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EVROPSKÉ DIALOGY VÁCLAVA HAVLA:
DEBATA S JOACHIMEM GAUCKEM
7. května 2014; Praha

Ve středu 7. května 2014 se na půdě Velvyslanectví Spolkové republiky Německo setkal současný
spolkový prezident Joachim Gauck s dlouholetým předsedou senátu PS ČR Petrem Pithartem.
Debata na téma „Evropa a (její) budoucnost“ se uskutečnila v rámci projektu Evropské dialogy
Václava Havla, pořádaného Knihovnou Václava Havla.
Spolkový prezident zakončil svůj proslov velice naléhavě, apelativně: „Evropa je od roku 1989 tak úzce
propojená, jak jsme si to tehdy jen stěží dokázali představit. Volby do Evropského parlamentu jsou
před námi. To je příležitost, abychom se zamysleli nad tím, kde stojíme a kam směřujeme: Jak se může
smíření podařit? Jak jsme na tom se společnými hodnotami? Co se musí stát, aby byla Evropa ve světě
brána jako jednotný aktér?“
Petr Pithart ve svém projevu upozornil na skutečnost, že Evropa stojí na hodnotách, o kterých nestačí
pouze diskutovat, ale je nutné pro ně též něco obětovat. Jako příklad uvedl politiku ministra zahraničí
vůči Číně, které česká diplomacie minulý týden garantovala, že nebude zpochybňovat její územní
celistvost. Bývalý český premiér a předseda senátu připomněl, že Václav Havel také nezpochybňoval
územní celistvost Číny, ale nikdy by nezašel tak daleko, aby se zřekl jakékoli podpory Tibeťanů,
usilujících o zachování kulturní a duchovní svébytnosti. „Troufám si říct, že zříci se dalajlámy by pro
Václava Havla znamenalo zříci se Evropy,“ dodal závěrem.
„Prezidenta Gaucka jsme oslovili jako jednoho z prvních světových politiků, aby se do Evropských
dialogů Václava Havla zapojil. Jsem ráda, že se nám podařilo zprostředkovat dialog právě s Petrem
Pithartem, který se s prezidentem Gauckem sešel při jeho poslední návštěvě v Praze, kde mluvili o
odkazu Václava Havla.“ prohlásila ředitelka Knihovny Václava Havla Marta Smolíková.
Evropské dialogy Václava Havla (Václav Havel European Dialogues) jsou mezinárodním projektem,
jenž si klade za cíl otevřít a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy
s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Hlavním inspiračním zdrojem tohoto projektu je esej Václava Havla "Moc bezmocných": Evropské dialogy Václava Havla více než jiné
projekty obdobného zaměření hodlají nabídnout "bezmocným" prostor k vyjádření a tedy k posílení
jejich pozice v rámci Evropy. Do dnešního dne se pod hlavičkou Evropských dialogů Václava uskutečnily debaty v Praze, Bruggách a Berlíně.
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