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Dialog o transformaci s Janem Jůnem1,2: 

MS: Co pro vás znamená rok 1989? Jak na něj zpětně vzpomínáte? Co jste od něj očekával a jak se 

očekávání naplnila? 15 let jste pobýval v Anglii, jaký byl pohled na proměny z ostrovní země? Jistě to 

byla možnost návratu do rodné země.  

JJ: Ano, člověk to toužebně očekával, nicméně stále to nepřicházelo, byť se změny začaly dít 

v okolních zemích, a to od doby, kdy se moci v Sovětském svazu chopil Gorbačov. Dokonce jsem si 

tehdy mohl docela zopakovat ruštinu a nemusel jsem číst v britské televizi titulky, když hovořil. 

Pracoval jsem tehdy jako britský novinář, ale mezitím jsem spoluzaložil a ve volném čase po mnoho 

let redigoval s jedním kolegou měsíčník Londýnské listy Naardenského hnutí, vedeného P. Dr. Janem 

Langem a několikrát jsem za něho zaskakoval na schůzích European Liaison Group, což byla skupina 

všech možných národností exulantů ze států střední a východní Evropy. Také měla mládežnickou 

odnož, skupinu East European Youth a tam jsem si ruštinu také zopakoval. Měli jsme kontakty 

s mnoha lidmi z okolních zemí, v Polsku tehdy začala pracovat iniciativa „kulatý stůl Solidarity“‘, (žena 

je Polka, tak jsme to podrobně sledovali) což velmi zapůsobilo. Jisté naděje zde tedy byly. Když však 

počali východní Němci utíkat přes naše území, tyto naděje najednou vzrostly. Následně se počalo cosi 

„šuškat“ a 16. listopadu večer jsme si volali s Karlem Kynclem, že to zítra vypukne. Smáli jsme se a 

považovali jsme to za vtip i naději. A ta se splnila. Co se týče návratu domů, což pro většinu 

emigrantů je problém kvůli práci, důchodovému připojištění, rodinným svazkům venku a podobně, to 

mi pak shodou okolností vlastně bezbolestně umožnil můj zaměstnavatel Svobodná Evropa 

s přestěhováním nejdříve českého vysílání a pak všech stanic z Mnichova do Prahy v roce 1994. A pak 

jsem tedy měl možnost účastnit se toho nového Peroutkova „Budování státu“, poté, co se 

komunismus díky náhlému vzepětí celého národa prostě zhroutil.  

MS: Ano, ale též díky aktivitě studentů. Soudíte, že by se režim postupně sunul ke svému konci, i když 

by u toho nestáli studenti.  

JJ: Ano, jsem o tom přesvědčen. U nás by k tomu došlo dříve či později. Musel by k tomu ale být 

silnější popud, jako právě byl ten, co dodali studenti. Jinak jsem měl obavy, že Češi -- ne snad, z 

nedostatku odvahy – ale, že byli značně „zglajchšaltováni“ komunistickým režimem, nebudou ochotni 

tolik se angažovat. Normalizace po roce 1968 byla totiž velkou ranou sebevědomí celého národa, 

zvláště proto, že přicházela postupně. Kdyby utáhli šrouby a udělali to hned po okupaci, tak by se 

možná národ ještě vzbouřil, ale nakonec tomu bylo – zejména od Palacha – postupně a pomalu jinak. 

V některých ohledech měl ale člověk v listopadu 1989 obrovská očekávání. Jak už řečeno už i proto, 

že se vše hroutilo i všude v sousedních zemích. Poté, tedy do dvou, tří let, začalo vyprchávat ono 

dřívější naivní nadšení, a to proto, že reformy postupovaly pomalu a z pohledu zvenčí i 

nesystematicky, místo, aby se adaptovaly, přeložily se zákony z jiných zemí, či se vytáhly zákony 

z První republiky, vše se začalo znovu vymýšlet a následně, kvůli nedostatkům vzniklým z překotného 

spěchu, pracně novelizovat. Maminka se mě tehdy často tázala: „Kdy se vrátíme tou demokracií a se 

                                                           
1
 Mgr. Jan Jůn, *1945, český a britský novinář, mezi jiným Starší redaktor a komentátor českého vysílání 

rozhlasové stranice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a později zpravodaj hlavní americké redakce RFE/RL 
v Londýně a dodnes komentátor/korespondent stanice Českého rozhlasu. (další podrobnosti z dřívějška viz. 
také sborník Kdo je kdo na přelomu století, Praha 2002, str. 265). 
2
 Dialog byl natočen v úterý 13. 11. 2012 v kavárně Academia, knihkupectví Academia Václavské náměstí 34, 

Praha 1, Nové Město. 
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vším tam, kde jsme bývali za první republiky?“ Odpovídal jsem asi takto: „Maminko, to se mě ani 

neptej, neboť bych tě musel obrovským způsobem zklamat, protože to bude trvat strašně dlouho.“  

MS: Je to běh na generace. Jaké byly předpoklady sovětologů? Lze říci, že mnozí lidé na Západě 

nevěřili tak rychlému sesunutí a byli překvapeni procesy, které se v této oblasti odehrávají.  

JJ: Ano, jak sám víte, oni nejdříve očekávali jen pokračování Gorbačevovy pěrestrojky a nic víc. Až pak 

k tomu najednou dost napomohl Jelcin a jeho revoluce, v rámci níž byl pokus o zvrat zastaven tanky 

před parlamentem a rozpadl se Sovětský svaz.  

MS: Dobrá, ale to se psal rok 1991.  

JJ: Ano, ale západní sovětologové, či lidé zabývající se východním blokem, či někteří, mnozí z nich 

hleděli na dění podivnými brýlemi. Sami se tázali, jak je to možné, nepočítali s tím, blok se jim jevil 

sice s trhlinami, ale jako trvalá entita a odepsali prostě střed a východ Evropy ve prospěch Moskvy … 

Například postimperiální Británie s ruským impériem, s ruskými tradicemi přímo souzvučela. Shodou 

okolností byl přece bratranec královny posledním ruským carem, a tak ty představy o Rusku byly 

snůškou idealizace a zamlčování zaostalosti. Bohužel, co tomu – tedy odepsání našich zemí 

z evropského povědomí - také napomáhalo, bylo to, že za celá čtyři desetiletí v jakýchkoliv 

publikacích o Evropě, její kultuře, ekonomice, vědě, toho nebylo uvedeno o našem regionu nikdy 

mnoho. Člověk, jenž pocházel odsud, se občas cítil jako by dostal facku. Rychle prolistoval třeba nové 

vydání knihy o historii umění - co tam bude o našem přínosu - nicméně byl tím málem znovu a znovu 

strašně zklamán. Nebylo tam téměř nic z našeho gotického umění, románského umění, nic o Praze 

coby hlavním městě Říše římské za Karla IV. nebo Rudolfa II. Nic tam nebylo zastoupeno z našich 

zásluh při budování Evropy. Když jsem někomu říkal, že Československo bylo mezi válkami 1918 – 

1938 na pátém místě v Evropě, co se týče hospodářství a životní úrovně, tak mi nikdo nevěřil. 

Odpovídali dost opovržlivě: „Barbaric Central Europeans‘‘, nebo, smířlivěji – „pohrobkové Rakousko-

Uherska‘‘. Já jsem namítal, že jsme ale byli ti nejlepší pohrobkové, jelikož nebýt nás - kolébky jeho 

průmyslové revoluce – tak Rakousko-Uhersko nikdy předtím nebylo tam, kde bylo. A zapomněli i na 

naše perutě a letce v Bitvě o Británii i po ní. Nicméně, to je již jiný příběh.  

MS: To znamená, že se na nás dívali skrz prsty. Do jisté míry s nezájmem.  

JJ: Ano, jakoby to mělo potvrzovat správnost někdejšího odepsání našeho regionu v Jaltě a po válce a 

trvalo to hodně dlouho, než začalo docházet ke změnám. Například díky Václavu Havlovi a jeho hrám, 

oživení připomínek společných bojů našich letců v Británii za Druhé světové války, atd. My emigranti 

jsme dělali, co jsme mohli, ale, překlenout ta čtyři desetiletí „železné opony“, jen s malou pauzou 

Pražského jara, šlo jen hodně pomalu. Jsou to vlastně téměř dvě generace bez vzájemných kontaktů. 

MS: Lidé nás považovali „ dálný Východ“?  

JJ: Bohužel v Británii ano, v intencích onoho Chamberlainova „mnichovanského“ - ,,malá, daleká 

země, o níž nic nevíme‘‘. A to, co věděli, třeba za války, díky našim letcům a vojákům a Benešově 

vládě, to, jak už jsem řekl, zapomněli. 

MS: Nu, co je od Londýna na východ, tak má asi někdy takové označení.  
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JJ: Víte, je to pohled z ostrova, přes kanál La Manche, tedy pardon, přece English Channel. Jistý 

despekt ke „kontinentu“ a Evropské unii. Možná je však přesto dobré zmínit, že jsem zastáncem 

euroatlantismu, nicméně to je asi na jiné otázky. 

… Komunismus …   

MS: Nyní bych se posunul do historie, jelikož je dobré se zeptat, jak vnímáte minulý režim. Kvůli němu 

jste utekl. Ostatně, Československo zažilo díky totalitnímu režimu minimálně dvě vlny emigrace.  

JJ: Od počátku jsem jej vnímal záporně, protože můj otec a strýc museli tuto zemi opustit. Můj otec 

byl namočen v procesu s církví, které komunisté již na počátku, po roce 1948, hodlali vše sebrat. Byl 

jedním z těch právníků (ač poloprávník), kteří ji hájili. Můj strýc, kapucínský mnich, také nebyl veselý, 

když mu zavřeli klášter v Sušici a na falešný francouzský pas pak utíkal vlakem přes hranice. Otec šel 

přes „kopečky“, neozval se pak, a byl prohlášen za nezvěstného, což nám strašně pomohlo, třebaže 

to nevymazalo tu obrovskou černou skvrnu, kterou rodina u režimu měla. Kromě toho jsem v mládí 

ministroval u P. Jiřího Reinsberga v Týně a u sv. Havla. To byl další škraloup. Nezbývalo mě nepustit 

ani na gymnázium a poslat mě do Spolany Neratovice, učit se chemikem. Je zajímavé, jak režim 

nesystematicky pracoval ve svém vlastním zájmu. Momentem, kdy jste se zařadil do dělnické třídy, 

stal jste se „čistým“. Začalo to být formální. Když jsme přišli do Spolany v Neratovicích v roce 1960, 

postoj tamní dělnické třídy - i když tehdejší chemičky, to byla elita - byl vůči komunismu absolutně 

negativní. Mohli jsme se v takovém prostředí ve svém protikomunistickém přesvědčení jen utvrdit, a 

tak to i bylo.  Ti staří vyprávěli o První republice, četli jsme Masarykova díla, poslouchali zahraniční 

rozhlasy. 

MS: Nenašel jste tam kolegy, kteří by byli vlastníky rudé knížky?  

JJ: Tuším, že v ročníku byli asi dva. To byli místní. Z nás ostatních z „učňáku“ ve Spolaně pak nezůstal 

nikdo a stali se z nás právníci, vědci, lékaři, spisovatelé i vykonavatelé jiných profesí. 

MS: Dá se říci, že komunismus pro vás znamenal útisk a nemožnost realizovat svůj životní plán.  

JJ: Tak by se to dalo také říci. Místo na gymnázium jsem šel do fabriky, protože, jak jsem řekl, měl 

jsem škraloup. Maturitu jsem si poté dodělal večerně na Náměstí Míru. Pak jsem se hlásil na chemii, 

ale kvůli matematice – sečetl jsem vektory nějak opačně - jsem neudělal pohovory a musel jsem na 

vojnu. Tam jsem nějak dozrál, liberalizace pokračovala a říkal jsem si, že jediným zajímavým oborem 

v souvislosti s uvolňováním poměrů by pro mne tenkrát mohla být novinařina. Naštěstí byl však 

podzim roku 1967, byl jsem v uniformě četaře Československé armády dělat pohovory na novinařinu 

a byl jsem přijat. Zjistil jsem, že naprostá většina ročníku je na tom kádrově stejně či podobně jako já. 

O tři či čtyři roky dříve by nás přijmout nemohli, protože situace tehdy ještě nedozrála a měnilo se to 

velmi postupně. Musím říci, že pro mě byl rok 1968 velkou radostí. Doufali jsme tehdy, že se to bude 

transformovat do západnější podoby Jugoslávie a možná se z toho vyvine kýžená demokracie. Bylo to 

ostatně jen dvacet let po únoru 1948, což nebylo i přes trvání „nekonečnného stalinismu“ vlastně tak 

dlouho. 

MS: Problém je, že jsme zde neměli osobnost formátu Tita.  

JJ: Ano, a Dubček se ukázal jako velice slabý, a to ani nehovořím o generálu Svobodovi. Poté, když 

přišla normalizace, tak jsem jen horko těžko dostudoval, protože nám v pátém ročníku nasadili 
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soudruha Hořeního z Rudého práva na seminář angažované publicistiky. Tento předmět měl být 

filtrem. Opakovali jsme ročník a naštěstí jsme pochopili angažovanou publicistiku velmi široce a jeli 

jsme dělat s kolegou reportáže ze stavby dálnice. Výsledek se Hořenímu nelíbil, nepovažoval to za 

takovou angažovanou publicistiku, jakou měl na mysli, ale nezbyl čas a nemohl nic už dělat.  

MS: To se asi stavěla D 1, doposud nejdelší autostráda v zemi …  

JJ: Ano, D1. Tenkrát existovala pouze jedna dálnice, Praha-Brno-Bratislava. Jeli jsme dělat reportáž, 

napsali jsme o tom a vznikla „angažovaná publicistika“. To čtyři roky předtím, na praxi ve Svobodném 

slově v létě roku 1968, jsme jeli dělat reportáž do Milovic, kde se počaly soustřeďovat sovětská vojska 

po cvičení, a neměla se k odjezdu. Ale to asi byla zas jiná angažovanost a nelíbila by se soudruhu 

Hořenímu ještě víc.  

MS: Co následovalo bratrské invazi?  

JJ: Po okupaci – a zejména po Palachovi a demonstracích k výročí okupace - jsem se strašlivým 

smutkem sledoval, jak vše pomalu, ale jistě upadá a vrací se zpět do dřívějších režimních časů. Po 

vlídném Barešovi byl děkanem naší fakulty, jistý soudruh Hladký a tradovalo se, že předtím byl 

plavčíkem na Občanské plovárně a bratřil se tam prý s SS. Vtrhl s pár mladíky do budovy pozdější 

Mladé fronty 9. května 1945, kdy již tam nikdo nebyl. Postupovali tak díky tomu, že to byl za války 

německý deník Prager Tagblatt. Visel tam oběšený vrátný, sundali jej a Hladký prý dostal legitimaci 

ČSM číslo 5. Říkalo se, že následně si koupil maturitu a vysokoškolské vzdělání. Nakonec jej udělali 

děkanem. Tento člověk nám všem nadiktoval diplomní práce. Konkrétně mně zadal téma 

„Kontrarevoluce ve Svobodném slově“. Běžel jsem za dr. Beránkovou na katedru a říkám jí: „Paní 

docentko, co mám dělat“? Odpověděla, že se jí dotazují všichni z našeho ročníku, kterým byly 

přiděleny podobné hrůzy, vytáhla čistý list papíru a přemýšleli jsme. Nakonec napsala, že mám již tři 

měsíce rozepsané jiné téma. To zadané již bych nestihl. Tak to udělala se všemi kolegy. Poté tato paní 

docentka byla vyhozena z fakulty, i když byla komunistka. Ano, ne zcela všichni komunisté byli 

absolutně zlí, i když …  

MS: Zevšeobecňovat se nemá.  

… Exil …  

JJ: Následně, když jsem pak po škole se špatným posudkem obíhal redakce a sháněl práci, docházelo 

mi, že musím emigrovat. Ze slabosti či zbabělosti, neboť nevydržím být zticha. Zavřou mě, maminka 

bude trpět, sestra bude trpět, tak raději odejdu.  

MS: Zbabělost?   

JJ: Dobrá, spíše to byly ohledy na rodinu. Přednášíval jsem tenkrát na různých místech o vesmíru, neb 

jsem předtím léta chodil na přednášky a také se věnoval astronomickým pozorováním na petřínské 

hvězdárně. Šel jsem si jednou půjčit na americkém velvyslanectví film o programu Apollo - lety na 

měsíc, a tajný mne sledoval až do bytu. Vzal jsem ho do Bartolomějské s podezřením, „že by to mohl 

být nějaký zloděj“, ale oni ho pustili a vyslýchali mne. Asi bych opravdu nevydržel až do Charty, do 

roku 1977.  
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MS: Dobrá, měl jste možnost se setkávat s lidmi, kteří byli spjati s disentem, kteří vytvářeli 

demokratickou opozici.  

JJ: Trochu, ne příliš, ale k utišení naštvanosti na režim to nepomáhalo, ba naopak. Některé jsem znal, 

některé méně. Znal jsem některé skupiny okolo divadla Járy da Cimrmana, kde jich pár bylo, lidi 

kolem Malostranské besedy a naší fakulty, hvězdárny. Kolem redakcí novin a časopisů a 

v propagačních odděleních podniků jich tehdy na začátku sedmdesátých let ještě bylo dost. Znal jsem 

také pár katolických a jiných křesťanských disidentů, protože tehdy velice dobře pokračovala dříve 

rozjetá ekumenická spolupráce. Jako katolíci jsme chodili ke svatému Martinovi Ve zdi diskutovat 

s evangelíky. Takové také byly počátky disentu. Nebylo to tak strukturované, jako po vyhlášení Charty 

77, to však jsem tu už byl v emigraci. Některé z nich jsem znal a některé ne. S mnohými však udržuji 

kontakty a přátelství do dnešních dnů.  

… Komunismus obecně …  

MS: Pokud bychom se měli dostat k obecné charakteristice komunistické ideologie, je podle vás 

ospravedlnitelná? I před Marxem byly snahy vytvářet ideální společnost. Někdo může říci, ano, vždyť 

komunismus byl právě pokusem o budování spravedlivé společnosti.  

JJ: Neřekl bych komunismus. To bychom se museli opravdu vrátit k té pařížské komuně, či 

k Táboritům. Nebo k jiným pokusům, k řecké Spartě a podobně, a po každé „revoluci“ následoval 

teror, represe a „požírání vlastních dětí revoluce“ a pak zas to stejné kolem dokola. Spíše v těch 

realističtějších pokusech šlo o socialismus, protože socialismus, tedy sociální stát - i z našeho 

prvorepublikového pohledu - měl svá opodstatnění. Masaryk byl založením pravicový sociální 

demokrat, většina vlád tehdy byla sociálnědemokratická. Takové jsem měl velmi rád. V naší dnešní 

sociální demokracii jich je však pramálo těch, kteří by brzdili výstřelky naivních levicových sociálních 

demokratů. Myslím však, že Češi měli vždy pod kůží velký smysl pro sociální spravedlnost. I ti 

pravicovější. 

MS: … možná až rovnostářství …  

JJ: Ano, ukazovalo se to již za první republiky. Bylo to ale rovnostářství situací vynucené. My jsme 

přece Haškův hlouček Švejků, všichni jsme na tom špatně díky Rakousku, třebaže víme, že Rakousko 

bylo ve srovnání s jinými režimy velmi mírné, rozhodně nebylo totalitární. Myslím si, že Marx a 

zejména jeho ruská interpretace v zaostalé zemi hodně uškodila, ale jak už řečeno, všechny revoluce 

končí tím strašným terorem a semletím „nepřátel“ a pak i vlastních lidí.  

MS: Lenin si vyložil Marxe po svém - zdůvodnil revoluci v Rusku. Nesmíme zapomínat, že Marx 

předpokládal, že vzpoura těch utlačovaných a vykořisťovaných vypukne ne v Rusku, ale v Anglii, což 

byla v té době nejvyspělejší země. Touto cestou se však historie neubírala.  

JJ: Ona v Anglii spokojeně spíš vypukla ta socialistická až za vlády labouristů, a my, exulanti jsme jen 

zírali. Vraťme se však k nám a k listopadu 1989. Bylo „plíživé“, to hroucení režimu, zkrátka neměl už 

šanci dlouhodobě přežít, když už byl zbaven ideologie, ve kterou už nikdo nevěřil.   

MS: Neměl legitimitu.  
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JJ: Ve své podstatě byl strukturovaný tak, že vládla průměrnost, neschopnost, podlézání, udavačství. 

Národ tím v roce 1989 i v prvních letech poté strašlivě a nepotřebně trpěl, neboť se mu to za čtyřicet 

let bohužel dostalo pod kůži, i když se lidé snažili tomu bránit. Totalita nejdříve spočívala v totální 

kontrole, v teroru, jak se slušelo na sovětskou kolonii. S nemožností udržovat teror dál a stále a s 

rozvojem médií (zahraniční rozhlasy a televize) toto postupně padlo a šance režimu v tomto ohledu 

byly menší a menší. Pokoušel se uzavřít takovou smlouvu s národem, že občané dostanou najíst a 

budou za to mlčet, i když všichni věděli, o co jde. Stačí si například opět vzpomenout na sledování 

rakouské televize nebo zahraničních rozhlasů. Poté, co se režim dopustil teroru v padesátých letech, 

poznal, že není ospravedlnitelný a vládl téměř bez té ideologie, už jen papouškoval sám sebe pro 

udržení se u moci jakousi setrvačností a opět jako sovětská kolonie, tedy v područí ruského 

imperialismu, kterého se ostatně Rusko ani nyní nemůže zbavit. Stačí, když se člověk podívá zpět do 

dějin na francouzskou revoluci a všechna její stadia a její konec a dědictví.  

MS: Ano, ale jsou názory, že následníkem francouzské revoluce je právě ideologie komunismu. Pro 

správnost byste rozlišoval komunismus a socialismus?  

JJ: Ano, je to možné tak chápat. Ale která fáze francouzské revoluce? Dnes už jí ostatně jen málokdo 

považuje za jakkoliv spasitelnou, spíše jen její ozvěny ve světě. Jedno mohlo vyplývat z druhého a 

opravdu záleží na tom, co se tím myslí. Pokojně nastolený socialismus (třeba dnes) by mohl za vlády 

mírné, a sociální spravedlnost slibující strany dospět k tomu, že jiná strana - díky převaze státního 

sektoru a obav zaměstnanců ze ztráty práce při jeho omezování druhou stranou – už nikdy volby 

nevyhraje. A vláda jedné strany nutně nastolí diktaturu a omezování svobod, a jsme opět u Marata a 

Robespierra jinou cestou, dokonce možná parlamentní, a za absence neokoloniální velmoci. To by se 

možná mohlo stát i v Británii. Problém je, že neznáme jinou interpretaci, že člověk oplývá stále jistými 

nepříjemnými středověkými způsoby podmaňovat si ty druhé, a ty v jistých situacích najednou 

nabudou vrchu, a je zle.  

MS: U nás vládla komunistická strana.            

JJ: Ne tak úplně. Dle mého pohledu vládl Kreml a KGB. Byli jsme kolonií. To je zřejmá skutečnost. Když 

se na to člověk dívá s patřičným odstupem, vidí, že jsme byli členy zvětšené sovětské říše. Nikoliv 

nějakého společenství, leda utvořeného za účelem koloniálního vykořisťování (viz třeba moskevská 

loupež našeho uranu).  

MS: Nu, je-li ale hovor o společenství, tam přece vystupují minimálně dva partneři.  

JJ: Ano, ale tak tomu nikdy nebylo. Neznám jiný způsob vlády socialismu, tedy toho komunizujícího, 

ve světě nikdy nebyl použit. Vzpomeneme-li Kubu, to také bylo pod sovětským diktátem, možná 

Chile, … 

MS: … Čína.  

JJ: Ta je však také jiná. Ta země začala komunistický revoluční experiment pod sovětským vlivem, za 

internacionály a Mao byl pak nakonec stejný a v lecčems horší než Stalin. Vezměte si kulturní 

revoluci. Čína je však tak obrovská, tak lidnatá, a když jsem tam pak byl, vypravovalo se o těch 

zvěrstvech. Pro mě osobně to byl Sovětský svaz s hvězdičkou, tedy jen jiná lokálně podbarvená verze. 

V současnosti, tedy v roce 2012, s tím Čína stále zápasí, neb neví, co s tím udělat, jak zůstat u moci, 

vše řídit a přitom nepodnítit hospodářskými svobodami vervu a touhu po svobodách politických. 
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Takže - a to asi platí všude - bude tam asi nutné hledat jiný model nekomunistické, sociálně 

spravedlivé, mírně sociálnědemokratické demokracie s Konfuciem do vínku. Věřím, že Číňané si 

poradí. 

MS: Říkáte, že je z toho pohledu pošetilé se snažit „řídit“ lidské osudy. Je to nedůstojné těch, kteří 

vládnou, jelikož člověka degradují.   

JJ: Vrátím se k otcům americké revoluce. Oni říkali, že státní dirigismus jakéhokoliv typu je 

nebezpečný. K totalitě se pak sklouzne velice rychle - a oni to tušili.  

MS: Je nutné, aby lidé, kteří žijí ve společenství, byli vzdělaní, vyspělí, aby si to nenechali líbit.  

JJ: Bohužel, tam je ten problém soudobého populismu a „poslání elit“. Dobře víme, že v každé zemi 

na světě je dnes pouze pět až deset procent lidí, kteří se zamýšlejí nad osudem národa, nad 

budoucností a uvažují tímto způsobem. Nechci se domnívat, že by nás, kteří (i zde) takto uvažujeme, 

to zvláštním způsobem šlechtilo. Jednoduše jsme tak „uděláni“, ba, většina národů je tak „udělaná“.  

Jelikož si to ale uvědomujeme, pak máme povinnost určitým způsobem napomáhat národu, té 

většině, která takto neuvažuje, která o těch souvislostech nepřemýšlí. Na druhé straně je tu 

populismus lidí s totalitárními sklony, a to napravo i nalevo. 

MS: Viděl jste na minulém režimu něco kladného?  

JJ: Možná krátce na začátku, když se ideály začaly uvádět do praxe. Myslím ale, že jsme zdravotní, 

sociální pojištění a řadu dalších vymožeností měli už za První republiky.  

MS: Protože jsme byli vyspělou zemí.  

JJ: Shodou okolností u nás ale socialismus pak nefungoval, ono české rovnostářství udělalo své 

směrem k nejnižšímu společnému jmenovateli a tu vyspělost jsme rychle ztráceli. Tam je ale také ten 

zmíněný aspekt kolonie, následky teroru stalinismu na národní psyché co do ztráty odvahy, atd. A 

jinak? Pokud si pamatuji dobře, bylo v období, kdy jsme jezdili k dědečkovi na Moravu jako děti, vidět 

vlaky plné uranové rudy, které jezdily na východ. Některé vagóny nebyly občas přikryté ani plachtou, 

a tak to záření šlo do vlaků, které jezdily okolo. Strýček věděl, co to je a proč to je, tak mi o tom řekl. 

Tam nám odcházely miliardy a ani ta vyspělost z minulosti moc nepomohla, snad jen v paměti 

k udržení vzdoru. Kdybych to měl uzavřít, tak jsem kladné stránky opravdu neviděl a některé, které 

jimi mohly být, se pak dokázaly postupně proměnit z kladných na záporné.  

 … Československo s odstupem …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste se díval na skutečnost, že odcházíte v roce 1974, Charta se podepisuje 

v roce 1977. Jejich zájem je obhajoba důstojnosti člověka, svobod člověka, jaký byl pohled na tuto 

malou skupinu z Británie?  

JJ: Hodně jsem byl poznamenán mojí vedlejší prací pro českou komunitu, neboť jsem pracoval jako 

britský novinář postupně v několika časopisech. Vzápětí po mém příchodu jsme vymysleli náplň a 

podobu měsíčníku Londýnské listy, které vydával kněz otec dr. Jan Lang, de facto hlava čs. komunity 

v Británii. Vydávalo jej Naardenské hnutí (po Komenském), které on také založil přes londýnský 

Velehrad a já jsem jej dlouho spoluredigoval. A o Chartě jsme tam hodně psali, demonstrovali před 

velvyslanectvím, vyzývali Brity k psaní protestů do Prahy. Byl jsem za Otce Langa několikrát na setkání 
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European Liasion Group, jakéhosi sboru exulantů ze sovětského impéria. Pak se ukázalo, že všechna 

tato aktivita měla smysl, když režim padl. Ukázalo se, že můj velký spolupracovník, tajemník 

Naardenského hnutí, s nímž jsem Londýnské listy dělal, byl číslem dvě československé rozvědky ve 

Velké Británii, a proto i na mne i nás všechny určitě donášel, i když měl prý „na starosti“ Brity. Tím 

vším to bylo poznamenáno. Dokonce mi tato osoba házela klacky pod nohy. Jednou jsem dokonce šel 

za otcem Langem a říkám mu, že mám podezření, že ten člověk dělá něco proti nám. On ale řekl: 

„Jene, nebuď paranoidní!“ A tak jsem to spolknul a možná jsem učinil špatně. Britové, ti to vše u nás, 

tedy i Chartu, sledovali zpočátku nedůvěřivě. Mysleli si, že to bude okamžitě zadušeno, jako tomu 

bylo v Sovětském svazu, protože většinou měřili celé sovětské impérium stejným metrem. Navíc jim 

(docela dobře) došlo, že v Československu, v období normalizace, je to jistým způsobem mnohem 

horší než v Sovětském svazu. 

MS: Díky tomu, že jsme byli více papežští nežli papež.  

JJ: Ano, přesně tak. Bylo to díky tomu, že jsme, tedy jako země, vlastně československá vrchnost, byli 

v pozici sluhy, a ti se tak většinou chovají.  

MS: Bylo to též díky neschopnému vedení, …  

JJ: … neuměli strategicky myslet. Mohli tu pookupační normalizaci brzdit, jak nejvíce to šlo. Občas se 

mi zdálo, že Husák měl záblesky, kdy se nám mladým, zdálo, že tu normalizaci brzdí. To naivní 

očekávání bylo ovšem ovlivněno jeho pobytem ve vězení v padesátých letech. 

MS: Následně byl rehabilitován.  

JJ: Poté jsme zjistili, že tomu tak není, že u něj asi ta rudá ideologie a možná zpočátku i jakási 

Háchovská snaha o přežití národa zvítězily, a byli jsme z toho zklamáni. 

MS: Nu, byl to člověk, jenž měl rád moc.  

JJ: Osobně bych řekl, že náš pohled na něj byl opatrnický, spíše pesimistický, jestli se to, tedy nějaké 

zbytky „Pražského jara“ udrží, a zdali to nebude vše zadušeno. Pohlíželi jsme též obdivně na to, že si 

zbytky reformního vedení ještě vůbec troufají. Pak ale nastalo utahování šroubů, prověrky, 

vyhazování, atd. a naše naivita se pochopitelně vypařila. 

… Liberalismus …  

MS: Pokud bychom pokročili k současnosti, souhlasíte s tím, že po pádu totalitního režimu, po krachu 

centrálního plánování, po pádu komunismu, je „jedinou“ životaschopnou společenskou formací 

liberální pluralitní demokracie doprovázená hospodářským systémem založeným na volné soutěži?   

JJ: Dá se to tak říci, i když liberál s velkým „L“ rozhodně nejsem. Vidíte, jak je to rozdílné v různých 

zemích. U nás, když se řekne, že je někdo konzervativní, tak to znamená něco zcela jiného než 

v Británii, kde konzervativní strana je spíše udržovatelem nejlepších tradic, a to jak v politice, tak 

v hospodářství. Je to pouhý název, a pro nás Čechy nesprávně vykresluje, co ta strana je. Liberální ve 

smyslu demokraticky tolerantní, tak rozhodně ano. Liberální také ve smyslu co nejméně státních 

zásahů do ekonomiky …  

MS: V Americe slovo liberál má levicový nádech.  
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JJ: To je dobrá připomínka, v Anglii také, i když je tvrdě rozlišují na toho s malým či velkým „L“. 

Mimochodem, anglická liberálně-demokratická strana stála po 13 let labouristické vlády ideologicky 

ještě více nalevo od ní a až nyní se vrací k tradiční středové pozici mezi levicí a pravicí a k tomu 

tradičnímu liberalismu. Proto z ní odcházejí extrémní levičáci, kteří do ní tehdy vstupovali. 

MS: Dá se říci, že každá sociální skupina, národ, stát si …  

JJ: … tvoří své pojmosloví …       

MS: … a výklad slova. Dobrá, někdo ale může namítnout, že Fukuayma, jenž byl přesvědčen o tomto 

směřování, se mýlil. Stačí se podívat do islámského světa a na jejich zkušenosti s demokracií.   

JJ: Jsem též stoupencem tohoto názoru, ale - a nyní řeknu slovo, které v češtině nenávidím: Fukuyma 

„nezohlednil“ aspekt, že v jakékoliv demokracii, od samého počátku dosažení jistého stavu, začínají 

působit síly, jež působí na její zničení. Víme dobře, jakou roli u nás hrála za první republiky 

komunistická strana po pátém bolševizačním sjezdu. Tyto síly, nyní třeba v arabském světě 

extremistický islámismus, následně působí proti rozvíjení demokracie a některé její aspekty se jim 

daří úspěšně dusit. A co se pak týče muslimského světa, nemohu v něm nalézt ani jednu skutečnou 

demokracii, i když je tam těch pár „napůl“, jako Turecko, Pákistán, Jordánsko.  

MS: Než uzavřeme tuto kapitolu, která byla zaměřena na otázku ideologií, rád bych se zeptal, zdali vy 

považujete ideologie za přínosné. Někomu pomáhají definovat sociální prostor, někdo v nich vidí 

nástroj, jenž činí naše myšlení strnulým.  

JJ: Pokud jde jen o soubory postulátů, mantinely stranického ideologického uvažování či vymezování 

se, budiž. Avšak pozor, tím postulováním je „zaděláno“ na možné aberace a paskvily, včetně pohybu 

k diktaturám. 

… Demokracie … 

MS: Posuňme se v našem společenském tázání dále. Jak uvažujete o demokracii? Žijete v zemi, …  

JJ: … kde je demokracie stará, zaběhlá, snad přímo koluje v žilách obyvatel. Ale je také nyní poněkud 

dekadentní, malátná, a blahobytem rozbředlá, jakoby méně schopná bránit se erozi a bránit vlastní 

existenci v posledních dvaceti letech, a poněkud vyčpělá. Přikládám to dobré životní úrovni. A víme, 

že mozky se v dostatku snadno zalévají sádlem, …    

MS: … člověk pohodlní.  

JJ: To najdeme ve všech vyspělých a bohatých demokraciích. Člověk se občas začíná bát, jestli 

nenastává soumrak euroatlantické civilizace. Ta eroze se projevuje morálním relativismem, kdy dobro 

není už dobro a zlo není až tak zlé a vše je omlouváno nutností politické korektnosti vůči onomu zlu a 

společnosti to bere odvahu k boji o vlastní zachování i vůli k přetrvání momentálních nesnází. Usuzuji, 

že tomu v České republice bude také tak, neboť životní úroveň stoupá. Vezměte si některé mladé 

kolegy, jak se chovají, jaké jsou jejich cíle, jak odmítají účast v čemkoli aktivním a považují za své 

právo se jen bavit, mít na vše „nárok“ a nic nechtít dát „na oltář“ společného dobra, neumějí si ani 

představit pojem „obětovat se“ pro nějaký ušlechtilý cíl, pro vlast, pro kolegy! 

MS: Narážíte na skutečnost, že zde není patřičná ochota participace.  



12 
 

JJ: Přesně tak. Souvisí to také s naším „uvědoměním“, což může po letech komunistického režimu znít 

pejorativně, ale je to tak, pokud tou uvědomělostí je opak toho, co jsem vylíčil jako symptomy u 

některých mladých.  

MS:  Soudíte, že demokracii nesvědčí přílišný blahobyt? 

JJ: Řekl bych, že „blahobyt“ je cílem socialismu ve smyslu: obereme bohatce, vše přerozdělíme, dáme 

si nohy nahoru a nebudeme muset nic dělat. Demokracie a kapitalismus o tom příliš nehovoří, i když 

dbají o dobrou životní úroveň a také ji, řekněme, na západě Evropy a v Americe již dosáhli, což zas 

plodí ty zmíněné negativní aspekty. Jestli je dnes v Británii, nyní vlastně donedávna 

sociálnědemokratickém (labouristé) království, obrovské procento obézních osob, společnost 

neunese nezvládnutelné náklady na léčení jejich chorob a systém zdravotnictví, založený na určité 

průměrné střídmosti, se položí, lidé budou protestovat a demokracie bude v nebezpečí.  

MS: Demokracií můžeme rozumět prostor, kde se uplatňují neutrální principy pro řešení konfliktů.  

JJ: Ano, tím pádem dochází i k onomu postupnému zlepšování životní úrovně obyvatelstva, systémem 

„dva kroky kupředu, jeden zpět“. Ale pokud bude stále více docházet k neutrálním řešením, systém 

přestane fungovat, nic se nevyřeší, nastane entropie, to chci tímhle vším říci. 

MS: To je vzájemně podmíněno.  

JJ: Není to ale cíl. Jsem přesvědčen, že demokracie nemá cíl. Demokracie neznamená něco striktně 

vymezeného mezi A a B. Je to proces, vývoj, ať kladným - či někdy, bohužel, i záporným směrem.  

MS: Problém je, že si tuto skutečnost lidé neuvědomují, tedy, že již dosáhli demokratického stavu. 

Možná tito lidé nevědomky hovoří o strukturách demokracie. K tomu, aby demokracie byla 

demokracií, musí mít patřičný obsah.  

JJ: Též bychom to mohli označit za systémový stav struktury organizace společnosti, politiky, i 

hospodářství, bez ohledu na momentální stav a pohyby.  

MS: Vy jste si od ustavení demokracie příliš nesliboval?  

JJ: Sliboval. Mám ji rád i se všemi chybami. To, že je v Británii stará, a tak relativně dobrá. My máme 

tu novou již téměř 25 let. Předtím jsme ji měli 20 let před válkou a škoda, že se Masarykův postulát 

nutnosti potřebných padesáti let klidného vývoje nenaplnil. Také mě trápí, kolik času stále pohlcují 

kostlivci ve skříni z minulého režimu, kteří brání posunu kupředu. A také to, o čem jsem se zmínil 

před chvílí, že z fyziky, z kosmologie známe něco, čemu se říká entropie, ustávání pohybu!  

MS: … což bychom mohli přeložit jako míra neuspořádanosti.  

JJ: Spíše míra pohybu, akce a její ustávání, stagnace a úpadek. Mým koníčkem je astronomie. Když ji 

aplikuji na politiku, začíná mi z toho být úzko, neboť příznaky, o nichž hovoříme, jsou projevem 

entropie - a jak víme - přesycenost v chemii, ve fyzice, v kosmologii znamená velmi velké přiblížení 

entropii, tak z toho mám úzkost.  

MS: Lidé, kteří by takto argumentovali, by mohli říci - ale místo demokracie je lepší autoritářský režim.  
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JJ: Není to dobré, ale je to otázka, na kolik se má stát jako velká a rozhodovací entita, arbitr 

společnosti a hospodářství projevovat. Rozhodně nechci říci, že jsem přívržencem „neviditelné ruky 

trhu,“ která tam ovšem jaksi funguje, vytváří ekvilibrium, ve smyslu nabídky a poptávky, ať se nám to 

líbí či ne. Rozhodně ani nejsem přívržencem etatismu a státních zásahů do života společnosti. Osobně 

bych jich chtěl co nejméně, ale čas od času jsou asi potřebné, zejména ve věku, kdy nadnárodní 

korporace jsou silnější než mnohý stát a kdy dokonce leckde ani neplatí daně.  

… Deficity a síla zájmů …  

MS: Dobrá, pokud se podíváte na kvalitu české demokracie, nedosáhli jsme stavu, jaký je v Anglii či 

vyspělých státech. Máme podle vás hodně co dohánět. Pro správné fungování demokracie působí 

aktivní občan, struktura politických stran, které agregují požadavky občanů a také občanská 

společnost.  

JJ: Ta je však pro některé červeným hadrem, zvláště pro ty, kteří stojí jakoby na pravici, ale přitom 

některé jejich kroky o tom vůbec nesvědčí. Pokud se člověk má zmínit o občanské angažovanosti 

v kontextu kvality demokracie, otevřenosti či síly občanské aktivity, je to sice velice pěkné, ale tak 

opětovně můžete sociologicky vytvořit mapu pyramidy společnosti z hlediska vzdělání, rozhledu, a 

též „angažovanosti“. Více je toho v její zmenšující se části nahoře, a u nás je to zkresleno dědictvím 

komunismu. Ještě pořád se drží u moci či kolem celá řada vlivných lidí z minulé „vedoucí“ generace. 

Stačí se podívat na kandidáty na prezidenta, z nichž některým zjevně demokracie v krvi nekoluje.  

MS: Je to ovšem díky tomu, že zde neexistovala demokratická výchova.  

JJ: Ano, občanská společnost nemusí být prosazována. Vyvíjí se zpětnou vazbou, jak se demokracie 

dostává na patřičnou úroveň. Ano, pokud se tím myslí angažovanost nejrůznějšími způsoby. Na druhé 

straně, z politologického hlediska si nejsem jist, jestli by ve společnosti různé nevolené zájmové 

skupiny měly mít takovou důležitou …  

MS: … sílu … 

JJ: … ano, a roli, kterou hrají, asi ano. Když se občané organizují, v momentu, kdy se začnou takto 

organizovat, jsou to zájmové skupiny. Jsou tedy jakýmsi ekvivalentem politických stran.  

MS: Právě Václav Klaus říká, že lidé, kteří mají snahu ovlivňovat politiku, mají vstoupit do politických 

stran. To je legitimní způsob, jak prosadit svůj zájem. Na základě síly a moci nevolených občanských 

sdružení hovoří o postdemokracii. Například filozof Erazim Kohák ve vztahu k síle demokracie říká, že 

lidé v Čechách o ni nemají zájem. 

JJ: Dříve tomu tak bylo, a to tvrzení pana Koháka je poněkud arogantní, ale on je považován za 

levicového filozofa a asi jím i je. Zda se společnost musí vyvíjet tak, jak se vyvíjí?  Zda angažované 

skupiny občanské společnosti na jisté úrovni zjistí, že se musí více formalizovat? Možná během 

generace se lidé z občanských iniciativ přesunou do politických stran. Na druhé straně bych se bál 

účelových, ryze moci chtivých seskupení toho typu, jako se ukázaly u nás VV. Tam je též ten aspekt, 

na který bych málem zapomněl. To je to, o čem se jednou zmínil Václav Havel. Vzpomínám si, že to 

bylo v knihovně Libri prohibiti, konala se tam diskuse bývalých disidentů a hovořilo se mezi jiným 

právě o občanské zodpovědnosti. Havel mi osobně slíbil, že na tom bude (a začal) pracovat. Bylo to 

nazváno „Charta občanské zodpovědnosti“. Již na tom pracoval jeden z francouzských prezidentů, 
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myslím, že Mitterrand, ovšem dílo zůstalo nedokončeno. Z mého pohledu je to velmi důležitá věc, 

protože máte-li společnost, kde občané mají svá práva, musejí mít také za společnost určitou 

zodpovědnost a určité povinnosti k ní. Příklad z Anglie: V listopadu 2012 budou volby policejních 

ředitelů všech hrabství, nicméně se očekává účast pouhých 15 procent. Vzniká otázka, má-li cenu, 

aby volby vzešlé z patnácti či dvaceti procent voličů, tedy absolutní menšinou zvolení zástupci - měli 

mít moc nad celou společností? Zřejmě proto se asi Havel začal klonit k tomu, aby volby byly povinné, 

což je prý „proti demokracii“. Ptám se, proč by to mělo být proti ní? Kde je to psáno? Přece platí staré 

pravidlo – „něco za něco“, jinak se změní demokracie v neudržitelný „welfare state“ a zanikne jednou 

z cest k oné entropií. Když tedy je toto heslo vlastně mottem pohybu společnosti. 

MS: Někdo však může namítnout, že občanská společnost může poskytnout politikům, vládnoucí elitě 

alternativní informace, které by jinak nezískali. Tím je myšlen další zdroj pro kompetentní 

rozhodování.  

JJ: To se však nevylučuje. Skupiny občanské společnosti se budou tvořit, přicházet s podněty, budou 

zanikat, budou se měnit. Tak má demokracie podle mého pohledu fungovat. Nikdo přece nečeká, že 

se bude chovat podle jakési definice! 

… Efektivita demokracie … 

MS: Dobrá, ale rád bych se zeptal, co si myslíte o efektivitě demokracie? Byl převrat, budeme mít 

demokracii a samovolně dojdeme k prosperitě. Asi bychom měli říci, že vztah mezi bohatstvím a 

demokracií není samozřejmý, třebaže tam funguje závislost. Uvádím to proto, že existují 

nedemokratické režimy a bohatou rychleji než demokratické. Stačí jako příklad uvést Čínu.  

JJ: Souhlasím, demokracie je obvykle slabá (třeba Athény versus Sparta). Avšak tam je veledůležitá 

otázka morálky a etiky, jelikož, když si vzpomenete na dějiny, tak revoluce 28. října 1918 u nás nebyla 

revolucí, tam se pouze změnila vládnoucí elita, ovšem zůstaly ty dobré tradiční zvyky z rozvoje 

demokracie v celém Rakousku – Uhersku, i u nás s tím, že se nemusely zahazovat či měnit morální a 

etické principy. Bohatství v České republice dnes pro většinu národa znamená nikoli pracně a čistě 

dlouhodobým snažením nabytý majetek, ale podezřelost samu, což značí rychle získané finanční 

prostředky díky nedostatku etiky a morálky, navíc spojené s mafiemi starých komunistických struktur. 

Je tam vidět i ta velká dravost, kterou měl kapitalismus v Americe v devatenáctém století.  

MS: Ano, ne nadarmo hovoří se o gründerském kapitalismu. Jsme snad civilizovanou zemí …  

JJ: Víte, po 42 letech komunistické vlády se civilizovanost téměř vytratila. Bojím se, jelikož ona 

opravdu hodně utrpěla. Když národ ohne páteř, tak toto vše vyprchá. Pak zůstávají pouze nízké pudy.  

MS: Důležité pro demokracii jsou vzory, protože inspirují a korigují.  

JJ: Pokud slovo elita nemíníme pejorativně, tak ano. Vzory jednoduše musí být a něco elit máme. 

Možná jich i přibývá. Dokonce různé zásahy antikorupčního týmu z posledních měsíců, procesy a 

objevy začínají svědčit o tom, že věci konečně možná jdou k lepšímu, a elita by opět zaznamenala 

vzestup, byť by se to týkalo hrstky podnikatelů a politiků, neboť právě ta má co do činění s morálkou 

a etikou, s udáváním směru a příkladu společnosti. Nechci to znovu zdůrazňovat, ale zde bychom měli 

navázat na židovsko-křesťanské dědictví morálky. Co pro ně znamenalo Desatero? Především se 

musíme chovat morálně, nehřešit a nekrást. A máte tady Masaryka! 
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… Hodnoty …  

MS: ... a jeho „Nebát se a nekrást …“ Někdo si to modifikuje a poté je z toho „nebát se krást“. 

Nepřímo jste přešel k hodnotám. Revoluce byla nesena Havlovým heslem „Pravda a láska“. 

JJ: Víte, možná to příliš nešikovně zdůrazňoval, nicméně měl pravdu. Pouze jde o to, jak to 

zdůrazňovat, do jaké míry to zdůrazňovat a co se tím myslí. Můžeme připustit, že to nebylo příliš 

šikovné. Někdo jiný to za něj uchopil a karikoval, ale on to myslel dobře.  

MS: Můžeme se tázat, proč se tomu někteří lidé vysmívají? Vždyť člověk bez pravdy žít nemůže!  

JJ: Víte, to jsou zbytky švejkovství a ohnuté páteře v nás …  

MS: Angličan by se tomuto spojení jistě nevysmíval.  

JJ: Angličan ne. Angličan nemá ohnutou páteř. Angličan by to považoval za poněkud naivní, ale fandil 

by tomu, vždyť právě toto je tím nepsaným ideálem jejich společnosti, ono britské „fair play“. 

MS: Myslíte si, že jsme tomu odkazu slov pana Havla neporozuměli?  

JJ: Ne, vstupuje tam do hry příliš mnoho egoistických, usurpátorských, bezohledných zájmů, jež 

přežívají z minulé doby. Ty také určují pohyb ve značné části společnosti. To až generace mých dětí 

bude u moci, tedy ta Vaše, tak s tím snad něco udělá. Mně nejvíce trápí střední generace, která 

zvonila klíči, ti mladí, jelikož vystudovali za komunismu, za normalizace a svou páteř museli ohnout. 

Ohýbali ji v pionýru, SSM a jiných organizacích. Mám podezření na generaci kolem 45 – 50, která je 

dle mého názoru horší než jejich tatínkové, kteří byli aktivní členy KSČ. Když někdo do KSČ vstoupil 

z naivity za Dubčeka (a pak byl stejně vyhozen), tak mu to promíjím, ale těm normalizačním kádrům 

ne. Ti pravdy a opravdové lásky k bližnímu a ani té „fair play“ schopni nejsou a Havla nemají šanci 

pochopit. Je to už v jeho otevřeném dopise Husákovi z období kolem vzniku Charty 77.   

MS: Opětovně se dostáváme k odpovědi, že až čas …  

JJ: Ten je léčivý i ve smyslu rozvoje společnosti.  

MS: Dobrá, jednou z hodnot, kterou jsme si přáli, byla také svoboda. Bohužel mnozí lidé ji zaměňují za 

libovůli.  

JJ: Svoboda, to je podle mého názoru rovnost příležitostí před zákonem, plus ochrana slabých, nikoli 

anarchie, či nadvláda klik a mafií bezohledných siláků. Svoboda má být v demokracii ochraňována 

státem.  

MS: Ano, je to otázka rovnosti před zákonem. Svobodu lze vnímat jakožto stav, v němž mohu užívat 

své informace a realizovat svůj životní projekt.  

JJ: Je podmínkou rozvoje člověka a společnosti. Nesmí být bezbřehá, jinak se dostáváme k anarchii. 

Tam jsou síly vedoucí ke zničení demokracie, které tak mohou o to silněji působit. Řekl jsem, že vůbec 

nejsem zastáncem etatismu v žádné podobě, ale i v demokracii existuje něco jako státní zájem. To 

ovšem člověka nenapadá, když hovoří o roli státu. Zkrátka svoboda ano, ale bezbřehá nikoliv, a to 

také zahrnuje parazitismus, onu českou „vyčůranost“.  
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… Kapitalismus …  

MS: Nyní bych navrhoval přejít k otázce kapitalismu, protože hodnoty podmiňují kvalitu fungování 

hospodářského systému - a tím je kapitalismus. Soudil jste, že to mohl být funkční systém, byť ne 

ideální. Právě komunisté chtěli vytvořit systém s lidskou tváří, plánovanou společnost …  

JJ: Jakmile se to, co je řízeno a plánováno začne uvádět do praxe, je zde nebezpečí distorze systému 

do podoby blížící se k totalitě, jasně to tam nastává a vyvstává. Například rovnost před zákonem 

začíná u občanů mizet. Role státu, jeho struktur, začíná mít byrokratický a pak opresivní charakter. Co 

se hospodářství týče, nemůžeme říci, že kapitalismus je „jediný“ systém. Hovoříme spíše o svobodné 

tržní společnosti. To je ovšem velice široký pojem. Odpovědí na vaši otázku je, že se k tomu počíná 

blížit i nynější Čína. Tímto směrem vidím logický vývoj společnosti, začínáte směňovat zboží a 

směňovat práci, mít jisté potřeby. Následně velice rychle dojdete k tomu, že lidstvo tento systém 

užívá již mnoho tisíc let. Například už od toho feudalismu, kdy si to dělení vymyslili.  

MS: Kapitalismus považujete za cosi přirozeného  

JJ: Ano, to není třeba nikterak zveličovat. Možná není dobré používat název, i když kapitál, šetření, 

hraje neobyčejně důležitou roli v rozvoji společnosti prostřednictvím investic.  

MS: Ano, ale zde je vhodné říci, že kapitalismus dává prostor schopnýma má též schopnost se 

koncentrovat u jednotlivců, nastává proces oligarchizace.  

JJ: Bohužel, ekonomické elity mají tuto vlastnost a je to samočinné.  

MS: Na tuto skutečnost upozorňoval Karel Marx.  

JJ: Dobrá, ale to nebylo v době, kdy tvořil celý komplex. On charakterizoval, co vidí kolem sebe, a já 

mu neupírám, že uměl myslet, i když mnohdy chybně.  

MS: Nu, člověk může zjistit, že na jedné straně vám vznikají velice bohatí lidé, na druhé straně velice 

chudí lidé. To znamená, že kapitalismus vede k polarizaci. Například v Evropě to není tak hrozné, ale 

pokud se na to podíváte globálně, zjistíte, že máte na jedné straně miliardu chudých a na druhé pár 

miliardářů.  

JJ: Ano, avšak tam funguje jistá zpětná vazba a zapomínáte na střední vrstvu, která není tak chudá a 

je jí obrovská síla, což Marx vůbec nepředvídal. Pokud by ale ta polarizace pokračovala příliš rychle, 

bez břehů, vedlo by to k revolucím, byť přímo ne s tím velkým „R“. Spíše bychom mohli hovořit o 

společenských krizích, které jsou korekcí vývoje, stejně jako ty hospodářské. Například v Británii 

probíhá v současnosti – uprostřed hospodářské krize z nadměrného žití nás všech Euroatlantiďanů na 

dluh (co na to Váš Marx?) - také dialog o ochuzování a o nadměrných platech nejbohatších vrstev 

společnosti. Kritika velkých platů, nikoli tedy kapitalistů, ale nejvyšších vrstev meritokracie, 

zaměstnanců, například bank, se snáší hodně i nad řediteli společností jako je BBC či jiných státních 

podniků, místních samospráv, tedy státního sektoru a nikdo pozoruhodně neupírá vysoké platy 

sektoru soukromému, něco vyrábějícímu. To v jistém ohledu může být onou malou revolucí. A kde je 

proletariát? Ten se rozdělil – většina do střední vrstvy a zbytky do „lumpenproletariátu“. A kde je 

opět ta stará teorie? 

MS: Někdo je spíše rovnostářský, …  
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JJ: Toto je ale čistý a naivní idealismus a nic proti němu, ovšem ... 

MS: … dalo by se říci, že bychom měli usilovat o to, aby se bohatí lidé solidarizovali s chudými, ale ne 

přes stát, pak bude kapitál využit efektivněji.  

JJ: V tom máte naprosto pravdu, aby se solidarizovali, ale ne přes stát. Jsem přesvědčen, že to má co 

do činění s morálkou, etikou, s lidským cítěním. Je přece na státu, aby vytvořil pravidla a leccos udělal 

z daní, ale mnoho toho nestihne. Toto solidarizování ve státech formují morální elity a účastní se celé 

obyvatelstvo. Podívejte se na tisíce charitativních organizací, na které třeba v Anglii obrovským 

způsobem ti nebohatší, i ta dnes dost bohatá střední vrstva přispívají. Jde to do miliard ročně.   

MS: Zdali se člověk bude solidarizovat či ne, to nezávisí na státu, ale na vnitřních hodnotách 

jednotlivce. Dobrá, souhlasíte s tezí Ludwiga von Miese, že nejlepší reformou socialismu, plánování, je 

kapitalismus? Vím, je to taková zkratka, ale je účinná.   

JJ: Ano, socialismus ve světě dosud prostě nefungoval. Von Miese uměl pozorovat. Vezměte si ale, že 

i v kapitalismu se v posledních desetiletích prosadily lecjaké sociální reformy, ale pokusy o 

experimenty téměř socialistického typu, včetně některých zemí EU, nějak nefungovaly. A co se děje 

v zemích Latinské Ameriky? Tam nereálnost přetrvání naivního socialistického idealismu ruinuje 

ekonomiku a nejsou ještě „na dně“ jen díky tomu, že některé z těch zemí mají přírodní zdroje – naftu 

(viz. Venezuela). Jinak by byly jejich experimenty dávno zkrachovaly, jako například Kuba, kdyby 

nebylo ruské pomoci. Nechci tím říci, že zavrhuji sociální reformy, ale je třeba říci, že charitativnosti a 

solidarizování se v kapitalismu prostě daří. Ty vnitřní hodnoty jednotlivce, o kterých hovoříte, nějak 

přirozeně přetrvávají a nesou dobré ovoce.  

MS: Podle vás lze efektivně „realizovat“ kapitalismus v nedemokratických režimech?  

 JJ: Vezměte si Čínu, co se tam nyní děje! Jak to ale bude dál pokračovat, to neví nikdo.  

MS: Nu, někdo může říci, že strana - stát má monopol v oblasti politiky, nicméně nechává prostor 

tržnímu chování. 

JJ: Zde je ale otázkou, zda to tak vůbec bude moci pokračovat dále. Ale jakmile si lidé zvyknou na 

svobodu v ekonomické oblasti, tak ji budou asi požadovat i v oblasti politické. To je jedna z teorií. 

Možná chudáci toho mají také dost, jako my za padesát let - a neodváží se. Jisté známky ale jsou, že 

se odváží. Je to stejné, jako když jsem hovořil o entropii. Není důvod, proč by to vaše generace 

neměla dělat lépe a proč by se neměla proti ní angažovat a oddalovat ji. Nakonec smyslem lidského 

počínání je to hrozící nepříjemné „oddalovat“ a mezitím hrozby neutralizovat, přicházet s reformami, 

tedy pokud je k tomu dost odvahy a odhodlání. I v té Číně. 

… Strategie … 

MS: Dobrá, ještě bych naši věnoval pozornost jednomu důležitému konceptu, jenž pomáhal přechodu 

na tržní hospodářství, jakožto jeden z pilířů liberálního konceptu utváření společnosti. Jedná se o 

Washingtonský konsensus.  

JJ: S tím jsem souhlasil.  
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MS: Dá se říci, že socialistické země na to nebyly připraveny, stačí pohlédnout, co to udělalo v Rusku. 

Výstup hospodářství této velmoci po léčbě dosáhl polovičních hodnot výchozího stavu.  

JJ: Máte pravdu. Vidíte, nehovořím o tom, zda tento způsob přístupu je akceptovatelný pro země na 

stupni posttotalitárního návratu k normalitě. Ty originální Williamsonovy body! Rusko je přímo 

klasickým příkladem. Takové převratné systémové reformy se jen tak předtím nikde nedělaly, takže 

pole k „paskvilizaci“ bylo široké! Tvorba zástupných mafiánských struktur, nedostatek zásad, morálky, 

nedostatek kapitálu pro fundování důležitých aktivit ve společnosti. Jsem přesvědčen, že Jelcinové a 

jim podobní - u nás i Klaus - měli dobrou snahu, aby se potřebné množství kapitálu vytvořilo velice 

rychle, protože si uvědomovali, že by tím způsobem měla společnost fungovat. (Bohatství přinese 

dobročinnost, bohatství přinese podílení se soukromých subjektů na prospěšných aktivitách a bude 

více táhnout zbytek společnosti k podnikání, protože tam bude přebytek peněz. Nebudou se 

koncentrovat, ale budou ve společnosti působit tak, jako je tomu na Západě.) Tam je to ale dávno 

konsolidováno a uděláno tak, že kdo to vše nečiní, vystavuje se ve společnosti jisté hanbě. Ten 

morální tlak u nás zatím vůbec neexistuje.  

MS: Nu, ale pokud se na to díváte s odstupem - jaké zkušenosti to přineslo, dnes by takovou podporu 

nesklidil. Sám obhájce konceptu Jeffrey Sachs se od něho odklání.  

JJ: Mnozí mu však také vytýkají, že byl jedním z exponentů toho, co nás dovedlo k nynější globální 

krizi. Také bych to bral s rezervou. Stačí popřemýšlet o lidské nátuře, nevíte, zda to bylo s lidskou 

náturou souměřitelné, s tím jak v praxi funguje.   

… Média …  

MS: Pokročme dále a otevřeme téma, které je vám velmi blízké, jelikož je to otázka médií, žurnalistiky. 

Jaká podle vás byla před rokem 1989? V některých novinách jste působil.  

JJ: Ano, bylo to velmi krátké. Působil jsem ve Svobodném slově během Pražského jara a během studií, 

též v časopise Univerzita Karlova, Letectví a kosmonautika.   

MS: Poté, co jste dostudoval …  

JJ: Následně jsem pracoval v lékařském nakladatelství Avicenum, kde jsem redigoval Časopis lékařů 

českých. Nebyl jsem příliš vystaven otrocké práci typu žurnalismu, který byl tenkrát stranou 

požadován. V Anglii jsem nabral místní zkušenosti. Počal jsem pracovat jako britský novinář v Time 

and Tide, což byl politicko – ekonomický časopis. Byl jsem assistent editor. Pro mě to byly těžké časy, 

jelikož jsem uměl anglicky na té úrovni, jak se umí v Česku, a přitom se říká, že se umí anglicky. Domů 

jsem chodil s popsanými manžetami a papíry, kde byla různá nová slova. Mělo to ale obrovskou 

výhodu, že jsem začal chodit do Parlamentu na různé rozhovory s poslanci, takže jsem se rychle 

orientoval ve fungování politického systému. Nakonec jsem skončil jako šéfredaktor dvou časopisů.  

MS: Property Monthly Review, …  

JJ: … také pak Property Gazette …  

MS: Také jste vydával český žurnál Londýnské listy.  
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JJ: Ano, založil, redigoval, či spoluredigoval, ale to bylo mimo zaměstnání, cosi, co mě neustále 

spojovalo s československou realitou (jako nyní ten Velehradský Zpravodaj). S obrovskou chutí jsme 

publikovali dokumenty Charty 77. Jeden kolega, o kterém se pak ukázalo, že byl čs. Špión, mě 

dokonce nutil, abychom publikovali falešné dokumenty Charty, což jsem viděl velmi nerad. To bylo 

to, co oni přesně chtěli, tedy mást společnost. Když se vrátím k roku 1989 a k vývoji hned poté, jasně 

se ukazoval smutný stav, v jakém česká žurnalistika tehdy byla.  

MS: Myslíte si, že byla čistou služkou vládnoucí třídy?  

JJ: Ne úplně, i když do značné míry. Režim byl strašlivě nesystematický a v nejrůznějších oblastech 

měl nejrůznější díry. Například v oblasti vědeckých časopisů, tam se daly dělat jisté věci. Bádání 

pokračovalo leckde i navzdor stranickým představitelům, kteří na mediální prostor dohlíželi.  

MS: Dobrá, kdybychom mírně odbočili, třebaže to s tím bytostně souvisí. Myslíte si, že například naši 

žurnalisté byli těmi, kteří se podíleli na rozkladu našeho jazyka?  

JJ: Ano, tam to upadalo s tím, jak byl režim prezentován. A vůdce strany Jakeš jim šel příkladem! 

MS: Dá se říci, že se jazyk stal odrazem režimu.  

JJ: Ano, tak tomu skutečně bylo. Je to dokázáno i sociologicky. Vznikla slova, vznikly výrazy, vznikla 

rčení, kde se novináři chovali podle těchto hesel: „Kdo nekrade, okrádá rodinu“, „Napiš, co chtějí a 

mysli si, co chceš“, „Pořešíme to (ale nevyřešíme, cha cha)“, „Nech to koňovi, má větší hlavu“ a další. 

Napomohlo to ke společenské schizofrenii.  

MS: Kdo chtěl působit v novinách, tak musel volky nevolky žít dvoukolejný život, …  

JJ: … musel se přizpůsobit, zlomit …  

MS: … musel vědět, že si to režim vybere jinak.  

JJ: Například na rodině. Bohužel, takový byl čas. My, jako národ, měli jsme smůlu, že jsme předtím u 

nás zažili šest let fašismu. Byli jsme na to připraveni a formováni, abychom se tak chovali. Krátké tři 

roky do roku 1948 předznamenaly padesátá léta. To pak nebyla novinařina, to byly stranické 

direktivy. Do roku 1963 – 1964 se nedalo hovořit o žurnalistice jako takové. Stačí se podívat na to, co 

se učilo v těch letech na novinářské fakultě. Tento stav žurnalistiky se poté ještě odrážel řadu 

dlouhých let po pádu komunismu.  

… Zahraniční vysílání …  

MS: Bylo by chybou se nezeptat, jak jste vnímal zahraniční stanice jako Rádio Svobodná Evropa, Hlas 

Ameriky, Deutsche Welle, BBC, … 

JJ: Spíše jsem poslouchal Svobodnou Evropu, (a polskou, když to rušili) aniž jsem tušil, že tam později 

budu působit.   

MS: Soudíte, že tito lidé pečovali o to, co doma scházelo? 

JJ: Ano, a svým způsobem se to otisklo na národním povědomí. Jsme v době, kdy probíhá skandál 

v BBC, tak je třeba lidi upozorňovat, že to nemá nic společného s dřívějším českým vysíláním, což byl 
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BBC World Service, což bylo úplně něco jiného, než naprostá většina mediálního kolosu, jenž se 

nazývá BBC a má 27 tisíc zaměstnanců. Tak velké firmy, i ty mediální, žijí vlastním životem.  

MS: Dobrá, jaký máte postoj k exilovým stanicím?  

JJ: Ano, Svobodnou Evropu jsem vždy vnímal s obdivem, především jako většina mých známých přes 

její komentáře, protože se zpravodajství dalo získat již nezávisle přes BBC, které komentářů tolik 

nemělo. Byla to spíše zpravodajská stanice, a dobře, že taková byla.  

MS: Svobodná Evropa měla 18 hodin vysílání …    

JJ: Právě Svobodná Evropa byla rušená a BBC pak už ne. Dalo se leckde chytit, Deutsche Welle a Hlas 

Ameriky též nebyly příliš rušeny. Pamatuji si, že to bylo někdy po okupaci, jednou jsem šel po 

Dejvicích a byl čas na hlavní zprávy Hlasu Ameriky. Ze všech domů, které jsem míjel, to bylo slyšet.  

MS: Soudíte, že lidé v nesvobodném Československu cítili potřebu mít to, co bychom mohli nazvat 

pravdivým referováním o světě, vývoji v politice, hospodářství …  

JJ: Dokonce i členové strany to zachytili, neboť si stěžovali na politbyru či na sjezdech, že něco 

například Svobodná Evropa vysílala, zatímco soudruhům to nebylo oficiálně sděleno, což bylo dobře. 

Ve Svobodné Evropě v Mnichově jsem byl velice krátce a ke konci, pak jsem s ní přešel do Prahy. 

… Cesta k současnosti …  

MS: To bylo v devadesátých letech.  

JJ: Skutečně to poté bylo o něčem jiném. Užiji-li slov Ferdinanda Peroutky, spíše šlo o návrat 

k novému Budování státu či jeho obnovu. Účast na obnově demokratického státu tímto způsobem, 

prostřednictvím Svobodné Evropy, to mě velmi bavilo, protože to byly čiré pokusy o vzkříšení toho, 

co u nás bylo za první republiky a mezitím se ve světě rozvinulo. Byl to boj proti naší vrozené 

xenofobii, bylo to „globalizování“ českého posluchače. Opravdu se mi to velice líbilo. Musím říci, že 

jsem v Mnichově byl necelý rok, nicméně doma v médiích byly vidět zbytky starého systému, jak na 

to žurnalisté byli zvyklí. Pobyt zde, to byl osobní přínos, neb mne leccos zklamalo, když jsme sem 

v roce 1994 přijeli. Devět a půl roku jsem pak byl více zde než v Londýně. Pracoval jsem i o víkendech 

a poté jsem každý měsíc jel na pár dní k rodině v Londýně. Byl jsem zde tedy hodně a pozoroval jsem, 

jak se demokratická žurnalistika těžce rozjíždí. Bylo to těžké i z lidského hlediska. Dejte mi ještě dnes 

jakýkoliv český deník a naleznu tam několik hrubých chyb. To jednoduše v době počítačů není 

přípustné. Další případ je ten, že když porovnám třeba Mladou frontu DNES s Lidovými novinami, tak 

nevím, zdali si vzájemně zprávy kradou, nebo je jen berou ze servisu ČTK. Bylo běžné, že za 

komunismu se zprávy z ČTK jen přepisovaly, jinak to nebylo možné. Dnes je to ale v médiích leckde 

stále dost zlé a vidím tam lenost, nedůkladnost, xenofóbii, neověřování si zpráv, bulvarizaci. Dnes je 

tato skutečnost pořád ještě vidět, a to máme téměř čtvrt století od pádu komunismu. Vidíme, že to 

má hluboké kořeny.  

MS: Můžeme říci, že lidé neměli patřičné vzory.  

JJ: Neměli, a to uznávám. Peroutka již umřel a bylo málo těch, kdo si První republiku pamatovali. 

MS: Někdo může říci: „Ano, byla zvláštní doba“! 
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JJ: Někteří soudruzi mají tendenci První republiku kritizovat ve smyslu: „Ó, Masaryk střílel do 

dělníků“. Podle mne však byla opravdu hodně sociální, a kolik sociálnědemokratických vlád měla!  

MS: Mně šlo také o to, že dnes v žurnalistice nenacházíme velké autory. Nemáme lidi jako Peroutka, 

Čapkové … 

JJ: V roce 1968 jsme měli dost velice dobrých novinářů, kteří vyrostli „z ničeho nic“. Vezměte si celou 

skupinu kolem Reportéra, …  

MS: … Tvář, Literární noviny …  

JJ: Ano …  

… Usilujeme o kvalitu …  

MS: Ovšem dalo by se i obráceně namítnout, že kvalita žurnalistiky vychází z toho, zda o ni někdo 

stojí.  

JJ: Máte pravdu. Zde se dostáváme k otázkám demokracie západního typu, o niž usilujeme, a jež u 

nás trochu také už existuje. Většinová společnost bohužel tolik kvality nepožaduje. To vede k růstu 

bulváru všude ve světě, i u nás. Mimo jiné nám například chybí seriózní pravicové noviny typu 

britského The Telegraph.  

MS: Jsou zde Hospodářské noviny.  

JJ: Částečně ano. Ovšem i ony mě zklamaly, a to novou grafickou tváří. Měly skvělé množství malých 

zpráv. Nyní díky fotografiím přes půl stránky tam obsahově, a co do „pokrytí“ událostí téměř nic 

nemají.  

MS: Nu, jakou proměnu mediální krajiny jste si sliboval od roku 1989? Je vhodné říci, že 

postkomunistická žurnalistika byla budována malými lidmi, kteří podporovali ustanovování 

demokracie a kapitalismu. Nekriticky se stavěli k tomu, co bylo realizováno.  

JJ: Ano, byli to obrovští idealisté, byli fantastičtí v tom ohledu, že byli velmi vyhranění proti zlu, ale 

bohužel řada z nich neměla patřičnou zkušenost. Sám opravdu fandím mladým lidem, ale ve všech 

odvětvích je nutné mít i lidi starší, kteří by poté předávali štafetu dál a od nichž by se mladí učili. Jinak 

je to strašlivé plýtvání prostředky, které společnost vydává, pokud by se všichni znalosti, dovednosti 

měli učit od samého počátku.  

MS: Byl zájem od zahraničních redaktorů, kteří působili v českém vysílání jít do České republiky?  

JJ: Přešlo přece jen pár lidí a BBC sem také přestěhovalo lidi z české redakce.  

MS: Když jsem hovořil s Petrem Přibíkem, říkal mi: „Víte, jistá práce byla vykonána, Svobodná Evropa 

končí s mnichovským vysíláním. Dělala to určitá skupina lidí, ale aby se všichni přestěhovali do Prahy?  

Ne, ne, to již je na jiných lidech.“  

JJ: Pár starých jsme již zde měli a přece jen nás řada z Mnichova přešla a postupem času začali 

spolupracovat další. Soudím, že v tom lze spatřovat přínos české novinařině. Bylo to vidět i během mé 

práce ve Svobodné Evropě v devadesátých letech, kdy české vysílání vlastně skončilo až koncem roku 
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2002. Z mého pohledu to byla nezasloužená pozornost, jelikož jméno Svobodná Evropa otevíralo 

dveře, i když jsem dostal řadu dopisů, že budu shozen z Karlova mostu, oběšen, zastřelen. 

Vzpomínám si, že to bylo také díky mému vystoupení v České televizi, kde jsem odmítl potřást rukou 

Grebeníčkovi. Vzpomínám si, že nakonec vykládal, jak to ve Východním Německu skvěle funguje. Bylo 

vidět, že právě tam to nefunguje, jelikož to bylo obrovsky utlačováno až do poslední doby. Dnes si 

východní Němci sedí na rukou a ekonomicky vzato se nechají západními Němci živit.    

MS: Mohli bychom shrnout, že nám chybí vzory díky té diskontinuitě …  

JJ: Ne, úplná diskontinuita. Chyběly, protože pár těch světlejších vzorů zde bylo. Do dnešních dnů žijí, 

i když jim to už moc nepíše. Abych uvedl, tak třeba Ludvík Vaculík. Vychovali se však mezitím noví, a 

to z řad chartistů - Petruška Šustrová a jiní, ale i ti mladší, třeba ekonomický komentátor Kohout a 

další. Vždyť také existuje Peroutkova cena a pravidelně je udělována.  

MS: V Právu působí Alexandr Mitrofanov. 

JJ: Ano, a ten je třeba opravdu odborníkem na sociální demokraty.  

MS: Také disident Petr Uhl,  

JJ: … abychom obsáhli celé politické spektrum.  

MS: Pokud zůstaneme u novin, soudíte, že v České republice pro kvalitu informovanosti chybí seriózní 

tisk. Takový Karel Hvížďala hovoří o tom, že české noviny jsou bytostně lidovými novinami.  

JJ: Bohužel. Mně vždy rozčiluje hierarchie zpravodajství v našich denících, velice se tomu bulváru blíží. 

To je na Západě též, kdy řada serióznějších novin najednou začala dělat vlastní agendu. Zde bych 

mohl říci, co jsme se učili, a myslím, že to má platnost do dnešních dnů. Na hlavní straně zleva 

doprava mají být čtyři nejdůležitější světové a domácí události. To u nás není. Při vší úctě k Mladé 

frontě a Lidovým novinám, jsou to v jistém ohledu též trochu bulvární noviny. Snad jen Hospodářské 

noviny nebulvarizují, nicméně to „nahradily“ velikášskou grafikou vedoucí k mizivosti obsahu. Tam 

není za co to uchopit. Snad některé stanice veřejnoprávního rozhlasu a televize, pokud není hlavním 

kritériem honba za nákladem a poslechovostí. 

MS: Dobrá, někdo by mohl říci, že pro kvalitní noviny potřebujeme mecenáše, kteří by kvalitní 

žurnalistiku platili. Za první republiky přispíval Masaryk.  

JJ: To bychom potřebovali. Například, když před nedávnem vypukl skandál ohledně News of the 

World, tedy toho nejbulvárnějšího z britských plátků, všichni zapomínali na skutečnost, že pan 

Murdoch zároveň financuje Timesy, které jsou celá léta prodělečné, které mají malý náklad, a jsou to 

přitom elitní noviny. Víme, že v demokratické společnosti dobré noviny budou asi vždy pro elitu, 

které je málo – pět až deset procent společnosti …  

MS: Gaussova křivka je v tomto ohledu neúprosná.   

JJ: Ano, a pak je tu inzerce a mecenášství. O kterém jsme hovořili. Financial Times jsou třeba 

výjimkou, protože je to deník spíše obchodních kruhů, tam je to trochu jinak, dá se to uživit z inzerce.  

MS: Člověk by mohl říci, že po roce 1989 zde bylo deníků několik …  
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JJ: Ano, existoval například Telegraf, Práce, Svobodné slovo.  

MS: Ty však vzal čas.  

JJ: V roce 1968 jsem nakrátko vstoupil k Národním socialistům, jelikož jsem si myslel, že to pomůže. 

Vezměte si, že po pádu komunismu během pár let rychle zanikli.  A to jak strana, tak Svobodné slovo.  

MS: I nakladatelství Melantrich.  

JJ: V jistém ohledu je to i manažerská neschopnost. Bohužel, Melantrich bylo nakladatelství, kde se 

daly publikovat životadárné a výdělečné věci.  

… Zánik …  

MS: Podíváme-li se tedy na noviny, dá se předpokládat, že budoucnost tištěných periodik může být 

krajně nejistá, ba mohou zaniknout.   

JJ: To je velká otázka. Narážíte na internet, interaktivní mobily, ale asi nezaniknou. Otázkou je, co 

bude národ chtít. Budou chtít povrchní informování? Mimochodem, mě to také rozčiluje na 

některém zpravodajství takzvaných soukromých stanic. Zprávy tam trvají dvě minuty a každá z nich 

má dvě věty.  

MS: Nemilá cesta k banalizaci světa.  

JJ: Jak by ne.  

MS: Přál byste si, aby i v budoucnu člověk mohl otevřít noviny, které mají patřičný rozsah. Vím, zřejmě 

jste idealista.  

JJ: Ano, ale na internetu by to bylo možné praktikovat. Například 12. 11. 2012 jsem se díval na Lidové 

noviny, kolik je tam zpráv. Jde-li člověk níže a níže, něco by si v nich našel. Na druhou stranu 

hierarchie zpráv je strašná. Zejména proto, že na první straně není zpráva, která by tam být měla. To 

je například odraz budování té vlastní agendy. I v Anglii se to projevuje, a proto se člověk může na 

první straně setkat se zprávou: „Musíme navrátit cyklisty do ulic. “ To přece není účelem novin, ta 

agendovitost. Od toho je občanská společnost a její různé složky.  

MS: Dobrá, ale nesmíme zapomínat, že se mnohdy hovoří o síle médií, používá se trefný termín 

mediokracie. To říká, že média mají zájem utvářet veřejné mínění …  

JJ: Ano, tak tomu je. Pozor, mediokracie má také jiný a pejorativní význam. Na Západě posledních 

deset, patnáct let je to stále více vidět na tom, o čem jsem hovořil, a to je ten morální relativismus a 

z toho vyplývající politická korektnost. Sám to vidím jako nástroje a prostředky zhouby společnosti. 

Pokud bych to měl říci ve dvou, třech větách, jestliže morální relativismus spočívá v tom, že zlo není 

až úplně zlem a dobro není dobrem a pak to ještě otupí politická korektnost! U nás právě toto 

napomáhá setrvávání společnosti v postkomunistickém marasmu.  

MS: Dobrá, jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti i médií?  

JJ: Některé jsme už probrali. Mezi ty hlavní patří třeba návrat ke staré, dobré židovsko-

křesťanské morálce, k etickému chování a jejich akcentování politickými vůdci a začít se vypořádávat 
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s postkomunistickou korupcí - vždyť doposud se velmi ostudně umísťujeme v mezinárodních 

srovnáních. Je třeba dokončit probíhající soudní vyšetřování a potrestat viníky. A používejme též 

méně primitivního populismu a v krizi více bolestivého realismu politiků. Ohledně těch médií, je třeba 

zastavit ten skluz k bulváru, povznášet čtenáře, ne se jim podbízet. Pak, a to je důležité, ověřovat 

zprávy z několika nezávislých zdrojů – což chce třeba také jít do terénu. Pochopitelně, i do 

zpravodajského pokrytí zahraničí, umět jazyky a srovnávat republiku s okolím a být také více 

Evropany a světoobčany. A opět, ta morálka! 

MS: Co Česká republika její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   

JJ: Mohla by v tradicích První republiky mít opravdu skvělou budoucnost. Je třeba modernizovat 

průmyslovou bázi směrem k technologiím budoucnosti, zaměřit na to školství, povinně se učit několik 

jazyků, management a obchodní marketing, podporovat malé a střední firmy, vědecké a 

technologické parky, odměňovat více vynálezy a vědecké objevy a ze zvláštních fondů 

spolufinancovat jejich rychlé zavádění do praxe. Posílat mladé na zahraniční praxi a studia, aby 

poznali, jak to chodí jinde. 

MS: Děkuji vám za postoje z Británie.  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?   

 

JJ: Na to jsem se v průběhu rozhovoru snažil dát odpovědi, ale dobrá. Napsal a odvysílal jsem mnoho 

tisíc (možná tak pět tisíc) rozhlasových komentářů, většinou na mezinárodně politická témata 

s dopadem na situaci u nás ve vlasti a na pohled na svět, což mohlo mít poučný a vzdělávací dopad, 

napomoci přemáhání xenofobie a české malosti a pomoci předávat zkušnosti z Ameriky a Británie. 

Řada byla ekonomických či historických, což opět možná trochu pomohlo orientovat se. Jako mé 

články a vystoupení i v jiných médiích (Revue Prostor, Nová Přítomnost, Vesmír, ČT2 a ČT24, pár 

deníků). Plus interview s různými osobnostmi, opět snad se společensko-výchovným dopadem, má 

činnost v Pražské společnosti pro mezinárodní spolupráci (Prague Society), atd. 
 

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu?  

 

JJ: Ne, i když jsem jí nějakou dobu dost fandil, jako možné cestě k vytvoření vrstvy občanů-akcionářů, 

která je klíčem k výchově ke spoluvlastnictví firem, k ekonomickému myšlení. 
 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřineslo náhodou 

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovného setkání nalezení v Evropské Unii?  

 

JJ: Rozdělení jsem částečně uvítal, neb spory už zdržovaly ekonomický pokrok. Později jsem souhlasil i 

s Vaším postulátem, ale vždy jsem pociťoval a dodnes je tomu tak, že jedna země se šestnácti milióny 

obyvatel má strategicky v Evropě a ve světě více vlivu, než dvě s deseti a šesti milióny.                         
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Dialog o transformaci s Ivanem Šternem3,4: 

MS: Dovolil bych si začít subjektivním dotazem. Čím pro vás byl rok 1989? Vkládal jste do něj naděje? 

Případně ano, jak se naděje naplnily.  

IŠ: Pochopitelně to byl rok, který otevíral ohromné možnosti, jelikož to byl rok osvobození od 

předešlé doby, kdy jsem vůbec nečekal, že se něčeho takového dožiji. Velice často jsme si říkali: „Kéž 

by se něčeho takového dožily naše děti.“ Samozřejmě s rokem 1989 byla spojena celá řada 

očekávání. Ta do určité míry byla výrazem určité naivity, idealismu, kdy jsem se domníval, že 

otevřená demokraticky se rozvíjející společnost bude čímsi podobný jako společenství, které se 

zrodilo a rozvíjelo v rámci disentu. To znamená společenství vzájemně si naslouchajících, vzájemně 

tolerantních, hledající kompromisní řešení, řešící konflikty dohodou, dialogem. Nakonec se ukázalo, 

že to, co je možné v určitém vymezeném společenství ve velké společnosti nemá šanci. Až teprve, 

když společnost sama sebe mohla definovat, začalo se ukazovat, jak postižená, zničená, 

demoralizovaná, rozložená je. Když pomineme pár měsíců nebo první rok, možná dva roky jakési 

euforie, citového vzepětí, ukázalo se, že společnost byla neuvěřitelně poznamenaná Husákovskou 

normalizací. Naivita byla v tom, že jsem si tyto věci neuvědomil, že jsem si neustále projektoval do 

počáteční společnosti společnost, kterou jsem znal ze šedesátých let. Postupně jsem z toho střízlivěl.  

MS: Říkáte, že jste příliš nevěřil konci režimu. Vždyť právě v roce 1985 přichází do Moskvy člověk, 

který začal změnu. Gorbačov se snažil režim upevnit, obrodit. Nakonec nevědomky začal jeho pád. 

Nepředstavoval jste si změny s panem Gorbačovem?  

IŠ: V něho jsem nevěřil. Myslím si, že Gorbačovova perestrojka neměla za cíl rozložit komunistický 

režim …  

MS: On chtěl obrodu …  

IŠ: Ani o tu neusiloval. Pouze mu měla nasadit vlídnější tvář. Podstatné na sovětském režimu byl 

sovětský imperialismus, který pochopitelně svými neúspěchy v zahraniční politice jako v Afghánistánu 

byl postupně zatlačován. Nevěřil jsem v to, že by se sovětský blok takto rychle a snadno rozpadl. Tušil 

jsem, že Gorbačovova perestrojka je do jisté míry srovnávána s pražským jarem v roce 1968 a někteří 

stoupenci perestrojky se odkazovali na Pražské jaro 1968. Kvalitativně to byl zcela jiný proces. 

Odehrával se v úplně jiné době.  V době, kdy jak na Východě, tak na Západě existovala silná hnutí, 

která věřila, že lze dosáhnout určité konvergence, že lze jít třetí nekapitalistickou přesto 

demokratickou cestou.  

MS: U nás se tomuto procesu říkalo socialismus s lidskou tváří, …  

IŠ: … což právě může evokovat, že pouze nasadíme masku a podstata zůstane stejná. Právě 

socialismus s lidskou tváří bezděky sledoval.  

                                                           
3
 Ivan Štern *1945, český novinář a vysokoškolský pedagog, působil jako ředitel Českého rozhlasu 6, nyní působí 

jako přispěvatel do pořadu Názorů a argumentů a připravuje pořad Lidé pera.              
4
 Dialog byl natočen odpoledne ve středu 9. října 2013 v pracovně Ivana Šterna Českého rozhlasu Plus, 

Vinohradská 11, Praha 2 Vinohrady     
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MS: U nás situace byla o to složitější, že lidé, kteří stáli včele, nerozpoznali „foukání větru,“ co 

nastoupil pan Gorbačov. Zdejší představitelé byli sluhy režimu.  

IŠ: Nejvíce Gorbačovovu perestrojku s rokem 1968 srovnávali rigidní komunisté, Husákovi věrní, 

bilakovci. Ti tam nacházeli podobnosti a hrozili se toho, že by něco takového se mohlo zopakovat. 

Tuto zkušenost za sebou měli. Do určité míry ne díky nějaké příliš veliké vzdělanosti, jasnozřivosti 

přesto vytušili, že Pražské jaro vede k rozložení režimu. Tím, že se společnost bude demokratizovat, 

tím, že koketuje s návratem k tržnímu hospodářství. Rád bych zde předeslal, že tržní hospodářství 

neznamená kapitalismus, ale my jsme věděli, že zvoní jejich hrana. Něčeho takového se obávali i u 

Gorbačovovy perestrojky. Myslím si, že to špatně odhadli. Oni si mohli přinejmenším prodloužit svůj 

politický život, kdyby přistoupili na zdánlivou humanizaci režimu. Přirovnal bych to k jedné situaci, 

kterou jsem zažil v roce 1979 v Polsku, kde jsem byl na delší stáži. Mohl jsem se ponořit do polské 

společnosti. Jednomu svému polskému kamarádovi jsem nadšeně … a bylo to v pátek … vykládal, jak 

jsem si koupil všechny možné deníky, ale hlavně týdeníky a jak si v tom vášnivě čtu, jak jsem 

fascinován tím, co všechno se dočtu, v jakém svobodomyslném duchu tedy časopisy vycházely. Říkal 

jsem: „Šíleně vám závidím.“ On mi na moje slova odpověděl: „Víš, ale to je asi tak vše. My si můžeme 

žvanit, co chceme, ale platné nám to není vůbec nic, jelikož v jejich politice pokračují dál.“ Na toto 

jsem si vzpomněl, když se zde začalo hovořit, že Gorbačovova perestrojka je nějaký nový vítr. 

V podstatě to bylo vytvoření zdání svobody, a přitom si mocenské struktury jedou po svém.  

MS:  Jinými slovy se vytvořilo zdání a občas slov je pryč.  

… Ideologie …  

MS: Spontánně jsme přešli před rok 1989, ovšem téma je s tím spojené. Čím je pro vás komunistická 

ideologie, jak se na ni díváte? Jelikož se touto tématikou zabýváte, jaký je význam ideologie pro nás 

jako lidi moderní doby? Pomáhá nám pro čtení sociální reality? Sám Marx měl vůči ní samotné jisté 

výhrady. Vnímal ji jako falešné vědomí.  

IŠ: Samozřejmě, že k ideologii můžete přistupovat s určitým odstupem a s určitou ostražitostí. Je to 

bezesporné. Na druhé straně ať je to jakákoliv ideologie, každá z ideologií je určitým vodítkem, 

určitým zjednodušeným obrazem světa. Jelikož svět je natolik komplexní, natolik složitý, že jej v jeho 

mnohotvárnosti a rozmanitosti nejste schopen jako člověk uchopit, pak si samozřejmě pomáháte 

ideologií, ale musíte mít stále na vědomí, že ideologie není zjevená pravda. V tom je rozdíl od 

dogmatického nazírání na ideologii. Ideologii musíte brát jako určitou orientaci ve světě, ale neustále 

musíte k jednotlivým postulátům ideologie přistupovat kriticky. Vlastně jakoby ji odmítáte, ale 

zároveň přijímáte. Myslím si, že bez ideologie není možný žádný lidský život, …  

MS: … protože člověku dává k němu patřičné východisko.  

IŠ: Jedná se o pochopení, proč zde jsem. Samozřejmě, že ideologie je určitý výsek obrazu světa a 

ideologií je celá řada, je na každém konkrétně, co si zvolí, co je mu bližší. Díky tomu vzniká názorová 

rozmanitosti.   

MS: Nesouhlasíte s autory, kteří tvrdili, že je konec ideologií. Můžeme jmenovat Daniel Bell za starší, 

Francis Fukuyama. Podle nich „-ismy“ popisující svět postupem času ztratily svou opodstatněnost.  
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IŠ: Pokud takto vymezíme svět, zastavíte čas. Najednou svět je ten, který je. Čím ale je? Soudím, že 

tímto si posluhovali normalizátoři, kteří říkali, že socialismus je tím, který je. Jaký je, rozhodujeme my. 

Ve skutečnosti zastavili politický čas. Nic se nevyvíjelo.  

MS: Jinými slovy ideologie v dobrém slova smyslu dynamizuje společenský proces.  

IŠ: Přesně tak. Též myšlení lidí, vnímání světa skrze myšlení.  

MS: Problém, který zde v minulosti byl, můžeme shrnout, že ideologie byla jako krunýř nad naší 

společností a východním blokem, …  

IŠ: … byla zjevenou pravdou. To znamená jako jediný možný, jediný pravdivý výklad světa. V tom je 

podstata dogmatismu.  

… Komunismus … 

IŠ: Ani komunistická ideologie není čímsi konzistentním, stejnorodým. Jako se vyvíjelo komunistické 

hnutí, také se vyvíjelo jeho nazírání na svět. Vyvíjela se i jeho ideologie. Ne vždy komunistické 

nazírání na svět bylo dogmatické.  

MS: Nejprve zde byla otázka utopického socialismu.  

IŠ: Nacházíte se hluboko v 19. stoletím. Měl jsem na mysli komunisty dvacátých let, kteří byli daleko 

tvořivější ve svém uvažování. Následně nástupem Stalina …  

MS: … a u nás Gottwalda.  

IŠ: … komunistickou stranu opustila.             

MS: Můžeme jmenovat intelektuály jako Karla Teigeho, … 

IŠ: … Jaroslava Seiferta, Marii Majerovou.  

MS: Nezapomínejme na Vladimíra Vančuru. Východiska komunistické ideologie byly velice líbivé.  

IŠ: S tím lze souhlasit.  

MS: Myslíte si, že ústředním bodem komunistické ideologie bylo uspořádání harmonického světa: 

„Vytvoříme nový svět, nového člověka, přetvoříme to, co nám bylo dáno, co můžeme považovat za 

přirozené.“ 

IŠ: Každá sociální vize nabízí více harmonický, vyrovnanější svět, kde lidé žijí v rovnoprávných 

vztazích, kde je opakovaně nastolována rovnováha – sociální, politická atd. Tomu je bezesporu. 

Handicapem, nedostatkem komunistické ideologie byl v tom, v čem byla přesvědčena, že je správným 

jediným řešením a také tím, že se podle ní dějiny řídily podle přírodních zákonů. To není pravdou. 

Vše, co je výtvorem člověka, je do určité míry nedokonalé, není absolutní, je sporné, je 

diskutovatelné. To znamená, že i dějiny jsou takové, jak je vnímám, tedy jak já si je vykládám. 

Dokonce i dějiny se odehrávají ne podle nějakých zákonitostí, ale odehrávají se tak, jak čas a 

jednotlivé děje běží a jak lidé jsou naladěni. Velice často jsem byl překvapen, jak jednotlivosti, 

pochybení, přehnaná ctižádostivost, ješitnost lidí, měli možnost rozhodovat, jak celý dobře nastavený 

děj zvrátili. Vlastně se obrátil v jeho pravý opak. 
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MS: Ostatně ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.  

IŠ: Nemám je nyní na mysli. Mám však na mysli projevy určité samolibosti. Když budete podrobněji 

studovat druhou světovou válku, velice často narazíte na skutečnost, že si Hitler prohru v druhé 

světové válce zavinil díky své samolibosti, protože rozhodl špatně a odmítl se jakkoliv orientovat 

podle názorů druhých, kteří s jeho rozhodnutím nesouhlasili. Můžeme být za Hitlera svým způsobem 

rádi, že válku prohrál.      

MS: Pochopitelně. Měli bychom říci, že jak komunistická, tak ideologie je nesena nezměrnou pýchou.   

IŠ: Ano, to je pouze jiný výraz, že jste přesvědčen o tom, že jste zjevovatel jediné možné pravdy. 

Člověk jím není, člověk má pouze svou pravdu. Nemůže se postavit na roveň Bohu.  

… Sekulární náboženství …  

MS: Ideologie, které jsou předmětem našeho zájmu, mají ještě jednu charakteristiku. Mají totiž 

podobu sekulárního náboženství. 

IŠ: Koneckonců náboženství k tomu nemá tak daleko. Katolické nebo jiné křesťanské náboženství bylo 

a je do dnešních dnů poznamenáváno různými dogmaty, která ve skutečnosti víru zavádí někam, kam 

ve skutečnosti víra nesměřuje. Jen kolik stovek let trvalo křesťanům pochopit, že jedna ze základních 

křesťanských hodnot je náboženská svoboda.   

MS: Zaplať Bůh, že se k tomu dopracovali.  

IŠ: Byli k tomu dokopáni. Nemyslím si, že jsou o tom někteří skálopevně přesvědčeni. K tomu mne 

vede i zjištění, že opakovaně se ozývají hlasy ze strany katolického kléru, zda II. vatikánský koncil byl 

v pořádku, zdali bychom jej neměli maličko přehodnotit.  

MS: Jinými slovy dogmatika starých časů se ozývá.  

… Zpět ke komunistické ideologii a režimu …  

MS: Dobrá, po tomto krátkém odbočení se vrátil k režimu, který uplatňoval komunistickou ideologii. 

Soudíte, že režim byl v něčem nosným? Jinými slovy nebylo vše špatné. Jinými slovy lidé zde žili a 

v omezených podmínkách, které měli, se mohli z části realizovat. 

IŠ: Víte, sebevíc krutý násilný režim v sobě pochopitelně obsahuje značné prvky normality, a to z toho 

prostého důvodu, že vedle toho, co vyvstává do popředí, ať je to teror, útlak, ujařmování lidí, lidé 

však v rámci režimu žijí všední život. Ten se žije, jak se žije. Má jistý punc normality nebo punc 

užitečnosti. Můžete z toho odvodit, že ne vše i v diktatuře bylo špatné, jelikož i ta nejkrutější 

diktatura musí do určité míry respektovat zájmy obyvatelstva. Není na nich absolutně nezávislá. Není 

to totální teror, totální ignorance. Vždy do určité míry musí respektovat zájmy obyvatelstva. Jinými 

slovy pro obyvatelstvo musí vytvářet určité podmínky tak, aby život byl k žití, by ke snesení. Nemluvě 

o tom, že každá diktatura se opírá nejen o aktivní přitakávače, ale opírá se především o pasivitu 

většiny obyvatel. Pasivity dosahuje tím, že jim poskytne potřebný způsob života a umožní jim, aby 

tento způsob života vedli. Zajistí jim určité hodnoty, jistoty. Zvláštní na diktaturách je, že velice dobře 

operují se sociálními jistotami. Dávají lidem práci, zajišťují zdravotní péči, vzdělání. Všechny tyto 

veřejné služby nejsou obyvatelstvu poskytovány bezelstně, ale jsou poskytovány ve stylu něco za 
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něco. Poskytneme tvému dítěti vzdělání, umožníme mu, aby vystudoval i vysokou školu, ale od tebe 

očekáváme, že se budeš chovat tak a tak. Je nám jedno, co si myslíš, což je pokročilejší fáze diktatury, 

ale budeš dávat najevo, že s tím, jak se věci mají, souhlasíš.  

MS: Ekonomové by řekli, že je v režimu „trade off.“ Dáme ti elementární jídlo, nebudeš strádat, ale 

také nebudeš svobodným člověkem.  

IŠ: To bych neřekl. Žádná diktatura nesdělí svým lidem, že jsou nesvobodní. Spíše jde o loajalitu. 

Budeš loajální a budeš jím i proti své vůli. Stačí loajalitu předstírat. Stačí se účastnit určitých rituálů. 

Naopak žádná diktatura nemá ráda aktivisty v rámci své ideologie, kteří jsou příliš iniciativní, co se 

týče politicko-společenských kroků, nacisté proto nespolupracovali s Vlajkou, i když vlajkaře využívali 

jako udavače. Spíše sázeli na standardní státní strukturu, kterou si dokázali natolik podmanit, že měla 

pocit, jako by byla nezávislá, ale současně byla i loajální.  

MS: Můžeme říci, že tento druh režimu usiluje o „homogenizaci“ společnosti a z toho vyplývající šeď.  

IŠ: Dejme tomu.  

… Disent …  

MS: Lidé, kteří se s tím nespojili, se stali disidenty. Jaký na ně máte názor? Ve vaší rodině byli.  

IŠ: Samozřejmě ne všichni ve společnosti jsou schopni takovouto hru sehrát. Vždy je to drtivá 

menšina lidí, kteří si chtějí zachovat vnitřní lidskou integritu, kteří usilují o to, aby byli stále sví. 

Pochopitelně tito lidé jsou v každé takovéto době vytlačováni na okraj. Lidé, kteří jsou na okraji 

společnosti, jsou sociálně vyloučeni, a to disidenti byli též. Měli zákaz výkonu povolání. Měli zákaz 

konat to či ono. Byli zbavováni řidičských průkazů, přišli o telefon.  

MS: Jednoduše byli pronásledováni a někteří z nich byli i vězněni. Nebyli to jen lidé z Charty 77, ale i 

underground. Jinými slovy lidé, kteří byli nekonvenční. Režimu to vadilo, protože v nich viděli zárodek 

nadějí, které ve společnosti mohou vyvolat změnu.  

IŠ: Neřekl bych to tímto způsobem. Myslím si, že většinová společnost na ně nahlížela jako na blázny, 

jako na exoty. Disidentské hnutí nebylo masové. Když hovořím o sedmdesátých a osmdesátých 

letech, v roce 1989 bylo jasné, že se režim rozpadá. To znamená, že se pochlapili i ti, kteří do té doby 

tvrdili s režimem muziku. Často na počiny demokratické opozice lidé reagovali nejen, že je to 

zbytečné, ale dokonce, že je to zbytečně provokující, neboť s režimem bylo možné si vzájemné vztahy 

uspořádat. Jinými slovy se nebudu například angažovat ve veřejném prostoru. Rezignuji na to. Jinak je 

režimu úplně jedno, co si dělám ve svém soukromí. Režim mi toleruje, že si občas něco ukradnu, nebo 

se k něčemu propracuji ne dvakrát férovým způsobem. V povaze každé diktatury je hystericky 

reagovat na jakýkoliv nesouhlas. Jednomu německému písničkáři, Wolfu Piermannovi - který byl 

v roce 1976 nakonec s NDR vyhoštěn, vyhnán – dovolili, aby udělal koncertní turné v Západním 

Německu, ale pak již jej zpět nepustili. Svůj pocit vyjádřil v jedné písni, kde radil státní bezpečnosti, 

tamější Stasi, že pokud jej chtějí zlikvidovat, pokud jej chtějí neutralizovat, musejí jej ne 

pronásledovat, ale chválit.  

MS: Ano, ale vzniká nám problém. Člověk si může dělat, co chce, nesmí ovlivňovat veřejnou oblast. 

Tím, že si člověk mohl nakrást, spolupracovat, páteř se mu ohnula.  
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IŠ: Samozřejmě. To s tím souvisí. Když něco děláte proti svému přesvědčení, postupně se ohýbáte a 

stáváte se neosobou. S tím nelze než souhlasit.  

MS: Zde jsou problémy, s nimiž se potýkáme i v dnes.  

IŠ: Také si musíme položit otázku, zda všichni či většina lidí stojí o to, aby byli vnitřně integrovanou 

osobností? Nevyhovuje jim naopak způsob života, kdy jsou závislí na druhých, kdy mohou 

odpovědnost za svoje rozhodování přenést na druhé, a v podstatě se v jejich závěsu vézt a nemít 

problémy sám se sebou?  

MS: Na vaši otázku si musí každý odpovědět sám.   

… Exil …  

MS: Pokud se člověk cítil nesvobodný, nemohl uplatnit zde své životní cíle, odešel za hranice. O exilu 

jste neuvažoval? Tuto zemi mnozí z nás, kteří se v zahraničí i dobře uplatnili, opustili a tam dělají naší 

vlasti dobré jméno.  

IŠ: O exilu jsem nikdy neuvažoval. Vždy jsem žil v přesvědčení, že Československo je mou zemí. 

Pravdou je, že si nyní si to již nemyslím. Je zajímavé, že si to přestávám myslet poté, co se tato země 

osvobodila a potom, co může předvést, co v ní skutečně je. Dnes si nemyslím, že Česká republika je 

mou zemí.  

MS: Dá se říci, že jste exulantem po roce 1989.  

IŠ: Ano, ex post. Svým dětem radím, aby hledali cestu životem jinde a ne v této zemi, protože tak 

zapšklá, závistivá, tak podivná, rozložená, nemorální společnost, jako je česká společnost, se vidí 

málo.   

… Stav společnosti …  

MS: Dobrá, krátce jsme se dotkli současnosti, ale k roku 1989 byste užil asi jinou charakteristiku.  

IŠ: Ano, rok byl spojen s ohromnými nadějemi.  

MS: Ano, ale přesto se pozorovatelé shodli na společném jmenovateli, a tím bylo slovo krize. Jednalo 

se nejen o politiku, ale i o krizi ekonomickou, ekologickou, sociální.  

IŠ: V tu dobu jsem zemi považoval za svou. Má kritická slova byla směřována do dnešní doby, byla o 

postupném procesu zklamání, které ve mně narůstá. Stále přesvědčivěji zjišťuji, že se od doby 

normalizace mnoho nezměnilo.  

MS: Jinými slovy z normalizace komunistické jsme přešli do normalizace postkomunistické.  

IŠ: Vítězové normalizace jsou i dnešními vítězi, …   

MS: … což bychom mohli nazvat recyklací struktur.  

IŠ: Můžeme to takto nazvat. Vítězi jsou ti, kteří se dokážou zařídit v jakýchkoliv poměrech. Jsou to 

lidé, jimž nezávisí na tom, jakými jsou lidmi. Nezávisí jim na nějaké vnitřní integritě. Pouze jim závisí 

na sebeprezentaci.  
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MS: Takoví lidé mohou být nazváni sociálními chameleony.  

IŠ: Karel Kosík tyto lidi nazývá „Schauspielery“.  

… Demokracie …  

MS: Slovo, které provázelo změnu, bylo „demokracie“. Jistě pamatujete, že lidé jej užívali společně se 

svobodou. Čím pro vás je toto společenské uspořádání? Jak si jej vymezujete?  

IŠ: S hanbou a se studem musím konstatovat, že na přelomu osmdesátých, devadesátých let, i když 

jsem toho měl dost přečteno, neměl jsem příliš velké ponětí o tom, co demokracie obnáší. Nevěděl 

jsem o jejích stinných stránkách. Netušil jsem nic, ale to je normální! Pokud nejste s demokracií 

konfrontován v praktickém životě, tyto skutečnosti si neuvědomujete. Nemyslím si, že jsem si tenkrát 

myslel, že demokracie jsou pouze svobodné volby, i když jsem věděl, že samotné volby jsou 

základním kadlubem demokracie.  

… Demokracie a stát …  

IŠ: Postupně jsem začal zjišťovat, že na volbách nezáleží tak, jako záleží na vnitřním uspořádání 

společnosti. Na tom, jak společnost vnímá demokratický stát. Je chybné, že do dneška se ve 

společnosti oživuje, udržuje povědomí, že stát je nepřítel, jelikož úředník je příživník, a samo o sobě 

vydává vysvědčení o společnosti, která za více jak dvacet let nic nepochopila.  

MS: Měli bychom říci, že stát byl před rokem 1989 všudypřítomný. V jistém ohledu destrukce státu je 

logickým výsledkem.  

IŠ: V minulosti jsme viděli zneužití státu jako mocenského nástroje, kdy stát sloužil jedné politické 

objednávce. Od toho jsme se měli řezem oddělit a říci si, že stát jako takový, je jeden z největších 

lidských výdobytků. Od státu se odvíjí kvalita uspořádání společnosti, ale i kvalita společnosti jako 

takové.  

MS: Podle vás má formativní funkci.  

IŠ: Nemáte jinou instituci, která by měla podobnou funkci. Občanská společnost vám stát nenahradí. 

Občanská společnost může být iniciátorem nových politických témat. Může svými 

mimoparlamentními cestami prosazovat ve společnosti témata, které mají z počátku menšinové 

zastoupení, a dosahovat tak většinového zastoupení. Otázka ekologie byla ještě v šedesátých, 

v sedmdesátých letech menšinovým tématem. Ti, kdo se zabývali životním prostředím, působili i 

v demokratických společnostech jako blázni.  

MS: Právě téma ekologie bylo mnohdy některými lidmi, kteří se podíleli na utváření demokracie 

vysmíváni.  

… Demokracie nejen v minulosti …  

MS: Možná následná slova budou vypadat jako provokace, ale neměli bychom se tázat, jestli 

demokracie patří do středoevropského prostoru. Stačí se podívat na vývoj v postkomunistických 

zemích našeho regionu. My jsme přece měli dvacetiletí. Dříve jsme byli součástí mocnářství. Vnímáte 

to jako logické východisko? Ano, měli jsme zde diktaturu a opakem diktatury je demokracie. Tážu se 
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též proto, že antičtí myslitelé o demokracii příliš chvalně nesmýšleli. Shodou okolností Platón řadí 

tyranii za demokratické uspořádání. Můžeme říci, že časy se mění a jsme v radikálně jiné době.  

IŠ: Nemusíme až tak daleko. Stačí jít do 19. století. Můžeme si připomenout zásadní spor, který byl 

mezi Karlem Havlíčkem Borovským, jenž byl přesvědčeným demokratem a Františkem Palackým, jenž 

byl jako Borovský přesvědčeným liberálem, ale demokracii odmítal. Odmítal například všeobecné 

volební právo. Nemluvil o něm jako o právu, ale mluvil o tom jako o nároku, který si člověk musí 

zasloužit svým vlastním životem. Měl by přesvědčit své okolí, že je schopen zodpovědně nakládat se 

svým životem, zatímco Havlíček Borovský byl stoupencem toho, co člověk, to jeden hlas. To znamená, 

že ne každá liberální společnost, musela být demokratická. Co nám přineslo Rakousko, počínaje 

absolutistickými monarchy, Marií Terezií, Josefem II. je, že tehdy se pokládaly základy právního státu.  

MS: Ruku v ruce s tím šla i vzdělanost.  

IŠ: Pochopitelně. S tím to souviselo. Pokud stát není založen na principu právního státu, to znamená 

stručně řečeno na principu rovnosti před zákonem, nemáte vůbec šanci vybudovat jakkoliv 

demokratickou společnost. Dokonce se nemusí odehrát tragédie, když k demokratické společnosti 

nedospějete, máte-li jistotu, že žijete v právním státě. To znamená, máte-li jistotu, že máte zaručena 

veškerá občanská a lidská práva. Koneckonců, když se ponoříte hlouběji do dějin všeobecného 

volebního práva, zjistíte, že ti, kteří usilovali o jeho zavedení, což byli sociální demokraté, nečinili to 

pouze z idealistických pohnutek, ale z pohnutek čistě racionálně politických. Od všeobecného 

volebního práva si lidé slibovali, že jejich mocenské postavení ve společnosti bude několikanásobně 

silnější, než do té doby bylo.  

MS: Shodou okolností první republika směřování potvrdila.  

IŠ: Za první republiky první všeobecné volební právo bylo obohaceno o volební právo žen.  

MS: Problém nejen u nás jsou populisté. Dav je snadno manipulovatelný. Demokracie může být 

„výtahem“ těch, kteří mají zájem „příliš“ reformovat „nefunkční“ systém. Vidíme to i na současnosti.  

IŠ: V tom můžeme vidět odvrácenou stránku demokracie. Základní odvrácená stránka demokracie je, 

že postupně, jak demokracie trvá, veřejný prostor začínají čím dál více ovládat lidé průměrní či 

dokonce podprůměrní. Stav je dán tím, že demokracie je postavena na většinovém principu. Pokud je 

něco postaveno na většinovém principu, silnější hlas má většina. Tu tvoří lidé průměrní a 

podprůměrní a nepatří tam elity.  

MS: Problém je, že demokracie se může stát diktaturou většiny.  

IŠ: To hrozí vždy. Můžeme v tom vidět jedno z největších nebezpečí demokracie, že se stane 

diktaturou většiny, která se může velice snadno překlopit v klasickou diktaturu.  

MS: Vidíte, dostali jsme se k tyranii, …  

IŠ: … a proto je zde tak důležitý právní stát, který znemožňuje, aby většina „válcovala“ menšinu.  

… Člověk …  

MS: Také je nutné, aby apelovat na slušného člověka, aby lidé měli vzdělání. 
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IŠ: V to nevěřím. Nevěřím na to, že lidé jsou uvědomělí. Tuto cestu vidím jako cestu do pekel. 

Pochopitelně, člověk má být kultivovaný, má být vzdělaný, má se uvědomovat atd. Sázet na 

vzdělanost jako na princip? Spíše sázím na instituce. Sázím na funkční stát, který efektivně vynucuje 

pravidla, jež si společnost přijala. Vnímám je jako záruku, že budu žít jako svobodný člověk. Že se 

budu spoléhat na někoho, že dojde k jeho uvědomění, že se podle toho bude chovat, že překoná 

vlastní sobectví díky své uvědomělosti, na to nevěřím.  

MS: Shodou okolností na uvědomělého člověka sázel Karel Čapek.  

IŠ: Právě víra v lidi je Čapkovou slabinou. Já v lidi nevěřím, či lépe, o lidech si nemyslím, že jejich 

výkony, počiny, jsou motivovány výhradně ušlechtile. Vždy je v tom nějaké sobectví. Vždy je tam malá 

domů. Vždy je tam snaha ošidit jednotlivá pravidla. Proto zde musí být neutrální, nezaujatý soudce, 

který si pravidla zpětně vynutí. Proto je potřeba právní stát. 

MS: Problém je, že stát je složen z lidí.  

IŠ: Pokud lidem vytvoříte podmínky, aby se chovali jako profesionálové a ne jako lidské bytosti, ale 

jako profesionálové.  

MS: Věříte v neutrálního Weberova byrokrata, jenž do jisté míry zapře své preference.  

IŠ: Nemůže zapřít své lidství.  

MS: Eliminuje jej, dá jej do závorky.  

IŠ: Jde o to, že se řídí nějakými pravidly. Zmínil jsem dobu Marie Terezie, kdy se pokládaly základní 

kameny právního státu. Ty se položeny tím, že Marie Terezie vydala závažný trestní kodex. Nebyl zde 

žádný parlament … Soudní pravomoc se odebrala dosavadním stavům tedy městům, církvi, šlechtě. 

Soudní pravomoc svěřila do ruky jí jmenovaným úředníkům, kterým se říkalo soudci. Ti se řídili pouze 

zákonem. Samozřejmě, že mezi soudci naleznete lidi, kteří se dali uplatit, podplatit, kteří podlehli 

různým lidským slabostem, ale systém přece jen je silnější než pár jednotlivců, kteří takto selžou.  

… Elity a demokracie …  

MS: Měli bychom též říci, že asi podstatnou složkou společnosti by měly být elity, které nastavují 

vzorce chování. Hovořím-li o elitách, hovořím o lidech kvalitních. My když jsme zmínili první republiku, 

vzpomeneme si ctnostné lidi. Byl jím Masaryk, pátečníci. Zmínili jsme již Čapka. Elitní vrstva zde byla a 

nastavovala laťku směřování. Právě zde se uplatnil pojem slušný člověk.  

IŠ: Každá společnost potřebuje určité elity, potřebuje určitou vzdělanou vrstvu, která je svým 

způsobem normotvorná. Nelze od ní očekávat úplně vše. Nelze na nich stavět. Vedle toho musíme 

mít instituce. Tato část občanské společnosti prosazuje, přesvědčuje postupně o tom, že určité věci 

by se měly respektovat. Trvá to velmi dlouho, než dojde k osvojení v politických stranách a zabudují si 

to do politických programů a volebních slibů. 20, 30 trvalo, než se běžnou součástí demokratických 

politických stran stala otázka životního prostředí. Do té doby otázka zde byla, prosazovala se někdy 

mírnějšími, někdy méně mírnými mimoparlamentními postupy.  

MS: Shodou okolností, pokud pohlédneme na českou politickou scénu, lidé, kteří reprezentovali vámi 

zmíněný přístup, stali se součástí parlamentu, ale poté byli vytěsněni.  
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… Co je vhodné pro demokracii …  

MS: Když se zamýšlíme nad otázkou demokracie a vašim kritickým nazírání na sociální realitu, neměli 

bychom opomenout zkoumat, jestli jsme pro demokracii vhodní.  

IŠ: Podobně jako já může uvažovat kterýkoliv Slovák, kterýkoliv Polák, kterýkoliv Němec, Maďar. 

Zklamání z vlastního národa není nic výjimečného a může nastat u celé řady lidí. Jestli je demokracie 

vhodná či ne? Pokud vycházíme z určitých kulturních historických tradic, asi nám nic jiného nezbývá, 

protože demokracie se odvozuje od křesťanství, neboť základní křesťanská hodnota je rovnost mezi 

lidmi před Bohem a rovnost mezi lidmi navzájem. Je to neopakovatelnost každého jednotlivce, 

nedotknutelnost v jeho důstojnosti, protože každý je obrazem božím. Je jedno, jestli je křesťanem či 

ne. Tato tradice je charakteristická zejména pro západní prostor. To znamená pro Evropu a pro 

Ameriku, kam tradice připutovala po moři. Můžeme říci, že demokracie je náš úděl. Tato otázka by 

byla více namístě, kdybych byl Afghánec, a vy jste se zeptal, zdali je vhodná demokracie pro 

Afghánistán, nebo jestli je vhodná demokracie pro Írán. Jsou to úplně jiné kultury, které vycházejí ze 

zcela jiných tradic a z úplně jiného pojetí člověka. Demokracie, kterou známe, vychází z křesťanského 

pojetí člověka.  

MS: Shodou okolností do islámských států byla demokracie importována. Víme, že postup států 

Západu způsobil chaos.  

IŠ: Abych byl úplně spravedlivý, kdybychom se přenesli do Evropy před pěti, šesti sty lety, také 

bychom nad tím zaváhali. Přitom Evropa byla křesťanská, možná navenek křesťanštější než dnes. Též 

bychom zaváhali, jestli ten způsob distribuce moci je pro tehdejší společnost vhodný.     

… Kapitalismus …  

MS: Dobrá, nyní bych přešel k otázce utváření hospodářského řádu. Centrální plánování, které 

charakterizovalo minulou éru, skončilo úpadkem. Bohatství, které vytvářely generace, bylo 

promrháváno a hospodářství odsouzeno k zaostávání. Lidé, kteří měli možnost kontaktu se Západem, 

věděli, vlak v hospodářské oblasti nám ujíždí. To znamená, že kapitalismus, který byl v Německu, 

Rakousku je efektivnější hospodářské uspořádání. Jak vnímáte hospodářský řád, který jsme se 

rozhodli po roce 1989 budovat? Na plakátech byla demokracie a svoboda, ale o kapitalismu nebylo 

slechu. Rok 1989 nenabízel podrobné úvahy o směřování v oblasti hospodářství, o tom přemýšlelo pár 

jedinců. Z důvodu zaostávání bylo logické, že je nutné přijmout reformy, díky nimž se začneme 

přibližovat západnímu světu.  

IŠ: Já bych od sebe oddělil dvě věci. Jednak tržní hospodářství, tržní ekonomika se automaticky 

nerovná kapitalismus. Kapitalismus je jedním z projevů tržní ekonomiky. Není pouze jeden 

kapitalismus, ale je celá řada historických podob kapitalismu. Jiný je kapitalismus liberální, jiný je 

kapitalismus v 19. století. Jiný je kapitalismus dvacátých let dvacátého století. Jiný je kapitalismus 

třicátých let dvacátého století. Jiný je kapitalismus, v nějž se proměnilo válečné hospodářství. Zkrátka 

kapitalismus není pojem, který by obsahoval stále jedno a totéž. Tržní ekonomika existovala vždy a 

vždy bude existovat. Vždy se prosadí. Platí to i v době největší hospodářské rigidity v době nesvobody 

se tržní ekonomika prosadila, i když se neprosadila v podnicích státem řízených, ale prosazovala se 

v černé ekonomice. Povědomí, že existuje nějaký trh, že existují nějaké smluvní ceny a že existuje 
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nějaká poptávka, to zde vždy bylo. Otázkou je, do jaké míry jsme po roce 1989 nevylili s vaničkou i 

dítě.  

… Trh a plán …  

IŠ: Hovoří se o ekonomickém systému 70., 80. let, ale koneckonců i šedesátých let, kde rozhodoval 

centrální plán, a hospodářství se mělo chovat podle toho, jak byly jednotlivé vstupy a výstupy 

naplánovány. Již například v 90. letech lidem, stoupencům co možná nejliberálnějšího kapitalismu 

bylo zamlčeno, že plán nebyl ničím, co by bylo výmyslem komunistických, socialistických zemí, ale 

dlouhá léta se plánem řídila francouzská ekonomika i britská ekonomika. Plánované hospodářství 

vycházelo z dobré zkušenosti západních zemí s válečnou ekonomikou, kdy výroba byla 

centralizovaná. Ukázalo se, že byť hospodářství bylo zaměřeno na zbrojní průmysl, vyzbrojování 

armády, a vše ostatní pracovalo opět ve prospěch armády. To ostatní nebylo předmětem volné 

koupě – prodeje. Bylo to předmětem přídělového systému. Výhody plánování se ukázaly i na úrovni 

makroekonomické. Ještě v šedesátých letech, když jsem chodil na Vysokou školu ekonomickou, učili 

jsme se, že pětiletý plán nesestavujeme pouze my, ale pětiletý plán sestavuje i Francie. Na rozdíl od 

nás, kdy plán byl diktátem, projevem politické vůle, ve Francii pětiletý plán byl výrazem vzájemné 

dohody rozhodujících průmyslových podniků, průmyslových korporacích. Dnes bychom možná řekli, 

že byl určitou legalizovanou kartelovou dohodou. Francie podle něj postupovala. O sociálně tržním 

hospodářství v Německu též nemůžete říci, že je čistým kapitalismem. Dokonce se brání, aby bylo 

nazýváno kapitalismem. Z jakého důvodu?  

MS: Je tam strach, který stvrdila perioda po první světové válce.  

IŠ: Celé dvacáté století hledá v oblasti sociální způsob, jak dostat do rovnováhy kapitál a práci. 

Liberální kapitalismus 19. století vychýlil ekonomiku právě z této nerovnováhy a nadřadil kapitál 

práci. Tím pádem došlo k radikálnímu rozevření sociálních nůžek. Bylo to nezbytné z hlediska 

industrializace, z hlediska rozvoje jednotlivých hospodářství, ale jakmile hospodářství dosáhla určité 

úrovně rozvoje, bylo potřeba hledat způsoby, jak dostat kapitál do rovnováhy. O kapitalismu lze 

mluvit tehdy, když je kapitál nadřazen práci, kdy práci zcizuje. O participativní ekonomice, která se 

v Západním Německu prosadila v šedesátých letech prostřednictvím Zákona o podnikových radách, o 

té též nemůžete hovořit jako o kapitalismu. S něčím podobným přicházelo dokonce Pražské jaro, tedy 

Šikova ekonomická reforma, která samozřejmě směřovala k obnovení tržní ekonomiky. Jednalo se o 

obnovení na principu rovnováhy kapitálu a práce.  

MS: Než pan Šik odjel do St. Gallen, napsal knihu Plan und Market under Socialism. V jeho konceptu je 

nutná soutěživost. Pokud je člověk součástí trhu, může lépe realizovat svůj potenciál. Ostatně když má 

být něco plánováno, dochází k rigiditám, protože objevy se jednoduše plánovat nedají.  

IŠ: Důvody, proč ekonomika ustrnula a nakonec se stala nehybnou díky centralizovanému plánování a 

řízení, důvody byly většinou politické. Skrze ekonomiku komunistický režim daleko snáze ovládal lidi. 

Jemu ani nešlo o ekonomickou efektivitu. Jemu nešlo o optimální nákladovost. Na jedné straně je 

líbivé, že všichni měli práci. Všichni měli práci proto, že skrze ni byli lépe ovladatelní a bylo možné je 

vydírat. 

MS: Problém je, že dělali práci, která byla zbytečná.  
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IŠ: Ano, byla zbytečná, ale člověk za ni dostával peníze. Tím byl vydíratelný a ovladatelný. Základní 

trest, který padl na člověka, když se režimu provil, byl, že byl propuštěn ze zaměstnání. Nebyl však 

připraven o práci. Jemu byla přidělena jiná práce, ale podstatě ponižující. 

MS: Je známo, že disidenti topili v kotelnách, nebo vrtali studny, někteří myli okna.  

IŠ: Základní poslání ekonomiky bylo ovládání lidí. Když jste se v tomto prostředí snažil vykonávat práci 

odpovědně, řádně, ve skutečnosti jste začal generovat problémy. Jestliže jste měl drzost na ně 

upozorňovat a chtěl problémy řešit, stal jste se nežádoucí osobou. Nemusel jste být proti režimu. 

Stačilo chtít dělat práci pořádně a byl jste z podniku postupně vytěsněn.  

MS: Ano, jelikož nahoře byli neschopní poklonkovači, kteří se řídili …  

IŠ: Nebyli neschopní. Vycházeli vstříc společenské objednávce, která zněla: „Mít lidi pod kontrolou a 

mít lidi co nejvíce vydíratelné.“ Samozřejmě, že podnik dostal nějaké zadání a musel jej plnit. Celkem 

mu nezáleželo na tom, zdali zadání naplnil, nebo ne.  

MS: Paradoxem minulého hospodářského uspořádání bylo, že výrobní společnosti maximalizovaly 

vstupy a minimalizovaly výstupy.  

IŠ: Víte proč? Protože základní ukazatel úspěšnosti socialistického podniku byla hrubá výroba. Není to 

nic jiného než rozpracovaná výroba, která leží ve skladu. Nebylo ukazatelem úspěšnosti, zdali jste 

výrobu finalizovali, nebo jste ji třeba prodali.  

MS: Právě to je ve světě tržního hospodářství zásadní. Kdo by chtěl z poloviny dokončené věci?  

IŠ: Myslím, že to bylo v roce 1970, kdy se nastolovaly nové ekonomické poměry a postupně se 

odbourávala takzvaná Šikova reforma. Jako základní ukazatel hospodářské úspěšnosti se tehdy 

zavedla hrubá výroba.  

… Trh jako přirozenost …  

MS: Profesor Milan Zelený, se kterým jsem hovořil, říkal, že lidé jsou určeni k trhu, na němž se 

realizuje výměna. Spontánní interakce vede k tomu, že je nevědomky vytvořen kapitalistický řád. 

Jinými slovy je výsledkem spontánního vývoje. Právě centrální plánování je výsledkem domýšlivého 

intelektu, a nakonec v dlouhodobé perspektivě vede k neefektivitě, poněvadž nedokáže 

zakomponovat lidskou vynalézavost a náhodné interakce.  

IŠ: S tím lze než souhlasit. Pochopitelně, že se plánovací činnost nejen u nás, ale i na Západě musela 

racionalizovat, hledat takzvané vědecké postupy. Čím dál tím více se do plánování vkomponovávala 

ekonometrie, lineární a nelineární programování, maticový počet. Souviselo to též s dobovým 

přesvědčením, které dodnes sdílí například Václav Klaus, že ekonomie je věda srovnatelná 

s kteroukoliv přírodní vědou, že v podstatě nejde o vědu společenskou. Tehdy to ekonomové 

dovozovali právě tím, že ekonomické procesy lze matematizovat. To znamená, že v nich lze nalézt 

zákonitosti, které mají výraz v nějaké matematické formuli. Vývoj jim pochopitelně nedal za pravdu.  

MS: Tento názor vyvrátili představitelé rakouské školy jako Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek. 

IŠ: Hospodářství je lidským výtvorem. Je to živý organismus. Ten nelze uchopit matematickými vzorci. 

Je to markantní ve stěžejním díle Johna Maynarda Keynese Obecné teorie úroku, zaměstnanosti a 



37 
 

peněz. Když jsem jej četl, nejprve jsem se horko těžko propracovával matematickou částí každé 

kapitoly. Byl jsem šťastný, že jsem ji nakonec pochopil. Na matematickou část navázal textem, který 

zpravidla uvozoval: „To, co jsme si nedokonale zobrazili matematicky, nyní si dokonale vysvětlíme 

slovně.“ Zkrátka to dokazuje, že ekonomie není přírodní vědou a vracíme k definici klasické politické 

ekonomie. Říkal, že je to nauka o vztazích lidí v hospodářství.  

MS: S tím operuje Karel Marx. Ke klasické ekonomii se řadí i Adam Smith, David Ricardo. Ještě k panu 

Klausovi. Neřekl bych o panu Klausovi, že uvažuje o ekonomii jako o přírodní vědě … On o ekonomii 

tvrdí, že má výsostné postavení ve společenských vědách. Tento postoj přejímá od liberálního 

ekonoma Gary Beckera. Berme můj komentář jako malou poznámku pod čarou.   

… Kapitalismus a vývoj …  

MS: Ještě bych se dotkl slova kapitalismus. Soudíte, že jeho užívání je do jisté míry zavádějící, neboť 

vyvolává negativní asociace a reakce?  

IŠ: Samozřejmě je to dáno historickým zatížením samotného pojmu, který se stal součástí ideologické 

výzbroje komunistů, socialistů a různých odpůrců kapitalismu, nicméně kapitalismus je nejvýstižnější 

označení, které vyjadřuje lidskou emancipaci v ekonomice. Ve skutečnosti kapitalismus osvobodil lidi 

tím, že rozrušil rurální vztahy. Tím, že prosadil likvidaci poddanství, robot. Tím, že zaútočil proti 

systému cechů, tedy proti systému kartelového hospodářství, osvobodil ekonomické procesy, 

osvobodil člověka jako takového. Na druhou stranu jej vrhl samotného proti sobě. Je prvním 

projevem tržní ekonomiky, která si poradila s hladomory, s nemocemi, s chudobou. Jestliže 

kapitalismus, díky své dynamice podněcované průmyslovou revolucí, vynálezy, strojovou výrobou, 

chtěl dosahovat efektivních výkonů, zisku, musel sázet na hromadnou výrobu. V tom můžeme vidět 

Ludwiga von Misese, ovšem hromadná výroba si vynucovala i hromadnou spotřebu. Jinými slovy. To, 

co do nynějška bylo luxusní zboží, tím, že se stalo předmětem průmyslové výroby, se stalo běžným 

zbožím spotřebním. Mises uvádí na příkladu automobilů, ale i na kulturních statcích. Ještě 

v devatenáctém století lidé patřící do vyšší společnosti chodili do divadla. On píše: „ale ve dvacátých 

letech začali do divadla chodit i dělníci.“  

MS: Zkrátka díky tomuto i ti, kteří byli v minulosti vyřazeni ze spotřeby, jelikož si nemohli dovolit 

takový standard, byli do ní vtahováni, což je do jisté míry „osvobození“. Na druhou stranu právě tento 

hospodářský řád je založen na spotřebě a někdo na něj skrze spotřebu může nahlížet jako částečné 

zotročení.    

IŠ: Problém je v tom, že je postaven na faktu, že hospodářský růst je nekonečný, ale tak tomu není.  

MS: Kapitalismus uspokojí více a více potřeb a v minulých desetiletích našel své uplatnění. Jsme 

v době, která začala finanční krizí v roce 2008, kdy hospodářský růst zemí Západu je vykupován 

nárůstem dluhů.  

… Kapitalismus, Čína a ohrožení demokracie …   

IŠ: V druhé polovině dvacátého století nebyl vykupován nárůstem dluhů, ale byl vykupován 

zbídačováním třetího světa. Tím, že se třetí svět postupně začal emancipovat, je kapitalismus 

vykoupen nárůstem dluhů, protože v současné době již nelze vykořisťovat Číňany.  
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MS: Shodou okolností jste ťukl na důležitý bod. Některé země třetího světa jsou držiteli dluhů 

„vyspělého“ kapitalistického Západu. Právě zadlužené země se snaží realizovat ideu neustálého růstu, 

i když je vykupován dluhem.  

IŠ: Právě toto je černou můrou dnešní Číny ve chvíli, kdy americký kongres odmítá Obamovi schválit 

státní rozpočet. Číny se tento přístup velice dotýká, protože „shut down,“ neboli ochromení 

amerického státu, může znamenat také pokles hodnoty amerických obligací v držení Číny. Jedná se o 

částku přes bilion amerických dolarů.  

MS: Jak vnímáte skutečnost, že je zde ekonomika, která se počala transformovat deset let před námi 

nástupem Teng Siao-Phigna. V tomto hospodářství se aplikuje kapitalistický přístup, ale je 

doprovázena diktaturou. Rozumíte tomu?  

IŠ: Ano, když nastoupil Hitler k moci, „ořezal“ veškeré občanské, politické svobody a lidská práva. 

Jediné, co ponechal, byla podnikatelská svoboda. Respektoval svobodu podnikatelů a tržní 

ekonomiku. Pochopitelně do doby, než rozpoutal válku. Samozřejmě, jakmile rozpoutal válku, 

nastoupil systém válečného hospodářství, kdy podnikatelská svoboda nebyla tak tolerována. Rád 

bych řekl, že kapitalismus, postavený na podnikatelské svobodě, je slučitelný s jakoukoliv diktaturou. 

Zkrátka volný trh není garancí demokracie, i když je nutnou podmínkou k tomu, aby se mohla rozvíjet 

tržní ekonomika. Jinými slovy, svobodní podnikatelé demokracii nepotřebují. Ta potřebuje je. Právě 

to je případ Číny. Kdyby byl Stalin pochopil Lenina! Ten totiž toto pochopil a Nová ekonomická 

politika (NEP) byla restaurací kapitalismu v Rusku. To se během tří let vykřesalo z hladového roku 

1921. Pokud by Stalin pochopil tuto skutečnost, Rusko by dnes bylo velmocí hospodářsky 

srovnatelnou se Spojenými státy. Stalin Leninovu politiku možná pochopil, uvědomil si, že je daleko 

důležitější skrze ekonomiku ovládat společnost než společnosti dát prostor ke svobodnému rozvoji. 

Čínští soudruzi po maoistických experimentech, které stály desítky milionů mrtvých, svobodný 

prostor pro svobodný rozvoj přece jen se zaťatými zuby připouštějí.        

MS: Postupovali pragmaticky. Chtěli, aby kočka chytala myši. Povedlo se jim to. Samozřejmě s tím 

přichází i následek, že tam jsou stále zotročení lidé. A ve vyspělých zemích jiní lidé kupují výrobky, 

které jsou vyráběny za nelidských podmínek. Můžeme říci, že kapitalismus, který je v Číně, je 

dickensovský.  

IŠ: Ano, jedná se o kapitalismus první poloviny 19. století. Mimochodem tehdejší evropské země 

nebyly žádné demokracie s výjimkou Velké Británie.  

MS: Ano a díky evoluci jsme došli do současného stavu. Měli bychom zmínit skutečnost, že 

kapitalismus, když dosáhne určitých mezí, může být ohrožením pro demokracii.  

IŠ: Zcela určitě.  

MS: Na pohyb globálního kapitalismu upozorňuje George Soros. Společnosti, které operují globálně a 

v jednotlivých zemích vlastní své podniky si mohou „kupovat“ jednotlivé politiky, mohou působit svým 

kapitálem. Kapitál je globální, ale demokracie má lokální podobu.  

IŠ: Vnímám to jako velký problém současnosti. V tomto slova smyslu to vyjádřila německá kancléřka 

Angela Merkelová a mně přeběhl doslova mráz po zádech. Použila termín tržně konformní 

demokracie v souvislosti s finančními trhy a v souvislosti s krizí zadluženosti evropských států. 
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Vnímám to jako naprosto nepřijatelný stav. Samozřejmě, že globální ekonomika napomáhá tomu, že 

politika bude postupně privatizována, že se politika stane pouze částí podnikání. Na to je však jediná 

možná odpověď. Postupně k ní spějeme. Tak jako se globalizuje ekonomika, musí se globalizovat i 

politika. Jednou z cest je i evropská integrace.  

 Druhá část5:  

… Hodnoty …  

MS: Druhé setkání nad otázkou proměn společnosti a hospodářství bych otevřel problémem hodnot. 

Jednou velkou hodnotou byla svoboda. Ostatně člověk, jenž žil v minulém režimu cítil omezení v té 

podobě, že nemohl cestovat, nemohl svobodně podnikat, nemohl vlastnit majetek, jako je tomu dnes. 

Atributem režimu byla nesvoboda. Po roce 1989 došlo k restauraci pojmu svobody. Jak o této hodnotě 

uvažujete?  

IŠ: Možná to bylo trochu jinak. Když budeme mluvit o svobodě, budeme mluvit o svobodě od něčeho 

a o svobodě k něčemu.  

MS: Toto je rozlišení britského myslitele Isaiaha Berlina, jenž má na mysli svobodu pozitivní a 

negativní.  

IŠ: Nevím, zdali v době normalizace se lidé od něčeho potřebovali osvobodit. Za podmínky, že se 

vzdali vnitřní svobody, o níž krásně píše Martin Luther ve svém pojednání o vnitřní svobodě křesťana. 

Z něho lze odvodit, že člověk je svobodný, i kdyby byl sebevíc spoután, svázán, uvrhnut do vězení. 

Vnitřní svobody se může zbavit pouze on sám. Podmínka režimu byla: „Rezignujete na vnitřní 

svobodu, staňte se odcizenými těly, které budou předstírat, že souhlasí s tím, co vám servírujeme. Je 

nám úplně jedno, jestli to vnitřně prožíváte, nebo neprožíváte, zdali s tím vnitřně souhlasíte, nebo 

nesouhlasíte. Stačí, když budete mávat praporky a budete chodit do povinně dobrovolných 

manifestací. Teprve pak budete „osvobozeni“ od útlaku, který my vyvíjíme vůči lidem, kteří si 

nenechali vzít vnitřní svobodu. Není pravdou, že lidé tehdy nemohli jezdit do zahraniční, na Západ. 

Mohli jezdit. Není pravda, že tehdy nemohli jet studovat na západní univerzitu, ale museli 

„podepsat“, či spíše sehrát s režimem smlouvu, kterou režim nabízel. Nemluvil bych o době jako o 

době nesvobody v tom smyslu, že lidé nemohli cestovat. V tom svoboda netkví. Ta spočívá v tom, co 

pojmenoval Jan Patočka životem v pravdě. To znamená být sám sebou, být autentický. Zde vysloveně 

závisí na vás osobně, jak naložíte se svým životem, jak dalece jste si vědom odpovědnosti vůči 

vlastnímu životu. Může vám být úplně jedno, jestli vás někdo zvenčí omezuje, nebo neomezuje. Rok 

1989 neznamenal jakýsi návrat svobody. Tím byl rok, kdy byli zbaveni svých pout otroci. Byli 

osvobozeni od něčeho, ale nestali se svobodnými lidmi. Dokonce si myslím, že většina české 

společnosti nestala svobodnou, neboť žije v zajetí myšlenky, že svoboda je stav, kdy si mohu dělat, co 

chci. Není to pravda. Svobodný člověk je tehdy, když na sebe vezme odpovědnost za svět, do kterého 

se narodil.  

MS: Právě svoboda bez odpovědnosti je pouhou libovůlí. Bohužel mnozí z nás svobodu ztotožňují 

s možností dělat si, co chci.  

                                                           
5
 Dialog byl natočen odpoledne ve středu 23. října 2013 v pracovně Ivana Šterna Českého rozhlasu Plus, 

Vinohradská 11, Praha 2 Vinohrady     
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IŠ: Pak to není svoboda, ale jiná podoba zvůle. V mírnějším pojetí je projevem lidské nezralosti. 

MS: Když to člověk řekne s nadsázkou – Češi jsou v této oblasti nezralí.  

IŠ: Ano, a nyní vidíme na špičku ledovce, což je politická scéna, která je obrazem celé společnosti. Je 

to jeden infantil vedle druhého a ještě jsem k nim velmi laskavý a mírný.  

MS: Sluší se říci, že člověk musí být k vnitřní svobodě veden.    

IŠ: Samozřejmě, že je to věcí výchovy, věcí rodinného prostředí. To je věcí školy, vzdělávání. Pokud 

společnost není k tomu nastavena, svobody se nedobere.  

MS: Myslíte si, že pokud by lidé byli doma dobře vedeni, bylo kvalitní školství, režim by na duši lidí 

jednoduše nemohl?  

IŠ: Je to pravda. Komunistický režim musel na společnost, která byla nalomená v roce 1948 nastoupit 

velice surově a tvrdě. Tvrdost, nelítostnost, která překročila až do zločinného jednání, byla záměrná. 

Nebyl to výbuch hněvu nebo něčeho takového. Komunismus měl v sobě naprogramované zlo, aby 

režim dal najevo: „Uvědomte si, čeho všeho jsme schopni.“ Lidé si toho byli vědomi i v těch 60, 70, 80 

letech.  

MS: Lidé se režimu báli, a kdo má strach, snáze podlehne síle. Pro vás je zejména důležitá svoboda 

vnitřní.  

IŠ: Svoboda je vědomí odpovědnosti za svět, do kterého jsem se narodil. Svoboda je projev určité 

lidské vyzrálosti. Tak si svobodu definuji. Je jedno, zdali řeknete vnitřní či vnější. Toto se pak 

projevuje v konkrétních krocích člověka.  

MS: Možná náš dialog vyhrotím, ale člověk se i v „poutech“ může cítit svoboden a člověk na svobodě 

se může cítit nesvobodný.  

IŠ: Počkejte, člověk v poutech se necítí svobodný. Pouze si nenechal vzít své vlastní já, to, čím je. 

Člověk, který je osvobozen od něčeho, má pocit svobody. Není pravda, že má pocit vnitřní 

odcizenosti. Ani si tuto skutečnost neuvědomuje, protože ho k tomu nikdo nikdy nevede. Společnost 

vás musí vést, že ať je to rodina, škola nebo církev, že člověk je svobodný, zbaven pout. Ale opravdu 

svobodným se staneš teprve tehdy, když si uvědomíš i odpovědnost za své konání, když se ti nebude 

něco dařit, chybu začneš především hledat u sebe. Teprve poté začneš obviňovat druhé. K tomu bych 

rád řekl jednu podstatnou věc.  

… Hodnoty a církev …  

IŠ: V roce 1989 měly církve velikou šanci zapsat se do dějin duše národa. Národ instinktivně tíhl 

k církvím, stál o to, aby byl veden církvemi. Církve však totálně selhaly. Jestliže se dnes diví, že je 

společnost nebere, že v nich vidí pouze vyžírky, kteří usilují o další a další porce majetku, peněz. Za to 

si církve mohou samy. V roce 1990, 1991 společnost očekávala, že církve nás povedou právě 

k autentické svobodě. Ty se však na to vykašlaly a začaly jednat s vládou o výčtovém restitučním 

zákoně.  

MS: Majetek rozděluje, a i zde platí moudro: bližší košile než kabát.  
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IŠ: Pak nejsou církvemi. Pak jsou to jinak pojaté majetkové společnosti S. R. O. Pak jsou to nanejvýš 

církve S. R. O., ale ne obec boží.   

MS: Dobrá, ale ne každý byl na to připraven.  

IŠ: Byl to jejich problém. Jestliže se prohlašují za obec boží, mají být připraveni. Navíc ti, kteří na 

změnu byli připraveni, ti byli z církví vytěsněni. Pouze řeknu jedno jméno - Josef Zvěřina.  

MS: Rozumím vám. Shodou okolností právě církve mají k hodnotové orientaci co říci, …  

IŠ: … ale ne české.  

… Havlovo heslo …  

MS: Ještě bych se zeptal, jak se díváte na revoluční heslo Václava Havla „Pravda a láska zvítězí nad lží 

a nenávisti,“ jímž byla proměna nesena. Ostatně pravda je spojena se svobodou. Pokud je člověk 

ochoten poznat pravdu, bude svobodný.      

IŠ: Vnímám ji jako velkou metaforu, která vyžaduje dost značné znalosti myšlení, které se odvíjelo 

v 70., 80., letech uvnitř demokratické opozice. Tím, že je metaforou, která vyžaduje takovou znalost, 

a proto je snadno zneužitelná, byla zneužita a i dnes je nepochopena. V podstatě nešlo o nic jiného 

než o život v pravdě. Nejde o nic jiného, než abych já žil svůj život odpovědně, tedy autenticky. 

Uvědomoval si sám sebe. V podstatě ctil i své bližní. Pro mne žít v pravdě znamená žít autenticky. Je 

to žití života, který si zasloužím, jaký jsem. Láska je v podstatě respektem vůči bližním. Je tam možné 

zakoušet princip odpovědnosti za svůj osud. To znamená, že můj úděl, moje práva, moje svoboda, 

jsou nedělitelné. Je-li ohrožován můj bližní na svých právech, na svých svobodách, moji povinností je 

usilovat, aby u něj došlo k nápravě, protože každé ohrožení práv mého bližního je ohrožením mým. 

Havlova metafora je možná nešťastně zformulovaná. Je příliš básnická, aby mohla být srozumitelně 

interpretována v normálním politickém provozu. V tom vidím však neštěstí. Tímto vznikli 

„pravdoláskaři“ a opravdu odpudivé pojmy, které se mi ani nechce číst, natož vyslovovat. 

MS: Bohužel společnost na tento výklad z části přistoupla.  

IŠ: Ne společnost, ale pár hlupáků, kteří, bohužel, mají dost významný vliv, neboť za sebou mají dost 

silné kapitálové skupiny.  

MS: Jinými slovy pokud lidé pochopí smysl slov, může se tato společnost vydat na lepší cestu.  

IŠ: Samozřejmě tomu může být. K tomu však lidé musí být vedeni. Dost podstatnou roli v procesu 

měla sehrávat média. Ta u nás nesehrávají roli žádnou. A tím, jak sama média hloupnou, zasluhují se 

o hloupnutí společnosti jako celku. Ten, kdo hloupne, není schopen rozklíčovat správně metaforu, … 

MS: … nebo ji vnímá povrchně.  

… Spravedlnost …  

MS: Dobrá, ještě bychom se měli dotknout spravedlnosti. Lidé, kteří utrpěli škody během 

transformace, nemusí přechod vnímat jako správný. Nedostatek spravedlnosti podrývá důvěru 

v systém jako takový. 
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IŠ: Je těžké říci, kdo byl obětí transformace. Obětí transformace nebyl obyčejný pracující člověk. Ten 

na transformaci mohl vydělat, nebo v horším případu jeho postavení mohlo zůstat stejné, jako bylo 

předtím. Myslím si, že oběťmi transformace měli být především lidé, kteří patřili k privilegovaným 

vrstvám režimu. To se bohužel nestalo, takový je však život, a ten vlastně ani není spravedlivý. 

Jednoduše si to namlouváme. Neustále usilujeme o to, aby spravedlivý byl, ale to je meta, kterou 

možná lidé dosáhnou, až se znovu vrátí Ježíš Kristus a nastolí na Zemi Království boží nebeské, ale do 

té doby život bude nespravedlivý a měli bychom si být vědomi této skutečnosti a s tímto takto 

pracovat. Je to způsobeno tím, že celý život zápasíme se zlým člověkem, který je v každém z nás a 

snažíme se jej nějakým způsobem dostat pod kontrolu a ne zlikvidovat, protože jej stejně 

nezlikvidujeme. Samozřejmě máme nějaká pravidla. Říkáme, že si musíme být vzájemně rovni, a to 

nejen před zákonem, ale vůbec v šancích. Jsme si vědomi toho, že někdy rovnost je pouze 

deklarovaná, protože někdo je natolik handicapován, že rovnost ani není schopen „přijmout,“ 

protože na ni nedosáhne. Sociálně vyloučení lidé, i když jsou rovni s ostatními ve vztahu ke vzdělání, 

nikdy se jim nedostane vyššího vzdělání, protože na něj nemají například finančně, nebo k tomu 

nesou vedeni v rámci společenství, do kterého se narodili. Abychom mohli nastolit faktickou rovnost 

mezi lidmi, občas musíme použít pozitivní diskriminaci. Tím myslím, nastolovat v konkrétních 

případech nerovnost. Vnímám ji jako čertovo kopýtko, jelikož nikdy nevíme, kde je ta hranice, kde 

ještě můžeme hovořit o pozitivní diskriminaci a kdy již můžeme mluvit o nespravedlnosti, protože 

nastolujeme nějaká privilegia, výsadu.  

MS: Lidé nespravedlnost citlivě vnímají. Někdo přišel ke kapitálu jak slepý k houslím a někdo jej musel 

vytvářet v potu tváře.  

IŠ: Toto není nespravedlnost. Někdo …   

MS: … měl štěstí.  

IŠ: Ani to není štěstí. Někdo umí, má talent. Myslím si, že na podnikání musíte mít stejný talent jako 

na hru na klavír. Zkrátka musíte mít určité duševní dispozice. Totéž platí o politice. Pokud je nemáte, 

nemůžete si naříkat, že nejste v politice úspěšný. Stejně tak si nemůžete naříkat, že nejste úspěšný 

v podnikání. Někdo na to má, někdo na to nemá, ale proto celé křesťanské učení je postaveno na 

tom, že ti „šťastnější,“ tedy materiálně zajištěnější, mají povinnost umožnit i méně šťastným relativně 

blahobytný život. Toto je obsahem křesťanského hesla, že „vlastnictví zavazuje.“  

MS: Zdali tomu tak je nu nás, je otázkou.  

IŠ: U nás taková situace není. Formálně jsme sociálně orientovaná společnost, ale míra asociality a 

sociálního odcizení je velká. Podívejte se, my za více jak dvaceti let demokratické existence jsme 

nebyli schopni vyřešit tak banální a tak minoritní problém, jako je problém romský. Oni, kteří ze 

zoufalství prodali, co zde vlastnili a odstěhovali se do Kanady. Tam jsou nyní úspěšní. V zásadě nemají 

problém se sociálním vzestupem uvnitř kanadské společnosti. My však máme pořád ghetta. 

Vytváříme podmínky, aby zde fungoval byznys chudobou. Proč máme ubytovny pro chudé, pro 

sociálně vyloučené provozované soukromými podnikateli? Vždyť zde má být odpovědnost obce nebo 

státu. Rozhodně by v tom neměl být byznys. Jak to že sociální dávky, které slouží k udržení člověka na 

existenčním minimu, podléhají exekuci? Jinými slovy jsou určitým transferem do kapes lichvářů. I 

fakt, že je člověk na sociálních dávkách, mu umožňuje, aby se u lichváře zadlužil. Ten má jistotu, že 

když z dlužníka peníze nedostane jinak, dostane je přes sociální zabezpečení. Cožpak platím sociální 
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pojištění proto, aby z toho měli zisk lichváři? Proč tomu tak je? Naše společnost díky tomu není 

sociálně citlivá. Tím pádem tyto skutečnosti nevnímá. Nikomu nevadí, že jsou zabavovány sociální 

dávky, ale bylo by dobré, kdyby lidem zůstávalo to nejmenší životní minimum.  

MS: Měli bychom si spoluobčanů vážit více, to je problém, na který skutečnost poukazuje.  

… Materialismus jako hodnotové východisko …  

MS: Když hovoříme na téma hodnot, soudíte, že v roce 1989 se naše společnost stala více 

materialistická?  

IŠ: Ne, byla dávno před tím. V tomto ohledu se nic nezměnilo. Pouze dostala větší šanci konzumovat. 

Je zde pouze větší nabídka. Celý normalizační režim je přece postaven na východisku, že hlavní 

prioritou v lidském životě je konzum. Ideologové minulého režimu tuto skutečnost opisovali jako 

zvyšování životní úrovně pracujícího lidu. V podstatě kdyby komunisté pochopili, že režim je 

kompatibilní tržní ekonomikou, komunismus by se nikdy nemohl rozpadnout, jako se nerozpadne 

čínský komunismus. I minulý režim věděl jedno, že lidem musí naplnit žaludky a musí lidi vést k tomu, 

že základní životní postoj a meta je spotřebovávat, spotřebovávat, spotřebovávat.  

MS: Toto nastalo v hojné míře až po roce 1989. 

IŠ: Samozřejmě tím, že hospodářství nebylo schopno kopírovat spotřebitelskou poptávku, stalo se tak 

až po roce 1989. Lidé byli pouze vyhladovělí. Nebyla to žádná osudová proměna.  

… Člověk …  

MS: Pokročme dále, a to k tématu člověka. Soudíte, že se během doby změnil? Jaký byl před rokem 

1989 a jaký po roce 1989? Václav Klaus, myslím, mluvil o nutnosti změny systému, ale ne člověka. To 

však implikuje různé otázky, jak člověk, který byl zvyklý poklonkovat režimu, z důvodu nepevné 

integrace, dokáže utvářet fungující hospodářský a společenský řád?  

IŠ: Nemyslím si, že lze člověka měnit. Člověka lze tu více a tu méně kultivovat cestou vzdělávání. Míra 

porce, které se mu dostane, závisí na nějakém historickém poznání dané doby. Toto samozřejmě 

vždy vadilo, že vzdělávání je cestou, jak vtáhnout každého nově narozeného člověka do kultury, do 

civilizace, do níž se narodil. Neodvažuji se říci, že by se tím člověk měnil. Dokonce si to ani nemyslím. 

Domnívám se, že lidé ve své podstatě jsou stále stejní. Pouze se pohybují v jiných kostýmech a 

v jiných kulisách, jak dějiny charakterizoval filosof Karel Kosík. Konec konců, když si přečtete díla stará 

tisíc, dva tisíce let, jste často překvapen tím, jak moderně jsou lidé popisováni ve hrách antických 

dramatiků, i když se to odehrává v úplně jiných kulisách. Jste překvapen moderností a současností 

toho kterého autora. Dílo k vám promlouvá, jakoby se odehrávalo dnes, když odmyslíte kulisy a 

kostýmy. Myslím si, že když budete číst 100 let staré noviny, také budete zaskočen tím, jak lidé stejně 

mysleli, jako myslíme my a řešili podobné problémy, jako my, pouze k tomu nebyli tak dobře 

technicky vybaveni. Neměli tak dobré komunikační prostředky, jaké máme dnes. Dokonce si dovolím 

říci, že čím dokonalejší komunikační prostředky máme, tím hloupější stopu po sobě zanecháváme. 

Snažíme se vše zvládnout, a to co nejrychleji. Vezměte si, jak se v průběhu sta let zkrátily novinové 

články, jak vymizely některé formy.  
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MS: Ano, ale též jsem měl na mysli, zdali je dobré, aby ve společnosti existovaly převážně normy, jimž 

se lidé přizpůsobí, nebo se má apelovat na jejich výchovu?  

IŠ: Člověk se prostřednictvím vzdělání vychovává, protože je zasazen do určité kultury. Tím se mu 

vštěpují určitá pravidla, normy, které konkrétní kultura, civilizace sdílí. Tím se ale konkrétní člověk 

nemění. Tím se člověk může vylepšit, nebo se dostane do žádoucího stavu. Vždyť když nebudete 

novorozeně vést, postupně jej vychovávat a vzdělávat, vyroste z něj nevědomé zvířátko.  

MS: Dobrá, myslíte si, že lidé v roce 1989 měli podobu novorozence?  

IŠ: Nebyli jím. Je to stejná otázka, jako když ztroskotáte na opuštěném ostrově, nezačínáte od nuly. 

Přivážíte si tam celou civilizaci. Podle toho z jaké civilizace pocházíte, podle toho se v novém 

prostředí zařizujete. Takový případ můžeme pozorovat i u Robinsona Crusoe. Jinak se zařizoval 

Robinson a jinak se zařizoval Pátek.  

… Politika ...  

MS: Dovolil bych si otevřít téma politika. V prvním setkání jsme se dotkli otázky demokracie. Jak o ní 

uvažujete? Je to pro vás odpovědná správa obce? Je nedílnou součástí lidského života?  

IŠ: Samozřejmě! Člověk nežije jen v soukromém prostředí. Pohybujete se ve veřejném prostoru. Když 

pošlete své dítě do školy, stýkáte se s veřejným prostředím. Když zajdete na úřad, jste konfrontován 

s veřejným prostorem, s pravidly hry, která platí pro veřejný prostor. V žádném případě se nemůžete 

oddělit, žít výhradně ve vlastní nice. Vedle toho musíte komunikovat s okolním prostředím, které vám 

zprostředkuje veřejný prostor. Jakmile komunikujete jakkoliv v rámci veřejného prostoru, stáváte se 

člověkem politickým, to vše je politika. Politika není pouhými řečmi v parlamentu, politika je vším, co 

se týká veřejných věcí, a co se odehrává ve veřejném prostoru. Tedy tam, kde neplatí soukromá 

iniciativa, ale jsou zřizovány instituce na základě kolektivního rozhodnutí. Instituce jsou financovány 

na základě kolektivně vybraných peněz, daní atd.  

MS: Ano, ale problém u nás je, že se politika redukuje na takzvanou vysokou politiku.  

IŠ: To je hloupost. Ano, velmi často se používá spojení, že ta či ona věc je příliš zpolitizována. Pokud je 

to věc veřejného zájmu, je z povahy věci politickou záležitostí. Je trikem, který je užíván 

profesionálními politiky na nevědomý lid. Kdy se snaží nevědomému lidu neustále vnutit představu, 

že pravé politické je pouze to, co dělají oni a ostatní se do toho ve skutečnosti nemají míchat. 

Prototypem takového manipulátora byl Václav Klaus, jenž lidem docela úspěšně namluvil, že politicky 

konat a politicky jednat, může jedině člověk, který dostal ve volbách mandát.  

MS: Václav Klaus zastává tezi, že máme parlamentní, zastupitelskou demokracii. Politika, která se u 

nás vykonává, odvisí od procesů probíhajících v politických stranách a z nich vycházejících. To 

znamená, že lidé, kteří mají zájem něco vykonat a nejsou v politických stranách, nemají patřičný 

mandát.  

IŠ: To je důkazem, že Václav Klaus nikdy nebyl demokrat a nikdy jím nebude. Klaus je autokrat, jenž 

shodou okolností spoluvytvářel českou demokracii. Podle toho také vypadá. 

MS: Myslíte si, že uvažujeme pouze v redukované podobě, nevytváří se díky tomu polarita Oni a My?  
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IŠ: Samozřejmě, že vzniká výhodné alibi. Já jako prostý občan si mohu říci: „Když to mají v rukou 

pouze pánové nahoře, sám s tím nic nezmohu, jelikož jsem páté kolo u vozu. Sám se do toho plést 

nebudu. Je zřejmé, že tento přístup je alibistický. Podle mého soudu to není něco, co je permanentně 

nastolováno. Poměry nastolíme tímto směrem a lidé v tom najdou odpovídající alibi a nebudou se 

nám plést do takzvaně našeho řemesla. Tento přístup generuje rozštěpení společnosti - My a Oni. 

Jakmile hledám vysvětlení, proč jsem neúspěšný ve svém životě, nějaké alibi, a hledám příčinu mimo 

sebe ve spiknutí politiků s těmito či jinými. Pochopitelně, že pak vnímám společnost, stav věcí 

černobíle. Já jsem tím ušlechtilým a ostatní jsou ti zlí.  

MS: Měli bychom říci, že problém české politiky je též v tom, že ve stranách, které mají reprezentovat 

názory populace, je lidí málo. Ochota participace je malá.  

IŠ: Myslím si, že toto do určité míry způsobilo i heslo Občanského fóra: „Strany jsou pro straníky, 

Občanské fórum je pro všechny.“ Heslo bylo míněno proti komunistické straně. Pojem strana se vždy 

spojoval s komunistickou stranou. Stranická politika se vždy spojovala s politikou komunistické 

strany. Do dnešních dnů tento stereotyp přežívá a v lidech vyvolává pocit, že být straníkem je cosi 

špinavého, nečistého, nečestného, a proto nová seskupení se před každými volbami jako „novy“ rodí, 

tryskají ze země. Neříkají si strany, ale říkají si hnutí.  

MS: Poté končí jako „černí trpaslíci.“ Soudíte, že pro dobrou politiku je nutná účast lidí, je nutno, aby 

zde byla aktivní občanská společnost. 

IŠ: Samozřejmě. Tím, že člověk je zároveň občanem, je z definice homo politicus. Občan není nic 

jiného než člověk politický. Z toho titulu mám mandát se vyjadřovat k čemukoliv ve veřejném 

prostoru, jelikož jsem občan, tedy součást obce. To, co se v obci odehrává, je stejně tak mým 

problémem a zájmem jako kteréhokoliv jiného občana. Mně k tomu nikdo nemusí dávat mandát.    

MS: Lidé se svou opatrností nechávají vyobcovat.  

IŠ: Jde o důsledek toho, že svobodní být nechtějí. Být svobodný je těžký životní úděl, který vyžaduje 

celého člověka. V případě žen se to špatně říká, ale i ženské musí být celými chlapy, tedy dospělými, 

vyzrálými. Většina lidí není dospělá, není vyzrálá. Většina lidí si raději nechává řídit život někým jiným. 

Když se náhodou stane, když se život ubírá ne těmi nejvhodnějšími cestami, má situaci na koho svést. 

Vidím v tom projev nesvobody. Opakuji, být svobodný je těžký úděl, a proto většina lidí se této 

výsady vzdává …  

MS: … a dezertují do nesvobody.  

… Politika a reformy …  

MS: Ještě bych se zastavil u důležitého slova, které se v politice často užívá. Je spojováno i 

s transformací hospodářství. Jsou to reformy. Jak se na toto slovo díváte? Není strany, která se uchází 

o přízeň voličů, která by nechtěla reformovat! Ať jde o státní finance, jelikož není možné kumulovat 

větší a větší deficity, ať jde o reformu financování důchodů, zdravotnictví, školství. Neustále se 

s těmito snahami setkáváme. Člověk má pocit, že věci končí tak rychle, jak začaly. Čím si to 

vysvětlujete?      
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IŠ: Měli bychom se zastavit u slova reforma. Je tím míněn návrat k původní podobě. Je však 

používáno ve smyslu vytvoříme novou podobu, nový způsob, nové cesty. Není to však reforma, ale 

transformace nebo proměna. Toto je jedna skutečnost. Tím, že se v politice neustále o jakékoliv 

změně mluví jako o reformě, je to projev i určitého způsobu, jak běžný politický provoz nafouknout a 

udělat jej důležitějším než ve skutečnosti je, protože jestli změníte daňové sazby v zavedeném 

daňovém systému, změna není daňovou reformou, ale dílčí změnou daňových sazeb. Abychom to 

mohli nafouknout, abychom z toho mohli udělat světodějnou historickou událost, nazveme to 

reformou. Je to stejný způsob myšlení a stejný způsob prezentace politiky jako ji prezentovali 

komunisté, kteří každé rutinní zasedání Ústředního výboru KSČ vykládali jako světodějnou, 

přelomovou historickou událost, nemluvě o sjezdech, nemluvě o sjezdu Komunistické strany 

Sovětského svazu. Tím nafukovali a přefukovali svůj nicotný význam. Podobně v těchto šlépějích kráčí 

i současná upozaděná, nenápaditá, upocená česká politika.  

MS: Možná aby byla témata, užívají se velká slova, která je mají navodit.  

IŠ: Přesně tak.  

MS: Přece zásadní změnou byla transformace. 

IŠ: Také se jí neříkalo reforma a říkalo se jí transformace. Tehdy byla politika poctivá. Nic 

nereformovala, ale hledala nové podoby a nové formy ekonomického uspořádání země.  

… Politika a transformace …  

MS: Transformace vycházela z konceptů, které byly připravovány v Ekonomickém ústavu ČSAV a 

Prognostickém ústavu ČSAV a materializovány během několika měsíců při budování otevřené 

společnosti. Díváte se na ně jako na něco zásadního, co silně utvářelo podobu naší země.  

IŠ: Víte, po celou dobu existence komunistického režimu ať nabýval jakékoliv podoby Gottwaldovské, 

Novotnovské, Dubčekovské, Husákovské. Režim zápasil se svou vlastní ekonomickou doktrínou, která 

při realizaci do praxe umrtvovala hospodářský život. Vedla k ohromnému plýtvání materiálních sil, ale 

i lidských sil. Vedla k ohromným hospodářským propadům. Celou tu dobu režim hledal způsob, jak se 

z toho vyvinit a vždy mu vycházelo, že jediné východisko je návrat tržní ekonomice, pouze nikdy 

k tomu nenašel politickou odvahu s výjimkou roku 1968. Tím pádem doplatil sám na sebe, na svou 

neochotu porušit určitá ekonomická dogmata a nestatečnost vyhlásit je jako nepravdivá, překonaná. 

Na rozdíl od Číňanů, kteří nakonec překonali dogmata a usoudili, že tržní ekonomika, potažmo 

kapitalismus je kompatibilní s komunistickým režimem. Ukazuje se, že je plně kompatibilní. 

Představa, že fundament svobodné, demokratické společnosti je kapitalismus, je mylný. 

Pochopitelně, že fundamentem musí být tržní ekonomika, ale tržní ekonomika ještě nemusí být 

kapitalismem. Jsou i jiné formy tržní ekonomiky, stejně tak účinné a možná i sociálně vlídnější než 

samotný dnešní globální kapitalismus. 

MS: Dobrá, když se na proces zpětně díváte, kroky, které byly dělány v podobě snížení vlivu státu jako 

všeobjímající entity, byla logická a nezvratná. To znamená, že stát nemůže vlastnit podniky, které 

nebude regulovat trh v té podobě, jak jsme jej znali – tím myslím regulaci cen. Kroky, které se zvolily, 

byly dobrými pro návrat k hospodářskému uspořádání, které je v západních zemích.  
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IŠ: Myslím si, že jeden z mýtů, který způsobil určitá pokřivení transformace, byla představa, že stát 

nesmí nic vlastnit a již ne ve smyslu, že by s tím podnikal. Stejné to bylo i u obcí. To je představa, 

která byla ve skutečnosti nepoučená, primitivní, aniž by se ti, kteří ji hlásali, seznámili s tím, jak 

vypadají veřejné podniky, jak vypadají státní podniky na Západ od našich hranic a jakým způsobem 

jsou provozovány. Zjistili by, že lze, aby i stát něco vlastnil a podnikal, aby i obce něco vlastnily a 

podnikaly. V této době není až tak podstatné, jestli vlastníkem je rozptýlená množina akcionářů nebo 

finanční instituce nebo státní práva nebo krajská správa, radnice. Podstatné je, do jaké míry je stát 

schopen opakovaně nastolovat tržní prostředí. To vidím jako nejdůležitější. Podlehli jsme dojmu, že 

kapitalismus obnovíme, a my jsme jej nebudovali, neboť jsme jej obnovili - když vše zprivatizujeme. 

Ve skutečnosti jsme velmi špatně obnovovali samotné tržní prostředí. Jen kolik energie, času stálo 

přesvědčit Klausovu vládu, že je třeba daleko důraznějšího bankovního dozoru, že je třeba daleko 

většího dozoru nad kapitálovým trhem. Účelem dozoru nebylo regulovat kapitálový trh, dozor měl za 

účel obnovovat na kapitálovém trhu tržní prostředí, konkurenci. Do dnešních dnů nám nefunguje 

antimonopolní úřad tak, jak by měl fungovat. Když půjdete od jedné instituce k druhé, zjistíte, že stát 

- a to je garant tržního prostředí – ve své základní úloze totálně selhal.  

MS: Měl-li by člověk říci pár slov, neměli bychom zapomínat, že stát do dnešních dnů stále vlastní 

velké společnosti.  

IŠ: Nevadí, není to na škodu věci. Netýká se to českého státu. Jiná věc je, do jaké míry jsou státem 

spoluvlastněné společnosti provozovány? Zde je přímá vazba politická sféra – státem vlastněný 

podnik slouží i jako sinekury vysloužilým politikům. Ano, můžete to být na škodu, není to však 

podstatné. Podstatné a důležité je, do jaké míry stát vytváří tržní prostředí, ve kterém se pohybují 

státní podniky. V tomto smyslu český stát opět naprosto selhává.  

MS: Někdo může říci: „Dobrá, státní podnik může být monopol“. Takovou společností je společnost 

ČEZ, společnost České dráhy. Jsou však takové společnosti, které prosperují, jako je budějovický 

Budvar. Nutno podotknout, že v posledním případě je to způsobeno díky známkoprávnímu sporu, jenž 

se táhne léta. Měli bychom též sdělit, že naše hospodářství bylo nejetatističtější ekonomikou 

z východního bloku. Byla zde výzva k velké privatizaci. Kyvadlo, pokud se kýve, dojde do extrému a pak 

se zjistí, že se věci mohou dělat postupně a důkladněji.  

IŠ: Ještě jednou se zastavme u státních i obcemi vlastněných podniků. Jsou určité obory lidské 

činnosti, které vytváří takzvaný přirozený monopol. Vedle sebe nemůžete mít ve městě dvě 

konkurenční kanalizační či vodovodní sítě. Máte pouze jednu vodovodní nebo kanalizační síť. Tam asi 

těžko nastolíte jakési tržní prostředí. Je potřeba, aby cena za vodné nebo za stočné, to znamená cena 

za distribuci, za dodávku vody, za likvidaci odpadních vod, nebyla stanovována provozovatelem, ale 

byla stanovována na základě politického rozhodnutí. To znamená, aby byla regulována a stanovována 

politickou reprezentací města. Z toho se nevyviníte. Vnímám ji jako určitou politickou odpovědnost. 

Pochopitelně, tam korektiv funguje jinak. Žádná radnice si nedovolí zdražit vodu natolik, aby 

v příštích volbách prohrála volby. Podobné řešení je v energetice. Máte pouze jednu distribuční síť. 

Nemůžete mít více distribučních sítí. Nemůžete vést dvojí vysokonapěťovou síť paralelně vedle sebe, 

aby si sítě vzájemně konkurovaly, to by přece byl velký nesmysl. Podobně máte i jednu silniční síť. I 

železniční síť máte pouze jednu. A zase, nemůžete mít dvě tratě vedle sebe, které by si vzájemně 

konkurovaly. Cenu za poskytnutou službu musí stanovovat stát na základě politického rozhodnutí. 

Samozřejmě, že k tomu musí mít jisté ekonomické výpočty, ale tam nemůžete mluvit o ceně tržní. 
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Toto je jedna oblast, kde mi vůbec nevadí, že existují státní podniky nebo komunální podniky. 

V případě ČEZ naopak mi vadí, že ČEZ je hybridem, který vznikl na základě naprosto scestné politické 

úvahy, jelikož nemůžete dát do jednoho podniku distributora elektrické energie a výrobce elektrické 

energie. Nechť si výrobci vzájemně konkurují, ale distributor, ať je oddělen. Když do vlastnictví 

mladoboleslavské Škody dáte dálniční a silniční síť České republiky, což se může stát též, provozovatel 

soukromé sítě, mladoboleslavská Škoda, si na státu vynutí zavedení mýtného. Mýtné pak, jelikož síť je 

její, může být diskriminační. Automobily Škoda budou platit úplně jiné mýtné než konkurenční 

vozidla. Zase v tomto případě se stát nachází ve schizofrenní situaci. Stanovuje pevné ceny za 

distribuci elektrické energie. Stanovuje pravidla, za kterých je možné či není možné se k síti připojit. 

Na druhé straně tím ČEZ do určité míry oslabuje, protože ztrátu za distribuci elektrické energie musí 

kompenzovat zdražením cen vyprodukované elektrické energie. Tím se dostává do určité 

konkurenční nevýhody ne vůči českým producentům, ale vůči evropským producentům. Zde je určitá 

diskrepance. Pokud se vezme argument, že u nás bylo zestátněno nejvíce podniků. Rozeberte si 

skladbu polských podniků nebo maďarských, zjistíte, že klíčové páteřní podniky obou ekonomik byly 

ve státních rukou. Firmy, které byly do roku 1989 v soukromých rukou, byla fakticky drobotina, jež 

v Česku pokryla malá privatizace.  

MS: Sluší se říci, že právě ta pomohla oživit tváře měst a lidé konečně mohli získat opětovně vlastnický 

poměr.  

IŠ: Ano, tam samozřejmě princip odpovědného vlastnictví zafungoval. Nebylo to tak u velkých 

společností, tedy u bank.  

MS: Těch vzniklo jako hub po dešti. Dostaly se po štědré úvěrové politice v druhé polovině 

devadesátých let do obtíží. Například restituce mohou být považovány za cestu nalezení 

spravedlnosti, jelikož majetek, který byl vrácen, nebo zabaven, byl vrácen.  

IŠ: Do určité míry ano, ale příliš rigidní trvání na restitucích je stejně cestou do pekel, protože nově 

restituovaný majetek jako výraz starých křivd, může vytvářet i nové křivdy.  

MS: Není to náplast na bolest.  

IŠ: Je to náplast na bolest těch, kterým byla křivda způsobena, ale je otevřenou ranou zase někomu 

jinému, který restituovaný majetek po desetiletí opečovával a nyní je mu bez náhrady vzat. 

… Slovo a média …  

MS: Setkali jsme se v Českém rozhlasu, a proto bych navrhoval, abychom se podívali na mediální 

prostor. Začal bych však obecnější otázkou, která se vztahuje k nástroji, která média používají. To je 

slovo. Jak je vnímáte? Lidé jej mohou vnímat jako prostředek, který spoutává, nebo prostředek, jenž 

napomáhá k osvobozování člověka …  

IŠ: Spíše bych začal, jak na slovo nahlíží současná společnost. Myslím si, že současná společnost je 

charakterizována sloganem jednoho soukromého rádia: „Více hudby, méně slov.“ Tato společnost 

jakoby hromadně onemocněla dysgrafií, dyslexií a celou svou kulturu postavila na mimoslovní 

komunikaci. Tedy na obrazové komunikaci a na jiné formě mimoslovní komunikace. Se slovy si do 

určité míry neví rady. To se též projevuje tak, že je problém se slovně vyjádřit co možná nejstručněji, 

co možná nejjednodušeji. Nemají to být žádné hlubokomyslné úvahy. Ty jsou značně nežádoucí, 
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jelikož tím odradíte většinu čtenářů, posluchačů, diváků. Razí se zásada, že by mluvené slovo 

v rozhlasovém vysílání nemělo trvat déle než jednu minutu, maximálně 4 minuty. S tím, že pak musí 

následovat nějaký předěl, hudební vložka. Nemusí být celou písničkou, ale pouze několikavteřinová, 

aby člověk nebyl unaven soustavným vnímáním mluveného slova, aby si mohl odpočinout, 

odreagovat se. Tím vlastně vyvstává otázka, do jaké míry je pro dnešní společnost přijatelný 

Shakespeare, jehož hry nejsou postaveny na zvukových předělech, ale trvají třeba několik hodin, 

pokud vezmete neupraveného Shakespeara, když vezmete jeho původní text. Stejné je to u Moliéra. 

Jak byste pojímal čtení na pokračování či četbu jako takovou? Koneckonců, dnes se čím dál méně čte, 

...  

… „Čtenost“ a její význam … 

MS: ... ale knihy se přesto kupují. Skutečnost dokládají studie, které provádějí akademičtí pracovníci.  

IŠ: Musíte též vzít v potaz, jaké knihy se kupují. Možná s těmi velkými písmeny s málo řádky na jedné 

straně, jež kdysi byly vydávány v knižnicích, jako je „červená knihovna“ a podobně. Dnes je to možná 

zamilovaná literatura. Možná jsou to horrory, různé scifi a podobně, ale nevšiml jsem si, že bych si 

mohl zajít do knihkupectví a koupit si klasickou literaturu, ta tam není.  

MS: Jirásek, Němcová, Vrchlický … Ano, jako by nepatřili do kultury, ale tuto literaturu máte 

k dispozici na internetu či v knihovnách. Dobrá, když přemýšlíte o slovu, pozorujete, že člověku je 

dávkováno v malých poměrech. Můžeme se zeptat, k čemu slouží? Z mého pohledu by mělo sloužit 

k popisu světa, a nejen horizontály, ale též vertikály.  

IŠ: Zde totálně selhává české školství. Dokazuje to klesající čtenářská gramotnost nejen dětí, ale i 

dospělých lidí, což znamená, že nedokážou interpretovat přečtený text. To je přece podstatou 

čtenářské gramotnosti. S psanými či mluvenými slovy se jednoduše nepracuje. Po problematice se 

jen „klouže“. Dětem se spíše diktuje do sešitu, jak to bylo dříve. Ty se text učí nazpaměť místo toho, 

aby se sami připravili. Možná křivdím některým školám, ale obecný nezájem o četbu, o knihy …  

MS: Pociťujete to.  

IŠ: Ano, jako člověk, který se zabývá inteligentním mluveným i psaným slovem, musím mít pocit, že 

reprezentuje stále se zmenšující menšinu.  

MS: Čím to je? Jen si vezměme, že v šedesátých letech zde byly Literární noviny, které četlo mnoho lidí 

a jež jsou dnes menšinovým periodikem, možná mnoho lidí ani neví, že existují?  

IŠ: Dříve periodika ke čtení zaprvé nevycházela. Zadruhé to mělo určitý politický podtext. Literární 

noviny, které jste zmínil, v šedesátých letech byly vždy novinami, které s režimem byly „na štíru“. 

Měly s tehdejší cenzurou problémy, což čtenáři věděli. To znamená, že po novinách sahali i s tím, že 

se v nich možná dozví víc, než by se dozvěděli z jiného tisku. Co je však nejpodstatnější, společnost 

byla více vzdělaná a kultivovaná. Psané slovo bylo do jisté míry oktrojováno, některé opusy byly 

nedostupné, ovšem vzbuzovaly v lidech daleko větší zvědavost. Přesto se domnívám, že společnost 

byla vzdělanější. Byla nastavena na trochu jiné hodnoty než společnost, kterou systematicky 

Husákovská normalizace ubíjela snahou obrátit ji směrem ke konzumu a udělat z ní organismy, jenž 

jsou určeny ke spotřebování těch či oněch statků.  
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MS: Pro člověka, který je znalý věcí a kriticky přemýšlí, má užívané slovo jinou podobu. Zkrátka i 

v minulém režimu bylo významnou sílou i posilou.  

IŠ: Hovoříme o šedesátých letech, ale v sedmdesátých, osmdesátých letech již byla pokleslá, zhlouplá. 

Že jste čas od času spatřil v sedmdesátých a osmdesátých letech ve čtvrtek, když vycházely nové 

knihy fronty před knihkupectvími, byli to poslední mohykáni vzdělanosti. Mimochodem, takové 

detektivky, na které se tehdy stály fronty, byly dobrým platidlem. Za detektivku jste u řezníka dostal 

kvalitnější podpultové maso, protože řezník rád četl Chandlera nebo jiného autora. Zkrátka toto je 

úplně jiná situace než doba šedesátých let. Ta léta byla výjimečná. V nich dozníval kulturní étos 

rakouské monarchie a první republiky, ale pak byl konec.  

MS: Změny v jednání nastávají v normalizaci, …  

IŠ: … která vše utlumila, zničila, zadupala do země.  

MS: Myslíte si, že po roce 1989 následuje kontinuita.  

IŠ: Společnost se nezměnila. Té se pouze otevřely další a další možnosti konzumu.  

… Média …  

MS: Dobrá, prodiskutovali jsme otázku slova. Navrhoval bych, abychom přešli k médiím. Jakou úlohu 

měla média v roce 1989? Byly podle vás hlásnou troubou režimu? Měly upevňovat pozici komunistické 

strany …  

IŠ: Samozřejmě! Koneckonců v rámci oficiální doktríny, takzvané ideologické fronty. Byla předními 

bojovníky uvědomování obyvatelstva o správnosti marx-leninské ideologie. O to není nejmenšího 

sporu, nicméně v rámci jednotlivých titulů jednotlivých médií se v té době prosazovali i lidé, kteří si 

přece jen vážili sami sebe i své práce. Snažili se do listů, novin dostat přece jen dostat něco, co by 

bylo méně ideologické, něco, co by mohlo čtenáře zaujmout i z jiného úhlu pohledu. Koupil jste si 

nějaký týdeník. Byl jste zaskočen obsahem: Z první stránky na vás křičela nějaká ideologická tiráda. Až 

na šesté stránce jste narazil na zajímavou a podnětnou povídku nebo podnětnou úvahu, byť trochu 

méně krotkou. Média, narozdíl od médií v roce 1989, nemusela řešit otázku financí. Sice byla sevřená 

ani ne ze strany cenzury, v té době ani cenzura oficiálně neexistovala. Vydavatel, šéfredaktor 

konkrétního titulu byl osobně odpovědný za to, co uveřejní nebo neuveřejní. Tento člověk byl i 

existenčně odpovědný.  

MS: Jistě v médiích existovala i autocenzura. 

IŠ: V důsledku toho autocenzura byla rigidnější než takzvaná předběžná cenzura. Problém médií po 

roce 1989 byl ten problém, že se musela uživit.  

MS: Inu, nastala komercionalizace. Ale zůstaňme v minulosti. Před rokem 1989 zde působila i 

zahraniční média jak s českým vysílacím jazykem, tak v jazycích cizích. Jak nahlížíte na Svobodnou 

Evropu nebo BBC či Hlas Ameriky? Právě toto byly stanice, které dbaly na kultury slova.  

IŠ: Soudím, že to tak lidé nevnímali. Z hlediska kulturotvorného, média nemohla mít větší dopad. 

Koneckonců poslech zahraničního vysílání byl krátký. Svobodná Evropa byla slyšitelná až v roce 1989. 

Do té doby bylo možné poslouchat hodinu českého vysílání Hlasu Ameriky nebo BBC. Z vlastní 
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zkušenosti mohu potvrdit, že rozhlas měl masový poslech. Začali vysílat v 9 hodin. Bydlel jsem na 

Vinohradech. V 9 hodin jsem byl na balkoně, který vedl do vnitřního dvora, jenž byl obrovský, jelikož 

obsáhl celý blok domů. Úderem 9 hodiny ze všech stran zazněla charakteristická znělka. To znamená, 

že si ve všech domácnostech si lidé pustili Hlas Ameriky. To ano, ale kulturotvorný vliv asi zde byl 

minimální. Pochopitelně, že jen proto jej lidé neposlouchali. Měli zájem se dozvědět, co se u nich 

doma děje.  

MS: Aspekt byl přítomen vnitřně. Lidé, kteří ve stanicích pracovali, referovali o šíři světa. Nebyla to 

banalizace. Tomu odpovídalo i užití jazyka.  

IŠ: Máte pochopitelně pravdu, ale výraznější dopad na posluchačskou gramotnost to nemělo, nebo 

nemohlo mít. Když vezmete, že následně v okamžiku, kdy se zde nastolila svoboda slova, svoboda 

tisku, všechna média se jednak prioritně a ve valné většině vrhla na domácí problematiku. Zahraničně 

politická problematika se stala okrajovou záležitostí. Tento stav trvá do dnešních dnů.  

… Veřejnoprávnost …  

MS: Soudíte, že i komercionalizace se dotkla i Československého rozhlasu?  

IŠ: Sice je to pravda, ale obě veřejnoprávní instituce jsou chtě nechtě pod politickou kuratelou. Nyní 

nemám na mysli způsob volby rady. Mám spíše na mysli skutečnost, že mnozí politici opakovaně 

vyslovili nahlas, proč vlastně bychom vás měli trpět, proč bychom naše voliče měli nutit, aby platili 

koncesionářské poplatky, když máte takto nízkou sledovanost, tak nízkou poslechovost. Lidé nebrali 

v potaz, že kritériem úspěšnosti veřejnoprávního média není sledovanost nebo poslechovost, ale 

kritériem úspěšnosti je kulturotvornost. Ta českou politickou reprezentaci nezajímá, jelikož ona 

vychází z většinového názoru, a ten je však takový, že kulturotvornost je pomyslná třešnička na dortu, 

jak říkával Václav Klaus. Ta být může a nemusí.  

MS: Na tomto příkladu se ukazuje rys demokratičnosti. Demokracie je tak vyvinutá, jak dokáže 

pečovat o minority.  

IŠ: Ani ne tak demokracie. Spíše máte na mysli právní stát, který čelí riziku, které v sobě demokracie 

obsahuje, a to je tyranie většiny.  

MS: Vy jste tyranii většiny aplikoval na mediální prostor. Když většina nepotřebuje důkladné, do 

kontextu zasazené zprávy, proč bychom je měli poskytnout? Pryč s nimi! Můžeme se na situaci dívat 

jako na ochuzení veřejného prostoru.  

IŠ: Sice to říkáte správně, ale tak to je. Tomu se do určité míry veřejnoprávní média v zájmu 

zachování vlastní existence musejí přizpůsobit. Jestliže se jim hrozí, že se začne uvažovat o jejich 

zbytnosti, v důsledku toho, že klesne jejich sledovanost, poslechovost pod určitou kritickou hodnotu, 

pochopitelně hledají způsoby, jak se svým posluchačům nebo potenciálním posluchačům podbízet. 

Můžeme tento způsob vidět jako první krok k určité komercionalizaci. S tím se nedá nic dělat. Musíte 

nejprve změnit politikou scénu, musíte nejprve přesvědčit politiky, že jisté veřejné statky zde nejsou 

pro to, aby byly masově konzumovány, ale aby zachovaly určitou kulturní úroveň ve společnosti. 

Národní divadlo též není financováno z veřejných prostředků, protože je „beznadějně obléháno 

diváky“. Naopak, může být i prázdné. To však neznamená, že jej zavřete. Stejně jako nemůžete zavřít 
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Státní operu. Národní galerie si též na sebe nevydělá, protože není obléhána návštěvníky. Je to 

pochopitelné.  

MS: V zahraniční existují britská BBC, německé stanice Deutschlandfunk, ARD, Deutsche Welle  … 

Veřejnoprávnost je přítomna. Proč bychom měli být jiní, když v západním světě je veřejnoprávní 

rozhlas.  

IŠ: Je to pravda, ale mají stejné problémy jako veřejnoprávní rozhlas či televize. Televize též u nás čelí 

námitkám, proč bychom vás měli zřizovat, když máte tak nízkou sledovanost nebo poslechovost? 

Také celá řada veřejnoprávních rozhlasových stanic zanikla právě díky tomu, že nedosáhly určité 

poslechovosti. Například v Berlíně byla vynikající stanice, která se jmenovala Multi-kulti. Byla to 

stanice orientovaná na Berlín jako multikulturní společenství. Připravovala vynikající program. Nebyla 

však schopna nabrat více jak 20 tisíc posluchačů denně a skončila.  

MS: Měli bychom uvést, že v Berlíně žije přibližně tři a půl miliony obyvatelů.  

IŠ: Sama stanice měla záběr do Braniborska.  

… Kvalita médií …  

MS: Když diskutujeme toto téma, neměli bychom opomenout kvalitu žurnalistiky. Jak se proměnila? 

Pokud jsme zmínili Svobodou Evropu, pracovali tam významní čeští novináři. Zakládali ji lidé jako 

Ferdinand Peroutka, asistoval Pavel Tigrid a mnozí exulanti v ní našli útočiště. Péče o slovo tam byla 

důležitá. Jak vnímáte kvalitu žurnalistického prostoru?  

IŠ: Čím více pečujete o kvalitu, tím jste dražší. Čím jste dražší, tím víc vám rostou výrobní náklady. Čím 

více vám rostou výrobní náklady, tím více potřebujete podnítit vyšší poptávku po vašem médiu. To 

však je protismyslné. Poptávka roste přímo úměrně s tím, jak jste stravitelnější, přijatelnější, 

nenáročnější. Nejvíce se poslouchají rozhlasové stanice, které dokonale produkují takzvaný kulisový 

poslech, kdy jste „vyrušen“ nápadně znějící reklamou, ale ta odezní a zase je nastolen nenásilný 

kulisový poslech. K tomu, abyste vyráběl zvukovou kulisu, k tomu velké intelektuální výkony 

nepotřebujete. Naopak, to jsou věci ke škodě.  

MS: Pokud bych měl užít nediplomatických slov a dialog mírně vychýlit - hlupák je na tom lépe než 

ten, který se snaží o kultivované slovo.  

IŠ: Nehnal bych to do takových extrémů. Vidím to jako cenu za demokracii. Demokracie je v podstatě 

vládou většiny. Čím déle demokracie je, tím silněji se ve společnosti prosazuje průměr a podprůměr a 

nejsou přítomny elity. Takový je úděl demokratického uspořádání společnosti. Je věcí odvahy 

politické scény, do jaké míry se postaví či nepostaví většinovému názoru a podpoří to, o co většina 

nestojí, ale z hlediska kulturotvorného je žádoucí. Většina lidí nerada chodí do školy. Kdybyste 

vyhlásil referendum o povinné školní docházce, obávám se, že by povinná školní docházka byla 

zrušena.  

MS: Člověk má svobodu volby. 

IŠ: Myslím si, že v některých otázkách nemáte mít svobodu volby. Zde máme věčný zápas, do jaké 

míry máte či nemáte mít svobodu volby. Do jaké míry vám má být něco vnuceno.                 
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MS: Nepřímo i kvalita médií by měla být člověku vnucena.  

IŠ: Samozřejmě, ale k tomu je potřeba ze strany politické třídy určité odvahy, protože politik pak musí 

říci: „Já s vámi, většinová společnosti, nesouhlasím.“ Zde jde o uchování určitých hodnot. Jestliže vás 

tyto hodnoty „momentálně nezajímají“, neznamená to, že hodnoty jsou zbytné.  

MS: Víme, jaká kvalita tisku je u nás. Lidé převážně kupují bulvár raději, než aby otevřeli náročnější 

tisk či obecně média.  

IŠ: Tak to je všude Evropě.  

MS: Ano, ale u nás je to markantní. Neexistují skutečně seriózní noviny typu Frankfurter Allgemaine. 

Někdo argumentuje tím, že jsme malý trh. Spíše po nich není poptávka.   

IŠ: Nakladatelství Axel Spinger vydává v Německu dva základní deníky Bild, což je obdoba českého 

blesku, tedy je bulvárem, který je vysoce ziskový, byť svou úrovní pokleslý. Vedle toho vydává velice 

kvalitní deník die Welt, který je srovnatelný s Frankfurter Allgemeine nebo se Süddeutsche Zeitung. 

Tento list může být vydáván díky tomu, že ztrátu vyvolanou deníkem die Welt kompenzuje ze zisku 

deníku Bidl. Tak tomu je. Vždy to serióznější, kulturotvorné, bude mít menší ohlas na veřejnosti než 

konzumní.  

MS: Jestliže má kvalitní tisk, média obecně vycházet, musí mít mecenáše.  

IŠ: Ano, musí mít mecenáše, nebo musí být součástí vydavatelského domu, který praktikuje křížové 

financování.  

MS: Nebylo náhodou iluzí, že český národ je velice vzdělaný?  

IŠ: Byl velice vzdělaný do roku 1968. Husákovská normalizace dokázala za dvacet let společnost 

natolik poškodit. Společnost nejen mravně otupěla, ale též zhloupla.  

MS: Důsledky neseme …  

IŠ: … do dnešních dnů.  

… Omyly přechodu a výhled …  

MS: Dobrá, jaký hlavní omyl transformace byste uvedl? Co se podle vás nemělo stát a stalo se, a 

následky nyní neseme na svých bedrech.   

IŠ: Myslím si, že hlavní vada na transformaci byla zbrklost, zběsilost, spěch, kdy se nečekalo na stav, 

kdy budou připravena pravidla a podle nich se teprve začne hra hrát. Je to pohled zpět. Po bitvě je 

každý generálem. Víte, dnes máte také celou řadu názorů a analýz k tématu, že se Německo nemělo 

sjednocovat hned po pádu Berlínské zdi, ale obě německé republiky se měly postupně k sobě 

přibližovat. Kdo však ví, jestli by se nakonec obě republiky sjednotily, jakkoliv je žádoucí, aby byly 

jednotné. Co by se stalo, kdyby byl kancléř Kohl jednoduše nevyhodnotil situaci jako jedinečnou a 

neopakovatelnou. Stejně tak první polovina devadesátých let byla jedinečná a neopakovatelná, 

V podstatě se muselo postupovat znova. Sice již tehdy zaznívaly hlasy, že je třeba některým věcem 

vdechnout určitý řád. Do určité míry se tímto směrem šlo. O bankovním socialismu se mluvilo již 

v první polovině devadesátých let, to není vynález Zemanovy vlády. Ta pouze zachraňovala tonoucí 
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lodě. Je otázkou, do jaké míry banky měly či neměly vznikat. Národní tehdy banka razila zásadu, že 

trh musí otevřít komukoliv a trh si pomůže sám. Ano, sám si pomohl tím, že zisky byly privatizovány a 

ztráty byly zespolečenštěny.  

MS: Ano, byl to případ, který jsme mohli vidět během velké finanční krize.  

IŠ: Můžete vidět, že kapitalismus se více méně ve všech prostředí chová stejně, zejména pokud jde o 

finanční kapitál. Ať je to za jakýchkoliv podmínek a okolností, vždy má snahu zisky privatizovat, ale 

ztráty zespolečenšťovat.  

MS: Co budoucnost naší země? Na počátku našeho dialogu jste říkal, že jste skeptický a vašim dětem 

doporučujete, aby hledaly štěstí života někde jinde. Vůči této zemi jste skeptický.  

IŠ: Budoucnost se dá odhadnout podle toho, jaká je nejmladší generace. To znamená generace 

dvacátníků, třicátníků v této společnosti. Mně z lidí, kterým je dnes dvacet, třicet běhá mráz po 

zádech ne kvůli nim samotným, ale též kvůli tomu, že oni sami zde nevidí vlastní budoucnost. 

Společnost je anomální, protože normálně nastolená společnost má mezi dvacetiletými, třicetiletými 

velké hnutí radikálně uvažujících, levicově orientovaných. U nás byste těžko mezi dvacetiletými a 

třicetiletými hledal tuto skupinu lidí. Všichni sázejí na liberalismus, neoliberalismus. Maximálně jsou 

konzervativně orientovaní, ale levicové myšlení jakoby se vytratilo, přičemž levicové myšlení je 

tvořivé. Právě to vytváří vize budoucnosti. Tím se liší dnešní mladá generace od generace 

dvacetiletých v šedesátých letech. Ta byla těžce levicově orientovaná až někdy radikálně levicově 

orientovaná, ovšem tvořila. Měla představu o budoucnosti společnosti, světa. Když se zeptáte 

dnešního dvacetiletého člověka, ne jaká je jeho osobní budoucnost, ale jak vidí budoucnost 

společenství jeho společníků, nebude vám na to umět odpovědět. Snad se tyto skutečnosti setřesou, 

srovnají a nakonec se prosadí někdy scestné, někdy rozumné vize. Opakuji, společnost má takovou 

budoucnost, s jakými vizemi budoucnost spojuje. Já zde žádné vize nezaznamenávám. 

MS: Děkuji vám za slova, byť nemusí být plně optimistická.  

 

 

Dialog o transformaci s Erazimem Kohákem6,7: 

MS: Cokoliv se děje v tomto světě, tak všech se týká, říká Komenský. Rok 1989 se nemohl nedotknout 

obyvatel jak u nás, tak v zahraničí. Jak jste jej vnímal? Co jste si od něj sliboval, jaké naděje jste do něj 

vkládal, jelikož vám bylo 56 let a žil jste v Americe?  

EK: Těžko to popsat. Bylo to něco jako znovuzrození. Jeden život jsem prožil v zahraničí, naplno, leč 

s pocitem provizoria – ten pravý život bude, až se vrátím. A teď to tu bylo. Konec jednoho života, na 

                                                           
6
 Erazim Kohák *1933, filozof, vysokoškolský pedagog v USA i ČR, pracovník Filozofického ústavu AV ČR, autor 

knih: Pražské přednášky (1999), Člověk, dobro a zlo (2000), Erazim Kohák - Poutník po hvězdách (2001), 
Průvodce demokracií (2002), Zorným úhlem filosofa Kopí Dona Quiota (2010), Domov a dálava (2009), Krize a 
politické křižovatky (2012), Hledání české filosofie (2013)      
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prahu druhého. Celý život jsem si sliboval, že jednou se vrátím do Československa. Toto přání se mi 

splnilo, i když česko-slovenský stát dlouho nevydržel.  

MS: To znamená?  

EK: Znamenalo to zásadní obrat. Celý život jsem žil v přesvědčení, že Bůh mě zachoval, abych mohl 

jednou sloužit své zemi a jejím lidem, jako jim sloužil můj otec. Podle toho jsem také plánoval své 

vzdělání a s tím jsem počítal. Nutno říci, že po letech jsem počítal s návratem asi jako Jan Ámos 

Komenský, na dobu neurčitou. Jenže jeho přání se nenaplnilo. Moje ano. Když přišel rok 1989, 

prožíval jsem výbuch radosti. Znamenalo to konec exilu a návrat domů – i když jsem ten domov 

opouštěl v patnácti a teď mi bylo sedmapadesát. 

… Exulanté …  

MS: Byl jste spojen v minulosti s našimi krajany? 

EK: Ani ne. Krajané, to byli většinou emigranti. Milovali svou vlast, ale domov hledali nový, byť z 

donucení. S těmi mě pojila jen minulost, milá, leč minulá. 

MS: Proč tak ostře?  

EK: Nemyslím to ostře, ač rozdíl to ostrý je – emigrant a exulant. U nás bývalo slovo exulant čestné 

označení. Jako Komenský, jako Masaryk. Označovalo člověka, který se ne nedobrovolně a dočasně 

uchýlil do zahraničí. Odešel, aby mohl zůstat něčemu věrný. Jako Komenský bratrské víře, jako 

Masaryk úsilí o znovuzrození českého státu. Slovo emigrant mívalo hanlivý nádech, byť často 

nespravedlivý. Označovalo člověka, pro kterého domov nebyl dost dobrý, a tak se vydal hledat lepší. 

Já jsem nový domov nehledal. Mým domovem bylo Československo, mým přáním návrat do 

svobodného Československa. 

MS: Můžeme tomu rozumět tak, že jste opustil tuto zemi,  

EK: … nedobrovolně a dočasně, …  

MS: … abyste mohl zůstat s českým národem? 

EK: Ano. Abych mohl zůstat Čechem a nestydět se za to. 

MS: Když se budeme pohybovat na tomto poli, tak většina lidí, kteří odešli z naší země, byli dle vás 

emigranti, či exulanti? 

EK: Nechci soudit. To ať si rozhodne každý sám za sebe. V první vlně lidé odcházeli pod dojmem 

druhé světové války – za svobodou a bojovat za svobodu. Když exil trval a nic se nedělo, mnozí se 

postupně vzdávali nadějí na návrat. To byli lidé, které jsem tehdy poznával. A jistě byli mezi námi i 

lidé, kteří odcházeli z existenčních důvodů, a i to mohlo být oprávněné. Odcházeli živnostníci, kterým 

noví vládci zabavili živnost. Či zemědělci, kterým zabavili půdu. Ale bylo tam také velké procento lidí 

jako můj tatínek, který odcházel rozhodnutý sloužit své vlasti v zahraničí. Tím jsem načichnul i já, 

tehdy mladý a dosti naivní idealista.  

MS: Kdybychom to vulgarizovali, tak emigrant slouží své kapse?  
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EK: Nevulgarizujme, nesuďme. Emigrant hledá, co mu domov upřel, třeba chleba, práci. Tak v 19. 

století lidé odcházeli, protože v Rakousku nebyla práce. Populace stoupala, rakouský trh byl zoufale 

strnulý, nebyl schopen vytvářet nová pracovní místa. Byla to emigrace, ale čestná, vynucená. A tito 

lidé pak v Americe zakládali krajanské spolky, vydávali české noviny, snažili se udržet českou kulturu. 

Vždyť první necenzurované vydání Čechova Lešetínského kováře vyšlo v Chicagu! Emigranti, krajané 

vytvářeli neobsazené zázemím české kultury. Takové lidi beru. A pak tam byli lidé, kteří … 

MS: … měli charakter prospěcháře.  

EK: Byli tam takoví i takoví, zvláště po roce 1968. Někteří vyjeli zcela legálně a zjišťovali si, jak by se 

jim tam dařilo. Jeden se mě třeba ptal, kolik knih musí americký pedagog přečíst do roka. Pak se 

rozhodovali, zdali jim stojí za to stěhovat knihovnu. My lidé roku 1948 jsme neměli možnost stěhovat 

knihovnu. Šli jsme s holými zády, tedy s batohem, ve kterém nemohlo být nic, co by naznačovalo, že 

máme v úmyslu víc než lyžařskou túru po Šumavě. 

MS: Nakonec ona „túra“ trvala 41 let.  

EK: Ano, odcházeli jsme měsíc po únoru 1948. Za tatínkem přišla policie, ještě než Únor dovítězil. Byl 

starý odbojář, nečekal, až přijdou znovu. Odcházeli jsme v roce 1948; vracel jsem se v roce 1989.  

… Komunismus …  

MS: Když jsme nyní v minulosti, co podle vás znamenal nástup komunismu pro tuto zemi? 

EK: Katastrofu. Mně bylo 15 let a nevnímal jsem to ideologicky. Osobně jsem to vnímal jako sovětský 

puč v Československu. Najednou žijeme pod sovětskou nadvládou, jako jsme žili pod nadvládou 

německou. Pro mě to nebyl problém komunismu, ale sovětské okupace – a ta začala už v roce 1948. 

Teprve později, když jsem se začal trochu vzdělávat, začal jsem chápat takové pojmy jako svoboda, 

jako demokracie, jako socialismus. Ten pro mě byl zářným ideálem sociální spravedlnosti a ostatně 

jím zůstává dodnes. Komunismus považuji za hrůznou stalinistickou deformaci socialismu.  

MS: To značí, že tyto ideologie rozdělujete. Náhodou nespojujete komunismus s Marxem? Etapy 

společenského vývoje byly považovány za dané. Kapitalismus přejde na socialismus a ten přejde na 

komunismus, na beztřídní společnost. 

EK: Myslím si, že u Marxe byste tyto fráze těžko hledal. Historický determinismus, to již je leninismus, 

stalinismus. Ano, Marx chápal velice přesně, že kapitalismus je neudržitelný bez sociálního svědomí. 

Sám jsem marxistou nikdy nebyl; nechápal jsem vývoj dějin deterministicky. Marxe jsem četl a hodně 

z něho těžil. Vždy jsem si ho vážil, ale modlou mi nebyl.  To, jak ho užívali v Československu či 

v Sovětském svazu, to je něco jiného. 

MS: Vy nepředpokládáte, že komunismus je „obhajobou“ budování spravedlivé společnosti? 

EK: Mnoho lidí doufalo, že tomu tak bude, že komunismus bude přechodem ke svobodné 

společnosti, která by byla sociálně spravedlivá. Takto tomu rozuměl například Josef Lukl Hromádka, 

evangelický teolog, který po Únoru říkal lidem podle Jeremiáše 29: Sžijte se s tím, je to zde nejméně 

na jednu generaci. Na nás je, abychom tomu dali lidskou tvář. Nebýt sovětského zákroku v roce 1968, 

tak by Hromádkův odhad byl celkem přesný. V těch dvaceti letech, když to sledujete v rámci 

generačního vývoje, tak padesátá léta, poté šedesátá …  
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MS: … Pražské jaro.  

EK: Tam byla naděje, že naše země bude socialistická, jako byla Anglie či jako jsou skandinávské 

země, ale také demokratická. V to ostatně doufali také reformní komunisté v roce 1968. 

MS: Jinými slovy demokratický socialismus.  

EK: Ano, že socialismus bude konečně tím, co si od toho sliboval Marx, spravedlivým a svobodným 

společenským uspořádáním. Tak jsem to viděl v roce 1968. Když jsem se vrátil v roce 1989, doufal 

jsem, že budeme pokračovat v intencích roku 1968. První tři roky, než se Havel zhroutil, to vypadalo 

slibně. Jsem přesvědčen, že tehdy lidé většinou kapitalismus nechtěli.  

MS: Nu ovšem, k tomu se dostaneme. Kdybyste měl rozlišit komunismus a socialismus, jaké hlavní 

znaky byste zmínil?  

EK: Řeknu to prostě – StB. Je tam StB, či není? Tak je to přece jednoduché … 

MS: Nebo nemáte nemožnost vyjádřit svůj vlastní postoj. 

EK: Ano, ale to je shrnuto ve zkratce StB. Zkrátka socialismus je sociálně spravedlivý demokratický 

systém, ve kterém nevládne tajná policie.  

MS: Pro někoho je socialismus tím, co utlačuje individualitu. 

EK: To dělá každá společnost, i kapitalistická. Paul Tillich to v Odvaze být označuje jako demokratický 

konformismus. Dobře to znám z Ameriky, jak ta vynucuje konformitu. Jen užívá jiné nástroje, 

ekonomické. Nejsou tak neomalené, ač ve svých následcích často nejsou méně krvavé než ty 

komunistické. 

MS: V kolektivistických režimech je společnost nad individuem, nemyslíte?  

EK: Ale tak tomu je v každém společenském soužití! Uvedu to takto. Třeba jakmile jednou máte 

vozidla, která se na cestě střetávají, byť jsou tažená koňmi, musí být někdo, něco nad těmi kočími, 

kdo jim řekne, že budou jezdit po levé straně silnice jako ve starém Rakousku až do roku 1938. 

Jakmile společnost je společností, potřebuje být – jak vy říkáte – „nad individuem“, stanovovat 

společná pravidla. 

MS: Někdo může říci, že není nutné, aby zde byla pravidla, řád, kterému se jedinec podvolí.  

EK: Jistě, můžeme to ponechat na boji každého proti všem, čili anarchii. Jenže takový boj vždy končí 

nadvládou nejsilnějšího či nejbezohlednějšího. To dám přednost pravidlům, na kterých se společnost 

shodne. 

… Liberalismus …  

MS: Nu, vy jste v roce 1989 nesdílel postoj, že vyhrál liberální koncept správy společnosti, pluralitní 

demokracie s kapitalismem. 

EK: Doufal jsem, že tomu tak není, protože mezi demokracií – všechna moc lidu – a kapitalismem – 

všechna moc kapitálu – je zásadní rozpor. Doufal jsem, že vyhraje socialistická demokracie. S tou 
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„liberální“ mám zkušenost z Ameriky, a něco takového bych nám nepřál. Představuje naprostou 

bezohlednost vůči sociálně slabším. Nám bych přál stát pečující, stát evropského střihu 

MS: Vítězství liberálního přístupu bylo formulováno Francisem Fukuyamou. Někdo může říci, že to 

byla iluze, že jeho pohled je zkreslený.  

EK: Abych se přiznal, tak Fukuyamu znám jen jako jméno, které jsem nikdy nebral příliš vážně.  

U nás zformulovali naději na demokratický socialismus reformátoři roku 1968. Nepovažoval jsem to 

za iluzi, spíš za naději, kterou se nám nepodařilo uskutečnit – stejně jako se nám nepodařilo udržet 

Masarykovu demokracii. Ani to nebyla iluze. Byla to naděje, která se zhroutila v roce 1938. Ne proto, 

že s námi spojenci nešli do války, nýbrž proto, že jsme nedokázali sladit našich pět různorodých 

národnosti do jednoho občanského společenství. 

MS: To máte těžké dirigovat orchestr, kde je více národností. 

EK: Neříkám, že je to lehké, ale byla to Masarykova naděje pro Rakousko. Když se Rakousko rozpadlo 

pro rozpory svých národností, byla to jeho naděje pro Československo. Když máte zemi, ve které 

„státotvorná“ národnost představuje 49 procent obyvatel, může taková země fungovat, jen pokud si 

získá i podporu ostatních národností, u nás Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů, Poláků, ač ti nebyli 

početně významnou složkou. Šlo především Němce, Slováky a Maďary – a ty Češi nedokázali pro 

republiku získat, i když ne jen vlastní vinou. Ale abych se vrátil k socialismu: můj postoj k socialismu 

nevychází z Marxe, nýbrž z Kázání na hoře v evangeliích Matoušově a Lukášově. To je dost zásadní 

rozdíl.  

MS: Ano, Marx se domníval, že otázku náboženskou eliminuje prostřednictví své spekulativní filozofie.  

EK: Sám náboženství považoval za útěšný mýtus. Chtěl vytvořit společnost, ve které by taková útěcha 

nebyla potřebná. Nechápal skutečný význam víry pro skutečného věřícího, pro kterého je víra 

smyslem života. Snad proto si to tak mohl vykládat.  

MS: Jakou byste měl hlavní námitku proti liberalismu?  

EK: Sociální nezodpovědnost. Soudím, že základní volba je mezi sobectvím a solidaritou. Liberalismus 

vychází ze sobectví a podporuje je, i když je chce upravit. Má to být sobectví ohleduplné, které má 

svá pravidla. 

MS: To je přece učení Adama Smithe.  

EK: Ano. Proto Adama Smithe neberu. Jeho stěžejní zásadou je individualita, v poslední instanci 

sobectví. Pro mě je zásadní solidarita, úcta a láska k bližnímu . My je pro mě zásadnější pojem než Já. 

MS: Dobrá, ale člověk může říci, že to, jak vypadá svět, závisí na mých představách, na mých přáních. 

Já jsem ten, kdo sleduje vlastní cíle, neboť nejlépe vím, co potřebuji.  

EK: Snad spíš na našich, ne na mých. Ale říci to jistě může. Tomu se poté říká kapitalismus a s tím 

nesouhlasím. Otázka je, jak vyřešíme rozpory mezi jedinci. 

MS: My jsme zde realizovali cosi, co se nazývalo reálným socialismem. Lidé viděli, jakým způsobem 

společnost a naše hospodářství ve srovnání se Západem zaostávalo. 
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EK: Jistě, ale nezaostávalo proto, že bylo socialistické! To bylo třeba Švédsko také. Zaostávalo proto, 

že bylo nesvobodné. Starý Bernstein to označoval jako „kasárenský socialismus“. Pojem „reálný 

socialismus“ razil Brežněv. Jeho obsahem bylo, že není možné sovětský „socialismus“ poměřovat 

ideály socialismu, jelikož reálný je socialismus, který skutečně existuje v sovětském impériu – a to je 

stalinistická verze komunismu. 

MS: V tom můžeme nacházet pošetilost.  

EK: V takovém výkladu socialismu určitě! 

… Slova …  

MS: Domníváte se, že tedy došlo k záměně obsahu slov?  

EK: Ano, a to naprosto a úmyslně. To máte stejné jako v případě slov exulant a emigrant. 

V padesátých letech komunisté cílevědomě nahrazovali slovo exulant, což byl v Čechách čestný 

pojem, slovem emigrant. Na základě toho pak učili školní mládež, že Masaryk odešel „do emigrace“, 

tedy že „zradil“, že „emigroval“ do Ruska. To je přece naprostý nesmysl. Masaryk tam nešel hledat 

nový domov, ale organizovat legie, se kterými se vrátil do osvobozené vlasti. Stejné to je, když 

řeknete, že Beneš „emigroval“ do Anglie. Beneš se přece nechtěl usadit v Anglii! Chtěl tam pracovat 

pro svobodu své vlasti. Tady vidíte přesně záměnu slov za účelem matení pojmů. 

MS: Je dobré připomenout minulou tezi, kterou hájil Konfucius a je užívána i moderními mysliteli: 

„Ztratí-li slova svůj význam, tak člověk ztrácí svou svobodu.“ Musíme dobře vědět, co se za slovy 

skrývá, …  

EK: … a proto neustále opakuji a vysvětluji, že socialismus znamená společnost, která je demokratická 

i ekonomicky, a ne jen politicky. Vy poukazujete na to, že za slovem socialismus, jak jej užíval 

Brežněv, se skrývaly tanky. Říkám ano, a proto chci demaskovat Brežněva, ale kvůli tomu přece 

nepřejdu na Hitlera. Ani na kapitalismus. 

… Ideologie …  

MS: Ano, pohybujeme se v oblasti ideologií. Myslíte si, že ideologie jsou v současnosti stále důležité? 

Někdo to může vnímat jako prizma, skrze něž se konkrétní člověk dívá na společnost a co mu pomáhá 

při orientaci.  

EK: Ano, jsou, právě protože představují prizma, které mi napomáhá v kritickém myšlení. Pokud mi 

lidé vezmou jakékoliv prizma, bude ze mě člověk zmatený. Ovšem jde o pomůcku, ne náhradu za 

kritické myšlení. Proto si myslím, že právě dnes, kdy zas dochází k úmyslnému potlačení ideologie, je 

lidem potřeba ideologii vyjasnit a poskytnout. Sám raději neužívám slovo ideologie, ale hovořím o 

systematickém kritickém myšlení. V tom smyslu je ideologie třeba. 

MS: Radíte kriticky promýšlet společenské koncepty.  

EK: Kriticky si vytvářet představu o tom, na čem v životě záleží.  

… Demokracie …  
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MS: Soudíte, a tím bychom přešli na otázku demokracie, že demokracie potřebuje ideologické 

zakotvení?  

EK: Demokracie nic nepotřebuje. To lidé, kteří chtějí přemýšlet, potřebují ideologické zakotvení, …   

MS: …protože ji vytvářejí.  

EK: Jediné nosné ideologické zakotvení je demokratické. Hovořit o tom, že demokracie něco 

potřebuje, není přesné. To lidé potřebují k plnému lidství demokracii, tedy soužití ve svobodě, 

vzájemné úctě a dobré vůli. Ač dnes by řada lidí řekla, že vlastně ne. V sondách většina Čechů 

odpovídá kladně na otázku, zda by si přáli vládu silné ruky, ač ta by s demokracií skoncovala. 

Problémy se prý vyřeší, když se přestane „kecat“ a někdo „udělá pořádek“. To byla přesně Hitlerova 

cesta k moci. Parlament, to prý je …  

MS: … žvanírna. Soudím, že toto používal i Lenin.  

EK: Proč ne, vždyť ti pánové si nebyli zas tak vzdálení.  

MS: Pouze jazyk se měnil.  

EK: Ne jen jazyk. Jeden chtěl lidi zabíjet, a druhý je chtěl přetvářet, což je také trochu rozdíl.  

MS: Dobrá, jak vnímáte ustavení československé respektive české demokracie?  

EK: Jak říkal Masaryk: „Demokracii již máme, nyní potřebujeme vychovat demokraty.“ Řekl bych, že 

po listopadu 1989 jsme se pokusili budovat demokracii shora. Československo tehdy zoufale 

potřebovalo asi desetileté mezidobí, tedy něco jako jsme měli v šedesátých letech, kdy se lidé 

postupně učí soužití ve svobodě a v pospolitosti. Pak můžeme začít vyhlašovat demokracii. Bohužel se 

to odehrálo v šesti dnech.  

MS: Nepřímo tím narážíte na Dahrendorfova slova, že 6 týdnů se konala revoluce, 6 měsíců se psaly 

zákony – ústava, 6 let se budoval trh, 60 let …  

EK: Tuto tezi neznám.  

MS: Vše „vrcholí“ tím, že hodnotová obnova společnosti …  

EK: … je pozvolná … 

MS: … a bude trvat přibližně 60 let.  

EK: Masaryk říkal 50 let.  

MS: Ano, budeme mít demokracii, ale za předpokladu, že země nebude vystavena vnějším ani 

vnitřním šokům.  

EK: U nás za tři roky přišel obrovský šok. Takřka přes noc jsme se najednou otevřeli kapitalismu a 

vůbec jsme na to nebyli připraveni.  

MS: Soudíte, že je to forma vlády, která je jediná možná?  
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EK: Jediná záhodná, to ano, ale jediná možná? Vůbec ne. Podívejte se, Hitler vládl poměrně 

neproblematicky a nebyl to zrovna demokrat. To spíš demokracie je vysoce „nepřirozená“. Kde ji 

naleznete v přírodě? Každý živočišný druh je hierarchicky orientovaný. Slovo demokracie se vyskytuje 

ve starověkém Řecku, ale volební právo tam měla jen menšina zámožných občanů. Dnes je svoboda 

nedílnou součástí našeho úsilí. Představa moderní demokracie je představou o autonomním člověku, 

jenž si je sám schopen vládnout. Je to kalvínská myšlenka internalizace sociální odpovědnosti. Když 

budujeme demokracii, zpočátku potřebujeme pravidla, která vedou anarchické jedince k solidaritě. 

Potřebujeme zákony, které zakazují močení na veřejných prostorách, dokud si na to lidé nezvyknou 

natolik, aby to přijali jako vlastní rozhodnutí. Otázkou je, čemu je chceme učit? Za veliký hřích a veliké 

zlo kapitalismu, jak jej chápe pan prezident a jak jej chápala Amerika v 80. - 90. letech 19. století, 

považuji to, že učíme lidi sobectví. To je pro společnost zhoubné. Příkladnou tezí bylo: „Nerozlišujte 

čisté a špinavé peníze.“ Nebo heslo Leninova Nového ekonomického plánu: „Obohacujete se!“      

MS:  Vy argumentujete, že demokracie je důležitá, ale když máme demokratické uspořádání 

v kapitalistickém hospodářském systému, tak nebudeme mít demokratický kapitalismus, ale 

kapitalistickou demokracii, … 

EK: … tedy ne demokracii v pravém slova smyslu.  

MS: To znamená, že lidé, kteří budou vládnout, budou vládnout díky tomu, že budou mít napojení na 

kapitál? 

EK: Na kapitál či na mafii. Mafie v Americe také hrála důležitou roli.  

MS: Al Capone …  

EK: Také John Fitzgerald Kennedy a jeho údajné napojení na mafii.  

MS: Varujete, že pokud je demokracie realizovaná v určitém sociálním systému, demokratickém, tak 

se bude oligarchizovat a degenerovat? 

EK: Ano, varuji, že pokud se demokracie omezí na prosazování individuálních práv a opomine sociální 

odpovědnost, přestane být demokracií, vládou všech, a stane se vládou movitých a mocných. 

    

… Výchova k demokracii … 

EK: Tak tomu bude. Víte, mně nejde o kritiku, ale jde mi o to, jak se toho vyvarovat. Říkám, že lidé, 

kteří přijímají odpovědnost za věci veřejné v demokratickém systému, přijímají odpovědnost 

za výchovu k spravedlivému soužití, nejen za fungování trhu.  

MS: K tomu autentickému obcování lidí.  

EK: K obcování v úctě a dobré vůli. O to se snažil Václav Havel, i když to po třech letech vzdal a stal se 

jen veřejnou tváří sametové revoluce. O to se také snažil Masaryk.  

MS: Dá se tedy tvrdit, že demokracii vnímáte jako prostor pro rozkvět lidství v člověku?  

EK: Ano. To – a ne ekonomická výkonnost – je pro mě měřítko pro hodnocení demokracie. 
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MS: Vychází to z toho, že člověk má rozum, cit a také ochotu komunikovat.  

EK: Sám bych řekl „obcování“, ale ano, předpokládám to. Demokracie má smysl jako rozkvět lidské 

schopnosti žít ve svobodě a spravedlnosti. 

MS: Díky tomu dochází k naplnění lidského potenciálu a ne nadarmo hovoří Masaryk o demokracii 

vyšší a vyšší. Zde vidíte progres?  

EK: To, co vidíte ve Skandinávii, je společnost, která se od konce druhé světové války soustavně snaží 

vychovávat lidi k demokratickému soužití. Jak vidíte, přináší to své ovoce.  

MS: Někdo může říci: „Cožpak můžeme mít stejné normy jako ve Švédsku, Finsku?“ 

EK: Přes noc určitě ne. Ostatně i ve vámi zmíněných zemích to také nebylo přes noc. Skandinávie byla 

chudá, ovšem byla evangelická, s důrazem na odpovědnost před Bohem a dala si záležet na 

demokratické výchově. Skutečně se nemůžeme stát přes noc Norskem, a nejen proto, že nemáme 

takové přírodní zdroje. Zde jde především o lidské zdroje.  

MS: Naše země, aby mohla být stejně bohatá jako Norsko, tak musí především dbát na rozvoj lidského 

kapitálu.  

EK: Dvojí námitka. Nejde přece o to, abychom byli „bohatí“ jako Norové. Byl bych úplně spokojen, 

kdybychom mohli žít v norské svobodě, spravedlnosti a soudržnosti na ekonomické úrovni 

Portugalska nebo Kostariky. – Druhá námitka je vůči vám. Neustále užíváte slovo „musí.“ Já je 

neužívám. Raději řeknu „potřebuje.“ Společnost přece potřebuje to či ono. Ne že to někdo nařizuje, 

ale je toho potřeba. To je také rozdíl mezi socialistickou a kapitalistickou mentalitou mého střihu. 

Právě kapitalista říká „musíš“. Socialista v mém smyslu říká „potřebuješ“, a snaží se to vysvětlit.  

MS: Apelujete na autonomní svobodu, a proto je jinak nahlíženo na sféru konání.  

EK: Všimněte si, že u nás se běžně užívá slovo „musíš.“ Republika musí být, společnost musí být. Mně 

z toho nabíhá husí kůže.  

… Protest, nepokoj …  

MS: K otázce slov se ještě dostaneme. Když se podíváte zpět na vznik demokracie, můžeme říci, že 

dnes jsou lidé znepokojeni. Na druhou stranu můžete namítnout, že je málo lidí, kteří skutečně 

participují na věcech veřejných.  

EK: To je jeden z důvodu, proč jsou lidé naštvaní – pro pocit, že je někdo k něčemu nutí. Ne, že to 

sami potřebují. 

MS: Soudíte, že o demokracii měli kdysi naši lidé jiné představy? Když se člověk podívá na vývoj, tak 

tam naleznete zjitřené měsíce během revoluce, poté ustavení demokratických procedur, poté ústup, 

zhoršování. Možná si lidé řekli, že cosi za práci jsme odvedli a nyní to necháme dělat profesionály.  

EK: Je to možné, ač pokud to si lidé řekli, byl to dost nešťastný závěr. Sám to tak nevysvětluji. 

Sametový převrat dle mého pohledu trval 1989 – 1992, ale pak zas přišel všední den. Snad lepší, ale 

všední.  
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MS: Bylo to období, kdy byly první volby, období, kdy se přijímaly klíčové zákony.  

EK: Poté …  

MS: … jsme šli cestou budování českého kapitalismu a demokracie.  

EK: To první ano, to druhé ne. Spíše to bylo tak, že lidé nevěděli co s demokracií. Zmatení v roce 

1991, kdy se zároveň odehrával rozpad republiky, bylo obrovské. Lidé zmatení se obvykle vracejí 

k tomu, co jim připadá známé. Nepřekvapuje mě, že jsme zas hledali jednu pravdu. Tentokrát byla 

kapitalistická, a zase jsme byli papežštější než papež. Hledali jsme plošná řešení, hledali jsme základní 

hesla. Tentokrát to bylo: Obohacujte se! Ta podobnost s Leninem jen tak nevyšumí.  

MS: Když kroužíme v tomto prostoru, nemohu si odpustit otázku, co soudíte o efektivitě demokracie a 

uplatnění rozhodnutí demokratického procesu v praxi? Ozývají se hlasy, že demokracie je zdlouhavá a 

některá rozhodnutí jdou proti hospodářské efektivitě. Země, které mají demokracii, nemusí být na 

špici hospodářského výkonu, třebaže se svoboda politická a svoboda ekonomická podmiňují.  

EK: Opravdu se podmiňují? Pokud považujeme nejvyšší hospodářskou výkonnost za smysl 

společnosti, pak je demokracie sotva nejlepší nástroj. Tím je, pokud za smysl společenského soužití 

považujete plný rozvoj lidského potenciálu, či mluveno s Masarykem, naší humanity. 

MS: Soudíte, že na nespojenost ve vtahu k demokracii si Češi zadělali sami? Táži se proto, že málo lidí 

je členy politických stran. Máme nepřímou demokracii, ale máme delegáty, kteří nás zastupují.  

EK: Po čtyřicetileté zkušenosti se „státostranou“ mě to stranění se stranám nepřekvapuje. Jenže 

demokracie potřebuje seskupení, která předkládají základní alternativy. Demokracie v našem pojetí 

zoufale potřebuje strany, které předkládají možná uspořádání společnosti. Mám dojem, že velká část 

mých spoluobčanů si neuvědomuje, že dnes být ve straně není hanba, nýbrž nezbytná část občanské 

odpovědnosti. Pochopitelně, jsem straník, i když kritický. Kolikrát mě sociální demokraté chtěli 

vyhodit! Přesto jsem členem strany, rozumím pojmům jako stranická loajalita a stranická kázeň, ale 

také potřebě kritického nadhledu nad stranictvím. 

MS: Shodou okolností za první republiky byla stranická kázeň vyžadovaná.  

EK: Shodou okolností máme dodnes vázané kandidátky. Lidé si na to zadělávají, když nechápou ani 

solidaritu se všemi, ani odpovědnou individualitu s ochotou jít třeba proti všem. Celkem 

pochopitelně. Když jsme před dvaceti lety provedli změnu celého způsobu soužití za šest dní, museli 

jsme strany budovat shora. Nebylo to jako před první válkou, kdy bylo naše dělnické hnutí hluboce 

zakořeněné a z něj postupně vyrostla sociální demokracie, stejně jako lidová strana z katolické a 

malorolnické pospolitosti.  

MS: Ano, ostatně sociální demokracie byla nejstarší politickou stranou v naší zemi.  

EK: Pochopitelně. Bylo tomu tak ve většině evropských zemí. Dělnické hnutí představovalo první 

nástroj lidové účasti na věcech veřejných. 

MS: Byla odpovědí na dělnickou – sociální otázku. Co například kvalita veřejného prostoru? Ne 

nadarmo se hovoří o občanské společnosti, která je některými českými politiky kritizována, ale zase 

podporována … Tuším, že o ni usiloval i Masaryk.  
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EK: Jistě, Masaryk si byl vědom, že potřebujeme vychovat občany k aktivnímu vstupu do veřejného 

prostoru.  

MS: Dnes lidé rezignovali na to, co bychom mohli označit za politickou svobodu.  

EK: Jinými slovy na možnost být občany v plném smyslu slova, účastníky obce. Nechápou, co je to 

obec, co je to občan. Nemohu jim to mít za zlé. Co mohu mít za zlé, je, že tehdejší mocní se to 

nesnažili vysvětlovat, učit tomu. Až na čestné výjimky, jako byl Václav Havel a disidentské hnutí 

obecně. 

MS: Sluší se říci, že právě Václav Havel ke stranám a stranictví důvěru neměl.  

EK: Zde máte ten problém. Snažil se lidem vysvětlovat, že potřebují vstupovat do veřejného prostoru, 

ale sám byl ochoten do veřejného prostoru vstoupit jen ve své individualitě, ne v solidaritě sdílených 

přesvědčení, kterou představují strany.  

… Otázka vzoru …  

MS: Na druhou stranu země, kde jste žil, také není stranicky „vyspělá“. Máte tam sice strany jako 

republikány a demokraty, ale participace ve stranách není také velká.  

EK: Myslím, že podceňujete americkou politickou kulturu. Ale obecně, považujete snad Ameriku za 

vzor demokracie? Já ne. To, že něco je v Americe, ještě neznamená, že je to optimální. Nevěřím heslu 

„Amerika náš vzor!“ o nic víc než kdysi „Sovětský svaz náš vzor!“ 

MS: Co takový Alexis de Tocqueville?  

EK: Ten pochopil sílu i slabiny amerického populismu, ale nekritickým obdivovatelem Ameriky určitě 

nebyl. Pokud potřebujeme hovořit o nějakém vzoru, tak by to mohlo být: „Evropa náš vzor!“– i když 

to není jednoznačný model. My jsme prostě Evropané a potřebujeme vycházet z evropské tradice., i 

když kriticky, ne slepě.  Chcete-li grafické porovnání evropské tradice a dědictví Divokého západu, 

podívejte se na rozdíl mezi Kanadou a Spojenými státy. Kanada je vysoce civilizovaná země, kde 

funguje sociální zdravotnictví, …     

MS: … ano, je tam Národní zdravotní systém přejatý z Velké Británie. 

EK: Ne tak docela. Kanadský „single payer system“ se od anglické National Health Service zásadně liší. 

Sdílí jen to zásadní: společnost přijímá odpovědnost za zdraví svých občanu. Počínaje rokem 1914 se 

kanadská politika tvořila v Ottawě, ne v Londýně. To bylo základní rozhodnutí. Když se Kanada 

rozhodla jít do první světové války tři dny po Anglii, bylo to kanadské rozhodnutí, ne britské. Tím vzali 

Kanaďané rozhodování do vlastních rukou. Ta podobnost Kanady a Anglie nevyrůstá z British 

Commonwealth, spíš z působení staré kulturní tradice, z velké části britské, ale také francouzské, viz 

Québec. Naopak Spojené státy jsou zemí, která se vědomě snažila odříznout od evropské tradice – a 

z velké části se jí to podařilo. 

MS: Někdo může říci, že Spojené státy jsou nejbohatší země světa, ale s velkými sociálními rozdíly. 

EK: Ten pan Někdo nám do toho dnes hodně vstupuje! Otázka je, jak budeme měřit bohatství. Pokud 

svobodou, rovností, solidaritou, tak to tak slavné není. Spíš je tam nejbohatší vládnoucí třída na 

světě.  
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… Iluze …  

MS: Nu, navraťme se do české kotliny. Dělal jste si o směřování vývoje v Československu a později 

České republiky iluze? Můžeme to měřit těmi Masarykovými 50 lety nutnosti pokojného vývoje.  

EK: Iluze ani tak ne, ale naděje ano. Byl jsem si jistý, že společnost se může vyvíjet pouze tehdy, když 

má před sebou zářnou hvězdu ideálu, která jí udává směr. Kormidelník ví, že k té hvězdě nikdy 

nedopluje, ale potřebuje ji na obloze, aby mohl držet kurs. Když jsem se vracel, měl jsem před sebou 

ideál, o němž jsem věřil, že se k němu Československo zaměří. Byl to ideál vyspělé sociální 

demokracie, k němuž začalo směřovat československé jaro. Doufal jsem, že po pádu železné opony 

budeme zemí, která bude nejblíže Skandinávii, ne Spojeným státům.  

MS: Někdo by mohl říci, že jsme byli významnou vyspělou zemí, která tím, že byla připojena na 

Východ, ten svůj význam ztratila.  

EK: To by měl pravdu – bylo to sovětskou okupací, která začala již rokem 1948, a ne až viditelným 

vstupem armád v roce 1968.  

MS: I díky ní nám pomyslný vlak vyspělé západní společnosti stále ujížděl.  

EK: Hovoříte-li o vyspělé západní civilizaci, máte zřejmě na mysli vysokou spotřební úroveň. Byl jsem 

také v Kostarice, která měla nízkou spotřební úroveň, ale byla sociálně vyspělá. Měla vyspělé školství, 

zdravotnictví, vysokou úroveň sociální spravedlnosti, než se stala obětí amerického kapitalismu.  

… Uspořádání společnosti, kapitalismus, vlastnictví …  

MS: Již jsme se toho dotkli, ale ještě se vraťme. Demokracie je otázka společenského uspořádání, 

kapitalismus je otázkou hospodářského uspořádání daného státu? 

EK: Bohužel si myslím, že tomu tak není. Kapitalismus je právě společenským uspořádáním, podle 

něhož soustředěná ekonomická moc rozhoduje o sociálním uspořádání. Rozhodování přechází čím 

dál tím víc do rukou velkých ekonomických celků. Ve Spojených státech je takovým celkem třeba 

General Motors, u nás to je například ČEZ, ač většinou jsou to nadnárodní koncerny, které mají 

daleko větší vliv na rozhodování než parlament.  

MS: Vy z tohoto úhlu pohledu nepovažujete kapitalismus za optimální ekonomický systém, kde jsou 

vlastníci, kteří mají kapitál, …  

EK: … a rozhodují. To není demokracie. 

MS: Dle vás kapitalismus, jak o něm uvažujete, nezaručuje politickou správu věcí veřejných?  

EK: Nejen nezaručuje, nýbrž ji z velké části znemožňuje. Dá se říci, že je největší překážkou 

demokracie. „Demokratický kapitalismus“ považuji za protimluv, contradictio in adjecto. Zásadní spor 

je nakonec vždy o tom, kdo bude rozhodovat, zda ekonomická moc, nebo vůle občanů? Bude to 

otázka hlasů, nebo bohatství? Jestliže přejdeme ze společnosti, ve které rozhodování je v rukou 

dědičné šlechty, do společnosti, ve které je rozhodování v rukou dědičných vlastníků kapitálu, tak 

jsme nikam nepokročili.  
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MS: Vlastnictví, to je zásadní, že? Můžete se svým majetkem nakládat, rozhojňovat jej. I v Bibli je to 

tak psáno.  

EK: Tak to čteme různé Bible. V té, kterou čtou křesťané, Bůh člověku svět svěřuje do péče – a trestá 

jeho zneužívání. Ano, ve Starém zákoně je kladen veliký důraz na majetek jako známku Boží přízně. 

Jenže nejen to. Rozlišujte mezi vlastnictvím, které znamená náležení, odpovědnost, osobní vztažení 

k věci jako mé osobní vztažení k mému tělu, k nástrojům, s nimiž pracuji, k půdě, o kterou osobně 

pečuji. To je naprosto zásadní vztah péče a odpovědnosti. Tím se tak člověk stává skutečným. Je to, 

starosvětsky řečeno, vtělování, vstupování duše do skutečnosti světa. Jenže když začnete hovořit o 

akciích carských drah nebo nyní o akciích General Motors, jimiž lidé obchodují, které dědí, tak to již 

není vlastnictví ve smyslu náležení. Je to otázka moci, podle Občanského zákoníku z roku 1811 právo 

„užít a zneužít, odcizit nebo zničit“. Základní lež dnešního kapitalismu je, že zaměňuje osobní vztah 

náležení ke světu s mocenským vztahem ovládání, se vztahem dominance – ne náležet a pečovat, ale 

opanovat, … 

MS: … kdy se člověk stává novým nevolníkem?   

EK: Kdy svět se stává nevolníkem několika lidí – a naopak. 

MS: To následně vede k odcizení, jak o tom pojednával Marx?  

EK: Jeho rukopisy z roku 1844 zachycují dynamiku odcizení velice přesně. Což v žádném případě 

neospravedlňuje to, k čemu v Marxově jménu došlo v Rusku od roku 1917. 

MS: Někdo může namítnout, že vlastnictví a svobodné nakládání s majetky lidí vede k efektivní alokaci 

zdrojů.  

EK: Soudím, že efektivní alokace zdrojů je něco jiného než moje schopnost nakládat s obsahem mého 

života. To byste musel mít opravdu demokracii ve vlastnictví, aby váš argument platil. Muselo by to 

znamenat, že rozhodování by bylo vždy v rukou drobných vlastníků –  pokud to vezmeme 

z celospolečenského hlediska.  

MS: To by mnozí z nás mohli nazvat iluzí.  

EK: Ano, tak tomu je – a proto potřebujeme demokratický socialismus, ne kapitalismus.  

… Československo, Česká republika, kapitalismus …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Když jste pozoroval směřování zdejšího vývoje, tak si myslíte, že ustavení 

volného trhu, aplikace Washingtonského konsensu přispělo k posunu? 

EK: Nic z toho nebylo nutné. My jsme přece nemuseli zavést směnitelnost koruny tak překotně, jak 

jsme to udělali.  

MS: Ta byla v roce 1995, kdy jsme vstoupili do OECD.  

EK: Ano, ale nebyli jsme na ni připraveni.  

MS: Domníváte se, že bylo možné navázat na to, co země realizovala před více jak dvaceti lety, tedy 

na socialismus s lidskou tváří?  
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EK: Myslím, že to stálo za pokus. Měli jsme například rozlišit mezi privatizací drobného osobního 

podnikání a privatizací velkých obchodních sítí. Havel básnil o malých krámcích v každé ulici, a místo 

toho zde máme … 

MS: … velké nadnárodní řetězce. Domníval jste se, že stát si měl ponechat dominanci v síťových 

odvětvích?  

EK: Ne nutně stát, ale společnost, třeba veřejnoprávními nástroji. Sám považuji osobní majetek, tedy 

osobní vztažení ke světu, za základ všeho, za inkarnaci. Proti tomu nic nemám. Teď jsme ale hovořili o 

mezičláncích distribuce v potravinářství. Zde přece máme jiné možnosti. Máme kladné zkušenosti 

s kooperativami. Měli jsme kdysi, ještě před Únorem, velmi vyvinutý systém družstevnictví. Není 

pravda, že jsme měli na vybranou jen mezi „reálným socialismem“ podle Brežněva nebo reálným 

kapitalismem podle Ameriky v roce tak 1890. Měli jsme se alespoň pokusit navazovat na tradici 

alternativních forem vlastnictví, na kooperativy, na družstevnictví, na tradici veřejné služby,  

MS: … veřejných statků.  

EK: Máme Českou televizi, byť její postavení není optimální vzhledem k zásahům legislativců, ale 

máme zde také model BBC. Ta není soukromá, ale není ani státní. Je to instituce veřejné služby. 

Myslím si, že základní chybou bylo, že jsme se ani nepokusili hledat alternativy. Přímé státní 

vlastnictví je jen jeden model, vhodný třeba v bankovnictví. To se ukázalo, když některé banky v USA 

zachránil jen přechod pod státní kontrolu.  

MS: Docházíte k tomu, co by se dalo nazvat privatizací zisků a socializací ztrát. Bylo to vidět i u nás, 

jelikož Česká republika si musela také projít bankovní krizí.  

EK: Tehdy to byl sociální demokrat Zeman, kdo zachránil české bankovnictví. 

MS: A to tím, že jej privatizoval. Zastavme se u programu, který napomohl obnovení kapitalismu. 

Zřejmě nebudete souhlasit se vším, ale jaké body jsou pro vás akceptovatelné?  

EK: Říkáte-li Washingtonský konsensus, tak slyším slova, ale nevidím jeho obsah. Konsensus, že 

Amerika má být vládcem světa, tak na to jsme neměli přistupovat.  

MS: Dominantní jsou síly trhu. Byl důraz na privatizaci, deregulaci,  

EK: V tom, myslím, je základní chyba Evropské unie, že přistoupila na tyto zásady. Státní vlastnictví je 

problematické, ale veřejná regulace je vždy nezbytná – ostatně i proto, aby si jedinec zachoval 

možnost rozhodování.  

MS: To je to, o čem jsme hovořili, že společnost je nad tím jedincem, že společnost vytváří normy. To 

proto, aby to nedošlo tak daleko, že jisté věci budou sloužit určité skupině. Řekl byste, že Evropa díky 

Washingtonskému konsensu, jenž je spojován se šokovou terapií, utrpěla?  

EK: Sám jsem šokovou terapii považoval za katastrofickou. Rusko je klasickým příkladem, kde byla 

provedena šoková terapie. Naštěstí u nás jsme zavedli aspoň určité regulatorní mechanismy.  

MS: Rusko je zemí s jinou kulturou.  
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EK: My také patříme do jiného mentálního či kulturního okruhu než Amerika. Soudím, že 

Washingtonský konsensus jako obrat doprava byl nešťastný.  

MS: Jste přesvědčen, že způsobil rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými?  

EK: Nejsem odborník na hospodářství. V tomto ohledu mohu poskytnout pouze laické pohledy. 

Domnívám se, že vede k až ke katastrofickému rozpolcení společnosti na movité a bědné, které je 

nakonec smrtí každé demokracie.  

MS: Shodou okolností, někdo může říci, že česká společnost před rokem 1989 byla společností 

rovnostářskou.  

EK: Ano, a to se mi strašně líbilo. Když si pomyslím, že jsem tehdy mohl vejít do každé hospody a 

vedle mě mohl sedět na jedné straně ministr a na druhé straně automechanik. Je to krásná 

vzpomínka. S manželkou jsme chodili na Staroměstské náměstí do dvou restaurací, na jejichž 

návštěvu bych si teď musel vzít hypotéku, a setkávali jsme se tam třeba se sousedem autoklempířem. 

To rovnostářství nás nadchlo. Pro nás byly nejkrásnější tři roky našeho života 1990 až 1992. Tehdy 

ještě fungoval socialismus, ale již nefungovalo StB. To, že jsme všichni bydleli ve stejných panelácích, 

chodili na stejné OPBH, no, nikdo se nemohl na nikoho vytahovat.  Jsem prostě bytostný rovnostář. 

Svoboda! Rovnost! Bratrství! 

MS: Dobrá, ale někdo by mohl namítnout, že mezi lidmi je přirozená soutěživost a kapitalismus soutěž 

nejen umožňuje, ale také ji podporuje.  

EK: Společnost by ji měla spíš brzdit. Možná je soutěživost přirozená, ale svoboda, rovnost, bratrství, 

a tím i demokracie jsou kulturní výdobytky. Ve jménu kultury je třeba přirozenou dravost omezovat. 

MS: Skutečně?  

EK: Jsem o tom přesvědčen.  

MS: Díky soutěživosti máme mobilní telefony, internet, každý přijde s něčím a na trhu je oceněn.  

EK: Proč například potřebuji mobilní telefon?  

MS: Filozofové jej možná nepotřebují.  

EK: To je rub soutěživosti. Společnost se zaměřuje k maximalizaci zisku, to vede k boji všech proti 

všem a ten končí vládou bezohledných. Považuji to za zhoubné zaměření.  

… Bohatství …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Kapitalistický systém správy hospodářství produkuje bohatství.  

EK: Pro některé ano, a pro jiné ne.  

MS: Soudíte, že mnozí lidé ono dohánění západního světa vnímali pouze v materiální rovině?  

EK: Ano, nedoháníme Ameriku ve svědomitosti nebo třeba ve vyrovnávání se s menšinami. Podívejte 

se, jak u nás odmítáme přiznat, že je zde velká diskriminace velmi početné menšiny s vlastní kulturou. 
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Jedná se o Romy. Američané s tím vědomě zápasí, snaží se vytvořit rovné podmínky pro 

rovnoprávnost – a zvolili Baracka Obamu presidentem. V tom bychom je měli napodobovat.  

MS: Blahobyt považujete …  

EK: … za cosi strašně nebezpečného. Jistě, bída je stejně nebezpečná. Člověk potřebuje mít trochu 

nad to, co je nezbytné. Jakmile si však začneme vybírat mezi modely aut …  

MS: Před rokem 1989 byl nedostatek. Sice jsme nežili nejhůře ve srovnání s rozvojovými zeměmi.  

EK: Prosím vás, nedostatek v Československu?  

MS: Nebyl například toaletní papír. 

EK: Někdy nebyl, někdy byl.  

MS: Nebyly banány, nebyly jiné exotické plody.  

EK: Byl nárazový nedostatek toho či onoho, ale ve společnosti jako celku bylo podstatě méně bídy 

než dnes. To je, proč si myslím, že drobná výroba, drobná distribuce potřebují zůstat v soukromých 

rukou. Je to naprosto nezbytné. Plánování je možné jen rámcově. 

MS: Ostatní státy východního bloku měly drobnou soukromou výrobu. My jsme byli nejpapežštější, 

takže jsme ji zcela zrušili. Lidé žijí ve srovnání. My žijeme v evropském prostoru a v něm srovnáváme.  

EK: Je otázkou, v čem se budeme s těmi druhými srovnávat. Měl jsem s tím určitou zkušenost 

v Dominikánské republice a hodně se mi líbilo na univerzitě v Santo Domigo. Rádi jsme tam 

navštěvovali zoologickou zahradu. Jezdili jsme autobusem, jenž neměl dveře. V té zemi byla 

spotřební úroveň velmi nízká. Jednou jsme si na cestu do zoo přinesli svačinu. Jenže když jsme ji 

chtěli sníst, obklopila nás skupina chudých dětí. Nežebraly, jen naše každé sousto sledovaly až do úst. 

Nakonec jsme všechno rozdali. Nemohl bych tak žít. Spokojeně mohu žít jen v mezích určité základní 

rovnoprávnosti. Ta je pro mě důležitou hodnotou. Opětovně se vracím k Ježíšovu Kázání na hoře 

v Matoušově a v Lukášově evangeliu. Tam mě najdete. Ano, i já žiji v porovnání. Dobře se mi žilo 

v rovnostářství české společnosti mezi lety 1990 a 1992. Pak se to začalo drolit.  

MS: Z tohoto hlediska jste nepovažoval kapitalismus první republiky za optimální?  

EK: Ne, nepovažoval. Kdyby byl, nedošlo by k puči. 

MS: Dobrá, ale co takový kapitalista, jako byl Tomáš Baťa, jenž dokázal distribuovat své bohatství.  

EK: Můj ideál to není. Vážil jsem si jeho péče o pracující, méně už kázně, kterou zavedl. Měl firemní 

tajnou policii, která docházela na odborářské schůze a zaznamenávala, kdo se zúčastnil. Zaměstnanec 

tak mohl přijít o místo. Baťa byl vzor dobrotivého a tvrdého vládce. Pochopitelně se staral o blaho 

svých zaměstnanců, ale že by jim poskytoval možnost občanského růstu, to tak jasné není.  

MS: Každý švec u Bati se mohl stát sám podnikatelem, jako byl Baťa.  

EK: Proč si myslíte, že tam byly odborové organizace? Proč myslíte, že takové procento baťováků se 

dalo ke komunistům v roce 1948? Komunisté tam měli velkou podporu. Zřejmě to nebylo tak úplně 

ideální.  
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MS: V roce 1948 jsme si zvolili komunisty.  

EK: Ano, 39 procent. Zvolili jsme si komunisty, protože ten prvorepublikový kapitalismus nebyl tak 

dokonalý. Nevolili jsme ovšem, co přišlo. Lidé tehdy hlasovali obrazně řečeno pro rok 1968, ne pro 

padesátá léta.  

… K bohatství …  

MS: Vnímáte bohatství jako nebezpečný element? 

EK: Ano … Každé hromadění majetku a obecně každé hromadění moci mimo veřejnou kontrolu je 

nebezpečné. Ať již je to moc kapitálu nebo moc zbraní. Když pravicová strana Jobbik v Maďarsku 

vytvoří svou Maďarskou gardu, považuji ji za stejně nebezpečnou jako samozvané milice v Americe. 

Každá koncentrace moci je nebezpečná a vyžaduje demokratickou kontrolu, ať již je to moc 

ekonomická, vojenská, anebo ideologická.  

MS: Někdo by právě mohl říci, že když má člověk ekonomickou svobodu, tak se může realizovat a 

nemusí participovat na moci.  

EK: Když má ekonomickou svobodu, … jenže kdo už ji má v kapitalismu, mimo hrstku zámožných?  

MS: Podle vás člověk v kapitalismu není plně svobodný?  

EK: Často je velice nesvobodný. Žil jsem v kapitalismu 42 let. A také jsem tam organizoval odbory.  

MS: Jelikož se opíráte o tezi Krista Pána, tak byste razil tezi: „Hledejte nejprve království Boží a 

spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“ 

EK: Ano, je to Matouš 6,33 v kralickém překladu. V naší souvislosti bych nabídl parafrázi: „Hledejte 

nejprve sociální spravedlnost.“ Ta pro mě znamená úctu a lásku ke každému člověku. Zkrátka 

chovejme se tak, abychom s každým zacházeli s úctou, abychom si vážili jeho lidství a v dobré vůli 

pečovali i o jeho potřeby. To je zásadní, to je zásada obsažená ve větě, kterou jste citoval.  

… Hodnoty …  

MS: Nyní bych otočil naši pozornost k otázkám hodnot, ostatně vaše slova nás k tomu dovedla. 

Revoluce byla nesena Havlovým heslem Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Jak jste se nad 

jeho větou zamýšlel? Tážu se také proto, že mnohým lidem je věta trnem v oku, jelikož je příliš 

idealistická, ba kýčovitá.  

EK: Musím říci, že mi tím Havel mluvil z duše. Představa, že je něco „příliš idealistické“, mi připadá 

dost podivná. Ideál není popisem toho, co „jest,“ nýbrž toho, co „býti má.“ Nemůže nebýt 

idealistický. Plány, jak jej uvádět do praxe, mohou být nereálné. Ale to, že smyslem našeho konání je 

vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí, o tom nemůžeme říci, že je to „příliš idealistické“. Ideál 

nepopisuje realitu, ale určuje směr. Ovšem pokud si myslíme, že to můžeme uskutečnit rozkrádáním 

společného majetku, pak to je něco jiného. 

MS: Masaryk také řekl „Nebát se a nekrást!“ V tomto spojení je též mnoho uchováno.  

EK: Masaryk si byl vědom, že majetek může být krádež. 
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MS: To je však teze anarchisty Proudhona.  

EK: Projděte si Masarykovy předvolební projevy před první světovou válkou. Tehdy kandidoval 

s podporou sociální demokracie a říkal také, že potřebujeme znárodnit či převést do veřejného 

vlastnictví bankovnictví a těžký průmysl. Tak uvažoval v posledních volbách před první světovou 

válkou.  

MS: Soudíte, že dnešní člověk, aby dokázal obstát ve společnosti, tak potřebuje prozřít, poznat 

pravdu. Pravda je se svobodou prolnuta. Ne nadarmo se uvádí, že pokud člověk pozná pravdu, stane 

se svobodným, jak je psáno v Bibli. 

EK: Tak to je zas evangelium Janovo 8,32 – „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“. Jestli si člověk 

chce zachovat duši, tedy zachovat své lidství, potřebuje si zachovat víru v platnost určitých ideálů. Já 

bych se na to zaměřil slovy jako úcta a láska. Láska bez úcty vás převálcuje, úcta bez lásky je chladná. 

Když člověk začne podřizovat lásku k druhým něčemu jinému, tak je na šikmé ploše, v této 

společnosti zvlášť.  

MS: Někdo může říci, že výraznou hodnotou v životě se staly peníze.  

EK: Pro mnoho lidí ano. Stalo se tak a považuji to za velký problém. Nepopírám, že pro mnoho lidí se 

zisk stal hodnotou nejvyšší. Táži se ale proč? Přežírat se přece nemohu do nekonečna.  

MS: Mnozí lidé hromadí finanční prostředky. Stačí se podívat na Harpagona.  

EK: Nemusíte číst Moliery, živoucích příkladů je dost. Mně je milejší Silas Marner. Ale otázka zůstává - 

Co s nimi? Co s těmi penězi? Víte, kdykoliv jsem měl peníze nad potřebu, vždy jsem je rozdával. 

V cenových relacích tak před deseti lety bych řekl, že do prvních deset tisíc jsou peníze to 

nejdůležitější na světě. To jde o stravu, o bydlení, o ošacení, o teplo, o péči o děti a tak … Druhých 

deset tisíc, no, to peníze mohou být hezké. To si třeba uděláme výlet do Dubrovniku, nebo si založím 

Nadaci J. L. Hromádky na podporu české filosofie. Ale třetích deset tisíc? Co bych s nimi dělal? 

MS: Nádherně ukazujete teorii mezního užitku. Když člověk má málo finančních prostředků a žije ve 

společnosti, kde jsou finanční prostředky obecně sdíleným platidlem, tak si tohoto druhu kapitálu 

vážíte více. 

EK: Nebyla to rakouská ekonomická škola?  

MS: Nejen, s tím přišli pánové Angličan Jevons a Prus Gossen. Zkrátka tak uvažujete a je to logické 

uvažování. Nač bych měl více prostředků, když ostatní nemají? 

EK: Když má člověk dostatek prostředků, měla by se v něm probudit solidarita, jak je užít pro 

společné dobro. Peníze osobně považuji za nebezpečné pro duši, za počátek morálního nahlodávání. 

Blahobyt – tedy přepych – je z tohoto pohledu strašně nebezpečný. Důležitý je dostatek pro všechny. 

Bída je zlá, přepych také. Dostatek je záhodný.  

MS: Pokud k tomu člověk přistupuje jako vy, tak peníze jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Je 

otázkou, jak se k tomu lidé postaví.  

EK: Ve velkém množství jsou peníze vždy nebezpečné, protože je člověk těžko ovládá. Modlíme se 

přece: „Neuveď nás v pokušení!“ 
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MS: Říkáte, že bohatý člověk by se měl stát mecenášem. Když jsem schopný, tak bych měl být 

solidární. 

EK: Ano. Středověké diktum znělo: „Plášť ve skříni patří žebrákovi …“  

MS: Svatý Martin se tím řídil. Někdo může říci, že člověk je bohatý tehdy, pokud ví o Bohu. To se 

skrývá v samotném slovu. Ten, kdo skutečně ví o autentické autoritě, má k ní respekt, používá 

prostředky ke správné cestě. Společnost jako celek je následně bohatší.  

EK: Jsem přesvědčen, že společnost potřebuje vychovávat jedince k takovému užívání, ovšem s úctou 

k jeho svébytnosti. Nemůže to nechat na lidské svévoli.  

MS: Soudíte, že takovéto uvažování je v současné společnosti, nebo je marginalizováno či se stává 

součástí úvah nepočetné skupiny lidí? 

EK: Nevím, to je otázka pro sociologa. Svým povoláním jsem filozof. Pokud se to stává předmětem 

úvah úzké vrstvy lidí, tak úzká vrstva lidí potřebuje vzít daleko vážněji to, co se v náboženských 

kruzích nazývá evangelizací. Když jsem se vrátil, tak jsem si neopatřil chatu či chalupu, ale každý 

víkend jsem přijímal všechna pozvání, abych přednášel. Projezdil jsem republiku doslova od Aše po 

Prešov. Kde mě chtěli slyšet, tam jsem přednášel, až třicetkrát do roka. Za svůj úkol navrátilce jsem 

považoval prokázat se akademicky, získat určitou platformu a poté ji užívat pro národní osvětu. To 

jsem také svědomitě činil – a poznal jsem přitom svoji zem, kterou jsem opouštěl jako patnáctiletý a 

do šedesáti ji znal jen z knih. 

… Člověk …  

MS: Rád bych se zeptal, jak vidíte úlohu člověka v kapitalistickém systému. Mohu se setkat 

s postojem, že se člověk příliš nemění. Jeho změna se může udát za generaci. Když Václav Klaus 

uvažuje, že měníme systém, ne lidi.  Z toho vyplývá, že je nutné, aby ve společnosti došlo k nastavení 

norem, a poté se člověk sám změní.  

EK: Řekl bych, že rozlišení: „Měníme systém, ne lidi“ je umělé a zavádějící. Každá změna, jak změna 

strukturální, tak změna osobní, propojuje to, co společnost od člověka očekává a co člověk očekává 

od svých bližních. Toho si byl Masaryk dobře vědom. Budování demokracie vyžaduje, abychom 

vychovávali demokraty. V tom smyslu, pokud náš dnešní president myslí, že je možné dělat jedno bez 

druhého, dost zásadně se mýlí.  

MS: Zde se předpokládá, že člověk sám nahlédne, že jednání podle norem je z dlouhodobého hlediska 

správné.  

EK: Podle některých norem ano, podle některých norem ne. Například antisemitismus byl normou 

v této společnosti a „anti-cikánismus“ zůstává normou pro velkou část naší společnosti dodnes – a 

není to správné. Nestačí naplnit normu. Je třeba ji vidět kriticky. Řekl bych, že člověk se realizuje, 

když se překračuje.  

MS: Pod zorným úhlem transcendence.  

EK: Ano. Když jsem ještě učil anglofonní studenty, říkával jsem jim: „Self-realisation is a matter of self 

transcendence“. Nacházím sebe, když překračuji své malé já v úctě a v lásce k druhým.  
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MS: Nu, ale tato slova cosi řeknou něco lidem, kteří jsou schopni se zastavit.  

EK: Ano, a to jsou proto lidé šťastni, …  

MS: … kteří následně nemusí mít mnoho, ale vědí, kde je jejich místo ve společnosti.        

EK: A také místo ve světě a v kosmu. Právě k tomu se snažím mladé lidi vychovávat. Proto píši takové 

knihy, jaké píši. Například můj Domov a dálava, to je pokus o takovou výchovu – či obrozenecky 

řečeno, o národní osvětu.  

MS: Osvěta, nenásilí, vlídné slovo.  

EK: Čili – řečeno s úsměvem – jsem obrozenec z devatenáctého století. 

MS: Člověk by mohl říci, že díky takovýmto lidem společnost roste, neboť jejich impulsy jsou vedeny 

láskou, úctou k člověku, byť to nemusí být vidět na každém kroku národa.  

EK: Jsem o tom přesvědčen. Snažím se o to podělit tak jako o všechno, co jsem kdy měl. Když jsem si 

postavil domek, ve kterém bylo místo, pozval jsem tam mladé lidi, kteří neměli na činži. V tom malém 

domečku bydlely tři rodiny – a díky tomu vznikla jedna velká rodina, na kterou dodnes s láskou 

vzpomínám. 

MS: Soudíte, že takovéto sdílení je u nás v Čechách možné?  

EK: Nevím, zdali česká mentalita je schopna začlenit takové sdílení. V každém případě myslím, že 

k tomu, a ne k sobectví je ji třeba vychovávat.  

… Význam slov …  

MS: Pokročme dále. Jaký význam má podle vás slovo v kontextu naší zkušenosti? To může usmrcovat, 

elektrizovat k činům. Před sametovou revolucí se k jeho roli vyjádřil v krátké eseji i Václav Havel.  

EK: Určitě v lidské společnosti, založené na reflexi a porozumění, má slovo úlohu naprosto zásadní. To 

proto, že společnost se buduje komunikativním jednáním, jak to označuje Habermas. Obec vzniká 

z obcování myšlenkou a slovem. Proto lidé, kteří mají myšlenky a slova v popisu práce, nesou daleko 

větší odpovědnost než všichni Baťové dohromady.  

MS: To je tvrdé zjištění.  

EK: Myslím, že je to skutečnost, ať tvrdá nebo měkká. Nejvyšší odpovědnost je na lidech myšlenky a 

slova. Dialog je základem obcování, sdílené slovo je základem obce, …   

MS: … které přenáší sociální energii, nebo ji též pohlcuje. Soudím, že před rokem 1989 lidé, kteří byli 

schopni pojmenovat stav věcí, tak právě oni byli zavíráni.  

EK: Někteří byli zavíráni, někteří byli diskriminováni existenčně, jiní se na ně mračili, ovšem oni dál 

pracovali. Podívejte se, evangelická církev fungovala celou dobu – a nebylo to snadné. Mnoho našich 

farářů přišlo o souhlas. Někteří byli vyhnáni do exilu. Tomáš Bísek se stal farářem ve Skotsku, Karásek 

ve Švýcarsku. Přesto církev dál žila. Dále se snažila učit lidi: „Hledejme nejprve Království božího a vše 

ostatní bude nám přidáno …“  



74 
 

MS: Soudíte, že v současnosti síla slova ochabuje?  

EK: Vůbec ne. Čím dnes dokážou kapitalisté ničit společnost? Prostřednictvím slova – třeba 

mohutným vymývání mozků reklamou. Zdá se mi, že slovo si zachovává svou sílu, jen užívání slov 

odchází z rukou lidí myšlenek a slov do rukou lidí zisku, kteří je užívají ve službě novému řádu, jako 

dříve ve službě Komunistické straně Československa – anebo také ve službě osvěty, výchovy. Slovo se 

dá užít jak ve službě výchovy, tak ve službě nadvlády – a tak i onak je mocné.  

MS: V minulosti, když se komunisté setkali s pojmenování pravdy, tak proti lidem, kteří pojmenovávali 

skutečnost, dělali represe. V současnosti, když někdo bude hovořit o negativních dopadech chování 

vlastníků kapitálu, tak soudíte, že takový člověk bude perzekuován?  

EK: Ano, to je úděl kritika a cena, kterou platí za svou službu. Učitel, který by něco takového hlásal, 

bude těžko hledat místo. Spisovatel, který něco takového píše, těžko hledá nakladatele – ale i 

čtenáře. Ovšem dnešní společnost bude takového člověka spíš marginalizovat, než násilně umlčovat. 

Bezpečná je konformita. Lidé se vždy bojí vybočit z řady – a právě to byl vždy úkol proroků a filosofů. 

Nás to učily dějiny od roku 1620, ne-li dřív.  

MS: Když vybočím z řady, tak mohu napomoci k transcendenci? 

EK: Tázal jste se mě na slovo. Snažím se říct, že závisí na tom, jak slovo užíváváte. Říkám, že slovo je 

nástroj. Slovo mohu užívat k tomu, abych mohl zvěstovat Království boží či sociální spravedlnost, 

nebo je mohu užívat, abych lidi šidil, abych si je podmanil.  

MS: Se slovy zacházejí intelektuálové. Jaká je podle vás jejich role v postkomunistickém světě? Byli to 

také právě oni, kdo měli zájem přetvořit společnost ke svému obrazu?  

EK: O to usilujeme všichni. Nemyslím, že se úkol intelektuálů – tedy lidí myšlenky a slova – příliš 

změnil. Jejich úlohou je stále přivádět lidi z bezmyšlenkovitého přejímání ke kritickému sebevědomí. 

Snad jen proto, že dnes užíváme nenásilné přístupy, tolik je nedramatizujeme, jako kdysi režim 

nechtěně dramatizoval Chartu 77. 

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

EK: Pokaždé, když se lidé potřebují zamyslit sami nad sebou, s kritickým odstupem, hodnotit a 

případně změnit dávno vžité návyky, představuje to osobní i společenské trauma, se kterým se 

potřebujeme vypořádat, a není to snadné. 

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?  

EK: To se zeptejte kartářky nebo jasnovidce. Znáte jistě úsloví: „Chceš-li bohy rozesmát, vylož jim své 

plány.“ Ač se zatajeným dechem bych šeptnul, že jako součást Evropské unie má Česká republika 

daleko slibnější startovní posici, než kdy měla v Evropě válčících států. Hodně to záleží na nás, jak 

využijeme možnosti, které nám Evropa nabízí. Dokážeme vytvořit sociálně odpovědný stát a žít v jeho 

duchu? Dokážeme přijmout výsady a odpovědnosti členského státu? Dokážeme omezit sobectví a 

nedůvěru k věcem veřejným, které do nás zabudovalo půl století nesvobody? Nevím. Zeptejte se mě 

za sto let. 

MS: Děkuji vám. 
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P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu? 

EK: Působil jsem jako učitel, publicista a spisovatel. Snažil jsem se přispět k výchově občanské 

základny země. Obnově kapitalismu jsem se bránit zuby nehty, živil jsem se jako učitel a snažil jsem 

se své spoluobčany varovat před tehdy bezbřehými iluzemi o Americe. Usiloval jsem o demokratický 

socialismus. Výsledky se ukáží tak za dvě generace. 

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace jako velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

EK. Považoval jsem ji za podvod, rozkrádání společného majetku, a odmítl jsem se na ní jakkoliv 

podílet. Myslím, že mi vývoj dal za pravdu. Měli jsme našlápnuto k demokratickému socialismu 

skandinávského střihu, skončili jsme u mafiánského kapitalismu. Považuji to za jednu z největších 

promarněných šancí našich dějin. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nedalo náhodou ono 

rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?  

 

EK: Litoval jsem toho. Celý život jsem se považoval za Čechoslováka a Československo za svoji vlast, 

od Aše až do Jasiny. Leč chápu, že ve sjednocené Evropě jsou regionální mnohonárodní státy 

nadbytečné. Teď považuji za důležité, abychom všemožně usilovali o upevnění Evropské unie a 

v jejím rámci o udržení naší slovensko-české kulturní vzájemnosti, aby se nám slovenština a Slovensko 

nestaly cizí. Tu vzájemnost považuji za hluboce obohacující. Čím víc Evropa převezme naše 

administrativní záležitosti, tím víc potřebujeme kultivovat naše slovensko-české dvojkulturní 

povědomí.  

     

 

Dialog o transformaci s Ivanem Klímou8,9: 

MS: Co pro vás znamená rok 1989? Jaké naděje jste do něj vkládal, jak se naděje naplnily?  

IK: V rok 1989 padl komunismus, což byl vytoužený okamžik. Musím se přiznat, že nejsem velkým 

optimistou, a proto do převratů nevkládám velké naděje. Aspoň nemohu říci, že bych byl následně 

příliš zklamán. Přímo na toto téma jsem napsal na pokračování několik článků … Varoval jsem lidi, aby 

si nedělali velké naděje, jelikož lidé jsou stále titíž. Lidé, kteří dělali revoluci, vyrůstali většinou 

za minulého režimu a mají jen nejasnou představu o fungování demokracie.  

… Zátěž … 

                                                           
8
 Ivan Klíma *1931, český spisovatel, významná díla Soudce z milosti, Láska a smetí, Moje šílené století I., II. 

mapující jeho život ve dvacátém století. 
9
 Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 25. října 2012  v dopoledních hodinách v prostorách 

pracovny Ivana Klímy. Na Dubině 5, Praha 4, Hodkovičky   



76 
 

MS: V ekonomii se tomu říká, „path dependency,“ což bychom mohli označit jako závislost na cestě. 

Jsme s minulostí spjati … 

IK: Nepřišli jsme odněkud zvenčí nenarušeni tím, co jsme zažili, a proto bylo užitečné krotit velká 

očekávání. Myslím si, že základní se stalo, jelikož se skoncovalo s totalitním režimem. Zavedla se 

svoboda slova, svoboda pohybu, …  

MS: … také možnost volby zaměstnání.  

IK: Jinými slovy základní občanské svobody byly obnoveny, a to znamenalo obrovský přelom.  Víc se 

čekat nedalo. Pochopitelně zlozvyky, které lidi měli, se začaly projevovat, když opadlo revoluční 

nadšení. Dnes máme korupci, pokud dnes člověk nemá „doporučení,“ tak se moc daleko nedostane.  

MS: To proto, že nerozhoduje kvalita člověka, jeho profil.  

IK:  Charakterové vlastnosti se neposuzují na prvním místě. Neříkám, že to platí ve všech případech. 

Žijeme ve svobodné společnosti, záleží, kdo kde šéfuje, kdo na co klade důraz. Jistě, ona únava 

způsobí, že vlastnosti, jež by měly být v demokratické společnosti základními, na prvním místě 

nejsou. Záleží, kdo se kde přimluví, kdo je v jaké straně,  

MS: Nepřímo naznačujete, že se postupnými kroky navracíme do minulého režimu.  

IK: Nový režim dělají staří lidé a nesou si s sebou staré zlozvyky.  

MS: Jsou lidé, kteří budou tvrdit, že je více jak generaci po „sametové revoluci“ …  

IK: Nyní píši takové aforismy a v jednom z nich říkám, že neustále čekáme, že nová generace všechno 

změní, ačkoliv jsme ji sami vychovávali.  

… Naděje …  

MS: Nu, proč podle vás si lidé s rokem 1989 spojovali naděje. Byl jste rezervovaný, ale  

IK: Je to spojeno s koncem komunismu a totality …  

MS: Byl zde velký předěl, a proto byl pro mnohé důvod k „přehnané“ naději.  

IK: Lidé si dělají naděje. I v únoru 1948 si dělali naděje, ačkoliv to byl počátek katastrofy. Lidé si 

naděje dělají v okamžiku zlomu. To proto, že se změnou spojují cosi, co je nutně pozitivní. Změna 

nese jak pozitivní tak negativní rysy, při jakékoliv změně se nahoru dostává zvláštní druh lidí. Ti se 

svezou na vlně, která je vyvolána společenskou změnou. Mají „čuch“ na to, co ve chvíli změny poletí. 

Najednou se nahoru dostanou „nečekaní“ lidé.  

MS: Právě v počátku se do popředí dostali lidé z Charty 77…  

IK: Určitě.  

MS: Jednoduše to byli lidé, kteří o věcech politiky přemýšleli, někdo by mohl říci, že se tiše připravovali 

na možné „převzetí“ moci. Ti věděli, že lidé, kteří stáli v čele před rokem 1989, jsou vyčerpaní.  
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IK: To je velice vlídně řečeno o těch, kdo tu vládli.  Zároveň ve spojitosti s Chartou bych nerad 

používal slovo převzetí moci. Souhlasím s tím, že v roce 1989 se objevila řada vynikajících osobností 

včele s Václavem Havlem, jehož si nesmírně vážím, a jenž přechodu dal morální étos. Též přišli lidé ze 

zahraničí. To bylo důležité, neboť měli zkušenosti s demokracií.  

… První republika …  

IK: My jsme si cosi pamatovali z první republiky, což bylo z části idealizované a z části nedostatečně 

poznané. Shodou okolností jsem o demokracii za první republiku něco málo věděl, neboť jsem napsal 

svoji disertaci o Karlu Čapkovi a ten byl jednou z důležitých osobností tvořících politické ovzduší oné 

doby.  

MS: Dá se říci, že během obnovy demokracie, jsme mohli v dobrém navázat? Někdo může namítnout, 

že předěl je tak velký, že návaznost je iluzí. Ti, kdo tehdejší demokracii znali, nebyli mezi námi či byli 

na konci svého života.  

IK: Ano, to je pravda. Takový Václav Černý byl v tomto ohledu velkou autoritou pro naši generaci. Ale 

jistá duchovní kontinuita pokračovala. Byla snaha ji udržet a navázat na ni. To se například týká 

většiny z naší generace (myslím tím literární generaci) třeba Karla Pecky, Václava Havla…  

MS: Ano, Havel byl shodou okolností označen za člověka, jehož lze postavil vedle takové osobnosti, 

jako byl Tomáš G. Masaryk. Havel i Masaryk byli filozofy na Hradě, třebaže Havel nebyl akademickým 

filozofem, jako byl Masaryk. 

IK: Bylo více lidí, kteří se snažili navázat. V Brně byli třeba spisovatelé i politici, kteří by neměli být 

zapomenuti.  

… Komunismus …  

MS: Dobrá, vraťme se před rok 1989 … Jak vnímáte minulý režim? Jak uvažujete o komunismu? Prožil 

jste jej celý. Když nastupoval, bylo vám 17 let. Někteří z nás tvrdí, že tento systém byl zmarem. Ničil 

to, co tady bylo. Jak se k tomu stavíte? Sám jste v padesátých letech byl součástí partaje?  

IK: Myslím si, že to byl zločinný systém jako každý totalitní systém. Také to byl utopický systém. Každá 

utopie, neboť je neuskutečnitelná a slibuje nerealistické, dříve či později sahá k teroru. Jelikož 

nemůže naplnit sliby, jež lidem dala, musí zklamané lidi k součinnosti přinutit. To řečeno 

zjednodušeně je pohyb, který je pro utopický režim nevyhnutelný. Postupně jsem si uvědomoval, že 

režim je v podstatě zločinný.  

MS: Proč jste se ale stal součástí strany?  

IK: Stal jsem se její součástí, ale nikoliv struktur. Vstoupil jsem tam z důvěry v klamné sliby, ale celá 

léta jsem vlastně usiloval o změnu celého systému. Je nutné říci, že kdo byl ve straně, tak měl daleko 

více možností něco reálně podnikat pro to, aby se systém změnil. Každý pokus o reformu totalitního 

režimu, vede k jeho podkopání. 

MS: Mohl jste si říci: „Ano, když bych tam nebyl či by tam nebyli jiní slušní lidé, tak by ve straně byli 

lumpové.  
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IK: To pochopitelně též, ale to je pouze sebe obhajující floskule. Je pravda, že kdo byl ve straně, měl 

více možností než nestraník, tedy mohl i o něco více kritizovat. Z několika článků, které jsem otiskl, 

byl průšvih, ale vyšly. První moje otištěná povídka se týkala brigád mládeže a vzbudila svým 

způsobem poprask. V Literárních novinách, kde jsem měl na starosti „názorové stránky“, se konaly 

spory a hádky s cenzurou prakticky každý týden.  

MS: Jinými slovy jste se podílel na liberalizaci poměrů.  

IK: To doufám.  

… Zmar …  

MS: Když nad obdobím uvažujete, tak byste toto období označil jako období zmaru, že Češi díky tomu, 

že jsme měli dobré výchozí podmínky, tak jsme ztráceli, jelikož země, které byly na Západ od nás, měly 

úplně jiný vývoj …  

IK: Pohybujeme se ve sférách duchovních …   

MS: Ano …  

IK: Pochopitelně. Oni měli daleko více možností. Na druhé straně, když překonáváte velké obtíže, tak 

to má určitý vliv na to, že se více zabýváte svobodou, více se snažíte formulovat její podobu.  

MS: Můžeme konstatovat, že i když jste s totalitou více konfrontován, tak se vůči ní lépe vymezíte, než 

…  

IK: … ten, kdo je venku.  

MS: Více dané téma promýšlíte.  

IK: Svoboda se stává vzácnou, není samozřejmá. 

 MS: Člověk, aby něco poznal, tak to musí ztrácet.  

IK: Musí o to usilovat, musí s něčím zápasit, popírat to. Jinými slovy je to řečeno s Hegelem negace 

negace.  

MS: Soudíte, že ideologie komunismu je v něčem ospravedlnitelná? Člověk ji může podpořit z důvodu, 

že slibovala usilovat o spravedlivou společnost.  

IK: Je to utopie a ty končívají tím, že začnou páchat zločiny, když se dostanou k moci a lidé shledají, že 

utopie jsou neuskutečnitelné.  

… Komunisté v současnosti …  

MS: Nyní bych přešel do současnosti. To, že komunisté nezmizeli z politické mapy světa, může být 

z důvodu existence „romantických snah“ po lepších společnostech a také hnacím mechanismem pro 

jiné strany, které jsou součástí politického spektra. Do jisté míry mohou nastavovat zrcadlo. 

IK: Pokud se komunisté zřeknou totalitního systému, tak mohou fungovat a již to nejsou komunisté. 

Praví komunisté usilují o ustavení komunistické společnosti, jelikož je to podle jejich názoru nejlepší 
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společenský systém. Kdo v to nevěří, není komunista. Sociální demokraté, kteří chtějí demokraticky 

ustavit socialistickou, anebo aspoň sociálně spravedlivější společnost, jsou demokratická strana.  

MS: Vnímáte komunisty jako koření politické scény?  

IK: Když je jich málo, tak …  

MS: Pozor, ale jejich síla postupem času vzrůstá.  

IK: Pozoruji to. Nyní je to dvacet procent. To bychom museli říci, že nacisté jsou také kořením. Fašisté 

jsou také kořením. Nutno říci, že není velkých rozdílů mezi nacisty a komunisty. Všechny totalitní 

strany by se měly zakázat. Oni více méně zakázány jsou, ale …  

MS: … s komunistickou ideologií se u nás takto nenaložilo a jsou součástí demokratického …  

IK: Trochu odstoupili od revolučních proklamací. Nechtěl bych se dožít toho, že by získali absolutní 

moc.  

… Rozlišení komunismu, socialismu a utopie …  

MS: Ještě bych se zeptal, jak vnímáte slovo socialistický. Marx předpokládal, že kapitalismus přejde 

v socialismus a socialismus v komunismus. Co si pod socialistickým systémem představujete? 

V Československu vládla komunistická strana. Ta nesla ideje snu, jenž se měl naplnit. Přeměna 

totalitní společnosti a moci ustrnula na socialistické úrovni?  

IK: V tom, co teď píši, se zmiňuji též o Marxovi, říkám, že se ve všem mýlil, a tím se stal slavným. 

Soudím, že socialistická teorie je výronem ducha, který sedí v knihovně, vysní si svět a protože je to 

vědec, tak do toho propašuje vědecké argumenty, které jsou ovšem občas mylné. To, že tomu tak je, 

se prokáže praxí až po letech. 

MS: Dobrá, ale na toto doplácely desítky milionů lidí.  

IK: S tím souhlasím.  

MS: Máme tedy být ostražití, máme ke všemu takovému přistupovat s patřičnou opatrností?  

IK: Maximální. Utopie končívají zločiny. V knize Moje šílené století mám pasáž o utopickém myšlení a 

ukazuji, jak klasičtí utopisté …  

MS: … Campanella, …  

IK: … Morus, pokud se někdo příčil jejich konceptu, znali pro něj jediný trest: smrt. Šlo to tak daleko, 

(10:03) že například žena, jež bude nosit dlouhé sukně, které by zakrývaly její nehezké nohy, bude 

odsouzena k smrti. Zkrátka: vymyslím si ideální stát, a kdo jej nepřijme i s jeho absurdními příkazy a 

zákony, tak mu raději setnu hlavu …  

MS: To proto, že ohrožuje ideál.  

IK: Jedině s vraždou za zády se dá utopický ideál uskutečnit. Soudím proto, že všechny utopie jsou ve 

svých důsledcích zločinné.  
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MS: Soudíte, že v současném světě utopie nehrají takovou výraznou roli?  

IK: Dokud současný systém dobře funguje, tak hrozí méně.  

MS: Někdo může říci, že takový utopický je kapitalismus. To proto, že „vše vyřeší trh.“ 

IK: Kapitalismus je v tomto ohledu pragmatický. Nemá …  

MS: … snahu po absolutizaci.  

IK: To proto, že kapitalismus je tržní a trh se mění.  

MS: Zkrátka chvála dynamice.  

IK: Kapitalismus je daleko flexibilnější a není direktivní. V něm jsou jisté zákony, které jsou objektivní. 

Kdo je umí využít, tak zbohatne. Nikdo nikoho nenutí, aby se do toho pouštěl.  

MS: Je přece na člověku, zdali bude či nebude podnikat či …  

IK: … bude zaměstnanec.  

MS: Asi by se mělo dbát na to, aby člověk nebyl vykořisťován. Na kritice kapitalismu postavena 

Marxova teorie …  

IK: Ano, ale také bychom měli říci, že kapitalismus umožňuje demokracii.  

… Zánik komunismu …  

MS: Dobrá, zřejmě jste byl skeptický, co si mysleli lidé v politice, že komunisté zaniknou, že 

komunistická ideologie nebude hrát důležitou roli.  

IK: Mohli ji zakázat. Václav Havel byl v tomto benevolentní. Sám si myslím, že by ani po zákazu 

nezanikli. To proto, že by kázali své učení pod jiným názvem. Stejně to svoje revoluční učení naoko 

trochu přeformulovali. Čím se budeme více vzdalovat od komunistické praxe, tím více lidí bude slyšet 

na takové ty jejich iluze a utopické nápady. Navíc tím, že jsou v opozici, i tím, že naše společnost 

myšlenkově spíše upadá, tak budou nacházet hlasy. Jistě jim napomáhá i to, že ve společnosti se 

rozmáhá korupce. Oni na ni horlivě ukazují. Za jejich vlády byla též korupce, ale měla jinou tvářnost. 

MS: … a nebylo na ni vidět.   

IK: Ano, a nebyla tak rozsáhlá. Ale kdysi dávno jsem o tom v jedné povídce psal, kolik stálo dostat do 

správy benzinovou pumpu.  

… Demokracie …  

MS: Rád bych se nyní vrátil k otázce demokracie. Jak uvažujete o této formě vládnutí. Jde o to, že pro 

její fungování je nutný element aktivního člověka. Minulý režim podporoval spíše pasivitu.  

IK: Lidé jsou pasivní do dnešních dní.  

MS: Když vzpomínáte, tak jste nepřijímal s překvapením, jako by se lidé po roce 1989 probudili? Jako 

by prozřeli, artikulovali, co nechtějí, a poté následoval ústup. Člověk má pocit, že si řekli: „Cosi jsme 
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udělali, změnili jsme systém, ale nyní máme na to profesionály. Zkrátka démos se v kritických chvílích 

„probudil,“ ale nyní …  

IK: Myslím si, že je to snad s výjimkou Ameriky s demokracií všude stejné. Běžný člověk si říká, že je to 

fungující společnost, co bych se do toho pletl, ať se do toho pletou jiní. Jdou k volbám, sledují 

politické strany. Když politická strana, kterou volí, se dostane k moci, tak jsou víceméně spokojení a 

politický proces sledují z povzdálí. Myslím si, že je to dost běžné, pokud společnost funguje. 

Nebezpečné je, když budí pocit, že páchá další nespravedlnosti či je zcela bez skrupulí, propadla 

například korupčním manýrám, a neslouží občanům. 

 MS: Někdo může říci, že pokud je společnost na šikmé ploše, tak je dobré, aby lidé šli opětovně do 

ulic. Demokracie snad umožňuje nenásilné převzetí moci.  

IK: To víceméně umožňuje.   

MS: Francis Fukuyama tvrdí, že v roce 1989 bylo ukázáno, že jediný funkční systém je pluralitní 

demokracie.  

IK: Ano, pokud by s ní lidé byli nespokojeni, tak …  

MS: Ano, vždyť komunistický režim si také říkal, že je to lidová demokracie.  

IK: Ano, ale lidem lhal. Ne nadarmo tomu říkal Orwell novořeč.  

MS: Co podle vás chybí současné demokracii? Někdo může říci, člověk je znechucen korupčními 

skandály a lidé se s režimem neztotožňují. Co by podle vás naše demokracie potřebovala k tomu, aby 

došlo ke kýžené nápravě?  

IK: Potřebovala by odstranit korupčníky a neschopné lidi z míst, kde nyní sedí, a dostat tam lidi 

slušné. Jednoduše klást nároky na charaktery lidí. To se dnes příliš neděje.  

… Paradoxy …  

MS: Dobrá, jak vnímáte skutečnost, že síla roku 1989 byla taková, že se k moci dostali lidé, kteří byli 

charakterní.  

IK: Však tam také dlouho nezůstali.  

MS: Ano, „pragmatici“ z Občanského fóra šli do Občanské demokratické strany, zůstali tam lidé, …  

IK: … kteří šli do Občanského hnutí.  

MS: Soudíte, že problém se skrývá v tom, že lidé, kteří mají zásady, se odmítají účastnit věcí 

veřejných?  

IK: Neodmítají, myslím si, že lidé a strany, v nichž byli, vypadli ze hry. Například Občanská 

demokratická aliance.  

MS: Zřejmě narážíte na lidi jako je Pavel Bratinka, Daniel Kroupa, Michal Žantovský,  

IK: Nechci zmiňovat žádná jména. 
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MS: Poté, co odešli z politiky, tak nás reprezentovali.  

IK: Výborné je, že je ani nezavřeli, ani nezlikvidovali. Pragmatici je „vystrčili.“  

MS: Vnímáte to tak, že do politiky nejdou lidé, kteří jsou nositeli hodnot, za nimiž je nějaká práce a 

kteří nechtějí sloužit vlastní kapse.  

IK: Tam, kde takoví lidé v čele, tak strany ve volbách propadají. Mimo jiné, protože nemají peníze.  

MS: To je například i Strany zelených nebo lidovců.  

IK: Ano, lidovci mají navíc smůlu, že v této ateistické zemi představují v politice křesťanskou linii. U 

nich je to trochu složité. Na Moravě, kde je větší religiozita, jsou silní, avšak v Čechách katolická 

strana asi nemá mnoho šancí.  

MS: Možná bude … A to díky zkušenosti se stranami jako jsou strany Věci veřejné, tak zase je šance, 

že se strana lidová dostane do poslanecké sněmovny.  

IK: To je možné, ale pochybuju, že by mohla příliš uspět.  

… Lidé …  

MS: Pokročme dále. Soudíte, že v politice je důležitý element člověka … Máme sice strany, které jsou 

strukturou, ovšem důležitý je člověk. Ti, kteří jsou nositeli programu, vizí, v politické oblasti neuspějí. 

Jaká je podle vás síla člověka v politice a veřejném prostoru?  

IK: Vaše otázka je příliš široce formulovaná. Závisí to na definici, co rozumíte pod pojmem: člověk. 

Možná by bylo lepší nahradit pojem člověka za občana. Též záleží na určitém charismatu konkrétního 

člověka. Uvedl bych negativní ne pozitivní příklad. Vezměte si Hitlera. Ten měl jistě charisma. Byl 

vynikající řečník, dovedl přesně formulovat, co lidi tížilo, a zhloupnul během několika let téměř celý 

národ a dovedl lidstvo na pokraj zkázy. Je to případ osobnosti, která má charisma, řečnické nadání a 

schopnost formulovat to, co je takzvaně ve vzduchu.  

MS: Byla hospodářská krize  

IK: Jistěže ano. Příležitost se vždy nalezne. To jsem zmínil negativní charisma. Pak ale existuje kladné 

charisma. Měl je třeba Václav Havel, možná i proto u některých lidí budil obdiv a u jiných odpor.             

MS: Lidé se mu vysmívali jako idealistovi, snílkovi … 

IK: Přímo se hovoří o „pravdoláskařství“. Ti, kdo tenhle termín vymysleli, tak deklarují svoje pohrdání 

morálními postoji vůbec. 

 MS: Pokud měli dost stoupenců, tak se přirozeně promítlo do povahy společnosti. Na druhou stranu 

zde byli stoupenci Václava Havla, kteří se jeho slovům nevysmívali.  Když prezident Havel zemřel, 

mnozí z nás si uvědomili, že jeho význam překročil hranice země. Snad díky idealismu, který hlásal a 

jeho naplňování. Jednoduše byl jiný než ostatní.  

IK: Nastolil jste otázku vůdců. Chybí nám pozitivní vůdci. Soudím, že Klaus je příliš pragmatický jemu 

chybí, ono charisma, které by překročilo úzkou vrstvu stoupenců.  
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MS: Avšak Václav Klaus je přijímán v zahraničních kruzích, oslovuje lidi …  

IK: Osobností nepochybně je, nicméně nemá charisma, které měl Václav Havel.  

…  Kultivovanost …  

MS: Někdo by mohl říci, že demokracie je takový systém, díky němuž se kultivovanou formou řeší 

společenské problémy. Nemáme usilovat o charismatické postavy, ale spíše se snažit, abychom měli 

dobré mechanismy, které včas a efektivně eliminují toho či ty, kdo by si chtěli hrát …  

IK: Máte naprostou pravdu. Není to však v rozporu s tím, že můžeme mít charismatické vůdce, kteří si 

nebudou hrát na nadřazené a budou znát své meze.  

MS: To je nutné pro fungování systému.  

IK: To je pravda jak o Havlovi, tak o Klausovi. U nich nehrozilo, že by nastolili diktaturu. Jestliže si 

populární osobnost na čelném místě neklade meze, může to být pro demokracii nebezpečné. 

 MS: Možná mírně odbočím, ale nabídnu příklad. Když si člověk prochází události doby minulé, tak 

narazí na konec roku 2000, kdy byla takzvaná „televizní krize.“ Lidé se postavili proti způsobu 

jmenování ředitel veřejnoprávní televize. Občané poukázali na fakt, že způsob, jak byl jmenován, 

nepatří do demokratické kultury západního střihu. Lidé tak dokázali svou kultivovanou silou pomoci 

k nápravě věcí. 

IK: Bylo to zvláštní období. Vzpomínám si, že tam byla paní Bobošíková, …  

MS: … také pan Hodač. Národ povstal. Lidé naplnili Václavské náměstí. Byl to signál, že byla 

překročena mez v jednání, jež je ve slušné společnosti nemyslitelné.  

IK: Televize má výhodu, že se jí podařilo zmobilizovat lidi. To proto, že k tomu má patřičné kanály. 

Soudím, že to byla zajímavá událost, byl jsem přitom.  

… Hodnoty …    

MS: Mírně bych se vrátil. Ve svém uvažování jste se dotkl hodnot, že se lidé vysmívají heslu, které 

dávalo mravní étos sametové revoluci. Tážu se též, že sám se slovem láska pracujete …  

IK: … možná v jiném slova smyslu.  

MS: Bez lásky a pravdy život není možný. Shodou okolností pravda se táhne českým duchovním 

odkazem a je příspěvkem do evropského myšlení. Co soudíte o lidech, kteří se vysmívají? Jak pravda, 

tak láska mají konstitutivní povahu?  

IK: Lidé se tomu vysmívají, neboť nesnášejí Václava Havla. Mně některé polemiky s Havlem tohoto 

typu připomínají polemiky z dob komunismu, kdy se vzaly některé termíny, které byly vcelku 

pozitivní, avšak naplnily se negativním obsahem a zesměšňovaly se. Je to naprosto nečestné a hlavně 

potutelný způsob polemiky. Vezmu si slovo láska a začnu se mu posmívat. Můžete se posmívat 

všemu, co je vznešenější a na ulici dojdete potlesku.  

MS: Není náhodou zesměšňování hodnotných věcí degradováním člověka?  
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IK: Pochopitelně, že ano. Lidé, kteří to dělají, si to nemyslí. Oni mají pocit, že Havel je pro ně 

symbolem slabosti, měkkoty, smířlivosti, nadměrné tolerance, …  

MS: Měkkoty? Vždyť dokázal vzdorovat komunistickému režimu? Kdo by to vydržel?    

IK: To je pravda.  

MS: Málem jej to stálo život.  

IK: Máte pravdu.  

MS: Dobrá. Bez hodnoty pravdy bychom tedy žít nemohli.  

IK: Mně nemusíte přesvědčovat, já si to také myslím.  

MS: Důležitou hodnotou, kterou jsme též zmínili na počátku našeho dialogu, byla svoboda. Svobod 

může být několik. Kdo nemohl podnikat, tak jistě přivítal ekonomickou svobodu. Také máme svobodu 

politickou, tedy možnosti participace. Nestává se náhodou tato svoboda neprávem opovrhována? To 

proto, že lidé se neúčastní na veřejném životě, neúčastní se možnosti volby.  

IK: Řekl bych, že opovrhovaná není. Lidé si ji váží.  

MS: Když se ale podíváte na poslední výsledky senátních voleb v roce 2012, tak ani ne pětina 

obyvatelstva využila své právo a je ochotna se účastnit správy věcí veřejných.  

IK: Ani ne pětina. U senátu je to zvláštní. Od samotného zřízení se šířil názor, že jde o zbytečný orgán, 

že to stojí pouze peníze, nic z toho nevzejde a instituce nemá žádné pravomoci snad jen, že 

legislativní proces zdrží. Ale senát má třeba významné právo jmenovat ústavní soudce … To je něco, 

co občan nevnímá jako tak podstatné. 

MS: Nu, ale pokud se člověk má zájem „nazývat“ občanem, tak …  

IK: Lidé nemají příliš zájem nazývat se občany. 

MS: Nemají? To znamená, že také nechtějí být svobodní v tom pravém slova smyslu.  

IK: Zajděte si do hospody čtvrté kategorie a chvíli sledujte, co lidi zajímá …  

MS: Někdo může říci: „Sakra, kvůli čemu se zde konaly změny, kvůli čemu jsme se vydali na cestu 

změny.  

IK: Dvacet procent lidí volí komunisty, ty musíme odečíst, polovina lidí nejde k volbám, tak ty také 

musíme odečíst. Zůstane nám těch pár, kteří se změny účastnili, šli do těch ulic, cinkali klíči. Ostatně ti 

jsou nyní staří, nebo dokonce už zemřeli. 

MS: Myslíte si, že cosi podobného je i za našimi hranicemi?  

IK: Soudím, že když demokracie není v přímém ohrožení, tak spousta lidí se o její osud nezajímá.  

MS: Má jiné preference.  

IK: Ano, mají jiné starosti. Lidé se zajímají, kolik si vydělají, nakolik je ohrožuje nezaměstnanost …  
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MS: To je právě ekonomická svoboda.  

IK: Zkrátka pro většinu lidí to není podstatné. Slušně to funguje, … 

MS: … ale když ob týden občan poslouchá, kde se co stalo ve věci korupce, tak to něco normálního 

není.  

IK: Na to jsou lidé naštvaní …  

MS: Ne nadarmo se koncem devadesátých let počal razit termín „blbá nálada.“ To, že nejsem 

účastníkem veřejného prostoru, že se dívám na věci, které se kolem mě odehrávají, tak mohu být 

naštván sám na sebe.  

IK: To máte pravdu, ovšem takový je stav společnosti. Pro mě osobně byla volební účast skličující.  

… Kapitalismus …  

MS: Pokročil bych dále, třebaže s hodnotami má další téma hodně společného. Je jím kapitalismus. Co 

jste od něj jako intelektuál, spisovatel očekával od společnosti založeného na volném trhu? Působil 

jste v zahraničí, kde je jeho součástí.  

IK: V roce 1968 jsme uvažovali následně. Hovořím o spisovatelích, kteří o ekonomii měli okrajový 

zájem. Na to zde byl Ota Šik a jiní. Zastávali jsme názor, že nejklíčovější podniky, banky, by měly 

zůstat ve vlastnictví státu. Sám to nepovažuji za rozumnou ideu. Stát sám o sobě je zdrojem korupce, 

byrokracie, … To jsme si teda představovali během Pražského jara. V roce 1989 tato představa nebyla 

a …  

MS: … svět byl jinde …  

IK: … a my jsme byli jinde. Kapitalismus je podle mě nejlépe fungující ekonomický systém, s výhradou, 

že to, co funguje dnes, nemusí fungovat vždy. 

 MS: Někdo tvrdí, že definice kapitalismu je do jisté míry obdobná s definicí demokracie v tom ohledu, 

že jsou to systémy nedokonalé, ale nic lepšího jsme nevymysleli. Demokracie je společenský systém a 

kapitalismus je hospodářský systém. Zde jde také o to, abychom usilovali o demokratický kapitalismus 

a ne o kapitalistickou demokracii. Zmiňuji to proto, abychom usilovali o demokracii pro každého a ne, 

aby demokracie byla pro ty, kdo jsou vlastníky kapitálu.  

IK: Řekl bych, že demokracii, kterou zde máme, a která je na Západě v Americe, tak to je demokracie 

pro každého. Samozřejmě, když má někdo miliardu v bance, tak je v jiném postavení než někdo, kdo 

čeká na důchod od státu, neboť nemá peníze na jídlo. Dokud je společnost nerovná, tak nebudou 

nikdy rovné příležitosti ani životní podmínky pro všechny stejné. Člověk má stejná občanská práva. 

Když bohatý kapitalista někoho zabije, tak jej budou stíhat stejně jako chudého.  

MS: Nu, ovšem …  

IK: … Jen asi bude mít lepšího advokáta.  

MS: Ano, ale někdy je rozdíl, když máte schopného advokáta než advokáta ex offo, …   

IK: Daný viník bude stíhán dle zákona a mělo by být jedno, zdali je chudý či bohatý.   
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MS: Zde jde také o to, aby kapitál nevládnul. Ne nadarmo se říká, jeden člověk, jeden hlas.  

IK: Vím, nač narážíte. V zemi tak mohou vládnout banky, …   

MS: Stačí, když se podíváte na Baťu - usiloval o službu lidem.  

IK: Baťa byl Baťa.   

MS: Není náhodou dobrou inspirací?  

IK: To ano, ale …  

MS: … soudíte, že je to neopakovatelné?  

IK: Svým způsobem neopakovatelné. Byl to naprosto výjimečný podnikatel. Navíc mu k úspěchu 

napomohla i válka. Rozhodně to byla výjimečná osobnost.     

MS: Ale nemělo by se říkat, že to nemá opakování.  

IK: Vůbec není řečeno, že se nemůže objevit obdobně pozoruhodná osobnost.  

… Blahobyt …  

MS: Nu, s kapitalismem souvisí také otázka blahobytu, jeho výše. Kapitalismus se vyznačuje hojností, 

plánované hospodářství nedostatkem. Sám však jste na toto téma pojednal v provokativní eseji 

nazvané „Jak přežít blahobyt.“ Co je podle vás na blahobytu hanebného?   

IK: Můj přístup k problematice naší civilizace byl tak zvaně ekologický. Tázal jsem se, jak má přežít 

lidstvo, které vysává cenné zdroje a velmi často se chová nesmyslně. Například spalování nafty, 

naprosto zbytečné ježdění sem a tam je z mého pohledu nesmyslné, jelikož nafta je důležitý a 

neobnovitelný zdroj. Takto jsem k tématu blahobytu přistupoval. Osobně si myslím, že se dá žít 

daleko rozumněji, než jak žijeme.  

MS: Někdo řekne, že bychom měli důvěřovat trhu, neboť ten zajistí optimální alokaci zdrojů.  

IK: Ano, to říkal třeba můj otec, byl vynikající technik. Lidé, tvrdil, vždy naleznou cestu, jak vyřeší 

problémy, které nastanou. Lidé se nestarají o to, co bude za 30 let, ale starají se o to, co je nyní.  

MS: Není toto v Bibli? Ta radí, abychom řešili své problémy, které přináší onen den. Nestarej se o 

řešení problémů, které budou v daleké budoucnosti.  

IK: Nevím přesně, které místo v bibli máte na mysli. Na druhou stranu i v Bibli promlouvají proroci, 

kteří varovali před tím, co přijde, když se lidé nenapraví.  

MS: Můžeme konstatovat, že usilovat pouze o hmotný blahobyt je pošetilé, třebaže snaha po dohnání 

byla velká. Naše země byla obklopena bohatými státy – Rakouskem a Německem. Z dlouhodobého 

hlediska bychom se měli řídit tezí: „Usiluj především o boží království a vše ostatní ti bude přidáno …“ 

Člověk se může setkat s postojem, že usilování o hmotný blahobyt je náhražkou deficitu v duchovní 

stránce života. Zkrátka pokud duchovní stránka není patřičně rozvinuta, tak hmotné slouží jako výplň.  

… Intelektuálové ve společnosti …  
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MS: Pokročme dále. Rád bych se zeptal, jak vnímáte roli intelektuála ve společnosti?   

IK: Spisovatel, intelektuál … Nejprve se vás musím zeptat, kdo je to intelektuál?  

MS: Snad je to ten, kdo používá …  

IK: … rozum.  

MS: Ten snad spisovatelé nepoužívají?  

IK: Vždy jsem říkal, aby mi nejprve řekli definici intelektuála. Argumentujete, že je to ten, kdo používá 

rozum.  

MS: Je to ten, kdo je na rozum „odkázán.“  

IK: Dobrá, ale nyní jste se tázal …  

MS: … jakou roli má intelektuál před rokem 1989 a poté. Byla tato část společnosti respektovanou?  

IK: Intelektuál, jak mu rozumím, je ten, kdo se s rozumem dívá na společenské problémy. Nějaký 

vědec, který používá rozum, ale užívá ho k vymezeným cílům v oblasti techniky, se třeba za 

intelektuála nepovažuje.  

MS: Možná lidé z kavárny Slávie byli intelektuály …  

IK: Ano, ale to byli povětšinou umělci a ti „neodpovídají“ intelektuálům. Dobrá, jaká je role 

intelektuálů?  

MS: Jaká byla před rokem 1989 …  

IK: V době komunistického režimu byla role intelektuálů snadněji vymezitelná. Pro mě to byl zápas 

s totalitním systémem. To byla hlavní úloha, hlavní poslání. Lze říci, že se to krylo se vším, co jsme 

dělali v samizdatu až po různé „tajné“ schůzky.  

MS: Nesnažil si minulý režim spisovatele – intelektuály „ochočovat“?  

IK: On se je snažil ochočit. Korumpoval, jak mohl. Víte, intelektuál potřebuje ideál. Ten mu nedal. 

Z počátku komunistický režim nějaké ideály dával, spoustu lidí také oklamal. Za doby normalizace, 

když již vše zkrachovalo a ještě byl režim podpořen okupačními silami, už neměl, co by nabídl. Na 

základě toho režim své intelektuály ztratil. Zkrátka většina skutečných intelektuálů, schopných lidí 

s režimem zápasila, nebo jej kritizovala. Na své straně neměl skutečné intelektuály.  

MS: Po roce 1989 došlo k obrodě postavení tohoto stavu? Sám Bělohradský dodává, že je to osoba, 

která je vážená obcí.  

IK: Na chvíli snad ano.  

MS: Domníváte se, že je nutné, aby společnost měla své intelektuály, kteří budou mít korektivní 

funkci?  

IK: To je jich úloha.  
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MS: Soudíte, že síla hlasu spisovatelů před rokem 1989 a dnes je stejná? Ve vašem eseji „Jak přežít 

blahobyt“ máte povzdech, že těch pohledů na světě je tolik, že hlasy i dobrých lidí mohou zapadnout. 

Je zde přemíra všeho …  

IK: To je součást blahobytné společnosti. I názorů má tolik, že to zavaluje …  

MS: … a nikdo neposlouchá. Lidé si toho ani nevšimnou. Je inflace slov … 

IK: Přesně.  

MS: Jak si vysvětlujete skutečnost, že minulý režim byl ostražitý k tomu, co kdo říkal. Když člověk říkal 

pravdu, tak za pravdu šel do vězení a dnes …  

IK: To máte tak. Když pravdu nesměl nikdo říkat, pak tomu, kdo ji říkal, všichni naslouchali. Když 

pravdu říká každý, tak mu přestanou naslouchat.  

MS: To s tou pravdou je hodně relativistické …  

IK: Ne, není to relativistický přístup. Ve chvíli, když je něčeho dostatek, tak na to nemusíte stát ve 

frontě.  

MS: Takovým příkladem v minulém režimu byly banány, pomeranče.  

IK: Ano, dnes, když o ně máte zájem a máte peníze, tak si je můžete koupit. Tak je to i s tou pravdou. 

Jdete a koupíte si ji.  

MS: S pravdou se dobře kšeftuje?  

IK: V knihkupectví si můžete koupit strašně zajímavé knihy, které pojednávají o všech otázkách, které 

se týkají občana – člověka. Intelektuál toto potřebuje, to si přál.  

MS: Dobrá, ale intelektuál ale také potřebuje patřičnou odezvu ze strany publika.  

IK: Píše a jistě najde někoho, kdo mu to otiskne, ale strašně málo lidí mu na to odpoví.  

MS: Soudíte, že receptivita před rokem 1989 byla ze strany čtenářů větší?  

IK: Samozřejmě.  

MS: Zřejmě je to díky tomu, že každý v současnosti má možnost „stát“ se spisovatelem. V oblast 

kultury, knih je trh …  

IK: To ano, ale pořád existuje rozdíl v kvalitě.  

MS: Například nakladatelství Academia netiskne každému.  

IK: To, že tisknu v Academii, není vůbec dáno kvalitou. Je to dáno tím, že v době, kdy jsem tam začal 

publikovat, tam byl ředitelem Alexandr Tomský, jenž mě vydával venku …  

MS: Byl jste vydáván v nakladatelství Rozmluvy.  
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IK: Ano, přetáhl mě tam stejně jako Ivana Krause. Ale je to výborné nakladatelství, jsem moc rád, že 

tam můžu vydávat. 

 MS: Člověk, aby dnes oslovil své čtenáře, činí to s menší námahou. Máte-li dobré téma, je-li dobře 

zpracováno, tak svou práci umístníte na Internet. Máte-li štěstí, můžete se časem stát respektovaným.  

IK: Právě to přispívá k velké inflaci. Navíc na Internetu jsou blázniviny, které zaujmou bláznivinou a je 

to možná čtivější než seriózní práce.  

MS: Položím vám hypotetickou otázku, soudíte, že kdybyste dnes začínal, pokud by zde nebyla 

čtyřicetiletá cenzura a žili jsme ve standardním západním prostředí, tak byste dosáhl výšek, byť vím, 

že vaše práce byla oceněna už tím, že jste byl překládán do jiných jazyků …  

IK: Nevím. Příliš politicky jsem nepsal. Také jsem vyšel v překladech v řadě zemí. Zřejmě to zaujalo 

jinou než pouze politickou stránkou.  

… Ekologie …  

MS: Nu, je dobré se ještě zeptat na jednu oblast. Jste člověk, jenž má ekologické uvažování. Je podle 

vás lidskou povinností pečovat o planetu? Životní prostředí Československa bylo s jistou nadsázkou 

charakteristické větou, že vzduch se nedal dýchat a voda pít. Transformace měla pomoci k jeho 

konsolidaci. Soudíte, že ekologické východisko mělo být jedním ze základních východisek v rámci 

proměny?  

IK: Ano.  

MS: Když se podíváte za hranice k západním sousedům, myslíte si, že máme dost co dohánět?  

IK: Sám jsem to dlouho nesledoval, a tak má odpověď nebude kvalifikovaná. Musím říci, že se toho 

po roce 1989 udělalo pro čistotu vody i ovzduší dostatek. Do této oblasti se investovaly miliardy.  

MS: Dobrá, ale například vzrostl počet automobilů. V takové Praze je více automobilů než ve Vídni.  

IK: Ano, ale kdyby zde byl takový provoz, jako je ve Vídni či Mnichově, tak by Praha byla totálně 

neprůjezdná.  

MS: Například vlastnictví automobilu souvisí s konzumním životem.  

IK: Sám jej vlastním, ale používám jej jen v případě nutnosti. Moderní svět je tak postaven. V Americe 

již nejsou v některých částech města už chodníky.  

MS: Vyjděme z naší situace. Jsme ve střední Evropě. Přes Česko vede transit a máme hustou železniční 

síť. Jak si vysvětlujete fakt, že místo toho, aby se přes nás přepravovaly kamiony, tak jezdí přes dálnici.  

IK: Ano, to je jedna z věcí, za kterou zelení bojovali a bojují.  

MS: Ukazuje se, jaká je zde velká síla betonářské lobby.  

IK: Betonářské? V tomhle případě spíš autodopravců. Společnost není řízena ekology. Chraň Bůh, aby 

tomu tak bylo. To proto, že by to byla utopická společnost. Je nutné najít kompromis, bylo by dobré 

na větší vzdálenosti vozit zboží vlaky, je to ekologicky a snad i ekonomicky rozumnější.  
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MS: Například ve Švýcarsku je taková spolupráce. Místo toho, abyste jezdil autem, tak auto dáte na 

vlak.  

… Historie … 

MS: Rád bych se zeptal na význam historie a vyrovnávání se s ní. Co si pod oním vyrovnávání 

představujete? Osvětlujeme tím naše omyly …  

IK: Vyrovnat se s ní znamená kriticky ji zhodnotit. Tedy, že to bude bez neustálých ohledů, že jsme 

v tom byli všichni namočeni. Jako se Němci začali vyrovnávat s nacismem, tak se musíme vyrovnávat 

s komunismem. Musíme říci, že to byl zločinný režim, kterému sloužily dvě třetiny lidí.  Měli bychom 

tu službu rozdělit na aktivní a pasivní. Ale ani ty aktivní zřejmě nemá smysl volat před soud. 

 MS: Dá se namítnout, že byl přijat zákon o …  

IK: … zločinnosti komunistického režimu.  

MS: Psal se rok 1993. Lidé, kteří se podíleli na režimu, ti odsouzeni nebyli. Lidé, jako starý pan 

Grebeníček …  

IK: K tomu nedošlo. My jsme se s komunistickým režimem nevyrovnali. Toto nám chybí a je to 

nedostatek našeho vývoje po roce 1989. 

MS: Někdo může říci, že kdybychom se v tom začali šťourat, kdybychom začali komunisty odstraňovat 

v počátku politických proměn, tak by přechod nebyl tak hladký. Lidé, kteří měli informace, kapitál, tak 

by nemohli působit.  

IK: To je pravda. Na druhé straně kandidují na prezidenta lidé, kteří byli v komunistické straně. To už 

je přespříliš tolerance. 

MS: Myslíte si, že lidé, jež měli napojení na komunistickou stranu, by neměli být na čelných pozicích 

společnosti.  

IK: Rozhodně ti, kteří byli ve straně po sovětské okupaci. Myslím, že ti by neměli reprezentovat 

společnost. V dnešní společnosti je dost lidí, kteří nebyli nikdy ve straně. Vím, že ve straně byla 

spousta lidí, kteří tam lezli s čistě kariéristických důvodů zvláště po roce 1968. To svědčí o jejich 

charakteru. Takoví by neměli zastávat zodpovědné funkce. Kariérismus je odporný rys.  

MS: Dobrá, jak jste vnímal integraci do západních struktur, to znamená Evropské unie, NATO. Člověk 

si v paměti může vybavit běh na Západ. Bylo to dle Vás logické vyústění?  

IK:  Souhlasím s tím.  

MS: Jakých omylů se tato země při budování kapitalismu a demokracie dopustila? Nač byste 

upozornil?  

IK: … Jistě jich bylo hodně, ale nejsem z těch, kdo se jenom na ně zaměřují.  

MS: Jakou vidíte budoucnost této země v rámci spojené Evropy a globalizovaného světa?  
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IK: Tato země byla zemí vzdělaných lidí, dobrých řemeslníků, mnoha odborníků, velice výrazné 

kultury hudební, literární, výtvarné. Tvrdil Philip Roth, když jsme se na toto téma bavili, že jsme 

mimořádně úspěšným malým národem, srovnejte si, říkal, kolik máte výrazných osobností ve 

srovnání se Švédy, s Finy, Nory, s Belgičany. 

 MS: Zmínil jste menší, ale bohaté.  

IK: Philip Roth hovořil hlavně o umělcích. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

IK: Jako člověk, který celý život píše, tedy sérií článků. Také jsem svolával schůzi PENu, (jehož jsem byl 

v té době předsedou) na níž byla založena Obec spisovatelů. Také jsem mluvil na řadě schůzí na 

fakultách a v Národním divadle. 

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

IK: Pouze tím, že jsem využil svou kupónovou knížku. Určitě jsem na této privatizaci nezbohatl. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nedalo náhodou ono 

rozdělení eliminací slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také opětovného nalezení v Evropské unii?          

IK: Asi to zní příliš pragmaticky, ale myslím si, že zabránit rozdělení nešlo. Slovensko nemělo s Českem 

společné dějiny s výjimkou času po první světové válce (do rozdělení) a vzniklo poněkud uměle právě 

na konci zmíněné války. Zveřejnil jsem před blížícím se rozdělením článek, v němž jsem psal, že 

samozřejmě v době klidu a míru není zapotřebí v tomto prostoru mít co nejsilnější stát. Ale současná 

situace nemusí trvat věčně. Zatím trvá a naše vzájemné styky jsou ty nejlepší a není tedy proč truchlit 

po jednotném státu. 

 

 

Dialog o transformaci s Jiřím Stegbauerem10,11: 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jak jste vnímal daný režim v tomto význačném předělu? Co jste si 

sliboval od oné změny, která v roce 1989 nastala?  

JS: Myslím si, že jsem patřil a patřím do proudu naprosté většiny lidí v tomto národě, kteří očekávali 

s tou změnou zásadní změnu systému, navrácení základních demokratických hodnot. Navzdory 

totalitě jsme generačně trochu byli, zejména v rodinách a v soukromí, symbolicky odchováni v odkazu 

tradic první republiky. S vývojem osobního poznání se ukázalo, že dané odkazy na prvorepublikové 

tradice nám ne vždy byly prezentovány v objektivní míře tak, jak se historicky udály. Často se zde cosi 

                                                           
10 Jiří Stegbauer *1949, český nakladatel a vydavatel, majitel pražského Nakladatelství Ostrov, přední 
poděbradský patriot.  
11

 Dialog byl natočen v neděli 26. června 2011 v dopoledních hodinách v prostorách kavárny hotelu Libenský, 
lázeňská Kolonáda, Poděbrady.  
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symbolicky zužovalo. Nikdy nemůžeme pominout osobnostní vývoj každého jedince tak, jak procházel 

dobou. Nyní bych řekl, co poznamenalo mne.  

… Minulost …  

JS: Narodil jsem se na počátku roku 1949. S úsměvnou nadsázkou mohu říci, že jsem dítě února 1948, 

pokud to přepočítám na měsíce. Rodiče si kompenzovali neštěstí komunistického puče jinými 

záležitostmi. To tak ale v dějinách bývá. Můj otec byl v Poděbradech úspěšným podnikatelem. Po 

roce 1948 mu komunisté velice rychle sebrali jeho firmu. Nedal se do komunistické strany a naopak 

nechodil k volbám, což tenkrát předurčilo sankce. Jak vůči jemu osobně, tak potažmo vůči rodině, jak 

to za systému chodilo. Osobně jsem byl vychováván v rodině, kdy se v mých dětských letech 

například poslouchala Svobodná Evropa. Z rodiny jsme věděli, že se o tom nesmí hovořit. Lze říci, že 

se nám dostávalo poměrně hodně informací, které byly kritické vůči totalitnímu systému. Pomohly mi 

nahlížet na systém, v němž jsem žil, byť nám byl malován od dětství socialistický optimismus, jenž byl 

falešný. Dítě tomu spíše podlehne. Rodina měla vliv, že jsem se na to mohl dívat kritičtěji a 

s odstupem. Bylo by však iluzorní si myslet, že by se mě to socialistické vymývání mozků nedotklo. 

Samozřejmě, že jsme určitému optimismu podléhali, a to vlivem školy i vlivem celé dobové 

propagandy. Měl jsem v dětství velmi silný negativní zážitek, když někdy v polovině padesátých let 

mého otce zavřeli. Byl téměř rok ve vazební věznici v Praze na Pankráci. To proto, že se mu 

poděbradští komunisté chtěli pomstít. V pozdější době otec uváděl, že se tam v tomto kontextu jako 

v mnoha jiných smutných místních případech jmenovitě projevil pan Felkr, tehdejší významný 

poděbradský komunista. Důvodem msty bylo, že otec „nekonvertoval“ ke komunistům, ale naopak 

ani zásadně nechodil k volbám. Konečně byla nalezena jistá záminka, když otec byl účelovou lží 

obviněn z toho, že zavinil autonehodu. Rodina byla bez otcových příjmů, chtěli nás srazit chudobou, i 

tak to v té době dělali. Do roka však byl otec osvobozen, což tehdy byla poměrně vzácná záležitost, 

dostal ho z toho výjimečně solidní advokát ex offo. Naopak skuteční viníci nehody, vojáci, byli 

potrestáni. Avšak msta komunistů pokračovala, otce i maminku pracovně šikanovali, táta nesměl pak 

dělat ani účetního v poděbradské mlékařské výrobně, šel v pracovním zařazení níže a níže, až se stal 

skladovým dělníkem a zametačem dvorů. Otce za to všechno, ani za věznění, nikdy nikdo 

neodškodnil, ani rodinu. Dále byl policejně a politicky sledován. A jak byl občansky „rehabilitován“? 

Někdy v roce 1963 či 1964 za ním přišli dva muži, otec vyprávěl, že doslova v dlouhých kožených 

pláštích, které nosili zejména příslušníci Státní tajné policie (StB). Přišli do jeho zaměstnání, bylo to v 

národním podniku Laboratorní přístroje Chotutice, kam otec dojížděl a kde dělal prostého dělníka, 

jenž stereotypně stříhal nějaké kusy ochranných hmot na pákových nůžkách. A řekli mu jediné: 

Můžete si najít práci v Poděbradech i jinde, takovou, kterou si sám seženete. 

MS: Komunisté se tak mstili celým rodinám, že?  

JS: Tak tomu bylo. Sám jsem patřil do skupiny úspěšných žáků základní školy. V roce 1958, když mně 

bylo devět let, mě silně ovlivnila četba knih komunistickým režimem zakázaného autora Jaroslava 

Foglara. Je nutné připomenout, že dílo Jaroslava Foglara bylo počátkem padesátých let odstraněno ze 

všech veřejných knihoven včetně školních, a proto kolovalo jen mezi lidmi. Možná o to víc se četlo. 

Půjčil jsem si od kamaráda první foglarovku a ta mě ovlivnila na celý život. Mohu to říci s jistým 

úsměvem. Zachránila mi dětství. Založili jsme si podle Foglara klub. Začali jsme dělat i věci, které byly 

předmětem činnosti zakázaného skautingu. Věděli jsme, že to můžeme dělat jen víceméně tajně. Co 

je tam zvlášť zajímavé a pozoruhodné? My jsme podle Foglarovy inspirace z knihy Záhada hlavolamu, 
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podle vzoru Rychlých šípů začali vydávat školní časopis. Bylo to na počátku šedesátých let a chodili 

jsme na devítiletou školu. Zprvu byl časopis připraven v průklepových kopiích a ručně vybarven, ale 

poté nám dovolili, abychom ho rozmnožovali na školním lihovém cyklostylu. Tenkrát všechny ty 

tiskové blány, na nichž se to tisklo, byly přísně hlídané, evidované, aby se náhodou nerozmnožovaly 

protistátní materiály. Nás kupodivu nikdo nekontroloval, a proto jsme si tam vlastně ilegálně tiskli, co 

jsme potřebovali. Tedy i věci pro náš klub. Později i pro neoficiální celostátní Klub sběratelů, který byl 

prvním pojítkem mezi příznivci „foglaringu“, trampingu, ale i stále zakázaného skautingu. Z Klubu 

sběratelů vznikl v roce 1966 celostátní oficiálně nikde neregistrovaný Klub přátel J. Foglara. Byl jsem 

ve svých sedmnácti mezi jeho zakládajícími členy s legitimací číslo čtyři, ostatní spoluzakladatelé byli 

dospělí. Jak se však později ukázalo, předním iniciátorem vzniku byl pražský úspěšný totalitní policista 

Josef Skorkovský. Když jsme to zjistili, byl to šok. Ale nikdy, ani při archivním zkoumání po roce 1989, 

se neprokázalo, zda za jeho aktivitami stála StB. Možná se „jen“ chtěl obohatit, protože už tenkrát 

staré knihy a časopisy s Foglarovými díly a skautskou tématikou měly značnou cenu. Ovšem je nutné 

si také připomenout, že šedesátá léta přinášela pozvolné politické uvolňování, které vrcholilo 

Pražským jarem 1968. 

MS: Režim k vám byl svým způsobem milosrdný.  

JS: Ano, měli jsme to sami pro sebe. V tom školním časopisu jsme od počátku na pokračování vydávali 

Foglarovu knihu Záhada hlavolamu. Měli jsme v této republice primát, což nám pak sdělil sám 

Jaroslav Foglar. Říkal, že se nikdy nedozvěděl, ani později, že by se někomu podařilo v této zemi v 

době zákazu jeho díla vydávat „oficiálně“, tedy i ve škole jakoukoli jeho knihu. To, že si lidé jeho knihy 

opisovali, to se stávalo, nicméně toto se nepřihodilo. Přičítám to jedné zvláštní okolnosti. Svým 

způsobem to obsahuje i rozporuplnost té doby. Koneckonců každá doba s sebou nese vlastní 

rozporuplnosti. Na základní škole v Poděbradech jsme měli třídní učitelku Irenu Korečkovou. Původně 

to byla velká soudružka, svazačka padesátých let, která během doby ze svazáckého opojení 

vystřízlivěla. Byla to velice férová žena. V té době dělala předsedkyni komunistické organizace na 

devítileté škole. Ona musela tehdejší vydávání Foglara zakázat, nebo podpořit. A ona to u vedení 

školy prosadila. My jsme tohle vůbec neřešili a dověděli se o tom až po letech. I tohle a mnoho jiných 

případů svědčí o tom, že zdaleka ne vše bývá v generačních vlnách jen černobílé. 

MS: I v necharakterním se může nalézt charakterní. 

JS: Ano, osobnostní vývoj bývá často značně komplikovaný. Zmíněná paní Irena Korečková v roce 

1968–1969 odsoudila sovětskou okupaci Československa. Byla vyloučena z KSČ, odstraněna ze 

školství a nikde nesměla učit. Také u ní se opakoval ten politicky diskriminační postup, co komunisté 

zavedli u nás po roce 1948. Pro mě je to ukázka člověka, kterých nebylo příliš v mém životě, kdy 

určitá schopnost, životní moudrost i nadhled také tuto ženu přivedly k takovýmto obdivuhodným 

postojům. 

… Výchova a doba ...  

JS: Říkám to proto, že i v těchto záležitostech se ukazuje rozporuplnost doby, v níž jsme byli 

vychováváni. Paradoxní je nyní jedna věc. Opojen Foglarem jsem si vždy přál být redaktorem 

dětského časopisu, a to již jako žák základní školy. Foglar sám dělal časopis Mladý hlasatel, Junák, 

poté Vpřed. Obrovsky mě to nadchlo, podařilo se mi to v šedesátých letech, kdy jsem se dostal do 

určitého kádru přispěvatelů dětského časopisu ABC, kdy se v ABC na počátku šedesátých let prolomil 
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zákaz Foglara. Tam byly podle něj vytvářeny čtenářské kluby, i sám Foglar tam byl přizván. Následně 

jsem se mohl na vedení těchto klubů podílet.  

MS: Minulost jste dokázal prožít či lépe přežít díky tomu, že jste se upnul na zdravý způsob existence. 

Spojil jste své mládí se skrytým skautingem, s lidmi, kteří jej měli jako nedílnou součást života.  

JS: Od předchozí generace, jejíž dětství probíhalo za druhé světové války, jsme slyšeli o hezkých 

zážitcích. Pochopitelně to bylo na jiné úrovni, jelikož tam byla přítomna válka. Také naši předchůdci si 

dokázali nalézt východiska, prožívat svá dětská dobrodružství, byť trochu jinak limitovaná. Je to 

dětský svět, který má svá pravidla. Doba ty možnosti limituje, rozvíjí, nebo jim dává větší šanci. I my 

jsme na tom byli podobně. Je však pravdou, že v druhé polovině padesátých let i na počátku 

šedesátých let existovala paušální nadvláda pionýrské organizace, která však byla šířena pouze 

formálně. Vytvářely se pouze formální oddíly vytvořené ze školních tříd. Ostatně stejně nebyli 

vedoucí. My jsme patřili k těm, kteří svým únikem do foglarovského světa, z inspirací ze starých 

časopisů, …  

MS: … zakoušeli svobodu.  

JS: Nebyla to pouze foglarovská literatura, ale i jiná, neboť jsme hodně četli. Byl to i Ernest T. Seton, 

byla to i světová dobrodružná dětská literatura, byli to i naši čeští autoři, včetně „moderních“. Díky 

tomu jsme si vytvářeli svůj vlastní svět. Jaroslav Foglar je v podstatě pokračováním školy hrou Jana 

Amose Komenského, avšak pouze v jiném provedení. Inspirace je tam jasná. Foglar jako letitý praktik, 

ne zcela vzdělaný v určitých věcech, ale člověk s velkou intuicí a schopností vycítit chlapecký svět, 

jeho sílu a možnosti, vychovával školou hry. Jeho způsob výchovy byl založen na motivaci hrou. 

Nenápadně tak byly děti vedeny k pozitivním hodnotám. To vše nám zachránilo dětství i zde, 

v Poděbradech. Dnes se tomu odborně říká například zážitková pedagogika. Měl bych zmínit ještě 

jednu věc, ač to může být považováno za zdánlivý detail. Právě na detailu se ukazuje, co se 

v republice odehrávalo. Shodou okolností jsme za staré železniční plachty měli ušitý indiánský 

wigwam, týpí. Bylo to podle Setonovy knihy Dva divoši, která byla vydána za komunistického režimu 

v roce 1957. Paradoxně tentýž režim zakazoval používání týpí jako „atributu kapitalistického 

skautingu“. 

MS: Jedna ruka nevěděla …  

JS: … ano, co dělá ruka druhá. Tohle poděbradské týpí jsme přivezli v polovině šedesátých let na 

setkání klubů dětských časopisů u Lysé nad Labem. A ono tam vyvolalo takovou odezvu, že pomohlo 

prolomit zákaz používání týpí v republice! Přál tomu i dobový vývoj, již zmíněné politické uvolňování. 

Ovšem měli jsme klukovskou kuráž, kuráž příznačnou pro mladé generace, to týpí ukázat. Věděli jsme 

totiž, že se to nemá. Rozumní dospělí, mezi nimiž byli i bývalí skauti, se toho chopili a věci pomohli. 

Pamatuji si, že hned zavolali do pražského rozhlasu, na setkání u Lysé přijel známý reportér Karel 

Mastný, natočil reportáž, odvysílalo se to a už to jelo. Možná, kdyby se to stalo jen o rok dříve, tak by 

to ještě „neprošlo“. V tomto ohledu si iluze nedělám.  

… Pionýr …  

MS: Pokud se bavíme o mládeži, rád bych se zeptal, jak jste v té době vnímal pionýrskou organizaci? 

Ta sice byla postavena na podobných základech, ale sloužila komunistické ideologii.  
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JS: Pionýr, jako součást Československého svazu mládeže, naprosto sloužil komunistické ideologii. 

Děti vedl stádním způsobem k totalitně limitovanému jednání, myšlení. Již jsem to naznačil. My jsme 

byli svým způsobem odkojeni i Foglarovými předválečnými a krátce poválečnými časopisy Mladý 

hlasatel, Junák, Vpřed, ač jsme se narodili v době, kdy už nevycházely a mocensky byly tabuizovány. S 

nadšením jsme je hledali po sklepích, půdách, pátrali u pamětníků, ve sběrnách starého papíru. 

Provozovali jsme dílčím způsobem i jakýsi ilegální skauting. Já jsem se v Poděbradech kontaktoval 

s doc. MUDr. Ladislavem Filipem, proslulým kardiologem, jedním z prvních českých skautů z prvního 

Svojsíkova oddílu! Oprávněně mě tenkrát zavazoval k mlčení, že o důvodech našich setkání nesmím 

nikomu říkat, měl s režimem vlastní více než smutné zkušenosti. Půjčoval mně skautské příručky. 

Pamatuji si hlavně na Fanderlikovy Listy Jurovi, v nichž se zkušený vedoucí snaží dávat rady mladšímu, 

jak má postupovat, jak má vychovávat. Navíc sám jsem měl přezdívku Jura. To vše byly silné vlivy. 

Z vyprávění vím, že to podobně fungovalo i jinde. Někde dokonce dále vyvíjely činnost skryté 

skautské oddíly. Třeba i pod Svazarmem, tedy Svazem pro spolupráci s armádou. Byly i pod jinými 

organizacemi. Někdy i pod pionýrem. Ovšem byla to hra na přetvářku před režimem a spousta 

junáckých věcí se musela vypustit. 

MS: Dá se tedy říci, že lidé, kteří šli touto cestou, nepodlehli vábení komunistického režimu a byli 

schopni posilovat v mládeži dobré hodnoty a vám je vštěpovat?  

JS: Takto paušálně to říci nelze. Myslím si, že jistým dílčím způsobem mnozí starší lidé přenášeli na 

mládež hodnoty, v něž sami věřili, ale nemohli to otevřít naplno. Pomohli prosazovat obecně lidské 

pozitivní hodnoty. Tvrdím i to, že kdyby nebylo vlivu knih zakazovaného Jaroslava Foglara, tak by 

úroveň předávání hodnot generační štafetou byla podstatně nižší. Tedy by bylo hůř i v mezilidských 

vztazích. Foglarovy knihy byly zastoupeny v mnoha rodinných knihovnách, dědily se z generace na 

generaci, půjčovaly se navzájem mezi dětmi. Jelikož se těmi záležitostmi zabývám desítky let, vím, jak 

spontánně vznikl v roce 1958 na základě čtení Foglara nejen náš chlapecký klub. Takových klubů 

vznikaly po republice během doby stovky. Samozřejmě jednotlivé kluby často zanikaly. Málokterý 

vydržel dlouho. Vlivů, proč tomu tak bylo, je více, ale to není podstatné. Podstatné je, že alespoň 

chvilku zde byla reminiscence, ohlas a příznivý účinek děl. Jak říká můj přítel spisovatel Miloš Zapletal: 

„To jsou myšlenky, které patří k soli této země“. Je to sice myšlenka symbolická, ale myslím si, že má 

svou hloubku. Je tomu podobně jako u církve či vlivu náboženství. Komunisté také potlačovali 

náboženství, ovšem dílčím způsobem přece jen do „výchovy nového socialistického člověka“ 

vstupovaly prvky, které byly tradiční a připomínaly základní hodnoty lidství, které v nejednom ohledu 

komunistický režim potlačoval. Pouze připomenu až absurdní vlivy na příkladu Pavky Korčagina, 

bolševického hrdiny sovětských dětí, prosazovaného v knize Jak se kalila ocel. Takových příkladů sem 

bylo implantováno více, třeba že dítě má udat otce za jeho nesouhlas s komunistickým režimem. 

MS: To je též příklad Pavlíka Morozova.  

JS: Ano, i na takových podnětech se stavělo.  

… Zakázané ovoce …  

MS: Soudíte, že jste lépe přijali hodnoty skautingu díky tomu, že to bylo zakázáno? Dnešní člověk 

těžko hledá orientaci.  
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JS: Otázka je velmi příhodná. Soudím, že jde o důležitý aspekt této záležitosti. Sice v tom, že se 

obecně ukazuje, že co je zakázáno, více přitahuje. Přesně, když se Foglar začal uvolňovat, být 

povolován, tak postupně počal zájem o něj a jeho dílo opadat i proto, že už chyběla příchuť 

zakázaného ovoce, zejména pro mladé generace. Toto je součást problému a tak to společensky 

funguje.  

MS: Jako byl bipolární svět, Amerika – Rusko. 

JS: Nehovořil jsem přímo o studené válce, ale podobný model fungoval i zde. Byla železná opona a 

studená válka probíhala, a proto se to zde uměle přiživovalo. Do toho šly všechny světové krize, 

včetně Karibské krize v šedesátých letech s hrozbou třetí světové války, což už by byla atomová.  

MS: Nutno říci, že to bylo součástí života člověka ve dvacátém století.  

JS: To bych musel udělat traktát, abych tam zahrnul všechny vlivy. Žili jsme v době, která byla dějinně 

daná svými specifiky, jako jsou všechny éry. Pouze vydávám dílčí svědectví, jak jsme ji vnímali. 

Pochopitelně aspekt politiky byl také značný. Rád bych se ale zmínil ještě o jedné věci. Ta je velmi 

důležitá a bude nám dále časově navazovat. Když jsem dospěl a více se seznamoval s historií, tak jsem 

lépe a hlouběji vnímal, co se například dělo v roce 1948. Pokud šlo o náš skauting, byl infikován 

komunistickou myšlenkou. Po válce to bylo logické, co se přijímání levicových myšlenek týče. Jednalo 

se zejména o mladé lidi a komunisté to dovedně využili. Pochopitelně, každá nová generace chce 

nějakým způsobem uskutečňovat své ideály, své sny, které by vedly k jejímu životnímu naplnění. 

Myslím si, že jsme přesně tou ukázkou v té další generační fázi. To jsme my po roce 1968. Dostali 

jsme se třeba na vysoké školy, u mě to bylo se zpožděním. Nedostal jsem se hned, ale byl jsem 

v praxi. Ještě před přijetím na vysokou školu se mi podařilo pracovat v dětském tisku. Po pár letech 

jsem šel studovat na denní studium. Na počátku normalizace, jelikož tak to vyšlo, jsem tedy přes 

studia na Univerzitě Karlově dál uskutečňoval svůj sen stát se profesionálním novinářem, redaktorem 

dětského časopisu. Osobní vývoj mne přivedl k publicistice, ne k novinářství. Vystudoval jsem, ale 

doba normalizace nás semlela a nastavila nám své limity. Byli jsme, jak to bývá, značně nezralí a 

režimem určitě i v lecčem ovlivnění. Ustupovali jsme z pozic principiálních kritérií, co je dobré a co je 

špatné. Ustupovali jsme i politickým tlakům. Pokud jde o vysokou školu, nasadili nám ovšem i 

povinné přednášky marxismu – leninismu. Pokračovali jsme ve studiu, abychom jej rychle dokončili a 

mohli dál do praxe. Tak to s námi šlo, doba nás limitovala a my jsme se nechali dobou limitovat. 

V tom tempu života nejen z hlediska věku, ale i v jeho rychlosti jsme si spoustu věcí nedokázali 

uvědomit. Obvykle – pokud vůbec – k tomu dochází až s postupem přibývajících let.  

… Exil …  

MS: Když hovoříte o minulosti, bylo by dobré se zeptat, zdali jste náhodou neuvažoval o emigraci? To 

proto, že pokud člověk žije v systému, jenž mu není nakloněn v realizaci jeho tužeb, tak toto zvažuje.  

JS: Řeknu vám, že pokud jde o mě, tak jsem se tou myšlenkou zabýval nikoliv dlouhodobě, ale 

krátkodobě. Někdy v závěru roku 1968, když se ukazovalo, že sovětská okupace zde bude trvalejší. 

V té době spousta lidí emigrovala, již tu byly informace, jak to půjde, a v té době jsem se touto 

myšlenkou začal zabývat.  

MS: A výsledek vašich úvah?  
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JS: Vešly do toho běžné záležitosti života. V té době jsem měl první vážný vztah, jenž poté přerostl 

v mé první manželství. Již jsem zde byl nějakým způsobem fixován. Řešil jsem základní existenční 

hodnoty, jelikož jsem se stavěl na vlastní nohy, zároveň jsem začal studovat vysokou školu. Shodou 

okolností jsem si po celou dobu svého vysokoškolského denního studia přivydělával peníze, a tak 

jsem se hodně věnoval i konkrétní práci. Redigoval jsem dětské rubriky, dlouho např. v sobotní 

příloze deníku Lidová demokracie. Publikoval jsem své verše. I na fakultě jsem při studiích působil 

jako pomocný asistent, podílel na skriptech Historie české črty. Tím jsem si přivydělával. Toto svědčí o 

faktu, že jsme byli vytíženi, někteří z nás víc. Někteří mí spolužáci byli z dobře situovaných rodin, …  

MS: … což znamená … 

JS: … zejména děti umělců. Těch tam bylo několik. Jedna z našich spolužaček byla Lenka Procházková, 

dcera spisovatele Jana Procházky, však brzy byla z fakulty z politických důvodů „přeřazena“. Byla to 

msta normalizačního režimu za jejího otce, který od úzkých vazeb na prezidenta Antonína Novotného 

vývojově přešel ke kritice režimu. V ročníku jsme de facto vyloučení Lenky těžce nesli, ale zůstali u 

„mlčení ovcí“. Špatně to neslo dokonce i několik jedinců, kteří byli přece jen levicověji naladěni. 

Lenka byla nejprve z fakulty převedena na nějaký obor na Filozofické fakultě UK, poté ji odtamtud 

zcela vyloučili. To je jemné slovo, vyloučili. Prostě vyhnali, zatratili. Byl to exemplární trest dětem za 

jejich rodiče jako v padesátých letech. To je přesně svědectví, co nás pronásledovalo, co nás tížilo a 

co šlo s námi. Na druhou stranu musím říct, že i v mém osobním vývoji se projevilo generačně to, že 

po studiích jsme se chtěli v praxi uplatnit. Vydržel jsem až do svých třiceti let být bezpartijní. Poté 

mně řekli buď, anebo. Na počátku osmdesátých let jsem do partaje vstoupil. Ano, bylo to pod tlakem. 

Ano, měl jsem zájem dělat povolání publicisty. Upřímně řečeno kromě určitých záležitostí, zvláště 

když je vidím z dnešního pohledu, tak jsme v lecčem ani nemuseli režimu tak poklonkovat, jako se 

leckdy musí poklonkovat dnes v zájmu udržení si zaměstnání. Zabýval jsem se kulturní publicistikou a 

pak mj. šířením informací o nových vědeckých objevech. Musím však k vysoké škole té doby 

poznamenat jednu jinou důležitou zkušenost: měl jsem možnost pozitivně ovlivnit přijetí několika 

úspěšných zájemců o studium, kteří však kvůli svým rodičům přišli s interně špatnými politickými 

posudky z místa bydliště. To byl jasný skrytý povel komunistů k nepřijetí. Přesto se na vysoké škole 

našli prorežimní učitelé s velkým vlivem, kteří v některých případech pomohli prosadit přijetí 

talentovaného uchazeče. Možná hrálo roli i jejich svědomí, možná přece jen solidní základy citu pro 

spravedlnost.  

… Disidenti …  

MS: Dobrá, jak jste se díval na lidi, kteří podepsali Chartu 77 a stali otevřenými kritiky komunistického 

režimu?  

JS: Těchto lidí jsem si skutečně vážil. Mnozí lidé, většinou ti, kteří Chartu 77 nepodepsali a proti 

totalitnímu režimu se v té době veřejně nepostavili, již dvacet let paušalizují a upozorňují na ty, kteří 

podepsali takzvanou Antichartu. Oni ani neříkají takzvanou Antichartu. Oni mluví o těch, kteří 

podepsali Antichartu. Žádná Anticharta však v této zemi nebyla. Byla takzvaná Anticharta a bylo to až 

druhotné, účelové pojmenování. Jmenovalo se to, pokud vím, Provolání na obranu míru a socialismu.  

MS: Anticharta byla užívaná jako pracovní název.  
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JS: Ačkoliv jsem patřil k časopisu – rodinnému týdeníku Květy, tak jsem skutečně nevěděl, že v době, 

kdy tzv. Anticharta byla činěna, aktuálně vznikla Charta 77. Bylo to vše děláno poměrně kvapně. A žil 

jsem tehdy mnoha svými zejména rodinnými problémy. Patřil jsem k těm, kteří to prostě nevěděli. 

Mně je velice trapné dovolávat se pana Wericha, či herce Lukavského, možná i šéfa Olympiku 

zpěváka Jandy. Oni rovněž říkali, že to podepsali, nicméně nevěděli, že to jde proti Chartě 77. V tom 

provolání myslím slovo charta ani nepadlo, zřejmě jí režim nechtěl jak čapí hlavy v písku dělat přímou 

propagaci. Brali jsme to tedy formálně, jako nějaké propagandistické show k „železné oponě“. 

Někteří podepsali jen prezenční listinu, a přece je zahrnuli mezi signatáře provolání. Teprve poté jsem 

se dozvěděl, že zde Charta 77 je a že to vzniklo proti ní. Musím říci, že jsem s chartisty sympatizoval. 

To není žádná póza, bylo mi to velice blízké, ale sám jsem neměl odvahu měnit tak svůj život a připojit 

se k tomu. Měl jsem tolik starostí, tolik záležitostí k řešení. Samozřejmě je to můj osobní problém, 

problém mého svědomí. Sám ty lidi oceňuji a nejednou jsem to i publikoval.  

MS: Proto bychom na ně neměli zapomínat, což se však někdy stává, ale vy jste chtěl něco říci.  

JS: Jak je život paradoxní a jaká nastavuje zrcadla, musím v téhle chvíli uvést na příkladu. Jednou 

z osobností Charty 77 byla již uvedená Lenka Procházková. Když byli lidé z Charty 77 pronásledováni, 

pracoval jsem ve zmíněných Květech, a jednoho dne přišla za mnou do redakce právě Lenka a nabídla 

mi k otištění své básně. Byla to milostná a reflexivní poezie, velmi se mi líbila. Lence jsem tenkrát řekl: 

„Lenko, pod tvým jménem to předložit nemůžu, to ti je asi jasné, to neprojde. Pojďme se domluvit, 

doporučím to k otištění, ale pokud budeš souhlasit pod jiným jménem, které může být velice blízké“. 

Dnes mohu doložit, že pak v Květech vyšel sloupek veršů Lenky Provazníkové. To jméno si tam 

navrhla Lenka sama. Věděli jsme velmi dobře, že i následně jde o velké riziko, pro mne s okamžitou 

ztrátou profesního zaměstnání a celkovým postihem. Pokud by totiž ona dostala peníze poštou, tak 

by tajná policie hned věděla, která bije, že jí vyšly verše v Květech, za což dostala honorář proti vůli 

režimu co možná nejvíc i existenčně drtit opozici. I to bylo pod policejním dohledem. Konspirativně 

jsme se domluvili, že až verše vyjdou, bude honorář vystaven samozřejmě na její jméno Lenka 

Procházková, ale k přímému proplacení v pokladně vydavatele. Tím pádem to nepůjde přes poštu a 

bude menší riziko prozrazení. A tak to proběhlo. A nebyl to jediný materiál, který jsem u autora – 

chartisty přivedl k otištění.  

MS: Vidíte, i chartistům jste byl nápomocen. I když někteří z nás měli červenou stranickou průkazku, 

mohli se chovat ohleduplně.  

JS: Nebudu ze sebe dělat hrdinu. Musel bych se ale propadnout hanbou, kdybych tehdy například 

Lenku Procházkovou jednoznačně odmítnul. Někdy na počátku 80. let jsem prosadil materiály Karla 

Mašity. Ten se pohyboval kolem Jazzové sekce spojené se signatáři Charty 77.  

MS: Soudíte, že disent měl důležitou roli při formování následné politiky? Jeho étos nezapadl?  

JS: Otázka je, jakou dobu máte na mysli. S odstupem času jsem například přesvědčen, že politická 

smírnost Václava Havla po listopadu 1989 byla až příliš velká. Domnívám se, že étos našeho disentu 

až příliš vyšuměl. Také proto, že disent byl značně názorově a politicky rozvrstvený a že nastal odklon 

od principiálních názorů. Přispěly k tomu i podobné devalvační názory vůči jeho hodnotám, jaké 

vyslovil opakovaně třeba prezident Václav Klaus, který do disentu nepatřil a proti totalitnímu režimu 

aktivně nevystupoval. 
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… Komunismus …  

MS: Hovořil jste o spíše vlastní cestě minulým životem. Neměla by být opomenuta otázka, jak se 

díváte na realizovatelnost ideologie komunismu? Ten byl sám revolučně zaváděn a víme, jak to 

končilo. 

JS: Nevěřím na její realizovatelnost. Musel by se změnit genetický kód člověka. Dostávám se při tom v 

úvahách až k pudu sebezáchovy. Co nutí drtivou většinu lidstva neustále zvyšovat svůj majetek, své 

zajištění? Osobně vidím cestu lidstva v hledání toho, čemu se říká „třetí cesta“, tedy cosi mezi 

kapitalismem a socialismem. 

MS: Je možné považovat procesy rolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 

JS: V žádném případě. Ani u nás, ani ve světě. Denní příklady, jak je mimo jiné přinášejí sdělovací 

prostředky, jsou toho samy důkazem. Revoluce dál probíhají, konfrontace politických systémů 

probíhají. A jsem přesvědčen, že mimo jiné dokud budou tak velké sociální rozdíly na Zemi, budou dál 

konfrontačně probíhat. To nás nutně přivede k úvahám, zda je lidstvo „reformovatelné“. A 

dostaneme se zpět ke genetickému kódu. 

… Rok 1989 ... 

MS: Dobrá, posuňme se do přelomového roku. Ten vás zastihl v pozici redaktora, že?  

JS: Ano, v roce 1987 jsem odcházel z časopisu Květy na vlastní žádost. Došlo k mé vnitřní konfrontaci, 

neztotožnění se s režimem a za těchto okolností jsem se rozhodl odejít. My jsme tomu říkali 

„pakárny“. V té době jsem měl chalupu na Vysočině blízko Humpolce. Tam byl volný bývalý kravín. 

Chtěl jsem se tam pustit do chovu ovcí. Chtěl jsem utéct z velkoměsta, utéct ze sevření doby. Již jsem 

toho všeho měl plné zuby, přestože nastávalo „gorbačovské“ uvolnění, tzv. přestavba socialismu. Vliv 

Gorbačova se promítal i do Československa, avšak já jsem již nechtěl pokračovat v minulé práci. V té 

době jsem se s tím svěřil známému dětskému spisovateli Svatopluku Hrnčířovi, jenž dělal v dětských 

časopisech. On mi řekl, abych neutíkal, že se tam uvolnilo místo v jednom dětském časopisu. Zlákalo 

mě to, řekl jsem si, že opětovně půjdu mezi děti, tam že bych mohl něco pozitivního prosadit. Bylo to 

však iluzorní. Opětovně jsem naletěl své iluzornosti, také i psychickému rozkolísání, které bylo dáno i 

mou osobní nespokojeností, jež byla spojena s dobou. Šel jsem to zkusit. Nastoupil jsem do dětského 

časopisu, který vydávala Mladá fronta, ale ten jsem po roku a půl musel opustit, jelikož jsem tam 

kritizoval mimo jiné honorářové podvody, jichž se opakovaně dopouštěl šéfredaktor časopisu ve 

spolupráci se svou sekretářkou. Tuto skutečnost jsem v roce 2005 publikoval ve vzpomínkách na 

Vlastislava Tomana, dlouholetého šéfredaktora časopisu ABC (Můj život s ABC – ábíčkem, Praha 

2005). Tento autor se naopak v mém případu zachoval solidně. V roce 1988 kolem té mojí kritiky 

došlo k paradoxní situaci, když jsem byl „na odejití“. Ředitelka podniku Mladá fronta, Marie Košková, 

farizejsky sezvala stranický celopartajní výbor. Mě před ten výbor posadili do židle, jako kdyby to bylo 

u soudu. Soudruzi na základě předložených materiálů měli hlasovat, zda mám, či nemám pravdu. To 

samo o sobě bylo zcela absurdní, jelikož z materiálů bylo jasné, že mám pravdu, protože vše bylo 

opřeno o dokumenty. Bylo to hotové divadlo. Až na rovněž přítomného šéfredaktora ABC Vlastislava 

Tomana, který zvedl ruku „v můj prospěch“ bez zaváhání, zvedali ti soudruzi ruce postupně a zvolna 

teprve poté, když se po sobě dívali. Komedie. Na základě toho mi sice bylo dáno zapravdu v plném 
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rozsahu, nicméně jsem byl odejit. To proto, že jsem byl nepohodlný. Předtím tam totiž shodou 

okolností řešili jiný takový podvod v jiné redakci a jiného redaktora. A soudruzi ve vedení Mladé 

fronty byli také hlídaní a nechtěli mít problémy, chtěli to mít dobré u nadřízených partajních složek. 

Byla to přece jejich chyba, že jim takové věci unikají. Zkrátka jsem byl odejit s velice dobrým 

posudkem, ovšem bylo mi řečeno: „Ne, nebude se zde nic měnit, odejdeš ty“.  

MS: Režim byl ulhaný. 

JS: Taková to byla doba. Propagovaný gorbačovismus byla iluze kladená před další generace. Zejména 

u nás. Následně se ukázalo, že to Gorbačov myslel daleko poctivěji než ti, kteří měli jeho iluze o 

„přestavbě socialismu“ realizovat. Ti se v podstatě nechtěli vzdát moci a výhod z toho plynoucích. 

Dějinný gen lidstva. 

MS: Nádherně to ukázal projev Miloše Jakeše na Červeném Hrádku.  

JS: To bylo až následně. Ale ten dokument podstaty - to je provždy skvělé.  

MS: Opakuji, režim byl ulhaný. Pokud někdo nechce pojmenovat pravdu, tak druzí, aby se udrželi u 

moci, začnou také lhát. Lze říci, že se režim ulhal. Jedinou možností byla změna systému.  

… Změna systému …  

JS: Pro mě změna systému byla zásadní. Patřil jsem k většině lidí, kteří byli rádi, že k té změně došlo. 

Byli jsme plní nadějí, než jsem pochopil ekonomické souvislosti. Bohužel vývoj šel jinak, než jsem 

očekával. Mě počali zklamávat lidé, s kterými jsem se znal od svého dětství a od nichž bych nikdy 

nečekal, že mě zklamou. V čem zklamali? Původně nás v dobrém slova smyslu svazoval i vnitřní odpor 

vůči minulému systému, šuškanda, v rámci níž jsme si říkali třeba politické vtipy.  

MS: Dvojsmysly … 

JS: Tenkrát se zavíralo za urážku prezidenta. Mohly být i jiné sankce. Stačil vtip proti prezidentovi, 

zesměšnění prezidenta. 

MS: Vždyť to bylo i ve Švejkovi.  

JS: Samozřejmě. Po listopadu 1989 to již naštěstí takhle nefungovalo. Já to připomínám generačně. 

To je svědectví pro generaci, která tohle nepoznala. Dnes můžete zesměšnit prezidenta a více méně 

se nemusí nic stát, pokud to například přímo neporuší zákon na ochranu osobnosti. Tenkrát to byl 

běžný vtip a šel jste za to do vězení. Ale abych se vrátil. Po listopadu 89 příliš lidí kolem mě začalo 

zklamávat. To znamená, že se najednou projevoval „pud sebezáchovy“, lidské ego. Touha po moci, po 

úspěchu, touha po majetku začaly měnit jednání lidí. Například lidé, s nimiž nás pojilo mnohaleté 

kamarádství, se začali chovat velice nemravně.  

MS: Jinými slovy bližší košile než kabát?  

JS: Ano. Byli ochotni lhát, podvádět, dokonce krást. Bohužel se s tím setkávám do dnešních dnů. 

Mnozí zklamali. Dokonce to dochází tak daleko, že lidé, kteří účelově podléhali totalitnímu režimu, si 

to nepřipouštějí, ba svou úlohu odmítají, někdy se dokonce pasují málem na aktivní účastníky 

protikomunistického odboje, ačkoli to, co proklamují jako své zásluhy, jsou věci bagatelní, ne-li často 

vylhané. Mně to připadá paranoidní. Ale historicky opět nic nového pod sluncem. 
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Většina národa byla za totality „mlčící většina“. Já se snažím patřit k těm, kteří své chyby vidí. Jinak 

esence toho, co bychom měli předat následujícím generacím, by postrádala smysl. 

MS: Soudíte, že étos, který nesla revoluce, je pohřbíván, především ona Havlova slova: „Pravda a 

láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Z vašeho pohledu to byla pouze slovní póza, která však neměla šanci 

na realizaci?  

JS: Nemohu říci, že neměla šanci na naplnění. Myslím si, že mnozí jsme si mysleli, že to má šanci. 

Věřili jsme i Václavu Havlovi, jelikož kontinuita jeho úsilí zde byla evidentně daná. Mysleli jsme, že 

Václav Havel bude patřit k těm, kteří budou své vlastní heslo velice důsledně prosazovat. To se dle 

mého soudu nestalo. Václav Havel byl sám v mnoha věcech nedůsledný. Ukázal to i při sestavování 

první vlády. Nebudu zde hledat kličky, mašličky, zdali to tak mělo být více či méně. Soudím, že se 

účelovosti řešení nemělo tolik podléhat. Od počátku, kdy nastoupil, měl nastavit daleko náročnější 

kritéria, která hlásal. Možná, že by se to dotklo i leckterých z nás v horším slova smyslu, nicméně by 

se nedalo nic dělat. Princip čistoty étosu měl být důsledněji zachováván.  

… Systém ne lidi …  

MS: Zde je ten problém, že lidé v tomto režimu žili 41 let a ideologie se silně zapsala do jejich činů, 

jejich uvažování. S pokusem o změnu systému nemůže hned dojít ke změně lidí. Ne nadarmo 

reformátoři říkali, že „mění systém, ne lidi“.  

JS: Nemůže k tomu dojít najednou. To by bylo velice naivní, jakkoliv jsme si proměnu lidí přáli, aniž 

bychom domýšleli souvislosti. Nyní to řeknu pateticky. Pokud by kritéria byla nastavena náročněji 

v duchu Havlova hesla, tak by jeho příklad dokazoval, že změny jsou možné i směrem k chování a 

jednání lidí. Jestliže se však dnes mnozí dovolávají Masaryka, tak je to dokonce kontraproduktivní, 

jelikož vlastními činy popírají to, co hlásal. 

MS: Ostatně Václav Havel byl často považován za ideového nástupce Tomáše Garrigua Masaryka. 

Díky němu se můžeme inspirovat první republikou. Je nutné říci, že první republika nebyla selankou.  

JS: Již jsem na to upozornil na počátku. Bylo nám to připomínáno, ale ukázalo se, že to bylo trochu 

složitější. V tomto ohledu jsme byli naivní. Kdysi jsme si v duchu komunistických ideálů mysleli, že zde 

budou jiné ideály, které by nám byly bližší. Nakonec to byly pouze ideály. Ty je nutné naplňovat. 

V tom hodně sehrála roli naše mladická naivita, že jsme v tomto období uvěřili. Do dnešních dnů jsem 

přesvědčen, že vždy „ryba smrdí od hlavy“. I po roce 1989 jsme si s některými kamarády říkali, že nyní 

nastoupí doba, která bude na jiné kulturní a intelektuální úrovni. Cosi jako se kdysi a zpočátku jevil 

pokus v Číně: příkladem poctivosti a skromnosti vstříc masám. 

MS: Tam ale byla kulturní revoluce. Víme, jak to dopadlo.  

JS: Kulturní revoluce jinak. Nyní by si představitelé hospodářství, státu sice oblékli obleky, ale bez 

mašlí a kravat, a ukázali by nám vlastní prací, vlastním příkladným jednáním, že takto to chceme, 

takto to hlásáme, takto to děláme. Zde přece nejde o pompu, avšak zde jde o skutečné činy. 

Pochopitelně, vše bylo jinak. Ta naivnost nás provází snad od dětství. Ale ona provází, jak vidět, 

lidstvo jako takové. Ostatně je i v Bibli. 

MS: Nu, ale ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.  
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JS: Ano, na to se nesmí zapomínat. A být stále opatrní, konfrontovat sliby: slova a činy. 

… Procesy k minulosti …  

MS: Lidem moc spadla do klína. Byli nepřipraveni, že?  

JS: Myslím si, že nástupci měli dostatek odborníků a že by tyto věci mohli překlenout i bez toho. Nyní 

řeknu jednu skutečnost, kterou jsem naznačoval. Nemuselo by to být v první fázi, ale v rychlém sledu. 

Po půl roce začít obměňovat lidi na vedoucích místech, nalézat skutečné odborníky, občansky solidní, 

a ty dávat do vlády.  

MS: Narážíte i na dobrou komunikaci s lidmi, kteří byli v exilu? 

JS: Samozřejmě, že ano. Tam jde o celkovou kapacitu, aby zde byla duchovní kapacita pro jednotlivé 

obory. Tito lidé se sem měli dostat. Vím, že se to hodně zjednodušuje. Historicky to bývá složitější. 

Bylo to složitější. Kritéria se měla nastavit rychleji, výrazněji, významněji.  

MS: Lze soudit, že se v logice obměny lidí postupovalo. Když si vezmeme rok 1989. Když po půl roce 

byly svobodné volby, tak k oné obměně docházelo. Lidé v onen čas byli hodně nadšení. Hodně si od 

toho také slibovali.  

JS: Má slova směřovala na nejvyšší úroveň společnosti, hospodářství, tedy především na úrovni vlády 

a státních orgánů. Tam mělo dojít k tomu, nač jsem upozorňoval.  

MS: V mysli se mi objeví slovo kontinuita.  

JS: Vím, že je to otázka předání moci. Mohu pochopit, že předání moci za dílčí podpory, spoluúčasti 

bývalých komunistů bylo i nutností. I z hlediska diplomacie, vyšší politiky. Poté měla následovat 

rychlejší výměna kádrů za odborníky.  

… Kroky politiky …  

JS: Nyní odbočím ke konkrétní věci, byť se také týká devadesátých let. Kupónová privatizace. Dnes 

jsou zde dva z otců kupónové privatizace, kteří názorově jdou proti sobě. Ekonom Ježek přiznává 

chybu. Václav Klaus chyby odmítá. Pan Ježek chyby specifikuje poměrně konkrétně, Václav Klaus je 

paušálně odmítá. Je snad zřejmé, kde je chyba a kde jde o osobní přístup lidské povýšenosti, 

neschopnosti sebereflexe. To je přece chybné. Samozřejmě, že mnozí ekonomové s Ježkovým 

názorem souhlasí. Také máte další věc, která nastala. Pravidla, která byla uplatněna, byla nastavena 

špatně, velmi brzo. Vymstila se tomuto národu. 

MS: Soudíte, že se mělo v dobrém postupovat pomaleji?  

CJS: Ano, také se snažit domyslet zákonné pilíře privatizace. Chyběly určité páky, sankce. Pokud to 

řeknu pouze z určitého pohledu, tak na tyto skutečnosti se hned upozorňovalo. Zneužívalo se to ale 

hned. Mnozí to museli vědět. My jsme přece ekonomy nebyli. Učili jsme se ekonomičtěji myslet za 

pochodu.  

MS: Jste podnikatel, nakladatel.  
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JS: Ano, já jsem nevystudoval hospodářské nauky. Jsem přesvědčen, že ekonomové o možnosti těch 

nedobrých praktik věděli. Týká se to například lidí z Prognostického ústavu. Vzdělaní ekonomové 

spousty věcí znali ze svého oboru.  

MS: Nyní bych řekl pár slov na obhajobu těch, kteří zde prováděli změny. Měli bychom si uvědomit, že 

Československo patřilo mezi společnosti, které byly nejetatističtější v hospodářství. Vím, na co 

narážíte. Udělaly se chyby a ty se včas nepopsaly. Byla zde pýcha, která se snažila námitky smést ze 

stolu. To, že se neudělaly jisté kroky, tak poškodilo zemi.  

JS: Hlavně zasvěcení lidé věděli, co mají dělat, aby „privatizovali“, a to včetně kroků, které byly 

nemorální, avšak nebyly protizákonné. Oni věděli, jak tyto záležitosti využít.  

MS: Ano, stačí, když pár hráčů hraje chybně, tak důvěra v systém je silně nalomena a záměr, který 

mohl být úspěšný, končí v troskách. Poté mnozí právem vystupují proti systému. Bez důvěry se nedá 

fungovat, nedá se budovat blahobyt ať hmotný, tak duševní. To zřejmě bylo podceněno a s výsledky 

tohoto přístupu se potýkáme do současnosti.  

… Demokracie …  

MS: Více jak dvacet let žijeme v demokracii. Domníváte se, že tento systém, který máme, nám 

odpovídá? Chtěli jsme demokracii, nicméně lidé nevěděli, jaký je to úkol a co vše to obnáší, co 

znamená být demokratem. Ostatně to byl Masaryk: „Tož demokracii máme, nemáme demokraty“. 

Zřejmě to platí i o této době. Demokracii máme jako strukturu, formu, nicméně skutečná demokracie 

nám uniká. Tu jsme si doposud neosvojili.  

JS: Obávám se, že otázka demokracie, pochopení demokracie a jakási implikace prvků demokracie do 

společnosti velice zaostává za tím, co by mělo být. Zde v tomto směru existují díla a myšlenky, snahy 

určitých osobností. Jedná se spíše o jedince, kteří formulují určité věci, připomínají určité zásady 

demokracie. Z hlediska vedení státu ani z hlediska univerzit nezaznamenávám do doby vzniku tohoto 

našeho dialogu významný projev dlouhodobé účinnosti, o němž bych mohl v daném kontextu 

hovořit. 

MS: Jinými slovy máme demokratickou kastli, ale vnitřek …  

JS: … není naplněn.  

MS: Masaryk hovořil o padesáti letech, než si osvojíme skutečné demokratické praktiky.  

JS: Dnes jsem daleko skeptičtější. Vidím to pochopitelně na základě vývoje celého světa. Nemůžeme 

vytrhnout vývoj naší země z hlediska vývoje celého světa. Obávám se, že celosvětová krize hodnot je 

daleko hlubší, než se připouští. Nyní připomínám jednu věc. Nedávno vyšlo najevo, co se podařilo 

v Irsku. Jednalo se i o změnu ústavy. Naše informační prostředky o této věci neinformovaly. Poté to 

vidím jako velmi velký průšvih v kontextu s demokracií.  

MS: Ne nadarmo Jan Amos Komenský říkal, že cokoliv se děje na tomto světě, týká se nás všech. Je na 

lidech, aby dokázali podněty, jež nám svět nabízí, zakomponovat i do svého života. Sedět se 

založenýma rukama v klíně není správný přístup. Soudíte, že je naší povinnosti se v rámci 

demokratického pořádku účastnit politiky v tom nejširším slova smyslu?  
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JS: Co je nejširší smysl účasti v politice? Z hlediska reálných možností občana vidím takovou morální 

povinnost především v účasti ve volbách. Demokracie je také volba občanské odpovědnosti. Jenže 

mimo jiné v naší společnosti chybějí solidní informace pro co možná osobně nejvhodnější rozhodnutí, 

volbu. 

… Hodnoty …  

MS: S proměnou společnosti byly spojeny hodnoty, které ovlivňují procesy ve společnosti. Skauting dal 

vám i ostatním přátelům či kamarádům základy, které jsou dobrým stavebním kamenem pro celý 

život. Soudíte, že dnešní doba spíše tyto hodnoty relativizuje, zpochybňuje? Člověk, jenž je vyznává, 

má obtíže se „protlouci“ světem, v němž žije?  

JS: Jednoznačná odpověď na to neexistuje. Je to individuální. Jsou prostě úspěšní podnikatelé, kteří 

se snaží pomáhat, dále rozvíjet …  

MS: … charitativní činnost.  

JS: Samozřejmě zaznamenávám tendence, že lidé v nejrůznějších sociálních, ale i jinak orientovaných 

uskupeních, např. z hlediska zájmů nebo náboženské víry, začínají přecházet k hodnotám, které se 

neopírají o majetek, ale o duchovní hodnoty. Často dávají své zájmy ve prospěch charit. 

Je to součást určité koncepce, kterou skutečně proklamují. Proklamují ji neokázale. Sám to 

s potěšením zaznamenávám. Jeví se mi, že informací je více. Je otázkou, zdali nastává tendence 

předávat pozitivní informace a nejen negativní, které dominantně převládaly celé roky.  

MS: Neměli bychom opomenout onen impuls, který dal revoluci Václav Havel. Jeho slova o pravdě a 

lásce byla přijímána, ale také hned vysmívána. Ostatně skaut ve svém slibu se zavazuje k uchování 

pravdy.  

JS: Raději než k Václavu Havlovi, který leccos z toho, co hlásal, svými činy popíral, bych se odvolal na 

Mistra Jana Husa. Ten byl podle mne inspirací i pro Havlova slova.  

MS: Nedílnou součástí hodnot je i svoboda či lépe svobody. Dotkli jsme se jí již v kontextu svobodných 

voleb. Jak sám o ní uvažujete?  

JS: Úvahy o svobodě jsou tématem, které nelze vypovědět ve formátu tohoto našeho dialogu. Zúžím 

vše lapidárně: demokratické občanské svobody jsou obecně pojmenovány a je nutné jim dát jasný 

zákonný podklad i výklad, šířit jejich skutečný obsah, podstatu ve všech vrstvách obyvatel. Zatím jsme 

v praxi často svědky mnoha zneužívání pojmu svoboda až k anarchii. 

… Hodnocení minulosti a i současného stavu …  

MS: Zmínil jste také, že jsme k minulému režimu přistoupili „v rukavičkách“. 

JS: Až příliš benevolentně. Přijali jsme některé jeho představitele. Nemohu posuzovat politická 

jednání, ale soudím, že tenkrát byla dostatečná politická síla na to, aby se to rychle změnilo, upravilo. 

Možná, že postupnými kroky v daleko rychlejším sledu se měli někteří bývalí komunisté, kteří se 

dopustili zneužívání osobního postavení, moci, z mocenských postů vyloučit. Nyní myslím na otázku 

přebírání politické a hospodářské moci. Tam byla chyba.  
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MS: Vaše odpověď nás přivádí k tématu vypořádávání se naší země se svou minulostí.  

JS: Tato otázka mne zaskočila, jelikož je hodně široká a rozvrstvená na mnoho částí. Museli bychom 

vzít jednotlivé oblasti. Musel bych chtě nechtě sdělit i svůj vlastní pohled na vývoj. To proto, že ne 

všechno má jednoznačný vývoj třeba negativní, nebo pozitivní. Jsou tam určité vlny. Sám patřím 

k lidem, kteří jsou zklamaní vývojem systému, který zde je, ale i hospodářskými souvislostmi, tak jak 

jsme zmínili v dílčích záležitostech.  

MS: Dobrá, oním vyrovnáváním se z minulostí jsem myslel i na to, jak se Němci vyrovnávali se svou 

nacistickou minulostí. Soudíte, že komunistická strana měla být zakázána, že je to podobná 

organizace jako nacistické organizace?  

JS: Myslím si, že ano. Je známo, že komunistická strana prochází svým vývojem v souvislosti 

s dějinami a s konkrétním děním, k němuž dochází. V principu měla být zakázána. A to na základě 

naprosto jasné právní analýzy, která by prokázala, že komunisté současnými stanovami i některými 

projevy a konáním porušují ústavu této země, některé zákony. Pokud by tyto své přístupy, ale i 

statutární formulace nezměnili, tak měla být zakázána. Například zcela jednoznačné odmítnutí 

jakékoli diktatury. Jednoznačné odsouzení nezákonností, až zvěrstev, kterých se KSČ dopustila. Zákaz 

by neměl nastat a priori, avšak skutečně na základě rozborů. Tento tlak podle mého soudu zde 

oficiálně na nejvyšší úrovni nebyl nikdy vyvinut.  

MS: Byl to Václav Havel, jenž razil přístup tlusté čáry, pod heslem „Nejsme jako oni“. To podle vás bylo 

chybou? 

JS: Tlustá čára se dá udělat, ovšem podle mého soudu musí mít vazby na něco. Mohu udělat čáru, 

když se s něčím vypořádám. Nejprve musím nastavit parametry toho vypořádání. Poté mohu říci, že 

za těchto okolností mohu udělat tlustou čáru. Jestliže nejsou dané okolnosti naplněny, tak jsem 

přesvědčen, že tlustá čára je pouze formální hledisko, jakýsi ideový „opiát“, jenž je předáván národu.  

MS: Nu, s vyrovnáváním se s minulosti vyvstává otázka, zdali se dostatečně hovoří o minulosti. Během 

dvaceti let byla snaha shromáždit výpovědi lidí, kteří trpěli za minulosti. To jsou projekty mladých lidí.  

JS: To je podstatná otázka, kterou zmiňujete. Všimněme si, že teprve v nedávných letech se objevuje 

tato snaha. Je spíše záležitostí střední a mladší generace než té starší generace. Mladší generace chce 

dojít k nějakému poznání a vyrovnat se s tím. Připomeňme si pouze to, že spousta věcí zde nebyla 

narovnána ani z hlediska rozkrádání osobního majetku lidí, např. v tzv. kolektivizaci v padesátých 

letech. Nebyly dokonány a patřičně narovnány restituce. Tak bych mohl pokračovat dále. Těch restů 

je do dnešních dnů příliš. To je součástí ohlédnutí. Opět je zde řada pohledů, jež je potřebné 

rozvrstvit. Soudím, že toto téma je na veliký rozbor, zamyšlení, které by člověk musel strukturovat.  

MS: Zmínil jste restituce. Člověk, jenž byl jedním z hlavních konceptorů hospodářské transformace, se 

právě stavěl proti restitucím a tvrdil, že mohou zpomalit onen přechod k tržní ekonomice. Byl jím 

Václav Klaus. Soudíte, že to, co bylo ukradeno, mělo být také navráceno?  

JS: Samozřejmě. Jednoduše z principu. Vnímám to, že to mělo patřit k základům všech reforem 

celého nového systému. 

… Omyl i výhled do budoucna …  
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MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

JS:  Aniž bych pořadím akcentoval důležitost, mimo jiné: Rozpor mezi ideami demokracie a jejich 

praktickým naplňováním. Jasné nevymezení podmínek kupónové privatizace. Rozvírání „sociálních 

nůžek“, tj. rozdílů mezi bohatými a chudými. Hospodářská politika nezajišťující větší uplatnění na trhu 

práce. Špatná vymahatelnost práva. Korupce.  

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či v globalizovaném světě?  

JS: Pokud jde o poznatky, které mám a které jsem zde nezmínil a zmiňovat nebudu, tak bohužel ani 

vývoj tohoto světa nevidím příliš optimisticky. Je mi to líto, sám před tím poněkud schovávám hlavu 

do písku. Myšlenky sice připouštím, ale pro sebe si říkám, že na ně v praxi nedojde. Za poslední roky 

se vše podstatné, o čem jsem „prognosticky“ věděl, že by se mohlo stát, tak se stalo nebo k tomu 

vývoj spěje. Především z hlediska světového, ovšem i v Evropě, neboť ta je jeho součástí. Když 

nemám příliš dobrý výhled pro další vývoj světa, nemohu mít pozitivní pohled na vývoj v této zemi. Je 

to chmurné. V tomto smyslu se obávám až toho, co by bylo třetím světovým konfliktem. Svět je tak 

nastavený, že pokud se podíváte na biblické země, když vidíme, co se děje v Iráku, Iránu, Izraeli, 

Afghánistánu, Pákistánu i v dalších zemích arabského světa, pak jde o více než jen smutnou 

současnost. Kdo tam první škrtne sirkou i velice záludně, možná použije i atomovou bombu, tak může 

rozpoutat peklo. Tohoto se hodně obávám. Mám obavu, že svět ve své rozporuplnosti bohužel 

směřuje k velkému střetu a ke konfliktu. Pak by byla pouze otázka kdo, kdy, jak. Přeji si, a v tom 

stojím stále na zemi, aby se nestalo. 

MS: Kéž k tomu nedojde. Děkuji vám. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

JS: Jednoduše. V základním pohledu vždy účastí ve volbách a vlastním podnikáním. Jako nakladatel i 

edičně, například řadou memoárových knih o našich vojácích za druhé světové války. Na západní i 

východní frontě. Ne náhodou měly některé označení „bez cenzury a legend“. 

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace jako velké příležitosti k obnově kapitalismu? 

 

JS: Ano. A s velmi špatnými důsledky. Mj. jsem doplatil na velký podvod Viktora Koženého a jeho 

Harvardských fondů. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což umožnilo lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovné nalezení v Evropské unii? 

JS: Vnitřně jsem s rozdělením nesouhlasil, ale vzhledem k rozložení politických sil jsem jiné reálné 

východisko neviděl. Skutečně si myslím, že pokud by k rozdělení nedošlo, slovenští nacionalisté by 

dostali další podněty pro vzrůst svého působení. Na to by doplácely nejen naše dva národy, ale 

potažmo Evropa. 


