifornie, zachycující Cliff House, inspiraci pro
Barrandovské Terasy, 1969, AKVH
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Václav, Ivan a Václav M. Havlovi, 1976, AKVH

Václav Havel, Květa Havlová, Ivan M. Havel, AKVH
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Bratři Havlové na Hrádečku, AKVH

Ivan M. Havel ve filmové adaptaci hry Pokoušení, 1988, AKVH
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Dagmar Havlová na farmě v Košíku, 
převzato z: www.farmakosik.cz

Ivan M. Havel před svou knihovnou,
foto (c) František Vlček, Lidové noviny
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Baron Prášil se za cop vytahuje z močálu, ilustrace Oskara Herrfurtha,
převzato z: http://cs.wikipedia.org/
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