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Dialog o transformaci s Jaroslavem Řasou1,2:  

MS: Náš dialog bych zahájil subjektivní otázkou. Čím pro vás je rok 1989? Jak se zapsal do vaší 

paměti, jaké naděje jste do něj vkládal a jak se případně naplnily?  

JŘ: V roce 1989 jsem nepatřil k těm osvíceným, kteří tušili, že dojde k nějaké zásadní změně. Když 

jsem viděl, co se v zemi dělo, na jedné straně ekonomický marasmus doby, ...  

MS: ... úpadek, ...  

JŘ: ... na druhé straně jsem nevnímal, že by politická garnitura byla tak slabá, jak se nakonec ukázalo. 

Režim na mě působil dojmem zahnívajícího království někde na periferii, které si vede svůj podivný 

život, který nikoho nezajímá. Naděje na změnu se mi zdála tak jedna ku deseti, tedy velmi malá. 

Struktury mi přišly tak provázané, promyšlené, měl jsem pocit, že to ti nahoře mají v hrsti. My jsme se 

mohli snažit dělat cokoli, ale přesto to nemělo efekt.  

MS: To znamená, že když se člověk sebelépe snažil, nenašel uznání.  

JŘ: Dotýkáte se zajímavé věci. Pocházím z rodiny, kde se přes generace dědí láska k technice, láska ke 

vzdělání, znalostem, i ochotě je využít. Ze strany otce přes techniku a ze strany maminky přes historii, 

zeměpis aj. Oba směry mě velmi poznamenaly. Bylo mi celkem jasné, že se nechci angažovat politicky 

nebo ve „státotvorných organizacích“, jelikož mi to jednoduše nesedělo.  

MS: Ano, pokud někdo chtěl být v politice, musel být součástí strany…  

JŘ: Několikrát mě také lákali, vždy jsem se z toho vymluvil, nemohu říci, že jsem byl nějaký hrdina. 

Tvrdil jsem: „Jsem mladý, studuji, musím se učit.“  

MS: Zkrátka jste se musel učit, abyste systém, který zde byl, mohl patřičně zlepšit.  

JŘ: Používaly se všelijaké formulace. Naštěstí na vysoké škole byli „rozumní“ představitelé 

komunistické strany. Nebyli to úplní politruci těžkého kalibru. Nesnažili se nám vysvětlit, že opravdu 

musíme. Brali to. Proč jsem však v počátku mluvil o zázemí, z něhož jsem vzešel? Bylo to proto, že v 

technice politika nefunguje. V technice funguje fyzika, chemie, matematika, ale ne politika. 

Elektronům politicky nenařídíte nic.  

MS: Pokud mne paměť neklame, Marx nepsal traktát o fyzice, který bychom mohli přirovnat k 

výkonům Isaaca Newtona.  

JŘ: Ano, přesně tak! V technice platí, že buďto to funguje, nebo ne, buďto to účel plní, nebo ne, či se 

jedná o nějakou škálu. Zkrátka tam žvásty nemají své místo a je v ní pravda, kterou každý vidí. Díky 

tomu jsem získal přirozený pohled na svět. Tím mi technika byla milá. Navíc jsem v tom vyrůstal od 

dětství, otec je strojař, technolog. Díky tomu jsem k tomu měl blízko.  

                                                           
1
 Jaroslav Řasa *1967, v roce 1991 zakladatel společnosti Abra Software, United Software 2008.                     

2
 Dialog byl natočen ve středu 11. prosince 2013 dopoledne v místnosti společnosti ABRA Software, Praha 13.  
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... Důležitost pravdy a norem ve společnosti ...  

MS: Zmínil jste význam pravdy v technice. Soudíte, že režim skončil proto, poněvadž celospolečenskou 

pravdu, přirozené směřování člověka, nerespektoval?  

JŘ: Budu o tom též hovořit. Rád bych ještě řekl pár slov k období před revolucí. Byli jsme mladí, když 

byla revoluce, bylo mi dvacet dva let. Přesto jsme se snažili dobrat pravd, které pocházely z vyšších 

hodnot, než které nám předkládali ve škole. Pořádali jsme kroužek, u mě v bytě se scházela každý 

pátek parta lidí, jako Čapkovi Pátečníci. Vždy si někdo připravil vybrané téma, většinou z filozofie. Šli 

jsme historií lidského poznání v ideové rovině - od nejstarších filozofů až po osmnácté století, ...  

MS: ... zkrátka do osvícenství.  

JŘ: Bylo zajímavé studovat historický zápas člověka o lepší příští, o pravdu a svobodu. Právě to je 

důležité. Tímto „oslím můstkem“ se dostávám k tomu, co jste se mě ptal, proč systém skončil. Myslím 

si, že prvním důvodem bylo, že lidé potřebují prostor, co nejméně omezení, chcete-li z nich dostat to 

nejlepší. Systém se choval právě opačně, nerespektoval přirozenost. Většinou se volá po regulacích, 

až když se stane něco špatného. Slýcháte například: „Nemůžeme držet střelné zbraně, musíme jezdit 

devadesátkou na dálnici.“ To není ale úplně ten způsob, který povede k tomu, abychom ze 

společnosti vydolovali maximum. Na druhou stranu je určitě nebezpečné, když povolím všude získání 

zbraní jako ve Spojených státech. Uvolnění prostoru pro člověka, tedy co nejmenší regulace, která je 

charakteristická tím, že omezíme jen prostor, který ubližuje druhým, má svůj význam.  

MS: Je vhodné také říci, že zdravý systém funguje v případě, kdy člověk je sám schopen sebeomezení.  

JŘ: Ano, to byl jeden z klíčových momentů, proč systém selhal. Nedal člověku svobodu. Lidé nebyli 

vedeni k osobní odpovědnosti a sebekázni. Existuje vyšší princip mravní, který mi vnitřně nedává 

možnost něco udělat, jelikož to považuji za nemravné, za něco, co jde proti mé přirozenosti. Ten 

člověk ale nezískává pouze shůry, ale též se tříbí běžným životem. Proto systém kolaboval, dělal z lidí 

malé děti, které jsou neodpovědné, vše za vás rozhodoval někdo jiný.  

... Přešlapování a zaostávání ...  

MS: Ne nadarmo jsme mohli slyšet slova Miloše Jakeše na Červeném Hrádku, kde situaci komunistické 

strany přirovnal ke „kůlu v plotě“. Jedná se o stav, kdy politická entita nedokáže dostatečně 

komunikovat s okolím a reflektovat jeho požadavky.  

JŘ: Myslím si, že to byl další z důvodů. Jestliže neuměli nebo nechtěli vyslyšet přirozené požadavky, 

museli být nakonec sami. Je-li přirozeností člověka potřeba seberealizace, užitečnosti, je přímo spjatá 

s ekonomickou svobodou. Ve chvíli, kdy lidem vezmete možnost seberealizace, a tou není nadšené 

plnění rozkazů někoho jiného, je zle. V socialismu jste narazil většinou rychle. Jako student jsem 

spolupracoval s Výzkumným ústavem matematických strojů, kde mi byl učitelem výborný člověk, pan 

Jiří Dostál. Dobře rozuměl technice, uměl mnoho věcí. Pod ním byla radost se učit techniku. Ovšem v 

momentě, kdy by pro mě bylo přirozené se jako student vysoké školy sebrat a na dva roky jet do 

Ameriky, být ve spolupráci s Rockwellem nebo Analog Devices, což byly společnosti, které vyráběly 
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integrované obvody, tak jsem narazil. Tam jsem nemohl. V odborné činnosti byly stropy, přes které se 

díky uzavřenosti systému (čili nedůvěry k vlastním občanům) nedalo dostat.  

MS: Když stát koupil návody, jak se vyrábí výpočetní technika, jelikož neměl peníze na dovoz 

samotných strojů, byl sám proti sobě. Tím přirozeně vzniká propast mezi vývojem a jeho aplikaci. 

Zkrátka - uzavřenost způsobila zaostávání oboru, ale i systému jako celku.  

JŘ: Opět se dostáváme ke společnému jmenovateli: natolik nevěřím vlastním občanům, jejich 

odpovědnosti, natolik mám pocit, že jim musím nařizovat, až si začnu podřezávat větev sám pod 

sebou.  

MS: Sluší se říci, že minulý režim si dělal nárok na totální ovládnutí. K tomu patřila i nedůvěra. Máte 

to jako u dítěte. Též se rodič z počátku snaží o první poslední, ale pak musí včas rozpoznat, kdy dítě 

získává kompetenci. Bohužel režimy ve východním bloku si toto neuvědomovaly a nesnažily se, aby 

lidé byli sebevědomí, s vlastním pohledem na svět, což se promítlo i do transformace společnosti.  

JŘ: Říkáte to přesně. To pak vedlo k jevům, které se dají hospodářsky vyhodnocovat. Až do té doby 

jsme byli v ideové rovině a pak se to začalo projevovat v číslech. Pokud padesát procent mužů 

přemýšlí ne o tom, jak udělají svou práci, ale o tom, jak postaví chatu nebo si opraví vlastní auto, což 

budou opravovat vždy neodborně, amatérsky, a to i přes sebe lépe vybavenou dílnu, jsme na spirále, 

která vede ke zhoršení produktivity práce a úpadku.  

MS: Souhlasím, neboť každý člověk má jisté schopnosti, nadání. Právě otevřený systém podporoval 

tyto výhody jednotlivců. Tu je někdo šikovný na jazyky, tu je zručný manuálně, tu je někdo dobrým 

systémovým integrátorem. Když však toto není rozvíjeno, pak je člověk odkázán na svépomoc a v 

konečném stavu to vede k plýtvání.  

... Historické reminiscence ...  

JŘ: To, o čem hovoříte, má ještě konsekvence. Ve chvíli, kdy vytvoříte uniformitu, jinými slovy silnou 

regulací, zlikvidujete špičky, což v případě Československa, respektive České republiky, má hluboké 

historické kořeny ...  

MS: Vzpomeňme si na Bílou horu ...  

JŘ: Na Bílé Hoře mi popravili jednoho z mých předků ... Ve chvíli, kdy cíleně likvidujete elitu 

konfiskacemi majetku, což byla situace po Bílé Hoře, logicky ji zničíte. Tím, že přesunete hlavní město 

do Vídně, elita vám průběžně odchází, neboť schopní lidé jdou tam, kde cítí příležitost, možnost se 

uplatnit.  

MS: Bohužel v tomto ohledu jsme byli postiženi Habsburky. Jen Rudolf II. si vybral Prahu za sídelní 

město říše. Ale schopní lidé, kteří mají vizi a chtějí se v životě realizovat, si dokážou i v těch 

nepříznivých podmínkách poradit, nalézt prostor, byť jejich život není přímočarý, má zákruty. Možná 

proto je život zajímavějším.  
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JŘ: Takže za Habsburků elita odcházela do Vídně, to trvalo až do devatenáctého století, proto je prý 

každé druhé jméno ve Vídni české. Kdyby nemluvili německy, jsou nám tak podobní… Jsou nám 

nejbližší z národů povahou, způsobem chytračení, ...  

MS: ... byť jsou na vyšší hospodářské úrovni.  

JŘ: To však rychle doženeme. Z tohoto nemám vůbec obavu. Za Rakouska – Uherska dvě třetiny 

hospodářské produkce pocházely z Českých zemí.  

MS: Právě elity, které zde byly před rokem 1989, dovolily zaostávání.  

JŘ: Především tu téměř nebyly elity z už uvedených důvodů. Škoda, že Habsburkové nepochopili svou 

úlohu, kterou zde měli hrát. Pokud by nebrali země Koruny České s takovým despektem, mohli jsme 

být všichni úplně někde jinde.  

MS: To je to kdyby.  

JŘ: Jistě, to nezměníme.  

MS: Člověk si vždy vytváří projekce budoucnosti, v životě je mnoho proměnných, ale na druhou stranu, 

kdyby vše vycházelo, jak si člověk představuje, samotný život neměl soužení, jež s odstupem vytváří 

krásu … Člověk musí hledat. Tuším, že jste něco chtěl doplnit k elitám.  

JŘ: Následně přišlo devatenácté století. Proběhla obrovská vlna národního obrození, která sebou 

přinesla znovuustavení národa a jeho obnovu po všech stránkách. Dokonce vznikla elita nová. 

Vnímám jej jako myšlenkově příznivé období, protože si myslím, že v tu chvíli se sem znovu vrátily 

některé hodnoty.  

... Důležité impulsy ...  

MS: Můžeme zmínit pospolitost. Byli zde sokolové, skauti, spolky ... Lidé cítili národní hrdost, ochotu 

obětovat se.  

JŘ: Zůstaneme ještě chvíli v minulosti, měla hluboký vliv na komunistické období a současnost. 

Národní hrdost, pospolitost – ta nevznikne ve společnosti, která je řízena jen ekonomikou. Vznikne ve 

společnosti, která dostane cíl. V té době měla česká společnost jasný cíl - nezávislost na Rakousku. 

Celý národ jej vnímal stejně.  

MS: V jistém ohledu zde bylo „odněmečtění“.  

JŘ: Bohužel německý vliv je často vnímán jen negativně. Vnímám spoustu různých myšlenek ve 

vztahu ke střetávání, koexistenci českého a germánského fenoménu. Jsem přesvědčen, že mnohé 

události například druhé světové války jsou v obyvatelích České republiky stále živé a nevyrovnali 

jsme se s nimi, i národ má svou duši a musí se s některými věcmi vyrovnat.  

MS: Právě proto v devatenáctém století o duši národa bojovali.  
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JŘ: Někdy vnímám obavu z Německa či němectví, někdy vnímám až hloupou negaci. Minimálně osm 

set let celkem prokazatelné historie se území českého království dokázalo formovat jako nezávislé na 

německém světě, byť tehdy se to tak nevnímalo, nebylo Německo, bylo více nezávislých států jako 

Bavorsko, Sasko. Dokázali jsme s tím prostředím velice úzce spolupracovat, spolužít. Dokázali jsme se 

od něj obohacovat, kulturní vliv šel k nám často přes Německo. A co víc, dokázali jsme v něm mít 

výsadní postavení. Zdaleka ne všichni ví, že ve Svaté říši římské, v níž bylo sedm států, byli všichni 

lokální panovníci leníci. Císař jim dával zemi v léno, ...  

MS: ... tedy ve správu, ...  

JŘ: ... zatímco český král byl českým králem, volily si jej české stavy a byl plně nezávislý na této entitě 

krom toho, že patřil do spolku. Přijde mi to úchvatné a pro Čechy jako něco, čeho by si měli všimnout. 

Měli bychom pochopit, že nejsme a až na pár let jsme nikdy nebyli vazalové Německa, že nám nic z 

Německa nehrozí, uvědomit si, že hrdě už nejméně osm set let (a spíše patnáct století) aktivně 

spoluvytváříme Střední Evropu, ne ji jen trpně přijímáme.  

MS: Ano, ale my místo toho, abychom byli sebevědomí a hrdí, přiklonili jsme se k Západu a pak po 

roce 1948 k Východu.  

JŘ: Ano, a důvodem jsou zase elity, spíše jejich nedostatek. Tohle musíme ve svých hlavách a možná v 

celém státě, napravit. Období Habsburků až do devatenáctého století způsobuje likvidaci elit, buď 

přímo, nebo „odsáváním“ schopných do Vídně. Následuje národní obrození, které je prospěšné, 

období první republiky, poté Mnichov a druhá světová válka, což je velmi špatné období pro národ a 

jeho elity. Pak přichází moment odsunu Němců, jenž cítím jako velmi problematický. Ostatně to by 

stálo za samostatný rozbor a dialog s mnoha lidmi. Je to něco, s čím se náš národ musí sám vyrovnat. 

Nejedná se o mezinárodní záležitost, je to naše niterní věc. Oč jde - plně rozumím tomu, proč nastal 

odsun. To, co provádělo nacistické Německo, bylo opravdové zvěrstvo. Reakce mocností, reakce 

národa byla srozumitelná a jasná: odsuneme je a prostor vyčistíme. Na druhou stranu přivodila to, že 

ze země odešla další část elity, zejména hospodářské.  

MS: Sluší se říci, že díky národnostnímu upořádání jsme byli rozkročeni jak na Západ, tak Východ. Pak 

jsme se více přiklonili k Východu a stali jsme se vazaly Moskvy.  

JŘ: Přesně tak! To, co jsme považovali za vítězný akt, který dovrší stovky let trvající duel s Germány, 

byl gól do vlastní branky. Vlastně jsme si odstranili motivátora, který nás nutil být lepší. Když v Liberci 

staví Němci hrady a světový průmysl zaměřený na výrobu látek, musíte se jako Čech více snažit. 

Musíte prokázat, že jste lepší, i když to je pro vás nepříjemné, je to neustálý boj. V Praze potkáváte 

Němce, Židy, Čechy. Jste v neustálém konkurenčním boji, který vás zoceluje a posouvá dopředu. 

Odsun německého vlivu beru jako historický fakt. Nedivím se našim pradědům, že to udělali. Na 

druhou stranu - obrovským způsobem zlikvidovali přesně to, co je směrovalo na Západ a dělalo jim 

přirozenou bránu. V té době uměl každý německy, i moje babička, která byla pomocná dělnice. Lidé o 

tom vůbec nepřemýšleli, bylo to normální. Kolik lidí dnes v této zemi umí dobře německy?  

MS: Bohužel vývoj šel jiným směrem, ...  
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JŘ: ... jen na čas. V současnosti je velká část exportu už zase napojena na Německo, jako tomu bývalo 

téměř vždy.  

... Otázka elit ...  

MS: Co ty elity, o nichž jste hovořil?  

JŘ: Představme si, že dvě stě let mizí elity národa. Přirozeného konkurenta, který vás nutí být lepší, v 

polovině dvacátého století odstřelíte, do toho přijde bolševismus, jenž glajchšaltuje všechny. 

Jakákoliv elita či člověk, jenž přemýšlí jinak, je špatný a potřebujeme jej zastřelit, zadupat do země, 

nechat jej po česku bydlet v maringotce nebo přikládat do kotle, jelikož se jedná o nepřítele. Toto 

soustředěné a dlouhé působení neblahých sil duši národa velmi ublížilo, ničilo elity. Výsledkem bylo, 

že se tu vůbec komunismus mohl uplatnit. Nedostatek elit, které by jedním mávnutím ruky smetly 

bolševické myšlenky, to bylo podhoubí komunistického úpadku. V našem historickém výletu jsem se 

snažil ukázat, že příčiny sahají mnohem dále, než do roku 1945 a můžeme si za ně sami. A tak velkým 

úkolem současnosti, tím největším, který máme v této zemi, je rozvíjet elity, podporovat je, a též od 

nich vyžadovat odpovědnost.  

... Komunismus ...  

MS: Po vašem velkém exkurzu, jenž je jistě hodnotným v tom ohledu, že nám dává časovou 

perspektivu, pokračuji v tázání. Jelikož jsme hovořili o minulosti, ještě bych se zeptal na fungování, 

nefungování komunistické ideologie, je vhodné se zeptat, zda východiska samotné ideologie jsou 

ospravedlnitelná. Přece jim šlo o vytvoření harmonické společnosti, utvoření nového člověka ... Jak 

jste ideologii vnímal, když jste byl mlád, a jak je to nyní, s odstupem času?  

JŘ: Myslím si, že nic není černobílé. Od dávných věků, co je lidstvo lidstvem a začalo být uvědomělé, 

vymanilo se z existenciální materiální bídy, směřuje výš. Směřuje k duchovní bytosti. Je to cosi, co 

nám bylo dané do vínku a za úkol zřejmě Bohem, možná ani nevíme úplně proč. Zkrátka - zápas o 

lepšího člověka je přirozený, je potřeba, aby člověk sám sebe posouval vlivem vyššího principu 

mravního k lepší existenci. I komunismus je jedním z výsledků těchto snah, jakkoli je naivní. Vznikl 

jako logické vyústění tragických podmínek, v nichž lidé žili, kdy se z nich dělali otroci.  

MS: Narážíte na nedobrý stav některých společenských tříd za průmyslové revoluce.  

JŘ: Ano, ta vedla k zotročení lidí. Boj o to, aby každý jedinec měl svou hodnotu, je plně v pořádku. Je 

to něco, co je charakteristické pro euroatlantickou část světa. Je to cosi, na čem bychom si měli ve 

sjednocené Evropě zakládat. Zkrátka máme respekt k vyšším principům, které člověk má hledat, najít 

a chránit.  

MS: Ano, tam jde též o to, že kapitalismus vedl člověk k odcizení. Najednou se zrodila myšlenka, že 

člověk není prostředkem, ale cílem. Nicméně někteří kapitalisté člověka zneužívali, byl pouhou 

součástí ve výrobním procesu, ale ne člověkem s jeho důstojností.  
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JŘ: S vašimi slovy souhlasím. V dějinách se tento boj o důstojnost a hodnotu jedince táhne dlouho. Je 

známý citát Sokrata: „V každém člověku je slunce, jenom je nechat plát.“ Stejná myšlenka, pouze je 

řečena jinými slovy.  

MS: Ano, ale problém je, že realizace komunistického režimu byla spíše zastíněním slunce.  

JŘ: Přesně tak. To je ale vliv bolševismu, lidské brutality.  

... Marx a jiní ...  

MS: Můžeme říci, že lze rozdělit Marxe a ostatní. Marx i jeho předchůdci utopičtí socialisté vytyčili 

ideové východisko, a co přišlo pak, popírá cíle jejich ideologie.  

JŘ: V jejich ideologii byla - dle mého názoru - velká chyba. Identifikovali, že práce se stává 

společenským fenoménem, neboť při vzrůstající dělbě práce tomu tak je. Proti tomu do kontrastu 

stavěli fakt, že výrobní prostředky patří jednotlivcům. Tvrdili, že toto je špatné a že je nutné je vložit 

do rukou davu, společnosti. Neuvědomili si však, že v tuto chvíli se ztratí motor organizovat věci lépe, 

postupovat, zvyšovat produktivitu práce. Co si budeme povídat, když někdo získá profit za to, že 

organizuje věci lépe, má větší energii, než když je organizuje lépe proto, že tím zušlechťuje celou 

společnost.  

MS: Soudíte, že organizace v rámci komunistického zřízení byla vedena etickým principem? To je 

menším motivátorem než odměna, kterou člověk dostává v rámci kapitalistického systému.  

JŘ: Ano, prvotní myšlenky byly takové. Vždyť je to moc pěkné, když se budeme na sebe usmívat, v 

klidu pracovat. Bohužel, tak ztratíme energii. Kapitalismus je v podstatě kombinace pozitivních 

motivací, děláte něco z vyššího principu mravního a také z toho důvodu, že za to máte peníze. Ale i 

negativních - cítíme strach o přežití, z konkurence. Tím, že vytváříte konkurenční prostředí, musíte se 

víc snažit, vynaložíte více a lépe rozmyšlené energie.  

... Jistota, sociální téma, systém ...  

MS: Jsou lidé, kteří vám řeknou, že komunismus chtěl strach odstranit, jelikož člověk byl opřen o 

jistoty. Jen si vzpomeňme, zdali v minulosti bylo bezdomovectví.  

JŘ: Toto jsou vážná témata.  

MS: Minulý režim jej odstranil. Z části vyřešil bytovou otázku. Vaše sídlo je na periferii Prahy a ta je 

plná sídlišť šedi. Jsou lidé, kteří upřednostní dobré bydlení před existencí ve svobodě.  

JŘ: Ano, mnoha lidem minulý režim pomohl ke zlepšení standardu jejich bydlení.  

MS: Určité vrstvy zažívaly vzestup.  

JŘ: To, co říkáte je důležité. Myslím si, že není tak velký problém v idejích. Že se objevily komunistické 

ideje a že se podařilo je v nějaké podobě realizovat, je přirozený vývoj. Problém byl ten, že při aplikaci 
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idejí, z nichž vycházel, se posléze ztratily motory, osobní iniciativa. Též zde byl aspekt bolševismu, 

který osobní svobody narušoval a dělal z lidí otroky. Z tohoto důvodu to nemohlo dopadnout dobře.  

MS: Můžeme říci, že společnost měla prapodivnou strukturu elit. Jednalo se o pyramidu převracenou 

o sto osmdesát stupňů. Člověk, který byl schopný a měl nějaký „drive“, byl vyměněn méně schopným, 

ale loajálním. Ten byl vyměněn za úplně neschopného, jenž uměl leštit kliky. Z tohoto člověka se pak 

stal člověk všehoschopný, člověk bez zábran.  

JŘ: S vaší analýzou souhlasím. Neschopní lidé nemají v pořádku etiku. Etika a schopnost tvořit 

hodnoty jdou ruku v ruce. Proto je vlastně přirozená ekonomika ekonomikou volného trhu, která 

navíc rozvíjí etické hodnoty, a to i přes řadu obtíží a odchylek. Volný trh a přirozená hospodářská 

soutěž jednotlivců je vlastně projevem přírodních zákonů.  

MS: Někdo však může říkat, že tuto přirozenost lidí chtěli ideologové v minulosti potlačit a vymysleli si 

utopické světy.  

JŘ: Zapomněli, že tato přirozenost je zároveň zdrojem pokroku a rozvoje. Komunistický systém zde 

byl v úzkém časovém období šedesáti let, to je z historického pohledu velmi krátká doba.  

MS: V Rusku trvalo sedmdesát dva let.  

JŘ: Během něho bylo prokázáno, že tímto způsobem se zničí motivace a tím pokrok i rozvoj, ...  

MS: ... a proto společnost jako celek chátrala, žila z podstaty. Češi měli dobrou základnu z Rakouska – 

Uherska, pak z první republiky, ale čtyřicetileté období, respektive období od roku 1938, kdy sem přišel 

první totalitní režim a začala druhá světová válka, způsobilo své.  

... Pozitiva režimu ...  

MS: Přesto bych se zeptal, zdali si myslíte, že je něco, co je na minulém režimu kladné, ocenitelné? 

Zmínil jste bytovou otázku. Váš kolega Dalibor Dědek z Jablotronu poukázal na otázku dobrého 

školství.  

JŘ: Myslím si, že bychom našli více věcí. Bytovou otázku jsme probírali. V určitém období to opravdu 

pomohlo mnoha lidem k výrazně lepšímu bydlení, než tomu bylo v zemích, s nimiž má smysl se 

srovnávat. Dodnes můžete v Itálii vidět, že lidé bydlí v naprosto bídných podmínkách. Je to 

nedůstojné všeho. Zkrátka - bytová otázka je jednou z oblastí, kterou režim vyřešil, dle mého 

pohledu, velmi dobře. Žijeme z toho do dnešních dnů. Mnoho lidí naříká na panelová sídliště v Praze, 

ale na druhou stranu, pokud byty zrekonstruujete, opravíte domy zevnitř a zateplíte je, jedná se o 

velmi efektivní bydlení pro život, které člověku uvolňuje ruce, a nemusí se starat o spoustu věcí.  

MS: Nu, ale když se podíváte po Praze, máte tam sídliště jako je Baba, která je kontrapunktem toho, 

co bylo stavěno v době normalizace ...  

JŘ: Vím, o čem hovoříte. Neříkám tím, že opatření minulého režimu bylo spásonosné. Jednalo se 

masový proud, který významně pozvedl úroveň bydlení. Nejsem toho velkým přívržencem, ale snažím 
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se na starém systému hledat něco, co bylo užitečné. Když mluvíte o vilovém sídlišti Baba, několik let 

jsem tam bydlel, právě v jednom z takových domů. Nebyla to žádná sláva, dům se dal jen s obtížemi 

vytopit, okna profukovala, plochá střecha byla špatně izolovaná, a tak panelové domy sice zvenku 

vypadaly nehezky, poskytovaly ale na svou dobu vynikající komfort. Kromě bydlení vnímám pozitivně 

problematiku zemědělství. Hodně lidí na to má různé názory. Pokud ale máte vztah k průmyslu, 

velkovýrobě, či lépe efektivní výrobě, musíte československé poválečné zemědělství ocenit. Srovnejte 

- v momentě, kdy jsem farmářem ve Francii nebo v Itálii, který obdělává čtrnáct hektarů, jsem 

neefektivní. Jako družstvo, které obdělává tisíc hektarů, mám daleko větší šanci organizovat věci tak, 

že se dostanu na vyšší úroveň efektivity z hlediska tvorby potravin. Vím, přináší to i unifikaci, což není 

dobré. Když vidím u nás současné farmáře, jsou ve velké výhodě, zděděné z komunistické minulosti - 

získali půdu za velmi malé peníze, ve velkých scelených lánech. Mají všechny předpoklady pro to, aby 

z nich mohli být velmi efektivní farmáři, daleko lepší, než jsou ve Francii nebo v Polsku. Důkaz toho 

můžete vidět ve výši dotací na jednotku u nás a právě třeba ve Francii.  

MS: Přesto někteří naši zemědělci „musí být“ dotováni.  

JŘ: Ano, ale méně než ve Francii. Ještě bych se rád dostal ke školství, které zmiňoval pan Dědek. Tam 

se udělalo v minulosti mnoho, žijeme z toho ještě nyní, protože existuje společný základ, který v zemi 

máme všichni. Mám tři dcery. Nyní jsou na různých školách, od základní po vysokou. Všechny jezdí po 

různých exkurzích, výměnných pobytech po celé Evropě. Vždy se vrací a říkají: „Jsem ráda, že studuji 

zde.“ Srovnávají školy v Paříži, Londýně i jinde. Říkají, že je to tam stejné nebo častěji horší.  

MS: Myslíte si, že školství, které zde bylo, zachovává dobrý status quo ...  

JŘ: Ano, dává rovné šance. Není to zásluha komunismu, ale nezničil ho. Naše školství si hodně vzalo z 

období první republiky, které bylo též na vysoké úrovni. Stačí se podívat na malá města a vesnice. 

Škola tam byla vždy velkým chrámem proti tomu, jaká tam je kaple, kostel či radnice. Komenského 

národ nese v sobě lásku ke vzdělanosti. Je to naše velké plus. Jen z minulosti se ale žít nedá.  

MS: Ano, školství v současnosti má velké obtíže. Otázka gramotnosti mladých lidí, kteří opouštějí 

základní školu, nesvědčí o přílišné lásce ke vzdělanosti a Komenského odkazu. Někdo bude tvrdit, že 

právě před rokem 1989 tyto problémy nebyly viditelné, ba vůbec nebyly.  

JŘ: Máte pravdu, zhoršili jsme se. Tak jsme konečně našli něco, co bylo na minulém režimu lepší.   

... Emigrace, exil ...  

MS: Ještě bych se zeptal na tuto skutečnost: svá mladá léta jste prožil v minulém režimu. Neuvažoval 

jste o emigraci?  

JŘ: Až do svých dvaadvaceti let ne. Před sebou jsem měl odbornou dráhu, myslel jsem si, že zůstanu 

na elektrofakultě ČVUT, kde jsem během studií spoluvytvářel výzkumný robotický program, práce mě 

bavila, naplňovala. Tehdy začínal internet, dovoloval komunikovat mezi univerzitami, i s Amerikou. 

Měl jsem velice dobrého vedoucího a prostředí mi bylo milé. Pak jsem ale uzavřel manželství, bylo to 

15. 9. 1989. Můj tchán byl velký frankofil, který sice po roce 1968 dostal „distanc“, ale protože uměl 

perfektně francouzsky a velice dobře znal problematiku zemědělství, komunistický režim jej musel 
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využívat, a tak směl jezdit na Západ. Zorganizoval pro nás na konci léta 1989 cestu do Francie. Poprvé 

jsem se tak dostal na Západ. Když jsme byli ve Francii, žádné myšlenky na exil nepřicházely. Při 

návratu domů jsme jeli přes Rakousko. Představte si to: je večer druhého září, jedete malými 

vesničkami v Rakousku směrem na Dolní Dvořiště. Poslední je na kopci a z ní vidíte do Čech. Zastavili 

jsme u tamní benzínky, protože jsme se chtěli připravit na celníky. Jste na kopci, šeří se. Otočíte se 

zpět a tam je rozsvícená země, kde to normálně žije. Otočíte se dopředu a před vámi je Šumava, kde 

je absolutní černo. Řekl jsem tchánovi: „Emile, neotočíme to?“ On mi odpověděl: „Ještě se sem 

dostaneš.“ A měl velkou pravdu. Za dva měsíce bylo všechno jinak. Tenkrát nebyla v mých slovech 

ideologie, jen vnímání života. Podvědomě vidíte, že tam je situace normální, na druhé straně čáry ne. 

Tehdy jsem o emigraci vážně přemýšlel. Pak už jsem to řešit nemusel.  

... Demokracie ...  

MS: Trochu jsme se dotkli stavu, který byl charakteristický před rokem 1989. Občané naší republiky se 

rozhodli, že se obnoví demokracie. Jak vnímáte tuto formu společenského uspořádání? Chtěli jsme ji? 

Před rokem 1938 jsme ji měli. Měl jsem možnost hovořit s jedním brněnským básníkem, esejistou 

Pavlem Švandou a ten mi řekl krátkou, byť podnětnou definici, která koresponduje s otázkou pravdy: 

„Demokracie je stav, kde věci, skutečnosti vycházejí najevo.“ V minulém režimu, když věci vycházely 

najevo, někteří lidé se to snažili všemožně maskovat, ale v demokracii tomu tak nemusí být.  

JŘ: Myslím si, že ze všech forem uspořádání lidské společnosti ... a nyní budu hodně lokální z hlediska 

Evropy a euroatlantického světa, jelikož to, co řeknu bych si nedovolil říkat v Asii, kde jsou jiná 

kulturní východiska a jiné myšlenky ... V našem prostoru je to asi nejlepší uspořádání společnosti, 

které dokáže řešit otázky, před kterými společnost stojí, byť je plná problémů, a také dovede užít síly 

jednotlivců pro zdar celku.  

MS: Je tam apel: „Člověče, přičiň se!“ Tím pomůžeš nejen sobě, ale zároveň našemu národu.  

JŘ: Ano, též euroatlantické civilizaci. Velmi rád se vracím domů do Evropy. Je velmi zajímavá jedna 

skutečnost. Kamkoliv přiletíte mimo kontinent, víte, že jste v cizině. Ve chvíli, když se vrátíte, ... a to 

znamená, že letadlo přistane ve Frankfurtu, v Mnichově, v Paříži, v Londýně, v Praze, ve Vídni ... jste 

doma. Pouze nápisy jsou uvedeny jiným jazykem, který jste se musel naučit.  

MS: Jste v demokratickém společenství! 

JŘ: I tak bychom to mohli říci. Jste mezi lidmi, kteří přemýšlí podobným směrem. Jsou na vás 

přirozeně slušní, když něco potřebujete, snaží se vám pomoct, lidé sdílejí určité hodnoty. Zkrátka 

cítíte pocit bezpečí. Přes různost, která by Evropě měla dávat sílu a ne ji ubírat, člověk cítí jistou 

společnou linii. Jsme odchovaní v duchovní a hodnotové řecko – římské linii, která byla na území 

Evropy již dlouho.  

MS: Pouze to nebylo naplněno a teprve nyní dochází k realizaci.  

JŘ: Demokracii vnímám jako něco, co pro obyvatele Evropy a Ameriky, kam se systém přenesl, je 

použitelný způsob vlády, uspořádání věcí veřejných i soukromých. Jedná se o systém, který jednotlivci 
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dovoluje se rozvinout nejlepším možným způsobem a zároveň z toho může těžit společnost jako 

celek.  

MS: Sluší se říci, že lidé po roce 1989 měli velká očekávání. Slovo demokracie byla pouhou nejasnou 

ideou, která postupně získávala jasnější kontury.  

JŘ: Rád bych ještě něco dodal. Není to z mé hlavy, ale do naší diskuse se to hodí. Před třemi roky jsem 

četl článek od jednoho starého Němce, který dlouhodobě žije v České republice. Přistěhoval se sem 

hned pro revoluci. Ptali se jej na to, jak vidí nedobrý vývoj politiky, ba marasmus v Čechách, aj. On 

řekl: „Buďte úplně v klidu, Německo po druhé světové válce byla samá černá či šedá ekonomika, 

korupce, úplatky, podvody, lotroviny. Chce to pouze čas. Zdravá společnost se s tím nakonec vyrovná. 

Bude to trvat přibližně tři generace.“ Jen si vezměte, že po revoluci nám odchází první generace. V 

tomto ohledu jsem obrovský optimista. Máte pravdu, že jsme měli naivní očekávání a představy od 

demokracie, ale bude lépe.  

... Formální demokracie a posun kupředu ...  

MS: Lidé si řeknou: „Dobrá, demokracie jsou svobodné a pravidelné volby, svobodná možnost volit a 

být volen, svoboda projevu, je to také svoboda přístupu k informacím aj.“ Toto jsou ale formální 

atributy.  

JŘ: Souhlasím s vámi.  

MS: Je pak pouze na nás, jakými demokraty se staneme. Jedná se o práci na sobě samém. Jedná se o 

ochotu slyšet druhého a případně slevit ze svého, je-li jeho postoj dobrý.  

JŘ: Musím říci, že se ze mě stal fanda Švýcarska. Zmínil jste pěknou myšlenku, že demokracie je 

systém, v němž si příliš nelžeme, anebo věci vycházejí najevo.  

MS: Kdo lže, z dlouhodobého hlediska na to doplácí.  

JŘ: Zkrátka - demokracie je založena na hodnotách a jejich ctění. Líbí se mi, že demokracií směřujete 

k srdci člověka, neboť demokracie je vnitřní stav člověka.  

MS: Obnova demokracie je dlouhodobá záležitost. Srdce člověka a jeho mysl se mění pomalu, a proto 

je nutné čekat. Zákony se však píšou rychle. Člověk, jenž není dostatečně vnímavý a má návyky z 

minulé doby, snaží se všemožně se vyhnout pravé realitě a nakonec to dopadá na celek. Sobectví 

jednoho člověka odnáší ti druzí.  

JŘ: Souhlasím. Je nějaké období, které se nedá odestát, ale musí se odžít. Pro nás to znamená tři 

generace, než věci budou přirozeně fungovat lépe, už naše děti jsou vychovávané v jiném 

myšlenkovém proudu a vývoj jde dál a dál.  

MS: Nutné podotknout, že se nesmí říci: „Počkejme tři generace, nějak se to spraví ...“ Tři generační 

období je obdobím aktivního osvojování.  
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JŘ: Začíná to každé ráno. Není možné tři generace jen tak čekat, je nutné tři generace pracovat. V 

tomto ohledu jsem velkým optimistou, byť mnoho lidí jsou pesimisté. Dám vám jednoduchý příklad, 

jak se přes všechny průšvihy a prohlášení politiků, posunuje vývoj. Byly prezidentské volby. Zkuste si 

představit, že by byly před deseti lety, a že by jeden ze dvou kandidátů, kteří jsou ve finále, začal 

otevřeně hovořit o Benešových dekretech, jak o nich mluvil pan Karel Schwarzenberg. Kolik by tehdy 

dostal procent? Deset? Nyní měl čtyřicet pět let. Česká republika se mění.  

MS: Lidé, jejichž mysl není dostatečně vnímavá, to nevzali a kníže Schwarzenberg za to také „pykal“.  

JŘ: Ano. Méně ale, než jsme čekali.  

... Předpoklady demokracie ...  

MS: Ještě bych se zeptal, jaké jsou předpoklady demokracie? Zmínil jste, že se jedná o systém, který je 

postaven na hodnotách, úctě ke člověku. Jedná se o systém, kde by měla být elementární 

spravedlnost.  

JŘ: Jistě! Říkal jsem, že mám rád Švýcarsko. Mnoho lidí se na Švýcary dívá, jak jsou studení. Nedivím 

se, že jsou studení vůči cizincům, neboť dost často z ciziny dostávali špatné nápady, nebo je někdo 

chtěl obsadit, ublížit jim. Zkrátka jejich rezervovanost je plně na místě. Obdivuji jeden princip. Byl by 

použitelný i pro Českou republiku, týká se politického uspořádání. Snad přímo ve švýcarské ústavě je 

napsáno, že jestliže někde vzniká vláda, ať je to na municipální, kantonální, celostátní úrovni, je 

povinností všech, kteří vládu sestavují, aby se pokusili zapojit co nejvíce myšlenkových směrů, aby 

využili to nejlepší. Když budu vědět, že komunisté mají čtrnáct procent, dám jim na starost mateřské 

školky, protože se o ně mohou starat, mají k tomu vztah, nebo jim dám péči o seniory. Společnost by 

toto měla řešit, a ne se na to vykašlat. Neměli bychom říkat: „Vy jste zlí komunisté,“ a tím „odstřelit“ 

čtrnáct procent lidí. Vím, že mají divné myšlenky, ve spoustě řešení problémů s nimi nesouhlasím, ale 

nemohu je vyčlenit.  

MS: Zkrátka v demokracii akcentujete úctu člověka k druhému.  

JŘ: Nad komunismem se nedá zvítězit násilím ve smyslu, že ho zakážeme. Nad tím můžeme zvítězit 

jedině tehdy, když se s mladou generací budeme bavit, budeme jim vysvětlovat, kde jednotlivé 

myšlenky jsou špatné, a ukazovat jim to na konkrétní politice. To vnímám jako cestu.  

MS: Jsou lidé, kteří řeknou, že hovor s komunisty je ztrátou času. Raději je budeme izolovat. Na 

druhou stranu je zde možný evoluční přístup a změnit je. Komunisté, kteří si nesou ideovou linku z 

období před rokem 1989, budou postupně vyváděni z omylu. Je přece nutné být konfrontován s 

jinakostí. Když člověk dokáže přijmout druhého, dokáže jej lépe přesvědčit.  

JŘ: Minimálně otupět ostří. Mezi lidmi je fajn, když nepadají facky, protože se tak alespoň na něčem 

dokážou domluvit. Přesně to je švýcarská úcta k názoru druhého.  

... Inspirace ve Švýcarsku ...  

MS: Pokud zmiňujete Švýcarsko, tam jsou také referenda. Jaký vztah máte k tomuto nástroji?  
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JŘ: Těch bych se nebál. Politici se jich bojí právě proto, že ...  

MS: ... vznikne větší konkurence.  

JŘ: Vědí, že by se jim mluvilo do vládnutí. Přitom dnešní technologie, které máme k dispozici, jsou na 

tak vysokém stupni, že jsme schopni zorganizovat referendum přes celý stát, a to tak, že všichni 

mohou zůstat doma. Mohli bychom se je naučit využít pro blaho celku.  

MS: Jinými slovy toto dostatečně nevyužíváme a stále hlasujeme starou metodou, pomocí papírů ...  

JŘ: ... a zástupců. Spousta věcí by šla řešit přímo.  

MS: Pořád jsme státem, který je založen na parlamentní zastupitelské demokracii.  

JŘ: Základní princip bych nerušil. Myslím si, že referendum je dobrý nástroj k dotazování lidí o tom, co 

si myslí. Když hlasuji, není to jen tak. Musím se nad tím zamyslet. Pokud se k něčemu chci vyjádřit, 

referendum může být takovým nástrojem. Demokracii by neubližovalo.  

... Politika ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vnímáte význam politiky. Z vašich úst se jedná o službu druhým, 

službu obci, a ne o obohacení.  

JŘ: Ano, mnoho politiků „přeskakuje“ přirozený lidský vývoj, nebo se ho snaží přeskočit. Člověk by 

měl být v životě v něčem dobrý. Zkrátka by měl mít úspěch v tom dobrém slova smyslu. O takovém 

člověku bychom třebas řekli: „Je to dobrý vědec.“  

MS: Jinými slovy: „Podívejte se, za mnou je práce, a proto bych své služby nabídnul celku.“  

JŘ: Po úspěchu v dobrém slova smyslu přirozeně přichází vliv. Ostatní lidé se jej začnou ptát na jeho 

názory. Jedná se o přirozený vývoj. Pouze by lidé měli mít trpělivost a toto v životě podstoupit. 

Teprve pak přichází moc. Někdo řekne: „Ty bys nás mohl reprezentovat, jelikož jsi to v životě dělal 

dobře. Máš dobré názory. Běž do politiky. Můžeš být užitečný většímu počtu lidí.“ Pokud i toto někdo 

dokáže zvládnout, pak přichází něco, co se jmenuje odkaz. Ten, kdo opravdu sloužil národu v dobrém 

slova smyslu, po něm zbude odkaz. Proč mluvíme o Masarykovi? Proč mluvíme o Karlu IV.? Proč o 

jiných? Je to proto, že po nich zůstal odkaz.  

MS: Byli lidé, kteří byli nenávidění.  

JŘ: Jen si vezměte Václava Havla.  

MS: I Masaryk si krušné chvíle života prožil již jako profesor na Karlově univerzitě.  

JŘ: Ano, jeho boj s rukopisy. Bylo úžasné, jak se postavil za pravdu. Řekl: „Nebudeme si lhát.“ Celá 

elita národa po něm začala střílet, že je vyvrhel.  
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... Nepřítomnost lidí ...  

MS: Bohužel lidi jako Masaryk se v dnešní politice nenacházejí. Někdo řekne: po roce 1989 zde byli 

lidé, kteří měli „napojení“ na disent, nebo sami byli disidenty. Věděli, co znamená hodnota pravdy, 

spravedlnosti, úcty k druhému. Je tomu tak dnes?  

JŘ: Víte, tam je jedna důležitá věc – čtyři stádia nejde přeskočit. Nejprve úspěch, znak toho, že jsem 

něco udělal a dokázal, poté je vliv, pak následuje moc a za ní je odkaz. Problém je, že existuje velké 

množství lidí, kteří chtějí přeskakovat tyto etapy. Musím říci, že situace se ale zlepšuje. Už vidíte lidi, 

kteří se vracejí ze světa do naší vlasti. Vezměte si takového profesora Vítka, podle něj se po celém 

světě dělají srdeční bypassy, které se mohou implantovat téměř ambulantním způsobem a dříve to 

byla operace na spoustu hodin. Nyní se vrací co České republiky a říká: „To, co jsem mohl dělat v 

Americe, nyní chci této zemi vracet.“ Myslím si, že tento muž si získá dobrý vliv a lidé jej budou 

respektovat. Toho bych rád v politice viděl. Další osobností je pan Svěrák. Zkrátka společenský, 

politický svět má tuto pyramidu, jež by měla být dodržena. Je mnoho lidí, kteří jsou ryzí, ale pokud 

nesplní nižší stupně, nedosáhnou na další. Již  

MS: Můžeme říci, že lidé s étosem byli vytlačeni pragmatiky, ba prospěcháři. Je vhodné zmínit, že si 

lidé řekli cosi v tomto duchu: „Dobrá, svou práci jsme udělali a nyní se již budeme věnovat své profesi 

a slovo nyní dostanou „profesionálové“. Asi jste si neřekl: „Dobrá, za sebou mám úspěšnou kariéru 

podnikatele, nyní bych šel do služeb tomuto státu.“  

JŘ: Tyto otázky jsem si položil. Spíše mi je položili jiní. Též jsem v mnohých spolcích, které se různě 

schází.  

MS: Zkrátka se jedná o občanskou společnost.  

JŘ: Tato část veřejnosti má chuť měnit něco ve fungování státu. Sám se cítím na politiku mlád. To 

však není výmluva. Jedná se opravdu o zvážení situace. V tom, co dělám, jsem ještě neřekl poslední 

slovo. Mám dostatek nápadů, které bych rád realizoval, jejich realizace nyní probíhá.  

... Osobně v politice ...  

MS: Jinými slovy cítíte potřebu, abyste sloužil, ale doposud jste nenašel čas.  

JŘ: Musím ještě dokončit životní cyklus, etapu, která je spojena s obchodem. Musím říci, že dvacet 

dva let dělám „stejnou“ věc, působím v jednom oboru. Po dvaceti letech jsem si začal uvědomovat, 

jak je dobré, že dvacet let dělám stejný obor, protože teprve vcházíte do mistrovství. Cítím, že v 

tomto oboru mám povinnost odevzdat to, kam jsem myšlenkově došel. Také si myslím, že pro mě 

možná za sedm, osm let přijde asi moment, kdy firmu bude dobré předat jiným, poněvadž v tom 

oboru budu příliš starý kozák, možná bych jim říkal: „To asi nebude fungovat, neboť v roce 1996 jsem 

podobnou situaci řešil tak a tak.“ Když se začnou myšlenky odvíjet tímto směrem, pro obchod to není 

dobré a je to stařešinské. Nerad bych, aby ze mě byl stařešina.  
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... Podmínky pro politiku ...  

JŘ: Též se domnívám, že člověk, když chce jít do veřejné služby, má udělat jednu důležitou věc. Má se 

tak dva roky, ale raději pět, na toto působení připravovat. Není mi příjemné, když vidím dnešní 

politiky, jak ani neznají historii vlastního národa, zeměpis, historii spojené Evropy, neumí zákony a 

přitom chtějí do politiky. Nikdy neviděli rozpočet České republiky a chtějí o něm hlasovat.  

MS: Přitom dokážou radit lidem, kteří mají praxi a léta v oboru pracují. Na co jste poukázal, vzbuzuje v 

lidech, kteří mají starost o tuto zemi, rozčarování, znechucení. Když na vrcholnou funkci ve státě 

dosedne „neználek“, lidé si pak říkají: „Kam politika této země může vést?“ Když tento člověk to spojí s 

tím, že začne „přilepšovat“ svému účtu, lidé se legitimně začnou tázat, kam jsme to došli. 

Demokratický režim, který je z nás nefunkční. Vše se děje v neprospěch otevřeného systému, který 

jsme přijali.  

JŘ: Souhlasím s vámi, že rozčarování lidí plyne přesně z těchto důvodů. Na druhou stranu, když se s 

tím potkám, což není neobvyklé - a není to výmluva - lidé musí mít určitou dávku trpělivosti. Přes 

všechny obtíže a složitost, o níž hovoříme, trable, které si neseme, jsem optimistický, že se věci spíše 

zlepšují. Začínáme je vidět, děsíme se nad korupčními hrůzami. To, co dříve probíhalo v úplné tichosti 

a nemohli jsme to nějak měnit, nyní alespoň začínáme vidět. Můžeme se vyjádřit. Můžeme 

odsuzovat, můžeme být naštvaní, můžeme volit jiné lidi, nebo vstoupit do politiky, pokud sami 

můžete a chcete přispět ke zlepšení. To jsou dvě velká práva.  

... Vize a iluze ...  

MS: Volby v roce 2013 to také ukázaly. Dále dokázaly změnit podobu kandidátek a mnohé z 

navrhovaných politiků vyřadit. Ještě bych se zeptal: jakou důležitost při vládnutí dáváte vizím ...  

JŘ: Je dobře, že se ptáte, jelikož je to cosi, k čemu jsem se chtěl vyjádřit. Mně přijde, že žijeme hodně 

v kupeckém světě, který je charakteristický ekonomikou, penězi. Zapomínáme zdůraznit nebo rozvíjet 

vyšší princip mravní. Je to logické. Většinu lidí zajímá, zdali vyjdou s výplatou. Nelze se divit. Potřeby 

života jsou velké. Jistě každý usiluje, aby jeho děti měly dobré vzdělání, aby žily v rozumných 

materiálních podmínkách. Nemůžeme se divit, že lidé jsou tak koncentrovaní na ekonomickou 

otázku. Rozvoj společnosti se ale netýká pouze hospodářských témat. Dokonce si myslím, že 

ekonomice předcházejí ideje. Z těch se nakonec rodí i ekonomika, byť je pro mnoho lidí důležité, kolik 

bude na vánočním stole kaprů. Nerad bych toto snižoval, jelikož vím, že nyní je opravdu doba, kdy má 

docela hodně lidí hluboko do kapsy. Nyní není jednoduchý čas, ale co tím chci říct? Domnívám se, že 

pro každou skupinu lidí - a stát je skupinou lidí, byť velikou - je klíčové, aby někde na nějaké cedulce 

měla ideu. Sám ideu, kterou bychom si mohli dát na vývěsní štít, mám. Jako 19. století mělo za ideu 

samostatný stát nezávislý na Rakousku, nyní bych si na vývěsní štít dal něco, co by mohlo sdělit toto: 

jsme přibližně na dvacátém šestém až dvacátém osmém místě na světě v různých přehledech, jimž se 

říká Human development index nebo jiný kompozitní ukazatel, které v podstatě vypovídají o míře 

lidského štěstí, jestli je život v dané zemi dobrý, či ne. Sám index zahrnuje kojeneckou úmrtnost, 

dostupnost školství, kvalitu potravin, kvalitu životního prostředí, kvalitu lidského života. V současnosti 

patříme mezi patnáct procent „elity“ planety. Již nyní jsme mezi patnácti procenty nejrozvinutějších 

zemí. Pojďme si dát cíl, že budeme mezi deseti zeměmi na světě, v níž je nejvyšší míra lidského štěstí. 

Pojďme změnit sami sebe a budit se ráno s tím, že nejsme naštvaní, že máme úsměv ve tváři.  
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MS: Vaše slova jsou logická, ale toto musí podle vás stanovit politické elity?  

JŘ: Oni se k tomu musí přihlásit.  

MS: Je otázkou, jestli podobné smýšlení mají ostatní občané České republiky, ...  

JŘ: ... zdali toto je pro ně správný „prapor“. Myslíte si, že jsem přílišný optimista. Věřím v člověka, 

věřil jsem v něho vždy. Věřím v sílu českého národa. Dnes a denně potkávám obrovské množství lidí, 

kteří jsou znechuceni z toho, co se zde děje, a to z jediného důvodu - chtějí být hrdí, že jsou Češi. To, 

co si dovolil pan premiér Jiří Rusnok s panem ministrem, že „starého“ raději nepošlou do Jihoafrické 

republiky, aby tam zase něco nevyvedl, je nevídané. Způsob jejich mluvy byl znakem puberťáků 

nejtěžšího kalibru. Považuji to za dehonestující, že má člověk chuť jim jednu vrazit. Pár facek by zde 

pomohlo.  

MS: Tito lidé mohou napsat sebelepší program, ale když nemají elementární slušnost a ochotu, vše se 

dělá obtížně.  

JŘ: Zatím to z politiků nikdo neudělal. Když národu předložíme myšlenku - pojďme být mezi deseti 

nejlepšími státy světa z hlediska osobního štěstí, získáme směr, mnoho lidí ji bude následovat. 

Patříme k zemím první desítky.  

MS: Skandinávské země, Švýcarsko, Singapur ...  

JŘ: ... a také třeba Holandsko. My jsme světově ve třetí desítce, a není tak důležité, jaký ze světových 

indexů použijete. Vzal bych třeba ten, co používá i OSN nebo Evropská unie. Začal bych jimi měřit. 

Podle toho vytvořme strukturu vlády – ke každé oblasti lidského života, měřené indexem, dejme 

výkonnou složku, ministerstvo. A pak už stačí jen říci: „Pane ministře, část indexu, která se týká vás, 

dnes dosahuje hodnoty patnáct. Pracujte na tom, aby dosáhla hodnoty osmnáct. Za rok necháme 

změřit situaci mezinárodní společností. Jestliže jste se posunul z patnácti na patnáct a půl, náleží vám 

určitá prémie. Jestliže jste se posunul na čtrnáct a půl, budete vyměněn, jelikož se stav neposunul a 

této zemi jste nepomohl.“ Zkrátka - měřit a každý rok vykázat statistiky a národu předložit účet.  

MS: Toto by dělali dobří úředníci.  

JŘ: Ano, samozřejmě. Politici je k tomu musí patřičným způsobem motivovat. Politici to za nás 

neudělají. Zem posunuje deset milionů lidí a ne dvě stě lidí v parlamentu. Politici v parlamentu 

mohou mít velký vliv na to, jestli se ráno budeme budit s tím, že republiku někam posouváme a že 

jsme ochotni ke konání, nebo jestli se budeme probouzet naštvaní, že nám to „debilové“ kazí. Úloha 

politiků je nadchnout lidi. Politik je vůdcem, dává lidem ideu, radost, víru, vizi.  

MS: Problém je, že politické programy jsou na čtyři roky. Mají podobu rychlo-obrátkového zboží.  

JŘ: Bohužel jako spousta věcí v Evropě v dnešních časech. Víte, na Evropu věřím jako na myšlenkovou 

oblast. Z Německa, Anglie slyšíte velmi mnoho rozumných hlasů, které si toto též uvědomují, které to 

dávají ve všeobecnou známost a poukazují na to. Nedávno jsem četl zajímavý článek z Německa. 

Někde byl velký mezinárodní summit a tam se premiér Jižní Koreje zamýšlel nad tím, že hovořil o 
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potřebách Koreje za dvacet a padesát let, zatímco premiér Německa hovořil o potřebách Německa za 

čtvrt roku. Přeháním to, ale on to dával přesně do kontrastu. Musíme uvažovat o dlouhých 

horizontech celkového rozvoje, a ne o tom, že nyní je kvartál, v němž končí fiskální rok. Tlak, který 

můžeme pozorovat z burzy nebo od finančních investorů, vytváří zlo pro dlouhodobý rozvoj.  

... Kapitalismus a jeho obnova ...  

JŘ: Nás by neměla zajímat pouze čísla. Mě má zajímat, jaký je celkový trend, jestli vzrůstá či klesá, 

zdali víme, co budeme dělat za deset let. Jestliže o tom nebudeme přemýšlet, skončíme. Vizionářství 

je něčím, co se v Evropě musí obnovit. Ne snad, že by nebylo, ale v jistém směru to postrádáme.  

MS: Pořád asi bude podléhat ekonomizaci.   

JŘ: Peníze jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Když se vše podřizuje penězům, je to hloupé. Ty 

jsou pouze směnná hodnota lidské práce. Nic jiného to není. Tak bychom je měli brát. Nejsou cílem 

našich životů. Zkrátka - kapitalismus ano, v docela velké míře, ale ne za každou cenu a ne tak, aby 

likvidoval člověka.  

MS: Ano, někdo bude konstatovat, že kapitalismus je přirozenou součástí, ale soudíte, že by měl být 

regulován, abychom o něm mohli říci, že je kapitalismem s lidskou tváří.  

JŘ: Uvažuji i oněm jako o nekonečném díle. Pořád je co zlepšovat; kapitalistický systém je ale také 

vyjádřením osobních svobod.  

MS: Někdo řekne: dobrá, demokracie je otázkou politické svobody, kapitalismus je otázkou 

ekonomické svobody. Člověk v rámci trhu hledá své příležitosti, nabízí svůj um, snaží se být společnosti 

užitečný. Je vidět, že jste přivítal obnovení kapitalistického řádu. Byl jste mlád. Mladý člověk je dravý, 

má-li dostatečnou vizi, může své úsilí materializovat.  

JŘ: Jistě. Slovo kapitalismus příliš nemusím. Raději užívám spojení „liberální prostor“, ...   

MS: ... tržní hospodářství.  

JŘ: Rozhodně jsem jej přivítal, protože se mi otevřely možnosti, o nichž jsem nepřemýšlel. Myslím si, 

že v liberální společnosti jsou pro její fungování důležité dvě skutečnosti: za prvé může fungovat 

pouze tehdy, pokud existuje dostatečné množství konkurence. Jakmile je monopol nebo omezení, že 

pouze já vlastním přírodní zdroj, ostatní jej nemají, vůbec v oblasti nemohu nechat fungovat tržní 

mechanismus. Naopak způsobí velký problém, pokud tam nechám neviditelnou ruku trhu. Zkrátka 

jsou oblasti, kde nemá své místo. Myslím si, že by byla dobrá celonárodní diskuse o tom, kterých 

oblastí se to v České republice týká, kde tržní mechanismy nemají své místo a jsou špatným 

nástrojem na vyřešení nějakých otázek. Pak je druhá věc. Jedná se o mikrosvět denních rozhodnutí 

manažerů a majitelů. Ti by nikdy neměli zapomínat na vyšší princip mravní. Zkrátka není mravné 

zaměstnávat někoho za deset tisíc hrubého měsíčně, chtít od něj práci „od nevidím do nevidím“ a 

ještě mít možnost jej kdykoliv vyrazit, a to v místě, kde si již práci nenajde. Z mého pohledu je to 

nemravné. Toto je však na každém jedinci, který má hospodářskou moc.  
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... Kapitalismus a srdce člověka ...  

MS: Důležité je tam srdce člověka. Jinými slovy bychom neměli vidět v člověku prostředek, ale rovnou 

cíl. Kapitalista by si měl uvědomit, že bude-li mít lidi, kteří mají nápady, bude je podporovat, nakonec 

mu přinesou zisk.  

JŘ: Nejen zisk. Máte pravdu, že to můžeme říkat touto cestou, aby to přijali. Je zde ještě jedna 

skutečnost. Jestliže někomu byla dána schopnost organizovat práci druhých lidí, aby byla užitečná, 

má patřičnou míru odpovědnosti. Oklikou se vracíme k elitám. Když máte v národě elity, jsou elitou 

též tím, že celý život jsou vedeny k osobní odpovědnosti a k tomu dávat druhým. Jinými slovy dávat 

ve prospěch celku. Mám rád knížete Schwarzenberga, jelikož na něm je vidět, že byl vychováván v 

tomto duchu, ...  

MS: ... ve šlechtickém prostředí.  

JŘ: Není to pouze o bohatství, nebo že mám moc. To vše mi bylo dané z nějakého důvodu. Mám 

jistou povinnost majetek nasměrovat ve prospěch druhých. Velký vzor mám v Tomáši Baťovi. Ten 

přesně chápal svou práci, a proto byl z mého pohledu šlechticem. Chtěl sloužit lidem.  

MS: Ostatně Tomáš Baťa uvedl, že jeho posláním není vydělávat peníze, ale aby formoval lidi. Zkrátka 

tam není vztah k hmotnému kapitálu, ale k člověku. Když si uvědomím, že člověk má velké možnosti, 

nakonec právě jeho potenciál bude proměněn v hmotný či finanční kapitál.  

JŘ: Přesně tak! Ten je projevem lidských schopností. Bati se před jeho smrtí tázali, jak to dokázal. On 

odpověděl: „Když jsem chtěl vybudovat velký závod, musel jsem nejprve vybudovat velkého člověka.“  

MS: Podařilo se mu to. Firma Baťa je globální společností. Možná, kdyby nebylo první republiky, ale i 

komunistického režimu, jeho syn by nedosáhl takového uznání.  

... Postup utváření kapitalismu ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak hodnotíte jednotlivé procesy, jak šly, jak se redukoval všeobjímající stát, 

jak se státní podniky převáděly na soukromé. Jak vnímáte tento proces? Když se před některým 

člověkem zmíní slovo transformace, vybaví si slovo privatizace. Tu si asociuje s krádeží ...  

JŘ: Mně přijde, že bylo velmi málo cest, jak to udělat. Jedna byla, že státní podniky budou stáními 

podniky, jak je to v Číně a postupně nechat vyrůst vedle soukromou ekonomiku. Toto však není 

dobrou cestou, jak se v Číně ukazuje. Další cestou bylo, prodat je zahraničním společnostem. Též se 

nejedná o dobrou cestu. Třetí cestou byla česká ulička formou kuponové privatizace. Mohlo zde dojít 

k malým nepravostem, krádežím. Myslím si, že na to není dobrý recept, jenž by byl univerzálně 

použitelný. Též se domnívám, že po dvaadvaceti letech se špatní manažeři, špatní privatizátoři 

odstřelili sami, svou vlastní neschopností. Dnes jsou podniky v rukou lidí, kteří mají schopnost je 

někam posunout. Je zřejmé, že během transformačního období došlo k mnoha majetkovým 

obohacením, které nebyly zasloužené. Vybavuje se mi věta z Huckleberryho Finna od Marka Twaina, 

kdy hovoří o Divokém Západě: „Nejprve přijdou zlatokopové, pak přijde lord prospektor, pak přijde 

majitel salonů, pak hrobník, mezi tím přijdou všichni lotři, kteří se sem okamžitě natáhnou, pak 
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přijdou holky do tingle - tanglu, pak přijde učitel… nakonec přijde zákon, soudce.“ Tak to skutečně je. 

Zkrátka - při každé transformaci společnosti se toto „musí“ stát. Jednoduše to nelze udělat bez ztrát. 

Je logické, že mohly být menší. Co se dělo v bankách, bylo výsměchem, protože stát to nedokázal 

ohlídat.  

MS: Zde jde přece o to, aby se česká ekonomika transformovala ve své struktuře, abychom byli zemí 

inovací, nesoucích vysokou přidanou hodnotu. Místo toho jsme silně závislí na průmyslové výrobě. 

Jsme nejprůmyslovější zemí ve střední Evropě. My jsme dali prostor zahraničním investorům, aby v 

lince pokračovali. Na druhou stranu - oponenti tohoto přístupu říkají, abychom byli rádi, že to tak je.  

JŘ: Víte, proč tomu také tak je? Máme k tomu „národní buňky“. Vždy jsme je měli. Málo se ví, ale 

české království mělo od nepaměti vysoce rozvinuté těžařství, a to bylo středověkým průmyslovým 

high – techem.  

MS: Ano, ale měli bychom také zmínit, že například Finsko nebylo technickou velmocí, ale najednou se 

objevil fenomén NOKIA. Víme, že došlo k proměně společnosti.  

JŘ: Jsem přesvědčen, že u nás je daleko širší myšlenková základna. Odvozuji to z historie. Jakmile 

někde máte těžařství, automaticky s tím jde hutnictví. Když vám jde hutnictví, začne vám jít 

strojírenství, byť z počátku na velmi primitivní úrovni. Ze strojírenství jde elektrotechnika, protože 

obory k sobě mají velmi blízko. Všimněte si, jak český národ je historicky nastaven na tyto obory. 

Jedná se o strojírenství, elektrotechnika. Jsme daleko méně třebas chemiky.  

MS: Necítím ve vašich slovech rozpor. Mně jde o to, aby se u nás technologie vymýšlely a ne jen 

abychom je vyráběli, čímž se nezíská taková přidaná hodnota.  

JŘ: Jsem přesvědčen, že tento trend zde je. Máme na to důkazy. Po přechodném období, kdy zde byly 

montovny. Nevymýšlelo se zde, pouze se zde šroubovaly šroubky. Tento přístup považuji za špatný. 

Pro tuto zemi to není z dlouhodobého hlediska udržitelná koncepce. Musíme prodávat naši chytrost.  

MS: K tomu je nutné, abychom měli patřičnou vizi, která pomůže směřování lidí. Napoví jim: člověče, 

studuj, investuj do sebe. Jedině tím se z dlouhodobého hlediska dá přispět této zemi.  

JŘ: Souhlasím s vámi. Toto by mělo být v dobrém slova smyslu zbraní národa. Jsem přesvědčen, že 

pomalu se posunujeme.  

... Omyl ...  

MS: Když se podíváte na omyl v rámci proměn společnosti a hospodářství, který byste zmínil?  

JŘ: Rád bych zmínil dvě skutečnosti. Jedna se týká hospodářství. Je to nezvládnutí transformace bank, 

které jsme zaplatili jedním ročním HDP. Je to obrovská daň, kterou jsme za to dali. Navíc máme banky 

v cizích rukou, za naše peníze jsou stabilní. Můžeme to vidět jako velkou oběť, kterou jsme všichni 

udělali, a viním vlády Václava Klause a Miloše Zemana. Za druhé se mi nelíbil útok NATO na Srbsko. 

Nelíbil se mi z principu věci. Jako členský stát jsme měli říci jasné NE. Nepovažuji to z geopolitických 

důvodů za správné. Jsem přesvědčen, že o tom rozhodoval někdo na Západ od našich hranic.  



22 
 

MS: Jinými slovy se v jistém ohledu jednalo „bez nás?“  

JŘ: Byli jsme u toho, ale diplomacie to měla těžké. Byli jsme pár týdnů v NATO. V tu chvíli říci NE, 

mohlo znamenat obrovský problém pro celé NATO. Bylo to velmi těžké, ale myslím si, že jsme měli 

daleko silněji říkat: „Bombardování je hloupost.“ Měli jsme ostatním vysvětlit, proč je hloupost útočit 

na Srbsko. Právě toto byla v zahraniční politice naší republiky velká chyba. Soudím, že to ovlivňuje 

několik faktorů. Stali jsme se součástí obranného společenství a ne útočného. Ačkoliv nejsem 

pacifistou a myslím si, že někdy je útok dobrou částí obrany, v tomto případě tomu tak nebylo. 

Popřeli jsme své vazby. Opravdu jsem západně orientovaný člověk, nicméně ke slovanskému světu 

jisté vazby máme. Neměli bychom je zapírat. Také jsem to vnímal i na úrovni střetu náboženských 

světů. Islám v Evropě je problémem čím dál tím větším. Útok na Srbsko byl jednoznačnou podporou 

islámu. Zkrátka jsem to vnímal ve všech těch třech rovinách. Myslím si, že se v tu chvíli z nás stali 

bezpáteřní lidé zapomínající na svůj názor.  

MS: Dobrá, a jak vnímáte budoucnost této země. Jsme součástí Evropské unie a globalizovaného 

světa. Jste asi optimistou.  

JŘ: Jsem přesvědčen, že nám nikdy nebyly hvězdy tak nakloněny, jako je tomu nyní. Máme nejlepší 

možnou pozici pro národ, jakou jsme mohli mít. Myslím si, že bychom měli táhnout za jeden provaz, 

malinko více si klást vyšší cíl a pak na nich od rána do večera pracovat. Tento recept je snad 

jednoduchý.  

MS: Ne nadarmo se říká, že prosperita se nedělá čísly, ale prací, byť vaše společnost se čísly živí. 

Děkuji vám za podnětná slova ...  

P.S.:  

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

JŘ: Jen svou prací.  

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

JŘ: Ano, jako drobný akcionář.  

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo nakonec 

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

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii?  

JŘ: Mrzelo mě to. Máte nejspíš pravdu, teď spolupracujeme lépe, než kdy předtím.  
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Dialog o transformaci s Petrem Pokorným3,4:  

MS: Působil jste na akademické půdě. Co jste očekával od proměny, která je spojena s demokratizací 

a revolučním zvratem roku 1989? To bylo první vykročení …  

PP: Měl jsem velké štěstí, že jsem celou dobu totality pracoval na této fakultě. Tehdy byla vyloučena 

ze svazku univerzity. Byla to Komenského evangelická bohoslovecká fakulta. Měli jsme k sobě 

naprostou důvěru, což byla velká výjimka, a proto jsme také přece jen přes všechna ta omezení 

přežili. Nebyli jsme pronásledováni, ale byli jsme diskriminováni. Někteří z nás byli zbaveni možnosti 

pracovat jako faráři. Naše fakulta měla poměrně vysokou úroveň. Tím, že jsme k sobě měli důvěru, se 

zde vytvořilo prostředí, které i pro některé studenty bylo přínosem. Pochopitelně, někteří čekali, že 

fakulta by měla veřejně kriticky promluvit do tehdejších poměrů. To je otázka zvážení priorit, zdali 

uchovat alternativní prostor, nebo vstoupit do politického úsilí.  

MS: Tím myslíte, že stavět se a priori proti režimu, vymezovat se, je obtížné, ba přímo nebezpečné.  

PP: Ano. Bylo třeba vytvořit prostor pro všechny členy církve, z nichž pochopitelně někteří také byli 

chartisty, jiní zase nesli odpovědnost za podnik nebo za družstvo. Nebylo v jejich zájmu vytvořit 

z církve prostředí, které by usilovalo o některé věci přímou politickou angažovaností.  

MS: Než se posuneme, tak bych se rád zeptal, jak člověk mohl tehdy fungovat. Jak si uchovat vlastní 

lidskou identitu a integritu.   

PP: Zde právě bylo velkou alternativní možností prostředí církve, v němž lidé byli přece jen 

posuzovaní podle jiných měřítek. Vytvářel se tam alternativní prostor. Do roku 1968 zde byly 

důsledné pokusy o rozhovor s marxistickým vedením, které vedly až ke křesťansko - 

marxistickému dialogu na filozofické fakultě.  

MS: Velkým představitelem byl Milan Machovec.  

PP: Machovec a Hromádka. Kdežto ve druhé etapě, normalizační, strana pouze udržovala svoje 

pozice. Neměla žádný ideologický základ, ani vizi.  

MS: Rád bych se zeptal, co bylo podle vás v rámci komunistického období horší. Byl to čas před rokem 

1968, či následná normalizace? V čem se ony dekády liší?    

PP: Pokud jde o lidské osudy a utrpení, byla horší první etapa, kde některým skutečně šlo o život a 

zdraví. Pokud jde o možnosti rozhodování, bylo to složitější v té druhé etapě. Tam již nebylo jasné, co 

je potřeba dělat a priority mohly být viděny velmi různě. Také byly. I já jsem si říkal, že by bylo lepší, 

kdyby všichni respektovali vedení církve, které se o něco pokoušelo. Nakonec jsem si uvědomil, že 

přece jen to nelze v demokratickém prostředí nadekretovat.  

MS: Poté přišel zlomový rok 1968, ale následně byla nastolena normalizace. 

                                                           
3
 Petr Pokorný *1930, český teolog, biblista, vysokoškolský pedagog na Evangelické teologické fakultě 

Univerzity Karlovy, mezi jeho knihy patří: Ježíš Nazaretský (2005), Hermeneutika jako teorie porozumění (2006), 
Má to smysl (2012), Novozákonní apokryfy I. (2013).      
4
 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 10. února 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny profesora Petra 

Pokorného na Evangelické teologické fakultě UK v Černé ulici 9, Praha 1, Staré Město.  
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PP: To bylo období, kdy šlo o výdrž. 

MS: Jak to bylo v roce 1989? 

PP: Netušili jsme, že režim je tak prohnilý. Musím uznat, že jsem byl mírně překvapen a cenil jsem si 

toho, jak se křesťanští spolubratři do toho pustili. Z evangelíků to byl Josef Hromádka, který byl 

v první vládě a zastával post místopředsedy. Byl příbuzný s J. L. Hromádkou, který v šedesátých letech 

stál u kolébky dialogu mezi křesťany a marxisty.  

MS: Vám osobně doba otevřela nové cesty směřování v akademickém prostředí.  

PP: Pro nás všechny to byl ohromný přelom. Myslel jsem si, že to tam tak prožívají všichni, jelikož se 

systémové přeměny účastnily davy, ale přece jen někteří lidé začínají trpět nostalgií, neboť 

kapitalismus má také stinné stránky. Pro mě osobně je to neustále ohromný přelom. Mám svobodu, 

nemusím se bát, kdy najdu ve schránce na dopisy předvolání za dopravní přestupek, kde nakonec 

seděli lidi z StB. Tomu vzdorovat bylo dost náročné. Nedivím se, že někteří nevydrželi.  

… Komunismus …  

MS: Rád bych se zeptal, jak vidíte otázku komunismu, jeho ideových východisek.  

PP: Komunismus odhalil sociální problém, ale přinesl jeho utopické řešení. Místo toho, aby vyvolal 

světovou revoluci, se stal nástrojem sovětské imperiální politiky. 

MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 

PP: Jen tehdy, když si výchovu k demokracii vezmeme za dlouhodobý úkol. 

MS: Dvacet let žijeme ve svobodné zemi. Komunistická strana je součástí našeho politického spektra. 

Nenaplnila se očekávání, že její příznivci postupně vymřou a tím komunistická strana ztratí své 

postavení a zanikne. Jak se zamýšlíte nad touto skutečností? Vládli nám 41 let, ideově a rétoricky 

zaznamenali změnu, třebaže říkají, že si zakládají na kontinuitě s předchozí komunistickou stranou.  

PP: To je zvláštní věc. Myslím si, že je to důsledek vnitřní slabosti jednotlivých demokratických stran a 

pochopitelně neschopnosti církve prezentovat vizi, která by oslovila širší společnost. Na tom je 

potřeba dlouho pracovat. To zabere dvě, tři generace.  

MS: Masaryk hovořil o padesáti letech.  

PP: Ano, ale mám dojem, že komunisté jsou zde nejen proto, že přežívají pořád lidé, kteří na tom 

režimu profitovali, ale také proto, že někteří lidé hlasují pouze z protestu, třeba protože jsou 

nezaměstnaní. Navíc řešení sociální otázky je něčím neustále otevřeným. Tím, že se odmítlo špatné 

řešení v rámci komunismu, samotná otázka nezmizela, otevírá se naprosto v jiných podobách, 

například v rozporu mezi bohatým severem a chudým jihem. To jsou věci, které budou potřeba řešit. 

Přítomnost komunistů to pouze reprezentuje. Myslím si, že naši komunisté již nemají žádnou svoji 

filozofickou základnu, jen ideologii. Z toho nelze žít delší dobu.  

MS: Myslíte si, že komunisté jsou zde díky tomu, že fungují jako protestní strana, či strana staromilců?  
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PP: Určitě. Jsou lidé, kteří si neustále myslí, že dříve jsem se člověk nemusel o nic starat … Dostal plat 

či důchod. Lidé, kteří v tom žili, to svým potomkům idealizují … Oni si pracovali, poté šli na ryby … a o 

nic se nestarali.  

MS: To někdo může považovat za zvrácené, když se o něj někdo stará. Je na to možné nazírat i jako na 

ponížení člověka.  

PP: Já si to pamatuji i z vojny. Byl jsem u takové problematické jednotky. To byly první nástupci 

černých baronů, první rok lidí v PTP. Byly strážní roty. Tam byli většinou lidé z takových zvláštních 

sociálních skupin: vedle farářů to byli i trestaní a Romové. Když někteří z těch lidí přišli z vojny domů, 

tak vzpomínali … Teď se museli starat o všechno sami. Tam všechno dostali.  

MS: Nu, ale vždyť člověk je určen pro svobodu …  

PP: To je právě nutné vysvětlovat. Musí mít před sebou konkrétní modely, proto skalní komunisté 

přežívají většinou v izolovaných skupinách.  

MS: Nu, ale jak společnost může bránit takovým konceptům, že stát se bude „starat“ od pomyslné 

kolébky do hrobu?  

PP: Myslím si, že odpovědnosti je nutné se naučit. Mladí lidé, kteří nyní jezdí do ciziny, jsou na to více 

připraveni. Sám si od toho dost slibuji. Naši studenti z fakulty jezdili do ciziny již v osmdesátých letech 

ke konci vlády komunistů, tak dva – tři mohli jet i na Západ. Tím evangelická fakulta získala náskok. 

Teď je to naprosto masový jev, i když někdy je nutné je někdy tlačit, aby vycestovali, naučili se jazyk a 

někde studovali. A když se podíváte na komentáře mladých novinářů, tak vidíte, že je to už jiný svět. 

Pochopitelně to chce, abychom byli více integrovaní do Evropské unie. Představy o tom, že je to 

ohrožení národa, jsou zhoubné.  

… Ztráty pro společnost …  

MS: Nyní bych se navrátil zpět do přelomového roku. Co si myslíte, že této společnosti scházelo? 

Československo bylo obehnáno drátem, lidé nemohli svobodně žít, nemohli cestovat, nemohli 

realizovat své volby, projevovat své preference. Jak vy tuto skutečnost vidíte?  

PP: Pro mne bylo těžké, že někteří lidé se neměli možnost dostat na vysoké školy. Moje děti s tím 

měly problémy.                           

MS: Byl zde jak ideologický filtr, tak nedostatek míst na vysokých školách.  

PP: Byly mezi prvními, ale přesto se nedostaly. Tehdy to již nebylo jen z ideologických důvodů, bylo to 

ovlivněno z jiných stran. Odsunuti byli ti, kteří neměli tak silnou protekci.  

MS: Jinými slovy byli preferováni lidé, kteří měli v kapse stranickou legitimaci.  

PP: Tak úplně to nebylo. Někdy se šlo cestou známosti. Nejvíce lidi trápilo to, že ztratili svou identitu. 

Dějiny byly interpretovány tak, že se právě k nejlepším tradicím nebylo možné hlásit, protože byly 

zneužívané.  

MS: Myslíte, hlásit se k první republice …  
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PP: … k Masarykovi, ale i dále k reformaci, husitství, Komenskému…  

MS: Byly zde ústavy, které se tím zabývaly. 

PP: Právě proto – některá období historie byla vykládána jinak, než se skutečně odehrála.  

MS: Komunismus přinesl velkou reinterpretaci dějin, myšlení …  

PP: Jistě. Některé její části byly potlačeny a některé nově vyloženy. Lidé se nemohli bránit, tak bylo 

mnoho reinterpretováno ve prospěch komunistické ideologie. Ke konci to byl již spíše takový 

relativismus, skepse, které společnost ovládly. Lidé nemohli najít svou minulost, uvědomit si, na čem 

je možné stavět. To, že zde nebylo tolik morálky, je jen důsledek zmíněného přístupu. Morálka musí 

vyrůst z nějakého základu, na který lze spolehnout.       

MS: Bůh …  

PP:  Křesťan musí rozhodně ukazovat, že je to Bůh. 

MS: Lidem byly stavěny před oči hrdinové socialismu. Byly to modly režimu.  

PP: Ty však nikdo nebral vážně. Nanejvýš třetina společnosti v počátku padesátých let tomu věřila, 

ale v následných letech již ne. Byl jsem na vojně v roce 1956, a to přišla taková první mírná obleva. 

Bylo vidět, že již příliš mnoho lidí nevěří.  

MS: Je zvláštní, že režim sám vydržel dalších více jak třicet let.  

PP: On si vytvořil struktury, které mají setrvačnost. Pochopitelně – komunisté měli moc a určitou 

dobu to může fungovat, dokud neznejistí armáda.  

MS: Trvalo celkem 41 let, než „došly“ signály z Moskvy a vládnoucí představitelé byli vystaveni před 

úkol začít se změnami a zříci se dosavadního stylu vlády ...  

... Demokracie …  

MS: Pokročme dále ke společenskému uspořádání. Lidé si v roce zázraků, jak se na rok 1989 dívá 

Timothy Garton Ash, přáli demokracii. Martin Jan Stránský, vydavatel revue Přítomnost, říká, že v roce 

1989 byla Čechům dána svoboda, ne demokracie. Demokracie je existence politické svobody v řádu. 

Dle něho tento národ si demokracii plně neosvojil. Vzniká tak otázka, kdy si ji osvojíme a zdali vůbec. 

Jak jako teolog uvažujete o demokratickém pořádku?  

PP: Demokracie neznamená, že lid si může rozhodnout o čemkoli. Demokracie znamená, že 

demokratická společnost na sebe bere závazek spravovat stát bez násilí na některých skupinách 

obyvatel a dodržovat zákony. Prakticky to znamená směřovat stále k uplatňování toho, co je 

obsahem Listiny práv a svobod, která je součástí Ústavy. To je vnitřní základ demokracie, který je 

potřeba ctít, aby stát zůstal demokratický. V článku 9 Ústavy čteme, že „změna podstatných 

náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná“. Ani demokratickým hlasováním nelze 

odmítnout lidskost. To je „nadpozitivní právo“ a všechna výchova v demokratickém státě by měla 

směřovat k jeho podpoře. Nikomu nelze vnucovat, aby věřil v Boha a odtud toto právo, prakticky 

odpovídající biblickým ctnostem, je nutné podporovat právě z důvodu víry. Je to tradice, která  se již 

dlouho osvědčuje k užitku všech a je jí nutno předávat. Křesťané však mají zvláštní poslání ukazovat, 
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kde jsou kořeny tohoto postoje a jak se osvědčily v dějinách. Nemohou klást církev za vzor, protože 

sama často nebrala vážně to, co lidskou důstojnost zakládá: Ježíšovo učení, nestrannost Božího 

soudu, víru ve vzkříšení, tj. že k tomu, co říkal Ježíš, se přiznal Bůh sám. Církev však na svých dějinách 

může ukázat, že jen znovuodhalení těchto základních skutečností umožnilo její obnovy a reformy 

až dodnes. To je náročné, ale již samo složení většiny ústav vyjadřuje, že to není nemožné, ano, že je 

to jediná možnost dohody a přežití. S otázkou demokracie musíme začít od školy, kde je potřeba nad 

nezbytnou soutěživostí cenit schopnost spolupráce a vzájemné pomoci. Záleží to na nás. 

MS: Co, dle Vás, znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? 

PP: Je potřeba překonávat staré stereotypy. Mladá generace postoupí dál. 

MS: Nemohu opominout dimenzi kapitálu a obnovení volného trhu. Zkušenosti plánovaného 

hospodářství ukázaly, že země, které tento systém aplikovaly, se postupem času stávaly zaostalejší, 

hospodářství bylo rigidnější než v zemích vyspělého demokratického Západu. Přikročení k trhu bylo asi 

logickým důsledkem, třebaže tento systém trpí nedostatky, krizemi … Na druhou stranu - bez krizí by 

asi život člověka neměl velkého smyslu. Díky nim se člověk posouvá výše, rozšiřuje horizont svého 

poznání i plnosti existence   

PP: Ve skutečném demokratickém prostředí, lze krize mírnit.  

… Církev …  

MS: V jaké situaci byla církev, či lépe církve? V Československu byli zastoupeni katolíci, evangelíci, 

husité … Tyto církve měly dominantní postavení mezi věřícími. Jaká byla jejich úloha? Před rokem 

1989 vytvořily do jisté míry prostředí vzdoru. Církve nebyly žádoucí. Nyní již tomu tak nemuselo být.  

PP: Nebylo to přímo prostředí vzdoru. Spíše bych to nazval alternativní prostředí. Mezi křesťany bylo 

dosti otevřené prostředí, kde se řešily konkrétní otázky, jako byl vztah k dějinám, sekularizace 

společnosti. To vše byla témata, která pro nás v tom náboženském, a řekl bych přímo v teologickém 

smyslu, byla důležitější, více nás zaměstnávala než vnější tlak. To je potřeba říct, že církev prošla 

velkou proměnou. Dříve, ještě v roce 1948, byl v církvi každý, kdo neměl důvod z ní vystoupit. Dnes 

v církvi zůstali ti, kteří mají skutečně dobrý důvod v ní zůstat nebo do ní vstoupit. Krize tradičního 

křesťanství byla mnohem hlubší, než se nám zdá a než se jeví ze statistik, podle nichž ubyly asi dvě 

třetiny křesťanů. Ono jich ubylo mnohem více, ale současně se od počátku osmdesátých let začala 

projevovat druhá tendence, tj. vstupování mladých, ale již dospělých lidí, do církve. Tato druhá 

tendence sice byla omezená většinou na studenty a na města, nicméně byla významná, trvá a 

pravděpodobně je to příslib do budoucna.  

MS: Problém církve byl také v tom, že dříve byla masovou …  

PP: To byla takzvanou lidovou církví, …  

MS: … kdežto dnes je to záležitost opravdové volby. Dříve na to bylo pohlíženo tak, že člověk, jenž se 

neúčastnil církevních obřadů, byl považován za divného. Dnes je tomu naopak.  

PP: Někdy se hovoří o vyznavačské církvi.  
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… K reformám …  

MS: Rok 1989 byl pouze prvním krokem. Změnily se vlády, lidé byli kooptováni do federálního 

shromáždění. Zásadní změny teprve tuto zemi čekaly. Co si lidé od církve slibovali? Jak se 

představitelé církví zapojili do formování transformačního programu? Soudíte, že církevní 

představitelé se domnívali, že konečně budou mít „plné“ kostely, když náboženství mělo být 

v minulosti eliminováno a bylo považováno za zakázané ovoce?  

PP: Myslím, že ne. Jistý boom nastal v osmdesátých letech, protože tlak nomenklatury již nebyl tak 

velký. Režim měl skutečně problémy se svým vlastním přežitím a křesťanské prostředí – církev, 

farnosti, bohoslužby – se začalo oživovat. Neřekl bych, že to rostlo kvantitativně, ale rozhodně lidé 

přicházeli se zájmem. Po revoluci zájem byl mnohem otevřenější, nemusel být zakrýván.  

MS: Soudíte, že zde roli hrála i pomyslná hmotná stránka …  

PP:  Ano, ta je celkem nezbytná. Stát církvím pořád dlužil peníze za to, co zabavil ve čtyřicátých 

letech. To, že se tento fakt dostal do popředí zájmu, to skutečně církev zkompromitovalo.  

MS: Bylo na ně nahlíženo ne jako na obecenství pečující o spásu duše, ale opětovně usilující o 

majetek. Nu, ale v roce 1949 vyšel zákon, že se stát bude starat o hmotné požitky církví. Ten sloužil 

k tomu, aby majetky církví přešly na stát.  

PP:  U evangelíků to nebylo tolik. U katolíků to ovšem bylo moc peněz. Když by se to sečetlo, tak 

suma platů duchovních, které platil stát, byla nižší, než by činily úroky ze zabaveného majetku. Říkalo 

se, že stát platil církve. Platil a platí ale jen faráře. To je pouze část potřeb církve. U evangelické církve 

to je asi třetina. Ostatní si platíme sami. 

MS: Co vlastně mohla církev dělat ve vztahu k představitelům nového režimu - například vyjednávat o 

navrácení majetku? Je otázka jak uspořádat vztah církve a státu, které se táhne do současnosti, tedy 

do roku 2011. 

PP: Jednalo se, ale poslání církve ve společnosti nebylo jasně formulováno. To není lehké.  

MS: Má hlásat slovo Boží a naději ve spásu.  

PP: To ano, ale jde také o konkrétní důsledky. Někteří si mysleli, že lidová strana je exponentem 

církví. Rozhodně ne evangelické, i když jsou tam také evangelíci. Stát si musí uvědomit, že křesťané, i 

když jich ubylo, jsou pořád nejmasivnější skupinou lidí, kteří mají stále zřetelnější společné 

přesvědčení. To je ohromná síla a navíc jejich loajalita ke státu je odvozena z této jejich víry, ne 

naopak. To znamená, že jsou zde lidé, kteří mají jiné, hlubší občanství, ze kterého odvozují svou 

poslušnost ke státu. Obírat se tím, zajímat se o jejich názory, je pro stát životně důležité. Právě proto, 

že ta menšina dnes hraje poměrně velkou roli, a to neúměrně svému počtu, dle dřívějších představ.  

MS: Dobrá, možná jsme opomenuli otázku, na níž jsem se tázal, a jež se vztahovala k přístupu církví 

k transformaci společnosti a hospodářství. Soudíte, že tato část společnosti, její představitelé, měli mít 

větší slovo a zdali, dle Vás, bylo slyšet? 

PP: V podstatných věcech ne, částečně ovšem proto, že křesťané se nedovedli dost jasně vyjádřit.   
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… Ideová obnova …  

MS: Otočme list. Katolická církev procházela Desetiletím duchovní obnovy, jakou obnovu měla 

evangelická církev, či zdali něco podobného sledovala?  

PP: V evangelické církvi počal poměrně brzo po válce návrat ke studiu Bible a české reformace. Byl 

ovlivněn z části i ze zahraničí, a to ze zkušeností Německé vyznavačské církve (velké části evangelíků), 

která se postavila proti nacismu. Vytvářely se biblické kurzy v celé církvi. Navíc se v rámci evangelické 

církve vytvořilo několik nových struktur. Takzvaní třicátníci, kde se mladí manželé scházeli po 

domech, či byly pracovní brigády, kdy se evangelická mládež hlásila na pomoc lesům v pohraničí. To 

proto, že jinak měla zakázáno shromažďování. Takové byly začátky duchovní obnovy, jejíž vědomí zde 

stále existuje. U evangelíků to bylo jednodušší, protože byly menšinou a menšiny jsou vždy 

„vědomější“ než většina, protože se musí od ní odlišit.  

MS: Nu, katolická církev je největší institucí a má nejvíce majetku, nejvíce věřících a z toho plynou 

závazky … Shodou okolností Desetiletí duchovní obnovy se snažilo podtrhnout význam osobností, 

jakými byl například Svatý Vojtěch. 

PP: To bylo užitečné, ale největším ekumenickým počinem byl zřejmě vznik ekumenického překladu 

Bible. Byl spojen s  překážkami, které mu stát kladl, ale prosadil se a ještě za komunismu se prodaly 

statisíce výtisků. To, že dnes se křesťané všichni pokládají za jednu rodinu, je obrovský výsledek 

zkušenosti vnějšího tlaku.  

MS: Lidé byli ochotni hledat společný jmenovatel.  

PP: Je pravda, že výdobytky jsou nezvratné. Nejde to zatím dál. Je to věc, kterou bude potřeba ještě 

studovat. Křest se uznává ve všech církvích, kromě některých radikálních okrajových skupin, ale 

společná účast na eucharistii, večeři Páně, není samozřejmá.  

MS: Domníváte se tedy, že minulý režim do jisté míry napomohl intenzivnější komunikaci v církvi?  

PP: Myslím si, že ano.  

MS: To znamená, že kdyby represe nebyla taková, tak by každý šel svou cestou, a nebyla by ochota 

hledat průniky ve víře, myšlení, sdílení.   

PP: Jistě by k tomu přispěla sekularizace, jelikož podobný vývoj vidíme i na Západě, ovšem tam nikdy 

konfesijní rozdíly nebyly tak velké. To proto, že tam evangelíci, katolíci žili vedle sebe dlouhá léta, 

kdežto u nás platilo, že kdo je v rakouské říši, tak je evangelík až do Tolerančního patentu. 

Rovnoprávnost právní přišla až s císařským patentem. To se psal rok 1861. Napětí zde neustále bylo.  

… Vyrovnání se s církvemi …  

MS: Pokud se bavíme o církvi, myslíte si, že je chybné, že stát nedokázal během více jak dvaceti let 

najít uspokojivé vypořádání s tím, že stále vlastní církevní majetek a lidé, kteří pracují v církvi, jsou de 

facto zaměstnanci státu?  

PP: Lidé se majetku neradi vzdávají. Mám dojem, že zde více odpovědnosti je na církvi. Ony měly 

přijít s jasnějším programem.  
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MS: Jinými slovy více usilovat o existenci vysvětlování nutnosti vyrovnání, o …  

PP: Ten proces by nespočíval pouze v navrácení majetku, ale jasně by jednotliví účastníci měli říci, co 

se s majetkem bude dělat. Ze začátku katolická církev řekla, že majetek, který byl proměněn v nějaké 

charitativní ústavy nebo nemocnice, nebude vyžadovat, či bude vyžadovat s tím, že tam stávající 

zaměření udrží. Jakýsi celkový program toho, co církev vyžaduje od společnosti a co je nad její 

autentické požadavky, tak to ještě na veřejnost nepřišlo.  

MS: Domníváte se, že by církevní představitelé dokázali lépe zhodnotit majetek, který mají? Například 

v Rakousku řády spravují vinice, mají tam hospodářství, které prosperuje. Vede to k tomu, že církev je 

ve společnosti lépe přijímána. Pečuje nejen o duchovní svět, ale také o krajinu. Problém spočívá i 

v tom, že lidé, kteří působí v církvi, stárnou a někdo by právem mohl namítnout, že sama církev by 

onen majetek musela pronajímat …  

PP: Zde je nutné to řešit historicky. To znamená, aby byly co nejmenší škody při předávání majetku. 

Je nutné vytvořit také zásadní teoretický model. Ten v sobě musí zahrnovat to, že církev zasahuje do 

vámi zmíněných záležitostí společnosti spíše svým příkladem. Mám na mysli církevní hospodářství, 

farmy, nemocnice, ústavy, diakonie, charity. To vše by měly být modely pro širší společnost. Nejde o 

to, aby to církev vzala do svých rukou …  

MS: Je to nabídka.  

PP: Ano, je to jakési pole experimentu a nových cest, které si církev může dovolit. To proto, že zde 

má určitou rezervu v dobrovolných pracovnících.  

MS: To znamená, že pokud by církev šla a veřejně deklarovala: my ten majetek budeme vlastnit, ale 

nabízíme spolupráci. Soudíte, že by to bylo ze strany společnosti lépe přijato?  

PP: Myslím si, že ano. Nejsem příliš kompetentní o tom hovořit, protože u evangelíků toho majetku, 

který by měl být navrácen státem, příliš není. Ze začátku se tvrdilo, že by se církev měla vzdát veškeré 

státní pomoci. Zde je zapotřebí stát skutečně upozornit na to, že církev má zvláštní postavení. Je to 

instituce, která měla natolik životný program, že byl schopen přežít všechna zneužití.  

MS: Na své pouti je více než 2 tisíce let.  

PP: Stojí za to se zamýšlet nad tím, co to ten program Ježíšův vlastně je. Je to program rozhodně 

sociální, ale důsledně zbavený třídní nenávisti. Na druhé straně je církev skutečně jedinou skupinou, 

která je schopna nabídnout životní zakotvení. Živí i etické normy, které přejímá ostatní společnost. 

Ona je přejímá, ale nejsou konstantní, jsou pouze setrvačné. Setrvačnost může skončit, pokud zde 

není vědomí, že to má mysl.  

MS: Je vhodné položit možná kacířskou otázku: pokud církev nepůjde více vstříc společnosti, poté se 

církevní představitelé budou starat o mnoho a mnoho památek, které časem budou nadobro 

odcházet a stanou se oprávněným předmětem úvah o jejich demolici.  

PP: Ano, to je konkrétní problém církve. Díky tomu, že evangelíkům byly všechny kostely zabaveny 

v době protireformace, tak byli zbaveni tohoto břemene a mají jistou lepší startovací pozici. Někdo se 

může rozčilovat nad tím, že Pražské Jezulátko – Bambino di Praga, je v původně evangelickém 

kostele, který jim byl za protireformace zabaven. Ve skutečnosti by starost o něj byl problém. Pár 
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historických kostelů, které evangelická církev koupila zpět, se udržovat dá. Jinak je památky třeba 

udržovat s pomocí státu, zde je spolupráce nezbytná. Některé památky lze sekularizovat a jiné ne. 

Nádherným příkladem je spor o katedrálu svatého Víta.  

MS: Ten provází naši novodobou demokratickou historii.  

PP: Nač je katedrála, když to není kostel? Lidé se tam mají modlit, a proto to má patřit církvi, 

 historicky katolické církvi.  

… Fakulta …  

MS: To je majetek. V našem rozhovoru jste zmínil důležitou skutečnost, která by neměla zapadnout, 

jelikož jste pedagog. Fakulta, kde jste působil a stále působíte, nebyla součástí Univerzity Karlovy. Čím 

to, že si univerzita teologii nepřisvojila, když teologie se na ní učila od pradávna?  

PP: Všechny katolické fakulty byly z univerzit vyloučeny v roce 1950 na základě zákona z roku 1949. 

Evangelická fakulta nebyla v rámci univerzity proto, že při jejím zřízení po první světové válce byl 

projekt na důslednou sekularizaci univerzit. To znamená, že v nejbližší době měla být vyčleněna 

z univerzity i katolická fakulta. K tomu nedošlo a evangelická fakulta usilovala o znovuzačlenění, o 

němž bylo zásadně rozhodnuto po druhé světové válce. Poté přišel komunismus a vytlačeni byli 

všichni. Dobré zmínit, že tehdejší Československá církev fakultu neměla. Studenti studovali u nás.  

MS: Úkolem vás jako akademického pracovníka bylo usilovat o začlenění Komenského evangelické 

bohoslovecké fakulty na univerzitu.  

PP: Ano.  

MS: Bylo by chybné se nezeptat, jak probíhal onen proces. Součástí Univerzity Karlovy se stala 

Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta a vaše … Lze o tom uvažovat jako o zpětném 

navrácení? Vyzískala tím, že se přidružila do univerzity?  

PP: Jistě. Ze začátku navrácení bylo spontánní z obou stran, protože se předpokládalo, že jde o 

obnovu starých dobrých časů. Pouze naše fakulta váhala. Později se ukázalo, že je nutné definovat 

celkovou koncepci vědy. To proto, že na univerzitě převažovalo marxistické pojetí vědy. Nebylo 

marxistické, ale byl to levicově nabarvený pozitivismus, důsledně příčinné myšlení. To bylo potřeba 

prolomit, nicméně objevila se celá řada studentů a zejména profesorů různých oborů, nejvíce 

medicínských a filozofických, kteří přítomnost teologických fakult uvítali. Na filozofické fakultě byl 

zřízen Ústav filozofie a religionistiky. Tím vlastně počal ten vlastní vstup do toho univerzitního 

prostředí. Nenastalo to rychle. Ze začátku se to projevovalo pouze tím, že teologové vystupovali na 

celouniverzitních shromážděních a na druhé straně to šlo zdola, což je trochu zapomenutá kapitola - 

studenti zinscenovali veřejné disputace. Pozvali dva profesory a ti spolu veřejně diskutovali. Bylo to 

ohromně zajímavé. Mezi těmito dvěma proudy nedocházelo k doteku. Až teprve tehdy, když 

teologické fakulty zavedly kombinované obory, jako je teologie a filozofie s filozofickou fakultou, 

teologie a historie nebo zase teologie se sociálně vědními školami – sociálně pastorální obor. To jsou 

obory zatím bakalářské s perspektivou na magisterské. Tehdy se to propojilo. Dnes je to věc, která je 

běžná, i když pochopitelně na univerzitě bude stále existovat menšina, která si nad přítomností 

teologických fakult klade otazník. Například ve Francii, kromě Alsaska, je studium důsledně 
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sekularizované. Podobně je to v Americe. Tam je religionistika, kde se studují všechny obory. Není to 

konfesijně zaměřeno.  

MS: Domníváte se, že byl hlad po studiu na teologii?  

PP: Pořád máme zájemce … 

MS: Myslím v počátcích, když se fakulta integrovala do univerzity.  

PP:  Po normalizaci přišla deprese. Chvíli zde byl vzmach a dozníval rok 1968, ale od poloviny 

sedmdesátých let přišla poměrně velká deprese zapříčiněná tím, že každý, kdo se hlásil na naši 

fakultu, byl pod silným tlakem StB a souvisle ho vyslýchali. Až Charta 77 tajnou policii zaměřila jiným 

směrem. Už na nás neměli tolik času. Navíc onen hlad mezi mladými lidmi od té doby stále stoupal. 

Po revoluci, protože fakulta měla jistou úroveň, u nás začali studovat lidi, kteří následně neměli zájem 

pracovat v církvi. Máme mnohem více studentů, než by jich církev mohla zaměstnat. Zatím všichni 

dostávají celkem dobrá místa v jiných oborech. To proto, že máme dobrou pověst. Počet studentů 

rostl také tím, že se otevíraly nové obory. Z těch sto dvaceti je dnes přes pět set studentů. 

MS: To je mnoho na tak „malou“ fakultu. 

PP: V tom jsou započteni doktorští studenti, kteří tehdy prakticky nebyli. Každý mohl dělat doktorát, 

ale pouze při své práci. Pamatuji si, že jsem čekal na možnost obhájit svou disertační práci čtyři roky a 

habilitaci pět let. Jsou u nás také zahraniční studenti.  

MS: Je zvláštní, že lidé studují onu fakultu, a nejsou zároveň věřícími.  

PP: Sám to považuji za zajímavé a je to pro mě záhadou, ale na druhé straně - potěšením, že někdo 

věnuje pět let svého života pouze tomu, aby se v životě orientoval. To z důvodů pádu oněch představ, 

které zde živili komunisté, kdy mnoho mladých lidí žilo vlastně odporem, protože oficiální postoj 

k víře byl negativní. Teď hledají pozitivní základ. Takových lidí jsou desítky, a když se to za dvacet let 

sečte, tak jsou to stovky.  

MS: Pokud si procházíte minulost, nenacházíte náhodou odpověď na otázku, proč se lidé věnují tomu, 

co je v budoucnu nebude živit? Vy užíváte spojení, že lidé studují, aby se „orientovali v životě,“ aby 

našli směřování. Cožpak člověk může pět let studovat, co v praktickém životě vykonávat nebude?  

PP: Ono studium teologie a filozofie má ohromnou možnost transferu. Lidé se tak mohou uplatnit ve 

všech možných oborech. Je to statisticky dokázáno ze sedmdesátých a padesátých let, jak lidé 

z těchto fakult, mezi něž patří ještě fakulta právnická, kteří museli opustit svou práci, byli úspěšní 

v jiných oborech.  

MS: Nu, ale člověk si říká, že by měl oplatit péči kantorům tím, že bude pracovat pro instituci, jejíž 

myšlení se …  

PP: Oni to oplatí společnosti, o níž nám jde. Nikdo z nich se za to nestydí, zpětně toho nelituje. Jistě 

to nějaký úkol splnilo a ještě to plní. Nevím však, jak dlouho, jelikož jsou podobné obory, na kterých 

učí teologové na fakultě humanitních studií. Pravděpodobně naše fakulta, stejně jako celá Karlova 

Univerzita se bude zaměřovat spíše na výzkum, stane se z ní vědecké pracoviště a přijde k dobru 

všem, i církvi. 
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… Integrace na Západ …  

MS: Nu, po roce 1989 jsme se navraceli mezi společenství demokratických zemí na západ od nás. Dle 

vašich slov je možné pokládat toto směřování za správné, užitečné. V roce 2011 jsme součástí skupiny 

27mi států, které vytvářejí Evropskou unii. Jsou zde však lidé, kteří mají jiné postoje a domnívají se, že 

stát jako Česká republika nemusí být součástí onoho společenství. Například takové Švýcarsko také 

není součástí Evropské unie.  

PP: Ano, ale to bychom museli mít banky, které by držely velkou část světového kapitálu ... 

MS: … nebo hodinářské společnosti, ...  

PP: … nebo bychom museli mít ropu či plyn v moři, jako to mají Norové, abychom byli schopni 

vzdorovat. Problém demokracie je, že demokratické struktury musejí vzdorovat velkému tlaku 

kapitálu, nekontrolovanému trhu. Představa, že trh vyřeší vše, je naprosto falešná. Trh vyřeší mnoho, 

ale musí být regulován. Musí to být trh etický. Trh je oheň …  

MS: Dobrý sluha …  

PP: … a zlý pán. Je nutné ohniště omezit kameny, aby nešel dále. Je potřeba ho někdy přiživovat a 

někdy zase tlumit. S tím je třeba umět zacházet. Je potřeba, abychom se to naučili. Malý stát nemůže 

vzdorovat velkým koncernům. Jedině v rámci Evropy, kde se může třeba deset malých států sdružit, 

když mají společné zájmy a pak to společně něco ovlivnit.  

MS: Tomu člověk může rozumět. Problém je ten, že někdo může namítnout: my se můžeme spojit 

s malými státy, ale země jako Německo, Francie, Velká Británie nás mohou přehlasovat. Malé země 

jako je Česká republika, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Pobaltské země tím mohou trpět.  

PP: Je lepší, když nás přehlasují, než kdyby nás převálcovaly. Za druhé - skutečně v Evropském 

parlamentu se málokdy spojí dohromady zájmy Anglie, Německa a Francie. Malé státy skutečně 

mohou sehrát naprosto rozhodující roli. To je jediná možnost, jak přežít. Nemluvě o tom, že je to 

jediná možnost, jak nalézt kořeny naší demokracie.  

MS: Říkáte, demokracie … O ní jsme hovořili. Té je nutné se stále intenzivně se učit.  

PP: Jistě. Je to cesta pro několik generací. Soudím, že přece jen to, čím skutečně žije Evropská unie, 

jsou základní otázky a jakmile by z ní někdo vypadl, tak propadne mnohem snáze takovým nešvarům, 

jako je korupce. Na Evropskou unii se soustřeďují velké zájmy monopolů, ale současně také se v ní 

vytváří dlouhodobě a souvisle jistá antimonopolní opatření. Takové to „my si nenecháme do toho 

mluvit,“ je naivním hraním na národní notu, která může vyhovovat pár strýcům v hospodě, ale 

rozhodně ne celé mladé generaci.  

MS: Pokud člověk nahlédne do nedávné minulosti, tak to tuším byl rok 1996, kdy Václav Klaus v Římě 

podával přihlášku do Evropské unie. Česká republika se stala součástí onoho celku v roce 2004, kdy se 

rozšiřoval o deset nových zemí … Je nutné, aby lidé, kteří vytvářejí politiku Evropy, byli součástí 

demokratického mechanismu. Stačí si uvědomit, jak je v současné době, kdy je Evropa obtěžkána 

dluhovou krizí, důležité, aby její reprezentanti byli slyšet. K tomu je nutné vůdcovství. Důležitými 

zeměmi jsou vámi zmíněná Francie, Německo … Ti mají hlavní slovo v tom, kam se Evropa bude 

ubírat. Domníváte se, že jsme-li součástí Evropské unie, tak by nás to mělo nutit k tomu, abychom se 
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více a více dívali přes hraniční hory, které obklopují Českou republiku, a aby výsledky rozhodování, 

které se děje v Bruselu, měly větší dopad na to, co se děje v naší zemi?   

PP: Ano. Mám dojem, že třeba Švédsko hraje velkou roli v Evropské unii, byť je menší než my. Zkrátka 

- tuto roli můžeme hrát i my. Sami si to kazíme. Zrovna v době našeho předsednictví.   

… Omyly …  

MS: Náš dialog bude končit, a tak by bylo vhodné položit otázku na omyly, v rámci cesty budování 

demokracie a kapitalistického systému.  

PP: Soudím, že je nutné mít vědomí, že trh je nutné pěstovat. To je Friedrich von Hayek, jenž je 

velkým filozofem, ekonomem. Ten dbal na to, aby existovaly jisté zásady, které je naprosto nezbytné 

dodržovat, aby trh fungoval. Je nutné, aby se tak dělo. Druhou věcí je, že nestačí pouze apelovat na 

nějakou morálku, ale také si uvědomit, že morálka musí mít svůj základ. To znamená, že má smysl a 

že ho někdo garantuje. Toto by měl být úkol křesťanů. Měli by být přinejmenším schopni 

argumentovat pro morálku pragmaticky. To znamená ukázat, jak společnosti a státy, které se starají o 

chudé, nemocné, postižené, jsou zdravější než společnosti, které se zaměřují pouze na zisk, ... 

MS: ... prospěch. Dobrá, jak vidíte budoucnost České republiky v rámci Evropské unie a globálního 

světa? Vím, je to obtížné … Například Masaryk pro zapuštění demokratických kořenů vyžadoval 

padesát let, což, jak víme, se nestalo. Na druhou stranu byl idealista a věřil v demokracii větší, větší. 

Byl přesvědčen, že zde bude vzestup, ovšem na konci jeho života přišel opak.  

PP:  Demokracie není samonosná. Ta má svou krizi, která se projevila pro naši republiku nejhlouběji 

v době Mnichova. Tu je nutné založit duchovně. To bylo Masarykovo heslo. Určitá skupina lidí bude 

muset vytvářet prostředí. Tou by měla být církev, která by měla být místem kritického myšlení pro 

celou společnost. Nemělo by to být pouze myšlení křesťanské, ale lidské. Myslím si, že velmi bude 

záležet na tom, jak se vyvinou velká centra moci, která budou vedle Evropy. To je Čína a Indie. Také je 

důležité, jak budou křesťané vystupovat tam. V Číně kupodivu v době nejvyššího útlaku křesťanská 

společenství vzrostla a jsou významnou menšinou. Indie si udržela demokracii, což pokládám za velký 

zázrak. Je tady i Jižní Amerika, která je v poslední době na Západě velkým tématem. V tomto 

světadílu se začínají ctít demokratické volby. Doba převratu, junt tam skončila. To je velká věc. 

 MS: Snad Česká republika z mapy světa nezmizí a její lidé se v onom stále lidnatějším světě neztratí.  

P.S.: 

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

PP:  Snažil jsem se posilovat to úsilí, o němž jsem mluvil (viz výše).  

 

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

 

PP:  Ano. 
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MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo nakonec 

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

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii?                       

 

PP:  Opravdu tomu asi tak bylo.  

 

 

Dialog o transformaci s Jiřím Svobodou5,6:  

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jak změnil váš život? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se 

naděje naplnily?  

JS: Listopad 1989 byl logickým vyústěním ztráty demokratické legitimity předlistopadové vlády. 

Posledním krokem do propasti byla porážka potenciálních reformistů v KSČ, především Lubomíra 

Štrougala a s ním spřízněných názorových pragmatiků. Pád satelitních sovětských režimů byl ovšem 

podmíněn geopoliticky, bez dohody velmocí a rezignaci Sovětského svazu na mocenskou hegemonii 

ve střední a východní Evropě byl nemyslitelný. Vymanění se z letitého asiatského vlivu bylo pro 

Československo, geneticky spřízněné se západní kulturou, nepochybným vítězstvím. Můj život se na 

dva a půl roku dramaticky změnil mým angažmá v politice. V červnu 1990 jsem byl zvolen poslancem 

Federálního shromáždění a v říjnu pak předsedou KSČM. V prosinci 1992 jsem přežil díky dceři a 

manželce pokus o vražedný atentát. Chtěl jsem docílit změny názvu KSČM, aby se stala hodnověrnou 

radikální opoziční stranou a nebyla soustavně blokujícím faktorem sněmovny. V okamžiku, kdy bylo 

zřejmé, že se to nepodaří, jsem v červnu 1993 odešel ze všech funkcí i ze strany. Pak jsem se živil 

dabingem a pedagogickou činností. Filmovat jsem nesměl až do roku 1995, kdy ostravské studio ČT 

našlo odvahu a můj návrh na zfilmování knihy Jaromíry Kolárové - „Co Hedvika neřekla“ - přijalo. Pak 

trvalo dalších pět let, než se v Ostravě odvážili svěřit mi další projekt - „Udělení milosti se zamítá“, 

který jsem napsal podle skutečných událostí. Dnes si užívám svobody, kterou umožnila revoluce roku 

1989. A tím nemyslím jen svobodu umělecké tvorby (film je ekonomicky náročný a o tom, co bude 

platit producent a co se bude dotovat grantem Fond kinematografie, rozhodují jiní), nemyslím ani 

svobodu zveřejnit své názory (nejsem vlastníkem žádných novin, rozhlasu ani televize, jejichž majitelé 

určují, co jsou názory akceptovatelné, a které už akceptovatelné nejsou). Učím na dvou vysokých 

školách a v létě a někdy i v zimě se touláme o prázdninách po světě – tolik svobody jsem dosud nikdy 

neměl.  

MS: Co jste očekával?  

JS: Od listopadové revoluce jsem očekával zásadní společenské změny – především omezení vlivu 

represívních složek a jejich kontrolu parlamentem; splnění slibu obsazování vedoucích míst na všech 

stupních skutečnými odborníky, nikoli vlivnými kamarády; rovnoprávné soužití Čechů a Slováků; 

respektované osobnosti v čele státu, které budou lidem příkladem. To po jistý čas plnil V. Havel. Než 

                                                           
5
 Jiří Svoboda *1945, český režisér, scénárista, vysokoškolský pedagog, bývalý politik, studoval DAMU, FAMU, 

kde později působil jako pedagog, z jeho tvorby: Zánik samoty Berhof (1983), Skalpel prosím (1985), Sametoví 
vrazi (2005).  
6
 Dialog byl nahrán v pátek 17. září 2010 odpoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, 

Praha 1, Staré město, dialog doplněn na podzim roku 2013. 
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začal snít o Nobelově ceně a špičkové pozici v nejvyšších patrech evropské politiky – sen se proměnil 

v servilitu, humanista v „humanitárního bombardéra“. Pak se zapletl do intrikaření v podobě iniciace 

„sarajevského atentátu“ a přestal být zajímavý. Odborníci z vrcholné politiky postupně vytěkali. 

Nahradili je lidé, kteří nic pořádného dělat neumí a poslanecký mandát je pro ně dobrým bydlem. Na 

místa ministrů se postupně dostali vězeňský psycholog jako ministr školství, anesteziolog jako ministr 

průmyslu, chemik jako ministr financí, pomocnice v mateřské školce jako ministryně kultury …  

Zločinci, kterým se podařilo hodně ukrást, se stali úctyhodnými občany, byli zváni na večírky 

vrcholných politiků, platili jim dovolené a přispívali na výstavbu paláců. Hlavně, když to mysleli 

upřímně. Vymanili jsme se z deprimujícího vazalského vlivu asiatů, to považuji za velký přínos. Jsme 

ale malý stát, a tak jsme závislí na nových pánech – na rozdíl od těch sovětských od nás ale nežádají, 

abychom je ke všemu ještě milovali.    

… Historie a její význam …  

MS: Navrhuji, abychom hovořili o minulosti, jejím významu.  

JS: Nemáte-li osobní integritu, snažíte se nalézt ex post pojítka mezi jednotlivými činy a postoji, která 

v dnešní postmoderní době kauzálně spojitá nejsou. To proto, že člověk se mění, okolí se mění, 

pozice člověka se mění. Rozhodně nejsem katedrový vědec, jenž je neustále uzavřený v místnosti, 

tam bádá a vytváří si obecnou teorii, respektuji ale Heisenbergův princip neurčitosti či 

Jednorozměrného člověka H. Marcuse. F. Lyotard odhalil, že meta-příběhy (velké myšlenkové 

systémy) ztratily přesvědčivost. Filozofie už nevystupuje jako obecně uznávané ucelené vědění o 

souvislostech. Výpovědi o světě a vztazích člověka k němu jsou navzájem tak rozdílné, že ztrácejí 

vzájemnou srozumitelnost. Zanikají jistoty. Historie je souborem příběhů, záleží na tom, zda je jen 

poctivě klademe vedle sebe, nebo jim nepoctivě podkládáme souvislosti, abychom ospravedlnili sami 

sebe.  

MS: Lze říci, že cílem je pojmenovat, zobecnit a pak aplikovat. Aby člověk pochopil svou přítomnost, 

měl by usilovat o porozumění své minulosti. Je namístě se zeptat, zdali u nás vyvíjíme úsilí o 

pojmenování minulosti a i vyrovnávání s ní.  

JS: Už jsem vám na tu otázku vlastně odpověděl. Vyrovnání s minulostí je módní fráze, která má 

ospravedlnit a petrifikovat stávající systém. Se kterou minulostí se chcete vyrovnat? S minulostí 

reformačního hnutí, které otevřelo cestu k průmyslové revoluci a osvobodilo člověka ze tmy totalitní 

katolické církevní autority? S upálením moralizujícího Jana Husa? S Bílou horou a následujícím 

grandiózním majetkovým rozkrádáním, obsazením země Habsburky a násilnou rekatolizací? A tak by 

se dalo pokračovat ad libitum. Pokud jde o mne, mám dost problémů, abych se vyrovnával 

s přítomností a budoucností. Prožívám přítomnost. To si nechci nechat ujít! A sním o budoucnosti! 

Sny jsou báječná věc. Minulost patří integrálně k mé osobě. Ničeho ze své minulosti se nezříkám, 

nereviduji ji. Nemohu říct, že to, či ono mohlo stát jinak – nemohlo! Život se nežije nanečisto. Člověk 

jde životem jednosměrně a nevratně… Tedy alespoň ateista, jímž jsem.  

MS: Vy trochu relativizujete úlohu historiků.  

JS: Ne, historici interpretují minulé děje podle svých aktuálních názorů a stavu svého vzdělání. 

Materiálně historie neexistuje. Existují příběhy, zaznamenané s větší či menší pečlivostí. A ten, kdo 

příběh zapisoval, stál na určité pozici. Petr z Mladoňovic, písař ve službách Jana z Chlumu, byl 
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průvodcem Jana Husa na jeho cestě na kostnický koncil. Zapisoval, co se tam stalo a vydal i svědectví 

o Husově mučednické smrti. Je to prakticky jediný autentický zdroj. A přece církev svatá podnes 

neuznala Husa za mučedníka, který byl zavražděn po zmanipulovaném procesu, a neprohlásila ho 

blahoslaveným. Církev svatá katolická má prostě jinou interpretaci kostnického příběhu. Hus si 

myslel, že papež, zatížený smrtelným hříchem, nemá boží požehnání a jeho úkony jsou proto 

neplatné. A ke všemu hlásal, že by církev svatá měla být chudá majetkem a bohatá duchem a 

přesvědčivou mravností. Rozsoudíte, který ten příběh je pravý? 

MS: Historii pojímáte jako cosi, co je bytostně subjektivní. To mohlo mít dopad na vnímání událostí, 

jejichž hodnocení je předmětem našeho dialogu.  

JS: Zcela jistě. Já vám mohu podat jen svědectví o vlastním vnímání minulých dějů, vyprávět svůj 

příběh, který je zcela logicky utvářen mou perspektivou pohledu, mým prožíváním. I má paměť je 

jistě selektivní. Ale čí paměť není? Pamatuji si ze svého života tříšť detailů, které pro mne mají úžasný 

emocionální význam, zatímco jiným budou připadat bagatelní. Totéž lze aplikovat …  

MS: … na nedávné dění, na politické teorie.  

JS: Ano, na znalosti a vědomosti, které člověk momentálně o světě má. Některé věci jsou 

pochopitelně ve zlomové době nezřetelné. Pokud by Václav Klaus říkal v roce 1991 to, co říká o 

Evropské unii a o Novém světovém řádu dnes, tehdy bychom jej vůbec nechápali. Klausova velikost 

spočívá v tom, že rizika rozpoznal jako jeden z prvních, že je artikuloval navzdory mainstreamu, který 

podnes trvá na nesmyslné koncepci federální Evropy bez demokraticky volené totalitárně rozhodující 

bruselské byrokracie. Ještě před pár lety se skloňoval ve všech pádech pojem multikulturalismus. Ten 

ale mediální mainstream v mezičase v tichosti zapomněl, protože ti, co rozhodují o tom, co je a co 

není „cool“ to v Berlíně a v Londýně jej prohlásili za nepovedený omyl.     

… Slogany a historie …  

MS: Jisté věci člověk pochopí až s patřičným odstupem. Dříve se říkalo: „Vracíme se do Evropy …“  

JS: To je jeden z mála přiléhavých sloganů. Opravdu jsme se vrátili z asijského područí do západní 

Evropy, kam jsme vždycky kulturně a historicky patřili. Ale slogan to je. Jeden z prvních mediálních 

teoretiků W. Lippmann užíval výstižný pojem „stereotypizace“. Vycházel z předpokladu, že lidé ve své 

většině nejsou schopni chápat společenské jevy v jejich komplexnosti. Aby mohli vůbec jako 

společnost existovat a fungovat, je třeba jim vnuknout metafory, které si citově osvojí, aniž jim ve 

všech souvislostech rozumí. Lidé potřebují minulost i přítomnost v jakémsi instantním balení. A každá 

doba jim je tak dává.  

MS: Člověk, jenž žije přítomností, vnímá svět povrchněji. Užívá nálepky pro pojmenování výseku 

reality. Jinému to může vadit … Svět je takto konstituován, ale v době převratu hrály slogany 

důležitou, ba stmelující roli, jejíž kouzlo později vyprchá.   

JS: Ano, to je přesně Lippmannova stereotypizace. Používali je všichni vrcholní politici listopadové 

revoluce. „Pravda a láska zvítězí…“, „Neviditelná ruka trhu…“. Že „pravda a láska zvítězí“ v jakési 

chiliasticky chápané budoucnosti, to byla jen parafráze křesťanského ráje a marxistického 

komunismu. I lidé průměrné inteligence záhy pochopili, že je to medové šidítko. „Neviditelná ruka 

trhu“ měla a má podstatně hutnější trvání; je to fatální zjednodušení, které ve svém důsledku vedlo 
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nejen u nás ke kasinovému kapitalismu (E. Hobsbawm). Neviditelná ruka trhu mohla mít obsah až po 

„konci dějin“, o kterém psal tak zasvěceně F. Fukuyama (od té doby své názory znatelně korigoval). 

Reálná ekonomika byla nahrazena spekulací s čísly, která nemají žádný reálný obsah. Tedy alespoň 

z hlediska společnosti. Rozevírá se propast mezi několika procenty obyvatel, kteří spotřebovávají 

osmdesát procent veškerých zdrojů energetických, potravinových etc. Václav Havel byl ve srovnání 

s Václavem Klausem ovšem velkým producentem bezobsažných floskulí, třeba „blbá nálada“ a pak ve 

svém obrazoborectví tento humanista, jak sám o sobě tvrdil, dospěl až k „humanitárnímu 

bombardování“, což nebyl náhodný exces – nebyl jedním z iniciátorů dopisu státníků, vyzývajících 

prezidenta Bushe k útoku na Irák?  

MS: Vedle dvou citovaných polistopadových osobností je tou třetí Václav Malý. Je to nesmírně 

pozoruhodný člověk s velkou vnitřní kontinuitou. Pochopitelně ji měl danou tím, jak je zakořeněn. 

Zatímco u sekularizovaných osobností je to daleko obtížnější, protože vychází z určitých myšlenkových 

vzorců, které jsou pro ně nezpochybnitelné, a vůbec se tím dále nezabývá.  

JS: Zcela s vámi souhlasím. Byť jsem ateistou, pozorně dnes naslouchám papeži Františkovi I., který 

v červnu 2013 řekl: „ … každá lidská bytost je dnes považována za spotřební statek, který je možno 

využít a pak odhodit. Zavedli jsme kulturu, která se zbavuje nepotřebného odpadu. S tímto 

myšlenkovým posunem se setkáváme na individuální i společenské rovině. Vyřazovací kultura je 

upřednostňována a solidarita – poklad chudých – se často považuje za kontraproduktivní. Odporuje 

totiž racionalitě financí a ekonomiky. Zatímco zisky menšiny exponenciálně rostou, příjmy většiny 

klesají. Tato nerovnováha má původ v ideologiích, které podporují absolutní nezávislost trhu a 

finanční spekulace a brání státům v jejich právu kontroly. Nastoluje se nová neviditelná tyranie. Tato 

krutovláda jednostranně a bez možnosti nápravy vnucuje své zákony a svá pravidla…“. Četl jsem slova 

Svatého otce na prvních stránkách mainstreamových novin? Ani nápad! Copak se to hodí k současně 

všeplatné ideologické doktríně?   

… Havlovo ustavení …  

MS: Dobrá, začal jste těmi třemi lidmi. Jak si vysvětlujete onu zvláštnost, že Václav Havel - ač režimem 

utlačovaný a vězněný, se dostal na místa, která byla určena pouze pro vyvolené a se stranou 

spřízněné? Ti, kteří jej nepřímo odsuzovali, jej pak volili. Je zvláštní být prezidentem a volen těmi, kteří 

jej nazvali člověkem hanebným a „zaprodancem“ západního kapitalistického systému.  

JS:  Myslím, že ten názor absolutizujete. Nesmíme zapomínat, že Československo bylo před rokem 

1989 gubernií Moskvy. Tam se rozhodovalo, kdo je jaký, kdo bude zvolen na jakou funkci ve všech 

satelitních státech (guberniích). Rozhodovalo se tam rovněž, kdo bude nepřítel. Havel byl odpůrcem 

systému hegemonie komunistické strany, byť se několikrát sám definoval jako socialista (jedno 

nevylučuje druhé, takových bylo mnoho). Byl zásadním odpůrcem agrese „spřátelených vojsk“ 

v srpnu 1968 a dával to hlasitě najevo. Z hlediska brežněvovské kliky musel být jedině „zaprodanec a 

ztroskotanec“. Jenže za Gorbačova se kurs ostře změnil. Zatímco v roce 1968 zvítězila armádní 

doktrína, bažící po umístění raket SS 20 na našem území (čemuž stál v cestě A. Novotný), 

s Gorbačovem se prosadila doktrína „ruské pevnosti“, o níž se v zasvěcených kruzích Pěrvovo 

glavnovo upravljenija KGB (sovětské rozvědky) diskutovalo nejpozději od poloviny šedesátých let. 

K čemu byly gubernie, jejichž lid obdivoval spíše Elvise Presleyho, než častušky a miloval džíny, nikoli 

rubášky? Proč věčně cpát peníze do Kuby, Etiopie a podobných nejistých režimů, kde stačí převrat 

(Egypt) a vložené prostředky vyjdou nazmar. Vnímali jako lepší strategii si země, které jim jsou 
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k užitku, koupit i s investicemi i s jejich vládami. Poučili se. Ptáte se, proč komunističtí poslanci, 

z nichž mnozí považovali Václava Havla za imperialistického arcilucifera pro něj nakonec jednotně 

zvedli ruku. Rozhodně to nebyla žádná sebereflexe vlastních omylů. V ÚV KSČ tehdy existovaly různé 

proudy. Dominanci měl dozajista ten, který vyznával ideologickou rigiditu. Jenže v listopadu ´89 byly 

statisíce v ulicích a maďarská zkušenost s věšením na lucerny ideology, až na výjimky, notně krotila. 

Druhý proud byl pragmatický – pochopil, že rezistence proti revoluci nemá naději na úspěch. A tak u 

kulatých stolů vyměnili pragmatici a realisté zvolení V. Havla prezidentem za klauzuli ústavního 

zákona o politických stranách, který byl přijat v lednu 1990, a v němž byla KSČS jmenovitě zakotvena 

jako strana ze zákona. Nešlo ji od té chvíle rozpustit ani postavit mimo zákon bez ústavní většiny 

v obou komorách Federálního shromáždění, což bylo prakticky nemožné. Realisté (Čalfa, Mohorita a 

spol. – Adamec nebyl protagonista, lichotilo mu, že zůstává ve hře a sám nereálně pomýšlel na úřad 

prezidenta) se při nočních jednání v zasedací místnosti v suterénu budovy ÚV KSČ opírali navíc o 

jakýsi papír, podepsaný Gorbačovem. Zvolení Havla prezidentem bylo prý podle tohoto dopisu 

podmínkou pokojného předání moci („Nejsme jako oni“). Václava Havla měli globální hráči 

vyhlédnutého už delší dobu. Znal jsem se s režisérem Elemem Klimovem (poradcem Gorbačova), 

který byl partnerem českého filmového svazu a také s režisérem Karenem Šachnazarovem. Těch 

kontaktů jsem využil někdy na zlomu 1986/87, kdy jsem byl s filmem v Moskvě, aby mi umožnily 

schůzku s otcem Karena, Grigorijem. Bylo to v době, kdy bylo zřejmé, že G. Husák bude donucen 

opustit funkci generálního tajemníka ÚV KSČ. Nabízely se dvě alternativy – jedna spojená s Jakešem a 

lidmi kolem něho, druhá s dlouhodobě reformně orientovaným křídlem s přirozenou vůdčí osobností, 

L. Štrougalem. S G. Šachnazarovem, který byl poradcem Gorbačova pro východní Evropu a snad i 

vysokým funkcionářem Nejvyššího sovětu jsem se setkal na večeři v hotelu Okťjabrskaja. Přišel s ním 

ke stolu jen na předkrm i jiný poradce - Černajev (myslím Anton, či Anatolij; netuším, jak vysokou měl 

funkci, ale nějak se ho to téma patrně týkat muselo). Snažil jsem se, jak jsem uměl v mezích chatrné 

ruštiny, využít čas co nejefektivněji a objasnit rozdílné pozice Jakeše a Štrougala. Mluvilo se tehdy 

také o Hegenbartovi, ale to byla figura vytvořená nějakým moskevským spin doktorem (revoluční 

článek z Izvěstií, který se v Praze šířil jako samizdat, nepochybně nebyl z jeho hlavy ani pera). Jednou 

jsem s ním v roce 1989 strávil několik hodin a věru byl to hloupý člověk a Jakešův poskok. 

Šachnazarov mluvil se zaujetím o perestrojce. V geopolitickém kontextu ji chápal jako cestu Ruska 

k většímu vlivu ve světě, především v Evropě, kde byl položen základ „spojených evropských národů“ 

(to jsem si tehdy zapsal) a „budoucí všesvětové vlády“ (to jsem si také zapsal). Pak měl dlouhou řeč o 

odzbrojení. Byl toho projektu budoucnosti plný. Říkal, že jediná cesta je v „nerozlišitelném sblížení 

ideologií, na nichž bude svět v příštích desetiletích postaven“ (ta vize se za pár let naplnila, 

neoliberální doktrína opravdu zaplavila svět a přivedla ho na práh dnešního mravního i 

ekonomického úpadku). Součástí té vize bylo, že Rusko (tehdy jsem zcela nechápal, proč nemluví o 

Sovětském svazu) získá světovou popularitu úplným odzbrojením, což povede morálně západní svět 

rovněž k odzbrojení. Myšlenka, že Spojené státy hodí, díky Gorbačovovi, „vojensko-průmyslový 

komplex“ (to hezké sousloví znám z posledního prezidentského vystoupení D. Eisenhowera) do šrotu, 

mi připadala dětinská. Později se obdobné myšlenky ve vystoupení v Praze chopil Obama – mysleli to 

jeden i druhý vážně? Nebo si jen dělali z lidí legraci? Každopádně vytvářeli působivé mediální obrazy 

(Lippmannova stereotypizace), které mají v myslích veřejnosti kupodivu větší váhu než realita světa.  

MS: Pan Štrougal odstupuje v roce 1988 a Sověti mají své plány a u nás jsou na vysokých místech jistí 

představitelé, kteří nechápou.  

JS: Ano, Štrougal odstupuje v tomto rozmezí.  
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MS: Inu, v období, kdy Sověti uvolnili otěže moci.  

JS: Ale kdepak, Štrougal odstupuje, když se v Moskvě rozhodli, že je třeba režim KSČ 

v Československu zcela kompromitovat a umožnit pokojné předání moci disentu. Šachnazarov se 

vcelku při mém výkladu o rozdílu osobností Jakeše a Štrougala upřímně nudil. Poté se mě se zájmem 

zeptal, jaká bude odezva veřejného mínění na to, když do politiky na vlivnou pozici přijde Václav 

Havel.  

MS: Jméno budoucího prezidenta padlo a je vidět, že s ním v zahraničí počítali jako s alternativou.  

JS: Šachnazarov to pojmenoval. Sešli jsme se na půdě stranického hotelu. Upřímně jsem se sám sebe 

tázal, zdali to není zkouška dospělosti a čekal jsem, nepřijde-li pak rovnou KGB. Velmi opatrně jsem 

říkal - neboť s „moskaly“ je nutné vždy jednat opatrně; člověk neví, co myslí vážně – „Jistě ano, je to 

v rámci národního konsensu možné. Soudil jste do funkce ministra kultury, nebo …?“ On se o tuto 

otázku, o otázku Václava Havla, jeho popularity, jeho známost ve veřejnosti dlouhé minuty zajímal … 

Poměry v komunistické straně jej vůbec nezajímaly. Abych se přiznal, příliš jsem nerozuměl a z toho 

setkání jsem se vracel do Prahy se zmatky v hlavě. Mnohé bylo zřejmé až později. Trumf vůle 

Grobačova měl v prosinci 89 v rukávě Mohorita, Čalfa a několik dalších. Tehdy - a znám to více méně 

z vyprávění - na ÚV zavřeli poslance v suterénu do zasedací místnosti a dokud nezískali stranicky 

závazné usnesení, zavazující všechny poslance volit Václava Havla, nemohli odejít.  

MS: To skutečně není příliš známo. Nevím, jakým způsobem sami komunisté dělali nátlak na své 

poslance, aby byla zajištěna jednota a na prezidentské místo usedl Václav Havel.  

JS: Bylo to jednoduché. V KSČ panoval „demokratický centralismus“ a tzv. leninská zásada podrobení 

se menšiny většině. Jak se přijalo většinové usnesení, bylo závazné i pro menšinu. Na to byli všichni 

zvyklí. Snad mohlo jen hrozit, že na volbu nepřijdou. 

MS: To znamenalo, že by to sabotovali.  

JS: Řekli jim, že v jejich rukou je v tom případě „osud strany“. Vznikla také vláda Národního 

porozumění, která byla vyjednána u kulatých stolů, o čemž by podrobnosti mohli říct přímí účastníci – 

M. Kocáb, O. Krejčí, Z. Jičínský ad.  

MS: To byla iniciativa jak Občanského fóra, tak Mostu, kterou vytvořil pan Kocáb a pan Horáček.  

… Politici …  

MS: Domníváte se, že lidé typu Jakeš, neměli v politice co pohledávat?  

JS: Jakeš byl celoživotní aparátník. Kariéru udělal na tom, že bezvýhradně poslouchal nadřízené 

orgány. Řekli mu, že má vytvořit dělnicko-rolnickou vládu, tak se do toho pustil. Nebyl v tehdejší 

věrchušce jediný. Ale jsou dnes poslanci, senátoři a ministři ve své většině na tom intelektuálně lépe? 

S Jakešem na konci kariéry nikdo nepočítal, ani jeho nejbližší. Představa, že byl prvním mužem strany, 

který o něčem rozhodoval, je mimo realitu. Že se něco sběhlo 17. listopadu ´89 na Národní třídě, to 

se dozvěděl až v sobotu, možná dokonce až v neděli odpoledne. Přišel mu to říct Miroslav Štěpán, 

který se to sám dozvěděl až s jednodenním zpožděním. Docela spolehlivě vím, že 17. listopadu seděl 

vedoucí tajemník městské organizace KSČ a korunní princ na generálního tajemníka po příštím sjezdu 

ve své kanceláři na nábřeží a očekával, jak demonstrace dopadne. Samozřejmě tušil, že každá 
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demonstrace může představovat střet, který bude mít následky. Nejvyšší muž Státní bezpečnosti, 

generál Lorenz ho navštívil někdy mezi půl devátou a devátou hodinou a ujistil ho, že se demonstrace 

pokojně rozešla. Vypili spolu stakan vodky, že to zase jednou dobře dopadlo. Lorenz přitom musel 

bezpečně vědět co se děje a jsem si skoro jist, že věděl i to, co se ještě stane. Velící důstojníci na 

Národní třídě dostávali jasné rozkazy interními pojítky StB. Spiklenecké teorie nejsou populární, já 

vím, ale klíčový svědek událostí 17. listopadu, u něhož se sbíhaly nitky, se zastřelil tak brzo, že jeho 

svědectví se nám nedochovalo. Zlí jazykové tvrdí, že se zastřelil pistolí, která byla později objevena 

v jeho trezoru.   

MS: Mluvíte-li o spiklenecké teorii, máte jistě na mysli i vypuštěný balónek s mrtvým studentem 

Martinem Šmídem …  

JS: Že si důstojník StB Zifčák, vysazený pod jménem Růžička do studentského hnutí jako ilegál, nelehl 

na chodník na Národní třídě z náhlého pohnutí mysli, aby se nechal přikrýt vlajkou, to je jistě zřejmé i 

méně nedůvěřivým povahám. Že úloha Dražské nebyla holou improvizací, o tom není sporu. Jistě jste 

zaznamenal, že někteří tehdy vlivní politici KSČ a vlády odjeli onoho dne z Prahy, jako premiér 

Adamec nebo ministr vnitra Kincl.  

MS: Strana, její čelní přestavitelé byli v křeči.  

JS: Byli v křeči, protože z Moskvy nepřicházely zcela jasné instrukce, jak na to byli celoživotně zvyklí. 

Jejich nominace do vrcholných funkcí se v minulosti nikdy neobešla bez toho, že k tomu z Moskvy 

řekli ANO. Tím pádem byli zvyklí jiným loajalitám. Oni nebyli loajální ústřednímu výboru. Každý z nich 

měl „červený telefon“, jehož druhý konec byl ve sluchátku v Moskvě. V lednu během Palachova týdne 

jsem se setkal s Miloslavem Štěpánem. Snažil jsem se mu vštípit asi toto: „Ty s rokem 1968 nemáš nic 

společného … Distancuj se od represí. Distancuj se od prověrek a vyhazovů. Žádej od Gorbačova, ať 

dá jasnou odpověď, jaké je jeho současné stanovisko k srpnu 1968 … Těžko to mohl říci Jakeš. Těžko 

to mohl říci Husák, kteří byli vyneseni po srpnové invazi do funkcí. Prohlas kontinuitu s obrodným 

procesem, jednej s Obrodou.“ Štěpán ale věřil tradici. Věřil aktivům skalních komunistů, kteří mu 

říkali, že by měl tvrdě zakročit. A on si myslel, že to budou oni, kdo získají rozhodující mandát na 

blížícím se sjezdu a vynesou ho do funkce následníka. To byl osudový omyl. Byl jsem u něj půl hodiny 

či tři čtvrtě. Za tu dobu měl, odhaduji čtyři telefony z Moskvy. Pokaždé vysvětloval, co se u nás děje. 

Byl velmi nervózní, byl velmi podrážděný. Pokaždé, když telefon položil, říkal: „Ať si to sem jedou 

dělat, když jsou tak chytří!“ Bylo zřejmé, že z Moskvy dostával jiné instrukce. Jen jim přesně 

nerozuměl. Říká se tomu v psychologii „double bind“, ať reagujete jakkoli, dozorci vám vždycky 

řeknou, že to bylo špatně.  

MS: Na základě skutečností, které říkáte, v člověku vzklíčí otázka, zdali lidé, kteří měli v rozhodujících 

chvílích moc, měli též v sobě marxistický étos, nebo to byli čistí technokraté.  

JS: Byli celoživotně zvyklí na určité mocenské mechanizmy, které fungovaly. Návrhová komise, přijetí 

závazného usnesení … Marxismus pro ně byl stejnou floskulí jako transsubstanciace pro katolíky. Oni 

nebyli schopni reálně uvažovat. Vzpomínám si na jedno setkání, na kterém jsem pochopil intenzitu 

ingerence „moskalů“ do záležitostí satelitních států. Pokud si vzpomínáte, objevila se v době, kdy se 

„lámal“ chleba, osoba, o níž se hodně mluvilo jako o člověku, jenž je osvícený. Byl to šéf třináctého 

oddělení Hegenbart. Ten tehdy uveřejnil v ruských Izvěstiích či podobných novinách jeden nebo dva 

články o přestavbě. Byly napsány inteligentně a velmi odvážně. Já jsem Hegenbarta dřív vůbec 
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neznal. Pak mne pozval v době, kdy vznikalo Několik vět, jeden i dnes známý umělec – že se sejde pár 

rozumných lidí, se kterými si „Ruda“ (jak mu důvěrně říkal) chce popovídat o vývoji situace. 

Poslouchal jsem debatu a nevěřil svým uším. Mluvilo se o tom, zda umělecké svazy dostanou víc 

papíru na tisk, zda by se něco mělo dělat s uměleckými fondy … Nakonec jsem to nevydržel: „Lidi vy 

jste úplně mimo realitu. Začít musíte tím, že pustíte z kriminálu Havla!“ Měl jsem z Hegenbarta 

dojem, že ho rozbolely stoličky v obou čelistích. Neustále říkal: „Soudruh Jakeš chce, aby za ním přišli 

zástupci umělecké fronty a podpořili jej v jeho úsilí.“ Tak jsem „Rudu“ viděl poprvé a naposled. Ty 

„přestavbové“ články psali nějací spin doktoři v Moskvě a vysílali je jako zkušební balonky, jako „co se 

u nás bude dít“? 

MS: Oni to vůbec nechápali.  

JS: Ano, nechápali. Pamatuji si, že i ostatním, kteří byli v tom luxusním bytě na Vinohradech přítomni, 

se zdálo, že říkám nějakou strašlivou myšlenku. Bylo to v době, kdy propuštění V. Havla byl 

elementární krok. Ještě řeknu pár slov o jednom z přítomných, byť je to spíše bizarní historka. Nějaký 

výtvarník pomohl Rudovi z bryndy: „Prosím Tě, Rudolfe, já sháním takovou ledničku, která se vyrábí 

na Moravě, ale není na trhu.“ Popsal typ. Rudolf se rozzářil a slíbil, že ji sežene. Byl moc rád, že se od 

Havla přešlo k ledničkám. Taková byla jejich představa „přestavby“. Následně po revoluci vyšel s 

Hegenbartem rozhovor v Mladé Frontě. Pokud si jej přečtete, zjistíte, že to byl jeho intelektuální 

horizont a ne to, pod co se podepsal v Moskvě.  

MS: Milý pán se podepsal pod práci druhých.  

JS: O nějaký týden později jsem byl ještě na jednání na městském výboru KSČ, které svolal Štěpán. 

Byli tam zástupci vysokých škol a zástupci uměleckých svazů. Řešili půl hodiny otázku ekonomickou, 

jak se budou zajišťovat svazy, umělecká tvorba, slibovali hory doly. Byli jsme jen dva, kdo jsme zvedli 

ruku a řekli: „O čem to mluvíte? Vyjděte na ulici a ptejte se běžných lidí! Represivní režim dá najevo, 

že ostře změní kurz, nebo je odsouzen k pádu.“ Ten druhý, kdo se ke mně přidal, byl prof. Ilja 

Bojanovský, tehdy rektor AMU.  

MS: Pokud si dobře pamatuji, Gorbačov zde v Praze na své návštěvě řekl, že je to záležitost zdejších 

komunistů.  

JS: „Éto vaše dělo“, povídal Brežněv a Alexandra Dubčeka zahrnul polibky. Gorbačov byl 

v Československu v roce 1987 a jeho vystoupení v Praze a Bratislavě, které všichni, kdo přáli 

reformám, očekávali jako signál ke změnám. Přišla studená sprcha, obrovské zklamání. Ne pro 

Husáka! Toho objímal a říkal, že jsme společně prošli těžkou cestu. Myslel tím přepadení naší vlasti 

sovětskou armádou. Čekali jsme omluvu. Později stejně líbal i Honeckera… Říkalo se tomu polibky 

smrti.  

MS: Dobrá, ale vraťme se k výchozí otázce tohoto bloku. Měli zde komunisté jako Jakeš něco dělat?  

JS: Nevím přesně, jak to myslíte. Jakeš byl jedním z těch, kdo chtěli na pokyn moskalů sestavit v roce 

1968 po srpnové invazi dělnicko-rolnickou vládu. Byl předsedou ÚKRK, která řídila stranické prověrky 

a měla lví zásluhu na vyhození statisíců komunistů ze strany, zejména stranické inteligence. Jakeš byl 

opřen o hlavně sovětských tanků. Bez nich byl jen ten pověstný „kůl v plotě“!   
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… Gorbačov …  

MS: Pokud se člověk zastaví u Gorbačova, myslíte si, že tento člověk musel nejprve vše vstřebat včetně 

lží, aby se dostal na výsluní? Nevědomky to nasměroval tak, aby systém zažil postupný rozpad, 

třebaže chtěl jeho obrodu … Jak vnímáte pana Gorbačova? Jistě hodně přispěl k postupnému sesuvu 

totalit ve střední Evropě.  

JS: Nemá smysl říkat věci, které si nemyslím. Pokud skládám mozaiku jeho portrétu, od počátku 

šedesátých let, existovaly v Sovětském svazu dva koncepty dalšího vývoje zahraniční politiky. Jeden 

koncept byl prosazován KGB, jejím křídlem, které mělo kontakt se západním světem. Tuším, že měl 

krycí název „Pevnost Rusko“. Stažení z evropských satelitů vnímali jako logický krok – z historické 

zkušenosti věděli (a zpravodajské informace to jen potvrzovaly), že guberniální pojetí satelitů 

k loajalitě nevede. Naopak, jak trochu povolí uzdu, převážná většina občanů (snad s výjimkou 

Bulharska) otočí kormidlo na západ. To by znamenalo průval strategicky významných informací. 

Přeběhlíci typu „semínkového generála“ Šejny, který měl absolutní paměť a byl zasvěcen do logistiky 

Varšavského paktu, byl flagrantním důkazem. Pak tu byl ještě Afghanistan, Sověti chtěli zastavit 

expanzi USA do země strategicky významné z hlediska stavby plynovodu. Druhým důvodem byly 

obavy z penetrace muslimů do asijských republik. Američané jako odvetnou akci vytvořili a vyzbrojili 

mudžahedíny a základ budoucí Al Kajdy v čele s Usámou bin Ládinem. Rusové válku o Afganistan 

prohráli a ukazuje se, že ani sofistikované zbraňové systémy si s islamisty v Afghanistanu nedokážou 

poradit. Druhý koncept reprezentovala armáda a její zájem a jestřábové v politbyru. Chtěli směřovat 

k trvalé rovnováze s hrozbou konfrontace. Jejich cílem bylo bezpochyby dostat rakety SS 20 do 

Československa, čemuž Novotného režim kladl odpor. Novotný navíc nepovažoval Březněva za sobě 

rovného partnera. V době krize sovětského vedení sázel na Chruščova. Brežněv byl pro něj aparáčík. 

To nebyl prověřený volený funkcionář a typ komunisty, jakým byl Chruščov. Bylo pouze otázkou, kdy 

která koncepce zvítězí. V roce 1968 se bezpochyby prosadila armáda a jestřábi v politbyru. Brežněv 

podle dostupných pramenů dost dlouho váhal pod vlivem varování, že útok na Československo bude 

mít vážné dopady nejen na mezinárodní vztahy, ale především na ekonomiku, která byla zbrojními 

programy a prestižní soutěží o kosmický program na samé hranici možností. 

MS: Byl vidět jasný úpadek dopadající na celý blok.   

JS: Koneckonců chaotické rozhodnutí zvolit po smrti Brežněva Černěnka, bylo groteskní. Šel za rakví a 

bylo zřejmé, že svého předchůdce o mnoho nepřežije. Poté se objevil Andropov (1967 – 82 předseda 

KGB, kde si vybudoval silnou rezidenturu), vynesený do funkce především tlakem svých lidí. Vyskytují 

se nikdy nevyvrácené spekulace, že byl zavražděn. Byl to on, kdo vytáhl z gubernie do centra 

Gorbačova. Je nepochybné, že Gorbačovovi do popředí uhlazovala cestu KGB. Stačí nahlédnout do 

dobových čísel Sternu či Spiegelu. Byli tři potenciální kandidáti nástupnictví – především vedoucí 

tajemník vlivné leningradské stranické organizace, Grigorij Romanov. Patřil mezi jestřáby a v politbyru 

se věnoval především vojenské problematice. Jeho výchozí pozici silně oslabila aféra s porcelánovým 

servisem carevny Kateřiny Veliké, který si prý Romanov zapůjčil při příležitosti svatby své dcery. 

V sovětském tisku se zpočátku neobjevila ani zmínka – zato západoněmecké magazíny měly 

informace z první ruky (je to jen má spekulace, ale možná by o tom mohl něco vědět současný ruský 

prezident Putin, který měl ve Spolkové republice mimo jiné v referátu dezinformace – slangem KGB 

„aktivní opatření“). Dost pochybuji, že by investigativní novináři německých listů měli přístup na 

svatbu dcery Romanova a mohli zkoumat, jaký je na stole porcelán. Podobný osud potkal i dalšího 
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protikandidáta, Viktora Grišina, jemuž německé magazíny přisuzovaly jakousi nikdy nevyjasněnou 

korupční aféru v Moskvě. A tak zůstal vlastně jen Andropovův pohrobek, Gorbačov. 

MS: I Západ jej přijal s … Například baronka Thatcherová v něm viděla slušného politického partnera.  

JS: Když si vzpomenete na jednu situaci, bylo zřejmé, že Gorbačov disponoval velkou zásobou 

kompromitujících dokumentů na své odpůrce. Jednoho dne odstoupilo 111 členů ústředního výboru 

KSSS. Neřekli, že rezignují třeba na protest. Gorbačov jim všem poděkoval, oni odešli. Byla to stará 

garda, která se vždy na všech stranických grémiích držela dveří do poslední chvíle. Vylomit jednoho 

bylo obtížné. Zde to bylo 111 či 114 členů. Člověk to mohl považovat za směšné. Bylo zcela zřejmé, že 

na Piervom glavnom upravlenju vysypali šuplíky a pak šli navštívit zasloužilé soudruhy a sdělili jim, že 

mají šanci čestně odejít. Koncept Ruská pevnost se na konec tímto způsobem realizoval. Mohl jsem 

s některými lidmi hovořit po roce 1989 ve Svazu průmyslu v Sovětském svazu. Říkali, jak 

neproduktivní bylo, že vkládali peníze do zemí „třetího světa“. Tam podporovali nějakého vůdce …  

MS: To byly války v zastoupení.  

JS: Ano, mělo to povahu substituce, kde se konflikt mocností vybíjel, tam ukazovaly svaly. Zmíněný 

funkcionář Svazu průmyslu, pocházející ze zauralské krve nově smýšlejících manažerů mi vykládal, jak 

neskutečné peníze nacpali do vládců zemí třetího světa. Vládce pak najednou vylezl na strom, řekl, že 

není marxista, že je pro jednání s Amerikou, neboť mu zřejmě dali více. Kapitalismus je o tom, že si 

nepotřebujeme koupit vůdce. My si koupíme rovnou celou zem. Tím myslím to, že se ekonomicky 

natolik prosadíme silou, že je jedno, kdo ji vede. Ať ji vede marxista nebo katolík. Poučili se v tom od 

Američanů, kteří už desetiletí využívali programy jako „food power“.   

MS: Problém byl ten, že Rusové neměli kapitál, aby si mohli koupit celou zem, jako tomu bylo u zemí 

Západu.  

JS: Ale to se mýlíte. Jen si vezměte, kolik dolarů odtékalo denně na Kubu. Tyto neproduktivní toky 

Rusové zastavili, zdroje se kapitalizovaly. Jinou věcí je, že došlo ke koincidenci dvou jevů, a to je 

stahování kapitálu z „internacionalistických“ aktivit a zároveň v rámci vnitřních změn, u nichž byl 

Jelcin, došlo k tvorbě finanční oligarchie, … 

MS: … která tu více, tu méně vládla … 

JS: … do doby odchodu Jelcina a nástupu ne náhodou bývalého důstojníka rozvědky (Pěrvovo 

glavnovo upravlenija) KGB. Z této perspektivy hodnotím i Gorbačova. Příznačnou epizodou byl tzv. 

„operetní puč“ v létě 1991.  

MS: To byl čas, kdy Sovětský svaz se rozpadá. On odjel na Krym, ... 

JS: … tam trávil dovolenou a jedna z významných postav Státního výboru bezpečnosti (KGB), napsala 

knihu, v níž jsou uvedeny chyby, k nimž došlo. Jednou z výhrad bylo i to, že KGB měla být včas 

depolitizovaná. Ti, kdo tam sloužili, měli odejít ze strany a být výkonnou složkou státu (v zásadě se 

tyto představy později splnily v celém rozsahu). Autor popisuje celý puč a také analyzuje jeho 

provedení, které vidí jako zcela amatérské, uměle vyprovokované silami, které chtěly konečně 

dosáhnout radikální změny („Ruské pevnosti“), a to bylo možné jen vyloučením starých stranických 

kádrů z veřejné scény. Mnou zmíněný autor knihy, vysoký důstojník KGB, byl svědkem návratu 
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Gorbačova z Krymu do Moskvy. Byl jedním z těch, kdo ho vítal na letišti. Popisuje Gorbačovovu 

psychickou pohodu i chování jeho manželky Raisy a tvrdí, že legenda, že byl internován, že mu šlo o 

život, byla zjevně nepravdivá.  

… Konec komunismu … 

MS: Dá se říci, že komunismus se vyčerpal a byl „v koncích“. Vím, je to otázka týkající se komunismu 

jako konceptu a skutečnou realitou. Lze realizovat komunismus? Je možné jej využít jako východisko 

pro utváření společnosti, pokud došlo k falzifikaci v rámci dvacátého století?  

JS: Myslím si, že to nelze. Je to chiméra, protože její principy odporují přirozenosti člověka. Člověk je 

jednoduše bytost sobecká, … 

MS: … individualistická, … 

JS: … hájí individuální zájmy či nanejvýš zájmy nukleární rodiny, ... 

MS: … dokáže se spojovat …  

JS: … v rámci realizace svých zájmů. Masová společnost, je společností zájmů, nikoli vztahů. Tönnies ji 

popisuje velmi přesně v pojmech „Gemeinschaft“ a „Gesellschaft“. Platí v masové společnosti to, co 

říká Adam Smith - pekař „sobecky“ realizuje svůj zájem, a tím prospívá společnosti? Platí to ale 

v globalizované ekonomice, v době globalizovaném kapitálu, obrovských neprůhledných společností 

bez národní zakotvenosti a loajality? Vidíme to na velké finanční krizi 2007-2010, v níž došlo náhle 

k úplnému popření jakýchkoli národních loajalit. Vrstva magnátů, působících na finančních trzích, 

není loajální ničemu. Nejsou loajální žádné zemi, žádné myšlence s výjimkou zisku. 

MS: To je trh bez hodnot. Můžeme vnímat, že je to postaveno proti samotnému člověku, jemuž má trh 

sloužit a ne naopak. Vy jste se stýkal s lidmi ze Sovětského svazu, byli ochotni slyšet na témata jako je 

tržní hospodářství, neřkuli obnovení kapitalismu? Nebylo to pro Sověty pomyslným červeným 

hadrem?  

JS: Před zákazem KSSS a rozpadem SSSR to byly myšlenky veřejně jistě zcela nepřijatelné. Gorbačov 

mluvil především o glasnosti a perestrojce, nemyslel na demontáž systému. Hovořil o otázkách 

demokracie, vytváření svobody vyjadřování, svobody přehodnocení minulosti, roli demokratických 

mechanismů. Gorbačov, podle mého názoru, žádný koncept ekonomických změn neměl. To bylo 

typické i pro začátky roku 1990 – 91 u nás, především v okruhu České vlády, vedené Pithartem. Na 

pořad jednání se vracely koncepty roku 1968, ale to bylo v podmínkách zrušení vazalství vůči 

sovětům nereálné. Na rozdíl od této skupiny přišel se zcela jiným konceptem Václav Klaus, který jasně 

chápal, že bez rehabilitace soukromého vlastnictví, privatizace, liberalizace cen a obchodu, by vznikl 

systém politicky nestabilní. Za to si Václava Klause cením, za jeho předvídavost a zásadní odklon od 

konceptů, se kterými v podmínkách panující sovětské gubernie přicházel tým Oty Šika.  

MS: Demokracie a trh se podporují. Marx, sám řekl, že hospodářství je základna, a to, co jste zmínil, je 

nadstavba. Je otázka síly ovlivnění.   

JS: Soudím, že tak to tehdy v diskusích nikdo nevnímal. Navíc to není pravdivé – volný trh funguje i za 

diktatur, což lze demonstrovat na fašistickém režimu Pinocheta v Chile, či později v Argentině. Je to 

spíše naopak – tvrdé reformy v zájmu koncentrace kapitálu, na úkor sociálních práv, se nejlépe 
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prosazují v podmínkách fašizoidní diktatury. Ekonomické reformy, vedoucí k efektivní alokaci 

finančních zdrojů (typu chicagské školy) se nejrychleji realizují v podmínkách zákazu odborů, stávek a 

alternativní politické činnosti. Mnoho přesvědčivých důkazů pro to přináší ve své knize Naomi Klein. 

Protipólem Klause byl Václav Havel se svou představou malých krámků jako za I. republiky, jak to 

popisuje Francis Fukuyama. Kdybychom si dnes zopakovali projev V. Havla na Letné či na Václavském 

náměstí, mýlil se v každé větě. Zřejmě byl oklamán představami protiklausovských ekonomů, 

navazujících na koncepce roku 1968. I když snad ani ti si to nemohli myslet. 

MS: Nepřímo říkáte, že mnozí lidé z Havlova tábora neměli zájem o ustavení kapitalistického režimu, 

jak se následně stalo pomocí reforem. Ty vycházely z Washingtonského konsensu. Dohodli se na nich 

experti. Soudíte, že lidé kolem Václava Klause šli v jistém ohledu proti lidem spojeným s Václavem 

Havlem?  

JS: To byli lidé diametrálně odlišných představ, což vyplývalo z beztvarého personálního složení 

disentu a Občanského fóra, z nichž mnohé spojovala pevně pouze rezistence vůči komunistickému 

režimu.  

MS: Bylo to dáno oním heslem: „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny …“  

JS: Ale to vůbec neodblokovalo další politický vývoj. Pouze to sloužilo jako jakási zástěrka pro elitu ve 

Špalíčku, která bude o všem rozhodovat. To bylo jisté …  

MS: Náznak, že by si moc přidrželi lidé z Charty 77.  

JS: Přesněji lidi, které si vybral Václav Havel. Proč si vybral Josku Skalníka a nevybral si Karla Kryla? 

Ten to nesl nesmírně úkorně. Vím, jak byl zklamán, když přijel z audience u Václava Havla. Kryl mu 

řekl takovou patetickou myšlenku: „Hlásím se do služby.“ A Václav Havel mu řekl: „Nejlepší bude, 

když půjdeš a budeš zpívat.“ Kryl viděl daleko. Bezpochyby byl osobou, jejíž étos skrytý v písních byl 

vysoký. Tím měl velký vliv na mládež a na nás všechny. My jsme si jeho písničky hráli …  

MS: Nepředpokládalo se, že lidé jako Karel Kryl, budou utvářet politiku.  

JS: Kdo to nepředpokládal? Cožpak lidé daleko méně politicky kompetentní, než byl Karel Kryl, 

neovládali ministerstvo vnitra? Nebyl náhodou rozbuškou „pomlčkové války“ nešťastný krok V. Havla, 

přemalovávání státního znaku? Najednou se otevřel problém, který byl nesmyslný a vůbec nebyl na 

pořadu dne. Havel byl duší Pražák, Slováky nebral na vědomí, nerozuměl jim. A snad ani nechtěl. 

Nerozuměl příliš ani konceptu demokracie – v projevu na Václavském náměstí řekl, že parlament 

musí psát zákony za pět minut. Vzpomínám si na to tak živě, jako by to řekl dnes!  

MS: Bylo to asi naivní, možná hloupé, ale asi cítil, že se musí postupovat rychle. Nezapomeňme, byl to 

také názor spisovatele.     

JS: Byla to hrubě populistická věta. Opovržení k parlamentní demokracii. Jakoby nikdy nečetl větu 

TGM, že „demokracie je diskuse“.  

MS: Soudíte jako levicový intelektuál, že vykročení na cestu ke kapitalismu bylo jedinou možností? Na 

druhou stranu jsme si v rámci jeho ustanovování přidělali mnoho problémů, na něž nyní doplácíme … 
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JS: Ve vývoji člověka, ani ve vývoji společnosti neexistuje žádné „kdyby“. Většina občanů tehdy 

toužila po plných výkladech a konzumeristickém způsobu života, jaký viděli v západních zemích či o 

něm alespoň slyšeli z vyprávění. Je to patrně vlastní lidské povaze a kritizovat to nemá smysl. Konec 

konců ta věta o egoismu „pekaře“ A. Smithe, fundamentálního autora myšlenek o kapitalismu, je 

přece právě o lidské přirozenosti. V. Klaus nebyl žádný fundamentalista. Mluvil o neviditelné ruce 

trhu, ale nikdy nedopustil třeba liberalizaci nájemného – byl si dobře vědom hrubých sociálních 

důsledků. K radikální demontáži sociálního státu začalo docházet až v „post-klausovské“ éře. A nebylo 

to žádné české specifikum, jen nápodoba určujícího trendu globalistické vlády kapitálových toků. V. 

Klaus byl vždycky národně loajální člověk, a proto si ho vážím a mám ho rád. Dokázal jít vždycky proti 

proudu, třeba „eurooceánie“, což v jednání politiků „v cizích službách“, kteří se chtěli za každých 

okolností zavděčit, vzbuzovalo pokaždé hysterické reakce. Jestli dnes na něco doplácíme, tak na 

amorální a asociální, nekompetentní vládnutí ODS a TOP 09. Co je pro tuto vládu charakteristické – 

chronicky mylné odhady vývoje na ministerstvu financí, kořistnický vztah ke svěřeným veřejným 

prostředkům lidí, jako jsou ex-ministři Řebíček, Drábek, a na samé špici ministerský předseda Nečas, 

vyplácející stotisícové odměny své metrese.     

… Zákony, vládnutí a procedury … 

MS: Dobrá, sám jste to naťukl. Jak rychle byli zástupci lidu schopni „vytvořit“ zákon? Jaká byla 

spolupráce mezi jednotlivými orgány? Byl zde federální parlament, republikové národní rady. Byla zde 

federální vláda, poté republikové vlády. Jak to vše vzájemně spolupracovalo?    

 JS: Bylo období, kdy českou vládu vedl Petr Pithart. Ten byl přirozeně nakloněn především lidem 

spojeným s politickým establishmentem roku 1968. Soudím, že jejich koncepce, ať již byly spojeny 

s ministrem Vrbou, Valtrem Komárkem nebo …  

MS: ... Milošem Zemanem …  

JS: Ne, ne. Miloš Zeman měl v té době pramalý vliv, seděl přede mnou v poslanecké lavici federálního 

shromáždění. Vzhledem ke specifické váze jeho osobnosti nebyl akceptovatelný ani pro Pitharta, ani 

pro Klause. Musel jít vlastní cestou k moci, skrze politický subjekt, který postavil na nohy. V oblasti 

ekonomiky dlouhodobě prosazoval myšlenku kolektivního vlastnictví zaměstnanců po vzoru ESOP či 

mandragorských družstev. Ale o nic takového většina populace nestála.  

MS: Zmínil jste Komárka, dostal se do povědomí širší veřejnosti onou slavnou větou, že německá 

marka by měla stát tři koruny.  

JS: Populistická fráze, která měla nulový národohospodářský fundament. A Komárek to jistě věděl. 

Vůbec nechápu, proč to tehdy vlastně řekl. 

MS: Ano, sluší se říci, že po spuštění reforem československá koruna prudce devalvovala a byla 

zavedena vnitřní směnitelnost. To vše, aby se podniky mohly adaptovat na nové prostředí. Bylo to 

opačné, než co navrhoval pan Valtr Komárek.  

JS: Některé recepty se na první pohled zdály pro svou jednoduchost daleko přitažlivější, než 

kolektivní vlastnictví a spolurozhodování o podnikové strategii – většina chtěla „jistotu 

desetinásobku“.    
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MS: Soudíte, že se o zásadních otázkách vedl patřičný dialog? Nebyl ideologizován?  

JS: Ukázalo se, že taktika a strategie V. Klause získaly v Čechách obrovskou popularitu a podporu. 

Nebýt rozdělení společného státu se Slovenskem, měl by to Klaus daleko obtížnější. To markantně 

ukázal výsledek parlamentních voleb v roce 1992. Podoba dialogu měla samozřejmě ideologický 

fundament, ale to Klaus nikdy neskrýval – vždycky se otevřeně hlásil k Hayekovi a Friedmanovi. 

MS: V devadesátých letech v rámci transformace bylo možné slyšet: „Měníme systém, ne lidi …“ Lze 

měnit systém bez postupné změny lidí?    

JS: Systém změnil lidi. Myšlenka ničím nespoutaného volného trhu otevřela cestu atavismům 

egoismu, individualismu – zkrátka přirozenosti člověka z doby evoluční války o přežití. Česká 

společnost byla a je vysoce sekularizovaná, nikdo si nemyslí, že by měl po facce nastavit druhou tvář, 

jen nevelký počet lidí opravdově vyznává myšlenku: „miluj bližního svého jako sebe sama“. A 

humanismus byl nahrazen marxismem obráceným naruby – ekonomická základna se stala 

hodnotovou dominantou, vzývanou ve všech pádech. To, že si zločinci oblékli saka a kravaty a byli 

zváni na recepce politických elit, nebyl problém morální, ale hodnotový. Rozhodující devizou se stal 

úspěch. Jak se k němu kdo dobral, nebylo podstatné. 

MS: Také nepřímo říkáte, že lidé neměli představu o budoucí podobě hospodářství a společenském 

systému. Sice kývli na demokracii a kapitalismus jako formy společenského uspořádání, nicméně stále 

v jejich myslích zůstával do jisté míry otazník.  

JS: Opravím vás: zůstal otazník. Nikdo nemyslí vážně, že by chtěl od většinové populace strategicky 

uvážená politická rozhodnutí. Volby jsou na jedné straně předurčeny marketingovou obratností, na 

druhé straně přirozenou statistickou entropií – hlasy se ve stabilizovaném politickém prostředí 

rozptýlí do celého spektra. Myšlenka klasické politologie, že politické strany reprezentují zájmy 

definovaných skupin populace, už dávno neplatí. Lidé ve „volnotržním“ prostředí chtějí především 

obchody plné zboží, jak to v předvolebních šotech 1990 a 1992 ukazoval televizní volební spot lidové 

strany - promítal záběry jízdy po idylických ulicích, zářících čistotou, upraveností a rozzářenými 

výklady. To lidé chtěli. Většina to chce dodnes. Konzum je hodnota sama o sobě.  

… Konzum a kontexty …  

MS: Lidé místo svobody chtějí konzum.           

JS: Určitě ano. Vidíte přece, jak se změnily společenské preference mezi lety šedesátými a tím, co je 

nyní. Ta změna ale není pouze naším fenoménem, má globální rozměr. Porovnejte si étos J. F. 

Kennedyho, M. L. Kinga a B. Obamy; W. Brandta, či H. Schmidta a A. Merkelové; Ch. de Gaula a N. 

Sarkozyho …  

MS: Narážíte na skutečnost tvorby žádoucího mediálního obrazu.  

JS: Zmiňovala se média na zlomu 50. a 60. let o soukromých avantýrách J. F. K. a jeho bratra? Jejich 

obraz ikon demokratické Ameriky, víry, že zisk a materiální hodnoty nejsou dominantní, byl daleko 

významnější než drby ze soukromí. Šedesátá léta to jsou A. Ginsberg, L. Ferlinghetti, celé kulturní 

hnutí hippies. Takoví lidé jsou v dnešním světě ztraceni. Já osobně jsem těmi lety hluboce ovlivněn. 

Nemohu se zcela vyrovnat s tím, co dnes prožíváme. Krátký čas jsem pracoval u hromadné dopravy 
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na Kladně. Pamatuji si, když vyšla Kafkova Proměna, kolik lidí jste viděl v autobuse, kteří ráno jeli do 

práce a četli Kafku.  

MS: Lidé četli Literární noviny …  

JS: Ty měly obrovské náklady. Poezie fakticky přestala u knihkupců existovat, vytlačily ji příručky o 

marketingu a posmrtném životě. Mám pocit, že o to nemá zájem ani kulturní veřejnost. 

Vysokoškolská mládež. Před dvěma léty jsem přišel s myšlenkou, že bych natočil Kafkův Proces. 

Nabízel jsem to už v 80. letech, ale Kafka „nesměl“. A nesmí ani dnes. Ve „veřejnoprávní televizi“ mi 

řekli: „Ach, Kafka! Kdo by se na to díval?!“  

MS: Domníval jste se, že s příchodem kapitalismu bude i možnost provozování vyšší kultury?  

JS: Samozřejmě. Sám jsem připravil dva projekty, které jsem léta prosazoval již na Barrandově. Jeden 

byl Proces a druhý byl Čapkův Povětroň. Ten mě přitáhl svou záhadností a Čapkovským relativismem 

pravdy. Žiju v době, kdy Kafku už zase nikdo nechce, Povětroně jsem dopsal jako scénář, ale: „kdo by 

se na to díval“, že? 

MS: Narážíte na to, že jisté síly v onom kapitalismus jdou proti kultuře, rozvoji ducha. Člověk se musí 

silně rvát za to, aby obhájil jak sebe, tak i autority, byť Čechům vynesly ve světě velké uznání.  

JS: Neobhájíte ani sebe, ani literární autority. Točte Ulici nebo Ordinaci v růžové zahradě. Po obojím 

„je poptávka“. Tou se řídí i „nabídka“. Na obojí se dívají miliony diváků! A vy byste po nich chtěl, aby 

uvažovali o politickém systému a hodnotových prioritách? 

MS: To, co Marx označil jako nadstavbu, onu dimensi ducha pohánějícího kola společnosti, není 

žádáno. Člověk je redukován na zvířátko, které potřebuje uspokojit elementární potřeby.  

JS: Člověka nemůže nikdo redukovat. Mainstream sám sebe redukuje a v té redukci je plně 

spokojený. Posun v rámci dvaceti let je hrozivý. Když byl premiérem Jiří Paroubek, chtěl jmenovat 

ministrem kultury V. Darjanina. Zažil jsem ho jako manažera, jenž vlastnil společnost. Dělal jsem pro 

něj mnoho dílů Deseti století architektury v Čechách. Soudím, že to byl báječný kulturní počin. Jako 

manažer i producent zadal výrobní a ekonomický limit, tvůrce měl absolutní svobodu, jak si s tím 

poradí. Když ho chtěl premiér Paroubek jmenovat ministrem kultury, delegace umělců chodily 

protestovat. Dnes se stane ministrem kultury zubař, učitelka z mateřské školy… I za krátkou dobu 

vidíte, jak silná je eroze …  

MS: … vědomí, …  

JS: … eroze elit. Uzavření se do sebe …  

MS: Slova jako by ztratila svůj náboj.  

JS: Zeptejte se studentů na kterékoli vysoké škole (snad s výjimkou FF UK), kdo četl Dostojevského, 

Faulknera, Rimbauda? Kdo to byl Berlioz, Brams? Co vytvořil Brunelleschi, Bramante?   

… Ozvěny kapitalismu a odvrácená tvář …  

MS: Je to zvláštní, pokud se člověk dívá na davy na náměstí, pociťuje silnou energii, zájem a ochotu 

participace, která v lidech byla ve srovnání s dneškem převažující. Mnozí musí být „kupováni“, aby se 
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účastnili. V tom je vidět onen negativní posun. Kde vy vidíte příčinu? Generuje to sám společensko – 

hospodářský systém? V přelomových létech byl hlad po svobodě. A dnes, když ji máme?  

JS: Víte, hlad po svobodě byl v určitých vrstvách obyvatelstva. V těch zbylých vrstvách to byl hlad po 

něčem jiném. To byl spíše hlad po obchodních domech. To je zcela nepochybné. Byl u nás hlad koupit 

si elektroniku, mít tu televizi, kterou viděl u strýce v Rakousku. Pamatuji si, že jsem byl jednou 

ministerstvem kultury Francie pozván v rámci promítání mého filmu do Paříže. Jezdili jsme po Francii 

a film se stal předmětem diskusí. V delegaci byl i pracovník ústředního ředitelství čs. filmu. Když jsme 

přijeli, ubytovali nás vedle Champs – Élysées v luxusním hotelu. Večer jsme šli procházkou podél 

výkladů. Na tváři toho úředníka jsem viděl, jak ohromeně civí do těch výkladů, kde byla elektronika, 

pak sportovní auto … 

MS: Viděl jste, jak lidé jsou tímto hmotným fascinováni … 

JS: Ano, můj úředník měl velmi smutný výraz. Smál jsem se a říkal jsem mu: „Jirko, až přijedeme do 

Prahy, musíš jít hned na VUML, když vidím, jak se tváříš …“  

MS: To znamená, že lidé ve své podstatě cítili nedostatek a důležitou determinantou pro jejich 

spokojený život je blahobyt.  

JS: Nevím, proč jsme zapomněli, že autorita Západu byla v našich hlavách vytvořena hlavně tzv. 

„měkkými zdroji moci“ – kulturou v nejširším pojetí. Častušky se u nás neuchytily, zatímco radiem 

Luxemburg žila celá generace. Elvise jsme si přehrávali na magnetofony s páskami Emgeton a luštili 

jsme anglická slovíčka. Džez a Ginsberg, Kerouac, Camus byli tím, co jsme na Západu obdivovali. 

MS: To je minulostí. Dnešní doba vede k povrchnosti a odcizení skutečným kulturním hodnotám … 

JS: Ano. Já jsem poukazoval na to, co vedlo lidi k touze po změně. Spisovatelé, básníci, ale v poněkud 

profánnější poloze i džíny. V prodejně Tuzexu v Dlouhé třídě byly nekonečné fronty. Všichni mladí 

chtěli nosit džíny. Nikdo nechtěl nosit rubášku …  

MS: … nebo tesilky.  

JS: Zkrátka v měkkých zdrojích moci Západ jednoznačně dominoval. Zahrnul bych to obecně do 

„kulturních statků“. Nyní se kultura přetransformovala do maloměšťácké hmotné sféry. Potkávám se 

s některými bývalými kamarády, jezdí v mercedesu nebo volvu, baví se o tom, jaká značka 

motorového oleje je nejlepší, jak bylo na Maledivách. Sociální odcizení způsobuje, že si s těmi lidmi 

nemám co říct. Já jim ani dost málo nezávidím a vůbec je nekritizuji. Chci na tom příkladu jen 

demonstrovat, jak soustředění na materiální statky, které v rozlomené společnosti představují 

sociální status, porušuje sociální soudržnost i mezi lidmi, kteří se dříve dobře znali dokonce celá 

desetiletí. Moje maminka pocházela z velmi bohaté rodiny. Bývalá služebná, Růžena, k nám 

pravidelně jezdila na návštěvu a bydlela u nás několik dní. Maminka mi pak vždycky říkala, že má vůči 

Růženě dluh, že i ona jistě toužila chodit do škol a vzdělávat se a s bývalou služebnou se bavila jako 

rovný s rovným. To je příklad sociální koheze, která je v současném životě neznámým pojmem. 

 

 



51 
 

… Pojítka společnosti …  

MS: Máte pocit, že svět se hodně atomizoval. Lidé, kteří mají mnoho způsobů rozptýlení a chybí jim 

společný jmenovatel, který v těch předchozích desetiletích byl. Není to náhodou cesta k záhubě 

společnosti? Co vlastně národ po tom roce po roce 1989 spojuje? Trh? Jazyk?  

JS: Území, které sdílíme, jazyk a společná mytologie. To jsou hodnoty, které vyznává nejen verbálně 

prezident V. Klaus. Za to si určitě zaslouží moji úctu. Stále se bude ale vracet téma Šauer – Masaryk. 

Šauer říkal, proč vynakládat obrovskou práci na rekonstrukci českého jazyka, na osvícenství, když 

bychom se mohli podílet na společném německém díle v prostoru, kam patříme. Na druhé straně stál 

Masaryk se svou koncepcí suverénního národního státu. Domnívám se, že to je trvalým sporem, který 

se zrcadlí v postojích k EU. Prezident Klaus je schopen zaznamenat a veřejně pojmenovat ztrátu 

demokratických institucí, posun v rozhodování, unifikaci …  

MS: Lze s tím souhlasit. Je otázkou, zdali jsou lidé ochotni participovat a zdali jsou schopni o něčem 

rozhodovat.  

JS: Nevím, politika je blízká fotbalu, a to v tom, že se o politice a politicích hodně mluví po 

hospodách. Politika se nestala tím, čeho byl reprezentantem Klaus – představitelem vyhraněných 

idejí. Politika se stala vyprázdněnou technologií moci. ODS o sobě říká, že je konzervativní, pravicová. 

Co je konzervativního na lidech, jako je Řebíček, Hrdlička, Nečas, Topolánek? ČSSD o sobě tvrdí, že je 

levicová. Co je levicové na lidech, kteří se kamarádí v Toskánsku s pseudo-magnáty? Co je levicového 

na lidech, jako je Gross? Kdepak ideje! 

MS: Dalo by se říci, že nejsou lidé, kteří reprezentují či mají zájem reprezentovat ideje … Tím vzniká i 

bezcharakternost v politice. Pokud jsou lidé pod tlakem, opomíjí, co je jádrem politiky, na jakém étosu 

vyrostla. Možná vyjadřuji jistou naivitu?  

JS: Především reprezentují sami sebe a své zájmy. „Žili jsme si jako prasata v žitě,“ pravil ex-ministr 

Kalousek. Žije zcela mimo sociální realitu, ani se nepokouší představit si život důchodce, který má 

vystačit se sedmi tisícovkami v bytě, kde nájemné činí šest. Jenže Kalouskové žijí občas v bytech, 

které za ně platí zbrojařský magnát nebo rovnou státní rozpočet. Vláda „rozpočtové odpovědnosti“ 

ve světle čísel platu a odměn vrchní ředitelky na úřadu předsednictva vlády, je ošklivý žert. S velkými 

čísly se hraje mariáš v televizních debatách s Václavem Moravcem. 

MS: Narážíte třeba na skutečnost kultu růstu hrubého domácího produktu, peněz …  

JS: Každý politik vytahuje před volbami nějaká čísla, k nimž se snaží nalézt odpovídající teorii. 

Problém je, že k témuž problému existuje dalších deset teorií, které se navzájem vylučují. Restriktivní 

model střihu MMF a neoliberálů, nebo gradualistický model podle nositelů Nobelovy ceny Krugmana, 

či Stiglitze? Záleží na tom, jakou pozici zastávají média, protože politika je dnes uměním prodeje 

sloganů typu „vláda rozpočtové odpovědnosti“. 

MS: Zmínili jsme lidi jako Klaus, Komárek, Zeman. Například pan Klaus, nevnutil Čechům reformu? Na 

druhou stranu, dalo by se říci, že právě reforma byla tím pojítkem, které diskutujeme. Ne nadarmo na 

toto téma byl natočen film Léčba Klausem.  
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JS: Převrat, který podporovala drtivá většina populace, směřovala k nějaké změně. A nebyla to jen 

změna procedur jak volit v pluralitním prostředí. Václav Klaus začal reflektovat skutečnost, že ve 

společnosti existují různé zájmy. Že je pro demokratické poměry nutné mít spektrum pravice – levice. 

Klaus obhajoval a prosadil přirozenou strukturu politiky. To, co činil Václav Havel, to s pluralitní 

politikou nemělo nic společného.  

MS: Zde se razilo heslo „nepolitické politiky“.  

JS: Ten koncept nemohl přežít. To proto, že majitel Lucerny, Z. Bakala, F. Mrázek, M. Šlouf a já 

nemáme shodné zájmy, pokud to takto vyostřím.  

MS: Nezdá se vám být zvláštní, že i důležité podniky zůstaly v rukou státu. Stát drží pomyslný prst na 

ekonomickém dění ve strategických oblastech, byť většina podniků je již v soukromých rukou 

domácích i zahraničních investorů. Jak jste jako člověk z kultury a reprezentant levého spektra vnímal 

nutnost trhu?  

JS: To není předmětem sporu. O trhu mluvil Šik i Štrougal. Bez trhu chybí reálné ceny. Je ovšem 

otázkou, bude-li to trh bez přívlastků, jak říkal Václav Klaus a M. Friedman, nebo trh, jehož anomálie 

vyrovnává regulace. Finanční trh bez regulačních zásahů prokázal své „schopnosti“ v roce 1929 

obdobně jako o necelých osmdesát let později – kapitalizace zisků a socializace ztrát. Radikální 

levicové politice ovšem chybí nosné paradigma. Na „Washingtonský konsenzus“ neumí odpovědět 

obdobně jednoduchým receptem. 

MS: Může to být pouhé vytváření dýmu slov, která jsou vzdálena realitě, a konkrétní návrhy nic než 

teoretický koncept nenabízejí. Lidé řeknou, že je iluzí nalézat záchranu ve státu. Právě člověk by měl 

být motorem proměny sobě, a tím i společnosti. Do jisté míry Klaus vyšachoval levici. Možná právem 

jsou vznášeny kritiky, nicméně žádná možnost, alternativa nabídnuta nebyla.  

JS: Nejen, že nebyla, ale ona dnes neexistuje. I nejvýznamnější kritici neoliberální doktríny, kterých 

dnes naleznete desítku mezi nositeli Nobelových cen za ekonomii, nepřicházejí s ideově kompaktní 

teorií – dostávají se nanejvýš na hranu keynesiánského receptu …  

MS: To je pouze státní intervence do trhu a předmětem diskusí je její mez. Trh je tedy základ 

společenských procesů?  

JS: Nejsem ekonom a základ společenských procesů bych určitě definoval s jinými prioritami. 

S velkým zájmem ale čtu knihy amerického ekonoma Paula Krugmana, který se zabývá opakovaně 

současnou krizí a jejími příčinami. Finanční sektor vznikl, aby sloužil k pružné alokaci zdrojů. Krugman 

ukazuje, že se z finančního sektoru v globalizované ekonomice stalo autonomní odvětví, které nemá 

žádný materiální základ. V reálné ekonomice běží procesy, které jsou mnohanásobně nižší než 

finanční transfery. Ty běží v řádu čísel, papírů, jejich rychlého přesouvání, což nutně vede bez 

regulace ke katastrofě. Zrušení téměř veškeré regulace finančních trhů (především za prezidentství B. 

Clintona a G. W. Bushe) vedlo k lavinovité eskalaci tvorby finančních instrumentů, postrádajících 

ekvivalentní krytí. U zkoušek z ekonomie se jako přísedící občas ptám, co to je „zlatý standard“ – ještě 

nikdy jsem nedostal odpověď.  

MS: Je to spekulace v tom negativním slova smyslu. Význam slova spekulatio je přemýšlet, ale aktivity 

lidí, kteří si „hrají“ s těmi instrumenty, mohou přinášet ztráty, a tím produkují nežádoucí externality.  
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JS: Nedávno, na jaře 2010 jsem připravil studii či úvahu na téma ztráty koheze ve společnosti. Zde je 

nutné zmínit otázku legitimity dané společnosti. Několikrát jsem citoval Johna Rawlse a jeho Teorii 

spravedlnosti. Nůžky se natolik rozevírají, že to již s hodnotou práce člověka nemá nic společného. 

Banka se položí a management odejde se zlatými padáky (pokud vůbec odejde). To ale pro sociální 

soudržnost akceptovatelné není.      

MS: Je na druhou stranu možné říci, že zde člověk není pro trh, ale trh je zde pro člověka. Pokud si toto 

lidé nebudou uvědomovat, krize zřejmě budou nadále přicházet a nevyhneme se jim. Komunistická 

ideologie chtěla význam trhu potlačit, eliminovat negativa, ale za cenu úpadku celého společenství.  

… Svobodný svět …  

MS: Můžeme říci, že žijeme ve svobodném světě. Je možné po pádu komunismu uvažovat o jiných 

hodnotách, než o svobodě, která dělá člověka člověkem a vyvádí jej ze zvířecího světa? 

JS: Víte, člověka ze zvířecího světa plně vyvést nelze. Determinace je silnější, než si myslíme, a vlivy 

kultur jsou daleko slabší. Zdá se, že stačí pootevřít stavidla a atavismus divochů vyvře z kvetoucí 

civilizace - ať již jde o koncentrační tábory nacistické, či komunistické. Před časem jsem viděl 

rozhovor televizního moderátora s pedagogem policejní akademie panem Brzybohatým. Diskutovali 

souvislosti polského problému internace a mučení extrémistů na objednávku CIA. Redaktor se jej 

tázal, zdali je to vůbec efektivní? Vede to k tomu, že lidé se přiznají. A to je debata, která je pro mě 

nepřijatelná. Otázka: „Má to výsledek?“ „Je to těžké posoudit, nevím, zdali to má výsledek,“ opověděl 

pan Brzybohatý. Redaktora nenapadne, že by se měl zeptat, není-li to v naprostém rozporu s řádem 

demokratického světa. Americká ústava je krásný dokument, ale Američané se domnívají, že práva se 

týkají pouze Američanů, a ne zbytku světa.  

MS: To máte stejné, jako kdybychom to vztáhli na antický svět, …  

JS: … antickou demokracii.  

MS: Tam také byli občané a pak otroci, kteří neměli svá práva.  

JS: Když o tom člověk uvažuje, čte Jasperse, jistě narazí na knihu Otázka viny. Z toho ze všeho beru 

jeden odstavec. Jaspers si klade otázku, je-li norimberský proces legitimní. Odpovídá ano. Je 

legitimní, pokud od této chvíle budou stejná pravidla aplikována na všechno světové dění. To je 

klíčový paradox - Rusové byli u norimberského tribunálu, ale polovina z nich měla sedět na lavici 

obžalovaných. Oni ale byli vítězi, a to nešlo. Připomenu bombardování Jugoslávie, napadení 

suverénního státu. Kdyby opravdu platila Jaspersova otázka legitimity norimberského tribunálu, 

Clinton, Blair atd. by seděli na lavicích mezinárodního soudu. V Norimberku se tomu říkalo „zločiny 

proti míru“. Snad H. Göring řekl: „Rozhodujete právem soudu vítězů.“ Smutné je, že měl pravdu.  

MS: To je smutný závěr naší diskuse na téma svobody a realizace lidského plánu. 

JS: Je to však realistický pohled na svět.  

MS: Vždy zde budou nějací privilegovaní. Komunisté před rokem 1989, třída českých kapitalistů po 

roce 1989. Možná se dostáváme do oné dichotomie „My“ a „Oni“.  
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JS: To odpovídá povaze člověka, která je biologicky determinovaná a v kulturních dějinách je daleko 

méně modifikovatelná, než se v osvícenství zdálo. 

MS: Děkuji vám za kritická slova. Kéž nad nimi lidé uvažují.  

 

  

Dialog o transformaci s Jindřichem Kabátem7,8: 

MS: V jaké životní fázi vás zachytil rok 1989? Bylo vám 36 let. 

JK: Rok to byl krásný. Ale ve veřejném dění představoval trochu monotónní čekání. Já jsem byl 

odborným asistentem na DAMU, což byla velmi dynamická půda. Bylo tam pořád velmi mnoho 

radosti z kontaktu. Ale člověk nějak ztrácel víru, že by se cosi mohlo změnit. Asi nikdy nezapomenu na 

setkání, které bylo krátce po 17. listopadu v Národním divadle, kde jsem byl také zaměstnán. Bylo 

tam vidět, že lidé, ač byli sebevíce poslušni, nechci tvrdit udupáni … v každém případě „v lajně“, náhle 

polevovali, a to díky prvku obrovského naštvání ve smyslu: „Tak a tohohle bylo dost …“ Cosi 

překročilo meze a byl jsem šťastný, že jsem toho mohl být svědkem. 

MS: Jinými slovy naštvanost se v nich akumulovala. Rok 1989 byl rokem, kdy pomyslný pohár přetekl.  

JK: Soudím, že to nelze svést pouze na emoce. Vždy tvrdím, že dokud kdekoliv na světě bude jeden 

jediný člověk, který garantuje moc diktatury a jistotu druhým, že pokud budou vůči němu loajální, 

budou mít ochranu, privilegia a moc, tak do té doby bude diktatura existovat. Sebelepší naštvání, 

rozčilování se, sebelepší program by nezbořil tuto strašlivou bariéru loajality. Teprve v okamžiku, kdy 

se počaly bortit systémy, ukázaly jasně to, na co všechny předchozí generace sázely. To znamená: „Já 

vám nabídnu svou duši jako čertu, já vám nabídnu svoje služby, já vám nabídnu svou totální loajalitu 

za ochranu a výhody.“ Najednou nebyl nikdo, kdo by jim to zajistil. To byl začátek rozpadu.  

MS: S nadsázkou se dá říci, že ďábel porušil kontrakt a prostor byl otevřen ke změně.  

JK: Jsem vždy opatrný, když se v laickém prostředí „diabolizuje“ a „divinizuje“. Zde bych takový 

příměr ale skutečně použil. To je prostředí, které se čehosi ďábelského opravdu dotýká. Já si myslím, 

že sledujeme-li dějiny diktatur, tak jsou to dějiny zla. V tomto směru jde skutečně o zlo, které nemá 

pravidla. Zlo nikdy nemělo pravidla. Vždycky bylo nahodilé, pokoušející, zlobné a svou podstatou 

nikdy nemohlo zajistit jak perspektivu, tak jakoukoliv nosnou a pevnou sílu, o kterou by se člověk 

mohl opřít. Jestliže se tato fiktivní berla rozpadla, tak je to logická záležitost.  

MS: Jak jste přijal oteplení ze Sovětského svazu, když do čela tamní sovětské moci se postavil Michail 

Gorbačov? Soudil jste, že to může mít dopad na režim, jenž zde vládl?  

                                                           
7
 Jindřich Kabát *1953, český psycholog, bývalý politik a ministr kultury, neoficiálně studoval v období disentu 

prof. Sousedíka a byl asistentem prof. Kalisty, po absolutoriu pracoval v oblasti klinické psychologie, většinu 
života vyučoval, v posledních deseti letech působil v USA na univerzitě ve Virginii, studoval v řadě míst Evropy, 
jako je Lipsko, Berlín, Mnichov, Londýn, aj., zabývá se oblastí kultury, totalitních systému z pohledu psychologie, 
v roce 2011 byla vydána Psychologie komunismu.      
8
 Dialog byl natočen 1. listopadu 2011 v odpoledních hodinách v prostorách knihovny Filosofického ústavu AV 

ČR Jilská 1, Praha 1, Staré Město. 
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JK: Ukázalo se, že jsem úplně špatný politolog. Nikdy jsem jím nebyl a ani nejsem. Co dělám je pořád 

jen psychologie. Byl jsem tehdy velmi skeptický. Za prvé jsem byl přehnaně kritický, jelikož jsem u 

Gorbačova vnímal předchozí kariéru a původ. Naprosto jsem nemyslel na jakékoliv možnosti změny. 

Upřímně se přiznám, že jsem byl poslední, kdo by tomu býval věřil.   

MS: Sám osobně jste neuvažoval o emigraci? 

JK: Ne, nikdy. Ale nešlo jen o moje rozhodnutí, ovšem jsme rozhodovali doma vždy celá rodina. 

Pamatuji se, když už všechny děti byly větší, tak jsme jim se ženou tuto otázku předložili. Pokusili 

jsme se jim na jejich úrovni říci všechna pro a proti. Hlasovali tajně. Všichni, včetně dětí, jsme byli 

proti.  

... Stav společnosti v roce 1989 ... 

MS: V jaké situace se nacházela společnost? Pokud si člověk prochází materiály Občanského fóra, 

které bylo ustaveno na základě událostí 17. listopadu 1989, slovo krize je velmi často užívané. 

Hospodářská, ekologická, ekonomická, politická, mravní … 

JK: Já si myslím, že označení „krize“, je úhel pohledu. Z tohoto úhlu pohledu může existovat krize 

permanentní. Vždy nějaký typ krize nalezneme. V současné době by odborník našel třebas dvacet, 

třicet druhů krize. Duchovní, finanční, hospodářská. Jsem strašně opatrný na užívání pojmu a slova 

krize. Myslím si, že tam hrály roli tři jiné prvky. První byl útlum strachu. Jakmile je budována 

diktatura, tak je budována na principu strachu a respektu. Ten se rozvolňoval a soudím, že 

dostatečně. Bez pádu diktatur by tak rozmělněn nebyl. Druhý prvek, který byl mnohem důležitější - 

prvek vyladění. To se dá obtížně definovat. Můžeme vzít analogii s hudebním nástrojem. On na něco 

rezonuje a na něco ne. Důvěra lidí trochu poskočila. Byla zde tendence - společně, po tolika a tolika 

letech se kolem něčeho semknout a nebýt si udavači - poslušnými, mlčenlivými sousedy. To tam 

muselo hrát roli. Třetí věc bych nazval jako „nepochopitelný“ zlom. My bychom mohli říct, že ten 

zlom je pochopitelný, že člověk toho má tak plné zuby, že si najednou řekne - tak a dost. Jenže on to 

mnohokrát neudělal. On to tolikrát neudělal. On se tolikrát v životě lekl, on se tolikrát v životě nechal 

zastrašit. Já si myslím, že bychom to mohli nazvat poctivěji jako „nepochopitelný“ zlom. Najednou je 

mi jedno, jak to dopadne. Najednou je mi jedno, co bude, ale to, co bylo, již nikdy nechci. A také to již 

nefunguje.  

MS: Opustíme starý způsob našeho života, správy věcí, otevřeme se novému, budoucnosti, která je 

s velkým otazníkem. Podstoupíme i riziko nezdaru, vsadíme, co máme. Kdy jindy, když ne dnes?   

JK: To je trochu problém. Ve chvíli, kdy se v zemi děje mnoho špatného a opravdová spousta věcí vás 

rozčiluje, jelikož lidé nemají, co dříve měli - tak mluvit o optimismu je těžké. Ten je člověku dán, či se 

k němu nějak dopracuje. Asi jsem jiný, než současný hlas lidu, ale jsem žel stižen pocitem optimismu, 

z něhož se nedostanu. Optimismus vychází z pocitu životní orientace, z pocitu smyslu lidské 

existence, radosti z ní a dojmu druhořadosti běžných problémů, s nimiž se člověk setkává. Tím je 

nějak nepodceňuji. Pro mne je hlavní optimismus v tom, že vůbec tento rozhovor můžeme vést, že 

můžeme říci, že korupce, reprezentovaná třebas jen jedním jediným člověkem v této zemi, je pořád 

zločinem a hlavně, že máme možnost si sice složitě, ale pořád ještě vybrat slušný systém vládnutí. 

Omlouvám se, ale jsem člověk šťastný a velmi spokojený.  
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MS: Na jedné straně říkáte: „Jsem optimista“, ale na druhé, že jste nevěřil rozpadu režimu. Není v tom 

rozpor? Jak si to má člověk vyložit?  

JK: Ano, je. Ale je mnoho druhů optimismu, třebas i ten, který řešení vnímá jen intuitivně. 

... Pevný bod mimo pozemský svět a kontexty ... 

MS: Je vidět, že váš postoj je ovlivněn asi také tím, že máte pevný bod, jenž se nezakládá na tom 

pozemském. Je sice spojen se zemí, ale svou povahou ji přesahuje.  

JK: Je milé, jak se snažíte přesně definovat. Já to řeknu tak trochu sedlácky a polopatě. Vyjdu 

z příkladu. Jsem člověk trpící vyšším cholesterolem. Když jsem byl jednou poslán za předním českým 

odborníkem, tak se mnou zkoušel celou řadu léčebných metod. Poté se na mě smutně zadíval a řekl: 

„Člověče, vy jste snad katolík …“ Já jsem se trochu lekl, jako by to byla diagnóza, která se má léčit. On 

tak smutně pokračoval: „Nu, to nemá cenu, vy jste fatalisti …“ Takže jsem pochopil, že věc pro něj tím 

nemá smyl. Člověk si může myslet, že s těmi „zvláštními“ věřícími lidmi se příliš mnoho nenadělá. 

Mají nějakou svou vlastní vizi, která podle nich dává člověku pomoc. Nicméně, já jsem vždy v životě 

udělal nejvíce chyb, pokud jsem hlavně věřil jenom sobě. Pokud jsem měl pocit, že jedině člověk a 

víra v něho a jeho vlastní sebevědomí, vše zvládne, může být jediným vodítkem - to jsem pak vše 

dokonale nezvládl.  

MS: Nebyla právě ta pýcha, to spoléhání se pouze na člověka, charakteristickým znakem utopie? 

Skutečný bůh byl vytěsněn a nastoupili lidé.  

JK: To máte pravdu, tato souvislost mně v minulých otázkách vůbec nedošla. To je pravda. A to ze tří 

důvodů. Jednak je to totální osamění. Člověk se odloučí od všech složitých duševních a duchovní 

procesů. Člověk je také často sám o sobě paranoidní. Vládce nemůže věřit nikomu jinému než sobě. 

Za třetí - s kým sdílet a kombinovat lež, která se v lidském životě objevuje? Jestli si vymyslíte vizi, tak 

ji obtížně napasujete na jinou vizi, protože ta bude mít strukturu a pevnou logiku. Jestliže nesmysl 

chcete zakomponovat do smyslu, tak vám to prostě nejde. Člověk sám a s nadřazením sebe ztrácí 

smysl života. 

MS: Ano, vede to k deviacím a lidé se tak stávají obětí vlastních iluzí. Když člověk uvažuje o 

komunismu, zdali právě v něm měli jistý pevný bod?  

JK: Jistě. Nejpevnější bod komunismu je strach a garance síly. Mnoho lidí potřebuje ten pocit síly bez 

ohledu, zdali je dobrý, či zlý. Jakmile je cosi mocné a silné, tak k tomu mohu zaujmout nějaký postoj. 

Mohu to přijmout, mohu se s tím pozitivně identifikovat a mohu nabízet. Je to nejstarší výměnný 

obchod. Jste-li silní, jestliže mě ochráníte, jestliže přerozdělíte maso a další jídlo v můj prospěch, tak 

já vám za to pomohu organizovat tento systém. To je nejprimitivnější způsob. Pocit síly dává 

druhotně takto vydělanou a takto získanou jistotu. Člověk žije s pocitem, že zde cosi má, co jej 

obklopuje, co jej ochrání, o co se může opřít. Po letech na to vzpomíná s velkou nostalgií a lítostí, že 

mu podobná garance už chybí. To proto, že je to momentálně na něm, a ne na moci, která by se o něj 

postarala. A proto je zde ve společnosti někdy to nejhorší. Tím můžeme myslet touhu v opětovný 

vznik diktatury či velmi mocensky založené strany, která by se o člověka postarala. To neznamená 

nezbytně ovšem návrat komunismu. 
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MS: Soudíte, že člověk potřebuje nad sebou velkou autoritu, která mu dá jistotu. Ty jsou právě obvyklé 

v totalitních režimech, diktaturách…  

JK: Obávám se, že ji potřebuje a zároveň proti ní musí bojovat. Člověk je vnitřně rozpolcený již svou 

samotnou podstatou. Všimněme si, jak je člověk fascinován zlem, jak je fascinován tvrdostí - a nyní se 

neodvolávám na dynamickou psychologii - jak je fascinován věcmi většími, silnějšími, než je on sám. 

To proto, že se jich bojí. Pokud s nimi může vést dialog, jakkoli fiktivní, může mít dojem, že vyhrál. 

Přitom musí vědět, že to není ta správná cesta. On se nutně musí dostat do rozporu. Ten je však velmi 

náročný a těžký. Spousta lidí, kteří jsou morálně i mentálně líní, potřebuje raději podlehnout, 

kapitulovat, než tento boj vést.  

MS: Dá se říci, že se tak dostáváme i k biblickým příběhům. To je i příklad klanění se zlatému teleti. 

Když nemáme autoritu, tak si ji vymyslíme a budeme se jí klanět, třebaže v tom je rozpor. Člověk si 

vytvoří jistou modlu a domnívá se, že té může sloužit a ona zase jemu. Tak tomu bylo právě v době 

minulé. Raději potupně sloužit nějaké autoritě, než abych kráčel jako svobodný občan, neboť je to 

příliš obtížné.  

JK: Tam jsou hned dvě věci. Samozřejmě klanění se Baalovi či jiným božstvům … Stejně jako pověra, 

stejně jako fetišismus v tom duchovním slova smyslu, je spolehnutí se na jistou formu souvislosti. Já 

udělám ty a ty úkony, a tím nastane ta a ta odměna. Já prohodím podmiňování opačně. To znamená, 

že předem udělám nějakou akci a očekávám, že přijde následek. Proto ta primitivní provázanost je na 

místě, jako touha manipulovat světem jednoduchými, primitivními a nekomplikovanými prostředky. 

Prostě máme touhu špatně uchopenou kauzalitu začít používat ve svůj prospěch a domnívat se, že 

ovládneme svět. 

... Redukce člověka v minulosti ...  

MS: Je dobré se posunout. Proč minulý režim redukoval člověka? 

JK: Co se týče komunismu, redukce člověka je mnohonásobná. To bych si netroufl shrnout jednou 

odpovědí. Hlavní redukce je, že nikoho v diktatuře vlastně člověk nezajímá. Ten se stal 

manipulovatelným objektem. Slouží jako podle potřeby vymyšlená součást vize. Není to na něm. Je to 

na jiných, kteří o něm rozhodují. Zkrátka člověk se ztrácí.  

MS: Je to chyba člověka, že stal předmětem manipulací. Vy jste to označil tím „milým“ slovem lenost. 

Pokud by člověk nebyl líný, pokud by byl aktivní, kdyby měl dostatečný zájem o tento svět, tak by 

diktatury, které zde byly, neměly šanci?  

JK: Ne, jelikož diktatury jsou mnohem a mnohem silnější. Zde jde o to, že člověk by neměl nikdy 

rozhodovat dle toho, co je v dané chvíli reálné. Anebo, co je pragmatické. On by měl jednat dle svého 

smýšlení. Je-li člověk založením principiální, určitý zlom toho principu možná i může přijmout, ale 

základ jeho založení musí obstát. Na druhé straně - nám se to mluví. Přijměme, že každý člověk 

nějaký je, ale náhle se vyskytuje v konkrétním čase a konkrétním stavu. To, co komunismus používal, 

byl nátlak prostřednictvím stavů. Ne tolik výchovy, ne tolik propagandy … ta již stejně byla špatná. Byl 

tam prudký a okamžitý nátlak. V něm se může snáze zlomit či nalomit duše člověka. My to 

nedovedeme a nemůžeme posoudit, i kdybychom sebevíce chtěli.  

MS: Narážíte na fakt, že je tam ona masa. Ta hraje v komunismu velice důležitou roli.  
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JK: Nejen toto. Vezměte si třeba komunisty, o kterých se řekne: „Oni se ničím nezaprodali.“ Nic zlého 

neudělali. Oni se vždy chovali slušně. Nikoho neudali, s nikým se nepaktovali. Oni pouze měli knížku, 

možná tomu asi věřili. A tak to skončilo! To není pravda. To proto, že někde máte jistý glejt, jenž vás 

ospravedlňuje, že jste člověk jiné kategorie - to dodává člověku výměnným obchodem pocit klidu.  

MS: Jistota, klid, stabilita, třebaže na to společnost jako celek doplácí.  

JK: To znamená, že já vám cosi nabídnu, jestli přijde nebezpečí. Ochráním vás, budu s vámi, ale to vše 

pod podmínkou, pokud se mi upíšete a budete loajální.  

... Jazyk a jeho význam v minulosti ...  

MS: Je vhodné se zeptat na otázku jazyka, jeho správného užívání. Hovoříme o socialismu a 

komunismu. Ten „pravý“ se našim představitelům nepodařilo nastolit. Projekt zůstal v půli cesty. Kde 

vidíte hlavní důvody, že totalita, jíž jsme byli součástí, nebyla dovedena do konce, jak hlásaly 

programové vize?  

JK: Jedním ze znaků dobrých vědeckých oborů je, že dodržují metodu a terminologii. V rámci shodné 

terminologie pak nenastane příliš mnoho omylů. Na druhé straně existují i desítky oborů, které 

používají stejné výrazy, jako součást jiné terminologie. Například psychologie používá odborné pojmy 

převzaté z běžného jazyka, ale s jiným významem. Třebas pojem „osobnost“. V případě komunismu či 

socialismu nejde ani o jedno. Tam jde o zmatek. Jestliže hovoříme o fikci, o něčem, co nikdy 

neexistovalo a existovat nezačalo, tak jednáme na úrovni hypotéz. Poté tyto hypotézy máme 

tendenci označovat nejbližším přijatelným konvenčním termínem, který v té době někdo označil za 

vhodný. Jenže je to z dlouhodobého hlediska zmatek. To proto, že systém celé řady dílčích lží vytvořit 

nemůžete. Pak se zabývat přesností terminologie, není jednoduché. 

MS: Komunisté na onen zmatek sázeli a také na něj doplatili. Stačí si vzít slova a události během 

totalitní doby.  

JK: Zmatek je velmi pomocný stav pro toho, kdo ho chce využít k manipulaci. Člověk se v chaosu a 

zmatku cítí mnohem hůř a umocňuje to všechny jeho stresové podmínky. Proto to vede za všech 

okolností k jedné hlavní vizi - redukovat onen zmatek. Udělat maximum proto, aby se množství těch 

zneklidňujících prvků zmenšilo. Zmatek vždy pomůže dogmatikům. Ti nabídnou jednu variantu 

rychlého líbivého řešení. Vytvoření zmatku a jedno rychlé řešení je obrovská cesta jak získat davy, jak 

je snadno manipulovat. 

MS: Nu, lidé s totalitním smýšlením se právě domnívali, že kapitalistická společnost, kde je působícím 

faktorem svoboda jednotlivce, spontaneita, je založena na zmatku, že ten zmatek produkuje, což vede 

k regresu společnosti. Více jak dvě generace jsme budovali řád, ve skutečnosti to byl zmatek z důvodu 

neodpovědnosti, lenosti … České přísloví říká: „Odříkaného chleba největší krajíc“ … Na to lidé museli 

čekat dost dlouho, že?  

JK: Jen částečně odpovím…člověk si rád vytváří pocit, že něco bude určitě zmatené, tedy špatné, 

jestliže tomu jednak nerozumí, jednak z toho má bezdůvodný strach, protože neví, oč jde. 
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... Zánik ideologie? ...   

MS: Postupme dále. Myslel jste si, že po roce 1989 komunistická idea postupně zanikne. Byly zde 

domněnky, že strana, která ji hlásala, postupně vyhyne. Domníval jste se, že se lidé poučili z dějin?  

JK: Domníval jsem se, že ano. To, že k tomu nedošlo, bylo velké rozčarování. Bylo to však rozčarování 

z velice kompromisního pohledu na minulost. Náhledu, který jsme většinou později pochopili. 

Některé prvky v lidském životě jsou ovládány silnějšími mechanismy, než je poučení, než je logika, 

než je náhled, než je pravda, než je cit. Jsou kdesi hluboko v nás, velmi primitivní mechanismy třeba 

jednoduchého propojení s principem bezpečí nebo s pocitem jakési moci, možnosti manipulovat. 

Jsou to věci silnější, hlubší, primitivnější, až někdy na velmi nízké úrovni. Ty vždy zůstanou silnější - 

nad věcmi duchovními či duševními.   

MS: To je vlastně odpověď na to, že lidé neopustili ideu vybudování spravedlivé společnosti, kde 

člověk je redukovanou entitou.  

JK: Zde jsem velmi opatrný. To proto, že politika je téma, o kterém hovoří úplně každý. Já to raději 

nechám politologům, historikům, jiným lidem z humanitních oborů, ne psychologům. Psycholog si 

tam však povšimne alespoň dvou prvků. První je, že obecná tendence ke spravedlnosti v člověku, 

která je zakořeněna výchovou, zkušeností, je prostě často vlastně dána před dospělostí. Největší 

problém nastane ve chvíli, kdy se někdo něco jiného snaží do lidského života implantovat. To 

znamená, když zvnějšku přijde s nějakým programem, s nějakou umělou vizí, do které má být ten či 

onen člověk včleněn nebo vychován. Již když si vezmeme dějiny filozofie a pohled na moc, počínaje 

Platónem, nehraje zde roli, zdali jsou to věci dobré, či špatné. Mohou být vynikající. Druhý problém 

ovšem je, že člověk k nim musí dojít jistou spontánní cestou v socializačním procesu. To v okamžiku 

ještě navíc podmíněném kontextem svobody. Spontaneita normálních vztahů, kde člověk vrůstá do 

normálního hledání, výběru a bilance, vyžaduje právě tuto svobodnou společnost. Řekl bych, že na 

prvním místě bude vždy klima, svobodná společnost, a na druhém místě - jaké ideje jsou nabízeny.  

MS: Pokud se zpětně podíváte, idea takového konceptu společnosti je ospravedlnitelná? Jsou zde stále 

myslitelé, kteří propagují tuto ideologii - třeba takový Slavoj Žižek. Rok 1989 je také spjat s článkem 

Francise Fukuyamy o Konci historie. Jak vnímáte jeho interpretaci onoho dějinného procesu, kdy dle 

něho jediným vítězným konceptem je liberální demokracie? Komunismus byl tímto poražen.  

JK: Na tuto otázku neumím plně odpovědět, málo toho o tom vím. Jedině snad: vždy a za všech 

okolností je třeba bojovat proti zlu. O něm začneme hovořit v okamžiku, jestliže jakákoliv teorie 

začne souviset s představou získání moci násilným způsobem. To znamená, že moc založená na 

principu diktatury nebo násilí je i při sebelepších ideálech k ničemu. 

MS: Přesto je náš svět s těmito koncepty postavenými na dominanci síly, neustále konfrontován.  

JK: Naprosto souhlasím. Ono je těch jevů podobných komunistické diktatuře mnohem více. Když se o 

nich nezmiňuji v publikaci k tomu tématu, tak neznamená, že je podceňuji. Současná občanská 

společnost, současný demokratický systém, bezpochyby používá také strach. Používá jej v menší 

míře. Používá jej mnohem kultivovaněji. Moderní občanská společnost používá vize, používá také 

některé formy lži. Zde musíme pamatovat na něco, co jsem mnohokrát zmínil. Tyto jevy se příkře 

odlišují svou mírou. Takže klíčová věc je, zdali budeme používat lechtivý strach či brutalitu.  
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MS: S jistou nadsázkou lze tvrdit, že si poté člověk může vybrat, v jakém režimu bude žít. Zdali zvolí 

ony jistoty a přijme dávku represí, anebo nejistotu a svobodu.  

JK: Pokud si však člověk bude moci vybrat …  

... Demokracie ...  

MS: Jak jste jako psycholog vnímal ustavování trhu a demokracie? Když se utváří svobodný systém, 

aby člověk byl velice aktivní. Minulý režim onu aktivitu tlumil. Také vyžadoval poslušnost, povinnost 

účastnit se jistých rituálů, shromáždění.  

JK: Dnes nejčastěji diskutovaný problém je, proč právě společnost nezůstává již tolik aktivní. Nejprve 

ale začněme minulostí. Jsou tu hned tři důležité body. Samozřejmě diktatura limituje jednání člověka 

a to velmi vybraným způsobem. Někdy si ten zásah člověk uvědomuje a někdy to dělá takřka 

mimovolně. Člověk je omezen v uplatňování svých práv při jakékoliv variantě budování vize možné 

změny či vize jiných práv. Je to permanentní dušení. To stálé utlumování je rozhodující věcí. Když si 

představíme vznik nové politické společnosti, zpočátku je vždy neuvěřitelně dynamická. Po nějaké 

době přijde únava, nástup nových stereotypů a zvýšení kritičnosti k věcem, které dříve byly 

obdivovány. Pak zjistíme, že to, co vypadá jako nová forma útlumu a nová forma nátlaku na lidi, je od 

lidí samotných. To znamená, že se společnost prostřednictvím různých mechanismů - někdy bych řekl 

dokonce mechanismů přicházejících jen od spíše dílčí skupiny společnosti - snaží vyvolat v ostatních 

stav, ve kterém je přestane bavit usilovat o spontánní a demokratickou společnost. Vznikne pocit 

marnosti, pocit špatné nálady ve společnosti, pocit znechucení, pocit, že se věci stejně nikdy 

nepodaří, pocit ze společnosti prošpikované korupcí a klientelismem, pocit totálního zklamání ze 

všech věcí, které se kdo pokoušel dělat. Toto je živnou půdou. Toto je základ, který jde i vytvořit 

uměle. V okamžiku marasmu a všeobecné skepse se daří totiž všem, kteří chtějí obejít zákon, zneužít 

situace a postupovat vlastně protispolečensky s pocitem, že je to normální a v dnešní strašné době je 

možné již vše. Obhajoba sobě a hlavně možnost ztratit se mezi jinými, kteří to dělají také. Takže 

vyvolání pocitu marnosti a zbytečnosti aktivity, je vlastně nejlepší způsob, jak skrytě živit a 

podporovat asociálnost, ztrátu řady hodnot a vytvořit společenskou pasivitu. Ta je značně 

beztrestným klimatem. Tedy to, na co lidé nejvíce nadávají, si částečně sami spoluvytvářejí. I zde by 

pomohla jistá míra upřímnosti k sobě samotnému. 

MS: Upřímnost k sobě, ke svým krokům. Pokud se člověk dívá kolem sebe a srovná nadšení, atmosféru 

během společenského vzepjetí a po něm, tak se společnost hodně proměnila. Člověk mohl pozorovat 

velkou spontaneitu, ochotu naslouchat, kdežto dnes?  

JK: Já jsem zde opětovným tvrdošíjným optimistou. Podívejte, uvedu jeden příklad. V devadesátých 

letech ještě bylo možné, aby skupina politiků se skupinou novinářů vytvořila kauzu, vytvořila případ, 

vytvořila mínění, které nikdo neprorazí. Pokud by se kdokoliv pokoušel věc rozplést, tak by narazil na 

neřešitelnost. Mafie, které vládly, proplétaly hospodářství, si utvrzovaly pozici do dnešních dnů. 

Dlouhou dobu funguje princip nedotknutelnosti některých osob, ale stále méně. Posledních několik 

let můžeme říci, že pokus o rozpletení některých kauz, ukáže ještě horší situaci v oblasti hospodářské 

a finanční, než doposavad tušíme. Ale nastal již tento krok, jenž někam vede a je férový. Můžete totiž 

věc odkrýt a nazvat ji pravým jménem. Jakkoli se třebas nic nestane. Zkrátka pokud máte energii a 

sílu i obrovské štěstí, tak se můžete pokoušet věci otevřít. To považuji pořád ještě za dílčí, ale i velký 

dar.  
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MS: Jinými slovy, tento systém dovoluje, že se pravda může hledat, hlásat, kdežto v minulosti byla již 

apriorně daná. Jediným subjektem byl aparát komunistické strany. Nacházíte zde prostor pro 

rozvinutí snah. V minulosti za pravdu člověk seděl, a to onu společnost inhibovalo. 

 JK: Ano, je tomu tak.   

...  Kapitalismus ...  

MS: Kromě budování demokracie se v roce 1989 začalo hovořit o obnově kapitalismu. Jak vnímáte 

cesty k budování kapitalismu? Jaké jsou dle vás přednosti společnosti založené na principech volného 

trhu? Jakého potřebuje člověka? Nemuselo náhodou dojít k „přepólování“ pasivity na aktivitu …  

JK: Úmyslně odpovím jen z poloviny a přiznám se, že trochu nerad. Nejsem na to odborník. Tím by se 

člověk pasoval do role hospodského znalce. To bych nechtěl, a proto pouze z  psychologické roviny … 

Já se ve všech směrech a všude tam, kde o tom píšu, snažím rozlišovat mezi diktátorským a 

svobodným systémem. To znamená, že nikdy nestavím do protipólu otázku socialismu a komunismu 

na jedné straně a kapitalismu na straně druhé. To proto, že je to politologická záležitost. Jiná věc je, 

jak je socialismus prožíván a jak je prožíván kapitalismus. Pokud vezmeme kapitalistickou společnost, 

tak tam budou stejné míry strachu. Například o zaměstnání, o pozici. Budou tam stejné míry servility, 

stejné míry dvořanství a stejné míry loajality výměnou za jisté postavení. Čili ty funkce, které byly na 

jedné straně, budou bezpochyby i na straně druhé. Podstatný rozdíl je v ideologii či v tom, co se za 

ideologii vydává. Ale naprosto klíčová je míra svobody. Ta se příkře odlišuje. 

MS: Dá se tedy říci, že kapitalismus potřebuje člověk aktivního, kriticky myslícího a diktátorský režim 

člověka, jenž je porobený, odevzdaný, možná uzavřený a neprojevuje plně své preference, neusiluje o 

své místo, jako tomu je v kapitalismu, jelikož karty jsou stejně rozdány.  

JK: Ano, ale odpovědět se takto jednoduše nedá. Škála potřeb svobodné společnosti, která umožňuje 

mimo jiné i vznik kapitalismu, vůči člověku spoustu požadavků má. Svoboda je v jistém směru 

skutečně náročnější.  

... Paměť ve svobodné společnosti ...  

MS: S transformací souvisí též paměť. Jak se díváte na hořekování lidí, kteří se odkazují na jistoty v 

minulosti. Dnes je člověk vystaven nejistotě. Na druhou stranu jsou lidé svobodní, toužili jimi být. 

Demokracie jakožto systém politického uspořádání a kapitalismus tak nepřímo dostávají co proto. Jak 

vnímáte obětování svobody ve vztahu k jistotám?  

JK: To je klíčová věc dnešních dnů. Je nutné si přiznat, domnívám se, že je mnoho lidí, kteří se v jistém 

okamžiku stanou bezmocnými a závislými. Ocitnou se v situaci, v níž je nutné jim pomoct. Musím 

otevřeně říci, že mě mrzí postoj či chování státu, který mnoha zjevně potřebným nepomáhá. Při 

kritice tohoto typu jevů, je mi jedno, zdali je to počínající komunismus či vrcholný kapitalismus. To 

není vůbec podstatné, z lidského hlediska. Proto je ve veřejném mínění pochopitelná jistá míra 

nespokojenosti. Ale musíme si všimnout ještě jednoho prvku. Pokud pocit odstrčenosti, potřeby 

pomoci a naopak lhostejnosti státu k někomu, reálný jedinec prožívá, tak to částečně prožívá jako 

opravdovou, autentickou reakci. Zčásti vše zakouší tak trochu druhotně, jako následek něčeho jiného, 

například životní únavy a pocitu osobního dotčení. Mnoho lidí stárnutím získává pocit, že kdysi velmi, 

velmi dávno, jejich situace byla lepší, aniž jim dochází, že tehdy byla propojená s dostatkem energie a 
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mládí. To znamená i s jiným pohledem na svět. Životní optimismus mladého člověka vidí věci 

naprosto odlišně. Druhá věc - vzpomeňme si na to, jak se nadávalo za první republiky na Rakousko – 

Uhersko. V jistém směru je to věčný koloběh.  

MS: Narážíte na ono „odrakouštit“.  

JK: Tento jev vyhrazování se vůči něčemu v současnosti spolu s matným optimismem spojeným 

s minulostí, bych připustil jako cosi, co je generačně konstantní. Myslím si, že si na demokracii také 

zvykáme jako na klišé. Na druhé straně jsou vždy nějaké důvody k nespokojenosti. Při absolutní 

deklarované spokojenosti jde o strach ze vznikající diktatury. 

... Hodnoty ...  

MS: Je dobré se zeptat na otázku hodnot. Proměna byla nesena tím Havlovým „pravda a láska zvítězí 

nad lží a nenávistí“. Mnozí lidé se tomu vysmívají a považují to za cosi, co je příliš idealistické ba 

nereálné. Vždyť společnost, aby fungovala, potřebuje mít hodnoty, které samotného člověka 

přesahují.  

JK: To je velmi důležitá věc. Obecně se každý člověk, zvláště politik, musí umět vyslovit pro ty 

hodnoty, které jsou pro něj programově a lidsky klíčové. Jenže namísto jasných ideálů přicházelo více 

mlžení, a to z jakékoli strany, a nastoupila převaha hledání kompromisu a cesty k moci, což ostatně je 

součástí politického systému řady demokratických zemí. Ale jasná slova a jasné vymezení principu, 

zde ztrácí bohužel postupně hodnotu a význam. Nakonec je pro vás podstatné, zda volíte Losnu či 

Mažňáka, jak to v těch Rychlých šípech je. Zkrátka - buď jsi ten, či onen. To je základní chyba 

současnosti. I redukce demokracie v USA ukazuje stinné stránky volby střídajících se dvou stran. Buď 

patříš k onomu, a když ne, jsi zastáncem druhého. Ostatní hrají roli jako získatelní či nezískatelní 

partneři. Myslím si, že je zde daleko důležitější prvek, primitivní a již trochu opakováním devalvovaný: 

a to jsou hodnoty a principy. To znamená, že bez ohledu na konkrétní nositele, mám vlastní názory.  

MS: Soudíte, že pokud se lidé nemohou setkat s pravdou, když věci nejdou tak, jak by ideálně jít měly, 

tak rozhořčení, zatrpklost – i odmítnutí systému, je přirozenou reakcí?            

JK: Já si myslím, že každá společnost, s výjimkou zhýčkané společnosti, má nárok na jistou míru 

nespokojenosti, zklamání, rozzlobení. Vezměte si některé z nejrozvinutějších a nejvyspělejších zemí, 

tam také dochází ke stávkám, k protestům. Vždy tu nějaký ten důvod k nespokojenosti je. Na druhé 

straně - díky Bohu za to - si velmi cením společnosti, která takto reaguje. Velmi respektuji a dělá mi to 

opravdovou radost, jestliže se dennodenně dozvíte, co ještě člověku vadí. Pokud se to, co vadí, 

opravdu nepopíše a neodhalí, tak ta věc přetrvá.  

... Člověk a jeho proměna ...  

MS: Poté se to stává i součástí vnitřní výbavy člověka. Systém versus člověk? Tak by se ve zkratce dala 

vystihnout teze reformátorů. Náš hlavní představitel hospodářské transformace Václav Klaus říkal, že 

měníme systém, a ne lidi. Lze s tím polemizovat. Změnit systém asi lze, ale člověka? Ke skutečné 

proměně systému je nutné, aby se proměnili lidi. Někdo participaci na proměně lidí může označit za 

sociální inženýrství. Jak tuto polemiku vnímáte …  
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JK: Rozlišuji v tomto konstatování opět dvě psychologické roviny. Za prvé souhlasím s názorem, že 

člověka manipulativním způsobem měnit nelze. A vůbec už není možné vytknout si jako cíl, jak budu 

druhé měnit, případně je vychovávat. To je zoufalá nepokora. Zvláště, pokud doženeme výrok do 

takového extrému, že jej označíme za sociální inženýrství, tak jde zejména o nepokoru. Na druhé 

straně si myslím, že je to špatný příklad toho, do jaké míry stát věnuje péči změně systému, anebo 

věnuje péči člověku. Ten výrok více zahrnoval důraz na mechanismy, které ovlivní člověka spontánně 

více, než záměrná snaha jej předělávat. Jenže proč si klást nyní takové obecné otázky, pokud stále 

není vyřešena ta zásadní a velmi konkrétní. Dodnes nebylo jasně ukončeno období komunismu tím 

nejdůležitějším – že by došlo k odpuštění. Teprve od okamžiku odpuštění, od jasného formulování 

žádosti o odpuštění a přijetí odpuštění, je možné udělat tlustou čáru za minulostí. Místo toho vznikl 

jakýsi spletenec, ve kterém lidé dělají, že to tedy zapomněli, že to tedy není tak důležité. Komunismus 

vlastně byla pouze fronta na banány, soused, který udával, ale nějak s ním vyjít musím, a tak si od něj 

půjčujeme sekačku. Je z toho zmatek. Jenže aby takové kvalifikované odpuštění nastalo, je zapotřebí 

dvou. Toho, kdo odpouští a toho, kdo o to má zájem. Takového jsem ještě nenašel. A jestli pak 

v takto nedořešené vážné věci klást důraz na to, jestli budeme u člověka něco měnit? Měnit by člověk 

měl především sám sebe, totiž, že řekne hlasitě na nějakou věc svůj vlastní názor. Proto úvahy o 

změnách člověka mi přijdou trochu akademické. 

... Neexistence účtu za minulost ...  

MS: Jinými slovy - tato společnost nemá udělaný účet za minulost, že? Měli jsme socialismus, nyní 

máme kapitalismus … Tak co? Měli jsme totalitu a nyní demokracii … Tak co? Jako bychom se k tomu 

nehlásili, jako bychom před tím, co bylo, zavírali oči a najednou stojíme s otázkami, proč ten systém 

nějak nefunguje …  

JK: Nejsem si jist, jak moc systém nefunguje jako celek. Demokratická společnost na vysoké úrovni 

otevřenosti, avšak s nestabilní politickou scénou, která by se opírala o viditelné a zažité hodnoty a 

byla profesionalizovaná, a málo funkční, ale nikoli nefunkční systém dodržování a dovolání se práva, 

bezpochyby je stále ještě slušnou úrovní krátkého vývoje. Na druhé straně, co společnost – zase jako 

celek z hlediska všech stran a hnutí posledních dvaceti let, udělala, aby něco ze své historie, 

problémů současnosti a vizí budoucnosti, skutečně dořešila? Jsem si jist, že se o to příliš nepokoušela. 

Tím se vracím k problému, který jsme výše otevřeli. Tedy k onomu komunismu, u kterého se raději 

lidé ušklíbnou, když jej někdo připomene, než aby vynaložili desetinu energie na řešení věci. Myslím 

si, že prvních deset let tato společnost skutečně kličkovala před problémem komunismu. Nikdo 

z odpovědných lidí neřekl skutečně jasné a velmi jednoznačné slovo, lépe bylo na minulost 

zapomenout, věci odšoupnout pod koberec, být ticho k věcem, které bych musel nahlas označit a 

pořád čekat, až to všechno udělá někdo jiný. A pak přijde velkolepá korupce, nečekaný nárůst 

propojenosti kriminálních a politických kruhů a všichni jsou překvapeni, že přesně stejné 

mechanismy, které si společnost na počátku sama zvolila, se zopakují znovu. Věc se šoupne pod 

koberec, na leccos lépe zapomenout, atd. A jsme překvapeni, že strategie, kterou jsme se sami 

naučili, opravdu funguje. Ale jinde. 

... Cesta k nápravě ...  

MS: Jaké jsou kroky k nápravě? Je to třeba otázka elit, nebo je to otázka obyčejných lidí, tedy každého 

z nás?  
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JK: Nevím, zdali je to otázka elit. Soudím, že je to otázka postoje státu k vlastnímu obyvatelstvu. 

Každý stát se musí vůči vlastnímu obyvatelstvu umět vymezit. To znamená, že nesmí kličkovat a 

nesmí říkat obecné fráze, obecné přísliby. Nesmí říkat pouze líbivá hesla, o nichž není úplně jasné, jak 

je interpretovat. Musí jasně říci, že v tomto směru s komunismem nesouhlasíme a tato věc se nesmí 

opakovat, což řekly částečně jen některé strany, anebo hnutí. Stát musí pokračovat dále. Označit, co 

bylo křivdou. Stát se musí umět vymezit jak v hledání moci, ve způsobech moci, ale také ve vidění 

vlastní minulosti. To udělal stát minimálně. A pak můžeme řešit současnost. Začít pravdou a 

spravedlností, což jsou pojmy, které se velmi obtížně relativizují. 

MS: Myslíte si, že třeba lustrace byly nedostatečné? 

JK: Lustrace byly velmi účelným krokem, jenž byl přes všechny problémy, více než dobře zvládnut. Ale 

já mám na mysli úplně nejprimitivnější věc. Tj. schopnost říci sobě samotnému, co dělám, a proč to 

dělám. A jsem-li ve veřejné oblasti, pak říci druhým, jaké jsou hlavní principy, na kterých stavím. 

Právě v politice není vždy jasné, co je skutečný cíl, kdo je nepřítel, kdo spojenec. Všimněte si kolikrát 

v těch prvních pěti, šesti letech, někdo mluvil sám o sobě, aby řekl: „Nyní děláme to a to a děláme to 

z těch a z těch důvodů.“ Toho bylo minimum. Oslovení obyvatelstva, které potřebovalo být osloveno, 

bylo velmi malé.  

MS: Není to také z důvodu, že čtyřicet let jsme byli vystaveni přístupu dvojkolejnosti, pokrytectví? 

Něco jiného jsme říkali na veřejnosti, něco jiného jsme si mysleli.  

JK: Ano, hraje roli, v čem jsem byl vychován. Proto důsledky mechanismů spojených s naším mládím - 

tedy obdobím komunismu, se projevují po deseti, dvaceti letech.  

MS: Jedna generace. Ano, tam jsme. Domníváte se, že problém minulého režimu není dostatečně 

vykládán mladé generaci?  

JK: Víte, to je strašně ošemetná věc. Já si myslím, že jsme jako poválečná generace neslyšeli nic 

jiného než interpretaci války. To byla situace, které se nemohu divit. To proto, že zásah 2. světové 

války byl skutečně rasantní. V současné době je velmi zajímavý často opačný způsob, jakým je mladá 

generace vychovávána v rodině - ostatně ta jediná má právo skutečně vychovávat. Jakoby přibylo 

osobní nejistoty rodičů, k čemu vlastně vychovávat, co má být cílem, a jak já sám sebe mám a umím 

prezentovat. Malá schopnost komentování minulosti, bilance vlastních rozhodnutí. To vše vytváří jistý 

mírný osobní zmatek, vlastní neschopnost definovat, co se stalo, jak to vysvětlit. Někdy proto, že 

člověk žil celý život plný kompromisů. To se dětem nedá poctivě vysvětlit. Proto výchova mlčením 

k některým tématům.  

MS: Není to trochu rezignace, když říkáte „nedá se vysvětlit“? Myslíte, že nás čeká to, co čekalo 

Němce? Tam byla silná denacifikace. Ta probíhala díky západním mocnostem. Zde nikdo 

dekomunizaci nedělal. Bylo to mírové, avšak asi hovoříte o dlouhodobějším vyrovnávání.  

JK: Denacifikace byla silný proces, který reagoval na silnou událost. To je nesouměřitelné. Ale i 

kdybychom si představili jen zlomek toho, co alespoň bylo o válce v poválečném Německu řečeno, 

pak by si nikdo nedovedl představit, že by jakákoli skupina politiků, anebo jejich příznivců, mohla 

nostalgicky vzpomínat na holocaust bez následného postihu. Obávám se, že hlavní českou tendencí je 

sám před sebou zamést, vybalancovat osobní selhání a nějak jej dodatečně vykompenzovat 
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obranným mechanismem či ho vytěsnit. Za pár let nikdo hlasitě neřekne, že zde byly procesy, 

případně vraždy.  

MS: Dá se to shrnout do formulace: „s každým zadobře“? 

JK: Je to bezpochyby jeden z mechanismů. Dalším je tvrzení: „Vždyť to nebylo tak hrozný, vždyť jsme 

také přežili … Měli jsme práci …“ Člověk rád zapomíná na devadesát procent strašlivých nelidských 

zážitků. To proto, aby mohl tvrdit, že deset procent bylo cosi úžasného.  

MS: Nestává se náhodou poté otrokem svého svědomí? Soudím, že zde platí to, co říkal evangelista 

Jan: „Poznej pravdu a pravda tě osvobodí …“ 

JK: Souhlasím plně s vámi. Pouze si myslím, že zde také platí, že člověk svou psychologickou 

podstatou k tomu trochu inklinuje. To znamená, že by bylo moc fajn, pokud by se uměl vzbouřit, ale 

že pro něho je daleko bezpečnější a méně náročné, jestliže vlastně některé věci v sobě uhladí, přejde 

a nechá je být.  

MS: Co poté národ? Kvalita národa se snad posuzuje dle jednotlivců. Pokud člověk bude pěstovat 

takovouto politiku, tak bezpečně nastane regres.  

JK: Abych odpověděl: proto jsem napsal svou knihu Psychologie komunismu.  

... Dostatek či nedostatek víry ...  

MS: Považujete se za optimistu, ale čerpáte z víry. Jak si vysvětlujete skutečnost, že společnost, v níž 

žijeme, je mírně řečeno vlažná - a to nejen v oblasti víry, ale i angažovanosti ve věci veřejné.  

JK: Soudím, že je to opět součástí toho, co bychom se mohli přestat bát nazývat národní mentalitou. 

Ta je přirozeným znakem životního stylu. Je to staletí známá věc. Již zakladatel psychologie Wilhelm 

Wundt, hovoří o psychologii národů, byť v jiném úhlu. Jakmile analyzujeme příčiny nejzásadnějších 

postojů v každé populaci, tak si všimneme některých pevných charakteristik. U nás je to zvláštní 

tendence se domnívat, že absolutně všemu rozumíme, všechno chápeme, jak to např. ti cizinci mají 

dělat, ale nikdy jim to neřekneme. Vždy se na ně usmějeme, pokýváme hlavou a řekneme: „No ano, 

no jistě.“ Poté přijdeme domů a řekneme: „No ano, to jsou blbci. Koukněte, jak to dělají …“ Toto je i 

ve vztahu k víře. Mluvit veřejně o víře je cosi jako nemravný návrh nebo nemravné slovo. U nás je 

zvyklostí neplést se do věcí, neplést se do ničeho osobního, pouze pokývat hlavou a myslet si své. 

Naštěstí přichází člověk domů a zažije okamžik samoty, kdy si náhle uvědomí, že čemusi věří a neví, 

co to je a možná to ani nebude církev. Poté se objeví překvapivých, někde i čtyřicet procent 

respondentů, kteří řeknou: „Já v něco věřím“. Řekl bych, že ta potřeba tam je, ale kultura společnosti 

ji trochu blokuje, jelikož přihlásit se veřejně k církvi je cosi, jako v Austrálii prohlásit, že je politik 

věřící. Tak končíte. To je konec kariéry. Skrýváme vlastní názory na politiku, anebo osobní víru. 

Skrývat pravdu a vlastní postoj je v naší mentalitě věc trochu přirozená a má svůj vývoj. Proto se 

rozhodně nedá odsuzovat, ani posuzovat. Prostě dlouhodobě se ve společnosti stabilizovala. 

Rozhodně není důvod k hořekování. Naopak si myslím, že je to počínající citlivost, uvědomit si tento 

problém, a ta se zde probouzí.  
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... Rizika vývoje ...  

MS: Co považujete za rizika, kterým Česká republika čelí či bude čelit? Když se podíváte do období 

budování demokracie, kapitalismu a vypořádávání se s minulostí …  

JK: Určitým rizikem je vždy nepřehledná situace, ve které může být společnost manipulována. To 

znamená především nenápadná a skrytá forma nedemokratičnosti. Ta může být způsobená 

připravovaným či spontánním nátlakem, vytvářením fiktivních afér, situací, nálad. Vždy to bude to, co 

souvisí se svobodou společnosti.  

MS: Soudíte, že někdy v budoucnosti se objeví požadavky na radikální výměnu politických elit, jako se 

to stalo v roce 1989? Jsou lidé, kteří by se tomu nedivili. Jedním z nich je Petr Drulák.  

JK: Tuto teorii bohužel neznám. Věřím, že takový mechanismus ve společnosti dříme vždycky, a 

jakkoli je obvykle velmi opojný a dává lidu pocit moci, nepřináší vždy očekávaný efekt. Zůstanou-li 

stejné naučené normy a strategie našeho chování, od kterých jsme se nikdy neoprostili, je nakonec 

jedno, kdo přijde. Věci vítězí nezávisle na jejich nositelích. 

MS: Možná toto bude považovat za škodu. Kéž by tomu tak bylo. Děkuji vám za podnětné názory.                             

P.S.:  

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

 

JK: Nikdy jsem nešel do ničeho, co by mělo charakter plánovitého budování nějakého systému. Ale 

podílel jsem se, alespoň doufám, na tom, co snad takový systém umožňuje. Totiž na budování 

svobodného státu, jeho pravidel a norem. Zejména v decentralizaci rozhodování a v hledání jakési 

základní nápravy věcí z minulé doby. 

  

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

 

JK: Moc ne, v té době jsem nebyl úředník pověřený touto oblastí. Sám jsem kdesi vystál frontu a pak 

záhy akcie radostně prodal, protože to, co jsem zvolil, bylo k ničemu. 

  

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

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

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení se v Evropské unii? 

 

JK:V této oblasti jsem byl velmi činný, jakkoli ne k velké vlastní radosti. Byl jsem členem vlády, a jak 

známo, obě vlády vlastně vytvářely orgán, který dělil majetek. V mém rezortu to bylo jednoduché. 

Myslím si, že k rozdělení došlo zcela zákonitě, zejména když jsem se seznámil skutečně podrobně s 

postoji Slováků. Na druhé straně - to je národ, kde mám obrovské množství blízkých přátel, cokoli, co 

bychom dělali společně, by mi přišlo milé. 
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Dialog o transformaci s Karlem Kropíkem9,10: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989 jak v oblasti profesní, tak oblasti osobního života? Čekal jste od něj cosi 

nového, že se budete moci lépe uplatnit v oblasti, kde jste působil?  

KK: Řekl bych to asi touto formou. Rok 1989 pro mě nebyl překvapení. To proto, že jsem bezvýhradně 

věřil - a nyní to řeknu familiérně - v Míšu Gorbačova. Věřil jsem, že je to člověk, jenž fundovaným 

způsobem a hlavně konstruktivně vzhledem k regionu, z něhož vycházel, vytvoří podmínky pro to, 

aby mohlo nastat něco, čím bude možné sblížit Východ se Západem.  

MS: Lze říci, že jste věřil v přestavbu režimu, že by se socialismus stal lidštější, jak o to usilovali mnozí 

lidé v roce 1968, či jste se domníval, že změny, s nimiž začal Gorbačov, povedou k zásadní změně 

systému, tedy i možnému rozdrolení východního bloku? 

… Rok 1968 … 

KK: Rok 1968 jsem prožil živelně. Bylo mně osmnáct let. Docela jsme věřili tomu, že vlastně lze 

přetvořit režim, jenž zde byl. Neoznačovali jsme jej za socialistický. Jednoduše jsme si na něj zvykli. 

Měli jsme za to, že režim sám sebe může ozdravit.  

MS: Jinými slovy, má mechanismy, které očistí nedokonalosti? 

KK: Nemysleli jsme si, že má mechanismy. Soudili jsme, že nastupují noví lidé, kteří budou právě tím 

mechanismem. Samotný mechanismus se neočistí, pokud tam nevznikne autorita, která kromě 

postavení autority má moc. Myslím si, že v tehdejší době tam nastoupili někteří lidé, kteří měli 

autoritu a měli ve chvíli i moc. Těm lidem jsme v podstatě věřili. To proto, že lidé oslovovali mladé a 

s mladými diskutovali. Můžeme mít tedy názor na Josefa Smrkovského. On skutečně šel do škol a 

počal diskutovat s mladými lidmi, tázal se na jejich názory, byť byly divné. Uváděli jsme divné názory.  

Zřejmě díky tomu, že jsme byli hodně naivní a v něčem jsme byli až moc informovaní. V té době bylo 

za drahé peníze možné sehnat takový Die Welt.  

MS: Vanutí Západu bylo jednoduše přítomné, jelikož naše země tam patřila?  

KK: Ano, také i cizí noviny byly tenkrát k mání. To znamená, že jsme si něco přečetli a věděli jsme, že 

v celé Evropě existuje velký tlak levice. Například to bylo velmi znát ve Švédsku … Možná bychom to 

mohli nazvat silným vedením státu. 

MS: Duch Olofa Palmeho působil.  

KK: Do jisté míry to musel odnést svou smrtí. Zde nacházíme odpověď na mnoho otázek.  

MS: Někteří lidé o to neměli zájem. Nu, rok 1968 byl velkým společenským nadechnutí, které muselo 

vydržet po období normalizace, jež končí revolučním rokem.  

KK: Víte, byly zde určité náznaky, jelikož se občas objevili lidé, kteří byli tak chytří.  Objevovali se 

v kultuře, např. ve filmové tvorbě, v divadelních hrách. Trochu obtížnější to bylo s literaturou. Byla 

                                                           
9
 Karel Kropík *1950, český právník ve službách státu.   

10
 Dialog byl natočen v sobotu 4. června 2011 odpoledne v kavárně hotelu Spa Felicitas, náměstí T. G. Masaryka 

1437 / III Poděbrady, dokončení dialogu bylo v sobotu 9. února 2013 odpoledne v kavárně Vila Amálka, 
Palachova ulice 221 / 7, Poděbrady. 



68 
 

obrovsky omezená. Soudím, že tak to bylo pro mladé lidi. Překlady zde byly velmi sporadické. Když se 

mladí dostali k originálům, úroveň jazyků u nás byla na nízké úrovni, aby si něco přečetli v originále. 

Pouze bych rád řekl jednu věc, že Německo je dnes obrovský stát, ale v minulosti to byly dva státy. 

Každý stát psal stejně, ale mluvil jinou řečí. Byly tam jisté nuance, že některé věci byly nepřeložitelné 

či těžko přeložitelné. To proto, že Západní Německo používalo jiné termíny. Některé věci sice nebyly 

dané režimem, ale byly dané například religiozitou.  

MS: Nesmíme zapomenout, že myšlení se projevuje v jazyku. Když máte jiný hospodářský a 

společenský systém, nemůže se to neprojevit. Každý člověk bude dávat svému pojmu jiný význam.  

… Komunisté …  

MS: Bylo by chybou vynechat zastavení nad ideu komunismu. Jsou lidé, kteří řeknou, že to byla snaha 

o nové uspořádání společnosti. Mnozí z věřících lidí vám řeknou, že východiska jsou podobná jako 

u křesťanství. Ekonom, když se bude dívat na systém, tak jej bude považovat za zmar. Jak vnímáte 

komunistickou ideu v kontextu zkušenosti a 21. století?   

KK: Z hlediska 21. století si s tím nevím rady. Z pohledu 20. století bych řekl jednu věc. Uplynulé 

století mělo strašnou nevýhodu. Vše, co udělalo, současně zničilo. To znamená, že vše, co během 

století vzniklo, také zaniklo. Je to něco strašného. Pravděpodobně asi 20. století bylo století hledání. 

V tom hledání byly preferované osobnosti, které se nikdy nepovedly.  

MS: Soudíte, že jsme byli před rokem a v roce 1989 svědky vyvrácení idejí, na nichž komunismus 

stavěl? To proto, že se systém ukázal jako nefunkční? Režim sice padl, ale ideologie pro některé žije 

dál.   

KK: Říká se, že harém se rozpadl, ale hlavně že zůstal sultán. Bohužel vždy v sultanátu začne něco, co 

zmiňujete. Když lidé vidí sultána, tak si myslí, zdali to nebylo lepší. Když si vezmeme harém se 

sultánem, tak ženy tam byly v naprostém područí. Jako příklad se může vzít Turecko … Turecký 

prezident přes noc zrušil jejich područí. Najednou ženy byly bezradné. Mnohé na tom skončily. 

Dostaly svobodu, ale nebylo tam to bohatství. Soudím, že jestliže se něco přes noc zruší, tak s tím 

budou mít všichni problémy. To proto, že zde je spousta lidí, kteří to neustojí.   

MS: Lidé snad chtěli být svobodní. Komunistické ideologii zůstalo věrných pouze pár lidí.  

KK: Víte, jsou lidé, kteří se k něčemu přikloní. Stačí se podívat na současnou Dělnickou stranu. Ti jsou 

horší.  Občas si kladu otázku, zdali se nespojuje absolutní pravice s absolutní levicí. To poté vede 

k čemusi strašnému. To proto, že je to posléze nečitelné.  

… Právo a politika v minulosti …  

MS: Dobrá, jelikož hovoříme obecně o komunistickém režimu, rád bych se zeptal, jaký měl vztah 

k oblasti práva, jak jej vládnoucí třída využívala, jak se takový právník mohl uplatnit v režimu, když 

stát sám se proti němu stavěl, či minimálně se choval sporně? 

KK: Nerad bych hovořil za všechny. To proto, že obtížně mohu tvrdit, že to, co budu říkat, může být 

všeobecnou pravdou. Soudím, že v režimu se mohl člověk těžko uplatnit, ale od toho byli právníci, 

aby se zde mohlo žít.  
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MS: Můžeme s nadsázkou říci, že by podle vás bez právníků společnost nemohla existovat?  

KK: I velice rozumní právníci se dali nalézt na exponovaných místech i ve vládě. Problém byl však ten, 

že byli svázaní tím, že dostali jasný úkol, k čemu má cosi směřovat. Stačí si vzpomenout na 

předposledního premiéra …  

MS: … pana Ladislava Adamce.  

KK: Z mého pohledu to byl „obyčejný člověk“, jenž si chodil nakupovat do samoobsluhy, kterého jste 

potkal na Letné s taškami, mezi lidem. Sám jsem měl možnost se s premiérem Adamcem a jeho 

názory setkat. Uvádím to proto, že se říká, že systém nebyl vůbec připraven na gorbačovskou 

přestavbu. Jsem přesvědčen, že on připraven byl. Byl svázán mnoha silami, ale přesto bojoval. 

Nechtěl slevit z některých věcí, které byly racionální.  

MS: Na druhou stranu lze říci, že problém představitelů minulého režimu byl ten, že čekali na 

doporučení z Moskvy. Představitel Kremlu ale jasně řekl, že je to jejich věcí, jakou politiku zvolí. My 

vás instruovat nebudeme.  

KK: To máte pravdu, avšak Havlovy hry se již v roce 1986  - 1987 hrály v Moskvě, ale u nás byly 

zakázané. Gorbačov předběhl dobu. Souvisí to s jeho inteligentní ženou Raisou, která se uměla před 

Západem ukázat. Západ ji musel chtě nechtě vzít. Dokázala manžela ustrojit tak, aby vypadal jako její 

manžel.  

MS: Zde je dobré dodat, že Gorbačov nebyl stařec, ale byl tím, kdo musel protrpět část svého života 

v přítomnosti starců, kteří postupem času vymírali, až se nakonec dostal do Kremlu.  

… Paralely …  

KK: Berme to biblicky. Z celníků se stali apoštolové. Jiná možnost nebyla. Někdo musel znát systém, 

aby proti němu mohl jít. Problém byl ten, že lidé jej chtěli zbořit. Gorbačov jej …  

MS: … usiloval přetvořit. Usiloval o perestrojku. Věřil, že něco takového je možné. To máte asi jako 

toto: Pošlete-li malou sněhovou kouli z vrcholku hory, tak dole je z toho velká sněhová koule. Ta může 

se svými vlastnostmi zabíjet, porážet, i když člověk, jenž kouli spustil, si to nepřál.   

KK: Dobrá, možná to bude z mé strany odvážné. Když se vrátíme k biblické době, v Ježíšově době bylo 

asi 300 rabi. Kristus byl jedním z nich. Pouze bych rád poukázal na fakt, že i Ježíš měl obrovské potíže. 

Ne vše, co hlásal, bylo přijímáno. Záleží na lidech. Vybral si apoštoly, kteří měli načasovat, kdy „kouli“ 

spustit. Některému to upadlo z ruky. Musíme si také uvědomit jednu věc, že právě nedočkavost 

Ameriky zničit Říši zla došlo k tomu, že se Amerika předčasně „zbavila“ Jidáše, a to v době, kdy 

vlastně potřebovaly protivníka. Ježíš, aby mohl dosáhnout na skutky, Jidáše potřeboval. Je to proto, 

že každý systém potřebuje svého protivníka. Osobně si myslím, že Sovětský svaz v roce 1985, kdy 

Gorbačov byl u moci, byl pro ně výzvou. Gorbačov byl dobrým protivníkem pro Ameriku. Ta si byla 

vědoma toho, že kdyby měla vypuknout Třetí světová válka, že Gorbačov telefon zvedne a ještě by se 

ubezpečil. Soudím, že červené telefony v Moskvě v Kremlu a ve Washingtonu v Bílém domě byly od 

roku 1959. Často se používaly a asi sedmkrát v Karibské krizi. Dle mého názoru toho hodně 

zachránily.  

MS: Kdybychom šli cestou spekulace, tak Gorbačov přišel brzy, …   
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KK: … anebo pozdě. Nemůžeme mu to vyčítat. On musel dorůst. Kristovi bylo 33 let, když jej 

ukřižovali.  

MS: Gorbačov zde měl funkci Krista ... Byl to první a zároveň poslední prezident Sovětského svazu. 

Rokem 1990 se toto impérium rozpadá. Začalo se drolit díky revolucím, které probíhaly ve střední 

Evropě, a jejich součástí bylo i Československo.  

… Pád režimu …  

MS: Soudil jste, že režim, který zde po více jak 41 let vládl, postupem času padne, rozdrolí se? Impuls 

ze Sovětského svazu byl v tomto ohledu pozitivní.  

KK: Slovo „padne“ je silné slovo. Myslel jsem si, že režim během čtyř let dokáže svou ekonomickou 

neschopnost. Mezi těmi dvěma, čtyřmi lety třeba i pro vlastní záchranu, bude muset režim zvolit jiný 

druh ekonomiky.  

MS: Soudil jste, že je nutné jej obohatit o tržní prvky, tedy soutěž, která dává impuls pro další konání? 

KK: Ano, obohatit o tržní prvky a využít toho, že zde existovala konjunktura ze zaostalosti. To proto, 

že Západ šel dopředu zejména například v oblasti elektrotechnicky takovým tempem, že jsme 

nestíhali.  

… Demokracie …  

MS: Změna byla taková, že režim byl nakonec poražen, ba smeten a tento národ si zvolil demokracii. 

KK: Vždy jsem si myslel, že v tom bude více evoluce.  

MS: Nu někteří lidé předpokládali, že se obnoví procesy spojené s Pražským jarem. 

KK: Ano, míříte správě, tak jsem si to představoval. Předpokládal jsem, že se někde naváže.  

MS: Zkrátka lidé si osvojí to, po čem již před dvaceti lety volali. Při této příležitosti bych se rád zeptal, 

jak jste vnímal obnovení demokratického pořádku? Vaše maminka, ale hlavně rodiče vaší maminky 

znali první republiku a její demokracii. Při poukazování právě na tuto historickou periodu jsou 

námitky, neboť kolik lidí skutečně první republiku zažilo? To znamená, že máme v rámci 

společenského vývoje velký předěl. Jak sám o této formě vlády uvažujete?   

KK: Mám o ní ponětí z vyprávění tatínka či maminky. Můj tatínek měl to štěstí, že mohl srovnat 

rakouskou demokracii s československou demokracií. To ještě ve zvláštním roce 1938. Tam došlo 

k připojení k Německu. Samo Rakousko bylo svébytnou společností. Tatínek říkal, že demokracie 

v Rakousku, či lépe řečeno zbytky demokracie, které tam byly vidět, byly na jiné úrovni než u nás.  

MS: To znamená, že tam byla větší disciplína?  

KK: Ano, v Rakousku skutečně byla větší disciplína, jak jsme několikrát slyšeli od velmi chytrých lidí. 

Sama demokracie vždy trochu souvisí s disciplínou.  

MS: Pochopitelně. Demokracie je viditelný i v jistém ohledu neviditelný, totiž zvnitřněný řád. 

Demokracie není anarchií. K tomu, abychom mohli v demokracii žít, tak musíme nejen mít struktury, 

volby, politické strany, svobodná media, ale také „vyspělého“, kultivovaného člověka. Lidé, kteří zde 
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žili, byli navyklí jinému režimu a realista říká, že následky budou zřejmé. Nebo si myslíte, že ono 

období nesvobody, řízené společnosti, lze rychle překlenout, aby nezanechávalo stopy minulosti 

v novém systému? Člověk se může setkat s postojem, že takový postoj je příliš idealistický.  

KK: Soudím, že se dotýkáme otázky, zdali slušnost je spíše v „genech“, nebo ve „výchově“. Myslím si, 

že z šedesáti až sedmdesáti procent je slušnost v genech. Jestliže to má člověk v genech, tak ten 

zbytek udělá Makarenko.  

MS: Spoléháte na přírodu, s níž se nedá příliš smlouvat. Nyní před člověka kladete otázku, jak nastavit 

systém, aby se člověk byl ochoten přizpůsobit, byl společnosti nápomocen a neškodil?  

KK: Nyní jste to řekl krásně. „Sloužil“ a „neškodil“. V historii je mnoho lidí, kteří společnosti sloužili. Je 

otázkou, zdali se dá říci, že ve většině případů alespoň neškodili, pokud to řekneme velmi opatrně. 

Soudím, že demokracie je trochu skrze slzy.  

MS: Na člověka jsou v ní velké nároky.  

KK: Ano, a ne každý člověk je schopen, ochoten …  

MS: … je akceptovat, chovat se a jednat podle nich. 

KK: Člověk má mantinely. Jak říkám, některé mantinely nelze udělat pouze výchovou, a proto člověk 

musí mít cosi v genech. To znamená, že jestliže se ten člověk narodil v dobře situované rodině, tak 

některé věci měl již automaticky. Jestliže se nenarodil do dobré rodiny, byl na tom špatně, do jisté 

míry strádal. Přitom vůbec nechci kritizovat režim. Strádání může být díky nemoci nebo jiným věcem. 

Ono momentální strádání může trvat i dva roky, a poté člověk může být 30 let šťastný. Také záleží, 

v jakém věku strádal.  

MS: Když se na to podíváme v hrubém pohledu, tak zde lidé strádali 41 let. Mnozí lidé, aby se vyhnuli 

strádání, tak raději sbalili kufry a dali této zemi sbohem.  

KK: Je to jeden ze způsobů řešení svého postoje.  

MS: Dobrá, abychom se zase navrátili k výchozí otázce. Jak vnímáte osvojení demokracie po více jak 

čtyřiceti letech a demokracii jako takovou? Byla to cesta, kde asi nebylo možné opomenout slzy. 

Tuším, že Winston Churchill řekl anglickému národu: „Slibuji vám krev, pot a slzy.“ Mnoho lidí si to 

neuvědomovalo, a proto zažívají zklamání z posttotalitního vývoje.  

KK: Demokracie je něco jako desatero z Nového zákona, asi málokdo jej dodržel vždy, ale snad 

většina si bude přát jej dodržovat. A také jsou různé hříchy, některé těžko odpustitelné, ale nikoliv 

odstranitelné provždy a za všech okolností. Co se týče pana Churchilla, on nejen, že jim sliboval slzy, 

ale o mnohé slzy se zasadil vzhledem k vojenské strategii. Musel některé věci prosadit.  

MS: To však bylo během války.  

KK: Soudím, že v něm tato strategie asi byla. Věděl, že aby mohl dosáhnout určitého stupně 

demokracie, musel použít některých prvků násilí, které jsou na hraně demokracie.  
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… Osobnosti a kroky …  

MS: Vždy jde o míru. Když si procházíme naši novodobou historii, tak jistý podobný přístup nalezneme 

i u Masaryka, jenž též zasahoval do politického vývoje. Psal články do novin pod cizím jménem. Lidé jej 

v některém období nepřijímali, ale poté, stejně jako Churchill vstoupil do dějin. Masaryk byl zakladatel 

státu a je k němu vzhlíženo s patřičnou úctou, i když používal praktiky, které v současnosti nejsou 

užívané. Demokracie v první republice podle mnohých nebyla příkladnou. Dokonce v parlamentu došlo 

i na facky.  

KK: Tomáš Garrigue Masaryk měl jednu věc, kterou pak pravděpodobně měl pouze pan prezident 

Havel. Byly okamžiky, kdy byl více uznáván v cizině než zde. To, že byl více uznáván v cizině, bylo díky 

tomu, že měl pevné zázemí. V mezinárodní politice … a politika je pokračováním války jinými 

prostředky. 

MS: Spíše se říká, že válka je pokračování politiky jinými prostředky.  

KK: Možná, že jsem to obrátil, ale nechtěl jsem citovat Clausewitze. Chtěl jsem to předvést, že někdy 

se i to musí i obrátit.  

… Úsilí o demokracii …  

MS: Myslíte tedy bojovat? 

KK: Přesně tak. Nemyslel jsem přímou válku. Někdy je potřeba bojovat za demokracii.  

MS: Sluší se říci, že mnozí k tomu tak přistoupili. Jen si vzpomeňte na studenty, na herce. Poté se 

mnozí z nás opětovně přenesli do stejných kolejí. Soudíte, že pro správné utváření demokracie je 

nutná drobná práce? 

KK: Soudím, že zde v lázeňském městě Poděbrady bylo a je spousta lidí, kteří právě k tomu přistupují, 

že si otevřeli tu kavárnu, tu restauraci. 

MS: Ano, ale tím zmiňujete také důležitou skutečnost, a to je obnovení kapitalismu. V našich 

končinách to jde ruku v ruce.  

KK: Nesmíme zapomínat, že lidé k budování demokracie také potřebovali, aby na toto téma mohli 

hovořit.  

MS: S tím lze souhlasit.  

… Nespokojenost lidí …  

MS: Dobrá, jak vnímáte nespokojenost lidí?  Lidé naříkají, ba nadávají. Možná je to způsobeno tím, že 

je rozdíl mezi slovy a činy. Ano, na základě této skutečnosti můžeme říci, že si lidé stěžují oprávněně, 

jelikož stav není odpovídající, na druhou stranu lidé nejsou ochotni pro to cosi udělat, tedy i obětovat 

se pro společnou věc.    

KK: Spíše bych řekl, že ne snad, že by lidé nebyli ochotni něco udělat. Oni jsou ochotni cosi udělat. 

Možná by chtěli, aby cosi dělali pouze 4 hodiny, a za to dosáhli všeho, úplného výsledku. Ale bylo by 

potřeba, aby něco dělali dva měsíce. Je tam přítomna nedočkavost. To proto, že když dnes máte 
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možnost pozorovat už malé děti, které jsou na vycházce, tak se mezi sebou baví, co například mají. 

Bohužel poté se děti začnou dělit na skupiny. Některé děti říkají, co mají, druzí jim to závidí. Některé 

děti ani nevidí, co jim mají závidět. Rozdíly se dostaly do takových rozměrů. Nikdy takové rozdíly 

neexistovaly. Sám jsem byl zvyklý na to, že kdo měl peníze, měl auta jako Oktávie nebo Spartak. 

MS: Je nutné říci, že jsme za socialismu byli rovnostářskou společností, a to do jisté míry v našich 

myslích přetrvává.  

KK: Bylo to i umělé. Například Karel Gott si koupil mercedes.  

MS: Václav Havel jej měl též, jelikož mu platili ze zahraničí.  

KK: Bralo se to tak, že je výjimečný, a proto má výjimečné auto. Byly to ojedinělosti. Ostatní lidé 

jezdili vozidly o několik tříd horších.  

MS: Soudíte, že současná nespokojenost je způsobena nedočkavostí?  

KK: Ano, to je jeden důvod k nespokojenosti.  

MS: Není také dalším faktorem nespokojenosti nefunkčnost, neproduktivnost české politiky a chování 

politických elit? To se poté odráží v tom, že lidé řeknou. Lidé se mohou tázat, zdali tento systém chtěli 

v roce 1989. Za to může demokracie, a proto pryč s tímto systémem. I takové zkratové jednání 

můžeme mezi lidmi nalézt.  

KK: Soudím, že toto je nesmírně složitá otázka, a o to složitější bude odpověď. Samozřejmě, lidé se 

chtěli mít dobře. Dostaneme se k tomu, jak říkal důstojný pán Vladimír Hronek, poděbradský probošt: 

„Jestliže se budeme modlit, abychom sem měli dobře, a Bůh nám to vše splní, tak si budeme myslet, 

že je to nejideálnější.“ My ale nevíme, co je to mít se dobře. To si jen myslíme, že je to ten automobil 

nebo byt.  

… Dohánění …  

MS: Viděli jsme to u našich západních sousedů. Mají demokracii, sociálně tržní hospodářství. Když to 

napodobíme, tak se budeme mít dobře. Takto to naši představitelé vnímají. Lidé usilují mít více a více. 

Lidem nestačí, že budou pouze svobodni. Tato hodnota se stala běžnou věcí, které si bohužel 

nevážíme. Zde nacházíme prameny nespokojenosti.  

KK: Nechci citovat, ale někdo řekl, že svoboda je poznaná nutnost.  

MS: Soudím, že to by Karel Marx.  

KK: Možná i demokracie je poznanou nutností. Je tam cosi, že něco člověk musí dát pryč, nebo něco 

musí dát ve prospěch někoho vyššího, nižšího.  

MS: Tedy pokud budete respektovat pravidla, tak budete šťastní lidé. Když budete vědět, že člověk 

není centrem světa, ale že to, kde je, v jakém stavu se nachází, je do jisté míry darem, budete šťastní?  

KK: Nyní bych použil definici Možná, že jsem ji v tomto dialogu už řekl. Je to definice, kterou jsem si 

zapamatoval z dětského pořadu, který jsem slyšel v roce 1959. Štěstí je to, že člověk souhlasí se svým 

životem. Soudím, že těžko k tomu řeknu více.  
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… Co potřebuje demokracie … 

MS: Co podle vás potřebuje naše demokracie?  

KK: Kvalitní lidi středního věku.  

MS: Nemyslíte náhodou střední třídu?  

KK: Ne, středního věku. Soudím, že střední třída se časem najde, vytvoří se. Musíme mít ale vzdělané 

lidi středního věku. Když se podíváte na naše politické představitele, tak někteří z nich jsou 

nepřetržitě poslanci od roku 1991.  

MS: Nic jiného nedělali.  

KK: Soudím, že takoví lidé by si měli zjistit, kolik stojí houska nebo mléko, či zdali se dá mléko 

nakoupit a případně kde? Soudím, že střední třída musí obsahovat všechny prvky. Ta má k tomu 

nejblíže. Občas mají lidé na kořalku, občas mají pouze na pivo, občas nemají na nic. Svým způsobem 

se mají dobře. To znamená, že nestrádají. A když ano, tak třeba dva dny. Člověk to tak krátkou dobu 

vydrží, ovšem nemůže to být dlouhá doba. Věřím tomu, že musí nastoupit mladí lidé. Myslím tím 

střední generace. Jako mladí jsme vzhlíželi k Johnu F. Kennedymu mále jako k bohu, když nastoupil. 

On nám rozuměl. Starým lidem se zdál mladý, ale mladým se zdál již akorát. Říkali si, že například za 

10 let to mohu také dokázat. Tento prezident přinesl něco, co bylo opticky přijatelné pro řadu 

mladých lidí. Dokonce to bylo velmi přijatelné. Byla zde iniciativa: „Já se chci stát politikem.“  

MS: Ano, ale sluší se říci, že za to také zaplatil životem.  

KK: Přímo se bojím - a je to ve Vzpomínkách na Afriku - že pokud nás Pán Bůh bude chtít potrestat, 

tak nám splní naše přání. Sám se tážu, co si mám přát. Přeji si to, že když budou nějaké excesy, aby to 

zachránil Pán Bůh.    

… Kapitalismus …  

MS: V dialogu jsme se dotkli bohatství. To vzniká v hospodářském řádu, kde je lidem dán prostor pro 

uplatnění jejich umu. Jak uvažujete o kapitalismu a jeho propojení s demokracií? Západní svět, 

k němuž jsme se přihlásili, je takový. Je postaven na volném trhu regulovaném státem a na pluralitní 

liberální demokracii. 

KK: Soudím, že je v dispozicích člověka, a to jak zděděných, získaných výchovou i vzděláním, jakým 

bohatstvím může nakládat. Byl bych asi dost nešťastným, kdyby mně někdo dal 4 miliardy korun. 

Možná bych udělal špatné věci. 

MS: Jsou lidé, kteří by to darovali.     

KK: Zde jde o to, že i darovat se dá chybně.  

MS: To znamená, že je to velká odpovědnost.  

KK: Raději bych byl, kdybych měl jistých svých 35 tisíc měsíčně. S tím bych si uměl poradit. Myslel 

bych přitom i na tu charitu. Nemyslím si, že by se to mělo spotřebovat.  



75 
 

MS: Velké peníze, velký kapitál dělá velké vrásky na čele. To poté rozděluje. Někdo si říká: „Hle, já 

mám zde peníze, tak si mohu politický systém upravit, podřídit svému zájmu. To znamená, že já díky 

svému kapitálu mohu vládnout.  

KK: Samozřejmě, jsou ale jedinci, kteří pro to mají dispozice, a ještě jsou k tomu povoláni lidmi. 

Pokud jsou pouze povoláni lidem, ale nemají k tomu dispozice, tak je v tom rozpor. Pokud k tomu 

mají pouze dispozici, a nejsou povoláni lidem, tak v tom vidím zákeřnost, jelikož v tom není „démos“. 

MS: Dobrá, přesto považujete kapitalistický pořádek za legitimní a jediný možný?  

KK: Nevím, jaký kapitalismus myslíte, ale bez ohledu na to není jediný možný. To v žádném případě, 

ale je legitimní. Společnost se bude vyvíjet, hledat a snad integrovat i jako země - ZEMĚ v rámci 

ekologie.  

… Pozitivní rozpomínání …  

MS: Ještě bychom v našem dialogu měli zmínit jednu skutečnost s tím, že se mnozí z nás pozitivně 

rozpomínají na minulost. Jak uvažujete o těchto lidech? Člověk si může říci, že tito lidé ztratili paměť, 

jelikož komunistickou minulost vnímají v růžových barvách.  

KK: Slyšel jsem například Arnošta Lustiga, jenž hovořil o období, které pro něj bylo nejhorším. 

Vzpomínal na své lásky, vzpomínal na to dobré.  

MS: Jsou lidé, kteří vzpomínají tak, že rohlík byl za 20 halířů, bylo levné máslo, mléko … Také bydlení 

bylo levné.  

KK: Také vzpomínám, že jsem v neděli dostal papírovou modrou tříkorunu. Za korunu jsem šel do 

kina, za korunu jsem měl ruličku bonbónů, tři energity a korunu jsem si uložil. Je to hezká vzpomínka. 

Nikomu jsem nijak neubližoval.  

MS: To rozhodně. Nemám nic proti takovému rozpomínání. Problém nastává, když někteří lidé volí 

stranu, která je nástupkyní strany, jež nám zde vládla.  

KK: Soudím, že toto je jiná otázka. Máte pravdu, že je zde jisté procento lidí, kteří v tomto směru 

pokračují a budou pokračovat za jakékoliv situace. To proto, že pravděpodobně patřili k těm, kteří se 

měli prokazatelně dobře. Mezi rokem 1948 – 1956 se spoustě lidí otevřely oči. Byli lidé, kteří měli 

přesvědčení. Zejména za maďarských událostí najednou zjistili, že jejich přesvědčení asi není to 

správné. My můžeme být hrdí na to, že jsme udělali něco v roce 1968. Beru to se vším všudy. Sám 

osobně na rok 1968 a šedesátá léta vzpomínám hrozně krásně. Byl to určitý rok uvolnění. Byl jsem též 

mlád.  

MS: Ano, byli jsme mladí, silní, energičtí, svět se nám otevíral. Problém je, že asi nezatracujete to, co 

je nyní. Mezi námi žijí ti, kteří by přivítali, kdyby se navrátily jistoty. Byla to jistota práce, jistota 

„stálých levných cen“, a proto ta nostalgie.  

… Stát …  

KK: Je to otázka, zdali se navracíme, či vzhlížíme ke švédskému modelu, kterého jsme se již dotkli. 

MS: Nutno říci, že i ten švédský model již není tím, čím býval. Musel projít změnami a otřesy.  
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KK: Rozumím vám. Mně je švédský model velmi blízký.   

MS: Protože akcentujete solidaritu? 

KK: Ano. Mnozí lidé jsou ovlivněni tím, že by za jiného politického seskupení měli absolutní solidaritu. 

Znovu říkám, že na solidaritu musí být bohatý stát.  

MS: Švédsko je bohatý stát, kde se bohatství lidí kumulovalo po desetiletí.  

KK: Lidé udělali vše pro to, aby opravdu bohatí lidé státu nemuseli platit. Když jsem byl malý, tak to 

byl tenista Björn Borg. Ten se okamžitě odhlásil ze Švédska a platil daně jinde. Jsou i jiné podobné 

příklady. Rád bych řekl, že opravdu bohatí lidé ztrácejí smysl pro solidaritu. To je to nejhorší. Modlil 

bych se a nezlobil bych se na Pána Boha, kdyby to vyslyšel, i když by mě potrestal, že by bohatí lidé 

byli solidární. To znamená, že je důležité, aby bohatí mysleli na to, že někdo bohatý není. Také aby 

mysleli, že je to člověk, jenž třeba nikdy nedosáhne a nemůže dosáhnout jejich kvalit. To proto, že je 

tam řada věcí, které nesouvisí s tím, co by člověk chtěl. Zkrátka je tam mnoho proměnných.  

MS: Neexistence solidarity ze strany bohatých způsobuje pocit odcizení, nenáležitosti a zadělává se na 

možné sociální pnutí.   

… Osobní rozvoj …  

MS: Dobrá, a nyní bych se obrátil k vám. Jak jste využil svobody, kterou nová doba přinesla?       

KK: Využil jsem ji. Kromě práva se též zabývám výtvarným uměním. Od roku 1990 jsem 

v Poděbradech a v Praze organizoval výstavy výtvarníků. Byly to zejména ty výtvarníci, kteří nebyli 

dříve zakázáni, ale minulým režimem byli opomíjeni. Shodou okolností jsem se tímto způsobem 

seznámil i s panem Ludvíkem Kunderou. V roce 1989, kdy ještě nebylo vše rozhodnuto, jsem 

organizoval večer u příležitosti narozenin Josefa Jíry, což byl velký malíř, grafik i řečník za umělce. 

Mohl si ledacos dovolit. To proto, že byl neobyčejně ceněný na Západě. Říkal, že se mnou setkání 

udělá, ovšem za předpokladu, že bude pozván pan Kundera a bude vystupovat na večeru. Úplně 

zděšeně jsem se zeptal, zdali nemyslí Milana Kunderu? Odvětil: „Ne, myslím Ludvíka Kunderu …“ 

Doslova mi spadl kámen ze srdce a dost složitým způsobem jsem zjistil jeho telefonní číslo. U něj to 

bylo komplikované. Nakonec jsem se dovolal do Kunštátu a pan Ludvík Kundera přislíbil účast na 

večeru pana Jíry. Zajímavé bylo, že se mě tázal, zdali se jej nebojím volat. Odpověděl jsem: „Proč bych 

se vám měl bát volat?“ Když přemýšlím nad aktivitami v minulém režimu, tak to muselo být 

polosoukromé. Musel jste se opřít o nějaký spolek a musel jste věci vyřídit nějak jinak. Akce s panem 

Kunderou vyšla. Posléze jsem se dozvěděl, jak netrpěným byl básníkem.  

MS: Jak by ne, když byl bratranec emigranta.  

KK: Víte, toto se zde ani nevědělo.  

… Právo …  

MS: Přesuňme se v oblasti práva dále. Jak jste se díval na právní pořádek v komunismu? Mně jde též o 

to, že se režim k něčemu zavázal, a své smlouvy nedodržoval. To byl příklad Helsinského protokolu. 

Jako následek nedodržování úmluvy ze strany státu vznikla Charta 77.  
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KK: Naprosto rozumím. Helsinský protokol se dokonce učil na školách. Věděli jsme, co je jeho 

součástí, ovšem bylo to se zdviženým prstem. Říkalo se, že zde se musí dodržet toto, tento paragraf 

se musí vykládat tímto způsobem. Nikdo zde nemohl a nechtěl zpochybňovat samotné znění 

protokolu. K tomu mohu říci pouze jednu věc. Závěrečný protokol měl být uzavřený do určité časové 

lhůty. Před dojednaným datem zbývalo ještě dokončit přibližně 17 kapitol. Hrozilo, že samotný 

protokol, jenž předpokládal, že musí být uzavřen do určitého dne, nebude hotov. Tehdy překvapivě 

sovětský velvyslanec řekl, aby mu donesli štafle. Na stěně jednacího sálu byly nástěnné hodiny, které 

ruský zástupce otočil o čtyři a půl hodiny zpět. Najednou zde byl člověk, pro něhož nebylo výhodné 

cosi takového podepsat, přesto asi nebylo nevýhodné to nepodepsat. Zřejmě dopředu věděli, že se 

v tom budou hledat kličky. Nicméně již samotné sepsání protokolu umožnilo Chartě 77 konstruktivně 

protestovat proti porušování článku 1, 18, 21. Již samotné podepsání Helsinek, že se tam setkali tito 

lidé, znamenalo to, že spoustu lidí vidělo, jak mnozí reagují na večírcích. Došlo tam k určitým 

setkáním. Když nyní čtete paměti sovětských diplomatů, tak říkají, že se tam setkali s lidmi, s nimiž 

spolupracovali v době, kdy to nebylo žádoucí, jelikož to bylo tolerované z jiných důvodů. Z mého 

pohledu Helsinky byly obrovským pokrokem, i když nebyly dodrženy. Helsinky vytvořily bibli, na 

kterou se mohlo odkázat, že se zde nedodržuje. Na druhou stranu uvědomme si jednu věc, že 

Helsinky nedodržoval ani Západ.  

 MS: Z tohoto pohledu to byl pouze papír, který zpočátku neměl zásadní dopad, ale byli zde lidé, kteří 

se mohli o tento dokument opřít. Dobrá, jak se díváte na fakt, že jsou smlouvy, které jsou pouhým 

uspořádáním slov, nemají patřičný dopad? 

KK: Díval bych se na to jako na Desatero. Lidé také celé Desatero nedodržují, ale samotné je 

morálním kodexem, který ukazuje, k čemu směřovat.  

MS: Ideál? 

KK: Zaplať Bůh za to, že takový ideál byl. To proto, že lidé v Evropě a světě věděli, že morálním 

ideálem bylo to, co se podepsalo v Helsinkách. Byl zde právní kodex, byť ne vždy respektovaný jak 

Východem, tak Západem. Kodex vymezoval prostor a dával náplň institucím, které na tomto poli 

působily, a to bez ohledu kde. Nechci hovořit o Amnesty International. Bylo jich celá řada a usilovaly 

o to, aby se vytvořilo něco, co by posílilo stav lidských práv, později i práv dítě. Deklarace práv dítěte 

nebyla dodržována z obou stran. Mnohdy nebyla v té době dodržována právě proto, jelikož existovaly 

dva rozdílné systémy. Děti mnohdy trpěly za to, že je svět rozdělený. Nevím, zdali jsem vám plně 

odpověděl, ale rád bych byl nad věcí, jelikož otázka je nesmírně složitá. Nyní vidíme, že Amerika 

nemá protivníka. Také se bojí jedné věci, kdo protivníkem bude.  

MS: Můžeme hovořit o Číně.  

KK: To je ale lepší eventualita.  

MS: Nepředbíhejme. Jsme v době, kdy vítězem bipolárního uspořádání byla Amerika a západní 

Evropa. Amerika byla hráčem, jenž ve hře velmocí dominoval. Co považujete za zásadní 

v komunistickém právu a jaké části přežily do současnosti?  

KK: Je obtížné se zabývat touto problematikou pouze z jednoho hlediska. Do roku 1949 platily 

tereziánské zákoníky. Nemůžeme říci, že v roce 1949 se najednou změnil právní řád. Je zřejmé, že 

socialistický systém přejal zásadu psaného práva. Jakékoliv obyčejové prvky byly spíše potlačené, byť 
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tam zůstaly v podobě doporučení. Například v oblasti sousedských vztahů, když je potřeba postavit 

plot, či řešit otázku, kdy strom přerůstá do zahrady souseda. Musíme brát v úvahu, že zásada 

socialistického práva byla, že se jedná o psané právo. Zde se těžko dalo dedukovat. Další zásada byla 

postavena na principech, že mnohé bylo zakázáno. To však automaticky neznamenalo, že ostatní bylo 

dovoleno. Z toho pohledu byl systém nečitelný. I fundovaní právníci s tím měli velké problémy. Poté 

zde byl zvláštní systém prokurátorského dohledu. Hlavní prokurátor usměrňoval aktivity prokurátorů 

na nižších úrovních. Můžeme říci, že výklad práva byl „nahoře“. V tom byl ten kámen úrazu.  

MS: Jinými slovy ostatní lidé v hierarchii ve směru dolů byli pomyslnými loutkami.  

KK: Ano, tak tomu bylo. Mohli například cosi v procesu zamítnout, ale zase jen někdy. Jejich výroky 

byly v tomto ohledu omezené. Existovala například různá možnost výkladu. Právník zjistil, že tudy 

cesta vede, a proto mohl něco zařídit, vykonat, zlidštit. Problém byl ten, že režim to hodně ovlivňoval, 

byť to bylo proti zákonu, ale zákon proti tomu nezakročil.  

… Duch zákona …  

MS: Je zřejmé, že se v minulosti nenaplňoval duch zákona. Důležitost se kladla na psané právo.  

KK: Řekl bych, že výklad práva byl dán některým institucím. Bylo to hodně složité. Když to vyhrotím, 

tenkrát byla zásada, že zákon může vykládat pouze parlament, jelikož ten jej vydal. Ten by nešel sám 

proti sobě. Výklady, které vycházely, se nazývaly autoritativními výklady práva. Platilo, že stát 

ovlivňoval i výklad práva. V tom je možné vidět kámen úrazu. V některých věcech to nebylo tak 

strašné, ale byly jiné, kde to strašné bylo. Byla otázka, zdali se výklad vztahoval k výkladu životního 

prostředí, či osobních svobod.  

… Přejímání práva …  

MS: Jak jsme podle vás byly svobodní ve vztahu k tvorbě práva?  

KK: Jako mráz přicházel z Moskvy, tak jaro muselo přijít z Moskvy. Jiná možnost v dané době ani 

nebyla. I kdyby byla, tak by byla odsouzena k zániku.  

MS: Soudíte, že jsme nemohli přejímat legislativu ze zemí, které jsou kolem nás a jsou nám kulturně, 

historicky blízké?  

KK: Pokud byste měl na mysli právní názory například Maďarské lidové republiky nebo Polské lidové 

republiky, kde k jistým posunům došlo, tak ano. Existovaly v rámci parlamentu určité výměnné 

pobyty. Cosi se jistě podařilo zlomit. Vždy to ale bylo s ohledem toho, že to bylo posvěcené. V tom asi 

byla malost československého systému. Nic nezkusili, oni se vždy dotázali do Moskvy.  

… Po 1989 …  

MS: Dobrá, tak tomu bylo před rokem 1989. Jaká byla situace po roce 1989? „Staří lidé“ byli v 

institucích do svobodných voleb v polovině roku 1990. Po nich začíná novotvorba na základě potřeb 

nové vlády Mariana Čalfy, která vykročila na cestu hospodářské transformace a nejen jí. Někteří lidé 

vzpomínají, že i přes rychlost přijímání zákonů to byly normy poměrně slušné, přesto inspirace by 

nebyla bezvýznamná.  
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KK: Ano, byla tam osobnost Mariana Čalfy. Ať na něj máme jakýkoliv názor, tak to byl člověk znalý. 

Před tím pracoval v legislativní radě vlády. Věděl o procesech. Znal techniku, co se může, co se 

nemůže. Lidé přicházeli s naivními představami, a to je nyní opomíjeno. V současnosti jestliže chcete 

navrhnout jakýkoliv zákon, musíte dodržet určité podmínky. Musíte zákon vypracovat, zákon poslat 

na připomínková místa.  

MS: Dnes se to nazývá legislativním kolečkem.  

KK: Nyní se vám to navrátí, a vy se musíte vypořádat s připomínkami. V roce 2011 nám zemřel 

důležitý člověk přes státní rozpočet, což byl pan Janota. Ten hrál důležitou úlohu, když jeho odbor 

vydával stanovisko, zdali na to peníze jsou, či ne. To proto, že každý zákon stojí mnoho a mnoho 

peněz. Již samotné vytištění stojí mnoho peněz. Jestliže se následně poruší tato zásada, že se začnou 

vydávat zákony, a nejsou na ně peníze, jejich platnost je nevymahatelná. Uvedu příklad: policisté mají 

mít světelné ukazovatele, a oni je nemají. Každý, koho policisté zastaví bez ukazatelů, tak může říkat, 

že na to nemají právo, jelikož … V našem systému se naleznou chytráci, kteří toho zneužijí.  

MS: Ano, ale taková je česká povaha. Místo, abychom se snažili naplnit ducha, snažíme se kličkovat. 

To může mít na systém vnímání práva velmi negativní dopad. Zmínil jste, že každé vydání zákona stojí 

velké finanční prostředky. Mnozí z nás si myslí, jak jednoduše se zákon napíše, a někdy i ta stinná 

stránka, jako jsou finanční otázky zákonů, jim zůstává zahalena. Je nutné vidět, že peníze stojí jak 

naplnění zákona, tak i jeho osvojení.  

KK: Ano, řekl jste to správně. Zákon se musí uvést do života, a především to nesmí být přes noc. 

Jakmile je to přes noc, tak je to špatné. Bohužel se to u nás stává. Osobně se domnívám, že by u 

zákona měly být stanoveny legislativní prázdniny. Zákon by měl nabýt platnosti například 1. 6., ale 

účinnosti až 1. 1. Lidé by se s novým zákonem měli seznámit.  

MS: To je logické. V devadesátých letech …  

KK: … na to nebyl čas.  

MS: Dobrá, jak jste vnímal úmysly legislativců právě v tomto období? Je zřejmé, že legislatura se 

dotkla lidí, kteří s ní dennodenně pracují. To znamená také vás. Jak jste vnímal logiku zákonů, jejich 

vzájemnou integrovanost?  

… Normy … 

KK: Pokud bychom to převedli na známkování, tak by to bylo na tři mínus. To znamená: ano, bylo to 

dobré s některými odchylkami až do jednoho momentu. Musím říci, že od té doby jsem tomu přestal 

rozumět. To byla kuponová privatizace.  

MS: Nu, ale ta se schválila hned v počátku transformace, jelikož byla jednou z podstatných částí 

transformačního projektu. V tomto směru zde postrádáte logičnost a provázanost?  

KK: Když se nad tím zamýšlím, tak vlastně nevím, co se s oním majetkem stalo. Například lidé na 

vesnici, kteří si postavili v „akci Zet“ svůj dům kultury, a ten byl následně prodán někomu cizímu, tak 

tomu nerozumím. Nevím, proč se stát zbavoval věcí, které sloužily.  
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MS: Můžeme říci, že kuponová privatizace byla zvláštním inženýrstvím. Do jisté míry byla reakcí na 

rok 1948, kdy komunisté převzali majetek a nyní šlo o zpětný chod. Nebyl znám původní vlastník, ten 

třeba již neexistoval. Každý občan se tak následně mohl podílet na „utváření“, či lépe „rozhojňování“ 

soukromého vlastnictví. 

KK: Máte pravdu, ale tím jste se dotkl toho, že z jedné strany zde byla kuponová privatizace, a 

z druhé strany i zabavení soukromého majetku.  

… Restituce …  

MS: Restituce?  

KK: Přesně tak! Restituce měla zvláštní pravidla. Lidem, kteří na to měli nárok, vracela něco, o co 

neměli zájem se starat, a tak jedinou cestou bylo následné zpeněžení. V tom jsem viděl jistý zádrhel. 

Kdyby panu Myšákovi, jenž byl skutečný cukrář, vrátili v Praze cukrárnu Myšák, tleskám. Když to však 

navrátili někomu, pro něhož však byla hlavní otázka, co s ním udělá, tak jsem si myslel, že se měla 

pravidla restitucí rozdělit na dvě části. První by byla přímá, to znamená, že by majetek dostal ten, kdo 

by v tom pokračoval. Dopřál bych restituci i těm ostatním, ale tam by šlo o finanční vyrovnání. To 

proto, že jsme se neopatrným rozhodnutím dokonce zbavili místních unikátů i v oblasti architektury. 

To proto, že restituovanou stavbu majitel nechal následně strhnout.     

MS: Věci dostali lidé, kteří ignorovali historii. Neměli zájem na kontinuitě.  

KK: Majitel dostal budovu a vlastně ji rozbil.   

MS: Ano, ale zde je otázkou, jak to provést. V jistém ohledu je jednodušší dát někomu budovu, aby se 

o ni staral, než složitě vyčíslovat hodnotu staveb, závodů.  

KK: Souhlasím, ale můj názor je takový, že se mělo postupovat, jak jsem říkal, byť by to bylo obtížné.  

MS: Vypořádání státu s budoucím majitelem by potřebovalo naplánovat na několik let. To proto, že 

stát nebyl bohatým vlastníkem.  

KK: Ano, stát v té době nebyl solventní natolik, aby mohl ze státní pokladny vydat velké částky peněz 

…   

MS: … na restituční reparace. Nejsme Švýcarskem nebo Norskem těžícím z přírodních zdrojů, ale také 

z umu lidí a z fungujícího tržního hospodářství. V jistém ohledu jsme byli v určitých okamžicích 

odkázáni na pomoc zahraničního kapitálu.  

KK: Na druhou stranu, pokud si všímáte církevních restitucí, tak tam je to opatrné jak z hlediska státu, 

tak z hlediska církve. Kdybychom navrátili něco a bylo by to nevypořádané, vzniknou další otazníky a 

dostali bychom se do neřešitelných situací. I navrácení peněz, pokud neodpovídají správnému 

ocenění, je vždy problém.  

MS: Nutné dodat, že každý člověk má jiný pohled na věc a díky tomu může přirozeně dojít ke střetu, 

který též nebude pro dobro věcí. Zde možná bude platit, že rozumný ustoupí.  
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… Konstituce práva …  

MS: Dobrá, jak vnímáte konstituci práva v současnosti. Žijeme v době, kdy parlament slouží jako 

instituce, která místo toho, aby se snažila kultivovat právní řád, aby napomáhala k jeho stabilizaci, je 

spíše institucí, v níž se jednotlivci snaží pomocí zákonů vydobýt prospěch pro sebe, pro úzkou skupinu 

lidí, a ne celek. Vnímáte to také tak?  

KK: V tomto bude má odpověď nesmírně rozpačitá a možná až moc opatrnická. Hoď kamenem, kdo 

jsi bez viny. Tato republika byla několikrát tvrdě zkoušena. Naposledy to bylo za premiéra Špidly. Byly 

zde velké povodně. To byly takové miliardové ztráty, a proto jsem si říkal, že se z toho budeme 

obtížně vyhrabávat. Vidíte, přece jsme se z toho dostali! Nakonec voda v domech odnesla spousty 

věcí, ale hned se lidé začali hlásit o majetek, který tam například neměli. Kdybych to vztáhl na 

parlament, myslím si, že valná většina lidí tam jde s dobrými úmysly. Tamní zájmy jsou mnohdy 

protichůdné, což dělá věci složitými. Mírně odbočím. Náš prezident Havel měl zpočátku velkou 

autoritu. Když řekl, že se mu něco nelíbí, tak to nebylo tak, že prezident nepodepíše zákon. Lidé se 

toho nějak zalekli či zpozorněli. Mám dojem, že by bylo dobré, kdyby všichni poslanci na chvíli 

zpozorněli.  

MS: Zkrátka - aby si uvědomili, koho reprezentují, že tam nejsou pro to, aby hájili partikulární zájmy, 

ale program, ideje, díky nimž je do parlamentu zvolili lidé. Naši představitelé by měli vědět, že politika 

není sprostý „kšeft“, že jsou tam proto, aby se pokoušeli kultivovat právní pořádek. Pokud se člověk 

zamýšlí nad tímto fenoménem, právem si klade otázku, zdali by zákonodárci neměli být právníky? 

Bylo to vidět na Mariánu Čalfovi. Ten, než se dostal do vrcholné pozice premiéra, byl součástí 

legislativního odboru. Když se dnes vytváří zákon, mnozí z tvůrců či „kompetentních osob“ vědí, že již 

se bude novelizovat, a to v době, kdy nová norma ještě nevstoupila v platnost. 

KK: Nyní jste řekl vše. V parlamentu by si poslanci měli uvědomit, že by neměli schválit zákon, o 

kterém dopředu vědí, že bude za čtyři měsíce opětovně novelizován. Mnohdy se to stane jen proto, 

že to mají v plánu.  

MS: Tím vzniká inflace norem, nečitelnost. Do České republiky přicházejí cizí investoři a obchodníci, 

kteří mají zájem, aby tady bylo cosi stabilního.  

KK: Neměli bychom zapomenout na jinou věc. Správně jste řekl, že zde je konkrétní zakázka České 

republiky, či lépe voličů, poté je zde zájem toho, kdo přichází. Další věcí jsou závazky, které vyplývají 

z mezinárodních smluv či smluv zvláštního řádu.  

MS: Narážíte na fakt, že jsme součástí Evropské unie? 

KK: Přesně. Poslanci mají věci, které musí schválit. To proto, že jsme se jednou zavázali k tomu, že 

jsme Evropané.  

MS: To je ale velkou otázkou, která by předpokládala další dialog. Evropa se formovala generace a 

právo, tak to máme od Římanů. Soudím ale, že mnozí z těch, kdo jsou na vysokých postech, 

nepřemýšlí o odkazu Evropy a výsledky jsou vidět. Je to v jistém ohledu zmatek.  

KK: Souhlasím, ale když si vezmete senát římského lidu, tak je to podobné postavení, jelikož se tam 

římští politici dostávali z různých důvodů. Nemyslím ani na špatné důvody. Trochu odbočím. Na 
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právnické fakultě jsme měli profesora Kincla, ten přednášel římské právo. Vždy upozorňoval na jednu 

věc, že si stát může udělat hranice, jaké chce, ale dokud někde nestojí římský voják s mečem a je 

schopen vládnout s mečem, tak hranice tam nemají žádný význam. Otázka právního uspořádání je ta, 

že moc práva musí být vynutitelná. Bohužel je mnohdy vynutitelná obrazně řečeno mečem. 

Nemyslím v tom špatném slova smyslu. Musí tam být jistý dozor. 

MS: Je to cosi podobného, jako na přechodu přes silnici. Máte červenou a zelenou. Pokud tam 

nebudou policisté, lidé budou přecházet i na červenou.  

KK: Tři dny to může fungovat, ale když lidé zjistí, že tam není policista, tak to budou ignorovat.   

… Vynutitelnost práva …  

MS: Rád bych položil jednu ze závěrečných otázek. V obecném dialogu jsme se jednoho problému 

dotkli, ale přece. Jak se díváte na vztah demokracie a práva? Jde o to, že mnozí lidé si myslí, že ačkoliv 

žijeme v demokracii, tak právo není patřičně vynutitelné. Lidé se k něčemu zavážou podpisem 

smlouvy, a stejně to nemá patřičnou platnost. Výhodu má ten, kdo nedodržuje zákony.  

KK: Mám takovou zkušenost. Když vycházím z metra u bývalého obchodního domu Máj, jsem tam 

oslovován lidmi z Amnesty International právě s touto otázkou. Abych se přiznal, tak na ni nedokážu 

odpovědět. To proto, že vynutitelnost práva je taková, jak jsou osobně hrdinní lidé okolo.  

MS: Když to převedeme na jména, tak bychom mohli uvést právníky jako Vojtěch Cepl mladší, jenž 

konal ve věci Justiční mafie. 

KK: Nesmíme zapomínat na Vojtěcha Cepla staršího, jenž mu vštípil, že některé věci se skutečně musí 

dodržovat. Je latinské přísloví, že smlouvy musí být dodržovány, ať jsou jakékoliv. Je jedno, zdali jsou 

ústní. Pokud člověk řekne, že to nebere, tak stejně musím přijít k řezníkovi a zaplatit mu smluvní 

cenu. Když mu ji nezaplatím, tak šunku nedostanu. Pokud budeme v dobách Josefa Lady, kdy liška 

zavolá panu Špejlíkovi v zastoupení pana myslivce, tak tam byl bohužel průšvih v tom, že došlo 

k zneužití média. Pan Špejlík dodal šunku do vykotlaného dubu, liška si na něj počkala a snědla ji, 

ačkoliv věděla, že na zaplacení šunky nebude mít. Tam bylo to první selhání dodržování smluv. To 

proto, že smlouvy musí být dodržovány. Smlouva může být nedodržena pouze v tom směru, pokud 

tam jsou právní překážky, které jsou v podstatě jinými právními nástroji tolerovatelné. Člověk náhle 

zemře, člověk je nemocný, nemůže dodržet závazek. Tam to není z důvodu, že by nechtěl.  

MS: Bylo to „vis major“. Jak se díváte na fakt, že u nás v Čechách není respekt k soudním rozhodnutím 

ve srovnání se Západem a také se zde objevuje fenomén, že ten, kdo je nespokojen, se může 

mnohokrát odvolávat a tím oddalovat účinnost rozhodnutí? Uvedu takový příklad: lékař, když udělá 

rozhodnutí, mnohdy je otázkou života a smrti, kdežto v soudním řízení máte několik instancí. Máte 

okresní soudy, krajské, nejvyšší, také ústavní. Někdy spor končí ve Štrasburku.  

KK: Nálezy soudu ve Štrasburku nebo Ústavního soudu ČR jsou zvláštního kalibru. Říkají, zdali jsou 

tato nálezy slučitelné s právem, či ne. Nyní se lid táže, co bude dál? Na to by právě měla reagovat 

konkrétní legislativa, aby předělala zákon tak, aby byl vynutitelný. Bohužel, tak tomu je.  

MS: Jistě tam důležitou roli hraje ochota.  
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KK: Ano, ale ta souvisí s prostředky. Legislativní proces k dodržení zákona je nesmírně drahý. Musí se 

například vytvořit nějaký orgán, jenž na to bude dozírat. To poté vede k nárůstu další byrokracie. Ta 

je z jedné strany kritizována, že je jí moc, a z druhé strany říkají, abychom ji udělali. Nenáviděná 

byrokracie je mnohdy jedinou zárukou toho, aby něco bylo dodrženo.  

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

KK: Schopnost většiny proměnám porozumět. To nemyslím souhlas, myslím schopnost chápat 

obecně předkládané a mnohdy vnucované atributy proměny, a proto i schopnost najít chybějící 

články  

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

KK:  Dá se po několika letech tušit vznik novodobých národů (společností v hranicích bývalých států) a 

možná u nás i národní obrození založené na určitém folklóru, který budou akceptovat i jiná etnika.    

MS: Děkuji vám za kritické postoje …    

P.S.: 

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

 

KK: Bez komentáře  

 

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

 

KK: Ne, nikdy jsem s tímto počinem nesouhlasil. To nebyla příležitost pro budování kapitalismu.  

 

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

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

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?  

 

KK: Obecně mně to bylo líto, ale život mnohé ukázal …   


