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Abstrakt
Nepolitická politika, tedy přístup alternativní ke klasické politice technologie moci, je 

jedním z  hlavních  východisek  filosofie  Václava  Havla.  Ten  tuto  koncepci  staví  do 

protiváhy komunistickému režimu, který svojí ideologií nutí žít společnost ve lži. Tento 

post-totalitní  režim si  osobuje absolutní  kontrolu  nad společností,  jejím chováním,  i 

myšlením, čímž potlačuje přirozenou lidskou identitu každého člověka. Východiskem 

této situace je život v pravdě, integrální součást nepolitické politiky. Život v pravdě je 

obrana před lží režimu a umožňuje lidem uchovávat si svoji identitu. Post-totalitní režim 

však ze své podstaty ovládat vše tuto existenciální vzpouru nemůže přehlížet a snaží se 

jí  potlačit,  čímž  z  disidentů  činí  politickou  opozici.  Disidenti  však  jen  prohlašují 

„pravdu“,  za  což  získávají  sympatie  západních  států,  a  tím  také  jakýsi  vliv  na 

komunistický  režim.  Havel  tuto  koncepci  ze  70.  let  postupně rozvíjí  a  vytváří  z  ní 

ucelený přístup k politice  jako takové,  což  ji  činí  aktuální  i  v  dnešní  době.  Jakkoli 

idealistický se tento přístup může zdát, svoji roli nepochybně sehrál, jak je vidět např. 

na  Chartě  77,  která  se  stala  jakousi  první  vlaštovkou  svobody  v  normalizovaném 

Československu.

Abstract
Non-political  politics,  ergo an alternative approach to the classical  politics of power 

engineering, is one of the major philosophical themes of Václav Havel. Havel is placing 

this concept against the communist post-totalitarian regime, which forces the society to 

live in ideological lies. This post-totalitarian regime claims the absolute control over the 



society, its behavior and thinking, by which it suppresses natural identity of every man. 

Solution to this situation is the life in truth, integral part of the non-political politics. 

The life in truth is a defence against lies of the regime and it allows people to preserve 

their identity. Post-totalitarian regime in its core seek to control everything and cannot 

ignore such existential mutiny. It attempts to suppress it and thus making dissidents its 

political oposition. Dissidents only declare truth by which they obtain respect of western 

countries and consequently some influence over the communist regime. Havel is further 

developping this concept since 70's into separate approach to the politics in general, 

which makes it still current even nowadays. Although the possible naivety, this concept 

definitely played its role as we can see on Charter 77, which became the first swallow of 

freedom in the normalization Czechoslovakia.
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Úvod
Ve své bakalářské práci se hodlám zabývat významným českým politikem a politickým

myslitelem  Václavem  Havlem.  Hlavní  důraz  přitom  kladu  na  Havlovo  politické 

myšlení,  zejména na jeho pojem tzv. nepolitické politiky a jeho kritiku zastupitelské 

demokracie a pozdně moderní civilizace obecně. Havlovu politickou teorii  pak budu 

konfrontovat s Havlovou politickou aktivitou především v období normalizace.  Toto 

téma jsem si vybral, protože mne zaujal koncept nepolitické politiky, tedy schopnosti 

lidí, kteří nemusí být s politikou vůbec spjatí, nějakým způsobem ovlivňovat (politické) 

dění ve státě. Zajímá mne také samotná osoba Václava Havla a jeho přispění do našich 

dějin.  Václav  Havel  se  po  revoluci  v  roce  1989  stal  několikrát  československým 

(českým) presidentem, a byl také jednou z nejvýznamnějších figur porevolučních let. 

Patří mu také nesporné díky za vybudování naší republiky, u jejíhož zrodu stál. Jeho 

disidentská a „politická“ činnost v letech předcházejících však byla přinejmenším stejně 

důležitá. Jako zajímavé se mi také jeví porovnání činnosti českého a polského disentu. 

Polský disent se nacházel ve velmi odlišné situaci a vycházel z odlišných základů. Na 

druhou stranu polský disent zastával více „proaktivní“ přístup, zatímco ten český by se 

dal označit spíše jako pasivní. Pasivní myslím z hlediska zájmu podílení se na politické 

moci.

Cíl práce
Cílem této práce bude porovnání politické filosofie  Václava Havla s jeho politickou 

aktivitou  v  letech  v  období  1968-1989,  a  dále  také  zhodnocení  přístupů  českého  a 

polského disentu ve vztahu k moci. Tato práce doufám poslouží k lepšímu pochopení 

činů a způsobů jednání Václava Havla. Dále se pokusím o kritické zhodnocení působení 

českého disentu ve srovnání s disentem polským.



Struktura práce
1.      Úvod – uvedení tématu, zdůvodnění výběru, představení struktury práce

2. I. Stručný životopis Václava Havla a jeho politické aktivity do roku 1968

II. Politické aktivity Václava Havla v období 1968-89

III. Politická filosofie Václava Havla (nepolitická politika) a její vztah ke 2.II

IV. Zhodnocení činnosti polského a českého disentu

3 Závěr – zhodnocení poznatků, závěr
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Úvod

Nepolitická politika jakožto koncept vymezující se proti klasickému pojetí politiky se 

objevuje už s příchodem novověku. Podobným konceptem se v průběhu dějin zabýval 

například i Max Weber, který hovořil o neutrální a zracionalizované politice1, Thomas 

Mann  o nutnosti  unikat  nadvládě  politična2,  a  v  českém  prostředí  například  Tomáš 

Garrique Masaryk, z jehož „drobné práce pro národ“3 čerpá i Havel. A právě Havlovo 

pojetí  nepolitické politiky je předmětem této práce.  Toto téma je u Havla ponejvíce 

spojováno  s  předcházejícím  obdobím  vlády  komunismu.  Co  však  toto  pojetí  činí 

aktuálním je jeho přesah do současnosti, který je způsoben jeho navázáním na moderní 

společnost. Samozřejmě lze zmínit i současné rostoucí preference Komunistické strany 

v České republice, avšak tou hlavní myšlenkou, ke které se vztahuje, je kritika moderní 

masové společnosti. Lidé se stávají čím dál více závislí na moderních technologiích a 

byrokracii,  která získává stále větší  moc nad jejich životy.  A přestože nyní žijeme v 

demokracii, postupně ztrácíme svoje svobody. Podobné myšlenky lze najít i u filosofie 

Václava  Havla,  který  tuto  kritiku  rozvíjí  v  několika  svých  dílech.  Hovoří  o  krizi 

moderní  společnosti,  jejímž východiskem je  právě  antipolitická politika.  V kontextu 

práce  je  velice  důležité  odlišovat  pojmy nepolitická  politika a  antipolitická politika. 

Havel  totiž  svůj  koncept  pojmenovává  až  v  Politice  a  svědomí (1984)  jako 

antipolitickou politiku. Tento koncept se však částečně liší od původní koncepce, kterou 

formuje v Dopisu Gustávu Husákovi (1975) a Moci bezmocných (1978). Tu proto v celé 

práci  označuji  jako  nepolitickou  politiku,  aby  byl  zdůrazněn  rozdíl  oproti  pozdější 

antipolitické politice. Ta se z nepolitické politiky vyvinula a převzala některé její prvky. 

Tématem této bakalářské práce je právě tato původní koncepce nepolitické politiky a 

její kořeny.

V práci  si  kladu za cíl  zjistit,  jakým způsobem Havel  svoji  nepolitickou politiku 

definuje, z jakých kořenů přitom vychází, a jaký vztah zaujímá nepolitická politika k 

jeho „reálné“ činnosti v disentu. Dále se také práce zaměřuje na vztah nepolitické a 

antipolitické politiky, a také na jejich roli v moderní technické společnosti. V poslední 

části jsou obě koncepce zhodnoceny, včetně úvahy nad jejich limity.

1 WEBER, M. (1998). Politika jako povolání. In. Metodologie, sociologie a politika. ed. Miloš Havelka. 
Praha : OIKOYMENH, s. 63.

2 MANN, T. (1919). Betrachtungen eines Unpolitischen. Berlin : G. Fischer. s. 236.

3 MASARYK, T. G. (1996). Karel Havlíček. Snahy a tužby politického probuzení. Praha : Ústav TGM, 
s. 299-329.
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Časové období relevantní pro tuto práci je ohraničeno rokem 1989, neboť v tomto 

roce Havel vstupuje do reálné politiky, čímž končí období politiky nepolitické.

V práci využívám tří  metod; popisné, analytické a srovnávací.  Popisná metoda je 

použita v první, druhé, třetí a čtvrté kapitole, pro popisování událostí a filosofických 

konceptů. Analytická metoda je použita ve druhé, třetí a čtvrté kapitole při stanovování 

návazností  jednotlivých konceptů a děl,  ale také v kapitole  páté pro rozbor  Havlova 

jednání. Srovnávací metoda je použita ve čtvrté a páté kapitole.

V práci pracuji  se dvěma typy zdrojů, primárními a sekundárními prameny. Mezi 

primární prameny spadá šest následujících Havlových textů: Zahradní slavnost, Dopis  

Gustávu Husákovi, Prohlášení Charty 77, Moc Bezmocných, Dopisy Olze, Politika a  

Svědomí.

Zahradní slavnost4 je absurdní divadelní hra, v níž Havel rozvíjí koncept rozkladu 

lidské identity, který je později začleněn do širšího konceptu nepolitické politiky. Dopis 

Gustávu  Husákovi5 poskytuje  první  širší  náhled  na  Havlovu  filosofii  a  nepolitickou 

politiku.  Prohlášení Charty 776 je společným dílem několika autorů a nelze jej  tedy 

považovat za vyjádření pouze Havlova myšlení.  Na druhou stranu se jedná o velice 

vlivný  dokument,  jehož  vznik,  jakož  i  další  činnost  Charty 77  představuje  názorný 

příklad nepolitické politiky. Moc bezmocných7 je stěžejním dílem pro tuto práci, protože 

v něm Havel poprvé představuje ucelenou koncepci nepolitické politiky.  Dopisy Olze8 

jsou zde uvedeny ze dvou důvodů. Jednak proto, že se v nich Havel dotýká většiny 

svých koncepcí včetně nepolitické politiky, kterou rozšiřuje, a jednak proto, že je v nich 

dobře  patrná  proměna  Havlova  myšlení.  Navíc  lze  Dopisy  Olze brát  jako  velice 

autentickou výpověď vězeňské zkušenosti. Posledním dokumentem je esej  Politika a 

svědomí9, ve které Havel shrnuje všechny své dosavadní koncepty a propojuje je mezi 

sebou. Nepolitická politika (zde již tedy antipolitická) je vztažena na Havlovu kritiku 

moderní společnosti, kde hraje roli řešení.

Mezi dalšími primárními zdroji uvedu například Patočkovy Kacířské eseje o filosofii  
4 HAVEL, V. (1966). Zahradní slavnost. In. Protokoly. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta.

5 HAVEL, V. (1975). Dopis Gustávu Husákovi [online]. [cit. 2014-4-30].

6 Prohlášení Charty 77 ze dne 1.1.1977 [online]. [cit. 2014-4-27].

7 HAVEL, V. (1978). Moc bezmocných [online]. [cit. 2014-4-24].

8 HAVEL, V. (1999). Dopisy Olze. Vyd. 1. Praha : Torst.

9 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30].
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dějin10, Šafaříkových Sedm listů Melinovi11 a Světovou revoluci12 od TGM. Všechny tyto 

prameny  jsou  užity  k představení  jednotlivých  filosofických  konceptů,  na  které 

navazuje Havlova nepolitická politika.

Druhým  typem  zdrojů  je  literatura  sekundární,  která  poskytuje  zejména  širší 

souvislosti  k daným tématům a přináší  nové pohledy na věc.  Zde jmenuji  tři  hlavní 

zástupce.  Prvním  je  Rezkova  Filosofie  a  politika  kýče13,  která  obsahuje  velice 

podnětnou kritku Havlova díla. Navíc jsou zde zhodnoceny i Patočkovy Kacířské eseje. 

Druhým sekundárním pramenem je Putnova kniha Václav Havel – Duchovní portrét v  

rámu české kultury 20. století14, který velice podrobně zkoumá nejen filosofické kořeny 

Havlova  myšlení.  Posledním jmenovaným je  kriticky zpracovaný  Havlův  životopis, 

tentokrát od Johna Keanea, který ve své Politické tragedii v šesti dějstvích15 předkládá 

dosud  nepublikovaná  fakta  z  Havlova  života.  První  životopisná  kapitola  byla 

zpracována z velké části s použitím posledních dvou jmenovaných.

Práce  je  rozčleněna  do  pěti  kapitol  nepočítaje  úvod  a  závěr.  První  kapitola  je 

zaměřena na stručné připomenutí  hlavních  událostí  Havlova života  do roku 1989,  s 

důrazem na normalizační léta 1968-89. Toto připomenutí  je nutné,  neboť v samotné 

Havlově filosofii je důležité uvádět i soudobý kontext v kterém jednotlivá díla vznikala. 

Druhá kapitola se zabývá mysliteli, na které Havel navazuje a čerpá z nich. V této práci 

jsou  zmíněni  ti  nejvýraznější.  Jan  Patočka,  Tomáš  Garrique  Masaryk,  Hannah 

Arendtová, a Josef Šafařík. U každého jsou stručně shrnuty relevantní koncepce, aby 

byla jasně patrná návaznost  na Havlovo myšlení.  Třetí  kapitola  se pak zaměřuje na 

Havlovo myšlení jako takové. Důraz je kladen na jednotlivá díla ve kterých postupně 

formoval svoji nepolitickou (antipolitickou) politiku a jiné koncepce s ní spojené. Čtvrtá 

kapitola je shrnutím konceptu nepolitické politiky jejího vývoje. V této kapitole je také 

blíže  popsána  návaznost  na  pojetí  moci  Arendtové,  které  Havel  využívá  v  kontextu 

10 PATOČKA, J. (1990). Kacířské eseje o filosofii dějin. Vyd. 1. Praha : Academia.

11 ŠAFAŘÍK, J. (1993). Sedm listů Melinovi: z dopisů příteli přírodovědci. Vyd. 2. upr., editor Jitka 
Uhdeová. Brno: Atlantis.

12 MASARYK, T. G. (2005). Světová revoluce: za války a ve válce 1914-1918. ed. Jindřich Srovnal. 
Praha : Masarykův ústav AV ČR.

13 REZEK, P. (2007). Filosofie a politika kýče. Vyd. 2., upr. a rozš. Praha : Ztichlá klika.

14 PUTNA, M. C. (2012). Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Dotisk vyd. 
2. Praha : Knihovna Václava Havla. Edice Knihovny Václava Havla.

15 KEANE, J. (1999). Václav Havel: Politická tragédie v šesti dějstvích. Vyd. 1. Praha : Volvox 
Globator.
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nepolitické  politky.  V  poslední  páté  kapitole  se  zabývám  vybranými  událostmi 

z Havlova života v období 1968-89, které srovnávám s konceptem Havlovy nepolitické 

politiky. Je zde také krátké pojednání o limitech této koncepce.

Členění  práce více méně odpovídá jejímu předběžnému návrhu v projektu práce. 

Došlo k částečné reorganizaci životopisných a filosofických kapitol, které byly v zájmu 

větší návaznosti a přehlednosti seřazeny jinak. Z poslední kapitoly bylo také vypuštěno 

srovnání s polským disentem, neboť by tím rozsah práce neúměrně narostl.  Namísto 

toho bylo do této kapitoly začleněno pojednání o limitech Havlovy koncepce, které s 

tématem úzce souvisí.
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1. Kapitola: Životopis Václava Havla
Před tím, než bude pojednáno o samotné filosofii, je vhodné připomenout nejdůležitější 

události  života Václava  Havla.  Ty totiž  utváří  kontext,  ve kterém je  nutné Havlovo 

myšlení chápat.

1.1. Ranná léta

Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. Jeho rodiče si mohli dovolit přepych 

soukromé kliniky doktora Záborovského v Londýnské ulici, což napovídá, že Havlova 

rodina nepatřila mezi nejchudší. Václavův děd z otcovy strany Vácslav byl významný 

prvorepublikový podnikatel, děd z matčiny strany Hugo byl novinář a politik. Havlův 

otec Václav M. Havel pokračoval ve stavitelské tradici svého otce a stavěl budovy po 

celém  městě,  zatímco  jeho  matka  Božena  vystudovala  vysokou  školu  umění.  Pro 

komunisty  ideální  případ  buržoazní  rodiny.  Nemluvě  o  blízkém  vztahu  Havlů  k 

Masarykovi.

Dětství Václava Havla z velké části probíhalo na venkovském sídle Havlově, které 

rodina  zakoupila  před  válkou  na  východě  Vysočiny.  Jednalo  se  o  odlehlou  parcelu 

nedaleko obce Žďárec. Mladý Václav zde vyrůstal a začal vytvářet svá první díla. Ta 

vznikají  právě  na  Havlově  v  rámci  skupiny  Šestatřicátníků,  neoficiálního  uskupení 

několika přátel, kteří se narodili v roce 1936. Šestatřicátníci byli diskusní a filosofující 

kroužek,  mezi  jehož  první  členy  patřili  například  Jiří  Kuběna,  Josef  Topol  a  Věra 

Linhartová,  a pochopitelně  Václav  Havel.  Ten  spolku  také  předsedal,  jak  ostatně 

vyplývá  z  jeho  několikerého  pokusu  o zhodnocení  činnosti  klubu.  Šestatřicátníci 

vydávají  několik  výtisků časopisu  Rozhovory 36 a  Stříbrný vítr,  v nichž  se pokouší 

analyzovat  a  kritizovat  různá  díla  české  i  světové  literatury a  filosofie.  Je  polovina 

padesátých let, v Praze právě probíhají procesy s politickými vězni, a Havel s přáteli 

kritizuje  Kafku a zabývá se otázkami nesmrtelnosti  duše.  Jejich „splendid isolation“ 

však brzy končí, neboť Václav se z politických důvodů nedostal na vysokou školu a 

musel narukovat na vojnu. Navíc jejich základna, Havlov, byla v roce 1958 zabavena 

komunisty.
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1.2. Šedesátá léta

Po návratu z vojny se chtěl Havel věnovat divadlu, a tak nastoupil jako jevištní technik, 

nejprve  do  Divadla  ABC a  po  několika  měsících  do  Divadla  Na  zábradlí,  kam ho 

přivedl Ivan Vyskočil16. Zde se Havel velice rychle vypracuje až do pozice dramaturga a 

asistenta  režie.  Společně  s  Vyskočilem  se  zde  podílí  na  inscenaci  hry  Autostop, 

inspirované Kafkovou přeměnou. O dva roky později v prosinci 1963, má premiéru i 

jeho  první  autorské  představení  Zahradní  slavnost,  které  jej  proslaví  i v zahraničí. 

Angažmá v Divadle Na zábradlí však do Havlova života přineslo ještě další dvě změny. 

V roce 1964 si Havel vzal za ženu Olgu Šplíchalovou, kterou potkal právě v divadle. 

Druhou změnou bylo setkání  s  Janem Patočkou,  který do divadla přišel  na pozvání 

Vyskočila. Od té chvíle se Havel o Patočku začne zajímat a v sedmdesátých letech bude 

docházet i na jeho známé bytové semináře.

V březnu roku 1965 se Havel  dostává do redakční  rady časopisu Tvář,  literárně-

kritického  časopisu  mladé  generace  spisovatelů  a  filosofů.  Časopis  se  však  příliš 

zaměřuje na nepovolené autory, a proto je záhy zakázán. Havel se jej ještě v červnu 

1965 pokouší zachránit svým historicky prvním veřejným vystoupením na konferenci 

Svazu  československých  spisovatelů.  Havel  hovoří  o omezenosti,  konvenčnosti  a 

nesvobodě v oblasti umění, avšak zákaz se mu zvrátit nedaří. Krátce na to pronáší ještě 

jeden obdobný projev, tentokrát na IV. sjezdu československých spisovatelů. I v tomto 

vystoupení se zaměřil na téma svobodné tvorby v českých zemích.

V předvečer Pražského jara, v létě 1967, Havel kupuje Hrádeček, chalupu kousek od 

Trutnova.  Ta  se  za  několik  let  stane  centrem  jeho  tvorby,  a  také  centrem 

československého  undergroundu  a disentu.  O  několik  měsíců  později  už  se  aktivně 

zapojuje  do událostí  Pražského jara.  4.  dubna 1968 publikuje v  Literárních listech17 

výzvu  Na téma opozice,  ve  které  vyzývá k obnovení  skutečné  politické  opozice.  V 

dubnu se také stává předsedou nově založeného Kruhu nezávislých spisovatelů, a také 

předsedou  nového  Koordinačního  centra  nezávislých  organizací,  pod  které  spadaly 

různé  demokratizující  skupiny,  např.  Klub  angažovaných  nestraníků,  svaz  bývalých 

politických vězňů K231, a později také Československé nezávislé sociální demokracie, 

na jejímž obnovení se Havel podílel.

16 Ivan Vyskočil byl zakladatelem Divadla Na zábradlí, a také jeho uměleckým šéfem a režisérem. 

17 HAVEL, V. (1968). Na téma opozice. In. Literární listy, roč. 1, č. 6, 4. dubna 1968, s. 4. 
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1.3. Sedmdesátá léta

V létě  1968 stále  více narůstal  nesouhlas  Sovětského svazu se směřováním politiky 

v Československu.  I  přes  neustálé  ubezpečování  generálního  tajemníka  ÚV  KSČ 

Alexandra Dubčeka situace vyvrcholila v noci z 20. na 21. srpna. V brzkých ranních 

hodinách  na  české  území  pronikají  „spřátelená  vojska“  Varšavské  smlouvy.  V době 

okupace se Havel nachází v Liberci, kde pomáhá organizovat necenzurované rozhlasové 

vysílání pro občany. Po několika dnech však úsilí slábne a odpor se rozpouští. Kvůli své 

reformní  činnosti  v  rámci  Pražského  jara  je  Havel  následujících  několik  měsíců 

vytlačován z oficiální kultury. Nemůže inscenovat své hry, ani normálně pracovat. Sám 

si tedy volí svobodné povolání umělce, a žije pouze z honorářů inscenací svých her na 

západě.  V listopadu  se  ještě  na  krátko  stává  předsedou  redakční  rady  obnoveného 

časopisu Tvář, avšak ten je v červnu následujícího roku opět zakázán. Na přelomu let 

1969 a  70  je  Havel  vyslýchán  a  obviněn  z  podvratné  činnosti,  ale  trestní  řízení  je 

odloženo na neurčito. V této době také píše hru  Spiklenci, v níž reflektuje začínající 

normalizační poměry.

V dubnu 1975 sepisuje  a  publikuje  Dopis  Gustávu  Husákovi,  v  němž se  věnuje 

současným společenským nešvarům a  upozorňuje  na  nedodržování  lidských  práv  a 

svobod. Ještě kritičtější notu bude mít o několik let později i  Moc bezmocných, která 

reaguje i na podepsanou, ale nedodržovanou Závěrečnou zprávu Helsinské konference z 

1. srpna 1975. V létě též vzniká hra Audience, inspirovaná Dopisem Gustávu Husákovi a 

jeho neochotou jej  přijmout.  V listopadu se uskutečňuje premiéra  Žebrácké opery v 

hostinci v Dolních Počernicích, kde se de facto sjednocuje a formuje český disent.

V  roce  1976  se  Havel  seznamuje  s  Ivanem  Martinem  Jirousem,  představitelem 

alternativní kapely Plastic People of the Universe, s níž je o několik měsíců později 

zahájen  trestní  proces.  Tento  zřetelně  zmanipulovaný  a  zpolitizovaný  proces  se  stal 

impulzem pro vznik Charty 77. Tu Havel připravuje s přáteli Zdeňkem Mlynářem a 

Pavlem Kohoutem na podzim roku 1976, a její Prohlášení publikuje k 1. lednu 1977. 

Toto prohlášení se Václav Havel, Ludvík Vaculík a Pavel Landovský pokusili doručit 

vládě a České tiskové kanceláři dne 6. ledna. Ani v jednom případě však neuspěli, neboť 

již po několika minutách byli stíháni připravenou Státní bezpečností. Tříkrálová jízda 

skončila dříve než začala a všichni tři doručovatelé byli odvedeni k výslechu a kufřík s 

podpisy jim byl zabaven. Signatáři s tím však počítali a u Havla v bytě už večer čekalo 

několik  zahraničních  novinářů.  O  den  později  byly  zahraniční  noviny  plné  článků 
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týkajících se Charty. Odpověď režimu byla rychlá. V následujících několika měsících 

byli všichni signatáři několikrát vyslechnuti a někteří z nich i odsouzeni. Kromě toho 

také  probíhala  silná  mediální  antikampaň,  která  začala  12.  ledna  v  Rudém  právu 

článkem  Ztroskotanci  a  samozvanci,  po  němž  následovalo  mnoho  jiných 

pomlouvačných článků. Vrcholem kampaně byla i tzv. Anticharta, prohlášení o podpoře 

režimu,  kterou  podepsali  nebo  byli  nuceni  podepsat  mnozí  umělci.  Režim  však 

nevědomky  nahrál  chartistům  do  karet,  neboť  jim  paradoxně  umožnil  chartu 

medializovat.  Charta měla od začátku problémy s propagací,  většina podpisů byla z 

Prahy, několik z Brna a pouze jeden ze Slovenska. Díky mediální kampani se však o ní 

dověděl celý národ.

Čtrnáctého ledna byl Havel odvezen do vyšetřovací vazby, kde strávil čtyři měsíce. 

Poté  byl  propuštěn  díky  svému  vynucenému  přiznání,  v  němž  se  omluvil  za  své 

působení v Chartě. Mezitím však 13. března umírá Jan Patočka při násilném a velmi 

náročném výslechu.  Na  jeho  pohřbu  se  shromáždila  řada  chartistů  i  umělců,  avšak 

pohřeb byl pro Státní bezpečnost pouze záminka jak si zdokumentovat své nepřátele. 

Celý  akt  byl  nahráván  a  účastníci  foceni,  aby  mohli  být  snáze  rozpoznáni.  Havla 

Patočkova smrt velmi zasáhne a na její popud píše esej Moc bezmocných.

V Moci bezmocných se Havel zabývá podobnými tématy jako v Dopisu Husákovi, 

avšak promýšlí  je více do hloubky a méně idealisticky.  Popisuje v ní také fenomén 

disidentství a pokládá hlavní část své nepolitické politice.

1.4. Osmdesátá léta

V dubnu 1978 se stává jedním ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných 

(VONS), díky čemuž bude o rok později vyslýchán a nepodmíněně odsouzen na čtyři a 

půl roku odnětí svobody. V tomto období se stěhuje mezi několika věznicemi a píše své 

Dopisy Olze. V únoru 1983 je předčasně propuštěn na svobodu ze zdravotních důvodů.

V květnu 1984 má Havel převzít čestný doktorát na univerzitě v Toulouse-LeMirail, 

kde se ovšem osobně nemůže zúčastnit. Sepíše tedy projev Politika a svědomí, další ze 

svých kritických esejů, který za něj přečte náhradník. V následujících několika letech se 

věnuje českému myšlení a vydává samizdatový sborník Hostina. V roce 1987 píše hru 

Asanace, která je kritickou reflexí perestrojky a komunistické modernizace v Českých 

zemích obecně. V ní vystupuje Tajemník, do jehož rukou je soustředěna veškerá moc a 

na  němž  je  celý  proces  asanace  závislý.  Symbolický  význam  má  také  Havlovo 
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vystoupení  na  folkovém festivalu  v Lipnici  nad  Sázavou v  roce  1988,  jeho prvním 

veřejném vystoupení po téměř 20 letech. Dalším jeho veřejným vystoupením byl projev 

z 10. prosince na manifestaci u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv, což byla 

první oficiálně povolená akce svého druhu.

O několik týdnů později v druhé lednové neděli začal tzv. Palachův týden. 15. ledna 

si lidé připomínali výročí 20 let od upálení studenta Jana Palacha (a několika dalších 

méně známých lidí mj. Jana Zajíce, Josefa Hlavatého, Miroslav Malinka, kteří v dalších 

několika  týdnech  následovali  Jana  Palacha)  a  uspořádali  vzpomínkový  průvod  na 

Václavské  náměstí.  Většina  z  nich  tam  však  nebyla  vpuštěna  příslušníky  Veřejné 

bezpečnosti. Lidé, včetně Václava Havla, se pokoušeli položit květiny k pomníku sv. 

Václava i následující dny, avšak většina z nich byla zadržena a odvedena k výslechu. 

Václav  Havel  byl  za  několik  týdnů  odsouzen  na  devět  měsíců  odnětí  svobody  za 

podněcování ke stěžování výkonu pravomoci veřejného činitele, proti čemuž se zvedne 

vlna odporu. K protestům proti Havlovu odsouzení se mimo neoficiální kulturu připojí i 

někteří „oficiální“ umělci, a také zahraniční myslitelé. Díky tomu je Havel v polovině 

května předčasně propuštěn. Přibližně o šest týdnů později je zveřejněna výzva Několik  

vět, kterou Havel spoluvytvářel, a kterou do listopadu podepíše několik desítek tisíc lidí.

1.5. Sametová revoluce

V  pátek  17.  listopadu  1989  uspořádali  studenti  pražské  Univerzity  Karlovy 

vzpomínkovou akci k padesátému výročí smrti Jana Opletala. Původním záměrem bylo 

uctít  památku pochodem z Albertova na Slavín a položit  zde květiny,  což byla také 

úřady schválená trasa. Účastníci se pak rozhodli pokračovat dále i do Opletalovy ulice u 

Hlavního nádraží a položit květiny i zde. Průvod asi 15 000 studentů položil květiny u 

hrobu Karla Hynka Máchy a vydal se směrem k Národní třídě a Václavskému náměstí. 

Cestou se k nim přidávali náhodní kolemjdoucí i herci z Národního divadla. Na Národní 

třídě však byli demonstranti zastaveni jednotkami VB, postupně rozehnáni a část z nich 

uvězněna na rohu Národní a Spálené ulice. Zde byli studenti příslušníky policie zbiti a 

někteří i zatčeni. Mezi demonstranty se rozšířila i zvěst o smrti jednoho demonstranta 

Martina Šmída. Tato informace však nebyla pravdivá, neboť se jednalo pouze o muže v 

bezvědomí.  Oficiální  média  o  tomto  protestu  informovala  velice  sporadicky,  takže 

většina republiky ani  netušila,  že  se něco stalo.  Václav Havel,  v té  době zrovna na 

Hrádečku, se o průběhu dověděl telefonicky od jednoho z účastníků pochodu, jen chvíli 
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po jejím ukončení,  a ještě  téhož večera  přijel  do Prahy,  aby začal  organizovat  další 

postup.  Studenti  začali  zakládat  stávkové  výbory a  dohodli  se  na  týdenní  protestní 

stávce. Následujícího dne se k nim přidali i divadelníci, kteří místo hraní v divadlech 

živě  diskutovali  s veřejností.  O  den  později  bylo  v  bytě  Václava  Havla  založeno 

Občanské fórum (OF), jehož veřejné ustanovení proběhlo téhož večera v Činoherním 

klubu.  Neoficiálním  lídrem  se  stal  Václav  Havel.  Dne  19. ledna  byl  také  ustaven 

Koordinační stávkový výbor vysokých škol. V následujících několika dnech probíhala 

jednání OF s vládními představiteli, konaly se stávky vysokých škol, a také demonstrace 

na Václavském náměstí. Dne 24. listopadu bylo svoláno mimořádné zasedání ÚV KSČ, 

na němž stávající členové resignovali. V těchto bouřlivých dnech byly do Prahy sváženy 

jednotky lidových milic z celé republiky, aby byly připraveny pro případný zásah proti 

demonstrantům. V sobotu 25. listopadu se na Letné sešlo přes 800 000 lidí, promluvil 

zde  i  Václav  Havel.  Vyvrcholením  listopadových  událostí  byla  pondělní  generální 

stávka,  které  se  podle  ČSÚ  účastnilo  přes  75%  lidí.  Režim  se  rozpadal  a nová 

Adamcova  vláda  byla  OF  i  veřejností  odmítnuta.  Adamec  rezignoval  7. prosince  a 

prezident Husák jej nahradil Mariánem Čalfou. Do 10. prosince Husák ještě vyhlásil 

amnestii pro politické vězně, a také svoji abdikaci. Téhož dne byl oznámen kandidát OF 

na post prezidenta republiky. Jednání o možném nástupci Husáka už probíhala několik 

dní a v potaz byla brána jména Ladislava Adamce, Alexandra Dubčeka, Václava Havla 

a několika dalších. Avšak oficiálním kandidátem se stal právě Václav Havel, který byl 

29. prosince také zvolen do funkce.
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2. Kapitola: Prameny myšlení Václava Havla
Nyní je vhodné představit některé zdroje, z nichž Havel ve svých úvahách vychází. Jsou 

zde zmíněni jen ti nejvýraznější, kteří se svojí filosofií nějakým způsobem vztahují k 

Havlově nepolitické politice. Ačkoli se jedná o různé autory, v jejich dílech se vyskytuje 

ještě jeden společný rys. Všichni nějakým způsobem kritizují moderní společnost.

V kontextu této  práce  jsou důležití  zejména dva  myslitelé,  Jan Patočka  a  Tomáš 

Garrique Masaryk. V myšlení Jana Patočky můžeme nelézt teoretický základ života v 

pravdě,  a  také  kritiku  technické  civilizace.  Havel  navštěvoval  Patočkovy  bytové 

semináře v 70. letech, kde se začal živěji zajímat o fenomenologii. Byl to právě Patočka, 

který  ho  inspiroval  neutuchajícím  zájmem  o  hlubší  poznání.  Tím  druhým  velkým 

vlivem je  Tomáš  Garrique  Masaryk.  Masaryk  byl  za  první  republiky  velice  blízký 

Havlově rodině. Václavův děd i otec se v jeho blízkosti často vyskytovali. Byl to právě 

Masaryk,  kdo  do  Českých  zemí  přinesl  model  prezidenta-intelektuála  po  vzoru 

amerických otců zakladatelů, včetně unitářského náboženského cítění, které bylo mezi 

nimi  velmi  rozšířené.  Byl  to  také  on,  kdo  spojoval  politiku  s morálkou  a  snažil  se 

působit nadstranicky jako jednotící síla národa. K oběma těmto myslitelům se Havel 

několikrát explicitně přihlásil, ať už ve svých esejích nebo veřejných projevech.

Dále jsou zde uvedeni i další myslitelé, z nichž Havel čerpal méně. K některým se 

Havel ani přímo nehlásí, avšak podobnost s jejich díly je velmi vysoká. Sem lze zařadit 

například Josefa Šafaříka s jeho pojetím pravdy, a také Hannah Arendtovou, jejíž pojetí 

svobody, a moci jako potenciálu se v Havlově díle také vyskytuje. Pochopitelně by se 

do této kapitoly dalo zařadit ještě mnoho dalších, například Ivan Havel, který Václavovi 

odpovídal  na  Dopisy Olze,  Franz  Kafka,  který  se  fenoménu  vykořenění  a  odcizení 

věnoval  už  dříve,  nebo  také  někteří  blízcí  Havlovi  přátelé  z  disentu.  Na  analýzu 

takového rozsahu však kapacity této práce nejsou dostatečné.

2.1. Jan Patočka

Havlova koncepce života v pravdě byla silně ovlivněna Patočkovým pohybem pravdy, a 

proto  je  vhodné  pro  lepší  pochopení  nepolitické  politiky  vysvětlit  i  tuto  koncepci. 

Patočka ve svých Kacířských esejích představil tři základní pohyby, které utvářejí lidský 

život. Lidský život popisuje jako změnu, jako neustálý cyklus přijímání a předávání, 

hájení  a  upevňování.  Pokud  je  život  neustálá  změna,  dá  se  o  něm říci,  že  někam 
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směřuje.  Proto  tedy  životní  pohyb.  Podle  Patočky  “rozeznáváme  tři  fundamentální  

pohyby  lidského  života,  které  mají  svou  původní  formu,  svůj  (tematický  anebo  

atematický) smysl, svou vlastní časovost, indikovanou převládající dimenzí času: pohyb  

akceptace, pohyb obrany a pohyb pravdy.”18 Tyto pohyby spolu tvoří celek, život, který 

se nám jeví takovým způsobem podle toho, který pohyb právě převažuje. Žádný člověk 

tedy nesetrvává v jednom pohybu navždy. První z pohybů souvisí s příchodem člověka 

na svět. Člověk je vržen do světa a jeho prvotním cílem a touhou je být akceptován, do 

rodiny, do společenství etc. Tento pohyb lze také popsat jako „pouhý“ život pro život. 

Člověk v tomto pohybu nemá jiné ambice,  než přežít19.  Druhým pohybem je pohyb 

obrany, pohyb odevzdávání se, který je spjatý s prací pro společnost, s angažovaností ve 

světě. V rámci tohoto pohybu člověk dochází k naplnění skrze práci pro druhé. V tomto 

pohybu člověk přijímá ostatní jako rovnocenné a zabezpečuje jejich potřeby jako své. 

Život  člověka  je  spjatý  se  společenstvím,  a  proto  budoucnost  společenství  je  i 

budoucnost  jednotlivce.  A právě  tímto  vztahováním  se  ke  společenství  se  člověk 

vztahuje k bytí samotnému20. Třetím pohybem je pohyb pravdy, život ve vzmachu, život 

na kraji světa. V tomto pohybu se již člověk vztahuje k bytí skrze sebe samého a své 

činy. Principem tohoto pohybu je hledání hlubší pravdy. Člověk nacházející se v pohybu 

pravdy tedy usiluje  o odkrývání  podstaty věcí  a  jsoucen.  Na podobném principu je 

založena i Patočkova koncepce pojetí dějin. Člověk v dávných časech přežíval ve světě, 

ale byl spokojen, neboť nevěděl, že neví. Žil v temnotě nevědomosti. Postupem času, 

jak pravda vystupovala z temnoty, si ale začal uvědomovat svou existenci, a začal si 

klást otázky. Klíčová odlišnost od předchozích pohybů je v tom, že zatímco v prvních 

dvou pohybech člověk se může na hranici světa dostat, vždy se navrací zpět do světa, 

aby pokračoval v žití pro žití. Ve třetím pohybu však člověk setrvává na kraji světa a 

nachází  sám sebe.  „Nekrytý  život,  život  ve  vzmachu  a  inciativy,  neznající  pauzy  a  

ulehčení [...] vidí, co život je a může být. Aniž by se povyšoval k nadlidskému, stává se  

svobodně lidským.“ Takový život se potom „nezbavuje své nahodilosti, neoddává se jí  

však pasivně; tím, že se mu ukázala možnost pravého života, tj. celek života, otevřel se  

mu prvně také svět [...]. Nic z dosavadního života akceptace nezůstává v klidu, otřásají  

se stejně sloupy společenství, tradice a mýty, všecky odpovědi položené před otázkami.  

18 PATOČKA, J. (1990). Kacířské eseje o filosofii dějin. Vyd. 1. Praha : Academia, s. 45.

19 Tamtéž, s. 45-46.

20 Tamtéž, s. 46-47.
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Svobodnému spadly  šupiny  z očí,  ale  ne  aby  viděl  nové  věci,  nýbrž  aby  viděl  věci  

nově.“21

Podobně se také historie lidstva dělí na období ne-dějinné, před-dějinné a dějinné, 

přičemž  v  každém  převládá  jeden  životní  pohyb.  Pohyb  pravdy  odpovídá  období 

dějinnému, avšak vzmach jako takový se vyskytoval od počátku historie a souvisel s 

pokrokem v oblasti  vědění,  s  odkrýváním skryté  pravdy.  V ne-dějinném období  šlo 

o pouhé přežívání, zatímco v období před-dějinném už lidé uvažovali o budoucnosti a 

plánovali podle toho svoji činnost. Počátek dějin jako takový je však zasazen až do 

období Antiky a je spojen s rozvojem politiky. Politika hraje roli přechodu k dějinnosti. 

Filosofie  podle  Patočky  následuje  politiku  a  vyrůstá  z  ní.  Zde  navazuje  Hannah 

Arendtovou a její pojetí svobody jako možnosti se politicky angažovat. Politický život 

„je tím, co člověka pojednou staví před možnost celku a života v celku,“22 dává mu 

možnost volby. Svobodu může člověk filosoficky zkoumat až potom, co ji vlastní. Proto 

je politika nadřazena filosofii.

Filosofie tedy hraje roli neustálého otřásání a zpochybňování tradičních zaběhnutých 

schémat v zájmu hledání  nových a širších souvislostí.  Je  to  alternativní  pohyb vůči 

setrvávání  v  každodennosti.23 S  tímto  otřásáním  je  také  spojena  Patočkova  kritika 

technické civilizace. Patočka v tomto ohledu navazuje na Husserla a Heideggera24, kteří 

se kritikou pozdně moderní společnosti také zabývali. Navíc je podobná kritika cítit i z 

většiny Havlových pozdních  textů,  kde  hraje  roli  leitmotivu.  Moderní  společnost  si 

zakládá na soukromém vlastnictví a individualismu. Pod rouškou individuality se však 

skrývá uniformita. Namísto překonávání každodenní všednosti v ní individualita hraje 

velkou roli.  Člověk se nesnaží  narušit  každodennost,  snaží  se  jí  využít  k  vlastnímu 

prospěchu. Tím však propadá každodennosti.25 Místo otřásání26 člověk volí snazší cestu 

přijímutí  už zaběhnutých vzorců,  setrvávání  v každodennosti.  Podle Patočky je totiž 

bojovat za své autentické bytí mnohem těžší než přijmout názor, který už byl někým 

prověřen. Lidé si však neuvědomují, že takto přijímají život někoho jiného, nežijí svůj 

21 Tamtéž, s. 53-54.

22 Tamtéž, s. 54-55.

23 Tamtéž, s. 72, 110.

24 Tamtéž, s. 21-24.

25 Tamtéž, s. 122-123.

26 Tamtéž, s. 53-54.

14



vlastní. Každodennost s sebou navíc přináší ještě jeden fenomén, nudu. Ta je produktem 

neustálého  osvobozování  se  od  práce  a  spoléhání  se  na  moderní  techniku,  která 

postupně odsouvá a nahrazuje vyzkoušené tradiční způsoby vztahování se k jsoucnu.27

Patočka navíc tvrdí, že tato uniformita a snaha být co nejvíce efektivní za každých 

okolností,  je  hluboce  zakořeněna  v  moderním  systému,  který  by  bez  ní  nemohl 

fungovat.  Kapitalismus  „se  spojuje  s  bytostně  vnějškovým,  osobnímu  a  morálnímu  

poslání odcizeným moderním racionalismem s jeho nesmírně účinným matematickým  

formalismem“, který lidé nazývají průmyslovou revolucí. „Ta potom prorůstá a určuje  

stále úplněji náš život: evropské lidstvo, a dnes již lidstvo vůbec, nemůže  [...]  fyzicky 

existovat bez tohoto [...] způsobu výroby.“28 Z toho vyplývá, že lidstvo se stalo závislým 

na  racionalismu a  matematickém kalkulu.  Tato  závislost  je  asi  nejlépe  viditelná  na 

jednotlivých  státech,  které  jsou  závislé  na  obřích  odlidštěných  byrokratických 

aparátech.

Navzdory všem těmto chybám moderní společnosti Patočka netvrdí, že je civilizace 

úpadková. Říká, že moderní společnost má i svá pozitiva. Sice trpí neduhy zděděnými z 

předchozích epoch, ale umožňuje nám žít bezpečnější život. Avšak za cenu naprostého 

sebeodcizení a náhražek skutečného života.29

2.2. Tomáš Garrigue Masaryk

Prezident Masaryk je považován za jednoho z nejvýznamnějších Čechů vůbec. Filosof, 

intelektuál,  politik,  profesor  a  mnoho  dalších  titulů  mají  s  Václavem  Havlem 

společných. Často bývá také Havel k Masarykovi přirovnáván. Intelektuál, který se stal 

politikem, v jehož filosofii hraje mravnost důležitou roli. Martin C. Putna si ve svém 

Duchovním portrétu30 všímá i  jiných podobností.  Zmiňuje například jejich nestranné 

vystupování, schopnost formulovat „úderná” hesla (např. Demokracie proti Teokracii a 

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí),  a také až mýtické zabarvení jejich 

autority. Jak z Masaryka, tak z Havla se postupem času staly postavy zmýtyzované.

Masaryk byl  mezi  lidmi známý jako demokrat  a tatíček vlasti,  což jsou poněkud 

27 Tamtéž, s. 120-121.

28 Tamtéž, s. 120.

29 Tamtéž, s. 123-126.

30 PUTNA, M. C. (2012). Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Dotisk vyd. 
2. Praha : Knihovna Václava Havla. Edice Knihovny Václava Havla, s. 52-65.
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protichůdná tvrzení, připustíme-li, že tatíček má na starosti vychovávat a vést děti, a ne 

jen  zastupovat31.  Aby mohl  být  národ  demokratů  vychován,  musí  logicky existovat 

někdo,  nějaká  elita,  která  ho  vychová,  někdo  s  větší  autoritou.  Tímto  se  Masaryk 

paradoxně stylizoval do role panovníka spíše než prezidenta. Nutno však podotknout, že 

je obtížné někoho vychovat bez potřebné autority, a Masarykovo poslání transformovat 

Československo v demokracii ji nepochybně vyžadovalo.

Na druhé straně Havel byl známý obyčejný člověk a disident, který, jak tvrdil, neměl 

politické ambice a do role disidenta byl dotlačen okolnostmi. Jeho deklarovaná nechuť k 

moci však byla spíše chutí, což dokládají dva rozhovory s ním z roku 1989. Pro jedno 

zářijové vydání časopisu Sport32 řekl, že nikdy neměl politické ambice. O několik dní 

tento svůj však tento svůj výrok v Lidových novinách33 doplnil o sdělení, že kdyby do 

politiky šel, bylo by to pouze z jeho vůle, nikoli z donucení.

Putna si také všímá jejich schopnosti spojovat v sobě různé odlišné proudy myšlení. 

Ať už se u Masaryka jedná o spojení víry klasické i moderní (uctívání tolika věcí se 

blíží až k panteismu), etiky, idealismu, pragmatismu etc., nebo u Havla spojení tohoto 

Masarykovského proudu s myšlenkami levicovými, pravicovými i nepolitickými, jehož 

příkladem je i Charta.

Masarykovo politické myšlení je spjato s několika klíčovými pojmy. Konkrétně se 

jedná o náboženství,  humanitu,  demokracii,  nacionalismus a  mravnost.  Všechny tyto 

pojmy jsou navzájem propojeny a tvoří jakousi základnu jeho myšlení. K těmto pojmům 

lze přistoupit například skrze náboženství, neboť to se jeví jako centrum, k němuž se 

výše  zmíněné  pojmy vztahují.  Masaryk  vyrůstal  od  mládí  v  katolické  rodině,  díky 

čemuž  si  osvojil  některé  ze  základních  křesťanských,  ale  i  obecně  náboženských 

hodnot. S katolíky se sice v roce 1870 kvůli vyhlášení papežské neomylnosti rozešel, 

avšak  ateistou  se  nestal.  O  deset  let  později  přistoupil  k reformované  církvi 

kalvinistické,  avšak  pouze  formálně.  Jeho  cílem  totiž  bylo  najít  náboženství  jiné, 

náboženství lidskosti, jak ho rád nazýval34.

Pojem náboženství v dnešní době zahrnuje široké spektrum různých věcí. Za součást 

31 viz. Masarykův citát: Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.

32 HAVEL, V. (1989). Terén, na který nikdy nevstoupím. In. Sport. 1,3, září 1989, s. 6-11.

33 HAVEL, V. (1989). Hodina mezi zkrachovalcem a politikem. In. Lidové Noviny, 10, říjen 1989, s. 1-
2.

34 ČAPEK, K. (1947). Hovory s T.G.M. Vyd. 1. Praha : Fragment, s. 95.
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náboženství můžeme označit jak člověka, tak Boha nebo Bibli, ale i teologii a zkoumání 

lidí z pohledu víry. V neposlední řadě se pod náboženství řadí obec Boží na zemi, tedy 

církev.  A právě  církev,  která  hraje  roli  prostředníka  mezi  člověkem  a  Bohem, 

Masarykovi  vadila.  Považoval  ji  za  mocnou,  avšak  pouze  morální  organizaci, 

zodpovědnou  za  výchovu  lidí.  Organizaci  politickou,  ale  vzdálenou  skutečné  víře. 

Podobně také reformace církve, o kterou se pokoušeli Hus, Luther, Kalvin a jiní, byla 

věcí spíše morální, než teologickou.

„Nejsilnější doporučení však celé Evropě máme ve své reformaci, v Husovi. [...] 

Reformace naše byla po výtce etická, na teologické učení se kladl důraz menší.  

[...] Ano,  nevěříme jako Hus,  ale  Hus  a  jeho následovníci  jsou  nám vzorem  

mravní odhodlanosti, pevnosti a náboženské opravdovosti.“35

Na druhé straně Masaryk náboženství  přikládá velkou váhu při  budování  nového 

moderního státu. Zde však pojem náboženství posouvá do morální roviny a rozšiřuje jej. 

Náboženství zde hraje roli pojiva společnosti, ideálů společných všech. Nejen láska k 

Bohu,  ale  i  láska  k  bližnímu je  jeho  základem.  Toto  náboženství  má  být  moderní, 

pokrokové, tolerantní a humanistické. V tomto ohledu byl do jisté míry ovlivněn i svou 

ženou Charlotte,  která  se hlásila také k jedné větvi protestanství,  totiž k americkým 

unitářům. Ti na rozdíl od kalvinistů a luteránů kladou důraz na možnost sebezlepšování 

a lásky k bližnímu, spíše než na trest a apokalyptično. Mravním základem nového státu 

má  být  „čisté  a  neposkvrněné  náboženství  lidskosti,  [...] humanita  je  náš  program 

národní, kterážto humanita je novější slovo pro staré slovo láska k bližnímu“, a proto 

„Ježíš, ne Caesar.“36

Toto náboženství humanity se vztahuje i k jeho pojetí nacionalismu. Masaryk totiž 

zásadně odmítá šovinistickou tezí, která říká buď my, nebo oni. Naopak nevidí problém 

v tom, proč by se lidé navzájem nemohli respektovat bez rozdílu původu a vzdělání. 

Láska  k  národu  znamená,  že  můj  národ pro  mne  osobně znamená více  než  ostatní 

národy. Neznamená to však, že by ostatní národy byly nutně méněcenné. Čest národa je 

i  čest  každého jeho člověka.  Otázky rovnosti  a  svobody jsou základními hodnotami 

člověčenství a jsou to  také základní  hodnoty demokracie.  Vztah k druhým Masaryk 

dovádí až k náboženství. „Ježíš [...] učí, že láska k láskyplnému Bohu, láska k bližnímu,  

35 PUTNA, M. C. (2012). Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Dotisk vyd. 
2. Praha : Knihovna Václava Havla. Edice Knihovny Václava Havla, s. 55.

36  Tamtéž.
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a  dokonce  k  nepříteli,  tedy  čistá,  nejčistší  lidskost,  humanita,  jsou  podstatou  

náboženství.“37

Demokracie  dle  Masaryka  vznikala  ve  spojení  s  náboženstvím,  přesněji  řečeno 

s protestantismem.  Ve  Světové  revoluci38 navazuje  na  své předchozí  myšlenky sporu 

demokracie  a teokracie  a  odlišuje  jednotlivé  režimy.  Teokracie,  jako  režim  starý  a 

rostoucí z katolicismu, je symbolem úpadku hodnot, a podmiňuje revoluci. Demokracie 

naproti tomu vyrůstá z protestantství a znamená mravní obrodu a aktivitu. Mravnost, 

vztah k ostatním lidem, považuje za nutný základ nového státu.

Demokracii  jako takovou Masaryk pojímá jako správu lidu,  nikoli  vládu.  V jeho 

pojetí se mají všichni lidé podílet na správě státu svým dílem. V takové demokracii jsou 

si všichni lidé rovni, nikoli jen rovnější podle výše majetku a moci. Ve státě kde část lidí 

vládne, musí být i nevyhnutelně druhá ovládaná část. Většina nevládne menšině, podíl 

na  chodu  státu  mají  všichni.  Zároveň  dodává,  že  s  takovou  rovností  se  váže  i 

odpovědnost.  Lidé se musí o svůj stát  starat,  jinak o něj  přijdou. Klíčem k tomu je 

drobná práce člověka39, jeho každodenní malé skutky, které však přispívají k fungování 

a udržování státu. Tuto myšlenku mimochodem přejímá do svého díla i Václav Havel, 

který drobnou prací pro národ používá jako jednu z definic nepolitické politiky.

Na závěr tohoto stručného pojednání o prezidentu Masarykovi je nutno podotknout, 

že se jeho filosofie k Havlovi nedostala jen skrze knihy, ale také prostřednictvím rodiny. 

Masaryk  byl  přítelem  Havlova  děda  Vácslava  Havla,  prvorepublikového  mecenáše 

umění a investora. Jeho zásluhou dnes v Praze stojí ve Vodičkově ulici palác Lucerna, a 

také mnoho činžovních domů na Novém městě. Masarykův vliv do Havlovic rodiny 

proudil i skrze Václava M. Havla, otce Václava Havla. Ten byl jednak velice úzce spjat 

s křesťanským sdružením mladých mužů (YMCA), které do Čech Masaryk přivedl, a 

jejímž předsedou se Havel st. i na několik let stal, a jednak byl členem zednářské lóže, 

do níž patřilo i mnoho vlivných Masarykových kolegů a přátel.40

37 ČAPEK, K. (1947). Hovory s T.G.M. Vyd. 1. Praha : Fragment, s. 241.

38 MASARYK, T. G. (2005). Světová revoluce: za války a ve válce 1914-1918. ed. Jindřich Srovnal. 
Praha : Masarykův ústav AV ČR, s. 639.

39 MASARYK, T. G. (1990). Česká otázka. Praha : Svoboda, s. 136-137.

40 PUTNA, M. C. (2012). Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Dotisk vyd. 
2. Praha : Knihovna Václava Havla. Edice Knihovny Václava Havla, s. 52-65.
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2.3. Hannah Arendtová

Hannah Arendtová je trochu zvláštní případ neboť na její texty Havel přímo neodkazuje. 

Přitom  však  téměř  identicky  využívá  některé  z  jejích  konceptů  ve  své  nepolitické 

politice, zj. pojetí politiky, svobody a moci. Je pravděpodobné, že se Havel k myšlení 

Arendtové dostal prostřednictvím Jana Patočky.

Svoboda  u  Arendtové  vychází  z  její  typologie  lidských  aktivit41,  kde  definovala 

politické jednání jako nejvyšší z lidských činností. V tomto antickém pojetí je politika 

prostorem, kde se člověk svobodně vyjadřuje k fungování polis a tím dává najevo svoji 

jedinečnost.  Vyjevuje  zde  své  názory  a  tím  také  ostatním  sděluje  svoji  podstatu. 

Opakem této veřejné politické sféry, je sféra soukromá. V té jde zejména o zabezpečení 

rodiny a materiální  stránku života.  V soukromé sféře člověk pracuje,  vytváří  nějaký 

produkt, nějaký výsledek, který však nemá trvalou hodnotu. Soukromá sféra je opět tím 

žitím pro žití.  Člověk je  nucen systémem pracovat,  vydělávat  peníze,  jinak  nemůže 

existovat. V soukromé sféře nemá na výběr, v té však politické ano. Lidské naplnění 

spočívá v polis. Politika je to, co činí člověka výjimečným. Veřejná politická sféra nám 

svými  trvalými  výsledky  umožňuje  zapsat  se  do  dějin.  Svoboda  pro  člověka  tedy 

znamená svobodu jednat. Svět totiž „společně sdílíme nejen s těmi, kdo žijí s námi, ale  

také s těmi, kdo žili před námi a kdo přijdou po nás. Ale takový svět může přetrvat  

přicházení a odcházení generací v něm pouze potud, pokud se ukazuje na veřejnosti.“42

S  veřejnou  sférou  také  spjat  koncept  moci.  Ta  je  dle  Arendtové  produktem 

vzájemného styku lidí, jejich jednáním, promlouváním etc. Každá takováto skupina lidí 

má určitý potenciál moci, který se může, ale nemusí realizovat. Na rozdíl od síly, která 

je neměnná, spolehlivá a měřitelná,  je moc proměnlivá,  kolísající  a těžko měřitelná. 

Navíc pokud se její potenciál nevyužívá, dochází k jeho slábnutí a úpadku. Moc nepatří 

nikomu, „moc vzniká mezi lidmi když společně jednají, a mizí, jakmile se tito lidé opět  

rozptýlí.“43 A protože potenciál moci je také ten prvek, který drží lidské společenství 

pohromadě, v momentě jeho úpadku se rozpadá i společenství.

Arendtová také hovoří o různých původech moci, což dokládá příběhem Davida a 

obra Goliáše. Goliáš byl v boji jasným favoritem, protože se mu fyzickou silou David 

41 ARENDT, H. (2009). Vita activa, neboli, O činném životě. Překlad Václav Němec. Praha : 
OIKOYMENH, Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 57, s. 57.

42 Tamtéž, s. 73.

43 Tamtéž, s. 261.
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nemohl rovnat.  David ale vyhrál,  protože dokázal  využít  síly-moci svého rozumu,  a 

porazil obra. Analogicky se tedy „za určitých okolností může ukázat, že několik málo  

lidí předčí moc mnohých.“ Je sice ptavda, že „síla slabého nikdy nemůže mít převahu  

nad silou silného,“ ale slabý může získat převahu v jiné oblasti než je síla. „Tak mohou 

také lidová povstání proti státu, který má absolutní materiální převahu v prostředcích  

násilí, zplodit téměř neporazitelnou moc, a sice právě tehdy, když se sama zdrží násilí, v  

němž by beztak byla slabším soupeřem. V takovém případě pak lze mluvit o „pasivním  

odporu“ , jehož vrcholné projevy „nepochybně patří k nejaktivnějším a nejúčinnějším  

formám jednání.“44

V předchozím citátu lze nalézt základy Havlovy nepolitické politiky, jako činnosti 

alternativní, hledající jiné oblasti, ve kterých se lze utkat s Goliášem, v Havlově případě 

tedy  s  post-totalitním  režimem,  a  neprohrát.  V  tomto  smyslu  tím  myslím  snahu 

osvobodit  se  v  post-totalitním  systému,  nikoli  politickou  moc  vládnutí  a  ovládání 

jiných.

K  Havlovo  myšlení  se  vztahuje  ještě  další  koncept  Arendtové  a  tím  je  kritika 

moderní  civilizace.  Ve své knize  Původ totalitarismu analyzuje imperialismus,  který 

způsobil  narušení  tradiční  stabilní  společnosti  kvůli  snaze  prudce  expandovat  do 

kolonií, a přesouvat tak svůj kapitál a moc. A státy právě tímto neustálým přesouváním 

narušily  svoji  systémovou stabilitu.45 Aby tento  nedostatek  vyrovnaly,  vytvořily  dva 

nástroje  organizace  a  ovládání  společnosti.  Organizačním  prvkem  je  rasismus, 

ovládacím  prvkem  je  byrokracie.  Byrokracie  jako  vláda  neosobního  úřadu,  kde  je 

osobní  odpovědnost  převedena  na  celek,  tedy  vláda  nikoho.46 Toto  odosobnění  je 

prvkem moderní společnosti. Lidé byli vytrženi z tradičních společenských vazeb a stali 

se atomizovanými aktéry. V takové společnosti nabývají na důležitosti masová média, 

skrze která lze atomizované masy lidí lehce manipulovat, neboť „přeměna tříd v masy a 

souběžná likvidace veškeré skupinové solidarity jsou podmínkou sine qua non totálního  

ovládnutí.“47 Masových médií  využívají  ideologie,  které s  masou manipulují,  což se 

stalo jak v případě nacismu, tak v případě komunismu. Navíc masou podle Arendtové 

není lůza společnosti, může se jí stát kdokoli.
44 ARENDT, H. (2009). Vita activa, neboli, O činném životě. Překlad Václav Němec. Praha : 

OIKOYMENH, Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 57, s. 261.

45 ARENDT, H. (1996). Původ totalitarismu I-III. Praha : OIKOYMENH, s. 204-205.

46 ARENDT, H. (2011). O násilí. Praha : OIKOYMENH, s. 31.

47 ARENDT, H. (1996). Původ totalitarismu I-III. Praha : OIKOYMENH, s. 38.
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Arendtová také tvrdí, že na masách lidí nejsou založené jen totalitní státy, ale také 

moderní demokracie, které pro své fungování potřebují  „mlčenlivý souhlas a snášení  

indiferentních, nevyhraněných vrstev obyvatelstva ve stejné míře jako o jasné a viditelné  

instituce a organizace.“48

2.4. Josef Šafařík

Josef  Šafařík  je  dalším  vlivem  z  vlivů  pocházejících  z  Havlovic  rodiny.  Tento,  v 

českých  zemích  poměrně  neznámý,  filosof  totiž  napsal  knihu  Sedm listů  Melinovi, 

kterou si  velice oblíbil  Hugo Vavrečka,  děd Václava Havla,  a kterou později  předal 

svému vnukovi. O jeho vlivu na Havlovo myšlení svědčí Komentář ke hře Eduard49, ve 

kterém VH uvedl pouze dva vlivy, francouzský nový román a Šafaříka. Šafařík se ve 

svých  dílech  věnuje  pojetí  pravdy,  lidské  přirozenosti,  a  také  kritice  moderní 

společnosti.

Pravda  je  u  Šafaříka  spojena  s  odpovědností.  Člověk může plně  porozumět  věci 

pouze  tehdy je-li  za  ni  zodpovědný,  pokud  za  ni  ručí.  Své  bytostné  hodnotě  může 

porozumět pouze tehdy, pokud je zodpovědný za svůj život. Člověk má totiž svobodu 

volby,  „není  dán  jako  fakt,  ale  jako  akt,  akt  odpovědnosti  za  sebe;  v  tom,  čím  je  

člověkem, není člověk objekt ani subjekt poznání, je aktér vyznání; není věc ani divák a  

manipulant, je bytost.“50

Pravdu  potom  definuje  jako  hlubší  pochopení  sebe,  jako  hlubinný  výraz  lidské 

identity. Z toho také vyplývá, že pravda je nutně subjektivní. „V pravdě přestávají být  

slova  pojmy,  tj.  logickými  konstrukcemi,  a  stávají  se  tím,  čím  původně  jsou,  tedy  

výrazy.“ Výklad nějakého pojmu „je sestava „vnější“, je článkován „lineárně“, každý  

člen poukazuje k sousedním jako k těm, které jej vysvětlují, tj. vazba, a tím i čtení je  

„horizontální“.“ Naproti tomu pravda je „projevem niterným, nemá horizontální vazbu,  

ale je článek po článku ztužena vertikálně, vzepřena o dno, nitro.“ Proto tedy pravdu, 

která  nemá  onen  horizontální  kontext,  „nelze  „číst“,  lze  ji  buď  přijímat,  nebo  

nepřijímat.“51

48 Tamtéž, s. 438. 

49 HAVEL, V. (1999). Eseje a jiné texty z let 1953-1969. Spisy 3. Praha : Torst.

50 ŠAFAŘÍK, J. (1992). Cestou k poslednímu. Brno : Atlantis, s. 31.

51 ŠAFAŘÍK, J. (1993). Sedm listů Melinovi: z dopisů příteli přírodovědci. Vyd. 2., upr. Editor Jitka 
Uhdeová. Brno : Atlantis. s. 216.

21



S identitou souvisí i jeho kritika moderní společnosti. Moderní režimy ve své snaze 

co nejvíce zefektivnit fungování všechna odvětví vysoce specializují. Každý odborník 

sice rozumí jedné konkrétní oblasti velice dobře, avšak kvůli tomu se vzdává znalostí ve 

všech  ostatních  oblastech.  Lidé  takto  ztrácejí  svoji  ucelenou  osobnost,  jsou  lehce 

manipulovatelní  a  lehce  podléhají  státnímu  aparátu.  Podle  Šafaříka  moderní 

liberalismus – kapitalismus proměňuje člověka na ekonomickou cifru. Stejně se tak ale 

děje i v totalitních státech, avšak na státní úrovni. Oba tyto režimy jsou založeny na 

spravedlnosti vlastnit. Zatímco kapitalismus řeší „sociální otázku“ principem silnějšího, 

tak komunismus absolutním přerozdělováním. Oba režimy však ignorují člověka jako 

občana a jeho spravedlnost bytí. Oba tyto režimy vytvářejí masu. Zatímco „svět hodnot 

tíhne  ke  spravedlnosti  být,  k  „ontologickému  zdraví,“  tak „svět  hodností  tíhne  ke  

spravedlnosti mít,  vyřešení „sociální otázky“. Dav tíhne k uniformitě a uniformita k  

šaržím.“52 Jak  prvek  Šafaříkovy  niterné  pravdy,  tak  prvek  uniformity  moderní 

společnosti  je  patrný  v Havlově  koncepci  nepolitické  politiky.  Šafařík  Havla  hodně 

ovlivnil, avšak sám byl velice kritický co se disentu a chartistů týče. Vypovídá o tom 

jeho citát: „Teď začali dělat všichni politiku, ale kdo bude dělat kulturu?“53 Považoval 

totiž např. Chartu za chybný krok, kterým Havel pustil do otevřeného boje s režimem.

52 ŠAFAŘÍK, J. (1992). Cestou k poslednímu. Brno : Atlantis, s. 42.

53 ŠAFAŘÍKOVÁ, A. (1996). Vlastní slova Josefa ŠAFAŘÍKA. In. Box: pro slovo-obraz-zvuk-pohyb-
život. č. 6, s. 108.
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3. Kapitola: Rozbor Havlových textů
V  této  kapitole  jsou  představeny  některé  texty,  které  považuji  za  nejdůležitější  v 

kontextu Havlovy nepolitické politiky.  Konkrétně se jedná o divadelní hru  Zahradní 

slavnost (1963),  Dopis Gustávu Husákovi (1975), text  Charty 77 (1977), filosofickou 

esej Moc bezmocných (1978), Dopisy Olze (1979 – 83) a esej Politika a svědomí (1984). 

Všechny  tyto  textu  jsou  pro  kontext  této  práce  důležité,  neboť  všechny  obsahují 

některou část celku. Jsou to články řetězu, které postupně přibývaly a měnily se, avšak 

dohromady tvoří nepolitickou politiku. V každém textu jsou představeny jejich stěžejní 

pojmy, a případně i jejich odlišnosti od předchozích textů. Samotný koncept nepolitické 

politiky je poté shrnut v úvodu další kapitoly.

3.1. Zahradní slavnost

Havlovy divadelní hry obecně nastavují takříkajíc zrcadlo společnosti. Každá z jeho her 

reaguje na nějaký soudobý fenomén či nešvar, který je převeden do absurdní podoby. Ať 

už se jedná o  Vyrozumění (1965), v němž se zabývá odcizením skrze jazyk,  Audienci  

(1975), v níž poukazuje na propast mezi režimními elitami a skutečnou inteligencí, nebo 

také Asanaci (1987), která se zamýšlí nad změnami ve Východním bloku a neomezenou 

mocí jeho lídra. Hry mají existenciální nádech, což souvisí s Havlovou pozicí disidenta. 

Havel  se  snažil  jednak motivovat  ostatní  k  přemýšlení,  a  jednak hledal  smysl  svojí 

činnosti. 

Zahradní slavnost je vůbec první Havlovým samostatným kusem, který vydává v 

Divadle Na zábradlí v roce 1963. V té době začal psát absurdní divadelní hry s hlavním 

hrdinou,  antihrdinou,  totiž  s  postavou,  která  není  nijak  blíže  charakterizována. 

Inspiroval se přitom francouzským absurdním dramatem Samuela Becketta a Eugéna 

Ionesca, kteří své postavy sesílají přímo bez varování do nějaké rozjeté situace, avšak 

bez jakéhokoliv kontextu a popisu proč a jak se tam postavy dostaly. Pomocí absurdních 

antipostav a antidialogů zde Havel popisuje fenomén ztráty, či spíše rozkladu identity 

člověka. Typickým příkladem takového antihrdiny je právě Hugo Pludek ze  Zahradní  

slavnosti.

O Hugovi od počátku do konce hry víme jen to, kdo jsou jeho rodiče, bratr, a to, že 

rád hraje šachy sám se sebou, což mu umožňuje nikdy neprohrát. Takové jednání je 

metaforou i určitého typu chování, vždy a všemu přizpůsobivého člověka, chladného 
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kariéristy.  Pludek  je  vyslán  na  zahradní  slavnost  Likvidačního  úřadu,  pořádaného 

Zahajovačskou službou. Postavy, které za celou hru potkává,  včetně rodičů, jsou jen 

jakýmisi karikaturami skutečných lidí, neboť každá z nich jen opakuje stále stejné fráze. 

Postavy nad nimi nepřemýšlejí,  sázejí  je jednu za druhou, jak se to od lidí  v jejich 

postavení očekává. Pludek toho dokáže využít a vetře se každému do přízně tím, že 

odříká přesně to, co chce ten druhý slyšet. Postupně se mu podaří dostat se až na vrchol 

společenského žebříčku postav a stává se šéfem likvidačního úřadu i zahajovací komise. 

Odměnou je mu však také naprostá ztráta vlastního názoru a identity, což se projeví při 

návratu  domů.  Rodiče  Huga  nepoznávají,  a  na  otázku  kdo  že  to  vlastně  je  Hugo 

odpovídá  sáhodlouhým  monologem,  ze  kterého  je  patrné,  že  může  být  kýmkoli  a 

zároveň nikým. Jedinou kladnou, ale nevystupující postavou této hry je Hugův bratr 

Petr, který je však považován za černou ovci rodiny, neboť je to buržoazní intelektuál, 

který si zachovává vnitřní integritu.

V podtextu Zahradní slavnosti lze spatřovat počátky Havlovy koncepce života ve lži, 

tedy i života v pravdě, který později využil k popsání nepolitické politiky.

3.2. Dopis Gustávu Husákovi54

Dalším, pro tuto práci  důležitým textem je  Dopis Gustávu Husákovi.  Havel  jej  píše 

8. dubna 1975, přibližně dva roky od zahájení Konference o bezpečnosti a spolupráci v 

Evropě,  která  se mimo jiné zabývala i  otázkou lidských práv,  a jejíž  Závěrečný akt 

podepsala  o  několik  měsíců  později55 i  československá  vláda.  Dle  bodu  VII. 

Závěrečného  aktu  se  Československo  zavázalo  respektovat  základní  lidská  práva  a 

svobody,  včetně  svobody smýšlení,  svědomí,  náboženství  a  přesvědčení.  Vraťme se 

však o několik měsíců dříve do doby psaní  dopisu.  V období normalizačních let  se 

Havel často zdržuje na Hrádečku a kolem něj se začíná vytvářet „skupina vyhoštěnců“, 

jak ji nazývá Putna.56 Nejedná se o žádnou oficiální ani neoficiální skupinu, spíše jde o 

označení autorů, kteří byli po událostech Pražského jara zakázáni a nuceni stáhnout se 

do ústraní.

Dopis  Havel  začíná  tím,  že  nejprve  prohlásí  konsolidaci,  resp.  normalizaci 

54 Odkazy v této eseji jsou vedeny pouze na celé dílo, protože internetová verze neobsahuje klasické 
stránkování ani není jinak členěna.

55 K podpisu došlo 7. října 1968.

56 PUTNA, M. C. (2012). Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Dotisk vyd. 
2. Praha : Knihovna Václava Havla. Edice Knihovny Václava Havla, s. 144.
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společnosti za úspěšnou. Lidé kromě obyčejných činností, jakými je ukázněná práce, 

dovolená, ale i výchova dětí, prosté žití etc., dělají ještě něco navíc. Aktivně pracují v 

politických organizacích, plní a překračují zadané plány a vyslovují podporu režimu, 

kde se dá. Záhy však dodává, že se jedná pouze o iluzi. Odhaluje druhou, skrytou vrstvu 

společnosti.  Odkrývá  iluzorní  podporu,  nedobrovolné  plnění  plánů  a falešnou 

participaci. Lidé nejsou motivováni pravým zájmem o věci, jsou motivováni strachem.

„Ze strachu, že příjde o své místo, vyučuje učitel ve škole věci, kterým nevěří; ze  

strachu  o svou  budoucnost  je  žák  po  něm  opakuje;  ze  strachu,  že  nebude  moci  

pokračovat ve studiu, vstupuje mladý člověk do Svazu mládeže a dělá v něm vše, co je  

třeba. Ze strachu se mnozí vědci a umělci hlásí k ideám, v něž ve skutečnosti nevěří, píší  

věci,  které si  nemyslí  nebo o nichž  vědí,  že  nejsou pravdou,  vstupují  do oficiálních 

organizací,  účastní  se  práce,  o jejíž  hodnotě  mají  to  nejhorší  mínění,  anebo  sami  

oklešťují a deformují svá díla. Ze snahy zachránit sami sebe mnozí dokonce udávají na  

jiné,  že dělali  to, co sami dělali s nimi.“57 Tento citát  nám nezpochybnitelně sděluje 

Havlovo  mínění  o  pravém  stavu  tehdejší  společnosti.  Lidé  se  pod  nátlakem  i 

„dobrovolně“ vzdávají svých vlastních hodnot, svojí identity. Strach je pohání k činům, 

které by za normálních okolností ani nebrali v úvahu. Tento koncept ztráty,  či spíše 

rozkladu lidské identity Havel rozvíjel již od počátku 60. let, a je dobře patrný i ve výše 

zmíněné Zahradní slavnosti.

Dalším z nešvarů tehdejší společnosti je podle Havla kariérismus. Hovoří o tom, že 

režim  svým  založením  umožňuje  vstupovat  do  popředí  lidem  bezzásadovým  a 

sobeckým, kteří se neštítí udělat cokoli kvůli svému zisku. Havel zde de facto rozlišil 

dvě skupiny lidí. Ty, kteří mají strach o svůj majetek, postavení, rodinu, nebo dokonce 

svůj život, a kteří se snaží „zachránit co se dá“, a ty, kteří ve spolupráci s režimem vidí 

příležitost  zisku.  Ačkoliv  tyto  oportunisty  můžeme považovat  za  morálně  upadlejší, 

protože do spolupráce nebyli nuceni okolnostmi, tak obě skupiny Havel označuje za 

pokrytce. Oběma skupinám také vyčítá jejich lhostejnost, kterou na jednu stranu chápe, 

na druhou odsuzuje. Dále Havel poukazuje na rozpor mezi proklamovanou a uctívanou 

revoluční ideologií a diametrálně odlišnou praxí. Hlásaný duchovní, politický a morální 

rozvoj se projevuje spíše jako duchovní, politické a morální znásilnění. Lidský život a 

svobody  jsou  redukovány  na  pouhý  konzum,  jsou  zaměněny  za  pouhou  náhražku 

skutečného  života.  Člověku  totiž  „je  místo  svobodného  spolurozhodování  

57 HAVEL, V. (1975). Dopis Gustávu Husákovi [online]. [cit. 2014-4-30].
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hospodářského, svobodné účasti na životě politickém a svobodného duchovního rozvoje  

člověku  nakonec  nabídnuta  možnost  svobodně  se  rozhodnout,  který  typ  ledničky  či  

pračky si pořídí.“58

Dalším  důležitým  momentem,  který  Havel  zmiňuje  je  ideologie.  Ta  zajišťuje 

„legitimitu“,  „kontinuitu“  a „konzistenci“ [sic]59 režimu.  Slouží  také  jako náhradní 

svědomí. Co hlásá ideologie, to je správné a neotřesitelné a jakýkoli skutek učiněný ve 

shodě s ideologií je ospravedlnitelný. Kultura po boku ideologie má místo pouze v roli 

utvrzovatele, nikoli kritika kladoucího otázky. Kultura, která za normálních okolností 

hraje ve společnosti roli zrcadla odrážejícího skutečnost a pravdu, byla zbanalizována, 

nebo  zakázána.  „Už  nevzrušuje  pravdou,  ale  uklidňuje  lží.“60 Tímto  však  lidé  byli 

připraveni, resp. se sami připravili o důležitý prvek, prvek sebeuvědomění a kritické 

sebereflexe. Autentické dějiny se zastavily a byly nahrazeny pseudo-dějinami, jejichž 

autorem není  společnost  sama,  ale  úřední  plánovač.  Tyto  pseudo-dějiny připomínají 

kruh, protože se soustředí jen na důležitá výročí a události každým rokem propagované 

režimem. Tato náhražka dějin podobně jako výše zmíněné nešvary způsobují, že se ve 

společnosti  hromadí  lež.  Ta  jakmile  dosáhne  určité  hranice,  má  tendenci  se  sama 

ventilovat,  skrze tzv.  okamžiky pravdy.  Jedním z takových okamžiků bylo například 

Pražské jaro.

Napsáním  tohoto  dopisu  nám  Havel  sdělil  tři  věci.  Zaprvé  je  to  jeho  kritika 

technizované a zbyrokratizované společnosti. V některých pasážích naráží na přítomnost 

vysokého  stupně  byrokratizace,  který  je  podmínkou  pro  absolutní  kontrolu.  Režim 

kontroluje  všechny informační  kanály,  skrze  které je  kultura  publikována.  Pronikání 

neschválených  autentických  děl  je  velice  obtížné  až  nemožné.  V  této  kritice 

byrokratické  společnosti  je  patrná  návaznost  na  Patočku  a  jeho  kritiku  technické 

civilizace.  Moderní  společnost  je  přetechnizovaná  a  příliš  spoléhá  na  racionalitu 

a vědeckost. Existuje zde pořádek, „byrokratický pořádek šedivé uniformity, umrtvující  

jedinečnost  [sic]; strojové mechaničnosti, potlačující neopakovatelnost  [sic]; zatuchlé  

nehybnosti, vylučující transcendenci. Je to pořádek bez života.“61

Zadruhé je to onen umělý vykonstruovaný život, život ve lži, ve kterém lidé žijí, či 

58 Tamtéž.

59 Tamtéž.

60 Tamtéž.

61 Tamtéž.
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spíše vegetují. Lidé přestali žít autentický život, přestali se starat o cokoliv jiného, než 

jsou jejich základní pudy a potřeby. Částečně z donucení, částečně z pohodlnosti, začali 

žít život jim podsouvaný.

„Člověk pochopil, že taková situace nemůže vést k ničemu jinému než k postupné  

korozi všech mravních norem, k rozpadu všech měřítek slušnosti, [...]  k ničemu jinému 

než k poklesnutí existence na úroveň biologického vegetování, tedy k oné „hlubinné“ 

demoralizaci, která vyplývá ze ztráty naděje a z krize pocitu životního smyslu.“62 Zde se 

nabízí srovnání s Patočkovými životními pohyby. Patočka, jak bylo zmíněno již dříve, 

rozeznával tři životní pohyby. Uvedená citovaná pasáž je pravým opakem nejvyššího 

pohybu  pravdy,  v  němž člověk  nachází  životní  smysl  skrze  sebe.  V tomto umělém 

životě  lidé na hledání  životního smyslu rezignovali  úplně nebo jej  bezmyšlenkovitě 

přijali od někoho jiného, státu, strany, ideologie. Takový život se proto nachází někde 

mezi pohybem akceptace a pravdy. Pohyb první, akceptační, nedějinný odpovídá onomu 

uspokojování biologických potřeb. Pohyb druhý zase práci pro druhé, pro společnost. 

Otázkou však zůstává, nakolik lidé skutečně zamýšleli pracovat pro společnost a ne jen 

pro sebe. Možná více trefné je srovnání s Hannah Arendtovou a jejím dělením lidských 

aktivit. Opět je nejvyšší aktivita, ta politická, která člověka činí svobodným, tabu. Lidé 

se  pohybují  v rozmezí  ostatních  dvou  nižších  činností.  Pracují  pouze  pro  život  bez 

hlubšího smyslu.

V neposlední řádě nám tímto dopisem Havel sděluje svoji morální potřebu o této 

krizi společnosti veřejnost informovat. Situuje se tedy do role svědomí národa, morální 

autority, a kritika režimu. V duchu Rezkovy kritiky63 by se slušelo dodat, že se staví do 

role  elity,  jednoho  z  mála,  kteří  si  uvědomují  úpadek  společnosti,  a  tím,  že  o  ni 

informuje, se dostává morálně nad většinu lidí. Tento morální apel je patrný v Havlově 

myšlení i vystupování až do 90. let.  A to ať už se jedná o Chartu a jeho následnou 

medializaci nebo první prezidentské volby. Všude se Havel prezentuje jako ten, kterého 

svědomí a morální zásady přinutily jednat. Otázkou však zůstává, do jaké míry to byla 

jeho hlavní motivace. Každopádně  Dopis Husákovi svůj účel splnil, rozvířil doposud 

klidné normalizační vody v Československu.

62  Tamtéž.

63  REZEK, P. (2007). Filosofie a politika kýče. Vyd. 2., upr. a rozš. Praha : Ztichlá klika.
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3.3. Prohlášení Charty 77

Několik měsíců po sepsání Otevřeného dopisu se československá vláda zavázala plnit 

obsah Helsinkých protokolů, které mj. deklarovaly základní lidská práva a svobody. K 

žádné  faktické  změně  však  nedošlo,  a  proto  Havel  začal  připravovat  další  kritický 

dokument,  Prohlášení Charty  77.  Píše  ji  na  podzim roku 1976 společně  s  několika 

přáteli, Zdeňkem Mlynářem a Pavlem Kohoutem aj. Hlavním impulzem pro sepsání byl 

probíhající umělý proces s undergroundovou kapelou Plastic People of the Universe.

Charta 77 není výlučným dílem Václava Havla, ačkoli původní návrh jeho vlastní 

byl, a není mu tedy možné přisuzovat všechny obsažené myšlenky. Na druhé straně však 

lze  přinejmenším poukázat  na  určité  linie  Havlovy filosofie.  Samotný text  je  velmi 

krátký, má jen několik stran. Lze jej rozdělit na dvě části. V té první se nachází výčet 

proklamovaných a nerespektovaných svobod, v  té  druhé jsou spíše organizační  věci 

týkající se fungování Charty samotné.

Text  Charty začíná  zhodnocením stavu společnosti,  ve které  nejsou respektovány 

základní deklarované svobody. Právo na svobodné vyjádření je uvedeno jako první a 

nejdůležitější, neboť úroveň potlačování většiny ostatních práv a svobod se od něj de 

facto odvíjela. Jinými slovy, pokud člověk nevykřikoval své názory na veřejnosti, mohl 

si v soukromí myslet a dělat cokoli chtěl a nebyl nijak zvlášť omezován. Pokud potlačil 

své právo na svobodné vyjádření, mohl pracovat na lepších pozicích, mohl jezdit na 

lepší dovolené etc. Tedy přesněji řečeno takový člověk nebyl nucen pracovat na horších 

pozicích než ti, co své názory vyjevovali veřejně. Režim totiž občany diskriminoval i v 

oblastech, které nemohli nijak ovlivnit, např. dle původu a vzdělání.

Tím, že člověk zastával jiné než oficiální názory, se člověk dostával do konfliktu s 

mocí.  Výsledkem bylo  buď vězení,  nebo autocenzura  názorů  dotyčného.  V každém 

případě  však  byl  průvodním  jevem  strach.  Absence  svobody  od  strachu  je  dalším 

důležitým momentem Charty. Strach už zdůrazňoval Havel ve svém dopisu Husákovi, 

kde jej definoval jako zevšednělou část každého dne v post-totalitním systému, které 

lidé přestali věnovat pozornost, právě proto, že na ni naráželi každý den. Strach o svůj 

život kvůli všehoschopné policii, strach o své příbuzné, strach o svou práci a majetek 

etc., všechny tyto obavy se staly nedílnou součástí života. Strana se svou ideologií měla 

dokonalý monopol na legální užití násilí (využijeme-li Weberovo názvosloví), a tím i 

strachu, který využívala k udržování moci. Tímto byl režim totožný s klasickou totalitou 
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předchozího období, která čerpala a udržovala svoji moc také právě díky strachu. Viz 

například procesy padesátých let včetně procesů s bývalými stranickými kádry. Existují 

ale i podstatné rozdíly, kterým se Havel věnuje v Moci bezmocných.

S post-totalitní podstatou režimu souvisí i zbylá vypsaná práva. Právo na vyhledávání 

a  nakládání  s  informacemi,  právo  na  stávku,  stejně  jako  právo  na  soukromou 

korespondenci byla potlačována v zájmu totální kontroly společnosti. Zde je důležité 

zdůraznit, že jedním z možných způsobů jak nakládat s informacemi je prostřednictvím 

umění.  Umění je situováno do role zrcadla společnosti,  šiřitele pravdy. Dále logicky 

navazuje narušování soukromého života jednotlivce, což v zásadě vychází z podstaty 

totality jako takové. Právo na vzdělání bylo omezováno a ohýbáno takovým způsobem, 

aby bylo možné v zájmu zachování režimu co nejefektivněji vychovat další generaci 

uvědomělé dělnické  třídy.  Svoboda vyznání  musela  být  tvrdě potlačována z  důvodu 

naprosté  svrchovanosti  názorů  komunistické  ideologie,  která  nepřipouštěla  jakékoli 

alternativní  morální  systémy,  a  výklady dějin  a  života.  Potlačení  práva  na  stávku a 

zakládání odborů bylo ospravedlňováno tím, že komunismus jako dělnická ideologie 

přece ví nejlépe, jak se starat o dělnickou třídu, tudíž odbory jsou nadbytečné a stávky 

neopodstatnitelné.

Z  výčtu  předchozích  svobod  lze  vyzvednout  jeden  zastřešující  moment,  totiž 

absolutní kontrolu nad životem člověka. Režim se snažil získat absolutní kontrolu nad 

lidmi,  aby je  mohl  snáze ovládat  a  přesvědčovat. Centrální  kontrola  všech hlavních 

komunikačních  kanálů  ve  společnosti  režimu  umožnila  velmi  efektivní  potlačování 

neschválené, a „škodlivé” literatury, a kvalitní propagandu komunistické strany.

Tato kritika technické společnosti je jedním z hlavních bodů Havlova myšlení, kterou 

hlouběji rozvádí v Moci bezmocných. Havel tento koncept přebírá od Patočky, který se 

tomuto tématu podrobně věnoval. Podobně laděné kritiky se už ale vyskytovaly i dříve. 

Max  Weber  hovořil  o  železné  kleci  racionality  a  byrokracii,  Nietzsche  kritizoval 

masovou společnost jako utlačovatele jednotlivce a Rousseau zas pýchu a nenasytnost 

moderního člověka. Prvky všech těchto kritik lze nalézt i v Havlově myšlení. Vše je 

centrálně  ovládáno  a  kontrolováno  úředníky,  kteří  mají  přehled  o každém  kroku 

člověka.

Poslední důležitý koncept z textu Charty je princip kolektivní zodpovědnosti. Havel 

všestranně kritizuje tehdejší situaci a z velké části dává vinu státu a straně, neboť je 

29



držitelem  politické  moci.  Na  druhé  straně  však  přisuzuje  zodpovědnost  i  mezi 

společnost a jednotlivce, kteří se úpadku nebránili a zavírali oči.

Co se zbylé části Charty týče, je zde přesně vymezena funkce a složení. Charta má 

být nezávislé sdružení lidí, kteří sdílejí stejný pohled na věc a nechtějí už dále přivírat 

oči.  Není tvořena žádnými orgány, definován byl  pouze post mluvčích,  kterými byli 

jmenováni Hájek, Patočka a Havel. Charta nestanovovala alternativní politický program 

a jejím cílem bylo poukazovat na nedodržování lidských práv v rámci přijatých zákonů. 

Chartisté  na  sebe  vzali  odpovědnost  upozorňovat  na  porušování  práv  a  svobod  ve 

společnosti,  avšak  bez  jakékoli  politické  angažovanosti.  Dokument  byl  cíleně 

koncipován jednoduše a výstižně. Jednak proto,  aby oslovil  co nejvíce potenciálních 

signatářů, a jednak proto, aby byly vyloučeny případné spory o výklad. Signatáři také 

svým podpisem stvrdili  svůj kladný postoj k Chartě,  což bylo zaznamenáno, aby se 

nikdo nemohl případně vymlouvat na nedobrovolnou spolupráci.

Samotnou formulací prohlášení Charty však došlo k oslabení potenciálu tohoto hnutí. 

Havel i ostatní totiž Chartu považovali za pouhý základ, na němž mají vyrůst případná 

další hnutí a iniciativy, a proto neměla žádné politické ambice. Charta byla vytvořena 

jako  „východisko  mravní“64,  nikoli  politické.  Byla  vytvořena  jako  hlas  pravdy  a 

svědomí,  který  promlouval  ke společnosti  a  upozorňoval  na  nepravosti.  Charta  byla 

stvořena jako symbol, jako „mravní horizont“65, k němuž mají lidé vzhlížet a vztahovat 

se  k  němu.  Charta  se  snažila  režim  donutit  dodržovat  své  vlastní  zákony,  avšak 

postrádala  dostatečnou  moc,  aby  režim  skutečně  uposlechl.  Právě  proto,  že  snažila 

jednat v rámci komunistických zákonů a omezovala se na pouhé upozorňování, byly její 

možnosti velice omezené. Zbyla jí tedy role nezávislého auditora.

3.4. Moc Bezmocných66

Tato kritická esej, známá především pro svého konformního zelináře pokrytce, vzniká 

několik měsíců po uveřejnění textu Charty, a také několik měsíců po smrti Jana Patočky, 

jehož odkazu je celá stať věnována. Havel v ní rozebírá některé základní pojmy svojí 

politické  filosofie.  Zabývá  se  zde  mj.  původem  moci  a  podstatou  post-totalitního 

64 HAVEL, V. (1986). O smyslu Charty 77 [online]. [cit. 2014-5-11].

65 Tamtéž.

66 Odkazy v této eseji jsou vedeny pomocí jednotlivých oddílů, protože internetová verze neobsahuje 
klasické stránkování.
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režimu, otázkou opozice, života v pravdě a nepolitickou politikou etc.

Moc  bezmocných začíná  krátkou  úvahou  o  stavu  současné  společnosti,  jehož 

produktem je tzv.  disidentství.  Na úvod si  Havel pokládá několik otázek, které poté 

později v textu zodpovídá. Ptá se, kdo že vlastně disidenti jsou a o co jim jde, jaké mají 

šance a možnosti ovlivnit společnost. Podle těchto několika úvodních řádků by se daly 

usuzovat dvě věci. Jednak to, že Havel psal Moc bezmocných pro ostatní, pro veřejnost, 

aby vysvětlil a ospravedlnil činnost disentu před společností. Za druhé to, že Havel tuto 

esej psal pro sebe, aby našel smysl svého jednání. Z textu vyzařuje hluboká melancholie 

a zklamání, které z velké míry pramení právě z úmrtí Jana Patočky.

V první  části  eseje  se  Havel  zaměřuje  na  původ  moci  a  podstatu  režimu.  Zde 

vymezuje  komunistický  režim  jako  režim  post-totalitní,  tedy  vycházející  z  totality, 

avšak již značně pozměněný. Z několika zmíněných odlišností jsou důležité dvě.  Za 

prvé  je  to  ideologie,  která  de  facto  nahradila  roli  charismatického  vůdce  klasické 

diktatury, a za druhé je to prvek každodennosti a stability režimu. Post-totalitní režim 

existuje dlouhou dobu, během které si vytváří  pevné základy, vyjeté koleje, které se 

neustále  prohlubují.  To  vede  jednak  ke  stabilitě  a  pevné  kontrole  režimu,  a jednak 

k odevzdanosti  lidí,  ke  smíření  se  s  beznadějností  situace.  Jedním z  oněch pevných 

základů je právě ideologie. Ta je totiž další zvláštností,  „kterou se náš systém liší od  

různých  jiných  moderních  diktatur:  disponuje  nepoměrně  konciznější,  logicky  

strukturovanou, obecně srozumitelnou a ze své podstaty velice pružnou ideologií, která  

při  své  komplexnosti  a  uzavřenosti  nabývá  až  povahy  jakéhosi  sekularizovaného  

náboženství: nabízí člověku hotovou odpověď na jakoukoli otázku, nelze ji dost dobře  

přijmout jen částečně a její přijetí zasahuje hluboko do lidské existence.“67 Ideologie 

jakožto odpověď na jakoukoli  otázku, jakožto řešení  každého problému, která  navíc 

umožňuje velice pružný výklad, což je dobře patrné například na velkých procesech 

padesátých  let,  a  také  na  častých  personálních  výměnách.  Ideologie  je  jediná 

neotřesitelná  pravda,  kterou  bohužel  hodně  lidí  omylem  vykládalo  nesprávně.  Viz 

například destalinizace za Chruščova a následná restalinizace za Brežněva, a opětovná 

destalinizace  za  Gorbačova68,  odstranění  Slánského,  Husáka  a  jeho  opětovné 

rehabilitování etc. Ideologie jako nástroj, který se vymkl z rukou elitám a začal je sám 

ovládat. S ideologií je také spojen příběh zelináře, který si do výkladu vystavil ceduli s 

67 HAVEL, V. (1978). Moc bezmocných [online]. [cit. 2014-4-24], odd. II.

68 Velice zábavný je v tomto kontextu příběh Stalinova pomníku na Letné.
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heslem „Proletáři všech zemí spojte se!“69 Ceduli mu jednoho rána přivezli společně se 

zeleninou a on ho bezmyšlenkovitě vystavil. Přitom zelináře nápis v žádném případě 

nezajímá.  Nezajímá ani  kolemjdoucí,  kteří  podobné cedule vídají  na  každém kroku. 

Nápis dokonce nezajímá ani zelinářovi  nadřízené.  Proč ho tedy do výlohy vystavil? 

Havel argumentuje tím, že představuje určitý zažitý rituál, je to symbol podpory režimu 

a ideologie,  a zároveň alibi  pro každého jednotlivce.  Pro zelináře znamená to, že se 

nemusí obávat perzekuce ze strany režimu. On vystavil ceduli, takže teď má nárok na 

svůj klid. Pro kolemjdoucí cedule znamená, že si zelinář nechce dělat problémy a není 

zapleten s STB, tudíž k němu můžou jít nakupovat.  Pro zelinářovi nadřízené způsob 

udržení  moci.  Zelinář  vyjádřil  podporu,  kterou ideologie vyžaduje,  a  ta  jim zase na 

oplátku předává část moci. Podle Havla je právě tohle místem, kde vzniká moc režimu. 

Zelinář  si  symbolickým souhlasem zařídil  klidný provoz obchodu,  avšak tím přímo 

podpořil  státní  aparát,  který  jej  kontroluje.  Ideologie  tak  podle  Havla  skrývá  nízké 

základy své moci.

Zde je vhodné připomenout také Rezkovu kritiku této pasáže70. Havel tvrdí, že hlavní 

motivací  cedule  je  strach  a  skutečný  nápis  by  měl  znít  „bojím  se,  proto  jsem 

bezvýhradné  poslušný.“  Rezek  naopak  tvrdí  „Nebojím  se,  protože  dodržuji  všechna  

pravidla.“ Podle  Rezka  totiž  strach  byl  doménou  klasické  totality,  zatímco  v  post-

totalitním systému došlo k posunu. Protože to dělají všichni, protože se to dělat má a je 

to obvyklé,  zelinář ceduli  vystaví a očekává klid,  nebojí  se, maximálně se obává.  Z 

mého pohledu je blíže pravdě spíš Havlova teze,  neboť Rezkova věta  také nepřímo 

implikuje strach. Pokud v jeden okamžik zelinář vystaví ceduli, a díky tomu se nebojí,  

znamená  to,  že  ještě  před  vystavením  cedule  existoval  strach,  který  mě  k  jejímu 

vystavení motivoval. Navíc vycházíme-li z toho, že nějaká symbolická cedule vystavena 

být měla, protože se to prostě dělá a dělá to každý, potom její nevystavení může vyvolat 

strach i u ostatních lidí. Kolemjdoucí by se báli zelináře a jeho zapletení s VB a nešli by 

k němu nakupovat, jeho nadřízení zase toho, že přestává podporovat režim, který je drží 

u moci. Každopádně motivačním prvkem byl zritualizovaný strach71,  hlavní motivační 

nástroj post-totalitního systému. Dále je třeba připomenout, že nepochybně bude jinak 

jednat starý bezdětný zelinář, a jinak mladý zelinář s manželkou intelektuálkou a třemi 

69 HAVEL, V. (1978). Moc bezmocných [online]. [cit. 2014-4-24], odd. III.

70 REZEK, P. (2007). Filosofie a politika kýče. Vyd. 2., upr. a rozš. Praha : Ztichlá klika, s. 93-103.

71 HAVEL, V. (1978). Moc bezmocných [online]. [cit. 2014-4-24], odd. XVII.
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dětmi.  V druhém případě  bude  strach  nepoměrně  větší  než  nepatrné  obavy starého 

zelináře. Rezkova pointa směřuje i dále tímto směrem. Podle něj lidé, kteří mají pouze 

obavy, ne strach, jsou mnohem méně ochotni uchýlit se k radikálním řešením a bojovat 

o autentický život pravdy, a radši budou přijímat ten podsouvaný, život ve lži.

Život ve lži  je život  falešný, neautentický, a způsobuje mravní  úpadek a rozklad 

identity. Proměňuje vztah lidí k ostatním, kteří jsou bráni nedůvěřivě a jen jako soupeři.  

Proto lidé často jednají arogantně a sobecky a nehledí na druhé. Masarykovy ideály 

humanity  neznamenají  nic.  Život  ve  lži  je  opakem života  autentického  a  výsostně 

lidského, a způsobuje ztrátu identity a autentičnosti jednání. „Zatímco život směřuje ze  

své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci,  

prostě  k  naplnění  své  svobody,  post-totalitní  systém vyžaduje  naopak monolitičnost,  

uniformitu,  disciplínu:  zatímco  život  chce  vytvářet  stále  nové  „nepravděpodobné“  

struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“.  [...] 

Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk  

sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené  

postavení,  reflektuje  systém jako  útok  na  sebe  sama.“72 Post-totalitní  režim člověku 

podsouvá  uměle  vykonstruovanou  identitu  a  nutí  jej  žít  ve  lži.  Nutí  jej  provozovat 

banální rituály, chodit na májové průvody a usmívat se, nutí jej chodit k symbolickým 

volbám a potvrzovat tak režim, nutí jej vystavovat cedule do výloh. Všechny tyto rituály 

se staly každodenností a utvářejí tak život každého člověka.

Opakem života ve lži  je tedy autentický život,  život v pravdě,  který je klíčovým 

pojmem Havlovy nepolitické politiky. Bezmocní získávají moc právě žitím v pravdě. 

Život  v  pravdě  vychází  z Patočkova  pohybu  pravdy73,  který  odpovídá  odhalování 

zahalené skutečnosti. Pohyb, v němž nacházíme nová fakta a souvislosti, pohyb, v němž 

se zamýšlíme nad podstatou věcí,  podstatou nás samotných.  Ačkoli  u  Patočky tento 

pohyb  znamená  setrvávání  na  hranici  světa,  Havel  koncepci  upravil  tak,  že  životní 

pohyb pravdy – život v pravdě – znamená dojití na onu hranici světa, poznání podstaty, 

kontextu, širších souvislostí věcí etc., a následné autentické uvědomělé jednání ve světě.

Dle  Havla existují  dvě  úrovně života  v pravdě.  V té  první  jde o pouhé nedělání 

určitých věcí. O to se může pokusit kdokoli, např. náš zelinář tím, že nebude vyvěšovat 

cedule, nebude chodit na májové průvody a nebude chodit k volbám, které za volby 

72 Tamtéž, odd. IV.

73 Viz. kapitola 2.2. této práce.
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nepovažuje.  Jedná se o „elementární  vzpouru“74 proti  režimu,  kdy člověk začíná  žít 

podle svého. Druhá úroveň se vyznačuje právě onou angažovaností.  Člověk přestává 

pouze negovat život ve lži a začíná souvisle a organizovaně tvořit. Aby zelinář dosáhl 

této úrovně, musel by „začít něco konkrétního dělat, něco, co přesahuje bezprostřední  

osobní ochranu proti manipulaci a v čem se objektivizuje jeho znovunalezená „vyšší  

odpovědnost“:  může  například  organizovat  své  spolupracovníky  ke  společným  

vystoupením  na  obranu  jejich  zájmů;  psát  různým  institucím  a  upozorňovat  je  na  

bezpráví  a  nepořádky  ve  svém okolí;  shánět  si  neoficiální  literaturu,  opisovat  ji  a  

půjčovat dalším přátelům.“75 Důležitá je právě ona uvědomělost, kdy člověk přijímá 

svoji odpovědnost za činy, a to i s případnými následky.

Jedním projevem oné vyšší formy života v pravdě je disidentství. Dle Havla je to 

forma nejpolitičtější a nejviditelnější, avšak nikoli nevyhnutelně nejdůležitější. Disidenti 

přispívají do nezávislého života společnosti stejně jako vydavatelé samizdatu a vědci v 

nich  publikující,  učitelé,  a ti  co  se  snaží  nezávisle  zastupovat  dělníky.  Jak  se  však 

disident odlišuje od ostatních lidí? Havel disidenta definuje pomocí pěti kritérií76. Za 1) 

soustavným  veřejným  vyjevováním  svých  názorů,  2) disponováním  jakési  omezené 

formy politické moci, 3) širším zájmem jejich pozornosti, který objímá celou veřejnost, 

4)  jejich  intelektuálním a  spisovatelským založením,  a  5)  obecným povědomím na 

západě,  které  se  týká  jejich  disidentské  činnosti  a  nikoli  jejich  původních  oborů. 

K těmto bodům se vyjadřuje i Rezek, který celou definici zjednodušil na pouhou vůli ke 

konfliktu s režimem, a přečnívání ostatních77. Podle něj se zde nachází Havlovo slabé 

místo, neboť vůli ke konfliktu s režimem má i jakýkoli vrah a zloděj. Ty však považovat 

za autentické lidi žijící v pravdě nelze. Rezek však záměrně přehlíží třetí bod, týkající se 

oblasti zájmu disidentů. Motiv obyčejného zloděje je materiální zisk a jeho cíl je ryze 

soukromý. Hodlá pouze oloupit některou konkrétní osobu, ne celou společnost. Jeho čin 

tedy nemůže být považován za politický. Naproti tomu disidentova činnost „přesahuje  

nějaký  úzký  rámec  jejich  bezprostředního  okolí  či  specializovaného  zájmu,  obepíná  

tudíž věci obecnější, a nabývá tak přeci jen do jisté míry politický charakter.“78 Z této 

74 HAVEL, V. (1978). Moc bezmocných [online]. [cit. 2014-4-24], odd. XV.

75 Tamtéž, odd. XV.

76 Tamtéž, odd. XIII.

77  REZEK, P. (2007). Filosofie a politika kýče. Vyd. 2., upr. a rozš. Praha : Ztichlá klika, s. 45-62.

78 HAVEL, V. (1978). Moc bezmocných [online]. [cit. 2014-4-24], odd. VIII.
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věty je patrné, že disident se zajímá o  celou společnost, a v ní se také angažuje. Na 

rozdíl od zlodějů je jeho cílem nějakým způsobem pozměnit směřování celé společnosti. 

A podílení se na správě společenství lidí – polis – je politika, nemůže být tedy pochyb 

o politickém rozměru disidentství.

Disidenti jsou obyčejní lidé, kteří pocítili zodpovědnost za zbytek společnosti, kteří 

se rozhodli vystoupit za ostatní, avšak liší se „od ostatních jen tím, že říkají nahlas to,  

co ostatní říkat nemohou nebo se neodváží.“79 Právě tím, že dávají veřejně najevo svůj 

nesouhlas  s  post-totalitním  režimem,  jej  ohrožují.  Tím,  že  ostatním  lidem  ukazují 

vyprázdněnost a nesmyslnost rituálů, a základy na nichž režim stojí, tím ohrožují režim 

ve své podstatě. Ten se je v zájmu sebezachování snaží potlačit a nevědomky z nich 

tvoří  svoji  opozicí.  Klasická  opozice  v  post-totalitním  státu  neexistuje,  zde  lze  za 

opozici považovat vše, co se vymyká nařízené uniformitě režimu, tedy všichni ti, co žijí 

v  pravdě.  Dle  Havla  však slovo opozice víceméně odkazuje k disidentům,  kteří  své 

názory projevují vytrvale a veřejně, a jsou tedy nejvíc na ráně. 

V  Moci  bezmocných lze  kromě  nepolitické  politiky  nalézt  ještě  jednu  důležitou 

koncepci, kterou je kritika moderní společnosti. Havel kritizuje společnost proto, že je 

silně zaměřená na materiální stránku života. Kritizuje to, že lidé dávali a dávají přednost 

okamžitému uspokojení svých potřeb před tím, než že by se omezili a posunuli sebe a 

společnost  dál.  Kritizuje,  že  místo  tvoření  hodnot  lidé  hodnoty  konzumují.  Zelinář 

ztratil identitu, protože bezduše zkonzumoval hodnotu systému, vystavil ceduli a stal se 

člověkem stádním. Vystavil ji na základě zažitých rituálů, které se každodenně opakují. 

Materiální jistoty výměnou za mravní integritu. To je základ Havlovy kritiky moderní 

společnosti, která se nachází v hluboké krizi.

„Velmi zjednodušeně by se dalo říci,  že post-totalitní  systém vyrostl na půdě  

historického  setkání  diktatury  s  konzumní  společností:  či  nesouvisí  snad  tak  

obsáhlá adaptace na „život ve lži“ a tak snadné rozšíření společenské „samo-

totality“  s  obecnou  nechutí  konzumního  člověka  obětovat  něco  ze  svých  

materiálních  jistot  své  vlastní  duchovní  a  mravní  integritě?  S jeho  ochotou 

rezignovat  na  jakýsi  vyšší  princip,  „absolutní  horizont“  tváří  v  tvář  

zvnějšňujícím lákadlům moderní civilizace? S jeho otevřeností  svodům stádní  

bezstarostnosti? A není nakonec šeď a pustota života v post-totalitním systému  

vlastně jen karikaturně vyhroceným obrazem moderního života vůbec a nejsme  

79 Tamtéž, odd. VIII.
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vlastně [...]  ve skutečnosti  jakýmsi  mementem Západu,  odkrývajícím mu jeho  

latentní směřování.“80

V poslední  větě  předchozí  citace  Havel  sděluje,  že  totalitní  režimy jsou  ve  své 

podstatě  pouze  extrémní  formou  moderní  společnosti,  že  jsou  jejím  „vypouklým 

zrcadlem“81,  kde  jsou  dané  problémy viditelnější.  Šeď a  pustota  jsou  narážkami  na 

masovou konzumní společnost, která lidem odebírá jejich výjimečnost.

Havel však nabízí i řešení. Tím má být existenciální revoluce, naprosté přehodnocení 

všech poznatků a vztahů ke všemu. V přenesení této revoluce na společnost nastane 

revoluce ve všech myslitelných oblastech, nastane obnova autentického řádu. Vznikne 

„nová  zkušenost  bytí;  obnovené  zakotvení  v  univerzu;  nově  uchopená  „vyšší  

odpovědnost“; znovu nalezený vnitřní vztah k druhému člověku a k lidské pospolitosti –  

to je zřejmě směr, o který půjde.“82

3.5. Dopisy Olze

„Ve dnech 22. a 23. 10. 1979 proběhlo u Městského soudu v Praze hlavní líčení  

proti  šesti  uvězněným  signatářům  Charty  77  a  členům  Výboru  na  obranu  

nespravedlivě stíhaných. Senát za předsednictví JUDr. Antonína Kašpara uznal  

obžalované vinnými trestným činem podvracení republiky.

Senát vynesl tento rozsudek: [...] Jiří Dienstbier – 3 roky trestu odnětí svobody.  

Václav Havel – 4 a ½ roku trestu odnětí  svobody; všichni  v první nápravné  

skupině [...]

V Praze 23. října 1979.“83

Takto začíná  předmluva Havlova světově  asi  nejznámějšího díla,  Dopisů Olze.  Tyto 

dopisy psal Havel své ženě právě v období svého věznění od října 1979 až do závěru 

roku 198284.  O několik měsíců později byl  totiž předčasně propuštěn ze zdravotních 

důvodů. Co činí tyto dopisy zajímavými je mnohovrstevnatost textu, jinými slovy, lze k 

nim přistupovat z několika různých úhlů a nacházet nové konotace. Tomu že se jedná o 

80 Tamtéž, odd. VI.

81 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30], odd. II.

82 Tamtéž, odd. XXI.

83 HAVEL, V. (1999). Dopisy Olze. Vyd. 1. Praha : Torst.

84 Poslední dopis č. 144 je datován na 4. září 1982.
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dílo propracovanější, nežli jen sebraná sbírka obyčejných dopisů z vězení, napovídá už 

název.  Dopisy  Olze,  které  svým  literárním  žánrem  navazují  na  Senekovy  Dopisy 

Luciliovi, které jsou formálně adresovány jednomu člověku, avšak reálně jsou určeny 

veřejnosti.85 Nikdo se příliš nezaobírá tím, proč také nejsou dopisy od Lucilia. Havlovy 

dopisy jsou sice pokaždé adresovány Olze, avšak jsou v nich často mimoděk zahrnuty i 

otázky pro Ivana Havla (Puzuka), Petra Hájka, Zdeňka Neubauera aj. K názvu se ještě 

hodí dodat, že byl vybrán také pro jeho podobnost s Kafkovými Dopisy Mileně86.

Samotné texty mají několik rovin. První z nich je rovina osobní, ve které Havel Olze 

popisuje svůj život ve vězení bez ní. Sem spadají zj. texty z prvních několika měsíců, v 

nichž  převažují  starosti  o  všední  činnost  mimo  vězení.  Častým tématem v  nich  je 

organizace vzájemného dopisování. Dopisy totiž často přicházely s několikatýdenním 

zpožděním a zpřeházeně, což bylo jednou z cílených taktik režimu jak Havla „zlomit“, 

aby se podvolil nátlaku a přestal se veřejně angažovat.

Havel byl ve svých dopisech velmi pedantský a neustále Olgu kritizoval za její příliš 

krátké odpovědi. Po nějaké době se však v dopisech začalo objevovat silné obrácení do 

sebe, přímá reflexe vězeňského prostředí. Právě taková autentická lidská zkušenost je 

základem života v pravdě.

„Neskrývám,  že  mé  protivné  pedantičnosti  trochu  vadí  jejich  [...]  malá 

systematičnost  a  kompoziční  logika  a  značná ledabylost. [...]  Zároveň si  ale  

dobře  uvědomuji,  že  tohle  všechno  je  jen  bezvýznamný  povrch  a  že  jedině  

důležité je to, co se pod tímhle povrchem skrývá.“  U tvých posledních dopisů 

„nalézám mnoho, víc asi než sama tušíš: důležité informace (byť se týkají jen  

„atmosféry“), velmi hutné a významné postřehy a cenné myšlenky – a hlavně  

pod tím povrchem cítím Tebe.“87

Druhou rovinou je rovina filosofická,  která  do Havlových dopisů vstupuje v létě 

1980 v dopise č. 37 z 22. června. V tomto dopise se Havel odhodlává k napsání prvního 

„úvahového  dopisu“,  ve  kterém  se  jímá  rozebírat  svoji  koncepci  rozkladu  lidské 

identity.  Popisuje,  jak  k  této  problematice  přistupoval  v  každé  své  hře.  Co je  však 

důležité, že o několik řádků níže Havel klade přímou otázku Ivanovi, a tím ho de facto 
85 PUTNA, M. C. Dopisy od Olgy - vlastně od Ivana - vlastně od Zdeňka. Rozkrývání skryté kapitoly 

českých intelektuálních dějin. In: HAVEL, I. M. (2010). Dopisy od Olgy. Vyd. 1. Praha : Knihovna 
Václava Havla, Edice Knihovny Václava Havla, s. 16.

86 Tamtéž, s. 14.

87 HAVEL, V. (1999). Dopisy Olze. Vyd. 1. Praha : Torst, s. 154.
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přizve do budoucích konverzací v rámci těchto dopisů.

„A teď se vracím k té knížce, co jsem četl: zdá se mi (Ivane, je to opravdu tak?),  

že  moderní  fyzika  stále  zřetelněji  ukazuje,  že  prostor  a  čas  jsou  jen  jakési  

průvodní znaky toho, čemu fyzika říká hmota, a že bez ní neexistují.“88

Faktem je, že Ivan Havel posílal svému bratru Václavovi různé dopisy s filosofickým 

obsahem  již  celý  uplynulý  rok  od  léta  197989.  Václav  na  ně  však  reagoval  velice 

sporadicky a vždy jen prostřednictvím Olgy. Toto se částečně změnilo právě s dopisem 

č.  37.  Havel  sice i  nadále tvrdohlavě směřoval  své úvahy pouze na Olgu, ale  začal 

rozvíjet i vlastní filosofické úvahy. Toho je dobrým příkladem například dopis č. 97 z 

10. října 1981, který Havel začíná „Milá Olgo, že můžeme kdykoliv zemřít a že jednou  

zemřít  musíme.“90 Tímto dopisem psaným z lůžka ošetřovny totiž  odstartovala  série 

několika dopisů v nichž se Havel od smrti dostává k mravním hodnotám, které lidem 

umožňují žít i přes vědomí nevyhnutelné smrti. Tyto hodnoty jsou popisovány jako řád 

ducha,  který je  chápán jako překonání  pouhé živočišné  sebepéče,  jako  existenciální  

přesah smrti, která je tímto způsobem překonávána. Existenciální proto, že se opírá o 

víru, o  absolutní horizont bytí. Absolutní horizont bytí navazuje na Patočkův vzmach, 

hranici světa, na které člověk získává poznání o sobě a o světě jako takovém. Člověk, 

který se k horizontu vztahuje, připouští existenci vyššího poznání než je on sám, a tím 

získává  svůj  smysl  právě  jeho hledáním,  vztahováním se k němu.  Onen řád ducha, 

poznání, láska, mravnost, umění atd., je způsobem překonávání smrti, vztahování se k 

horizontu a hledání smyslu v životě. Havel ale zachází ještě o kousek dále a tvrdí, že 

bez smrti by smysl života nemohl existovat.91 V těchto hluboce existenciálních úvahách 

lze ale opět najít prvky kritiky komunistického režimu a moderní společnosti.  Pokud 

člověk „jednou nějakou dosud nespornou životní hodnotu zpochybní, ztrácí důvod, proč  

by  neměl  zpochybnit  všechno. [...] Všechno  je  zoufale  nesmyslné,  zbytečné  nicotné  

a marné. A člověku se najednou jeví život jako pouhá hra, imitace  [...], všechno jsou 

jenom stíny a zdání,  mrtvé obrysy,  formy bez obsahů, mechanika konvencí  a rutiny.  

Poslední „ostrovy“ smysluplnosti nenávratně utonuly v oceánu Nicoty.“ Ale „co to je  

vlastně onen „smysl“? Řekl bych, že smysl jakéhokoli jevu je jakýmsi jeho zakotvením v  
88 Tamtéž, s. 136.

89 První dopis psaný Ivanem Havlem je datovaný na 15. června 1979, viz. HAVEL, I. M. (2010). Dopisy 
od Olgy. Vyd. 1. Praha : Knihovna Václava Havla, Edice Knihovny Václava Havla.

90 HAVEL, V. (1999). Dopisy Olze. Vyd. 1. Praha : Torst, s. 382.

91 Tamtéž.
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něčem mimo něj; že je to tedy včlenění do nějaké vyšší či širší souvislosti; osvětlení v  

nějaké globálnější perspektivě; [...] umístění na pozadí nějakého horizontu. Skrze toto  

zakotvení se ovšem ona „vyšší“ souvislost promítá jaksi „zpět“ do jevu, kterému dává  

smysl“  a „přímo  zakládá  jeho  „bytostné  určení“,  jeho  identitu.  [...] Nejhlubším 

pramenem každé životní smysluplnosti je tedy vždy [...] toto ukotvení v absolutnu.“92

Nesmyslnost, mechanika konvencí, oceán nicoty, to všechno lze najít v jeho kritice. 

Podobně také život jako imitace a absence bytostného určení identity jsou atributy jeho 

života ve lži, který se vztahuje k nepolitické politice.

Absolutní  horizont  bytí  stojí  ještě  za  zmínku ve vztahu k Masarykovi.  Havel  jej 

popisuje s velikým respektem hraničícím až s pobožností. Hovoří o víře, o přesahujícím 

principu, získávání smyslu života93 skrze něj etc. Všechny tyto myšlenky lze přitom také 

najít  i  v  křesťanském  učení.  A zde  je  právě  patrný  vliv  Masaryka  a  jeho  hledání 

ideálního, moderního a pokrokového náboženství humanity, které se u Havla projevilo 

právě v podobě absolutního horizontu.

Zbývá nám poslední rovina textů Dopisů, a to je ona vědomá i nevědomá výpověď 

autentické  zkušenosti.  Z  jeho  dopisů  totiž  můžeme  pozorovat  nejen  změny  v  jeho 

osobnosti a myšlení, ale také vliv totalitního režimu na osobnost jednotlivce. Havlovo 

myšlení se ve vězení proměňuje právě kvůli zastrašování a manipulaci. Při nástupu do 

vězení jsou jeho dopisy psány pozitivně a povzbudivě pro své okolí. Postupem času, 

díky dlouhému odloučení od svých blízkých, ale také manipulaci režimu s poštou, se 

jeho „optimismus“ mění v deprese a vnitřní krize, a jeho kritiky Olžiných dopisů se 

stávají  více  intenzivní.  Svědčí  o  tom  například  i  jeho  lakonický  přístup  k náhlým 

problémům, kterým musel čelit.  Na druhé straně tyto faktory způsobily,  že se Havel 

zaměřil do sebe a začal ještě hlouběji přemýšlet o sobě a světě. Toto obrácení do sebe je 

patrné  např.  V dopise  č.  44  z  konce  srpna  198094,  ve  kterém Olze  píše,  že  i  přes 

nedbalou formu dopisu v něm cítí její přítomnost. Toto existenciální zaměření do sebe 

může být právě jedním z důvodů silně náboženského zabarvení a zoufalého idealismu 

některých jeho konceptů. 

Pro naši práci o nepolitické politice je toto dílo spíše doplňkové, neboť se v něm 

Havel dotýká všech svých dosavadních koncepcí, a nepolitickou politiku nijak zvlášť 
92 Tamtéž, s. 388-389.

93 Tamtéž, s. 372-391.

94 Tamtéž, s. 152-156.
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nerozvíjí. Zaznívají zde pojmy s nepolitickou politikou spojené, avšak ty se vážou spíše 

k  jeho  kritice  moderní  technické  společnosti.  Pro  život  v  pravdě  je  důležitý  pojem 

absolutní  horizont  bytí95,  kterým  Havel  navazuje  jednak  na  Patočku  a  jednak  na 

Masaryka.  Je  to  něco,  co  nás  přesahuje,  něco  k  čemu se  vztahujeme a  snažíme  se 

přiblížit. Naše vztahování k němu vytváří zpětnou vazbu, díky které získáváme nové 

poznání  o  nás.  Je  to  koncept  velice  podobný víře.  U Patočky existuje  ekvivalent  v 

hranici světa v rámci pohybu pravdy. Masarykův vliv je patrný zj. v návaznosti na jeho 

moderní náboženství lidskosti, které chápe Boha jako širší všeobjímající princip.

3.6. Politika a svědomí96

Tuto kritickou esej Václav Havel napsal v únoru 1984 ku příležitosti udělení čestného 

doktorátu na francouzské Univerzitě v Toulouse-LeMirail.  Slavnostního předávání se 

Havel zúčastnit nemohl, avšak i tak text koncipoval spíše jako projev. Tomu odpovídá 

forma textu. Text je poměrně krátký, několikastránkový, a členěný do pěti kapitol. Jako 

zdůraznění v nich Havel používá řečnické otázky, přirovnání z vlastního života, a také 

se  dovolává  několika  autorit.  Celkově  text  působí  velmi  naléhavým  a  buditelským 

dojmem, který Havel podporuje jednak neustálým dovoláváním se k apokalyptickým 

následkům  lidské  pýchy,  a  také  velmi  idealistickým  a  naivním  (Rezek  by  řekl 

kýčovitým)  východiskem.  Samotným  obsahem  textu  je  krize  moderní  společnosti, 

kterou však v tomto eseji rozšiřuje a hlouběji spojuje s nepolitickou politikou. Ta byla 

doposud spíše jakýmsi ad-hoc řešením k situaci ve východním bloku, avšak zde již hraje 

roli východiska z celosvětové krize moderní společnosti.

Svoji esej Havel začíná příběhem z mládí se kterým svoji kritiku provazuje. Popisuje 

jak ve svých školních létech cestou do školy vídal ošklivý tovární komín, zřejmě nějaké 

válečné fabriky. Komín se mu tehdy hlavně nelíbil, protože špinil nebe, avšak přesto už 

tehdy tušil, že tím člověk porušuje přirozený řád přírody.97 Vzápětí však obraz komína 

vztahuje k širšímu významu ekologie a moderní výroby a pokládá si otázku, jak by se k 

takovému komínu postavil nemoderní středověký člověk. Sám si odpovídá, že by se 

velmi  vyděsil  a  považoval  by  jej  za  práci  ďábla,  ergo  něco  špatného,  nečistého, 

nepřirozeného. Myšlenku dále rozvíjí tím, že nachází společný středobod nemoderního 
95 Tamtéž, s. 372-391.

96 Odkazy v této eseji jsou vedeny pomocí jednotlivých oddílů, protože internetová verze neobsahuje 
klasické stránkování.

97 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30], odd. I.
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člověka a mladého chlapce, nachází přirozený svět, ve kterém oba žijí. Ani jeden z nich 

se zatím neodcizil své osobní reálné zkušenosti, svému vlastnímu pochopení světa, v 

němž  stále  platí  ideály  dobra  a  zla,  a  ne  neutrality,  práv  spojených  propojených  s 

povinnostmi, ideály pokory a ne pýchy etc. „Je to onen ještě neindeferentní svět našeho  

prožívání, s nímž jsme zcela osobně spojeni svou láskou, nenávistí, úctou, pohrdáním,  

tradicí,  svými  zájmy  i  nereflektovaným  kulturotvorným  cítěním.  Je  to  terén  naší  

neopakovatelné, nepřenosné a nezcizitelné radosti i bolesti; svět, v němž, skrze nějž a za  

nějž nějak odpovídáme; svět naší osobní odpovědnosti“98

Na druhé straně moderní  společnost ,ve které žijeme, se už z  tohoto přirozeného 

světa vymanila a bere ho jako přítěž, jako „vězení předsudků“99 Ba co víc, věda se snaží 

tento svět nyní podrobit.  Namísto ověřených vzorců se pokouší dosadit svoje vlastní 

zákony,  „gigantomanickým a veskrze brutálním vpádem neosobně objektivní vědy.“100 

Viníkem  této  situace  však  podle  Havla  není  věda  samotná,  ale  pýcha  moderního 

člověka. Člověk si hraje na Boha a to se mu nevyplácí, podobně jako Donu Juanovi a 

Faustovi. Odmítnutím  „absolutního horizontu vztahování“101, který člověku ukazoval, 

že ho může něco překračovat, a  „předobjektivní zkušenosti“102 neovlivněné vědou, se 

člověk zbavil svého svědomí, své osobní odpovědnosti. Moderní člověk se schovává za 

neosobní objektivitou a chybí mu vyšší cíl, ideál. O ten ho připravil Galileo, se svojí 

neosobní objektivní vědou, a Machiavelli se svojí racionalistickou technikou moci.

Typickým  příkladem  těchto  božských  pokusů  je  kolektivizace,  kterou  provedl 

totalitní  režim ve  východní  Evropě.  Navíc  západní  státy  se  projevily  jako naprosto 

neschopné  hlubší  reflexe  a pochopení,  protože  odsuzují  tyto  projevy  jako 

mimoevropské a necivilizované. Dle Havla je to právě opačně, neboť to byla Evropa, 

která  první  prošla  bouřlivým technologickým vývojem a  díky  tomu ovládla  zbytek 

světa. Přitom vztah ostatních států k totalitním systémům byl pro Havla velice důležitý. 

Totalitní  systém považoval  za nedílnou část  moderní  společnosti,  ve které problémy 

98 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30], odd. I.

99 Tamtéž.

100 Tamtéž.

101 Absolutní horizont je pro člověka hranice jeho vnitřního subjektivního světa. Vztahování se k ní je 
znamená příjmutí něčeho vyššího, nějakého principu, jsoucna etc., které stojí nad člověkem. 
Vztahování se k tomuto horizontu hraje roli sebereflexe, která člověku přisuzuje osobní odpovědnost. 
Havel tuto koncepci rozvíji již v Dopisech Olze.

102 Předobjektivní zkušenost je zkušenost, pramenící z našeho vlastního niterného poznání, nikoli poznání 
někoho jiného přejaté prostřednictvím objektivní vědy.
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vykrystalizovaly v hlubší a lépe rozeznatelné formě. Od západních států (a podle této 

eseje i zbytku světa) se liší jen viditelností krize, jinak jsou ale postaveny na stejných 

základech. V obou formách existuje odlidštěná byrokratická mašinerie, nelítostný boj o 

moc, i silná ideologická manipulace člověka.

V  další  pasáži  textu  Havel  deklaruje  své  zděšení  nad  nepochopením  situace 

západních  myslitelů.  Havel  zde  líčí  některé  otázky  jejich  upřímného  zájmu,  které 

ukazují, že jejich myšlení není schopné opustit již zažitý způsob myšlení. Jejich otázky 

postrádají jakýkoliv širší kontext. Ptají se Havla, zda si myslí, že (Havel a disidenti) 

něco  změní,  když  je  jich  tak  málo,  také  jestli  je  odpůrcem  socialismu  nebo  jen 

reformistou, co pro ně (disidenty) mohou udělat etc. Všichni však vidí problém, jen na 

východ od Německa, na svou zemi ani nepomyslí.

„V nejhlubším smyslu jde přece o něco jiného: o záchranu všech, tedy ve stejné  

míře mou i toho, kdo se mne ptá. Anebo tu snad nejde o společnou věc? Nejsou  

snad  mé  špatné  vyhlídky  či  naopak  naděje  i  jeho  špatnými  vyhlídkami  či  

nadějemi? Což mé zavření není útokem proti němu a jeho obelhání útokem proti  

mně?  Což  není  ničení  člověka  v  Praze  ničením  všech?  Což  lhostejnost  ke  

zdejším věcem nebo dokonce iluze o nich není přípravou pro tutéž mizerii jinde?  

Což není jejich mizerie předpokladem mizerie naší? Vždyť tu přece nejde vůbec  

o nějakého českého disidenta jako osobu v tísni, která potřebuje pomoc [...], ale  

o to, co jeho nedokonalé snažení a jeho osud říkají a znamenají, co vypovídají o  

stavu, osudu, šancích a bídě světa.“103

Celá předcházející  pasáž je plna odkazů na Solženicyna a  jeho Ostrov Gulag,  na 

Dona Juana, Pyrha etc. Všechna tato přirovnání užívá za účelem zdůraznit nepatřičnost 

a rozporuplnost snah a cílů moderní společnosti. Po této emotivní pasáži Havel přichází 

se „smysluplnou alternativou“104, svoji koncepcí nepolitické politiky. Tu zde prezentuje 

velice idealistickou až naivní formou. Za základní obranu proti odosobněné moci a vědě 

považuje zjevování radikální jinakosti105 a návrat k sobě samým, odpovědný duchovní a 

technologický růst v zájmu obecného blaha nikoli sobeckého zisku, což ve výsledku 

rozloží základy, na nichž totalitarismus stojí.

V  Politice  a  svědomí Havel  jakoby  konsoliduje  všechny  dosavadní  definice 
103 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30], odd. III.

104 Tamtéž, odd. IV.

105 V návaznosti na Šafaříka Havel používá jinakost jako subjektivitu.
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nepolitické  politiky  z předchozích  děl  a  prezentuje  je  ve  vypjaté  formě  s  cílem 

„probudit“ západ, přimět jej pochopit to, že krize není jen na východě, ale všude.

„Jsem příznivcem „antipolitické politiky“. Totiž politiky nikoli jako technologie  

moci a manipulace s ní nebo jako kybernetického řízení lidí nebo jako umění  

účelovosti,  praktik a intrik, ale politiky jako jednoho ze způsobů, jak hledat a  

dobývat  v  životě  smysl;  jak  ho  chránit  a  jak  mu  sloužit;  politiky  jako  

praktikované  mravnosti;  jako  služby  pravdě;  jako  bytostně  lidské  a  lidskými  

měřítky se řídící starosti o bližní.“106

V tomto odstavci Havel představil de facto všechny hlavní myslitele, z nichž v tomto 

konceptu  vychází.  Dobývání  smyslu  života  od  Patočky,  praktikovanou  mravnost  a 

starost o bližní od Masaryka, bytostně lidské hodnoty od Šafaříka a odmítání politiky 

jako pouhé technologie moci na Arendtovou. V celém textu je takových odkazů ještě 

mnohem více. Navíc v této chvíli už antipolitická politika hraje roli plnohodnotného 

řešení společenské krize, což dosavadní nepolitická politika nebyla.

106 Tamtéž, odd. IV.
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4. Kapitola: Nepolitická politika a další koncepty
V této kapitole jsou připomenuty hlavní poznatky z minulých kapitol a shrnuty Havlovy 

hlavní filosofické koncepty. Je zde nastíněn vývoj koncepce nepolitické politiky, a také 

její definice.

4.1. Vývoj koncepce nepolitické nepolitiky

V Zahradní slavnosti se ještě o nepolitické politice ani zdaleka nehovoří. Jsou zde ale 

přítomny základy, o které se opírá. Zahradní slavnost je reflexí tehdejší společnosti, v 

níž Havel znázorňuje fenomén rozkladu identity. Z rozborů jeho pozdějších textů již 

víme, že rozklad identity hraje v koncepci nepolitické politiky velkou roli. Je to právě 

boj  o zachování identity,  který je charakteristický pro život  v pravdě a nepolitickou 

politiku. Na druhé straně Havel v této hře pouze kriticky popisuje, ale nenabízí žádná 

východiska.

V  Dopisu  Gustávu  Husákovi již  Havel  přímo kritizuje  komunistický  režim,  jako 

viníka fenoménu ztráty identity.  Režim nutí  své občany žít  ve lži,  k čemuž využívá 

ideologie. V zájmu lepší kontroly lidem podsouvá umělou identitu a odstraňuje jejich 

původní přirozené hodnoty. Režim se brání jakékoli hlubší reflexi ze strany lidí, a proto 

jejich svět zmenšuje na pouhé „žití pro žití“, ve kterém přemýšlení není vítáno, a ve 

kterém  se  rozvíjejí  špatné  lidské  hodnoty  jakými  jsou  kariérismus,  sobectví  a 

lhostejnost.  Havel  zde  určuje  strach jako  hlavní  motivační  faktor.  Dále  se  také 

konkrétněji  zabývá  rolí  byrokracie,  která  je  podle  něj  základem  fungování  režimu. 

Havel je v tomto textu již velice kritický, ale stále ponechává řešení krize v kompetenci 

režimu. Je to však právě  Dopis Husákovi, ve kterém si Havel definoval krizi, kterou 

poté v Moci bezmocných a v dalších textech hodlá řešit.

Text  Charty 77 je dalším posunem ve směru nepolitické politiky. Charta sice také 

ještě nenabízí žádné východisko pro společnost, avšak už jsou zde konkrétně vymezeny 

jednotlivé  problémy,  které  mají  být  řešeny.  Havel  stále  ponechává  řešení  krize  na 

režimních  strukturách,  avšak  jeho  přístup  se  mění.  Na  místo  pouhého  kritického 

popisování již přistupuje k otevřené činnosti. Charta má být společenství, které hodlá 

upozorňovat (veřejně) na porušování lidských práv. Tímto Havel přijímá odpovědnost 

za  své  činy,  a  začíná  „žít  v  pravdě“  v  oné  vyšší  úrovni,  kde  se  již  počítá  se 

strukturovanou „službou pravdě“ ve společnosti.
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V textu Moci Bezmocných nalézáme základ Havlovy nepolitické politiky. V této eseji 

přichází s konceptem života v pravdě, který je jejím základním východiskem. Člověk se 

životem v pravdě brání rozkladu svojí identity a žije pravý, autentický a hlavně svůj 

život. Navíc se díky žití v pravdě otevírá potenciál pro získání moci. Disidenti, tedy lidé 

žijící  v  pravdě  veřejně,  mohou  získat  určitý  typ  moci  právě  tím,  že  šíří  pravdu  a 

autentičnost. Oproti Dopisu je zde změna v pojetí života ve lži, který byl vlastní pouze 

komunistickému režimu. V Moci bezmocných je život ve lži rozšířen i na Západ, kde je 

však méně patrný. Krize společnosti je rozšířena na všechny evropské státy107, přičemž 

život v pravdě se stává řešením této krize.

Dopisy Olze jsou pro kontext nepolitické politiky důležité také, protože v nich Havel 

zpřesňuje některé koncepty, například život v pravdě. V jeho rámci se lidé vztahují k 

absolutnímu  horizontu  (což  je  de  facto  forma  víry)  a  objevují  své  před-objektivní 

zkušenosti. Spíše než nepolitická politika je zde však probírána technická civilizace a 

její kritika. Dopisy Olze jsou zajímavé také tím, že je zde možné přímo pozorovat vliv 

režimu (a přeneseně tedy i technické společnosti) na Havla a jeho způsob myšlení.

Politika a svědomí hraje roli shrnutí jeho dosavadních poznatků. Koncept nepolitické 

politiky je navíc ještě rozšířen a hlouběji propojen s kritikou moderní společnosti. Havel 

zde již nehovoří o krizi východu, či západu, ale o krizi celosvětové. Život v pravdě i  

nepolitická  politika  jsou  součástí  širší  antipolitické  politiky,  která  má  být  řešením 

celosvětové krize mravních hodnot a identity. Tato antipolitická politika je založena na 

mravních základech a starosti o bližní, a odmítá tradiční machiavellistické pojetí moci 

jako pouhé techniky řízení lidí. K rozšíření došlo i zde, protože antipolitická politika už 

není pouhým ad-hoc nástrojem řešení krize, je to nový alternativní způsob spravování 

státu, který vrátí moc blíže lidem. Od nepolitické politiky se liší také tím, že umožňuje 

disponovat s politickou mocí, což je v případě nepolitické politiky nepřijatelné.

4.2. Nepolitická politika vs. antipolitická politika

Co  tedy  vlastně  je  nepolitická  politika?  Nepolitická  politika  je  ve  své  podstatě 

alternativní  způsob chování  skupiny lidí,  „bezmocných“,  kteří  stojí  mimo mocenské 

struktury  státu  a  svým  nepolitickým  jednáním  získávají  moc.  Jejím  základním 

principem  je  život  v  pravdě,  jakožto  reakce  na  konkrétní situaci  v tehdejším 

komunistickém režimu, který bránil občanům se politicky angažovat. Život v pravdě, 

107 Státy východního bloku i státy západního bloku.
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který Havel poprvé definoval v Moci Bezmocných, znamená autentické bytí, zjevování 

své radikální jinakosti a přijmutí odpovědnosti za sebe, i za společnost. Žitím v pravdě 

si člověk zachovává svoji identitu a brání se před všední vyprázdněnou uniformitou 

společnosti, která na místo svých bytostných hodnot přijala cizí a umělé. Žití v pravdě 

začíná tím, že člověk odmítne „hrát hru“ režimu a tím jej přestane vnitřně podporovat. 

„Vyšší  úroveň“  bytí  v  pravdě  však  znamená  organizovanou  a  propracovanější 

angažovanost  ve společnosti. Do tohoto vyššího stupně se řadí disidenti, „bezmocná“ 

opozice  režimu.  Disidenti  se  rozhodli  sdělovat  svoje  názory  veřejně,  nehledě  na 

následky. Tím, že žijí v pravdě, šíří pravdu a vztahují se k nějakému vyššímu principu 

(absolutnímu horizontu). Disidenti mají také potenciál ovlivnit zbytek společnosti žijící 

ve  falešném  světě  vykonstruovaných  identit,  aby  odmítl  žít  ve  lži  a  tím  přestal 

podporovat režim.

Havel  ve  své  definici  využívá  pojetí  moci  Hannah  Arentové  jako  mocenského 

potenciálu. Moc disidentů Havel popisuje v Moci bezmocných. Nejedná se o moc v 

klasickém  dáhlovském108 slova  smyslu,  ale  spíše  o  jakousi  kvasi-moc  a  mocenský 

potenciál. „Z toho, co už bylo o zvláštnostech post-totalitního systému řečeno, vyplývá,  

že  to,  co  se  jeví  v  určitém  okamžiku  jako  síla  nejpolitičtější  a  co  samo  sebe  tak  

reflektuje, nemusí nutně – v poměrech, kde každá nezávislá politická moc je především  

mocí potenciální – skutečně takovou silou být. A pokud jí to opravdu je, pak jen a jen  

dík svému „před-politickému“ kontextu.“109 V tomto úryvku jako by parafrázoval právě 

Arendtovou.  Disidenti  jakožto skupina lidí,  kteří  jen hlásají  své názory a  organizují 

neoficiální  kroužky,  by  neměla  mít  fakticky  žádnou  moc.  Nekontrolují  armádu  ani 

nevyužívají sílu a vyhrožování. A přesto jim Havel připisuje jistý druh moci. Tato moc 

chrání  disidenta  před  snadným  odstraněním,  které  by  režimu  způsobilo  veliké 

komplikace.  To je  dáno jeho popularitou  na  západě.  Disident  také  může odhalením 

pravdy přesvědčit lidi, žijící ve lži, a tím de facto odčerpat část moci režimu na svou 

stranu. Tato moc má však svá omezení a disident ji nemůže využít kdykoli. Moc získá 

až v případě nějaké vnější události.

Post-totalitní  režim  potlačoval  svobodný  autentický  projev  a  nepolitická  politika 

měla být východiskem pro tuto situaci. Tato koncepce se vztahuje k období před rokem 

108 „Aktér A má nad aktérem B moc do té míry, do jaké je schopen přinutit aktéra B udělat to, co by jinak  
neudělal.“ DAHL, R. A. (1957). The Concept of Power. In. Behavioral Science. roč. 2, č. 3.s. 202-
203.

109 HAVEL, V. (1978). Moc bezmocných [online]. [cit. 2014-4-24], odd. XV.
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1989, protože byla navázána na bipolární rozdělení světa. S rozpadem Sovětského svazu 

a pádem komunismu v Československu však tato koncepce ztrácí velkou část  svých 

základů. Na jaře 1990 už nevládla ideologie, která lidem nutila život ve lži.  Lidé se 

mohli svobodně rozhodovat a disidenti přestali být disidenty, neboť už nebyl nikdo, kdo 

by je utiskoval. Navíc mnoho z nich (včetně Václava Havla) vstoupilo do politiky, čímž 

se  z  jejich  nepolitické  politiky  stala  politika  klasická  politická.  Havel  však  něco 

podobného zřejmě předpokládal, protože již o několik let dříve tuto koncepci upravil do 

podoby antipolitické politiky.

Antipolitická  politika  představená  v  Politice  a  svědomí, je  koncept  podobný 

nepolitické politice, avšak zároveň je aplikovatelný i na dobu po pádu komunismu v 

Českých zemích. Celá koncepce je opět postavena na atributech života v pravdě, který 

zde  už  však  není  explicitně  zmiňován.  Autenticita,  mravnost,  odpovědnost,  osobní 

zkušenost etc. jsou prostředky, jakými lze dojít k  „rekonstituování přirozeného světa  

jako pravého terénu politiky.“110 Z toho vyplývá, že jednání v politické oblasti je nutné 

ke změně společnosti. Pokud má být politika podřízena mravnosti, je nutné to učinit v 

rámci politické oblasti.  Podobně jako nepolitická politika byla alternativou k politice 

režimu, tak antipolitická politika je alternativním přístupem k politice klasické. Zatímco 

klasický přístup symbolizuje technologie moci a manipulace, tak antipolitický přístup je 

způsobem hledání životního smyslu,  služby pravdě a praktikované mravnosti111.  Tato 

koncepce má být východiskem celosvětové krize moderní společnosti. Je samostatným 

uceleným politickým programem, což nepolitická politika být odmítala.

4.3. Kritika moderní společnosti

V návaznosti na nepolitickou politiku je vhodné zmínit ještě onu kritiku společnosti, 

kterou Havel využívá ke zdůvodnění nepolitické politiky. Dopisu Gustávu Husákovi se 

Havel  zamýšlí  nad  stavem  společnosti  v  tehdejším  Československu.  Zjišťuje,  že 

společnosti  vládne  strach,  který  se  stal  zevšednělou  součástí  každého  dne.112 

Deklarovaná lidská práva jsou režimem ignorována a porušována. Konkrétně vymezena 

jsou potom v  Prohlášení Charty 77. Lidská svoboda byla ponížena na úroveň výběru 

110 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30], odd. III.

111 Tamtéž, odd. IV.

112 HAVEL, V. (1975). Dopis Gustávu Husákovi [online]. [cit. 2014-4-30].
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ledničky.113 Ze společnosti se vytratily morální hodnoty a každý „hraje sám za sebe“. 

Proto dochází k rozvoji sobeckosti a kariérismu, který je přímo podporován podstatou 

režimu.  V  Moci  Bezmocných je  tato  kritika  rozšířena  o  byrokracii  a  ideologii. 

Byrokracie  jako  mohutný  odlidštěný  aparát,  který  ovládá  vše  a  všechny,  se  stal 

pomocníkem a udržovatelem ideologie. Z té se díky odstranění občanů z koloběhu moci 

stal jakýsi samopohyb114, nezávislý dokonce i na lidech, kteří pod ji využívají k vládnutí. 

Pokud  vládnoucí  garnitura  odstoupí,  na  její  místo  je  dosazena  nová  a  ideologie  je 

zachována.

Tato  kritika  post-totalitního režimu je  však velice úzce  spjata  s  kritikou moderní 

společnosti,  kterou  rozvíjí  v  Moci  bezmocných a  Politice  a  svědomí.  V  Moci 

bezmocných Havel  totiž  tuto  vztahuje  i  na  kapitalistický  západ,  jehož  obrazem  se 

totalitní  režimy staly.  V Politice a svědomí Havel přirovnává totalitní  a post-totalitní 

režimy k  „vypouklému zrcadlu“115, ve kterém jsou problémy společnosti vidět jasněji 

než na západě. Z toho vyplývá, že ty samé problémy lze najít i kdekoli jinde na světě.

Postaví-li se proti sobě post-totalitní režim a demokracie, zjistíme, že podobnost je 

více  než  velká.  Z  pragmatického  hlediska  post-totalitní  režim  ke  svému  přežití 

potřeboval  potlačovat  svobody jednotlivců,  jinak by zanikl.  Podobně je  však také  v 

demokratickém režimu legální, že se v případě potřeby tyto svobody poruší, aby byl 

zachován demokratický pořádek. Oba režimy jsou silně závislé na mohutné byrokracii. 

Správa státu totalitním, i demokratickým způsobem vyžaduje velké množství lidí, kteří 

kontrolují jeho chod. V rámci efektivity k tomu potřebují informace o každém jednom 

občanovi.  Rozdíl  mezi  demokracií  a totalitou  je  v  tom,  že  totalita  těchto  informací 

využívá prakticky neustále, zatímco demokracie jich  může  využít legálně. Co se týče 

zbanalizování lidských svobod, tak to je podobné v obou režimech. Jak v post-totalitě, 

tak v demokracii se lidé zabývají hlavně materiálními věcmi. Zajímá je jaké auto si 

koupí, či jestli pojedou na dovolenou na Šumavu nebo do Chorvatska, ale neřeší už to, 

jestli budou jejich děti vůbec moci cestovat. Svobody jsou v demokracii nedotčeny, ale 

jak jsem zmínil výše, mohou být v případě potřeby porušeny.

Politické svobody má každý občan k dispozici, ale je otázkou zůstává na kolik jsou 

většinou společnosti využívány. V České republice v posledních parlamentních volbách 

113 Tamtéž.

114 HAVEL, V. (1978). Moc bezmocných [online]. [cit. 2014-4-24], odd. IV.

115 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30], odd. II.
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hlasovalo  necelých  60%  voličů116.  To  znamená  že  téměř  polovina  naší  společnosti 

resignovala na své volební právo. V návaznosti na Arendtovou lze říci, že se 40% lidí 

dobrovolně zbavilo své svobody. Přitom parlamentní volby patří k volbám s nejvyšší 

účastí. Tato čísla souvisí s mýtem politiky jako nedostupné oblasti, ve které obyčejný 

člověk nic nezmůže. To je však v přímém rozporu s Havlovým pojetím politiky. Tím, že 

lidé nechodí k volbám (což je jeden z mála principů delegujících moc na občana), se 

zříkají své odpovědnosti za stát, ale i za sebe. A odpovědnost je jedním ze základních 

bodů života v pravdě. Bez něj se lidé propadají k životu ve lži. Namísto důležitějšího 

duchovního posunu společnost setrvává stále na stejném místě. Ideologie komunismu 

byla  nahrazena  konzumním  uctíváním  povrchních  požitků.  Mocné  lobby  financují 

televizní reklamy, které nás neustále nutí přemýšlet nad banálními věcmi. A právě toto 

činí Havlovu kritiku stále aktuální.

116 Viz. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 
26.10.2013. In. volby.cz. [online]. [cit. 2014-5-12].
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5. Kapitola: Jednání v rámci nepolitické politiky117

V této poslední části je na místě reflexe některých Havlových činů a událostí z jeho 

života.  Sledované události  z  období  1968-89 jsou porovnány s koncepcí  nepolitické 

politiky.  Období  je  ohraničeno  rokem  1989  proto,  že  v  době  Pražského  jara  lze 

pozorovat jeho první veřejné projevy, a v roce 1989 období nepolitické politiky končí 

vstupem  do  politiky.  Havel  se  i nadále  snažil  v politice  být  tím  uvědomělým, 

nestranným a moralizujícím prvkem, o čemž vypovídají jeho často kritické projevy118 a 

snaha organizovat i nadále intelektuální spolky119. Ne vždy se mu to však dařilo120. Tato 

kapitola se zaměřuje na konkrétní činy, které jsou porovnány s konceptem nepolitické 

politiky.

5.1. Jednání v rámci nepolitické politiky

Pro nepolitickou politiku je klíčových několik věcí. Zaprvé je to její povaha, která je 

striktně nepolitická. Disidenti stáli mimo tradiční mocenské struktury státu a nijak se 

nepodíleli na jejich kontrole. Zadruhé je to život v pravdě, který je jednak jakýsi soubor 

pravidel jak morálně žít, a jednak je to impulz pro veřejnou angažovanost. Právě kvůli 

veřejné angažovanosti post-totalitní režim činí z nepolitických činností politické. Pokud 

však disident začne disponovat tradiční mocí, přestává být disidentem a začíná jednat 

mimo rámec nepolitické politiky. Podobně také pokud nějakým činem přeruší svůj život 

v pravdě, přestává být součástí nepolitické politiky, protože ta je založena na mravním a 

autentickém životě.

Havlova koncepce nepolitické politiky vzniká zhruba v polovině 70. let. Zařadit do ní 

však lze i některé jeho činy z předchozího období.  Zmínit  je vhodné například jeho 

117 Události jsou použity z výběru z II. kapitoly této práce. Jako akt nepolitické politiky lze u Havla 
označit i většinu jeho ostatních děl, avšak z důvodu omezeného rozsahu práce zde nejsou zmíněna.

118 Viz. např. Novoroční projev prezidenta ČSSR Václava Havla z 1. ledna 1990 se svou slavnou větou 
„Naše země nevzkvétá“, a také Projev prezidenta republiky Václava Havla k oběma komorám 
Parlamentu České republiky z 9. prosince 1997.

119 Viz. např. intelektuální konference Forum 2000 ze 4. září 1997.

120 Viz. např. jmenování Miloše Zemana premiérem menšinové vlády ČSSD s tichou podporou ODS v 
červnu 1998, tzv. Opoziční smlouva.
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kritické  projevy  na  sjezdech  spisovatelů  v  roce  1965121 a  1967122,  a  také  jeho 

angažovanost v období Pražského jara. 4. dubna 1968 publikuje článek Na téma opozice 

v Literárních listech123, ve kterém vyzývá k obnovení politické plurality. Dále v dubnu 

zakládá  Kruh  nezávislých  spisovatelů  a  také  Koordinační  centrum  nezávislých 

organizací. Všechny tyto události spadají do roviny „vyššího“ života v pravdě, a tedy 

i nepolitické politiky. Havel totiž otevřeně sděluje pravdu a angažuje se ve společnosti v 

zájmu ostatních lidí.

V roce 1975 Havel publikoval kritický  Dopis Gustávu Husákovi,  v němž vyjádřil 

svoje vlastní názory na stav společnosti a pokusil se nějakým způsobem situaci řešit, 

angažovat se. Na druhé straně řešením bylo pouhé upozornění stávajících politických 

institucí, což k nějaké zásadní změně vést nemohlo. Do oblasti nepolitické politiky to 

však zařadit lze, protože Havel sepsal dopis veřejný, a tudíž dopis politický.

O rok později v roce 1976 se Havel angažoval v procesu se skupinou Plastic People 

of the Universe tím, že pořizoval nahrávky z líčení a poskytoval je zahraničním médiím. 

Zde tedy podmínkám života v pravdě i nepolitické politiky vyhověl. Navíc ještě téhož 

roku spoluvytvořil  Prohlášení Charty  77.  Dokument požadující  dodržování  lidských 

práv a zároveň utvářející nezávislou skupinu je dobrým příkladem života v pravdě a 

nepolitické  činnosti.  V  samotném  textu  Charty  však  vzniká  rozpor  mezí  jejími 

požadavky a Havlovou filosofií. V Prohlášení Charty je totiž napsáno toto: „CHARTA 

77 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány.“ Navíc „CHARTA 77 není základnou k  

opoziční politické činnosti,“ nechce vytvářet vlastní politický program, „ale [chce] vést  

v oblasti svého působení konstruktivní dialog s politickou a státní mocí.“ Toho má být 

dosaženo  upozorňováním  na  různé  případy  porušování  lidských  práv  a  návrhem 

nápravy.124

Připomeňme se nyní zelináře z Moci bezmocných a jeho ceduli. Havel zde dokazuje, 

že ceduli  vystavil  ze  strachu o  své bezpečí,  svoji  rodinu,  zákazníky etc.  Tím,  že  ji 

vystavil, vyjádřil podporu režimu, který tím získal moc. Komunistický režim tedy čerpal 

moc ze strachu, byl na něm založený a bez něj by zanikl.

121 Projev O uhybném myšlení z 9. června 1965 pronesený na konferenci Svazu Československých 
spisovatelů.

122 Projev z 28. června 1967 pronesený na IV. sjezdu Svazu Československých spisovatelů.

123 HAVEL, V. (1968). Na téma opozice. In. Literární listy, roč. 1, č. 6, 4. dubna 1968, s. 4.

124 Prohlášení Charty 77 ze dne 1.1.1977 [online]. [cit. 2014-4-27].
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Nyní  se  dostáváme  opět  k  Chartě,  v  jejímž  úvodu  je  deklarován  požadavek  na 

dodržování lidských práv, a to včetně práva na svobodu od strachu. „Statisícům dalších 

občanů je odpírána svoboda od strachu.“ Z citátu Moci bezmocných ale vyplývá, že 

pro režim byl strach otázkou existence. A signatáři si toho jistě byli vědomi. Potom však 

kladením požadavku na svobodu od strachu zároveň odmítají režim ve své podstatě. A 

to  lze  označit  za  politickou  opoziční  činnost  a vytyčování  vlastního  programu 

společenských  změn.  Z  hlediska  života  v  pravdě  tedy  upozorňují  společnost  na 

problémy, čímž lidem dávají šanci nápravy. Na druhé straně však publikují  částečně 

pravdivé  a zavádějící  informace,  což  je  v  rozporu  s  Havlovou  definicí  nepolitické 

politiky jako  „praktikované mravnosti  a  služby  pravdě.“125 Podle  Radima Palouše126 

však  „Charta  položila  znepokojivou  otázku  ve  chvíli,  kdy  vznikla.  Je  to  otázka  

schopnosti lidí starat se o věci veřejné, ne jenom o svůj vlastní prospěch, ale o prospěch  

všech, aniž by chtěli něco vnucovat.“127

S Chartou souvisí i další ze zkoumaných činů, kterým je ono přiznání z května 1977. 

Havel  jej  podepsal,  aby  se  dostal  z  vězení.  Obsahem  této  dohody  bylo  veřejné 

odsouzení  svého  dosavadního  působení  v  rámci  Charty  a  zřeknutí  se  budoucích 

politických aktivit. Havel tuto dohodu nejprve považoval za vychytralé přelstění režimu, 

avšak později k ní stanovisko změnil. Navíc z hlediska života v pravdě zde opět vzniká 

problém. Není pochyb o tom, že by se drtivá většina lidí zachovala podobně. Na druhé 

straně tento čin učinil další skvrnu na Havlově štítu života v pravdě. Havel totiž de facto 

popřel svoje dosavadní snahy a ideály, aby mohl být propuštěn mezi „stádní“128 zbytek 

společnosti.

V dubnu  1978 Havel  spoluzakládá  VONS,  který  si  vzal  na  starosti  prošetřování 

případů nespravedlivě  stíhaných  lidí.  O každém případu  vzniklo  sdělení,  které  bylo 

následně předáno do rukou státním orgánům a mezinárodním tiskovým agenturám. Na 

rozdíl  od  Charty  tito  lidé  poukazovali  na  konkrétní  případy  nespravedlností,  kvůli 

čemuž byli později tvrději souzeni. Navíc v tomto případě si výbor osoboval autoritu 

kontroly  politických  orgánů.  Pokud  by  výbor  disponoval  i  nápravnými  prostředky, 

spadal by do oblasti politické. Takto jeho činnost spadá do oblasti nepolitické politiky. 

125 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30], odd. IV.

126 Martin Palouš je ředitel knihovny Václava Havla a jeden z prvních signatářů Charty. 
127 Rozhovor s Martinem Paloušem. Charta 77: Komu tím sloužili? Socialismu ne....In. ceskatelevize.cz 

[online]. [cit. 2014-5-9]

128 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30].
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Esej  Moc bezmocných nepochybně spadá do kategorie nepolitické politiky, neboť v 

ní  Havel  otevřeně  a  autenticky  píše  své  názory  na  komunistický  režim  i  moderní 

společnost jako takovou. Text navazuje na Dopis Husákovi, avšak liší se tím, že už je v 

něm představeno samostatné alternativní řešení situace.

V roce 1979 byl Havel odsouzen za trestný čin podvracení republiky a vězněn až do 

roku  1983.  V tomto  období  sepisuje  své  nejznámější  dílo,  Dopisy  Olze.  V  těchto 

dopisech je velice patrná autentická zkušenost. Havel zde líčí své niterné pocity a dojmy 

vůči svým přátelům, spoluvězňům, politikům etc. Jeho autentický život v pravdě tedy 

byl naplněn, avšak nikoli už nepolitická politika. V té době totiž tyto dopisy četli jen 

lidé z okruhu Havlových přátel. Celá společnost se o nich mohla dovědět až o několik 

let později.

Esej  Politika  a svědomí Havel  píše  v únoru 1984 k příležitosti  předání  čestného 

doktorátu.  Zde  je  opět  koncept  nepolitické  politiky  upraven  a  rozšířen  do  podoby 

seriózní alternativy klasickým formám vládnutí. Formát připomíná Dopis Husákovi, text 

je stručný a výstižný. A také politický. V textu je mimo filosofických konceptů použito i 

mnoho  moderních  marketingových  taktik,  které  mají  navodit  naléhavost.  Např. 

několikeré dovolávání se Solženicyna a Fausta působí až demagogickým dojmem. Na 

Havlovu obranu však musím říci,  že takovému projevu politici naslouchají lépe, než 

nějaké obsáhlé a hutné stati, a tudíž i šance na změnu byla vyšší. Tento skutek lze pod 

nepolitickou politiku zařadit,  neboť se jedná o veřejný (zprostředkovaný) projev,  ve 

kterém opět sděluje své autentické myšlenky. A ačkoli je touto formou s publikem mírně 

manipulováno, je to ze snahy o větší impakt textu.

Do rámce nepolitické politiky lze zařadit i Havlův projev na folkovém festivalu v 

Lipnici  nad Sázavou z roku 1988. Ačkoli  se jednalo o velice krátké vystoupení129 a 

Havel  promluvil  jen několik vět,  do oblasti  nepolitické  politiky zařadit  lze.  Publiku 

sdělil své pocity z festivalu a podpořil spikleneckého ducha, což se dá považovat za 

autentický názor.  Co se (ne-)političnosti  týče,  Havel tímto projevem získal sympatie 

dalších lidí, a tudíž i další „moc bezmocných“, čímž z něj režim automaticky politický 

čin učinil.

Posledním zkoumaným jednáním je Havlova činnost v roce 1989.  Do nepolitické 

politiky lze zařadit události Palachova týdne, kdy se Havel s mnoha jinými pokoušel 

129 REJŽEK, J. (2013). Lipnice 1988. Václav Havel zde prolomil veřejné mlčení trvající 19 let. In. 
Idnes.cz [online]. [cit. 2014-5-2].
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uctít  památku  Jana  Palacha  a  položit  zde  květiny.  K  tomu  ale  nedošlo,  protože 

Václavské náměstí  bylo hlídáno příslušníky VB. Havel byl kvůli tomu nepodmíněně 

odsouzen  na  9  měsíců,  avšak v  polovině  května  byl  na  zahraniční  i  domácí  nátlak 

umělců a intelektuálů předčasně propuštěn. V tuto chvíli je dobře patrné, kolik lidí již za 

ním stálo a bylo ochotných pro něj riskovat.

V  červnu  následovala  petice  Několik  vět,  která  byla  podobného  ražení  jako 

Prohlášení Charty  77.  Byla  veřejná  a opět  splnila  nepolitický  charakter.  V  tomto 

případě  se  však  už  jedná  o  hraniční  případ.  Z  hlediska  života  v pravdě  požadavky 

reprezentovaly autentické názory lidí, kteří ji podepsali. Petici však podepsalo několik 

desítek  tisíc  lidí.  A takové množství  lidí  již  určitou  politickou mocí  disponuje,  a  to 

nehledě na její nepřiznání a přehlížení režimem.

Před Sametovou revolucí zde ještě připomenu dva Havlovy rozhovory, pro časopis 

Sport130 a Lidové noviny131. V prvním zmíněném rozhovoru prohlásil, že nikdy neměl 

politické ambice, a ani nemá touhu stát se profesionálním politikem.  „Docela by mě 

bavilo být kingmakerem, ale nebavilo by mě být kingem.“ Toto je velmi zajímavý výrok, 

přihlédneme-li k tomu, že o několik měsíců později se Havel politikem stal. V druhém 

zmíněném rozhovoru prohlásil,  že se nenechá do politiky natlačit proti své vůli.  Zde 

tedy již připustil možnost stát se politikem, ale pouze ze svého vlastního rozhodnutí.

V  průběhu  listopadových  událostí  Havel  sehrál  důležitou  roli.  Kvůli  neoficiální 

zprávě ze 17. listopadu o údajné smrti jednoho ze studentů se Havel okamžitě dopravil 

do  Prahy,  aby mohl  organizovat  další  postup.  V následujících  dnech  se  už  veřejně 

angažuje v organizování stávek a následných hovorů s představitely vlády. 19. listopadu 

se stává neoficiálním leaderem nově založeného Občanského fóra, což z něj de facto 

učinilo opozičního politika. Přeměna z disidenta na politika je patrná také o několik 

týdnů později při jednáních o nástupci Gustáva Husáka v úřadu prezidenta.

Pátého prosince se koná schůze krizového štábu Koordinačního centra Občanského 

fóra,  na níž  se  probírali  možní  kandidáti  včetně Havla,  který se však těšil  mnohem 

menší  podpoře  než  zkušený  a  oblíbený  Alexandr  Dubček.  V této  chvíli  z  Havla 

promluvily politické ambice, neboť připustil,  že by mohl funkci prezidenta přijmout. 

“Já samozřejmě prezidentem být nechci. Ale pakliže se situace vyhodnotí tak, že v zájmu 

130 HAVEL, V. (1989). Terén, na který nikdy nevstoupím. In. Sport. 1,3, září 1989, s. 6-11.

131 HAVEL, V. (1989). Hodina mezi zkrachovalcem a politikem. In. Lidové Noviny. 10, říjen 1989, s. 1-
2.
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vlasti bude, abych jím na krátkou chvíli byl, jsem schopen jím být.”132 Tento výrok jasně 

dokazuje  Havlovy  ambice  dostat  se  do  vrcholné  funkce.  Protože  ale  nebyl  příliš 

mediálně známý, pouští  se od této chvíle  do mediálního boje s Dubčekem a ostatními 

kandidáty,  čímž  se  z  něj  definitivně  stává  politik.  To  ostatně  dokazují  i  jeho  tajné 

schůzky například  s  ředitelem Československé  televize  Miroslavem Pavlem133,  nebo 

také premiérem nové federální vlády Mariánem Čalfou134.

5.2. Limity nepolitické politiky

V předchozí části byly kriticky zhodnoceny některé Havlovy politické činy podle toho, 

jestli  spadají  do rámce nepolitické politiky či  nikoliv.  Při  tomto zhodnocování  jsem 

narazil na některá omezení a hranice celého konceptu, které jsou nastíněny zde. Nabízí 

se rozlišení dvou kategorií, omezení vnější a vnitřní. Vnější souvisí se snahou režimu 

potlačit  jakékoliv  náznaky opozice,  s  reakcí  společnosti  etc.  Vnitřní  souvisí  spíše  s 

teoretickou stránkou koncepce. 

Vnitřní  omezení  jsou  tedy dány přímo  Havlovou  definicí  nepolitické  politiky.  V 

předchozí podkapitole jsem stanovil několik podmínek, které musí akt splňovat, aby se 

jednalo o nepolitickou politiku. Jedná se o veřejnou angažovanost osoby, život v pravdě 

a nepolitickou povahu činnosti135. Skupina disidentů okolo Havla nedisponovala žádnou 

formou klasické politické moci. Přesto však určitý vliv měla. Havel jej zmínil v Moci 

bezmocných.136 Aby tento vliv nějakým způsobem teoreticky zachytil, zaměřil se mimo 

oblast  politické  moci,  tedy na  oblast  nepolitickou.  Tímto  se  mu  podařilo  definovat 

disidentský zdroj vlivu, avšak za cenu značného omezení a zkonkretizování koncepce. 

Disidenti mohou získat moc, ale za předpokladu, že je všechna politická moc v rukou 

nějakých jiných aktérů, v Havlově případě Komunistické strany. Ta ve snaze udržet si 

veškerou moc činila z disidentských činů akty politického odporu, a dodávala jim tím 

popularitu mezi lidmi v Československu a na Západě, a tím i onu moc. Tato koncepce 

132 SUK, J. (1997). Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. Vyd. 1. Praha : Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR. , s. 80-90.

133 Havel Pavla přesvědčoval, aby mu umožnil odvysílat svůj projev v televizním prime-timu a oslovit tak 
masovou veřejnost, což se mu nakonec i za pomoci nadávek a výhrůžek podařilo. Viz. KEANE, J. 
(1999). Václav Havel: Politická tragédie v šesti dějstvích. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator.

134 S premiérem Čalfou Havel uzavřel dohodu, že Čalfa pro něj bude přesvědčovat poslance Národního 
shromáždění, za což se Havel postará o „odstavení“ Dubčeka, což se také stalo. Viz. Tamtéž, s. 285.

135 Nepolitickou povahu ve smyslu absence politické moci.

136 HAVEL, V. (1978). Moc bezmocných [online]. [cit. 2014-4-24], odd. XIV.
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potom ztrácí své uplatnění s rokem 1989, neboť aktér absolutně ovládající  politický 

prostor zanikl. Právě kvůli „omezenosti“ Havel přeměnil nepolitickou politiku na více 

univerzální antipolitickou. Díky tomu, že antipolitická politika nemusí být vztažena na 

oblast bez politické moci, ji lze vztáhnout na moderní společnost jako celek.137

Život v pravdě jako soubor mravních norem a vzorců chování je druhou podmínkou 

nepolitické politiky. Z pohledu Havla to byla jediná možnost jak si uchovat identitu a 

bránit se podsouvanému životu ve lži.  Havel totiž v této věci zaujal velice radikální 

černobílé stanovisko. Buď člověk žije v pravdě, anebo žije ve lži.  Buď autentičnost, 

nebo banálnost. Žádný mezistupeň neexistuje. Tuto část koncepce kritizuje Rezek138 v 

několika věcech. Jednak kritizuje Havla, že nedostatečně neodlišuje ty žijící v pravdě, 

potažmo ve lži.  Havel staví do jedné roviny toho, co se pro život v pravdě rozhodl 

dobrovolně ze své vůle, a toho, kdo se disidentem stal  „z nejrůznějších pohnutek“.139 

Navíc také dodává, že obyčejný člověk má jiné starosti, než je každodenní morální boj s 

režimem o svoji  autentitcitu140.  Rezek navíc argumentuje  tím,  že za život  ve lži  lze 

považovat i to, že zelinář, stejně jako tisíce dalších Čechů vlastní chalupu, na kterou 

houfně koncem týdne odjíždí.  Zelinář také nepochybně sleduje televizi  s neustále se 

opakujícím kýčovitým materiálem. Jinými slovy podle Rezka jsou komunistické rituály 

jen další formou konzumu, který společnost vyžaduje.

Rezek navíc kritizuje Havlovo pojetí i z pohledu třetí podmínky, tedy angažovanosti 

ve světě. Havel podle něj špatně pochopil Patočkovy životní pohyby, když po lidech 

požaduje  angažovanost141.  U  Patočky  totiž  angažovanost  ve  světě  spadá  pod  druhý 

životní pohyb obrany.142 Život v pravdě se vyznačuje naopak setrváváním na oné hranici 

světa. Celou koncepci pak Rezek označuje za elitistickou, neboť není určena pro celou 

společnost.

Co se týče antipolitické politiky, tak ta je zaměřena částečně odlišným směrem. Dalo 

by se říci, že nepolitická politika je návod jak získat moc, zatímco antipolitická politika 

je návod jak s mocí nakládat. V Politice a svědomí Havel antipolitickou politiku označil 

137 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30].

138 REZEK, P. (2007). Filosofie a politika kýče. Vyd. 2., upr. a rozš. Praha : Ztichlá klika, s. 45-62.

139 Tamtéž.

140 Tamtéž.

141 Tamtéž, s. 70.

142 PATOČKA, J. (1990). Kacířské eseje o filosofii dějin. Vyd. 1. Praha : Academia, s. 54-56.
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za  alternativu  politiky  jako  technologie  moci  a  manipulace,  za  „způsob  dobývání  

životního  smyslu“,  „službu  pravdě“ a  „praktikovanou  mravnost“.143 Limity  této 

koncepce leží v její přílišné idealističnosti. Pokud se politika pojme jako aréna názorů, 

jako konflikt  dvou a více stran,  potom je nutné,  aby všechny strany zastávaly tento 

antipolitický přístup. Pokud by totiž na jediné straně existoval politik-technolog moci 

nehledící  na  svoje  morální  zásady,  velmi  snadno  by  ovládl  nebo  odstranil  ostatní 

antipolitiky. Proto se tato koncepce zdá být velice idealistickou až naivní. 

Vnější limity koncepce souvisí se snahami režimu potlačovat jakoukoli potenciální 

opozici, ať už se jedná prostřednictvím médií, omezováním určitých svobod, nebo také 

zatýkáním  a  vězněním.  Kvůli  velice  omezeným  komunikačním  prostředkům  se 

nepolitická  politika  šířila  velmi  obtížně.  Toto  je  dobře  patrné  například  při  šíření 

Prohlášení Charty 77,  kterou podepsalo pouze  několik  tisíc  lidí,  a  z  toho většina z 

Prahy. Část společnosti dlouhou dobu ani nevěděla co to Charta je, protože informace 

získávala  pouze  z  ideologicky  zabarvených  oficiálních  zdrojů.  Dalším  vnějším 

omezením  byla  neochotná  reakce  společnosti,  která  dlouhou  dobu  neuvolňovala 

skutečný potenciál této koncepce. Opět v návaznosti na Rezka144 lze říci, že většina lidí 

raději zabezpečovala rodinu, než by riskovala. Toto se ovšem změnilo v roce 1989 kdy 

se lidé spojili a vyrazili společně proti režimu.

Závěr

V této bakalářské práci bylo pojednáno o Havlově koncepci nepolitické politiky, jejím 

původu, vývoji a limitech. Havel svoji nepolitickou politiku definuje různými způsoby 

a přitom  navazuje  na  několik  autorů.  Nejvýraznějším  vlivem  je  vliv  Patočkovy 

fenomenologie  (a  skrze  něj  dále  fenomenologie  Heideggerovy  a  Husserlovy).  Od 

Patočkových životních pohybů se odvíjí Havlův život v pravdě, který je klíčový pro 

nepolitickou politiku. Navíc Patočkova kritika technické civilizace ovlivnila i Havlovo 

pojetí moderní společnosti a s ní spojené pojetí antipolitické politiky. Druhým výrazným 

vlivem je Masarykův humanismus a důraz na morálku, který Havel zakomponoval i do 

života v pravdě a nepolitické politiky. Dále se v Havlově díle vyskytuje i odkaz na dílo 

Hannah Arendtové a její pojetí moci a svobody, a také odkaz na dílo Jana Šafaříka a 

jeho pojetí subjektivní pravdy a autentického jednání. V rámci práce bylo dokázáno, že 

143 HAVEL, V. (1984). Politika a svědomí [online]. [cit. 2014-4-30], odd. IV.

144 REZEK, P. (2007). Filosofie a politika kýče. Vyd. 2., upr. a rozš. Praha : Ztichlá klika.
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se  Havlova  filosofie  postupem času  vyvíjí  a  modifikuje,  což  je  například  vidět  na 

posunu od nepolitické politiky k politice antipolitické, nebo také na propojování kritiky 

post-totalitního režimu s kritikou moderní civilizace.

V práci jsem se také zaměřil na Havlova jednotlivá díla, u nichž jsou zdůrazněny 

klíčové body, a z nichž je potom nastíněn vývoj konceptu nepolitické politiky. Počátek 

nepolitické politiky spatřuji v šedesátých let, kdy se Havel začíná zabývat rozkladem 

lidské identity, tedy produktem fungování společnosti, proti němuž později postaví svůj 

život  v  pravdě  a  nepolitickou  politiku.  V  sedmdesátých  letech  rozvíjí  samotnou 

koncepci nepolitické politiky, života v pravdě a post-totalitního režimu. V osmdesátých 

letech tyto koncepce rozšiřuje a propojuje, z čehož vzniká antipolitická politika, která 

hraje roli východiska v Havlově kritice moderní společnosti. V následující kapitole jsou 

shrnuty předchozí poznatky, z nichž je vytvořena definice nepolitické politiky.

V poslední části práce jsem se zaměřil na kritické zhodnocení nepolitické politiky. 

Jednak na soulad koncepce s reálnou činností Václava Havla do roku 1989, a jednak na 

teoretické limity celého konceptu. Zde byl velice podnětný Rezkův kritický komentář. 

Konkrétní události a činy z Havlova života jsem porovnával s několika stanovenými 

podmínkami pro nepolitickou politiku. Došel jsem k závěru, že Havlovo jednání lze 

považovat za „nepoliticky politické“ až na dvě události z roku 1977.

První je tedy sepsání a publikování  Prohlášení Charty 77. Tu lze totiž z určitého 

úhlu145 považovat za přímou opozici režimu, navzdory explicitnímu popření tohoto faktu 

v samotném textu. Druhým činem bylo ono „vynucené“ přiznání, které Havel podepsal, 

aby se dostal z vězení. Z lidského hlediska je tento čin naprosto pochopitelný, avšak z 

morálního  hlediska  Havel  popřel  své  dosavadní  snahy a  názory.  Druhou  částí  páté 

kapitoly  je  stručné  zamyšlení  nad  limity  konceptu  nepolitické  politiky.  Nepolitická 

politika je kromě vnějších faktorů (reakce režimu etc.) omezena dvěma věcmi. Zaprvé 

je to vysoká náročnost, kterou Havel nastavil pro působení v rámci nepolitické politiky. 

Lidé  totiž  riskují  vše  svou  kariéru,  svůj  život,  i  životy  svých  blízkých,  aby splnili 

podmínku  autentického  veřejného  vyjevování  svých  názorů  a  případné  disidentské 

činnosti. Většina lidí na takový risk není ochotna podstoupit, což z nepolitické politiky 

skutečně činí elitistickou koncepci.

Druhým omezením je podstata nepolitické politiky spočívající právě v nepolitičnu. 

Pokud není politická oblast absolutně ovládána nějakým aktérem, pak není důvod, proč 
145 Opozice ve smyslu otevřeného odmítání režimu s cílem jej odstranit. Viz. kapitola 5.1. této práce.
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by se z nepolitických činů měly stát činy politické. Navíc pokud se disident dostane k 

reálné moci, aby mohl něco změnit,  přestává být disidentem a stává se politikem. V 

tomto ohledu je nepolitická politika velice „bezmocná“. Do jisté míry lze souhlasit i s 

Rezkovou větou,  že  „Havlovy  výklady  poskytly  útěchu potenciální  opozici,  že  stačí  

protestovat, bouřit se ve jménu identity, autentičnosti a pravdivosti.“146 To je dobře vidět 

na  příkladu  Charty,  která  se  po  většinu  svého  působení  omezovala  na  pouhé 

upozorňování.  Tento  nedostatek  Havel  odstranil  v  antipolitické  politice,  která  je 

ucelenou samostatnou koncepcí, na politické činnosti přímo založenou. Na druhé straně 

otázkou  zůstává,  zda-li,  a  na  kolik  se  toto  velice  idealistické  pojetí  politiky  nějak 

hlouběji uchytí v českém politickém prostředí. Současné trendy ukazují spíše opačným 

směrem.

146 REZEK, P. (2007). Filosofie a politika kýče. Vyd. 2., upr. a rozš. Praha : Ztichlá klika, s. 103.
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Summary

This  thesis  was  examining  the  non-political  politics  of  Václav  Havel.  It  is 

focused on Havel's individual works, in which the key points are highlighted, as well as 

the development of the concept itself. The origins of the concept are in 60's when Havel 

became to address the issue of desintegration of human identity, the product of the way 

of living in post-totalitarian regime. In 70's Havel presents the concept of life in truth, 

which is the core of his non-political politics. In 80's Havel extends and connects these 

concepts  and develops  them into  antipolitical  politics,  which  plays  a  role  in  Havel 

criticism of modern society.  The following chapter  summarizes  previous findings of 

which is a definition of anti-politics created. In the last part I focused on the critical 

evaluation of anti-politics. The theoretical concept of non-political politics is compared 

with the real actions of Vaclav Havel until 1989. Moreover there is a short reflection on 

theoretical limits of the concept. For this part Petr Rezek's criticism of Havel was very 

useful and enriching.

This  bachelor  thesis  argues  that  Havel  was  inspired  mostly  by  Jan  Patočka, 

Tomáš  Garrique  Masaryk,  Hannah  Arendt  and  Josef  Šafařík.  Specific  parts  of 

philosophy of those thinkers can be recognized in Havel's concepts. Also the concept of 

non-political politics was being altered over time. Finally in 80's it became a full and 

separate approach to the politics in general.  This younger  concept  of anti-politics  is 

closely connected with the Havel's critique of modern society.

In the part  with Havel's  actions  I  came to the conclusion  that  Havel's  doing 

might be considered "non-political" except two events in 1977. First is the writing and 

publishing of the Declaration of Charter 77. This Charter can be considered a direct 

opposition to the regime, despite explicit denial of this fact in the text itself. The second 

event was the "forced" confession that Havel signed in order to be released of jail. From 

a human perspective, this act completely understandable, but morally Havel denied his 

efforts opinions since then. The second part of the fifth chapter is a brief reflection on 

the limits of the concept of non-political politics. This concept is in addition to external 

factors (will of regime etc.) limited by two things. First, the high requirements which 

Havel  set  for  non-political  politics.  The second limitation  is  the  nature  of  the  non-

political politics lying in the area without political power.
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