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Přiznal by Havel dnes ještě vůbec, že bývaly časy, kdy se označoval za socialistu?

Za  podřimování  na  nejrůznějších  zasedáních  poslední  dobou  peskovaný  senátor  Richard 
Falbr,který teď kandiduje za ČSSD do evropského parlamentu, se dopustil dalšího velkého 
prohřešku. V nedělní novácké Sedmičce (23.5.2004) se nepříjemně dotkl exprezidenta Havla 
tím, že na moderátorův dotaz, co si myslí o případném jeho zvolení do čela Unie, odpověděl: 
Prezidentem Evropy nemůže být člověk, který vymyslel pojem humanitární bombardování. 
Hned v pondělní Mf Dnes reagoval na to Havel nazlobenou notickou, v níž se lze dočíst, že co 
pan  Falbr  říká,  je  čistá  a  zlovolná  lež.  Vysloužilý  prezident  prý  takový  termín  nejen 
nevymyslel, ale nikdy ani nepoužil a použít nemohl , protože - jak zvláště upozornil - má 
vkus.  Falbrova  odpověď  o  den  později  pak  jako  důkaz  obsahovala  příslušný  citát  z 
francouzského deníku  Le  Monde  (29.4.1999),  jímž byl  Havlův  někdejší  výrok,  přebíraný 
tenkrát  ČTK  a  posléze  i  českým  tiskem,  potvrzen.  Jaksi  navrch  a  nikým  nevyzváno  se 
přihlásilo také Právo, doplňující pohotově,  že dotyčný Havlův text ve francouzštině vyšel 
původně a se vším všudy italsky v listě La Repubblica, a to již o šest dnů dříve, tedy 23. 
dubna 1999.

Havlovo popírání toho, co kdy, kde a jak řekl, patří tak trochu k jeho nátuře. O jednotlivá 
slova se sice přít může, avšak nikdy tak nedokáže eliminovat činy, jako právě aktivní podporu 
hnusné protijugoslávské agresi, o které po svých cynických vzorech v NATO papouškoval, že 
je kampaní anebo i čistým chirurgickým zákrokem. Nezapomenuta zůstane i Havlova trapná 
iniciativa na summitu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) roku 1999 v 
Istanbulu, skrze níž prý chtěl vytvořit prostor pro demokratický dialog, ale která se ukázala 
jako drzé vměšování do vnitřních záležitostí JSR. Stejně jako Falbra nyní označil za lháře, 
obvinil  již  kdysi  novináře  Jana  Kovaříka v Právu (15.9.2001),  že  mu celoživotní  láska  k 
odsunu a Benešovým dekretům zamlžuje zrak. A to jenom proto, že údajně ocitoval nepřesně 
jeho moudra k sudetoněmecké problematice, pronášená ve vídeňském Hofburgu. Navíc tehdy 
popsal Kovařík poctivě, jak se Havlovi v bavorském Řezně od některých lidí za odmítání 
odsunu a dekretů dostávalo vděku. Bývalý prezident ČR by se dnes už asi neznal ani k tomu, 
že v německé televizi ARD (v květnu 2002) zpochybňoval postoje českých vládních činitelů, 
dotýkající se téhož tématu: Já nejsem a nikdy jsem nebyl obdivovatelem poválečného odsunu 
sudetských Němců, tvrdil, jako kdyby v té události u nás bylo spatřováno něco jiného, než v 
tehdejší době nevyhnutelný akt.

Zajímavé by také bylo porovnat  Havlovy popřevratové sliby s  tím, co se  v  této  zemi po 
patnácti letech uskutečnilo. Nejde přitom jen o to, připomínat mu žvásty o pravdě a lásce, 
která zvítězí nad lží a nenávistí , v tom snad lidé již od počátku tušili básnickou nadsázku. V 
současnosti většina touží spíše vědět, jak se pan exprezident staví ke svým tvrzením, že u nás 
nebude chudáků, že nepoznáme nezaměstnanost a vydřidušství kapitalismu. Nebo jestli v něm 
ještě přetrvávají antipatie k prominentním papalášům, žijícím si nad poměry vůči ostatním 
občanům, když si teď sám rochní v milionech. V jednom televizním rozhovoru s britskou 
BBC v roce 1998 - to bylo již dávno po rozpadu státu - zdůrazňoval svou velkorysost: Snažím 
se být co nejodpovědnější. Jestliže později o mně budou psát v knihách tak či onak, není to 
pro  mě  tak  důležité.  Nepracuji  pro  historii,  nebo  pro  nějaké  učebnice.  Mezitím  se  ale 
přetahuje  s  Falbrem o  slovíčka,  která  jsou  v  tom všem,  co  už  napsal  a  napovídal,  zcela 
podružná. Tím více, že veřejnost má dosud v živé paměti, jak usiloval o vlastní prezidentskou 
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rentu,  ačkoli  dříve do světa  rozhlašoval,  že  je  v  politice  zásadovým odpůrcem veškerých 
privilegií a odmítal, aby ji pobíral Gustáv Husák. Přiznal by Havel dnes ještě vůbec, že bývaly 
časy, kdy se označoval za socialistu?

(http://www.idt.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2004060101)

Česká strana sociálně demokratická - Online 
rozhovor s poslancem Evropského parlamentu 

Richardem Falbrem
...Otázka (Petr B.) 29.05.2007 19:59 Dobrý den pane poslanče, chtěl jsem zeptat, proč jste se 
nechal  zastrašit  V.  Havlem  poté,  když  jste  správně  připomněl  jeho  ostudný  výrok  o 
"humanitárním bombardování"? Deník Le Monde přece následně dokázal, že Havel mu toto 
řekl, nebo ne? A Havel se znovu zostudil za několik let výroky o "zbraních ničení v Iráku", 
kvůli kterým je nutno porušit mezinárodní právo. Samozřejmě se Havel za nic nehodlá lidem 
omlouvat. Tak proč ty ohledy z vaší strany? ...
Odpověď V televizní debatě jsem prohlásil za nesmyslný požadavek Unie svobody, aby Havel 
byl  prezidentem EU,  protože  vymyslel  termín  humanitární  bombardování.  Havel  v  MFD 
vzápětí  odpověděl,  že  lžu.  Hned další  den mi MFD zveřejnila  vyjádření,  ve kterém jsem 
citoval právě z deníku Le Monde. ...

(http://www.cssd.cz/internetove-noviny/online-rozhovory-archiv/r11651.html)

25.05.2004 Humanitární bombardování

"Tento obskurní pojem jsem samozřejmě nejen nevymyslel, ale nikdy ani nepoužil a ani použít  
nemohl, neboť mám – troufám si tvrdit -vkus." píše Havel do MFD.

Archiv LeMonde ze dne 29. dubna 1999 k tomu v záznamu rozhovoru dodává:

"...l'intervention de l'OTAN au Kosovo, je pense qu'il y a un élément que nul ne peut contester 
:  les  raids,  les  bombes,  ne sont  pas provoqués par  un intérêt  matériel.  Leur caractère  est 
exclusivement humanitaire : ce qui est en jeu ici, ce sont les principes, les droits de l'homme 
auxquels est accordée une priorité qui passe même avant la souveraineté des Etats..."

(http://vucako.bloguje.cz/44210_item.php)
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Reakce na výrok exprezidenta Václava Havla

24.5.2004

Ke včerejší reakci exprezidenta Havla uvádím:

Dne 29. dubna 1999 řekl Václav Havel pro francouzský deník Le Monde toto: „Domnívám 
se,  že  během  zásahu  NATO  na  Kosovu  existuje  jeden  činitel,  o  kterém  nikdo  nemůže 
pochybovat:  nálety,  bomby,  nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha  je  výlučně 
humanitární..." Takže se nejedná o čistou a zlovolnou lež a do Evropského parlamentu patřím.

Richard Falbr

Toto je výtah zmíněného článku z internetového archívu deníku Le Monde (www.lemonde.fr)

• Moi aussi je me sens albanais
• Article publié le 29 Avril 1999
• Par HAVEL VACLAV 
• Taille de l'article :920 mots

Extrait : DANS l'intervention de l'OTAN au Kosovo, je pense qu'il y a un élément que nul ne 
peut contester :  les raids, les bombes, ne sont pas provoqués par un intéret matériel. Leur 
caractere est exclusivement humanitaire : ce qui est en jeu ici, ce sont les principes, les droits 
de l'homme auxquels est  accordée une priorité qui  passe meme avant  la souveraineté des 
Etats. Voila ce qui rend légitime d'attaquer la Fédération yougoslave, meme sans le mandat 
des Nations unies.

(http://www.falbr.cz/aktivity/2004/havel.htm)
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