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Odcházení
Pfiesnûji fieãeno, jiÏ ode‰ly. Dvû velké legendy. Dvû
postavy narozené ve znamení Vah: Václav Havel a Josef
·kvoreck˘. Oba ráno. Snad i ve stejnou hodinu. Rozdíl
‰estnáct dnÛ. Pfiesto bude za datem úmrtí jin˘ letopoãet:
u jednoho 2011, u druhého 2012. Jeden zemfiel v
severov˘chodních âechách, poblíÏ místa, kde se druh˘
narodil. Druh˘ v Torontu. První bojující o právo zÛstat
doma, i za cenu vûzení. Druh˘ zÛstával doma, i kdyÏ byl
ve svûtû. Jeden spí‰ nepraktick˘ bohém ãastokrát
zachycen˘ na fotografii s cigaretou a s oblibou jezdící v
drahém autû. Druh˘ domáck˘ typ ãlovûka peãlivû se
starající o to, aby v‰echny formality byly vÏdy vyfiízené,
kterého vozila v autû manÏelka Zdena. Jeden psal
divadelní hry a na konci Ïivota reÏíroval svÛj první film.
Druh˘ psal povídky, podle kter˘ch se toãily filmy a
divadlo bylo pro nûj okrajovou záleÏitostí. Oba nesmírnû
vzdûlaní, nadaní, pracovití a hlavnû lid‰tí. Nejãastûji se
vidûli asi pfied pÛl stoletím, kdy slovo mûlo váhu.
Objevovali se na stránkách Literárních novin, rÛzn˘ch
kulturních revue. Zcela urãitû na IV. sjezdu spisovatelÛ
27.-29. ãervna 1967, kde byl jeden z poãátkÛ PraÏského
jara, ale také i poãátek toho, Ïe jejich Ïivoty byly tak
zcela odli‰né.

Osobnû jsem sly‰el, jak krátce po procesu s Plastiky v
listopadu 1976 v jedné smíchovské hospodû Václav
Havel hájil emigraci pfied skalními disidenty-vlastenci, i
Josefa ·kvoreckého, jak s úctou hovofií o tûch, ktefií
zÛstali doma. Jejich spoleãn˘m znakem byla úcta i
tolerance. Ani jeden z nich nemûl valné zdraví a nebyl
fanatick˘m pfiíznivcem sportu. Pfiesto oba shlédli dva
velké finálové zápasy „na‰í“ fotbalové historie a oba
skonãily poráÏkou v prodlouÏení 1:2. Josef ·kvoreck˘
jako mal˘ chlapec byl na finále MS v roce 1934, kdy
âeskoslovensko prohrálo s Itálií. Václav Havel jako
prezident v Lond˘nû v roce 1996, kdy âe‰i prohráli s
Nûmeckem 1:2.

První dvû Havlovy hry Zahradní slavnost a Vyrozumûní
jsem vidûl  koncem ‰edesát˘ch let v divadle Na zábradlí.
Zatímco dûj Zahradní slavnosti se mi od té doby vykoufiil
z hlavy, Vyrozumûní si pamatuji celkem pfiesnû.

Vytvofiením umûlého jazyka ptydepe, kter˘m se
komunikovalo mezi vybran˘mi úfiedníky, se mûlo pfiedejít
nedorozumûní. V˘sledkem v‰ak bylo, Ïe nikdo tomuto
jazyku nerozumûl. KdyÏ se zjistí, Ïe tento druh
komunikace je nefunkãní, vládnoucí skupina odstraní
poskoka s ãepicí, kter˘ k tomuto úãelu sedûl v rohu, celou
dobu nic nefiíkal a na v‰e jen k˘val a za celou dobu
pronese jedinou prorockou vûtu v okamÏiku, kdy ho
likvidují a stane se tím proklat˘m disidentem: „AÈ zhynou
umûlé jazyky, aÏ Ïije pfiirozená fieã!“ Po krachu ptydepe
se vládnoucí oligarchie rozhodne zavést nov˘ umûl˘
jazyk a na stejné místo pfiijde stejn˘ herec, ale bez ãepice.
Nabízí se pfiímo srovnání s filosofem José Ortega y
Gassetem, kter˘ tvrdí, Ïe v JiÏní Americe do‰lo v poslední
dobû k nûkolika desítkám pfievratÛ, ale nikdy se nic v
systému nezmûní. V˘raz ptydepe zlidovûl a pouÏívá se
dnes pro úfiednickou mluvu, které nikdo nerozumí.

Dal‰í hrou, která na mne udûlala dojem byla
jednoaktovka Audience. Sly‰el jsem ji poprvé v

„rozhlasové“ verzi. Dialog sládka s pomocn˘m dûlníkem,
od kterého je oãekáváno, Ïe bude psát sám na sebe
hlá‰ení státní policii patfií k vrcholÛm postihujícím
absurditu normalizace. Z té doby pocházejí i Havlova
dvû velká díla Dopis dr. Gustávu Husákovi, kter˘ zaãíná
památn˘m oslovením VáÏen˘ pane doktore… a Moc
bezmocn˘ch. Havel zde dospívá k závûru, podobnû jako
Kirkegaard, Ïe pokud má mít slovo platnost, musíme za
nûj i nûco obûtovat. Osobnû, podobnû jako Andrej
Sacharov v Rusku, byl na procesu se skupinou Plastic
People of the Universe v roce 1976 a kdyÏ Stb dalo pfiíkaz
k vyklizení soudní budovy, ãelil zásahu poÏadavkem, Ïe
by i tajná policie mûla budovu opustit, protoÏe nejsou
zamûstnanci soudu.

První kfiest ohnûm v roce 1977 nedopadl pro Václava
Havla nejlépe. Bûhem svého vûznûní se pokusil o
obsáhlou sebereflexi, z níÏ Rudé právo vytáhlo pouze
kající pasáÏe. Bylo to pro mne dost velké zklamání,
protoÏe jsem v té dobû byl zrovna na Pankráci. Václav
Havel vy‰el ven s podmínkou a jeho komplicovi Ottu
Ornestovi ani televizní pokání mnoho nepomohlo od
vysokého trestu. Na ‰tûstí pro mne celou vûc uvedl na
pravou míru advokát Otakar Motejl, kter˘ mne chodil
pravidelnû do vûzení informovat o situaci venku a v té
dobû hájil Jifiího Lederera, kter˘ zastával nejtvrd‰í postoj
a pozdûji zemfiel v emigraci ve ·v˘carsku.

Je dobré, Ïe se Václav Havel z tohoto prvního stfietnutí
s mocí pouãil a po návratu z vûzení napsal esej Moc
bezmocn˘ch. Bezmocní tehdy pfiitvrdili a vznikl V˘bor
na obranu nespravedlivû stíhan˘ch (VONS). Mocní
reagovali, jako vÏdy represí, která vyvrcholila v zatãení
deseti pfiedstavitelÛ VONSu a procesem v roce 1979.
Tentokrát jiÏ z toho Václav Havel nevy‰el lehko a

neminuly ho plzeÀské Bory. Jeho postoj, kter˘ nebyl
fanaticky antikomunistick˘, ale tentokrát jiÏ pevnû
existenciálnû ruãen˘, mu pfiinesl obdiv nejen pfiíznivcÛ
doma, ale i venku. Stal se nejznámûj‰ím ãesk˘m
disidentem a pozdûji prezidentem.

V té dobû jsem se s ním setkal tfiikrát. Poprvé na
Silvestra v roce 1989 v Domû ÏelezniãáfiÛ v Praze na
Smíchovû. Nejneuvûfiitelnûj‰í Silvestr, kdy se stará a
nová moc míchala v jakémsi surrealistickém gulá‰i a
vítala spoleãnû Nov˘ rok a vlastnû v‰e nové. O necelé
dva mûsíce pozdûji, kdy pfiijel v únoru 1990 do Kanady
a kdy jsem ho vidûl jak v Ottawû, tak i v Torontu.
Naposledy 29. dubna 1999 pfii projevu pfied obûma
komorami kanadského Parlamentu. V atmosféfie, která
panovala v dobû bombardování Jugoslávie, jsem byl
snad jedin˘m v sále, kter˘ nevstal a netleskal. Pfii setkání,
které následovalo, jsem mu sdûlil svÛj nesouhlas s jeho
projevem.  Od památného roku 1989 ubûhlo jiÏ témûfi
deset let a Václav Havel jiÏ více vûfiil na moc mocn˘ch
neÏ tûch bezmocn˘ch.

I kdyÏ obãas vydal nûkteré prohlá‰ení, s kter˘m jsem
souhlasil a v mnohém jeho názory na obãanskou
spoleãnost byly totoÏné s m˘m pohledem na svût, neãekal
jsem, Ïe by mne mohl je‰tû nûjak oslovit. Trochu s
odstupem jsem bral zprávy o jeho divadelní hfie Odcházení
a s urãitou nedÛvûrou o filmu, kter˘ se rozhodl reÏírovat.
Havel v‰ak opût pfiekvapil. Tentokrát v dobrém slova
smyslu. Odcházení je vynikajícím filmem. Jako kdyby
se Havel vrátil ke svému existenciálnímu ruãení, k Moci
bezmocn˘ch. Úspû‰n˘ politik (kancléfi) je nulou, pokud
za tím, co fiíká není pravda. Líbivá fráze o tom, jak stát
má b˘t pro lidi, mÛÏe pouÏít kter˘koliv politik. Ve filmu

Pokračování na straně 7

Manželé Škvorečtí (vlevo) a Václav a Olga Havlovi při setkání v Torontu v únoru 1990

Foto: Helena Wilsonová


